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Avusturyada son vaziyet 
• 
lstiride asilerle hükumet kuvvetleri 

arasında kanlı müsademeler 
Her şeye rağmen hükumet vaziyete hakimdir. Asiler 

bu sabah bütün silahlarıyla teslim olacaklardır 

F evkalô.de bir 
Mahkeme 

tesis dildi 
İngiltere, İtalya, Fransa 
son tahaddüs eden va· 
ziyeti tetkik ediyorlar 

PARls, 27 (A.A.) - Viyanadan 
bildirildiğine göre Styri'de icra kuv
vetleri ile milli soayaliat i.aileri ara • 
amda vukubulan müıademelenle ic • 
ra kuvvetler:nden 62 kiti ölmü§'!Ür .. 
Son dakikada haber verildiğine göre 
bu sabah iki taraf araımda hasıl olan 
anlatma neticesinde Asiler yarın .aa. -
hah bütün ailahlarını hüküınete tes • 
Iim etmeği kabul eylemiılerd.ir. 

Dollluss ailesine yardım 
VlY ANA, 27 (A.A.) - Re'siciim

hurun riyasetinde toplanan kabine M. 
Dollfuaa'ün ailesine geç.İnı teminine ka 
rar venniıtir. 

Divanı harp ... 
VlY ANA 27 (A.A.) - Prens Staar 

J.Plttberg riyasetinde toplanan kabine 
25 temmuz cürümlerini muhakeme et
~~k Üzere teık.J edilecek divanı har 
-~ kadrosunu kabul etmİ§tir. Divanı 
harp bir reis ve üç azadan mürekkep 
olacakbr. Azadan birisi sivil bikinı o 
lacaktır. 

ltalya matbuatı ne diyor 
ROMA: 27 A.A. - ltalyan matbuatı 

Viyana suikastalarmdan nefetle bahset
mektedir. Giornale, D'ltalia bu miinaae• 
betle diyor ki: 

"Almanyanm ıiddet hareketlerinde 
bulurunak hususunda gösterdiği ısrar an
cak kendi dahili müşkülatıtnı halledebil
mek için hatta en vahim beynelmilel ka
nııklıklar çıkarmak arzuaile izah oluna
bilir. 

Cenaze merasimi 
ViYANA: 27 A.A. - Baıvekil M. 

Dolfusün cenaze merasimi yarm öğleden 
sonra yapılacaktır. 
Fransız gazeeleri ne diyorlar? 1 'Avwıturyada zıt menfaatleri ça rpı~an i1ii devletin ba,vekilleri 
PARIS, 27 A.A. - Gazeteler, büyük M. Hitler ve M. Mussolini 

devletlerin Avusturya vaziyetinin inki§'l- -=========~========~===---======== 
hm huıusi bir dikaktle takip ebneleri ve l l 
Anchlus tehlikesi bauösterir göstermez ta .''a ve Avusturya meselesi 
müdahaleye hazır bu:lunmalan lizmıgel- ~ 
eliği huıuwnda ittifak göstemıektedir. A 

Londra Paris - Roma arC111ında t h d d d 
R~N!1!!~:~~~~~0~=-yii~~~=: vus urya u u un a 

(Devamı 6 mcı sahifede) askeri tahşida t 

Nafia Vekili Ali Bey 

Nafıa Vekili 
Ali Bey lzmirde tetki
ka tına devam ediyor 
İZMİR, 27 (A.A.) - Nafia 

vekili Ali Bey §dırimize vürutla
rmı müteakip Kasa.ba - İzmir yol
larmın Halkapınardaki atölyelerin
de tetki'katta bulunnıuşlar ve 
Bornovaya ııiderek istasyon bina
sını gezdikten sonra Bornova zi • 
raat nıe'lctebini de ziyaret etmiş • 
lerdir. 

Nafia vekili Ali Bey hu sabah 
b~et, kumandanltğı, belediye
yı ve cünılıuriyet halle fırkasını 
sır asile ziyaret etmitlerdir. 

Bu ziyaretlerden sonra vekil 
Bey ~rdm battı tesisatını görbek 1Çtn Alsancağa gitmişler ve 
unı_la~ ıonra rıhtımın vaziyetini 

tetkik. de meşgul olmutlardır. 
iknı Alı ~Y İzrnird'eki tetkikatını 

al ettikten sonra İzmir • Ban
dı ıkrm:ı hattını da tetkik ederek Ba
ı esır tariikile Eski--hıre" cek ~- geçe-

ve oradaki imalathaneyi tef • 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

yapıldığı teyit ediliyor 
ROMA, 27 (A.A.) - Stefa

ni ajansı tebliğ ediyor: 
Batvekil Dollfussun katli bil

dirilir bildirilmez, yani 25 temmuz 
aaat 16 da, kan§rklıklar ihtima-

line mebni, hava ve kara ordula
rının harekete geçıneleıi için e
mir verilmittir. 

Brenner ve Carinthie hudutla
(Devamı 6 mcı sahifede) 

Alman.1Ja ve Avusturya meselesi 
--------------------------------------~ Von Papen Viyanaya sefir 

tayin edildi. Avusturya_ 
naz·leri reisi azlolundu 

Viyanaya sefir tayin edilen 
B<llfvekil muavini Von Papen 

LONDRA, 27 (A.A.) - Roy • 
teıı Ajansının Berlin muhabiri bil
diriyor: Mahdut bir zaman için 

Almanyanın Viyana orta elçiliğini 
kabul etmesi için M. Von Papene 
yazmıt olduğu bir mektupta, M. 
Hitler, Von Papene takdirlerini 
bildirmekte ve kendisine kallı en 
yük~k bir itimada sahip olduğu • 
nu temin etmektedir. 

M. Hitler, M. DollfUS11'ün kat • 
linin esasen gayri müstakar olan 
Avrupanın vaziyetine yapabileceği 
tesirleri teesüfle kayıdetmekte ve 
vaziyetin hafifletilmesine yardım 
arzusunu• izhar eyliyerek Avustur
ya ile Almanya münasebabnın ta~ 
bii mecıralarına avdetini temennı 

etmektedir. "" 
Habicht azledildi 

BERLIN 27 (A.A.) - Alman-, . 
yada bulunan Avusturyalı lıderle
rin reisi M. Habicht, Avusturya 
milli sosyalistleri vilayet müfettiş
liğinden azledilmiştir. 

ViYANA, 27 (A.A.) - Mü • 
nich radyo merkezi saat 22,15 te, 

(Denur.ı it mcı sahifede) 

Lehistan I-lariciye nazırı i\.1. 
Bek Baltık misakı etrafında 
Estonyada yaptığı temaslar
dan memnundur. 

Tel: { Müdür: 24318, )~a:r.ı i9leri müdürü: 2.ı319. 
Jdare ve A-1atbaa : 24310. 

F eth~qe civarında : 
• 

Sahillerimizde bir hadise 
Bir İtalyan balıkçısı sahil
lerimiz de vuruldu mu? 

Gemi uğrağı olmayan bir yerde dolaıan iki 
İtalyan motörüne karşı havaya atılan beş el 

silah neticesinde bir kişinin öldüğü bildiriliyor 
ANKARA, 28 (A.A.) - Bu ayın 21 inci günü akşam üstü Fetiyenin 

takriben 3 Okilometre cenubunda Kalkan veyahut Kalamakya limanın 
dan 15 kilometre mesafede Çayağ zı denen mıntakada Zeytinburnu ö
nünde iki itaretsiz motörlü yelken gemisinin gelip durduğunu gören sa 
hil muhafızlaı·mdan iki nefer, derhal burna kotarak düdük öttürmek su 
retile gemilerin kaptanlarını sahile çağırmışlardır. Bu işaret üzerine gü
vertelerde duran mürettebatın ambarlara gittikle11i mü~ede edilmiş 
ve neferlerden biri tehdit ve ihafe maksadile beş el silah abnca gemi -
lerden bir kayık indirilmiş ve üç k i•i sahile doğru gelmiye batlamış ve 
gemiler ltalyan bandırasını çekmit lerdir. Neferler sahile gelenleri gör
mek üzeıe yanlarına gitmişler ve gemi uğrağı ve liman olmıyan bu ye
re niçin geldiklerini sormuşlardır. Sahile gelenler içinde bulunan gemi 
lerden birinin kaptanı havanın muhalefetinden dolayı ilticaya mecbur 
oldukların rifade etmif ve ellerinde ki balıkçı vesikalarını gö~termişler
dir. Bunun üzerine nefeı·ler kaptana civarda bulunan Fetiye limanına 
gitmelerini tavsiye ederek kendiler ini serbest bırakmı,Iar ve gemiler 
tekrar yola çıkmışlardır. 

Ayın 22 inci günü RodCl'S kons olosluğumuzdan gelen bir haberde 
o sahah Rodosa gelen motörlü bir yelkenlide bir gemicinin havanın 
muhalefeti sebehile sahillerimizden Kalaınakya civarında bir yere il
tica ettiği vakit sahilden atılan sil ahtan yaralanıp vefat ettiği ve ken
d 'sine fethimeyit ameliyesi yapılacağı konsolosumuza bahsedilmiştir. 
Bunun üzerine böyle bir yaralı vakasından haberimiz olmadığı, ve 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Avusturya hadiselerinin mahigeli 
ve tevlit ettiği siyasi neticeler 

· Avusturya hadiseleri sükun bulmuı gibidir. Ajans telgrallanndan öi 
rendiğimize n~an yalnız Avusturya ittihat devletini te,J.il eden 9 
memleketten Styrie'de asilerle hükumet kuvvetleri arcuında farplfnlalar 
olmaktad~r. ltalyadan alelacele avdet eden Prens Starhemberg derhal 
kabineyi toplamış ve DolfııSs'ün baıladığı İ§ üzerinde yürümeğe karar ver 
,,;ıflir. Son ı.nıkif edilen asiler de divanı harp tarafından ııüratle muhake 
me edileceklerdir. Zaten yeni Teıkiltitı eaasiye kanunu ittihat hükiimetİ· 
ne muayyen bazı şcrait."n mevcudiyeti halinde kararnameler flkarabil -
mek surctile kanunlar ısdanna salahiyet vermektedir. Binaenaleyh mese 
le dahilen halledifmiş ve hükumet vaziyete tamamile hakim olmuıtur. 

Hadisenin harici akislerine gelince: 
Bu beynelmilel sahada mühim bir tesir husule getirmİ§tir. 

bilhassa iki noktadan mütalea etmek mecburiyeti vardır: 

1 - ltalya, 
2 - Alman.)'<I. 
Çünkü Avusturya mdselesi Üzerinde herkesten evvel bu iki devletin 

menfaati çarplfnlaktadır. Evvelki gün gelen bir telgrafta iki ltalyan ko
(Devamı 5 inci sahifede)" -

Dünkü At yarışları 
Havanın şüpheli olmasına rağmen 
gelen seyirciler haylı kalabalıktı 

•• 

Y anf yerince Meclis Reisimiz ve yarışı seyre gelenler 

f 

İstanbul yaz yarışlarının ~rin- ı 
cisiı dün V eliefendi KO§U yermde 
yapıldı. Sabahleyin havanın fena 
olmasına rağmen bu yan~lar saha-

ya bir hayli meraklı toplaımıştı. 
Üç yaşındaki yerli yarımkan 

İngiliz erkek ve dişi taylara mah
(Devamı 5 inci sahifede) 



I 

L 

2 MiLLiYET CUMARTESi 28 TEMMUZ 1934 

TARIHr TEFRiKA: 97 

ittihat ve Terakki! Baltık misakı etrafında 

Polonya Hariciye nazırı 
seyyahatinden memnun 

DAl(i 
(BAHAEDDiN ~AKJR BEYiN BIRAKTICI VESIKAL.>..._U GORI.)' 

Meksika körfezinde şiddetli Dakika kaybedilmesi muvaffakiget 
ler kazanılmasını geri bıraktırabilir 

bir met dalgası · Jı . 
TEXAS, 27 ( A.A.) - Şimdiye kadar misli görülmemiş Jerec JI !;; 

şiddetli ve bir met dalgası ile müte ralik bir fırtına on kilometre ~a 
1
, et 

içeri girerek Meksika körfezi sahillerinde 150 kilometre tulünde b:rlıoi l 
hada mühim tahribat yapmıştır. on iki kişi kaybolmuştur. Hasar bır :r.. 

"Yeniden teşekkül eden merkezi 
idare heyetini tebr:k ederiz. Ab
dülhamidin yakında terki hayat e
deceği muhakkak gibi görünüyor. 
On iki ıenedenberi her vicdan sahi
bi gibi biz de, yani Dobricadaki ar
dakadatlar, elden geldiği kadar 
milletin haklarım müdafaadan ge
ri durmadık. Otuz senelik seyyiatı 
Hamidiyenin ortadan kaldırılması. 
ve on iki senedenberi edilen sayü 
gayret semeres nın görülmesi za
manı yaklaştığından, saltantta de
gişiklik olursa biribirimizin hare
keti diğerine muhalif olmamak için 
ne gibi tedbirler alınmak lzrmge
leceğ · ni merkezi heyetten anlama
ğa mecbur olduk. 

Fikrimiz saltanatta tebeddül a
nında toplanabildiğimiz kadar ar
kadaşla lstanbula gidip Reşat efen
di lehinde, müstebit idare aleyhin
de lisan kullanarak ahaliyi ikaza 
çalışmaktır. D ' ğer şubeler de buna 
İftirak edecekler mi? Yoksa mer
kez heyetinden talimat gelinceye 
kadar bek!ememiz mi lazım? 

O sıralarda dakika kaybedilmesi 
büyük muvaffakıyetler kazanılma
sını geri bırakmıf olacağı itikadm
dayız. Onun için şimdiden bir ta
limatname tanzimi ve bunu gizlice. 
,ubelere tebliğini biz musip bir ted· 
bir addediyoruz. 

Biz imdiye kadar hiç olmazsa 
Rus ihtilalcileri kadar faaliyet göıı,. 
teremedik, bundan sonra da göster
memiz şüphelidir. Bari şu fırsattan 
istifade ederek medeniyet almeine 
kendimizi gösterel im ve dahilde ar
kadaşlara nümune olmağa çalıta-
1 ım. 

Abdülhamit ve hempasının ar
zuları veçhile Retat efendi 0aalta
nat hakkından düşürüp Bürbanet
tin efendi çıkarılırsa cemiyetimiz 
ne gibi bir harekette bulunacaktır, 
neticei kelam, ne yapılmak lazım. 
geliyorsa, projesin'n süratle tarafı. 
mıza gönderilmesini rica ederiz.,, 

Ibrahim Temo Bey diğer bir 
mektubunda da lıtaobulda VÜ· 
kela ve rical araamdalcıi. poal kav
gaımdan bahsediyor ve diyordu
ki: 

"Bugün lataobuldan bir kulağı 
delik geldi. Galiba Sadrıaza·m Fe
rit Paşanın mevkii mü'1<üll~miş! 
Ferit Paşa vili.yatı aeli.sede Avru
panm adliye itlerine müdahale et
mesine muarız bulunuyormut ! O
nun için yarım ağızla bir kere: 
"Bırakın beni!,, demit· 
Şimdi sadaret makamını Paris 

sefiri Salih Münir Pata ile Mah
mut Nedim Pata aralarında payla
tamıyorlarmı•· Ş'mdi bu iki dünür 
- malfun ya biri diğerinin kızını 
oğluııa almıttır - çarpışıyorlar
mış. Sadaret mevkiini galiba Salih 
Münir Paşa yakalıyacakmış !,, 

lbrahim T emo Bey Meşrutiyetin 
ilanını müteakip lstanbula gelmif 
ve oradan Selnikteki umumi mer
keze gitmitti. Meşrutiyet uğuruna 
ve Abdülhamidin istibdadı aleyhi
ne bu kadar sene çalıttıktan ve 
bilhassa 1893 senesinde ittihat ve 
tarakki cemiyetinin tıbbiye talebe
si tarafından ilk tetekkülüne itti
rak eyledikten sonra Metrutiyet 
devrinde mebus olmak isteıniftİ. 
Selanii.kte umumi merkeze müra
cat ettiği zaman kendisinin ittihat 
ve terakki cemiyetinin miressisle
r: nden olduğunu söylemişti. Dok
t<>r lbrahim Temo beyi kabul eden 
Cemal Bey (Cemal Pafll) ittihat 
ve terakkinin tarihine ve geçirdiği 
ir.kilaplara vakıf olmadığı içi~ 
Doktor lbrahim Temo Beye endı
sini müessis olarak tanınmasından 
dolayı kızmıt ve ona demitti ki: 

- " Ya mademki siz İstanbul-' . . . . 
da ittihat ve terakkı cemıyetını 
tesis ettiğinizi iddia ed;yorsunuz, 
o halde lstanbula gidiniz de sizi o
radan mebus çıkarsınlar!,, 

Doktor lbrahim T emo Bey bu 
~özden dolayı çok muğber olmut 
ve bu iğbirarı ittihat ve terakki 
devrinde devam etm'tti. Kendisi 
ıon bir iki seneye gelinciye kadar 
yine Romanyada doktorluk yapı· 

yordu. . 
htihat ve Terakki cemiyetinın 

yeni idare heyeti te,ekkül ettiği 
-zamanlarda bir de M that Pata. 

bumun og"lu Aıi Haydar Bey 
mer M' h 
meselesi vardı. Ali Haydar ıt at 

lamıftı. AH Haydar Bey ittihat ve 
Terakki cemiyetine yazdığı bir 
mektubunda diyordu ki: 

"Gerek Sabahattin Beyin müte
levv :n politikacı ve gerek Ahmet 
Riza Beyin ga'· .·i muted il hareketi 
Avrupada Şark meseleleri ile itti
gal edenler üzerinde fena bir tesir 
huıl elmit olduğundan bu defa ta
rafı acizanemden bu mesele üze
rine lngiliz gazetelerine tebliğatta 
bulunulmuttur. 

VARŞOVA: 27 A.A. - Tallin'de ga
zeteler konferanımm hitamında Leh ga
:.<eteleri hususi muhabirlerinin T allindeki 
ikametinden memnun olup olmadığı ve 
mük.ilemelerinin neticeleri ne olduğu· 
hakkında ıormuf olduklan bir ıuale ce
vaben M. Beck töyte demiıtir: 

teıcil edilmiştir. Bu işin her safhasında 
Lehistan ile Eotonyanın tamamile müte
nasit olarak çalı§truf olduldannı ıöyle
mekle bahtiyarım. Bizim hu çalıımamız, 
hükumetler araaında alelide takip edi
len ıiyaaet mahiyetinde olmamıştır. iki 
hükUmet, yeni nesle iş imkinını temin ar
zusunda bulunan iki milletin bu azmine 
istinat ediyordu, Bunu Tallindeki ikame
tim esnasında bir kere daha gördüm. Re-
fikim M. Seljama ile ve diğer Estonya 
devlet adamları jle son devrenin bli.nçt> 
sunu yapbk ve faali)"etimize ait bir çok 
meseleleri tetkik eyledik. Son zamanlar
da bazı ecnebi gazeteleri ve bir takım 
diplomasi mahafil, b:r mütekabil muave
nel miaakından bahsediyorlar. Mükale
mclerimizde bu meseleye temas ettik. 
Şu fikirdeyiz ki bu, yakından ihyakar i,. 
ler kart·ıında ne Lehistan ne de Eston
ya lakayit kalmazlar. Bizim yaptığımız 
iyi İşi diğer memleketlerin tasvip etme
lerini İstemekte hakkımız olduğu kana
atindeyim. M ?nfi temayüllere karşı ihya 
kar it görmek ciddi bd- faailyet ibraz 
e:mek demektir. Eıtonya ile Lehi.tan ara 
11nda hiçbir ihtilaf noktası yoktur. 

milyon dola: tahmin edilmektedir. t 1 

I zmirde şiddetli sıcaklar . u 
IZMIR, 27 ( A.A.) - Ziraat mektebinin moteoroloji dairesi bıı~ his 

gölgede derecei harareti 42,4 olarak kabul etmiftir. Bu vaziyet I "Lehistan ile Estonya aras:ndaki mü· 
naaehetlerde her zaman olduğu gibi Es
tonya hükümeti ne><dinde tam biri an
laıma bulacağımdan hiç şüphe etmedim. 

için fimdiye kadar görülmemiş bir hcidisedir. 

B~ltık hükümetlerinin t•şriki mesaile
ri arzuya şayan olup olmadığı suretinde
ki ıuale cevaben de şöyle demiştir: 

Yunanistandaki büyük orman . 
Maksadımız Osmanlı devletine 

hizmet etınektir. Yoksa Avrupa
nın hiddet ve tiddetini üzerimize 
celbetmek değildir. Mademki ikti
darımız devletimizin duçar olduğu 
'u hali felaketten tahlisine ki.fi de
ğildir, neden diğer İslam milletle
rin menafiine muzir olan islim it
tihadı politikasını meydana koy
mağı arzu ve hareketimiz yüzün
den onları mütküli.ta düçar ede
lim? Buralarını zatı valaları pek 
ali. anlıyacağından gerek hanedan 
Ali Osman ve gerek islam milleti
nin baka ve istiklali için mühlik o
lan nokta üzerine nazari dikkati
nizi celbederim. Geçirdiğimiz 

müşkil ahval arasında devlet ve 
millet menafii için pek muzir olan 
İslam ittihadı politikasını meydanı 

aleniyete koymağa gayret edenle
rin harekatına mani olmanızı rica 
ederim. Eğer Ahmet Riza Bey ha
rektında sebat ederse, - çünkü bu 
hal devletin istikbaline muzirdir -
bendeniz dahilden ve hatta Rusya 
müslümanlarından bir hayli imza 
ile bir tebliğname getireceğime 
Riza Bey emin olmalıdır. Şu satır
ları yazmağa beni icbar eden kuv
vet zatı valalarına olan muhabbe
ttnı olduğundan, ümit ederimki, 
maruzatı acizanem iyi nazarla te
lakki edilecektir. 

"Lehistan, bir Baltık memleketidir. 

I&t 

yangını . -·~ n,, 
ATINA, 21 (Milliyet) - Kaplıcaları Üe marul olan LoteraJ:i fe; lıl 

rini tehlikeye koyan Ayyos Patalyo s ormanı yangını her itlaiyenın /,O. r~ 
kalcide gayreti ve Atinadan gönderilen kuvvetlerle söndürüldü ı1e ·ı,.ol ~. 

Binaenaleyh bu hükümetl<re müteallik 
her şey onu alakadar eder. Fakat bu teş
rikimesai sahasına _ne gibi ıeylerin gire
ceğini ve bu teıriki mesainin ne olduğu
nu tarif etmek zannedildiğinden daha 
müşküldür. Maamafih ıüphe yo!<t ır ki 
bütün memleketlerimizin menfaat~ i ara
sındaki teaanüt her aahada mantıki şekli

teraki şehri hamamları ile kurtarılmıştır. Zarar oe ziyan on mı •lif 
drahmi tahmin edilmektedir. ti 

ni alacak ve yolunu bulacaktır, 
Eluziz şimendifer istasigon~ ııJ' , .. 

ELAZIZ, 21 ( A .A.) - Şehrim iz şimendifer istasyonu ay so((IJ aJP ,;: 
işletmeye açılacaktır. Bu merasim için haltalardanberi levkaliide h J d·· 
lıklar yapılıyor. Civar vilciyetleri bu merasime davet olundular. Aft 

V/'ıRŞOVA: 27 A.A. M. Beck, Leh 
hükümetinin baJlıca kavgalanndan biri
nin beynelmilel siyasete insani ve mÜs
het unıurları ithal etmekten ibaret oldu
ğunu beyandan sonra sözlerine fu suret

Dün M. Seljama, Lehistan reiıicum- ma merasimi ay sonunda şehrimize gelecek olan Nafia ve Maliye ~ 

le devam etmiıtir. 
huru M. Moscickinin LelUstan ile Eıton
ya arasındaki münasebetlerin diğer mem· 
leketler için bir misal teıkil edileceği 
suretindeki sözlerini nakletti. Kendisi· 
nin bu kelimeleri nutkunda bir vecize ola 
rak kullannuı olmas ndan dobyı bahtiya. 
rım. Şuna kaniim, nazır M. Seljama Var 
ıovadaki ikametinden, benim Tallindeki 
ikametimden gördüğüm intibalann aynı
nı görmüştür. 

killeıv tarafından yapılacaktır. Jı l 
ELAZIZ, 27 ( A.A.) - Halkevi temı:ıil şubesi Dersim kazaları:ı, la 

milli temsiller vermek üzere Dersime gitmiştir. Bu akşam Hozat k Jı ti" 
sında ilk temsillerini vereceklerdir. Saras ile Pertek ve sair kazal~r6, ? 
da temsiller vereceklerdir. Halkevi bandosu heyete iştirak eylemıt ~ 

Ben bedbin değilim. Fakat furaaını 
kabul ve teslim ebneJiyim ki son seneler 
de beynelmilel hayatta çok büyük müş
küllere teaadüf edilmittir· Eıtonya gibi 
Lehistan da bu insani ve ihyaki.r cere
yanları lakaydane temaşa edemez. Her
hangi bir müşkülün iktihamı zamanı 
hulul ettiği ve ihyakir ve müsbet bir it 
yapılması mevzuuabihs olduğu vakit Le
hiıtan ile Eıtonya hemen müşterek bir 

Muğla civarında orman yangını~ ~e 
MUGLA, 27 ( A.A.) - Merkezin, Domuzlan, Kestanelik, O~ 

mevkilerinde çıkan yangınlar söndürülmüştür. Yanan ormanların • ı; 
darı 50 hektar kadardır. Merkezin Eskihisar o~manında da yangın ~·ı •ı 
mış ve söndürülmü1tür. Merk.aze 18 saat uzakta bulunan Köyce~'~ ni liıan bulmutlardır. 

Hatip, aon senelerin vekayüni gözden 
~eçirerek demiştir ki: 

T allin, 27 A.A. - E•tonya hariciye 
Nazırı M. Seljama ile Lehiıtan Haric'.ye 
Nazırı M. Beck arasındaki mükalemele
rin hitamında neıredilmiş olan tebliğde 
her iki nazırın, aralarında bir noktai na
zar ayniyeti müphede etmiş olduklarını 
beyan ve bilha.saa iki memleketin ,arki 
A vrupadaki teıriki meaailerine ayni dost 
luk ve ıamimiyet zihniyeti dairesinde de
vam edilebileceği tasrih olunmaktadır .• 

Askire ormanlarında da yangın çık- mış ve söndürülmesi için tedbırl 
A vrupada en müıbet neticelerin elde 

edilmiı olduğunu ıöyliyebiliriz. Bunu e
hemmilyetle kaydederim. Çok dda Av· 
rupanrn bu mmtakaaı en tehlikeli mınta
ka addedilmiıtir. Hiç tüphesU: bir takım 
mütkiller meçcuttur, fakat aiyaai hadi· 
ıelerin tarihçesini gözden geçirerek mü
naaebetlerimizde kahir bir iıtikrar ve mü
temadi bir terııldô görürüz. Hemen he
men her üç ayda Avrupada ıulhün iıtik
rarmı temine matuf müıbet bir çalışma 

alınmıştır. d 

Şehitlerin önünde .. 

Evvelsi gün alınan ifadem gaze
telere telgrafla tebliğ edilmittir. 
lngiliz gazetelerinden bir tanesini 
bu birlikte takdim ediyorum." 

Alaskanın ehemmiyeti 

Polonya Har:ciye Nazırı 
R 1 GA, 27 A.A. - Polon ya hariciye 

Nazın M. Beck dün buraya geldi. M. 
Vlmaniı ile görüıtü bugün V arıovaya 
dönecektir. 

Lehistandaki feyezana 
uğrayanlara yardım 
VARŞOVA, 27 (A.A.) - Feyeza 

na uğrayanlara yardnn için M. Mua
aolini 200,000 Zloty ve Belçika kralı ' 
da 10,000 frank gönderunitlerdir. 

Dün Geliboluda Mehmetçik abidesini~~ 
önünde aziz şehitlerin hatıraları anıtdı e ' 

lngilizleriu bir cemilesi 

Ali Haydar Mithat Beyin Avru
pada yalnız batına kalmamasını 

ve ittihat ve Terakki cemiyetine 
alınmasını en ziyade Bulgaristan
daki Türkler iltimas etmitlerdi. 
Çünkü Bulgaristan Türklerinin 
Mithat Pata merhuma kartı fevka
lade hürmet ve muhabbetleri var
dL Onun için Ali Hay<lar Beyin 
istifa etmesi ve İngiliz taraftarlığı 
yapmaaı onları çok müteessir elmİf· 
ti. Meııela ittihat ve Terakki cemi
yetinin Kızanlık "1besi tarafın
dan bu münasebetle yazılan bir 
mektupta deniliyordu ki: 

-Bitmedi-

Bursada imam vaiz ve 
hatiplerin elbiseleri 

BURSA, 27 A.A. - Alakadarlann ken 
di aralannda yerdikleri karara imtisalen 
Bursa Yiliyetioin bütün köy ve kaza
larmda imam, hatip, vaiz ve hocalar dini 
kisve olan sank ve latayı sadece vazife
lerini ifa sırasında giymek üzere çık.ar· 
mıtlardır, Bu güzel teşebbüs takdir ve 
memnuniyetle kartılanmıtbr. Mahalli be
lediyeler de çaqaf ve benzeri kılığın 
Türk kadmını aıil yüzüne Yanlfir me
deni kıyafetle tepdili yolunda verilen ka
rarların tatbikine baflanmııbr. 

Japonya eğer 
Burasını alırsa .. 
Tayyarelerle Nev- Yorku 
bombardıman edebilir 
MIDDLESBURC: 27 A.A. - Umumi 

harp zamanında Amerika bava kuman
danı olup 1926 ıenüinde Amerika askeri 
hava siyaıetini tenkit ettiğinden dolayı 
divanıharbe verilen Ceneral William Mit
chele demiıtir ki: 

Ordu ve donanmalarm tesirleri kolay
ca bertaraf edilebilir. Gelecek harplerin 
neticeleri havada almacakbr. Alaska bu
günkü dünyanın ıevkulceyt anahtarıdır. 
Eğer Japonya Amerikaya iliinıharp ede
cek olurıa Alaska ele geçirmek iıtiye
cektir ve oradan tayyarelerle New • York 
u bombardıman edecektir. 

Ceneral Mitchelle en asri ve en mü
kemmel 400tayyarenin hava kuvevtlerini 
teşkile kafi geleceğini ıöylemekte ve 
ıunlan ilave etmektedir. 

Bunlardan üç tayyare bütün büyüle Ja
pon merke><leri halkını tahliyeye mecbur 
edebilir. 

Mareşal Lyoty hasta 
NANCY: 'l:7 A.A. - Mareıal Lyottyin 

ahvali sıhhiyesi sabah birden bire fena· 
latmıtbr. Sıhhatinden endİf" edilmekte
dir. 

BeJçika hükumetinin iste
diği selahiyet 

BRÜKSEL, 27 (A.A.) - Ayan, hü 
künıetin iıtemiı olduğu fevkalade ».· 
lihiyetleri kabul etm 1tir. 

M. Doumergue seyyahatte 
PARIS: 27 A.A. - Ba,vekil M. Dou

mergue dün aktam saat 21 de Toume
feuille, hareket etmiıtir. Reisicümhur M. 
Lebrunda bir ağustoıta Pariıten aynla
caktır. 

Fransa turu 
PARIS, 27 A.A. - Franaız Speicher, 

Bordeaux ile Larochelle araaındaki 183 
kilometrelik mesafeyi 6 saat 48 dakika 
26 aaniye yaparak birinci gelmiştir. i
kinci Le Greves. üçüncü Gijsselstir. 

Amerikada örfi idare 
MlMAPOLIS, 27 (A.A.) - Pat· 

ronlarla toförler hakeme müracaat 
meselesinde uyuşamadıklanndan örfi 
idare ilin edilnıiıt'T, 

NEVYORK, 27 (A.A.) - Pensil
vanyada 2000 grevci tütün ameleli il• 

rasmda çıkan b'r kavgada 50 kiti ya 
ralanmıştır. Zabıta müdahale etmiı • 
tir. 

ÇANAKKALE, 27 (Milliyet) -
63 Bin Türk çocuğunun özyurt İ· 
ç:n canverdiği tehamet diyarına 
gidiyoruz. Bütün Gülcemal yolcu
ları, h~u içinde, aziz şehi.tlerin ha
tıralarım hürmetle anıyorlar. 

Sabah saat dörtte güzel sesli ha- ı 
fızların sala seslerile .uyana~ Geli: 
boludan yüzlerce zıyaretçı geldı 
Saat sekizde Maydosa çıktrk. Bu
radan da Çanakkaleden gelen yüz
lerce ziyaıretçi vardı. Kamyonlar zi
yareetçileri conk bayırındaki Meh· 
metçik abidesine taşımağa başla
dılar. 

Saat tam on ikide Conk bayırın· 
da Mehmetçik abidesinin önünde
yiz. Uzaktan, yakından gelen bin
lerce köylü abidenin etrafını çe
virmitlerdi. Her gözde ve her ba
kıtta, bu sahada teh:t düten Türk 
çocuklarını elemli bir hatırlayıt 
vardı. 

Mevlüt okundu, tekerler dağıtil
dı. Kurbanlar kesildi. Abidenin Ü· 
zeriende Geliboluya gelen lngiliz
ler tarafından gönderilmit bir çe
lenk vardı. Çelengin üzere:nde fU 
yazı vardı: "Necip bir hasmin muh 
terem hatırasına • Gelibolu lngiliz 
ziyaretçileri tarafından ·Mayıs 
1934,, 

Bu sene ikmal edilen abideye Şe-

( ECNEBi MATBUATINDA O UDUKLARIMIZ ~ı 
l~_...::::~::..::.:..:::..:::..:.b_._..:.;l;,:f~ay,:;.d:a~t-e~m-ı•.n..;;e.dNec~e:k...;b:i~r~•-u•r:e.tt•e--s•e•v•---~k-a71e•l~e-~--m·a~l~z•e•m•e7le•r--y•a•zar--•v•e--g~o~·n·d~e··~l:'""'f~ın•d"':"an_.t.a7h•r~if~o-l~u-n•u~r-.:B~a~u:'.'"'.v~a:k:i:tl::erde tal yada yeni mat U• . keder. Bu şube, Jtalya matbuatına la- rirler. olur ki, hüsnü niyetle bile olsa bin 

a Umum mÜdÜr(ÜğÜ zım olan talimatı ve direktifleri verir. Bu ıube Haric lye Nezaretine tabi karşı yanllf hareketlerde bulunulur. 
Dahili neşriyat fUbesi, münasip göre· idi. Şimdi Matbuat Umum Müdürlü- Propaganda kısmı fU vazife ile mü-

Hülıumetin yeni Matbuat Umum ceği malzemeleri tedarik eder ve ga- ğiine ilhak olundu. Bu şube de iki kı- kelleftir. Cihanda ita/yanın aleyhine 
Müdürlüğü, bugünlerde, yeni ue mÜs· zetelere gönderir. ~ımdan mürekkeptir: Birinci kısım ci- yazılan feyleri takip eder_ Yanlış ~a-
takil bir b:naya tafınmtfhr. Bundan Bugünkü ita/yanın matbuatı esk'si han neşriyatını takip eder. En mühim vadisleri düzeltir. ltalya'nın aley~ ne 
evvel Matbuat Umum Müdürlüğü bir gibi değildir. Yani bir ıahsın veya makaleleri tercüme eyler. Bu makale müteveccih haerketleri tekzip e er. 
kaç yerde çalqıyordu. zümrenin menfaatine hizmet eden bir nin hangi devlete menwp oldukları Tabiidir ki, bu dairenin ıuuifesi çok 

M. Mu .. ol ·ni, bu muhtelif ve müte· alet olmaktan kurtulmuf!Ur. Bizim ve hangi mevzudan bahsettikleri na- mühimdir ve tefkilatı da mükemmel-
addit daireleri bir araya topladı ve matbuatımız; devletin ile hükümetin :ı;arı dikkate alınarak tasnif olunur. dir. 
yeni bir teşkilat kurdu. Şimdi matbu- menfaatlerine hir.met eden bir cihaz· Bu kısım her gün bir bülten nefreder ita/ya aleyhine neşredilen haber• 
at Umum Müdürlüğü vekalete benr.i- d ve bültenin #mi: Bo!letino della Stam· ler, ya ga:ı:ete vasıtasil-.! v.e _yahut rad-
yen bir binada, Roma'nın en gür.ide '/talya'nın malbuatında çok di•iplin pa estera, yani harici matbuat bülte- yo ile nefrolunur. Bunun ıçın Matbuat 
sokaklarından Balestro Via Veneto ı>ardır. eski münakaşalar, şahsi mese· nidir. Bu bülten çok müh 'nıdir. Umum Müdürlüğü binasında, •on kat-

d d ı l d il b k l ta dokuz radiyo istasyonu tesis edil-aarayrn a ır. e er, skan a ar ugün yo tur, o mu.. Harici neıriyat ıube.ıinin ikinci kıs· l 
M. Mussolini dün yeni iıe ba~lıyan yor ve olamaz. Binaenaleyh, Matbuat l / a' / L' buat miştir. en ku. i•etli ve en mükemme 

l • .. .. t mı, ta Y ya ge en ecne.,. mat ı'stasyonlardan mürekkeptir. Bu su-Malbuat Umum Müdür ügunu zıyare. Umum Müdürlüğünde dahili neıriyat mümessilleri ile temasta bulunur. Bun 
I I·-' h -·etelerı k k" · · ı r-tle radyo ile aleyhimizde söylenen etti. ta 7 v. run en meı ur g- ısmının ta ıp ettıği prensıp er fUR· lara lcizım gelen iz.ahatı verir, ecnebi ~ 

... nefriyat müdürleri de hazır bulun dan ibarettir: Milletin menaliini izah t 1 · .. 'll · · 'f ı · sözler, radyo ile red ve tekr.ip olu· 
v~ M gaze e ert mumessı erının vazı e en· nur. Matbuat Umum Müdürlüg"ü bi-dular. Matbuat Umum Müdürü, us· eder. Her sahada yaptığı terakküeri ni kolaylıqtırmak için her türlü yar· 
•olini'nin damadı Conte Galea:ı:zo Ca· millete gösterir. ltalya'mn nam ve dımlarda bulunur. Bu suretle ecnebi naa<nda bir iimntutik dairesi, bir de 

'd h · h · l · H teniı sahası uardır. no ar. fÖ retıni arıffe yükse tır. üküme.. gazetelerin mümeuilleri, memarlan· 
Matbuat Umum Müdürlüğü ve tef· tin dahilde ve hariçte takip ettiği si· lrtf:ıdan memnun olurlar, bi:ı:i takdir e- Propaganda kıamı, kitaplann neıri 

il el' 
h"tl"kl . 1 Ce . t' . 'f-1"" ıy ı ı erı mar nnye ının, ~ . .,.:6 lii 
Birliğinin, Esnaf cemiyetlerlP'ıl • ! 
Bigalıların, Ece idman yurdııJl,I 

11111 
ve daha birçok yerlerin ve müe 
selerin çelenkleri kondu. 

Halkevi Reisi Ali Rıza Bey ~ 
da bulunanlara Çanakkale hı0? fi lı, 
anlattı. Merasimde Şükrü Naıl~ıjll llıi 
Sabit Paşalarla Çanakkale Vll' ler 
Süreyya Bey de bulunuyorlardı· 'ad 

Vali ziyaretçilere kolaylık f~ l.ir 
termek için mümkün olan her t' Ve 

yaptı. 

Merasim saat beşe kadar de~ :Y 
etti. Kafile bir sükün, tazİDJ ~ l 
hürmet havası içinde yavAf ya fi .: 
şehitleri ebedi istirahatlerine te JJ ve 
derek, merasim yerinden döll ıı" dir 
Conk bayırından ayrılırken, ~~ 
fartaların kahraman galibi, 'fıı,$ 
vatanmrn büyük kurtarıcısı ıJS~, 
Gaziye kalplerdeki minnet ve t Jd 
ran hisleri büsbütün canlanıyol"' 

Merasimde Nakiye H. T~ 
birliğinden Rüknettin bey nutıl 
lar söylediler. 

Gaziye tazim telycnuı 

ÇANAKKALE, 27 (Millifetl ı.., 
- Şehitlerin önünde toplanall~ ~ 
Büyük Gaziye gönderdikleri t~ l ~ 
selli yazısında ora<laki histerİ" lto 
§Öyle ifade ettiler: 

11
. 

"Türkün varlığını cihana tııJ!; eın 
tınız • Şehamet meydanınÔF lar; 

abide önünde şehitlerin hatır~ cır 
m taziz eden heyetimiz, ta 

1 
l.ir 

eşi olmıyan harikalarla vata~, old 
kurtaran büyük ve asil şahsiye~ 
nize karşı hürmetle eğilerek f~ : :;;

1 

rekten gelen sonsuz minnetlef'ld• rii~ 
mizi bu eşsiz şüheda huzurull l.ıı 
sunmakla bahtiyarız.,, 

~ · Bir kaza atlatıldı / 

ÇANAKKALE, 27 (Milliy.et) iti fQp 
Merasimden dönüşte halkevı re çı "erı 
Ali Rıza beyle Nakiye hanmı 'V'.'.,ıı· 

w "'" nakkale valisinin refikası hail' tıil lıiı1 
rın rakip bulundukları otoılloıır >lıej 
yolda bir kamyonla çarpışıtı. ıcı' ~ 
mobmn öntarafı parçalandı. "{of. ~ 
!ara bir şey olmadı. Fakat kaZJıli' lıerı 
rinde uçuruma yuvarlanmak t gr 
kesi büyük bir hüsnü tesadüfle 

lcilatı: yaseti tamim eder. derler. ile de mefgul oluyor. ltalya hüküme· 
tinin on iki sene zarfında hariçte ve Matbuat Umum Müdürlüğü iki bü- Dahili neıriyat fubesinin daha baf- Propaganda k sm . l d .. · 1 1. dahilde yaptıg" ı işler bu kitap ar a go yük kıınna ayrılır: Biri umıan neşn- ka bir var.ifosi vardır: ita/ya' da ba:ı;ı 

çirildi. 

•• Bazı valiliklerde değişi"1 ' 
ANKARA, 26 - Valil~~~~ yat lıınnı, diğeri de propaganda kıs- vilayet gazetelerinin yar.dıklan hava· Bu kıaım, Mussolini'nin yaptığı en rülür. 

mıdır. Umum neşriyat kısmı da iki fU· diAer azdır, muhabere servisleri ek- son tefkilattan ibarettir. Porpaganda krımu daha b~ka if· 
D h ·ı· · t b · k ( d h · k Har.lçte ltal·-'yı, daha do;;.,.,•su la- leri ifa ile mükelleftir: Tiyatro ııe beye ayrılır. a r ı neşrıya şu esı ve ai tir. Bun ara, a ili nefrıyat ıımı, rw o· - I l l" 

harici nefriyat şube•i. lazım olan malzemeleri • t havadia/eri şistleri sevenler vardır ve faşlstleri filmlerle de meşgul olur. ta yayı a a-
. b · b "t.. it l d d d · B b taklı't etmek ıs' tı"yenler -- deg"ildı"r. kadar eden filimleri yaptlrlr, hariçte Dahili nefrı)'at fU esı u un aya te arik e er ve gön enr. u şu eye, -

neşriyatı ile alakadardır. Matbuat gençlerden mürekkep bir heyet tayin Bununla beraber düpnanlan da çok- klôaik musikimizi tanHm edeJ ve m:;-

de yapılacak tebeddülat bugıı 
de anlaşılacaktır. dil• Bey, Mithat Patanın oğlu ?ld~ğu 

için ittihat ve Terakki cemıyetıne 
ıı.lınmıştı. Fakat Ali Haydar . Bey 
cemiyetten istifa ederek ke?dı ba
sına hareket etmeğe ve lngıl z ga· 
~etelerioe yazılar yazdırmağa baş-

mil!ete hizmet eden bir kuvvet olduğu dilmiştir. Bu heyette mütehauıa katip tur. Tabu düşmanl4lrımı:ı; f"fistlere hü \sikiıinaslara lazım olan yar ımlar a 
için dahili neıriyat ıubeai, ltalya naat ler küçük gazetelere, daha doğruıu cum ediyorlar. Fafistlerin metodlan, bulunur. 
buatını memleketin menfaatine göre, ik:nci aınıl gazetelere havadiıler, ma· prensipleri, düf"'anfanmız; tara • . " (Coriera della Sera) 

T ebedd'ülatm Kocael;, O~;Jı• 
Çankırı, A<lana, Tokat, Bil .ııııılr 
ve İçel vilayetlerinde olDlası 
temeldir. 



YALOVA 

E• On dördüncü mektup 
ı . ger nıiin<ıaebet "zl"k . 

"'"• Pt>t hı h 1 etmıye-1 lltİ • rnıayayını d . 
.Yey,nı di .... • çanı evır-

'' lrrıeğe irrı?e dufunnıe:uiniz lal 
lı~a bir meal. futlmıyor. Kalcma
rnı ınev l c ~te ?tururken urnu-
ıea· zu ar uzerıne .. .. 
U ıniz ıni çok d"kka gorufrrı~~ is
ınuınj nıevz ı t etmeluıniz. 

·ı İti1-J ·· .. u d~en şeyler ne bir 
hiılir. goruJnıesı, ne ilmi bir ba-

Bu, olsa ~aa h 
. ekfen it;mekten ava.tJ_a? nıdan, ye 

faından görü k gıl'lf'!den ku
!llnı böyle birfme olabılır. Dün ak-
ısted · rnec '••e ·· .. . ?!1· zail/ıktan balı gor°.Jmelı 
rın vııcutlul • • setmege na-

.,,,. lılar dh . ar nıanı oldu Eti" c .. - &lfrnanl k . ı an-
. ~~ oldu: y Qfta:. t~ _?ilıayete en-
.1~: l htiyarlar g~rufrrıelı iste • 
1 •fti, iirı...,. •n gozleri oözü 
eleı1· ~•ınrı. Saçtan o me 
Yol ını cilat1 f>ir ..__ bahsedeyim 

Buzluiunıı hat. C kala bunun 
. elki ıiz b .. r attı. 

dupıı.. u ıoyleı1··. 
bi "'ı değilsiniz Bellklnı vaziyete 

.. f~y ere kulak • ki de bu gi. 
duşuniin L• L Cllrnaznnıı: L"-L' 

t B• oır .-ıere. • URtn 
ır • • 

,.~nıanın Yan 
Jı la.:E, A'?'an elendi ında: • 

l ey,n hal"? . nı. Nedır o fa-
ıı ?1P Fİfnıanlıı: dıyerelı söze l.as
~ el?kerlıen ı......!-' yernıek i "n dil 

nın d ~-'flnızd a · . J! . 
hı e aynj •elıilJ nzı rıınlıye-

na Varırs0ı e olduğunun lar-
ınen •ol ız ne olıu , H 
1• el a <;ark _,. hlnaz. .. e 

1 1 eğil nıi: euıp İfi tam:r elme-
v - E:lenJirrı • 

; ar· M eıeı. ' flfnıan var • 
. ••nı.z • a Zatı ar· . ' ;ııpnan 

rı· ,; """ansın ınız de Rman-
ızB Ufka~ o .. ızl amma ıizin hali

u t • ! ?Ye değil /ıj? 
der. Clllıır, 'fİ biiıb ""fü L •_ • L .• 

Y 
u n uerucu e-

ahut: 

&fl;-,::ıenı; YClfVıJa ı._ . 
Iİ . nıan11, B """flricla bır tek 

lftbi.. • aft bilardo bilya-
DeJiği . 

~ b'! 'le,it ;':,; bıılecliate bir iki tane 
llız ..... ol ıınel .. ;;.. .. .. , •• ,. UTaırn ' -..-nu gorurse-

J ı._ rte elerıel · ":· ·: 
e-ri lıu ~· Bız ga:zeteciler de 
'latıın.-.. Yette.,,;z c· ·:-.nz · ,,. ··· .,.ıpnana 
~I ·ı· 'flfmanlar 1ıız4r d" e1· a ı lfenıey· ıye, 

l)e .. Kü .. • ız, zayıflar iı;lenir 
~ liir d" <;uge <;atam ..... ~ L-· •• 

• • 'Ye lıii ·· • -.,~, "'"t;ulı. 
'finıi~ ' • Ytıge talulmıık zat 
ıı11r _, femıez. ye b .. l eıı 

uq..,___ • oy ece yutlıu .. -...... 
8 ı;nzaıız rne"LL- ı 

en •nızaı n•up ar 
~elit ı mektuplan meal lı 

11 lt,Yrrıetlile ~kurum • içlerinde :k 
jıl ııı, i •eviy::I' olmakla beraber, !.u. 

er ka e yazılmı11 fik • 
r<ıd e eriyeti t kil · ayetname-
b. Q lıir kiiçiilı ı ederler. Bu a. 

ti •r aliika .1 aım var ki gari 
ve ;vli/iğ;'.n':ı be~m belıarlıi.mda: 
q Unların ekn '!'!-~der dıuur. 
.Ydurnıa . •erıaı ınızasız alı 

elaıı b. •nız.a:,J B y ut 
le ı ır fey '1111 ır · u mektuplar 

oun/..... anııya ,.al b. 
•akı -· • Yazanı " •fsam ı· 
ve el;ara1, Y~ların hele böyle 
rlir '111İ etmek İat:;;" n_ıaluatları 
nıeı.. ayaııııYo klerı zevk ne-

"<IUpları fları, Bu • 
Posta • n Yeg • • •mzanz 
811 el 't~eıine V:~ hızmetleri 

a ır kilrel at teminidir. 'Y l ır. 
ao~a.H h 

el -- Kaplıca h a erleri 
ıt" BQfveJıil .,.enıerı hemerı dol
Ya";:/l~rini talıi a,a, Reiaicumhur 
r dıler . .Ş .. L~ ederek Y cı:ovo
a •ıra .. .. u..,.., /(,,.,., B 

/ıqf ·ı· . lforu11;;,.... H-.".'a ey de a-
ı •nın "'~r. ukı'.i 

lıura,1 nıııayyen .met ma
la,f a. Mahkem fahaıyetleri de 
lıu{ Onun İçin .e t~llerj de ı.a,. 
ka ntak ntıinhal 'Flnıelı burada oda 

'!_ar Jiiç. memuriyet bulmalı 
1 alovh ı. __ 

"1nın "k - -b 
lan #(: f Yeti iizeri::;;:alıi ecza. 
<rçılnı.!' ıca eczahcrn . J?'l'ılmlf o-
b. -•na - . eaırıtn t k ır ıihh• _..,., Veril . e rar-
olc111 ı tehlike lıert lll:f. Böylece . araf _ _, .• 

- K. '''"•mis 
melıtıı aJ>lıco.1..., b ·· ' 

• P ancak :L• ug;;n Verclj;;; · 
rıne varı unrıc; .. .. .rıız 
tliinii gii::• . llaı1ı~" •brıra Ye· 

ba latanbul~::z:.ec1;l'orlar~r~~ 
ltlırr az olmal rıda 4 k •· 
"<latlilı bi ı lıi; I starıb çi:J ' me. 
tııp ak Yerden ıöncleriİ aıı iiı; 
Verii:b~ı· kırk •ekiz &aott en '"~k-

ı ıyor. e Yerine 

ec1? <?tobiia ıerviıi bir 
lıie1 •e ıyj olacak. Ö "l _, a:z tanzinı 

e hareket _, g eu en sonra j. 
llıek · . erıen v 
lıa, •çırı kap!ıcal _, apara Yeti,. 

eltet ed" aruarı on "k ·ı1 
~ak yj...:.~~1":.· Halbuki m:.a1' e 
"en hare ı rıaonka. Bu kaJ e 
l'lıı? kete bilmem "h . ar er-

11·· ı tiyaç var 
l>q e,ıe y alov 
ri l>uı-unurı da ezalı glelen latarıbul 

11 oto"· e ede Kapl · 
0 11 ous;; yok 1 H ıca •· 
·~ o.n lıe, yolcu. b l albuki daima 
"fqv•ıs nıurıtazarrı u unu)'Or. Eğer 
Qı-1 ırı İnenler bu o:.:ıa ~aplıcadan 

1"ır1ar G .. edı mutlaka 
'<ıatıe tı· . un ortasıncla da "ki 
Riil'lferd;' se~i~ 1!'!ve eclil•e sıc~k 
Ço.ı:. , asagr.,a,,1 pi·· . 
b· "''--:ır ve k . aıa ınenler 
•rine Va asaba ıle Kap'ıca biri

baif/o Pur sc:atleri haricind~ d 
nl'llrs olur .... e 
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• • EH 1 R HABERLERİ 
POLiSTE 

Kasım paşa 
Cinayeti 
Sorguya çekilen Osma~ 

cinayeti inkar ediyor 
Kasımpaşada metresi Nazime 

hanımı öldürdükten soma lnebolu-
ya kaçan katil Osmarun yakalan· 
dığını haber vermiştik. 

Osman sorguya çekildiği zaman 
cinayeti tamamile inkar etmiş ve 
demiştir ki: 

"Mevlude is.minde blll}ka bir ka
dınla evli iken Nazimeyi ikinci ka
dın olarak ve nikahsız almıftnn. Js. 
tanbula geldiğimde Nazmiye de 
beraberimde idi. Kendisine Kasım
paşada ev tuttum. Sekiz gün evvel, 
Nazmiye çalıtbğı tütün deposun
dan eve dönmedi. Hayli aradım. 
Bulamayınca teessüre kapılarak 
bir vapura bindim, lneboluya gel
diın. Başka haberim yoktur.,, 
D;ğer taraftan Müddeiumumi· 

likçe c inayetin işlendiği odada bu
lunan Yusuf Ziya isminde birisi 
tarafından Nazmiye hanıma hita
ben yazılın" olduğu anlaşılan mek
tup üzerinde de ehemmiyetle du
rulmuştur. ifadesine müracat edi
len Yusuf z ;ya efendi: 
"- Nazmiye hanım mektubu 

yazdığım haftanın cuma günü ba
na gelecekti. Fakat gelmedi. Ben 
evine gittim. Osman çavuftan sor
dum. O, telaşlanarak "Nazmiye ge
ne kaçtı, ne yapalım?,, diye sor· 
du. Nazmiyenin gömüldüğü yerein 
üstüne bir karyola kurmuş, albna 
da ufak tefek ~yler do!Jurmuttu.,, 
demiftir. Müddeiumumilikçe, Naz. 
miye hanıma mektup gönderen di· 
ğer bazı kimselerin de ifadelerine 
müracaat edilme.ine lüzum görül
müttür. Tahkikata devam edilmek
tedir. 

Kapalı dükkanda hırsız 
Betikta.tta Çırağan sarayı cad

sinde 15 numaralı kapalı olan fıs
tıkçı Kemal efendinin dükkanın 
kilidni kırıp içer:ye giren sabıkalı. 
!ardan Antranik ismindeki fahıs 
cürmü meşlıut halinde yakalanmış
br. 

Çamaşır hırsızı 
Ortaköyde Gürcü oğlu sokağın

da 29 numaralı evde oturan Leon 
efendinin evine hırsız girmi~ bir 
takım elbise ile üç gömlek ve di
ğer bazı eşya çalarak kaçmışbr. 
Evde de bir fanile ile bir ton bı
rakmıstır. Zabtıanın yaptığı tahki
kat n~ticesinde bu evde bırakılan 
çam8'ırların Leon efindinin komşu 
su T ana.t isminde birine ait olduğu 
anlaşılmıştır, Tanaş yakalanmıştır. 

Kavanozda esrar 
Hüseyin isminde birisi tevkifha

nede lsmail Hakkı efendi isminde 
bir mevkufa verilmek üzere bir ka
vanoz kayısı reçeli götürmfüi, gar
diyen reçeli muayene edince için
de yuvarlatılarak kayısı şekline 
sokulm~ esrar parçalan bulundu
ğunu görmüştür. 

Tevkifhane müdürlüğü reçeli ge
tiren Hüseyini yakalayıp ihtisas 
mahkemesine teslim etmittir· 

Bisikletten dUştU 
Beykoz Kundura fabrikasında a

mele Salih oğlu Tevfik bisikletten 
düterek bacağı kırılmıttır. 

Kavga 
Feriköyünde oturan Kadri ile 

idris arasında sarhoşsulk yüzünden 
kavga çıkmış Kadri sustalı çakı 
ile ldrisin üzerine hücum etmiıı
tir. idris t'e sopa ile Kadriye muka· 
bele etmit, bu suretle biribirlerini 
yaralamı,lardır. 

Bir çocuk kuyuya düşto 
Bulgurluda 10 Y8'ında Luhal is 

minde bir çocuk koıntusu Makbu
le Hanımın bahçesinde oynamak
ta iken ağzı açık olan bin kuyuya 
düflllüt ise de kurtanlmıttır. 

Deniz kazısı 
Cemal Bey isminde birine ait bir 

motör Balat açıklarında Muharrem 
isminde birinin sandalına çarpa
rak parçalanınıftır. 

Taşlı yaralannıa 
Eyüpte Gümütruyunda Haşi • 

min kahvesine Vahdettin isminde 
İsminde biri gelmiş ve rakı içmek 
İstemiş ise de kahveci HA4im Ef. 
müsaade etmediğinden Vahdettin 
kızmış, knhveciye müşterilere kü. 
für etmcğe baslaım5tır. Bu sırada 
müşterilerden T eme'ı isminde biri
'! ~line gecirdiği bi rt~la Vahdet 
tını b 

-· 
A N!Cll> 11fHPfff , S-

,l"ergide dünkü kalabalık 
Altıncı Y erlimallar sergisi dün 

şimdiye kadar sergilerde hiç gö • 
ııülmemiş bir derecede kalaha.lık
tı. Günün cuma ve havanın biraz 
serin oluşu dün birçok lstanbullu
ları sergiye toplamıştı. Yalova yo 
Jile Buraadan ve civar kazalardan, 
lzmit ve Bandırma-dan da mütead 
dit kafileler dün seı~yi z.iyarete 
gelmiflerdi. Bu .ene daha sergi ka 
panmadığı halde, ziyaretçilerin a
dedi geçen senekinden fazladır. 

Dün kalabalıktan öğleden aon -
ra on dakikada bir, giriş kapısını 
kapatmak mecburiyeti hasıl olmut 
tur. Bu suretle sergide biraz hal· 
kın ferah gezebilmesi temin edil-

Havalar serinledi 
Bir haftadanberi dinmek bil

miyen sıcaklar nihayet dün iyi
den iyiye kınlmış, hava bir hayli 
serinlemiş tir. 

Evvelisi gece kısa fasılalarla 
yağmur yağdığı için, havanın dün 
de kapalı geçmesi, plajlara ve 
mesire yerlerine gitmeğe niyetli o
lanlan epi düşündürmüştür. 

Buna mukabil, sinemalar a
dam almıyacak derecede dolmuş
tur. 

Hava, bütün gün, kapalı ve 
can sıkıcı bir şekilde devam et· 
miş, akıama doğru biraz açmış
tır. 

Hava raporu 
ls.tanbul rasat müdüriyetin-

den: 
Sıfır derecei hararette ve deniz 

seviyesine indirilmiş barometre: 
Saat 7 de 751, 14 te 753. Ha

raret derecesi 7 de 20, 14 te 24. 
Azami derecei hararet 24,3, as
gari derecei hararet 19, 7. 

Rüzgar mütehavvil olmakla 
beraber &seriyetle yıldızdan es
miştir. Azami sürati saniyede 
12,5 metreye çıkmışbr. 

1 B l) R SA 1 
(it Bankaoından alman cetveldir) 

26 Temmuz 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR ı TAHVii.AT 
Jıtihasr dahili 94.SO Rıhtım 17,75 
1933 Er.ani 95 Müıneaa.il lr•· 
Onitiirk 28,60 ponıaz. 48,75 

,, 11 27,80 " il 47,70 
... Jll 27,80 .. 111 50 

ESHAM 
J1 Banlıtaaı Nama 9 Reji K\lpon· 
.. " Hamili•• 9 au: 2.50 

T eJelo• 10.50 ,. " Mü .. si• 98 
Türlci7• Cümlı.U. 
ri1el Bankası 
Tramvay 

Terkoa 19 
S3 Çimento 11,40 

ittihat dey. 14,00 
35 Şark de7. 0,90 

Anadolu Hisse 27,CıO Balya t,55 
Şir. Hayrİl'e 15,25 Şark m .ena 3,20 

ÇEK FiYATLAR/ 
Londra 
Paria 
Milano 
Nü:rork 
Ceneyre 
Ati na 

Brüksel 

634,50 f Prai 19.13,14 
tZ,06 Belc:rat 34,n,so 

9,26,67 r.tadrit 5,81 
79,50 Berlin 207,10 

83,36 Budapefte 3,98,25 
3,40 Mos•o,.a 10,91.ZS 

2,43,85 i Yartova 4,20,50 

Am.aterdam 1,17,54 Bükret 79tlJ.SO 
Sof ya 66,24.30 Viyana 4,27,82 

N U K U T (Satq) 
Kuru9 ltaruı 

2<' • Fransız. 160 20 J. •••• , ... 808 

' Dolar 117 1 Pezırta 18 
1 Şile Av. 22 ı JVıu-k 49 

21 Kur. Çele. 106 1 Z4"1uli 20,50 
2f• Lna 23 20 Le-y 19 
1 lsterlin 633 20 Dinar S3 

Z.O Lireı 214 1 ('e~noviç 
20 f , Be!çilc.a 115 Ah:ro 9 25 
20 Dralt.mi 24 1 M,-idiye 35 1-2 

mittir. Kapının kapalı bulunduğu 
zaman kalabalıık bütün bahçeyi 
clolduruyon, istiklal caddesine ta
fJyOrdu. Beyoğlu kaymakamlığı 
dün .ergide emniyet ve inzibatı 
temin için sergi zabıta kadrosu • 
nu takviye etmek zaruretini duy. 
IDUftur. Tramvay tirketi de dün 
öğleden aonra sergi için muhtelif 
hatlardan Beyoğluna gelen ve gi
den Tramvay seferlerini fazlalat
tınnıştırı. Sergide evvelki gece 
Cumhuriyet gençler mahfeli tara· 
fından ikinci teınsil verilmiş ve 
"beni yalnız bırakın,, piyesile 
"Mahçupluk yarıfı., isimli komedi 
çok beğenilmiştir. 

Maliye Vekili Ankara
dan geldi 

Maliye vekili Fuat Bey dün 
mezunen Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. Fuat Bey öğle yemeği
ni T oıkatlıyan otelinde yedikten 
sonra misafireten akrabasından bi
rinin evine g itmittir. 

Avrupa ekspreıi dokuz 
saat geç geldi 

Her gün saat 7,50 de Siriceci
ye gelmekte olan ekspres treni 
dün d&<uz saat teahhurla 17,30 
da vasıl olmuştur. Bu teahhunm 
sebebi Yugoslavyada lokomoti
fin hattan çıkmış olmasıdır. 

Japon sefiri Cenevreye 
gitti 

Japon sefiri Mösyö Vicomte 
Usbekoji dün sabah Ankaradan 
şehrimize gelmiş ve dün akfBMki 
trenle Cenevreye gitmiştir. 

Mısır sefiri bu hafta 
dönecek 

Uzun müddettenberi Kalrirede 
bulunmakta olan Mısırın Ankara 
sefiri Abdülmeli4< Hamza Beyin 
bu hafta urfında şehrimize gel
mesi beklenmektedir. 

Tulona çıkışın 400 üncü 
yıldönümü 

Bir müddettenberi Avnıpada 
tedavide bulunmakta olan Koca
eli mebusu ve Türkiye Turing ve 
Otomobil klübü msi Reşit Saf· 
fet Bey lstanbula gelmiştir. 

Reşit Saffet Bey, Marsilyad'an 
geçerken memleketimiz haldun· 
da bir konferans vermiş ve Bar
baros Hayrettinin Tulona çıkışı • 
nın 400 üncü yıldönümü müna.e
betile T ulonda verilen bir ziyafet· 
te hazır bulunmuştur. 

Maluller mahfeli 
Verilen malıiımata göre, §ehri

mizde bulunan harp malulleri ara· 
sında bir mahfel teaisi dütünül
mektedir. 

Maluller arasındaki tesanüdü 
arttırmak gayesine matuf olan 
bu teşebbüs tahakkuk ettiği tak • 
dirde İstanbul ve Beyoğlu cihet
lerinde birer "Maluller mahfeli,, 
tesis edilecek, harp malulleri ara
sındaki samimiyetin artmasına ça-

BELEDiYEDE 

Kadıköy 
Tramvayı 

ilk ıekiz araba ağustoıta 
geliyor 

Üsküdar tramvay şirketi yeni 
hatlar için Almanyadan yeni va
~onlar sipariş etmişti . 

Bu vagonların ilk partiıini teş· 
kil eden sekiz araba ağustosun ilk 
haftasında şehrimize gelecektir. 

Diğer arabalar da hattın İnşaa
tı bitinceye kadar kamilen gele
cektir. 

Yeni elektrik tarifesi 
Yeni elektrik tarifesini teshil 

edecek olan tarife komi.yonu bu
gün tekrar toplanacaktır. 

Komisyon saat kiralannın İn· 
dirilmesi için tetkikatı. bulmı
maktadır. 

EKONOMi 

Afyon müzesi 
inhisar idaresi muhtelif 

niimuneleri toplıyacak 
Aldığımız malUınata göre, U· 

yuşturucu maddeler inhisarı ida
re11i memlektimizin afyon yetiş
tiren mıntakalanndan nümuneler 
toplatmak auretile bir afyon mü
zesi vücuda getirmeğe karar 
vermiştir. 

Yeni sene afyon mahsulü et • 
rafında tetkikatta buhınmak üze • 
re bu mmta·kalara gönderilen eks
perlerimiz zamanında bu işle de 
meşgul bulunmaktadırlar. Her af
yon mıntakasından alınacak nü • 
muneler ve afyonun işlenmesinde 
kullanılan aletler tefrik edilecek
tir. 

Bu işler bitirildikten sonra 
müzenin hazırlanması için derhal 
işe başlanılacakbr. Uyu,turucu 
maddeler inhisarı idaresi, afyon 
müzesi ile yalandan meşgul ol • 
maktadır. 

Müzenin nerede kurulacağı 
henüz malum değildir. 

Deri meselesi 
Lastik • Deri meselesi üzerin

de tetkikat yapan komisyon aza
lan yarın Yedikuledeki deri fab
rikalannı gezecektir. 

Öğleden sonra da, ayakkabı
cılar cemiyetinde komisyon aza. 
larmın iştirakile bir toplantı ya
pılacak , kundura sanayicilerinin 
bu mesele etrafındaki istek ve ar
zuları dinlenilecektir. 

Bu suretle, lastik, deri mese
lesi üzerinde komisyonca yapılan 
tetkikat bitmiş olacaktır. 

ipekli kumaşlar birliği 
Aldığımız malumata göre, i

pekli kumaş imalatçıları aralann
da bir birlik vücuda getirmeğe 
karar vennişler ve bu hususta 
İktısat veki.letine müracaatta bu
lınımu§lardır. 
• Bu teşebbüs vekaletin tasvi
bini kazandığı iç.in ipekli kumaş
çılar birliği ıakında faaliyete ge
çecektir. 

Birlik, yapacağı i§ler arasında 
en mühim olarak, Türk ipekli ku
maşlarını daha düzgün bir hale 
koymak ve bazı fırsat d'üşkünle
rinin en ve boydan kısmak sureti· 
le malın fiatım ve kalitesini dü
şünnek için yaptıkları teyebbüs • 
lere mani olmak meselelerile uğ· 
ratacaktır. 

Bu arada, imalatta insicam te
mini için de çalışılacak, .icap eden 
tedbirler alınacaktır. 

Nizamnamesi ve diğer hazır
lıkları bitirilmek üzere bulunan i• 
pekli kuma§Çllar birliğmiıı mer· 
kezi, kumaş fabrikalarının müte
kasif bulunması itibarile, .Bursada 
olacaktır. 

ltalyaya göııderlleıı keresteler 
İtalyan hüklımetİ yeni bir lca

rarname ne§rederek kereste güm
rük resmini arttırmışbr. 

Türkofis• gelen malUınata gö
re dört köşe kesilmiş kestane 
kerestelerinin beher tonundan on 
iki liret alınacaktır. Evvelce 1 O li
ret alınırdı. 

Diğer cins kerestelerin beher 
yüz kilosundan 9 liret alınacak· 
tır. Halbuki evvelce yüz kilosun
da 10 liret alınıyordu. 

Buğday fiyatları 
Son günlerde buğday fiatlarm· 

da yükselme istidadı görühnekte
dir. Evvelki gün borsa yuımuşa•k 

- ci v fiatlann 5 kuruş 30 ~ra-

-
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Sahneden ••• Manastıra 
Genç, güzel bir Fransız artisti 

daha dünyasından bılımrs ve ma-
nastıra girmiş. ' 

Senelerce sahne üzerinde, vücu· 
dunun, dilinin cazibesi ile binlerce 
halkı teahir ettikten sonra bütün 
bu şöhreti kızılcık gibi kırmızı pe
dikürlü, penbe topuklu ayağile te
pip bir ma1MUtınn dört davan ara
srna kapanmak hakikaten çok le
ci bir şey! 

T asavvar edin, o lapislıa, bük
lüm bük~ saçlar, bir makas dar. 
besile dib;nden uçacak, o enles ba
falı renkli dalgalı had ın başı yerin" 
sıfır numara ile budanmış masma
vi bir kürt hamalı kalcaı kaim ola
cak. 

Senelerce ufacık biT tül parçaıı, 
lıir ipekböceği kozası taşıyan vü
cudunu koca torbalar saracak, her• 
gün binlerce İnsanın takdirle sey· 
rettiği mevzun bacakların üzerine 
süpür süpür uçkurluklu eteklikler 
geı;ecelı, ipekli çorar>1ar, yün ve 
tire çoraplara lıallx ' •acak, mini 
mini iskarpinler için 'e cilalı parke· 
ler üzerinde seken ayakları koca 
kaloşlarla mermer k 'lise zeminle
rinde inim inim inliyecelı. Elek· 
trikler altında parıl parıl yanan 
elmaa gerdan~ıkların yerine acun· 
da koca bir salip sallanan kara bir 
tespih geı;ecek. 

Herşeye elveda! 
Hayata elveda, servete elveda, 

şöhrete elveda!. 
Şimdi hayatı büsbütün aksi bir 

mihuer takip ediyor: Eskiden 
sabahın altısında 1ıa,tüyü yatakla
ra uzanır, ve onda mahmur mah· 
mur uyanırdı. Şimdi onda ot min
derli demir bir karyolaya yatacak 
ve sabahın alhsınıla çan aealeri ifa 
dipdiri lıallıacalı. 

Eskiden kıvrak cazbant nağme· 
leri içinde, serpantin yağmurları 
alhnda ftll'1panya içerdi, fİmdi kili
se f'll'kUanmn ağır ve kasvetli ha
valarını dinliyerek ancak okumnu, 
şarabı taılabif.ecek. 

Eskiden sahnede sevgilisine buse 
gönderen üç parmağı, ~di yalnız 
"teslis,,in heyecanı ile dikilecek. 

Eskiden sahnede "berayı vazi· 
fe,, bütün genç, ateşli delikanlıla
n öpe öpe kanıksayan dudakları, 
artık çarmıha gerilen Mesilıin, 
kaburgaları dışarı uğramış madeni 
vücadanu bütün bir tqk ve heye· 
canla öpecek ve ateşlenecek. 

Peki ne var? ne oluyor da bu 
genç artistler böyle hayata elveda 
ediyorlar. Ademsiz bir Havva haya 
tı yaşamaya razı oluyorlar. Canlı 
bir ölü haline gelmek İstiyorlar? 
Eğer aradıkları, Allahla müla

katıa neden buna hayatta lıüyülı 
bir yeis sebep oluyor? Y eiaten kar 
talmalı için mi Allahı arıyorlar, bu 
takdirde en hodbin bir hisle bütün 
varlıklarını bütün saadetlerini le· 
da ettik:erine şüphe edilemez •• Aıı 
tist olmadan da hayatı anlamadan ı 
da bu şükran vazile&ini ila edebilir· 
lerdi. Eğer böyle bir vazife var ise 

Schopenlıauer intihardan l.ahse 
derken, intihar edenlerin hayata 
çok bağlı olan kimseler olduğuna 
söyler. Ba lilozola göre müntehir
ler, hayattan bıkmış insanlar değil 
dir. Bilakis, onların indinde hayat 
çok cazip, ı;ok tatlıdır. Fakat ken 
dilerinin ta~ileri maalesef bundan 
istifadeye manidir. iyi mes'ut ya· 
fatnak istedikleri fakat buna ıırl 
kör talileri yüzünden muvaffak 
olamadıkları için intihar ederler. 
Kendilerini, zevklereinden nasibe· 
dar etmiyen o tatlı, cazip hayah 
terkederler .. 
Mancatıra kapanmak ta intihar 

gibi değil midir? Yalnız arada fU 
farlı var: Birisinde kalp çarpıyor, 
vücut hissediyor. ôtekin~e bu .yok. 
yalnız ikisinin de sebebı aynı .. E
ğer bugün günah işlemeye lıraat 
bulmadan gebe kalmalı mucizesi
ni gösteren Hazreti Meryem, telı-
1ar dünyaya gelmif olsa idi, gebe 
kalmadan ve günah ~lemeden hen 
dirinin fevkine çıkmak iatiyen bu 
manaahrcılara herhalde iyi bir na· 
aihat geçerdi. 

Mümtaz FAiK 

ya çıkmıştır. 
Fiatlarm artmasına sebep ih· 

racat vaziyetinin daha iyi bir 
devreye girmesidir. Ticaret bor· 
sası tarafından yapılan bir hesaba 
göre 1 ağustos 933 ten geçen haf· 
taya kadar, İstanbul l~anında.n 
11 bin 922 ton buğday ıhraç edil· 
mittir. 

932 ağustosundan 933 tem-
muzuna kadar yapılan ihracat 540 
tondu. Aldığımız malumata göre, 
Ziraat Bankası da köylüden satın 
aldığı buğdayı ihraç et~tecli~: 
İhracat işini bir mukavele ile bu
yük bir müesseseye vermiştir. 
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Eski ve yeni Sergi!.. 1 

K l '.Altıncı yerli barım (I)lar sergi· 
İtap ar [III] si, her yilki yerinde bu yıl da açıl-

E 
• ılı. 

• ssaı • Dün, sergiyi dolasırken gözleri. 
Bir sanat eseri ile sırf hüner ba- mi kapıyarak altı yJ önceki sergi 

kımından alakadar olmanın bir Üe bunu kafamda karplaftırmak 
tehlike sayılacağını kaydetmiıttim, istedim. Bu karpiaftırma (2) ben• 
çünkü bu nihayet sanati sadece de şu duyguyu uyandırdı: 
bir oyun saymağa götürür. Fakat Her yeni sergi, bir önceki sergi
"actuel., olmasına f112la bağlan- den çok daha özenişfi (3) ve çok 
mak ta nihayet sanatin ebediyi a- daha verimli oluyor. 
ramamasına, hatta kendine yalnız , Deneme (4) ler arttıkça, ıtergi
geçiciyi gaye edinmesine sebep o- cilikteki bı-:gimiz ve gürgümüz de 
]ur ki, bu da bir tehlikedir ve İn· artıyor. 
sanın sadece Y~ hiç bir rde- Söz gelip tütün ve içkilerin ya· 
al edinmeksizin Yaıtaınağı kafi ıbul yrldığı bucak (5) ük ergide ne 
ması demektir· katlotr göaterifsiz, ne liaJar .önük-

lki türlü "actuel., eser vardırı tü. 
etrafta mevcut duygulara, d~ün· Bu yılm sergirinde ise, ne kadar 
celere dayandığı için "a.ctuel., o- b<?zenmif, ne katlar emekle yapıl. 
lan ve kendinde mevcut duygula- mıJ bir yeri var .• Sergide yalnız, 
n, dü,ünceleri etrafa yaymak için bir aykırılık gözüme ili,ıi. Bir ta
"actuel., olan. Ekseriya birinci ne- hım bucaklarda ıpkları gelifi gü. 
vini ikinciye ten:ih etmemiz, itiyat z;a serpilmiş buldum. Bu yüzden 
larımızı deği,tirecek gayretten ka· gPzleri kamafaralr aradıklarını bu 
çındığımız içindir. lamıyan ve dolambaç1ı yollarda, 

Halit Ziya u,pkizade yeni bir tloltqa dol"1" 1ıan ter içinde ken-
yazısında: "Sanat daima bir güç- .r- • J J / - J 

rd b 
u ını ıı lfCl" ar atan ar vcırıı ı. 

lüğün yenilmesidir,, diyo u; u 
aforismaya, büyük romancımızın içerlek,. ve loı bir yapının da. 
verdiği mana ile i'tirak ebnemi,. lan (6) larında gerekti ki, lf1klar 
tim. Fakat zorluk derken 'ekille gölgesiz ve parlak olsun 
mücadele de!lil de ruh ile bir mü- Sonra bir küçük ilipk daha: Ser 
cadele, onu ifade edilmemit feY· gide yerli oyuncak ve ife yarar ö
ler aleminden herke9in görüp an· teberi gibi küçük el emeklerinin, 
lıya bileceği hakikatler arasına çı- al.tı yıldan beri, hiç bir ilerleyif 
karmak kasdedilince: "Sanat elbet göstermemeieri, doğruıtımu ister• 
te daima bir güçlüğün yenilmesi- seniz, can sıkıyor. 
dir . ., Hem bu yalnız sanatkar için Bundan da anlıyoruz ki, küçük 
değil, onun hitap ettiği adamlar el emeklerinden büyük bir aslam 
için de doğrudur. Hatta bilhaMa. (7) beklemek doğru değil. Mini 
onlar için doğrudur diyeceğim. mini bir oyuncağa, bir mıua örtü. 

Sadece etrafta mevcut duygula- süne, bir çift terl(ie, bütün günü-
ra, diqüncelere dayandıkları ıçın nü veren bir ifçinin döktüğü alın 
"actuel., olan eserler vardır; fakat terine acımamak elden gelmiyor. 
etraftan hiç müteessir olmıyan, Bununla beraber, sCTgi buna 
yerletmi' pefin hükiimlere hiç ol- benzer bir iki ekıtikliği ile de um· 
mazsa onlarla çarpı,mak için te- duğumıızdan çok zengin, düşüne· 
mas etnıiyeni yoktur. Ancak zama blidiğimi:cılen çok çefitliılir. 
nını geçebilen bir eser muhakkak S •J b 1 bol Cf'gtue anm yayan ara a-
ki, yalnız bunlarla iktifa etmemi,, 111 verif ve bol leazançlar dileriz. 
bunlara bir 'eyler de katmıfhr. M S ~ • ~H 
Y 1 nd l 

. ALA ATI'IN 
a nız zamanın e ite erini, se-

vinç ve kederlerini tasvir etmekle 
kalmıyan bir eserde ise insanlığın 
itisini veya asırlara rağmen, me
kan farklarına rağmen değifmiyen 
ruhunu gösteren bir fey vardır. Yu
nan klasiklerinin eserlerinde, on
ların yazıldığı zamanın adamlaTI 
belki sadece kendi geçici iftiyak
larınm tasvirini buluyorlardı. Bel· 1 
ki eserler kelimeye verdiğimiz ak 
mana ile "actuel., idiler. Fakat ma 
deınki, zamanlarının geçmit olma
sına rağmen onlar yine ablmaınıf, 
sa~danmıttır, demek ki, onlarda 
daimi insanı alakadar eden bir cİ· 
bet vardır. 

Homeros'un, Eshilevsin, Sofok~ 
les'in bazı kimselerce hala okun
masının sebebini sadece insanın 
e&kiye bağlanmak hevesinde ara
mayınız. Bilhassa bunun daha zi
yade bir tasalluf mahsulü olduğu
nu söylemeyiniz. Çünkü hakikaten 
öyle olsa bile demek ki, mazinin 
hatıralarını saklamak her asırda, 
her yerde bulunan, bunun için ta
bii bir ihtiyaçtır; tasa il uf ise mu
hakkak geçicidir, devam edince 
onun getirdiği vasıflarda pek tabii 
olur. Hem tasallıiftan büsbütün ka
çıp daima tabiiyi aramak bizi nı· 
hayet vahtete, kültürün, medeni
yetin inkarına götürür. Medeniyet 
dediğimiz feylerin hepsi ilk kurul
dukları zaman birer tasallıif eseri 
sayılmı~tır. 

Sanatı sadece bir hüner saymak 

(1) Banm - mal (2) karşılaştırma 
- mukayese (3) Ö%enişli - itinalı (4) 
deneme - tecrübe, ( 5) bucak - köşe 
(6) dalan - k.ôridor, dehliz (7) aslam 
- istifade, fayda, kir. 

- Göz Hekimi -
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci ııruf mütehaSSJs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 ... _____ .. 3832 

tehlikesinden kaçmakla beraber 
onda yalnız bizde zaten mevcut 
duygu ve dü~ünceleri aramaktan 
da kurtulmağa çalı~malıyız, Bir 
sanat eserine sadece bizi tasvir et
tiği için değil, bizde bulunmıyan 
'eyleri de anlattığı için bakmağı 
öğrenmeliy:z. Bize bu meziyeti ka
zandıracak en iyi eserler antik a
lemin bıraktrkları değil midir? On 
]arın havıuı bize, on albncı, 17 
inci asır Avrupa' sının eserlerinde. 
kinden de uzak değil midir? Son
radan gelmit tairler arasında Ho
meros'tan Virgilius'ten büyükleri 
de bulunduğunu inkar edecek de
ğilim; fakat onlar bize daha yakın 
oldukları için eserlerinde antik a
lem 'airlerinin eserindeki terbiye· 
ci vasıf daha azdır· 

insan kendi kendinden, muhi
tinden, devrinden kurtulduğu nis-

Milliyet'in romanı: 34 

Bet adım geriye çekilip bu d~ğme-ı 
ye gene düğme atıyorlardı. Kım vu 
rursa ebe oluyor vuramayanm at· 
tığı olüğmeleri kazanıyordu. Veya 
küçük bir çukur kazıyorlar, beJ 
altı adımdan içine düğme atıyor
lar. Düğmeler tek çıkarsa ebe ka· 
zanıyor, çift çıkarsa atan ... 

Sansaros bir hafta içinde düğme 
oyunlarının her çefitinde usta ol
du. Çocuklar düğme ve diğer oyun
larda kazanmağa yubna ve kay
betmeğe yutulma diyorlardı. 

Sansaros düğme oyunlarında ar· 
kadaşlarının onda sekizini, doku· 
zunu yutuyordu. 

Müdür Bey, Salih ustanın Sansa· 
rosu için bıraktığı bir altın lirayı 
idare heyeti kararı ile bozdurmuş, 
yağ paralarını almış kalanını ema
nete kaydettirmi~t'. 

Bunun böy'.e olduğunu Sansaro
sa söyledikleri vakit, çocuk ancak 
o zaman anladı ki mektep sandı
ğında parası vardır. 

Y a:ıan: AKA GÜNDÜZ 
on kuruş veriniz. 

- Ne yapacaksın on kurufu? 
- Düğme alacağım. 
- Düğmeyi ne yapacaksın? 
- Düğme oyunu oynıyacağım. 
- öteki çocuklar düğme oyunu 

j.çin on ku~ mu alıyorlar? 
- Bilmem. Benim paranı var. 

Para ile düğme alacağnn. Onunla 
oynıya.cağım. • 

Sanıaros hırçmlqmıf, çetinle,. 
mi,ti. Bir yıl önce aptala çıkan adı 
fimdi deliye çıkmıfb. Mektep ida
resi valiye iki defa mektup yazdı, 
dedi ki: Bu Osman deli bir çocuk
tur. Bir gün bir vaka çıkarması 
muhtem.eldiT. Bunu Oaküdar timar
hanesine gönderelim. 

V'layet ikisine de fU cevabı ver· 
di: Yollar kapalıdır. Harp dola
yısile timarhane doludur. Merkum 
çocuğu muamelei leyyine ile (yu. 
mutak tutarak demelrtir) idare e
diniz. 

Sansaros kendi parasından iste-. ". 

Hocanın kızı 
Tahsil hayahm meşrutiyet sene

lerine tesadüf eder. On altı yaşında 
bir sultani talebesi idim. Başım ö
nümde, sükuti, merdümgeriz, ha
yatını içinden yapyan utangaç bir 
çocuktum. Mektebin sekizinci sını· 
fında hesapla hendeseden ikmale 
kalmıftım. Bu derslerden gerçi za. 
yıf değildim; fakat hocamın bu i.
te bir kasti olduğunu tahmin ediyor 
dum; Çünkü riyaziye hocamız Ab
dülıkadir efendinin kızı Medihayı 
seviyordum. Hocam hunu sezmİf, 
nihayet krzınm çanatasında mek
tuplarmıı yakalM1Uf, bana bir us 
bağısı olmak üzere bu cezayı ter· 
tip etmifti. Numara kağıdımı aldı
ğım gün çok müteeıısir olm~tum. 

' Hemen babama kottum. ikmale 
kaldığım desler için bana hocam 
Abdülkadir efendinin hususi ders 
göıtermesini rica ettim. Babamın 
da bu işe canı ııkılmıfb. Şimdiye 
kadar sınıfta döndüğüm veya ik • 
male kaldığım vaki değildi. Arzu. 
mu kabul etti. Hemen hocama bir 
tezkere yazdı. Birkaç gün sonra 
hocamdan hususi det>s gönneğe 
batladnn. Evine gittiğim zaman 
Mediha da kartıma çıkıyor, uzak
tan gülüyor, büsbütün zihnimi ka
rıttırıyordu. 

Babam, hocamla ders için on me
cidiyeye pazarlık etmitlerdi. Öyle 
anlıyorum ki hoca on mecidiyeyi 
almaık için nasıl ol.a beni sınıftan 
geçirecekti; fakat i' bununla bit
miyor, asıl arzularım husul bulmu
yordu. Hocanın rüfvet sevdiğini 
anlayınca bahçedeki dutları, kiraz. 
lan sepet sepet Medihalann evine 
ıa.ımağa başladım. Bu sıralarda e
ve gittiğim zaman ekseriya hocamı 
bulumaz, kızile bahçede takalata
rıW: hot vakitler geçirirdim. Medi
harun baygın gözleri, uzun siyah, 
parlak saçları vardı. Onu almak 
istiyordum. Evlenmeğe karar ver
mi~. O da beni seviyordu. Sını
fımı geçirmesi için babasına müte
madiyen yalvardığını söylüyordu. 
Nihayet Medihadan babasının ik
mal imtihanında bana sora.cağı su
alleri öğrendim. imtihanı muvaffa
kıyetle verip sınıfımı geçtim. Üste, 
hocam lzmire tayin edild'ği için 
Medihayı da hocam da kaybedi
yordum. Bir alqam alacakaranlık
ta köşebaşında ıevgilimle biribiri
mize veda ettik. Postrestant adres 
verdik. 

pette yaratıcı olur. Sanat bu ihti
yacın ifadesi olmalıdır. Kl&.ssik 
eserler bizi kendimizinkiler
den batka endi,elerle alakadar ol
mağı öğretir. 

Niçin Şarkın, mesela Çinlilerin 
ve Japonyalılann sanati değil de 
Yunan klassikleri? Onlar da bize 
o kadar uzak. Hatta bir bakıma da 
ha uzak; çünkü YUl'an ve Roma a 
!eminin bazı müesseseleri gördüğü
müz, kend;leri ile fikir teatisi etti
ğimiz memleketlerde hala baki. 

Hiç tüpheaiz ki, onlarla da ala. 
kadar olmamız lazımdır. Fakat be
nim için burada bir tahai zevk me 
selesi de ite karıtrr. Yunan klasik
lerinin eserlerindeki topluluğu, 
~rkın eserlerindeki perakendeli
ğe tercih ederim. Belki bir gün bu· 
nun sebeplerini de aramağa çalı· 
şırım. 

Nurullah Ata 

di. Ses çıkarmadı. Odadan çıkar· 
çıkmaz ilk kartılaıtbğı b!r çocuğa: 

- Bana beş tane düğme ödünç 
ver. dedi. Kazanırsam öderim· 
Kazanmazsam, müdür paramı ne 
vakit verirse o vakit öderim, da! 

Çocuk istenilen b~e kartı üç 
düğme verdi. Sanaaros üç düğme 
daha b-.ka bir çocuktan aldı ve bü 
tün çocukları yubnağa ~!adı. 

Sansaroaun düğme hikayesi mü· 
dürün dikkatini çekti. Hemen bir 
emir çrkarJp duvarlara yapı,tırttı.: 
Kotmak ya.sak! Oynamak yasak! 
Hızlı kon~mak yasak! Her teY ya· 
sak! Yasak! Yasak oğlu yasak! 

Fakat çocuklar gizli ko,uyorlar· 
dı. Gizli düğme, atlamaca, kaydı
rak oynuyorlardı. Gizli gülüyorlar· 
dı. Ve dayMı; yedikçe gizli ağlı
yorlardı. Tabidir ki Sansaros ta 
hep gizli yutuyordu. 

Bir gün büyük yoklama oldu. 
Otuz be' çocuğun ceketlerinde, 

mintanlarmda, askı yerlerinde 
düğmeler eks:k çıktı. Yutulan ço
cuklar düğmelerini koparıp oynı· 
yorlardı. Otuz beş çocuk, .bir de 
Sansaroa dayak yedikten sonra 
öteki çocuklara tethir ettiler. 

Fakat düğme oyunu, oynanıyor· 
du. 

B ka bir mua enede · 

Mediha, lzmire gittiğinden beri 
ona on tane mektup yazdığım hal
de hiçbirine cevap vermiyordu. Ka
hırdan, kederden zayıflamağa baş
ladım. Acaba mektuplar eline geç
miyor mrydı? Ahbaplardan, tanı· 
drldardan da ona dair hiçbir haber 
alamıyordum. Kalbimde büyüyüp 
çiçeklenen bu genç kızın sevdası 
beni harap ediyordu. Artık dersle
rime çalqamaz olmuftum. Afıkane 
mektuplar yazmakla, hislerime a· 
fina edebi romanlar okumakla va
kit geçiriyordum. O sene sınıftan 
döndüm. Daha ertesi aene mektep
ten koYUldum. Şimdi, ifim gücüm 
çayırlarda gezmek, Medibanın sev
dasile avare yaşamaktı. Onun için 
•iirler yazıyordum. Yavaş yavaş bü 
tün znenul:iyetim fiir kitapları oku
mağa, onları takliden 'iirler yaz. 
mağa inhisara ba,ladı. Ebeveynim 
bu halimden 'ika.yet ediyorlardı. 
Y azdığmı yazıları yavq yavaş haf. 
taldı: mecmualarda neşre başla
dım. Saçlarımı uzatımttım, ,air ol
mu.ıum- Jua sıra içki içiyor, ken
di-mi avutmak için güzel kadınların 
genç kızların peşlerinde dolatıyor, 
daldan dala konan bir ku,, çiçek 
çiçek dolapn bir kelebek gibi yaşı· 
yordum. Medihayı kaybetmittim. 
Onun aşla ile dolup ta'8Jl; fakat 
tabnin edilemiyen ruhum susuzlu
ğunu gidermek için muhtelif atk 
menbaları arıyordu. Mavi, yeşil, 
sarı, lacivert gözlerde atkımı arı
yordum. Şimdi, bütün güzellikleri 
seven bir meczuptum· Bu güzellik
lerin hiçbiri kalbimdeki yaraya 
merhem olmıyordu. Nihayet aşkı
mı sevdiğime ili.n etmek ıiçin yazı. 
larımı bir kitap halinde toplayıp 
netretmeğe karar verdim. Ve kita
bı posta ile ona gönderdim. Sonra 
dan haber aldım ıki sevdiğim kita
bı göriince kahkahalarla gülmü§: 

- Çocukluk, demişti. 
Bundan sonra dünyaya, insanla

ra >kinim fazlalD,ftı. Y atanıaktan 
nefret eder oldum. Artık gece, gün
düz içiyordum. içkiye iptilim beni 
hırsız yapb. Evden para çaldım, el
biselerimi sattrm, mütemadiyen İç· 
tim. Babam, hırsızlığmu ıi'uyunca 
·beni evden kovmuftu. Günlerce 
ban kö,elerinde, köprü altında yat
tmı. Nihayet yava, ya-. kendime. 
gelmeğe başladım. Babama yalvar
dnn, yakardım, beni tekrar ev.ine 
kabul etti. Zavallı adam bu sıra
larda vefat etmitti. Pederim zen
gindi. Kalan para ile mükeımnel 
bir kitaphane vücuda getirdim. Ge
ce gündfrz çalıttım. Okudum, yaz. 
dım. Şöhret kazandım. Bir zaman
lar içki parası için elbiselerini sa
tan Fuat bugün bir gazelle ve mat
baa sahiıbidir. Evlendim, çoluğum 
çocuğum oldu. 

Bir gün matbaada, idare odasın
da oturulren içeri başı sarıklı ihti
yar bir hoca gi.rdi. Elindeki mah
keme ilanını idare memurunua u
zattı: 

- Bedeli her ne kadar ise tak
dim edeceğiz. 

Dikkat edince onu tanrdnn. Bu, 
sultemdeki riyaziye hocam, Mediha 
nın babası Abdülkadir efendi idi. 
Hemen yerimden kalktım: 

- Beni tanımadınız mı hocam, 
sultaniden talebeniz Fuat .. 
Adamın yüzü güldü: 

hapı yuttu; ne çamaşırlarında, ne 
elbiselerinde bir tek düğmesi yok
tu. Müdür bey çocukları tabur etti. 
lki deynek, üç bıizmetçi getirttİ· 
Mubassırm tımarık ve düğmesiz 
oğlunu yalandan döğmeğe hazır
landı. 

Çocuk kendisini kurtarmak için 
yalan attı: 

- Ben düğme oynamam ki düğ
melerimi kopar&yım. Benim düğ
melerimi Sanııaros çaldı. Gözlerim
le gördüm. Geceleri yatakhaneler
de dola.tıyor, herkesin düğmeleri
ni bir cam parçasının kenarı ile, 
bazı burarak çalıyor. 

Çocuklann ~ısında Sansaro· 
su divana. çektiler. Sansaros da· 
yaktan korlCınadığmı açık açık 
gösteren bir sesle cevap verdi: 

- Ben düğme çalmadım. Ben 
bir ıteY çalmam. Ben çalmak nedir 
bilmem. 

Bunları böylece söylemek terbi
yesizliğini ettiği için - düğme 
meselennden önce - kıçına on 
deynek vurdular. Sansarosun ina
dı aylardanberi geçmemişti, bu .ae
ferde ne ağladı, ne glk dedi. 

- Sen düğme çalmadın da ce
bindeki yüz, yüz elli düğme nedir? 

- Oynadım, yuttum. 

Asnn uındesi " MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 
Türkiye için Hariç içia 

L. K. L. K. 
3 .,.lığı . • • . • • • • 4 - 8 -
6 .. • • • • • • • . 7 50 14 -

12 H o o o, o o • , 14 - 28 -
__ ...... ..._ _____________________ . 

Gelen e.-rak aeri VOl:'ilmez.- Müddeti 
ıeçen nüshalar 10 kur~ıtur.- Cazl!!te •• 
matbaaya ait iıler için müdiıriyete müra· 
caat edilir. G.a.ı:etemiz ili.nlarıo meı'ı.ıliyc· 
tini kabul etınez. 

Malul gaziler kongre.5İ 
Ankara malul gaziler İstanbul 

şubes~ (3) ağustos cuma günü sa
bah saat 11 de üniversite konfe
raD6 salonunda birinci ıkongresini 
yapacaktır. 

ZA Yl - 1-60 sicil No. lu liman 
cüzdannnı kaybettim, yeniaini alaca
ğımdan hükmü yoktur. Ziya. 4568 

- O, evlat nasılsın bakalım.? 
- Elhamdülillah, ya sizler, keri-

me hanım.. 
- Ah sorma .. Kerimeyi bir bah

riyeliye verdik. Uç çocuğu olduk
tan sonra bıraktı, kaçtı. Mahkeme
ye müracaat ettik. işte boşanma 
ilanını gazeteye getirdim. Mahke
meden tatiik kararı alacağız. Ya· 
sizler, ne alemdesiniz, ne ile meş
gulsünüz.? 

- işte ıbu gazetenin ve matbaa
nın sahibiyim. 

- M~llah m~allah.. Kerime 
dışarda eğer görmek isterseniz .. 

Hocamla beraber dı.-n dıtarı 
çıktık. Koridorda Medihayı tam
dım. Görünce o da beni hatırlamıt-
b. Babasının yüzüne baktı: 

- Fuat Bey değil mi? 
Hayat ne tuhaftı, aşkı için öldü

ğım kızın vefasız kocasından bo
,anma kararını gazetemde neşredi
yordum. 

Mediha, gazetenin ve matbaanın 
sahibi olduğumu, evlendiğimi, üç 
çocuğum olduğunu öğrenince dü
fündü, boynunu büktü. Bana çek
tirdiği azapların intikamı gibi ge
len bu sözlerle müteessir olmllflu.. 
Gözlerinden ilci damla yaş solgun 
yanaklarından yuvarlandı. Ben, o
nun için birçok gözyaııları dökmü,. 
tüm. Kaflnnda kahrolarak gözün
den akan bu iki damla pifmanlık 
ya,ı bıana onun için çektiğim ıstı
raplardan daha fazla azap verdi. 

Çünkü ben, bugünkü saadetimi 
Medihanm mukabelesiz aşkına 
borçlu değil miydim? 

Osman NURi 

~ 

Hugünkü pr0 
ıs· r 18,30: Fran•ızca derıı.. ~ ( 

19,30: Ti.irk mu•iki ne,rıf" ') 
hanımlar, Refik Fikret beyler· z 
fik Bey tarafından konferaıı•• 
konseri. karıtık netriyat. 

Z23 Khz. V &l'foYa 1345 klell 
20,10: Salzhurı'dan f\A 'ıı'i 

"Fideli.o" operpaaı, 23: Cho~'Ak 
den mı.irekkep konser. 23,30b 
Dans musikiai. 24: Müıah• a. 
dan nakil. 

823 Khz. Bükret 364_ 111· ı 
13,15: Gündüz neırıyatı. 51-I• 

19.05: Radyo orkeıtraıı. 20: .. 
len: Beethovenin eserlerindell 0 
rast (Bu opera Ricbard Str• 
idare edilecektir.) 

686 Khz. Belırat 437 rtı· o· f 
21: Radyo orkestraıı. 21.3 ~ 

tra konıeri. 22.05: Müsah• h• 
23: Haberler. Plak. 23,40: J(a 
ri. 24,15: Danı pli.klan. 

545 Kb:r:. Budapefte 550 ~· 5 
21: Radyo ti1atroıu. zı. ,, 

22.20: Dans musikisi. 23: ti••• 
Opera orkestraıL 24,15: ver•• 

175 Kh:ı. Mosko•a 1714 Ol•}. 
17 ..30: Müsababe. ıs,JO: . i. 

19,30: Operet •• dan& nıuııki' 
konseri (danı •• saire). 22: 
Fransızca. 24,05: lıpanyolc:a. 

401 Khz. Moıko•a 748 rd· • 
17 .30: Mü .. habe, 19: Edebı 

Muıikili netriyat. 22: Dan• iP 
6000 Kbz. Moako•a 50,2!İ ;;,_ 

686 Khz. BELCRAT 43 ı;ı 
21 Radyo orkeatrasf, 21.JO f 

tra konaeri, 22,05 Müsahab•ıııs"' 
Haberler, Plik, 23,40 Kahve 
24,15 Dana pli.klan. ..aı -

545 Khz. BUDAPEŞTE ..... 
21 Radyo ti1atroau, 22 So• 

Dana muaikiıi.. 23 Ha•a rapO,,a, 
orkeatrası, 24,15 Vere• Siıa• t' 

ı 75 Khz. MOSKOVA 171, 
17,30 Müsahabe, 18,30 Aıkel'I 

Operet •• dans musikisi, 21 ~ cfJ 
(dan& •• ıaire), 22 AJnıaoca. ' 
24,05 İspan:roka. ..ı1 

4111 Khz. MOSICOVA 7.., 
17.30 Müsahah., 19 9debi , 

Musikili netriyat, 22 Dan• JP~~~ 
6000 Khz. MOSKOVA "" 

22 Yüksek dalıadan nakiL 
Kh•. PRAG 470 m. 

1 
r 

21 Operet temsili, 23 Haber t 
1 

23,30 Hafif musiki. I ; 
Kbz:. Deutıchlanclsender tS1 

21 Haberler, 21,10 Müsalıı-:~,.. 
Naedle Yon Bieberach" isUnh . L 
ail, 23 Haberler. 24 Dan• ınuıik•' 

950 Khz. BRESLAU 316 ,,. 
21,10 Dan• •• neteli mu.siki· ı3 

ten Reic: .. •••hr koro kon•eri, I•'' 
be, U.45 Dan• •• neteli pa.rÇ9 d)• 

904 Kh•. HAMBURC 33! 
21,10 Dan• muıikisi, 23 11' 

Musikili pro•r•m araaı. 24 Da•• 
1lİQ deYamı. 

592 Khz. ViYANA 507 .,. 
20,15 Salı:burırfan naklen: B~ d• 

delio operau. 23 Haiz.ar idare•~ 
ke•traaı, 23,30 Haberler, 23,.... 
de•amc, 24,30 Şandor Bun 
mu.&ikiıi (Beıte'den naklen). 

ittihadı illi 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleris 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acent...•• bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887. 193835 

, SATİE nin 
Yerli· Mallar Sergisinde 

Açt.ğı daireyi mutlaka ziyaret ediniz. 
Orada faideli yenilikler bulacaksınız' 

sun! Hükıimetimiz o kadar yiye
cek veriyor, kanmıyorsunda bir 
de düğıneleri yutuyorsun.! 

Sansaros bu sözlerden bir şey an 
lamadı: 

- Ben yemek oynanuyonım, 
düğme oynuyorum, yutuyorum. 

Dedi. Bunun üzerine, divanda
ki çocuklara ilin ettiler: 

- San.saros bir düğme yutucu· 
sudur ve bir düğme hırsızıdır. 

Çocuk bu sefer bağırdı: 
- Ben hırsız değilim! 
Bef tokat daha yedi. 
- Bu Osman hırsızdır.! 
- Değilim müdür bey! Ben hır-

sızlık nedir bilmem! 
Müdüre ka~ı böyle bir feY SÖy· 

!emek deh~tli ıuçtu ! 
Sansarosu kimsenin girmediği, 

tabanı çökük bir kenefe kapadılar· 
Her dershanenin tahtasına tebeşir
le yazıldı: Hırsız Sansaros terbiye
sizliğinden ötürü hepsedilmiştir. 

Ancak yatma zamanı çıkarıldı. 
Pis ve amonyak dolu kokular

dan sersemliyen Sansaros ot yata
ğına girer girmez ince battan'yesi
ni tepesine kadar çekti ve: 

- Ben hırsız değilim! Ben hır-
sız değilim! Hırsızlık nedir ki .. 
Bilmem ben onu! 

4430 

rıklarını küçük a~ç]arıt1JI 
boğa ağladı. JI.. 
Mubassırm oğlunmı b 

datları da vardı ki San 
ha koç kimsesiz idiler. . 
hiç olmazsa emanet deft~~ 1 
yedi kağıt lirası duruyo oıl 
rın bir feyleri yoktu. ~ 
mubassırın oğluna sokul~ 
Canlarını olsun kurtarııl 
su ile. 
Yakası kalkık paltolu rtl!. 

rın çocuğu Sansarosun ~ı J1 
ğunu söylediği, müdüruı> fı 
talara yazdırdığı anl.şılcl1 /. 

di canlarını kurtanu~ gı/ 
çocuklar hep mubasırın ° 
yana çıktılar. ~ 

inzibat divanı yine ~ 
Sansarosun emanetteki 1 
dan bir kaç kağıdı dalı:,,J 
tazminatı diye ayırıp JJl 

terine irat kaydettiler. tıif 
Şehirde avuç içi kadar}!. J' 

te çıkıyordu. Valiye da ~ 
dara mali, jandarma ~~dii~ 
na kahraman, polis JJJU ıe~ 
sayişi peygamberi de111t ,J' 
ka bir l~i gücü yoktu. r ııı1 
hükumeibı verdiği yalı>j,ğıef' 
berlerini, uydurma teb ıJı;I 
sardı. Mürelilulerin, ~ de~ 
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! Pde "! zı> •gence --.. :, Otobüs 

~ı> er 0 ı4i •- • Yuncunun .. . . d "'iit . onun eh .. ·· k E: ı ve elınde bir k 1 uyuce 
ıt. VVela otob .. a em var
;• bir ınustatil u~ . ~ddedilen bü
fi ·ı h çızılır. Bu mustat·l 

•• aııeye a 1 ı 
ni Yolcu . Yn ır. Yani otobüse 

fi gırecek denıekt· 
ıı cul ır. 

ar aralar d ap eder ın a bir harf 
ı böliı: "h l_er. Meaeı· N 

aydı kalt.- a o-
S•(. ı Yerince h "'yor" kuman-
~,ere N harfi.le h olYUncu b°' ha
.V. arın iıİınJeri ~ 'Yan m~hur 

. i il! Yazıııağa koyu 

· Bu ın .ı. 
~ "tı•ur ad 1 

' r, ecnebi d aın ar Türk te ola ift· e. 
; tr OY\ın 

• il CU Otob .. ·· 
• • Yani Yirııı· ho uaunij doldurdu 
-~ ba,lıyan ~e ' haneye N har-
ınlerini ""'-d thur ad•-1 • 

· L ~""' 1 ...., ann ı-
uağırır O ıııı, "olmu•tur d' . ıaına ""T .. 1· 

,t elleriııden kal n bütün oyuncu-
r. Ve do! eınlerini bırak 
~ an otob.. ır-

' 11.J tın İıinıJerj okun uıteki mefbur 
•Nabi N ur. Namık Ke-

İlhittin, ·Na::~n ! evfik, Nezihe 
(.~ bir hatka 1 Zıya vesaire., E

:__u varsa he ?~~u da da ayni 
r ıkı ısını ,.;~·1· En 

ıl ,....ı 11', 
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Gecenin içinde yap yalnız 

Küçük LU.tfi yatağından doğrul
du, kulak verdi, hiç şüphe yok. Bi
risi kapıyı kurcalıyor. Bütün gün 
~~'.'-dığı için o .kadar yorgun düf
tügu halde, sakın gecenin içinde 
kapının ne kadar hafifce kurcalan ı 
dığını duymuf, uyanmıştı. 

Sayfiyeye t14malı daha yeni ol • 
mUfiu. Fakat LU.tfideki sevinci gör 
meli. imtihanlar hihniş, mektep 
yok Alabildiğine kır .. Etrafta ki
raz, kayısı, zerdali ağaçları.. Çi
çeklerin envaı .. 

O gece annesi babası ile bera
ber tanıdıklan -başka bir sayfiye
ye misafir gihnitlerdi. Annesi sa
at onda dönmek istediği için LU.t
fiyi de beraber almak i&temişti. 
Llıtfi on yaşındaydL Saat ona ka
dar eğer uykusu gelirse, bir kana
peye uzatırlar, dönüşte alup geti-
rirlerdi. ' 

Fakat Lutfi daha saat sekizde 
uykudan ayakta duracak gibi <!e
ğildi. Uyuyan bir çocuk ta paket 
gibi komşuya götürülmez ya.. 

Baba111 dedi ki: 
- Canım, al'Slan gibi ol<lu Ma

fallah .. Yatar, uyur, ilci saate ka
dar biz de geliriz. 

Liitfi erkenden kendini öyle bir 
yatağa vennitti ki, evdekilerin 
çıktıklarını bile duymadı. Amma 
fimdi kapının kurcalandığını du
yunca, kalbi çarparak uyanmıştı. 
Tıkırtılar tam odasının altından 
geliyordu. 

Her halde anııesi ve bahası de
ğildi. Çünkü kurcalanan kapı, ar
kadaki mutpak kapısıydı. Halbuki 
bahası daima salona açılan ön ka
pıdan kötke gireroi. Kimdir bu ka -·-........................ _ ..... .. 
nihayet b14kalarınm düşünmediği 
isimler kalır. Hangi oyuncuda hu 
yolcu isimleri fazla ise oyunu o ka-
ZanıT. 

Bir cesaret hikayesi 
pıyı kurcalıyan? Köpek mi, kedi 
mi? 

Llıtfi yava,ça yatağından kalk
tı ve çıplak ayaklarının ucuna ba
sa basa yürüyerek açık pençere
den aşağıya bir göz attı. Ne gör
sün? Herifin biri kilidi kurcalı
yor. Halinde bir çekingenlik var. 
Kendisini belli etmek istemediği 
muhakkak .. 

O zaman LUtfiyi bir titremedir 

•• 

Y a)la ka!Jınm eğlencelerinden 

aldı. Galiba hırsız köşkü hala boş 
zanııediyOT da, fırsatı ganimet bi
lerek içeriye girmek istiyor. Yl\ 
herif kapıyı açar, Lutfinin odasına 
kadar çıkarsa" Ya orada on yaşın 
da bir çocuk görüp sesini çıkarma 
sın diye boğnıağa kalkarsa .. Hır
sız bu! Olur mu, olur?. 

Lutfi evvela odasını arkadan ki
litlemeği düfiindü. Amma. birinci 
kapıyı kıran hırsız, ikincisini hay-

Dünk·· A u tletizm müsabakaları 1 Dünkü at yarışları 

-
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f);;,,1.;; 
iln Taka ,,.,iiaab L • 

·t'-• 1 un •tadı-.> ""«l'lara 
~ l\llr ar kl .. hü '"'a B 

• tasaray atle~ . atletlen ile ursa 
lllii b rı a~ınd Ga. 

l);;...ı~~ ıtkalan Yap ._ a •tle. 
'<U"U~ .• b huııtt 

receıe . muaa akalarda ır. 
ıoo Mrı Yazıyoruz: alınaıı 
l etre: 

2 -- Ahıııet ( G s ) 
3 -- Ferhat (B. · 12 saniye 
-- Şeın.;. urıa) • 

800 M t (Bursa) 
l e re: • 

2-;s Ceınal ( G. S.) 2 
2-.. M dakika 
lJ ustaf (B ı.,,. Ati a ursa) 
l <lnıa· 

2 :: s.edat <c. s 
3 Jıray (Si ı·)·) 6. oı nıetre --o .Şı 56.c; 
100 .. sınan ( G S ). metre 
l "' etre: · • 5.51 metre 

ltıi;;. Haydar (G. 
" S.) 56 3/5 
~ -- s 3 Uat (G_ S) 
~oo.Jerhat (B:U.aa, 

etre: 

.... 
--·~·-· 

iftirak edenler 

1 - Ahmet (G. S.) 24 2/5 
saniye 

2 - Fikret (G. S.) 
3 - Hakkı (Bursa) 
1500 Metre: 

d 
1 - Teobaridis (G. S.) 4.54 

aki.ka 
2 - Karalcaçams (Kurtulut) 
3 - lbrahim (Bursa) 
4xl00 metre bayrak yaTf1 

1 - Bursa 49 2/5 
2 - Galatasaray 
4x4QQ metre bayrak: 
1 - Galatasaray 3 dakika 51 

2/5. 
2 - Bursa. 
4x1500 metre bayrak: 

2
. }- Galatasaray 19 dakika 57 

V
2 - Bursa 20 dakika 32 saniye 

ç adım: 
1. - Şemsi (Bursa) 11.48 
~ - Karnik (Sişli) 10.76. 

- Ounan (G. S.) 10.73. 

1 (Başı 1 inci sahifede)) 

ıus birinci ko§uya Kader, Kap, 
Ceyliin, 103 Ceylan girdi. 

Horvart'in bindiği Ahmet e
fenJinin 103 Ceylanı birinci, Mus
tafa efendinin Kaderi ikinci, Hü
seyin Beyin Ceylanı üçüncü ol
du. 

Bu koşunun mesafesi 1200 
metre; ikramiyesi birinciye 130, 
ikinciye 50, üçüncüye 20 lira i
di. 

Bahaimütterek: Ceylan 103, Gan
yan ve rlaae 125; Kader Plaae 155 

Üç ve daha yukan ya§ta ve 1934 
senesinde kazandığı ikramiyelerin ye 
kunu 600 lirayı doldunnıyan Halis • 
kan İngiliz at ve kıaraklarına mab • 
aus 1600 metrelik ikinci koşuya Bar
ca, Bayard, Nanauk, Edq ve Salva , ı 
tore girdi. 
... ~kr~miye biı:inci_Y'; 155, ikinc!ye_5~, ı 
uçuncuye 20 1 Ta ıdı. Janm bındığı 
Hacı Bekir zade Ali Beyin Nanauk' u 
mükemmel bir finit yaparak iyi bir 
farkla birinciliil"i aldı; 1. Hakkı Be • 
yin Bayard'ı ikinci, Matmazel Binnain 
Barc&'i üçüncü oldu. 

Bahsimüşterek : Nansuk Ganyan 
190, Plase 150; Bayarcl Plue 330. 

Dört ve daha yukarı yaşta ve 1934 
senesinde hiç k<>Ju kazanmaımı§ ye.-li 
yarım kan arap ve ba.ilakan arap at 
ve kıaraklarma mabaua 1200 metre • 
lik üçüncü ko§uya Hakan, C. Y ekla, 
Ceylan, K. Tayyar, Vezir, Rüzgar, 
J\f.eaut, Neriman, Mebruk, Bu kotunun 
favurileri Hakan. Vezir, Mesut ve 
ıtfebruk'tu. Meaafenin pek uzun ol • 
mamasına rağmen Prena Haliın Be • 
y·n Pol tarafından binilen Hakanı' bi 
rinci, izzet Beyin Meaudu ikinci, Vey 
ai Beyin Mebruki üçüncü oldu. 

İkramiye birinciye 11 O, ikinciye 
30, üçüncüye 15 l"Ta idi. 

Bahaimütterek: Hakan Ganyan 150 
Plaıe 220, Meıut Pli.ae 140; Mebruk 
Plw 150. 

Çifte babia: İkinci ve üçüncü ko • 
§unun ganyanlanna çifte bahis oyna· 
yanlar bire 4. 75 aldılar. 

Birinci 180, ikinci 55, üçüncü 20 li
ra ikramiye alan 2000 metrelik han
dikap kO§usu, üç ve daha yukarı yaş 
taki baliakan İngiliz at ve kısrakları
na mahsustu. Bu koşuya Bekar ( 59 ki
lo), Piper (52 kilo), Kabbadalya 
(49 kilo), Ledy Tag (47 kilo) girei. 

Başlangıçta Bekar ile Piyer'in çe
k.şmeainden istifade ederek nihayette 
aıkı bir finit yapan Akif Beyin Zeki 
tarafından binilen Kazbadalya'sı pek 
az farkla birinci geldi. Ahmet ve Fik 
ret Beylerin Piyeri ·kinci, Akif Beyin 
B.ekar'ı üçüncü oldu. 

Bahaimütterek: Bu ko§uya Akıf 
Beyin iki atı girdiği için Gruıyan ha • 
hia, çl.fte aa.yılıyordu. Yani Ak" f Be • 

-.J 
ESRARENGiZ ON BİR Hayvanların 

Yaşları Yirmi bir tane iskambil kağı
dı alınız. Ve bunları açrk olarak 
hiribiri üzerine soldan sağa doğ
ru bir, iki, üç haneye ayırmak su
retile dağıtınız. Bu şekilde yir
mi bir kağıt üç haneye taksim e
dilmiş olur. 

1 
Yinni bir kağıt üç haneye 

taksim edildikten sonra bir daha 
sorarsınız: Gerçi Zaro ağa yüz yaşını geç

tikten sonra öldü. insanlar içinde 
öyle bahtiyarlar azdır. Adem oğlu 
için yaş haddini 70 - 80 olarak ka
bul edebilirler. Fafat acaba hay
vanlar ne kadar yaşıyorlar? Siz kağıtları böyle üç haneye 

açık olarak dağıtırken, arkadaşı • 
ruza da kağıtlardan bir tanesini 
seçmesini, fakat hangisini seçti • 
ğini söylememesini rica edersi • 
niz. Yalnız yirmi bil' kağıt üç 
haneye taksim edildikten sonra 
aoraramız : 

- Beyendiığiniz kağıt hangi 
hanede? 

Arkadaşınız cevap verir: "Or
tada veyahut sağda veyahut sol
da • ., 

Seçilen ıkağıt hangi hanede i
se onu ortaya almak şartile üç ha
nedeki kağıtlan birini altına, bi-
rini üstüne olmak üzere toplar 
ve birinci defa yaptığınız gibi 
tekrar üç hane üzerine açarsınız. 

di haydi omuzlayıverir. 
LUtfi yavatça gidüp ay ıtığında 

saate baktı. On buçuk! Annesi ve 
baıbası on birde gelecekler amma, 
bir hırsız yarım saatte pekala bir 
çocuğu öldürebilir, kÖfkii de soya. 
bilir. 

Fakat LU.tfi, bpkı babası gibi 
cesaur bir çocuktu. Pencereye dön 
dü· Baktı, adam hala uğraşıyor. 

Hemen mutpağa gitti. Elektrik 
tenceresine su doldurdu, kordonun 
ucunu prize taktı. Kiın bilir, belki 
·biraz daha vak[t var. Su az za
manda kaynamlfb. Lutfi tencere
yi ihtimamla pencereye götürdü. 
Hıru.ı: tam kapının kilidini sök
müttü ve içeriye girıneğe hazırla
nıyordu. Llıtfi pencerenin yukan
sından kaynar suyu olduğu gibi 
herifin üstüne bofAlttı. 

Ha,lanan adam, o acı ile kısıK 

Dünkü kürek yarışlarında 
Beykoz birinci geldi 
lstanbuJ denizc:ffik heyetinin ikinci 

teıvik l<ü.-ek müsal>akahırı dün Ana • 
dolubisarında yapıldL 

Müsabakalara dört lcliip iştirak et• 
miştir; Anadolu, Beykoz, Haliç, Ga • 
latasaray. 

Neticede Beykoz 61 puvanla bi.-in
c:İ, Galatasaray 42 puvanla ikinci, Ha • 
!iç 18 puvaıJa üçüncü oldu. Anadolu 
ancak bir puvan almıştır. 

Karagümrük sahasında 
"Oliımpiyat.,, spor mecmuası tara .. 

fından te~tip edilen ve akı haftadır de
vam eden Karagümrük sahasındaki.müt
tefik olouyan klüpl..- turmıva11 finali 
dün dört bin seyirci önünde Kara.
gümrükte oynanmıfbr. 

Fina!i.atl..- A.tltmhilal ve Akmspor
du. ilci takmı birer sayı ile berabere 
lı:almıtlardrr. 

Bis.i~let yarı şiarı 
Dün aabah aaat ıoekizde Bisiklet fede

rasyonunun nezareti altında, Oto • Moto 
acentesi tarahndan tertip olunan bisiklet 
yarı,Iarı çok muvaffakıyetli oldu. Koıu· 
lar iki kategori üzerinden tertip ve tan· 
zim olunmuttu. Mecidiye köyünün bisik
let meraklılarınca maruf kahveai sabahın 
altıaında dolmuttu. Saat tam sekizde ikin 
ci kategori k<>Jucular hareket ettiler. Me
aafe 13 kilometre idi. Koşuya 18 bisiklet· 
çi ittirak etti. Neticede Mimi 23 49 daki· 
kada birinci, Tanaş ikinci, Ayg~ üçün
cü gelınitlerdir. 

Birinci sınıf müsabakaya 7 k<>Jucu gi-
1 

riyordu. Senelerdenberi ciddi bir koşu ya 
pılmadığı ve eski maruf kutucular da bi-

1 

aikleti terkettikleri için yeni istidatlardan 1 

kimin kazanacağı çok merak ediliyordu. 
Caddenin ıalak olması, çok güzel bir ko,u 
yapan müsabıkların rekor tesis etmeleri
ne mini oldu. Neticede Kirkor 36,21 1/5 
ile birinci, Lamo ikinci, Koço üçüncü 
geldiler. 

.......... .................... ""'"'''''"'''''''''''" 1111 

yin bir atı birinci geldiği takdirde 
Akif Beyin diğer Atına oynayanlar 
da kazanıyordu. Bunun için Kazba • 
dalya'ya oyna.yanlar pek az olduğu 
halde KazbadaJya ve Bekar ganya.n 
olarak miittereken 180, Kazbadalya 
Plase 125, P"yer Plues 135 verdi. 

Dört ve daha yukarı y-.ıtaki yer• 
li yarım kan İngiliz at ve kurakları
na mabsuı beıinci ve 4on handikap 
kotuıuna Yıldırım (62 kilo), Ma~ • 
lab (56 kilo), BiJce (56 kilo), Nona 
(54 lcilo, Selten (52 kilo), Günet (50 
kilo) gireli. . 

1800 metrerk bu kotunun ikramı· 
yesi birinciye 180, ikinczye 55, üçôn • 
cüye 20 lira idi. 

Heyecanlı bir kO§udan aonra Ah • 
met ve Fikret Beylerin Bayram tara • 
fmdan binilen Yıldırım'ı bin'.nci, Ali 
Beyin Selten'i ikinci, Rüstem Efendi-
nin Nona'sı üçü.ncü oldu. 

Bahoi m\qterek: Yıldırım ganyan 
155, Plaae 130, Selten Plaae ı 75. 

S. G. 

- Seçtiğiniz kağıt hangi hane
de? 

Arkada,ınız mesela 
der. 

(sağda) 

Bu defa sağdaki kağıtlan ge
ne ortaya, diğerlerini alta ve üste 
alırsınız. Bir defa daha ayni su
retle açarsmız. 

Gene ayni sual: 
- Seçtiğiniz ilcağıt hangi ha-

nede? 
Arkadaşınız gene "s-ağda,, der

se, bundan evvel olduğu gibi sağ
daki ıkağıtlan gene ortaya, diğer
lerini al ta ve üste alırsınız. 

Şu suretle kağıtlar üç defa a
çılmış olur. Artık yapacağınız iş, 
sayarak on birinci kağıdı ele al
mak ve arkadaşınıza: 

- Buyurunuz efendim, diye • 
rek kağıdı uzatmaktır. 

Bu on birinci kağıt onun seç
tiği kağıttır. 

bir feryat kopardı. Lutfi bu sefer 
de elindeki tencereyi herifin kafa 
sına attı. Neye uğradığını fl41ran 
hırsız, yakalanmaktan korkarak 
kendini aayfiyenin bahçNinden 
dı,arıya dar attı. 

Acaba bir daha gelir mi? Lutf' 
pencereden artık hep etrafı taı _. •. 
sut ediyoTdu. insan bu vaziyette 
bekleyince, dakikalar da öyle a
ğır gidiyor ki ... Artık Lutfi de ne 
uyku, ne muyiı:u kalmamıftı. 

Çok geçmeden köşkün kapısı ö
nünde ayak sesleri, konu9malar ve 
kahkahalar duyuldu. Oh, nihayet 
anası ve babası gelmi9lerdi. Bahçe
nin kapısı açıldı. Biri kadın, biri 
erkek iki gölge içeriye girdi; anne
si ile bahası.· 

Ancak o zaman Lutfi ne kadar 
zayıf olduğunu anladı ve ağlama 
ğa ha,ladı. 

Hayvanların o kadar çok dü,ma
nı vardır ve hirrhirlerini öyle öldü
rürler ki çoğu y14laT1 kemale gel
meden gider. Fakat hayvanlann 
en çok yaşayabildtkleri yaşlarda 
fU suretle hesap edilmi9tir: 

·Fil 150 • 200, Şahin 162, ald>aba 
, kartal 104, kugu 102, kaz, kar 

Kedi ile kuf bile dost 

ga, papağan, kaplumbağa 200 - 300 
at, eşek, deve, ayı 40 • 50. 

KUflardan Turna 40 • 50, balık· 
çıl 60, bayku§ 68, güvercin, deve
kuşu 60 - 70. Diğer hayvanlar ara· 
sında gergedan 40, timsah 40, ko
yun 10. 15, geyik 30, yaban domu
zu 20 • 30, köpek, kurt 10 • 12, tav• 
f&ll, tilki 10, arslan 20 - 25, kaplan 
20, kedi 7 • 8, fare 3, 

Böceklerle örümceklerin hayat
ları çok kısadır. Fakat bazı nevi ka 
rıncalar 1 O - 25 sene kadar yaşa
maktadırlar. 

-
Avusturya hadiselerinin mahiyeti 

ve tevlit ettiği siyasi neticeler 
(Bagı 1 incl sahifede)) 

lorduaunun Avusturya hududuna tte11kedildiii bildiriliyordu. Hiç fÜphesiz 
Italyanın bir harp çıkarmalı ihtimali §imcliki halde mevcut değildir. Dün
kü mütalealarımu:da da beyan ettiğimiz gibi bu sevkiyat olsa o!Ma Avus
turyaya son zamanlarda müzaheretini pek ziyade art.ırnuı olan ltalyanın, 
müttefiki tarafından herhangi bir muavenet teklifi karımnda ihtiyatlı 
bulunmak endi§esinden ileri gelmiştir. Filhakika Romadan gelen bir tel
gral bu havadisi tekzip etmifse de biluhara Stefani Ajansı bu tahıidatm 
doğru olduğunu ve sırf bir tetbiri ihtiyati olarak yapıldığını bildirmiştir. 

Avusturyarıın ltalyadarı herhangi bir talebine meydan kalrnaılığından 
bu atskerler hudutta kalmışlardır. Do/lluss'e atılan kurtunlar, ikinci bir 
Saraybosna hadisesi midir? Bir harbi umumiye yol verecek midir? 

Bu yolda yap!lan tahminler herhalde çok müfrittir. Mes.,leyi bu ka • 
dar izam etmek şimdiki halde hakikatle kabili telif değildir. Çünkü her 
ikisi başka başka ıerait dahilinde ııuku bulmuıtur. 

Diğer meseleye gelince, o da Almanyanın Avuaturya mesele6İ. karıı
sındaki vaziyetidir. 

Malumdur ki son Viyana mkasdini National-Socicıliste'ler yapmlflardır 
Ve -bu harekatı yapanların gerek malzeme, lferek fikir itibarile Alman hu
dudunun ötesinde beslendikleri tahakkuk etmektedir. Birkaç gün evvel Zü 
rihte Almanyadan Avusturyaya aevkedilen bombalann bulunması bunu 
beleğan mabelağ teyit eden bir hadi.edir. Binaenaleyh Avusturyada mü
temadiyen kuvvetini ve nüfuzunu torsin etmeğe çal.ıfan Almanyanın 
beynelmilel vaziyeti bu suikast dolayısile büsbütün tezelzüle uğramışhr. 
Zaten bu ıahada siyasi bir infirat halinde bulunan Hitler Almarıyası, i
çin bu çok fQYan• dikkat bir keYfiyettir. Londradarı, Paristen, Nevyork
tarı ve daha birçok siyasi mahafilden National Socialiste'lerin yaptıkla
rı bu suikasdin terin edildiğine dair gelen telgraflar hakikaten Alman· 
lan endişeye düşürecek mahiyettedir. 

Iıte bunu nazarı dikkate alan M. Hitler ilk teıebbüs olmak üzere A
vusturya Nationa/ SociaU.te'lerinin müfettİ§İ olan M. Habicht'i azletmiş, 
diğer taraltan Almanyanın Viyana .. efaretine Von Papen'i tayin etmiıtir. 
M. Bitlerin bu tayini yaparken muavinine yazdığı mektup $On derece ma 
nidardır. Viyana sefaretine Alman B<qvekil muavininin tayin edilmesi 
ayrıca nazarı dikkati celbeden çok mühim bir hadisedir. Malumdur ki 
bundan bir müddet evvel Von Papen Almanyadaki National • Socialiıte 
harekatı hakkında bir nutuk irat et,,;,;§ ve rejimin artık itidal daireıirt • 

d h L~ • ı · ıt1·•· · ·· ı ._,. Hatta bu yüz.den müfritler e areKCı etmeaı azım ge ıgı.nı say entı:t .. '· 
den propa.garıda nazın M. Göbbelı'le arası açılmtffı. Binaenaley~ Vo~ 
Papen ıimdiki halde Alman National • Socialism~ ~trk06ının mutedıl erka-

d l ki d Bu l
•tibarla Viyanaya tayını herhalde Avuaturya • 

nm an sayı ma a ır. 

Al 
•• L ~ı M üzerinde bir amil olacaktır, 

manya munaseuca e • 
Bu iki devletin haricinde Fran•a ve lngıltere kalmaktadır. Avusturya 

hadiıeleri bunları da ciddi ıurette alakadar etmektedir. Dünkü mütalea· 

lanmıza demiıtik ki: 
Hiç piphe.Cr. A!manymı•n Avusturyada bu kadar kuvııetlenme .. ini iste 

miyen devletler bu mesele ile daha ciddi surette alakadar olacaklardır. 
Netekim dün aldığımız bir telgrafta Londra • Paria • Roma ara .. ında 

Aınıstur.)'Q vakayii müvacehesinde ne gibi bir hattıhar.,ket itti.hazmın mu 
va/ık olacağına dair noktai nııuır teatilerine devam edildiği bildirilmek
tedir. Herhalde bu hath hareket, Avrupa sulhünde mühim bir amil olan 
Avıtsturyada bu gibi hadiselerin tekrar hadis olmasına mani olacak tet • 
birleri ihtiııa edecek ve bittabi müfrit National • Socialisme hareketleri • 
nin lehinde olmayacaktcr. * ~ 

Tren yolunda iskambil 
SHEL TON • Connecticut • 27 A.A. 

- Tren yolunda iskambil oynayan 6 
çocuk aksi iatikar.:ıette gelen iki tren 
araaında kalarak ezilip ölmiiflerdir. 

Bir tavyıııre ka7.ası 
FRICDRICHSHAFEN: 27 A.A. 

Bir lıviçre tayayreai Conatance gölö cİ· 
varında alman arazisine düterek yanmrı 
ve içinde bulunan üç kiti ölmüıtür. 
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EMLEKET~ 
Al pulluda yeni itfaiye 

Fabrika sayesinde Al pullu her gün bir 
eksiğini ·daha tamamlıyor 

llalpullu labrikcuına 

'.Al.PULLU, (Milliyet) - Muh
temel yangın hadiselerine kar,ı 
koymak için tetkil ve tesis edilmit 
olan itfaiye takımı bugüne kadar 
aulama motörpomplarile İf gör
ınekte bulunuyordu. 

Günden güne büyümekte ve ge
nitlemekte olan fabrika idaresi 
bu vaziyeti biraz daha tekemmüle 
isal etmit olmak için geçen hafta 
içinde bir arozoz otomobilile iki 
tekerlekli bir motörpomp almıstır. 
:Arozöz otomobili dakikada ı2oo 
litre au vermekte, motöpomp ta da 
Jrika.da 500 litre su sarfetmekte
iclir. Otomobilin 65 beygir kuvve
tinde bir motörü vardır ve saatte 
55 kilometre sürate maliktir. Mo
töpomp ta 15 beygir kuvetinde
Clir. 

Hazinesinde 1700 litre au bu
lunduran otomobil gece gündüz 

Elaziz Halkevi bandosu 
Hozatta 

•. HOZAT, 27 (Milliyet) - E
Jiziz HaBrevi temsil heyeti ile 
bandosu kazamıza geldi. 

Temsiller ve konserler verdi. 
Halk bu ziyareti büyük bir mem
nuniyetle kar§ıladı. 

Çankırıdı maç 
~ ÇANKlRI, (Milliyet) - Bu 
cuma tenezzüh trenile gelen ın,a. 
at mektebi spor takımı ile Çankı
rı ıpor bir maç yapblar. 

Maç Çankın sporun şimdiye 
kadar oynayamadığı güzel bir o
yunla devam etti. Neticede 1-7 
ile Çankırı spor galip geldi. 

M. Kemalpaşadı Kitap 
sevenler cemiyeti 

r· M. Kemalpafa, (Milliyet) 
Gençliğin ve halkın okuma ihtİ· 
yacını tatmin için Bursa vilaye-
tinin M. Kemalpaşa kazasmda 
(M. Kemalpa§a Kitap Sevenler 
Cemiyeti) Mııi.Ie bir cemiyet lef· 
iri! edilmiş ve ilk it olarak bir ki
tap evi ve okuma odası açılmış
tır. 

Bütün varidatı azaların ufak 
yarclımlanndan ibarettir. 

Kandradı vergi tahsilatı 
KANDRA, (Milliyet) - 1934 

mali senebatı münasebetile, geçen 
sene zarfındaki tahsisat miktan 
;ıe tafıakkukab kartılathrIIDif ve 
neticesi alımnıftır. Yalnız vergiler 
tahıil miktarı fU tekildedir. 

Binalar 3633 6 
Arazi 59428 44 
Kazanç 6454 85 
Hayvanlar 67056 33 
Veraset 460 00 
Muamele 3 00 

Müteferrik vergiler 11133 61 

148169 29 
Cem'an yüz kırk sekiz bin yüz 

allmrf dokuz lira yirmi dokuz ku
ruftur. 

Tahıilat dereceıi tahakkukat de
recesinin yüzde 84 nü mütecaviz 
bir tekildedir. Kocaeli vilayet" ne 
merbut bütün kazalar dahilindeki 
tahsilat nisheti, hiç bir yerde bu de 
rece yüksek zuhur etmemit olma
sı dolayısile kazamız mal müdürü 
Hüseyin bey, geçen senenin tahıi· 
lat derecesi rekorunu kırını, ve vi
layet tarafından tahsildar arkadaş
ları ile beraber takdir edilmitlerdir 

Bundan ayrıca kaza devlet or
manlanndan, intifa kanunu _muci
bince köylüye verilen bedellı ruh
satnameler orman varidatı olarak 
yirmi bin yedi yüz seksen be~ lira 
eli i dokuz kurus kaydedilmi~tir. 

alınan itfaiye otomob "li 

1 
faaliyet vaziyetinde hazır bulun

~maktaı:l.ır. 
Lutfi Beyin idaresi albnda talim 

ve terbiye gören "tfaiye takrmının 
bir tecrübe esnasında alınmıf olan 
fotoğrafını gönderiyorum. 

Trakyanın, coğrafi bütün bir te· 
raitsizliğine rağmen, iktisadi vazi. 
yet karfısında refah ve ümrana 
mazhariyetini teminde amil olan 
Alpullu, ,eker ve ispirto fabrika
sında günden güne inkitafa ve te
kemnıüle doğru yürüyen müsbet 
ve metki'ir hareketler herkesi ee
vindirmekte; Alpullu, Palas ote
linin bir çok odaları T rakyanın 
merkezinde ifliyen bu muazzam 
eserin her gün değİfen ve güzelle
ten manzaralarını sureti mahsusa· 
da görmeğe gelen yokularla do
lup bofalmaktadır. 

Me~ et Bebçet 

' , 

fzmirden Manisaya elektrik 
1ZM1R, 27 (Milliyet) - Ma

nisa belediyesi ıebriıı umwni ten
viratı için elektriği lzmirden al
mağa teşebbüs etmiıtir. 

Tarife komisyonu belediye ile 
lzmir elektrik 9irketi arasında ta· 
vassutta bulunmu~tur. 

Şirketin İzmir iç.in kilovat ÜC· 
reti 19 kuruş olduğu halde, Mani
saya vereceği elektrik için 29 ku
ruş gi'bi fahiş bir fiat talep etme
si üzerine müzakerat şimdilik dur
muştur. 

iskandan açığa 
çıkarılanlar 

ANKARA, 27 - Dalriliye ve
kaleti , 2577 numaralı kanunun 
tatbiki dolayısile yeni iskan te§
kilatında memur kadrosunu tan
zim edert:k vilayetlere bildimıit· 
tir. 

Buna nazaran iskan memur
larından mutemet, fen ve iaşe, 
teçhiz, İn§aat , ambar memurla
rı tamamen açığa çıkarılnııJtır. 

Yedinci sınıf iskan memuru 
derecesini taşıyanlardan kırk me
mur vardı. Bunlardan dördü vaziı
fesinde kaJ.mış, 36 sı açığa çrka
nlmıştır. Dördüncü sınıftan yal
nız i!ci iskan müclürü açığa çıka
rılmıştır. 

Açığa çıkarılan memurlann 
adedi 62 dir. Bunlardan 22 s.i 
yeni iskan tetkilatı dolayısile is
kan katipliklerine tayin edilecek
lerdir. 

16 memur yerinde lcalmıştır. 
Ayni ünvanı taşıyacaklar ve ayni 
maaşı alacaklardır. 

Açığa çıkarılanlardan 3 me
mur yeni teşkilata tayin edilecek
lerdir. Yedi memur, merkez teı· 
kilatma alınmıştır. 

Şimdiki halde açıkta kalmış 
memur 35 tanedir. 

Şarkta nüfus tahriri 
ANK.A0RA, 2? - İstatistik 

umum müclürü Celal Beyle bazı 
meınıurlar, ağustosun ortasın
da şarka gidecekler Te eylülde 
oralarda yapılacak nüfus tecrübe
leri hazırltklannda bulunacaklar -
dır. 

Yui'oslavyadaki Türk 
emlaki 

ANKARA, 27 - T ebaamızın 
Yugorlavyada bıraktrkları emli
ke mukabil, ilci hükUmet arasın
da hasıl olan anlaşma neticesinde 
Yugoslavya hükumeti yedj mil
yon dinar ödeyecektir. 

Bu para, Belgrat sefirimizin 
mahalli memuriyetine avdetini 
müteakip verilecek ve Yugoalav
yada mal bırakmış olan Türklere 
le\•zi edilecektir. 

w 
MİLLiYET CUMARTESi 28 TEM.MUZ 1934 

Sahillerimizde bir hadise 
(Başı 1 inci sahifede) 

vekayii tasnh eden vesikaların bize verilmesi ve ondan sonra vak' 
anın derhal mahkemeye verileceği mahalli hükfunetine beyan edilmek 

üzere konsolosluğa bildirilmittir. 
Şimdiye kadar yapılan tahkikatta hadisenin cereyan ettiği zaman 

sahile çıkanlann sahil muhafızlarımıza aralarında bir yaıralı olduğun
dan asla bahsebnedikleri teeyyüt ebnit olduğu öğrenilmiştir. 

Fevkalade bir 
Mahkeme 
ceheainde ne gibi bir hattı hareket ittiha
zı muvalık oıacağma dair noktai nazar 
teatılerine devam edilmektedir. 

V1Y ANA, 27 (A.A.) - Dün öğ· 
leden aonra, Prena Star Heınberg' .n 
riyaaeti altında uzun bir kabine içti • 
maı olnıuıtur. Prena, nazır Schuscli
nİgg'den itleri devraldıktan aonra A
vusturya hükiımetinin Dolfusa hükü
metinin Üzerine almı§ olduğu iti gayet 
ııkı bir mücadele clootluğu içinde ta
kip edeceğini ve maktul batvekilin 
miras bıraktığı vazifeyi tamamlaya • 
cağmı bildinnittir. Prens, tetkilatıeaa 
siye kanunun mucibince 2S - 7 iıyanı ile 
al.kadar suçlan ve hadiaeleri tetkik 
edecek ve bu hususta hüküm verecek, 
divanıharbi vazifedar olarak göster • 
mittir. Mahkemenin kararları temyiz 
edilmiyecek ve derhal tatbik ed11ecek 
tir. 

VY ANA, 27 (A.A.) - Vatanper· 
(Başı 1 inci sahifede) 

ver cephe müdiriyeti, nazırlar içtima
mda fU tetbirlerin alnuruunu istemit
tir: 

1 - Batvekalete hikuma ıiıtirak 
eden katil ve canilerin divanıharp ta 
rafından derhal mahküm edilmesi, 

2 - Milli sosyalist, komünist tah -
rikçileri ve hükümetin tamnmıt diif
manlannm şiddetli surette takip edil 
meleri, 

3 - Derhal ve hiç bir fey nazan dik 
kate alınmadan memurlar arasında 
tasfiye. 

4 - Orman ınüstahdeıninin tahlifi 
ve jandarma emrine verilmeleri, 

S - Vatanperver cephenin b'r mü 
menilin nazırlar meclisine kabulü ve 
vilayet müdürlerinin vilayet idare he
yetleri içtimaına almmaları. 

Oç ay :ııaa 
VlY ANA, 27 (A.A.) - Vatanper 

verler cephesi müd'riyeti bütün aza • 
!arın üç ay baıvekil Dollfuu'ün yaaı
ru tubnasına karar venniıtir. 

Hudut açıldı 
BERLlN, 27 (A.A.) - Alman hü

kümeti, aon Viyana hadiaeleri müna
sebetiyle kapatmı§ olduğu Avustur • 
ya • Almanya hududunu açmıfhr. 

Styrie'de karq.klıklar 
STYRİE, 27 (A.A.) - Kanııklılıi

lar devam etmektedir. Bununla bera
ber. hükünıet kitalan ile i.ailer ara -
ımda yann sabaha kadar ve asiler ya 
rrn &lahlarrnı teslim etmek ıartiyle 
bir mütareke yapıldığı söylenmekte • 
dir. Heimatachtıı azaaından aekiz ki
ti ölımüttür. 

Dolliusa'ün son dileği 
VIY ANA, 27 (A.A.) - Salahiyet

tar bir ltalyan membaından bildiri) • 
diğerine göre M. Dollf ölmeden ev
vel nazırı M. Fey'den çocuklan ve ka 
nsı ile metgul olma.sı için M. Muaııo
lini nezdinde tavasautta bulunmasını 
rica etmittir. 

ViYANA, 27 (A.A.) - Mütevef
fa M. Dollfusa'un zevcesi, dün saat 
13 de buraya gelmiştir. 

Madam Dolllusa'ü taziye 
ViYANA, 27 (A.A.) - Ma~~ 

Do)lfüss buraya gelirgelmez zevcmın 
tabutunun batucuna gitmittir. Reisi -
cümhur M. Miklas, bitap bir vaziyet
te olan Madam Dollfusa'e kendi na • 
mına ve Avusturya milleti namına de
rin taziyetlerini bildirttnittir. 

Katiller tesbit edildi 
ViYANA, 27 (A.A.) - Matbuat 

mümeuillerile yapbğı bir gö~mede 
matbuat bürosu şefi M. R'mtelen'in 
ölmediğini söylemit ve Styrie'de nazi 
ıuilere kaJ"lı harekata ba§landığını 
bildirmittir. 

M. Dollfuss'ün katilleri tesl>'t edil· 
mittir. Katiller, Almanyadan gelmit 
olan Valter markalı tabancalar kul • 
lanmıtlardır. 

Rintel~ ı>elat etti mi? 
LONDRA, 27 (A.A.) - Avustur· 

ya sefareti. M. Rintelenin vefat etmit 
olduğunu bild'rmiıtir. 

VIY ANA, 27 (A.A.) - Avustur· 
yanın Roma sefiri ve aabık terbiye na 
zm M. Yon Rintelen dün aaat 13 te 
vefat ebnittir. 

ViYANA, 27 (A.A.) - Batveka· 
Jet dairesi her tanıfta İntişar etmiı o
lan haberlere rağmen M. Rintelenin'.n 
vefat etmemit olduğunu temin etnıek· 
tedir. 

VIY ANA, 27 (A.A.) - Rintelen 
lne9aİ vkadatlarından AYUsturya tay 
yare cemiyeti reiai ceneral Vagner: 
tevkif edilm;ıtir. 

Hücum planlan 
KLAGEUFURT • carinthie • 27 A. 

A - Nazilere kartı yapılan tiddetli 
bir hareket esnaaında hükümet memur 
lan, asilerin, batvekalete hüc\IDI plan 
larmı ele geçinnişlerdir. 

lngili:ı; Kralının taıiye&i 
ViYANA, 27 (A.A.) - İngiltere 

kralı, M. Miklaaa bir taziyet telgrafı 
göndenniı bu alçakça cinayeti telin 
etmiıtir. 

VIY ANA, 27 (A.A.) - Her taraf 
tan, hükın-t reislerinden, Hariciye 
nazırları ve d · ğer reami tahaiyetler • 
den taZ'.iyet telgraflan gelınetkedir. 
Bütün hükiimet azalan, siyasi mümeı 
ailler, askeri, dini, sivil tahıiyetler 
başvekaletteki mesai odasında bulu • 
nan ba4vekilin ceaedi huzurunda eğil 
m'ılerdir, 

lmlilt .. re v .. Avu•turya hô-liaeleri 
LONDRA, 27 (A.A) - Sir John 

Simon Avam Kamaraıı.ında Avustur • 

1 Yahudilik için •.. 
f (Başı 1 inci sahifede) 

Jngilizdir, Almandır; fakat Yahu
diliğin umumi menfaati ve talii 
mevzuu bahis olunca kıp kızıl birer 
Yahudi kesilirler. Yahudi aleyh
tarlığı; Bunlar üzerinde de fena 
tesir yapar. Memlekete zarar vere
bilirler ... 

Sözlerinde ve müdafaalarında 
hesaba ve rakkama çok dayanan 
bu zatlara anlabnağa çlıfbk ki, 
Kemalist Türkiye;son hadiseyi, he
sap, menfaat ve rakkam cephesin
den asla tetkik etmedi. Her hangi 
bir zümrenin paruından ve kabili
yetinden istifade ebnek büsbütün 
ayn bir meseledir. Jdari ve iktisa
di mevzuabmızda, bu i,ler için sa
rih hükümler mevcuttur. Biz bu 
meseleyi, yalnız Türk vatandatımn 
hukuki bakımından aldık. T etki
lab esasiye kanunumuzun her va
tanda,a temin ettiği bu hakları ko
rumak içindir ki, hük\imet hareke
te geldi ve mesulleri adalete ver· 
di· 

Anti Semitizm cereyanı, Avru
panın bir çok memleketlerinde 
yol aldı. Her memleket nasıl, kar
tılayacak, bilemeyiz. Fakat Türki
yenin bu cereyan kartıaındaki va
ziyeti, son hadise ile anlatılmı,. 
br. Bu vaziyet Yahudi Türk vatan
datlarına olduğu kadar hariçteki 
Musevilere de emniyet veren bir 
,eydir. 
Dünyanın her tarafında bir çok 

yeni fikir cereyanları belirmittir ... 
Bunların içinde idari rejimimize, 
iktisadi rejimimize, siyasi rejimi
mize, aykırı olanları da çoktur. Ba
zr mezhepler var ki, içtihat hürri
yeti, viodan hürriyeti namına bile 
müsamaha edilemez. Y atadığımız 
mütkil. anlann icabı budur. Fran
sada bile, Cumhuriyetçi Fırkalar 
namı albnda ifrata, tefrite giden 
çok ileri sol te,ekküller doğmut
tur. Efkan umumiye, bunlara kar
tı çok hassas davranıyor. En çok 
•İnsi ıinsi çalı,an tetkilattan kor· 
kulur. Çünkü propagandanın en 
kuvvetlisi, en tesirlisi, propaganda 
yapıldığını hissettirmeden, fikirle
rini yürütmek ve müdafaa edilen 
cereyanlan kuvvetlendiJ1111ektir. 

Siirt Mebusu 
MAHMUT 

Nafıa Vekili 
(Başı 1 inci sahifede) 

tiş edecektir. 

Rıhtım tramvayları 

' ' 1 

IZMJR, 27 (Milliyet) - Na
fia vekili Ali Bey, benıberinde 
işletme u.mum müdürü İbrahim 
Bey ve diğer zevat olduğu halde, 
sabahleyin otomobille Yamanlar 
kaımpına gitti ve aktam üzeri 
döndü. 

Bu ak§am vekil bey terefine 
Kasaba hattı eski itlet'!'.-ıe müdürü 
M. Oduvan tehir tiyatrosunda 
yirmi ıbet kitilik bir ziyafet ver
di. 

Vekil Beyin burada tetkik ede
oeğ;i en mühim itlerden biri de İz
mirin derdi olan atlı tramvaylar· 
dır. Rıhbm tramvaylarının da 
§U yakınlarda elektrikle tahriki 
görütülecektir. 

Lehistan Adliye nazırı 
şehrimizde 

Lehietan adliye nazırı Mösyö 
Czeslav M~halov&lıi ve adliye müt
te,an Mösyö Juli-en Siennidri 
tenezzüh için İstanbula gelmitler
dir. 

ya hadiseleri hakkında uzun bir ra • 
por okumuı ve neticede Avuaturyanın 
istiklB.I ve temamiyeti hakkında son 
hadiseler yüzünden lng;)terenin vazi
yetinde bir değifiklik olmadığını söy
lemiftir. 

Bundan aonra Hariciye nazın, 1-
talya lıükümetinden hiç bir tebligat 
almadığını söylem'.ttir, 

A,.,..rika ve Avusturya haJinl,.ri 
VAŞiNGTON, 27 (A.A.) - Hükü 

met, Avusturya vaziyetini çok ciddi 
olarak telakki etmektedir. M. RO<Me
velt bütün Viyana hadiaelerinden 
muntazaman malfunattar edilmi§t'.r. 
Ve lngiltere ile Fransanm akeülamel
lerini büyük bir dikkatle takip etmek 
tedir. 

Ankarada Ayini dini 
ANKARA, 27 (A.A.) - Yann sa

at ı2 'ile fe!>rimizdeıki Avusrurya ""3-
rethaneıinode müteveffa Baıvdöl M. 
Dollfusıun istirahati nılıu "9iııt im ayi
ni ruhani yapJacak ve ayinde bütün 
Avusturya kolonisi bulunacaktw. 

Ayinde Türkiye cumhuriyetini Ha
riciye ved.ili doktor T evfW Rüıtü ·Bey 
temsil eyliye<:d<tir 

1 

İtalya - Avusturya 
Meselesi 

(Başı 1 inci sahifede) 
rına gönderilen kuvvetler her ih
timale karşı kafidir. Bununla be
raber Avusturyanın vaziyeti tabii
liğe doğru gittiğine göre, bu ihti
yat tedbirlerinden daha ilerisine 
gidilmesine lüzmn kalmayacağı Ü· 

mit ed'ilebilir. 
ROMA, 27 (A.A.) - Brenner 

ve Carinthie hudut kuvvetlerini 
takviyeye memur askeri kuvvet -
ler 4 fırka yan~ a&gari 32 bin ki
şidir. Fakat mevcut herhalde daha 
çak fazla olsa gerektir. 

Bu harekat, Avusturyanm ve 
anlayışlarına herhangi bir ecnebi 
müdahaleyi arzu etmiyen Jtalya
nın her ihtimale karşı hazır bu
lunmak istemesi şeklinde izah e
dilmektedir. 

Vaziyetin ciddjyeti gizli tutul
maktadır. Ve İngiltere ile Fran
n sefirleri hariciıe nezareti ile te
mas halindedir. 

ROMA, 27 (A.A.) - M. Mus
solini harbiye ve hava müsteşarla
rı ceneral Bastroechi ile Valle'yi, 
hariciye müsteşan M. Suvitch'i 
ve matbuat bürosu şefi Kont Ga
leazzo Ciano'yu kabul etmiştir. 

ROMA, 27 (A.A.) - Avustur· 
ya hududuna asker tah§it edilmek
te olduğu haberi katiyetle tekzip 
edilmektedir. 

Balzano kolordusu, şubat a
yındanberi takviye edilmiştir. Ma
nevralar haziran ayındanberi de
vam ediyor. 

Her hangi bir kılanın Avus
turya vakayii ile alakadar olarak 
şu veya buraya nakli için bir e
mir verilmi§ değildir. 

Bir taraftan da tekzip ediliyor 
Çekoslovak hududu 

PRAGUE, 27 (A.A.) - Çe
koslovakyanm Avusturya budu. 
dunda askeri istihzaratta bulun
makta olduğu haberi salahiyettar 
mahafilde tekzip edilmektedir. 

Fransa ltalyamn fikrinde 
PARIS, 27 (A.A.) - Havas ajan. 

.. bildiriyor: 
al.alıiyeıt.t• mahalilde M. DolliuNUn 

eserine an.adaşları tarafmdan ....ııt.a -
ne bir tarzda devam edileceği kanaati 
vıtl'dr. 

lngiliz hariciye nazırı M. Simonun 
anm kamaraamılaki beyanatı ,,_,. • 
nunôyetle karıılanma.Jctadır. M. Mııı • 
...ıininin sarih vaziyeti fle teveccühle 
karıaiannufbr. Çünkü Fransa hükilme· 
ti tıpkı ltaiya gil>i Avusturya istikba
line hiil'1iM!!Ôıı A'Vt'Vpa müvazenesinde 
esaslı bir amil olduğu miitaleuında • 
da. 

I ngiliilerin noktai na.zarı 
LONDRA, 27 (A.A.) - Havas a

jansı bildiriyor: 
M. Simonun nem k..,,_...mdaki 

beyanatı mucibim:e lngatere, A vustur• 
y- ioıtiklilini müdafaa ebndc kan
nnda ise de tinıdilik hiç bir müdahale
yi düıürunemektedir. 

Çü..ı..ü Avusturya hükiimetinin vazi
yete hakim kalıp kalamıyacağınm .,., • 
veii. bilinmeai laznndır. M. Simonun 
nutku M. Dollfuswn kadi lrarııaında 
lngilterenin duyduğu nefrete tct'cümmı 
olmu§'tur. 

Mevcut kanaate göre, Almanyanın 
Viyana aefuinm hattı hard<eıti Ber • 
lin tarehnd... çizilmiıti. Binaenaleyh 
Alman hükümetinin bunu İııl<iır etme
si, Yenniı olduğu t.JWnaıt kadar !Mıhıih 
"dihuektedir. 

Avusturya hükiimetinio v.m,.ete 
lıikim olacağı üm>dile tiındink müda
hale edihnd< iste<niyorsa da bii.diaele
rin İnkitafı diliade tq ediliyor. 

Diğer taraftan 1 talymı hül<iimett
ain de Avusturyaya adem bir müda
halede balunm* niyetinde olmadığı 
zannediliyor. Her lıaMe .on Vi)'Bml 
bi.d>seleri milli -yalistierin balôlô 
maksatian baldunda ltalyayr kiıfi de
recede tenvir etmit olduğu laııı-.; 
vardır. 

Yeni Vekalet binaları 
ANKARA, 27 - Yeni yapıl

makta olan vekalet binaları teşri
nievvel sonlarına kadar bitecek ve 
vekaletler yeni binalanna taşına
caklardır. 

Almanya ve 
Avusturya 
Meselesi . jfıİ 

(Başı 1 iner sah büt" 
her kim olursa olsun 1{,.,, 
resmi memurlarının ~ 
selerile alakadar oJduıl 
pılan telmihleri nefre ~ 
ni hildirmittir. Rad:Y? ~ 
Avusturyalıların iddı• 
bi, hadiseler hakJuııdd.14-
yanlıt haberler itila M 1 ı' 
kar edilmektedir. e. 
kontrol edildikten _50.rırl., 
)erden yalnız biriıınırı Y 
ğu anlatılmıttır. Bun~n 
ti de M. Habicht'e ~i' 
dan, bu sebepten, k ,ı,.ı 
turya milli sosyalist fır_" 
titliğinden azledilnıif~~bt 
Almanyanrn resmi istı 

visini ittiham edil' 

ViYANA, 27 (A.A.l _., 
turyalılaıa radyo ile 11J 
tapta, Miralay Adaın f 
seler esnasında, Alın~ 
mi istihbarat servisinı11 

yanlıt havadisler netr~;lr 
ça milli sosyalist tethıty 
fım ve hareketlerini illi > 
ni kaydebnittir. Mirala1 
hareketin, korkunç bir ,t 
ti haiz siyasi niyetle• e 
si İcap ettiğini söyleınitt~ 

Hatip Avusturyanııı. ıl 
farın planım iltizam ed , 
hükUıneti resmi istihbar' 
nin metuliyeti hakkınd• 
cağım teyit etmiştir. 

Alman gazteleri ne Jl 

BERLİN, 27 (A.A.lr 
man gazeteleri, Avust1J 
selerini tafsilat.ile neşr ~ 
man hük\imetinin ınub}.1 
natmı ve tedbirlerini eli'"' 
le kaydetmektedirler. 1 

Matbuat bilhassa r 
hadiselerinin münhasır~ 
bir mesele olduğunu td~ 
mekte ve uzun zamaJ1 / 
kUnet bulmayan Avus~ ~İ 
tine muhabbet hisleri ıı 
mektedir. 

Von Papen aelareti kO'(I 

BERLIN, 27 (A.A·), 
vekil muavini M. Yon ~ 
fevkalade murahhas sıf• ~ 
manyayi Viyanada teıJl1 

ği kabul etmiştir. 
Binaenaleyh muvakl<~ 

vekil muavinliğinden aY 
mektir. 

Almanya hadiselerle .. ~ 
olmadığını bildirır 

BERLIN, 27 (A.A.) _.,. 
tebliğ edilmektedir: Alm~ ..1 
AvastuTya hadiselenle doi""i: 
ruya vey.t dolayui)e her . / 
man makammm iştirak edi~ 
ni tesbıit için daha evvel;..ı ,, 
tahl<*at yapılmasını em,..,ı":"f 

Bugün bölen bu taJıkiltr, 
ode sabit olmuştur ki hiç ~ 
maiaunı hu lıadi.seiere 1<eıil"; 
hediseler haber alınır ~f 
lunan tedbirler de tam..ıiJe 
tirilmiş tir. ""' 
Hucludun~~ 

çin Avusturyaya giden bütiil'/ 
in edoya kapatıJmrı ve Ay<'~ 
teC'İleri kampLınnda ~. 
od.tan s*ması menolwun•I~ 1 
aleyh bu hadiselerle aıaka~ 
cdı; hiç bir feri ne daha •·1 
de daha sonra hudu.du geÇ~ 

Ancak Miinih .-adyosufl,,?. 
tevsik edilmôyen haberler -J/ 
fettiı bugün vazif-esinden -' 
tir. . / 

Hindenburg'un tt0•1 
f 

BERLIN, 27 (A.A.) _.,. l 
hlll' Meretal Hindenbuı1f 
rei.icumhuru M. Mitdasa f" 
göndermiftir: 

"Bafvelcil M. Dofffu•""' :1 
takbi.h bör ...ikaıte kurban.! 
rini derin bir teeuürle ha>;! 
En camimi taziye his.....,.,, 
!erine anederim.,, .# 

Gümrük Muhafaza Umulll 
Kumandanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundıl1 

1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı için 1290 metre~ 
putluk kum~ açık eksiltmeye konulmuştur. 1 

2 - Eksıltme 18-8-1934 Cumartesi günü saat otl 
dir. ~ 

3-Tasdikli şartnamesi her gün komisyondan ıJı 
ve nümunesi de görülebilir. ı1 

4- isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan ( ~ 
ralık vezne makbuzu veya banka mektubile belli zaJJlıal'J f 
misyona gelmeleri. (4tS1 

lST ANBUL BELEDiYESi ILANLAJll 

Beher metre murabbama 250 kuruş kıymet konıJl~r 
ray yangın yerinde Çoban Çavuş mahallesinde 44,SO 1jef 
rabbaı Belediye mali arsa satılmak Üzere açık müza>:~ l 
nulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere her ~ ... J.'. 
yedeye girmek için de 8,5 liralık teminat akçesi ?'~ ~ 
30-1 -934 Pazartesi günü saat on dörde kadar Eının°~J J 
makamlığı ve B. Ş. Encümenine müracaatları. (379 



- - -- ------~:_-:::::::- • - - - - :: - .. - ""_ç. - - r •' • - _ ... - , • ·•. ··-~~-~ _:_---, :...::. 

-

f'I • 
> _ ulZ de 

~ Ş BANKASl'ndan 
,tiı Bir k b 

urn ara alınız 

• Ed· Mrne Jandarma Efrat 
.ı A ektebi Kumandanlıgw ındanı 

:ıı ç ~ 

1~ 000 2500~ Cinsi 
Ekm~k pi-

5~ooo 200000 şırme 
oOoo Un 
2500 7ooo Sade Yağ 

il .3Soo 3ooo Zeytin yağı 
3Soo 4ooo Sabun 
80oo 4ooo Makarna 

Jıı' 400o 10000 Nohut 
80Qo 6000 Süt 
40oo 10000 yoğurt 
2000 5000 Et 

lSooo 3000 Saman 
~ 20000 Kuru fasuı-

600ij 8000 ya 
' 3ooo 4000 Bulgur 

ıoooo 
15000 

Börülce 
20oo Pirinç 
20oo 2500 Kuru Üzüm 

' oOOo 25~~gg Bezelye 
sooo 

10000 
Odun 

38000 Arpa 

35oo 
1460 

3sooo Maden kö-

3500 
1460 

mürü 
Gaz yağı 
Benzin 

Azı 
3500 

8000 
8000 

30000 
300 

8000 
8000 
8000 
8000 
8000 
8000 
8000 

8000 
8000 
8000 
1700 

15 
5000 
1000 
1500 

350 
300 

Çoğu 
4000 

10000 
10000 

350000 
500 

10000 
10000 

10000 
10000 
10000 
10000 
10000 

10000 
10000 
10000 
2000 

25 
7000 
2000 
2000 

400 
350 

Cinsi 
Mercimek 

Patates 
Sovan 
Sığır eti 
Koyun eti 
Domates 
Prasa 
Ispanak 
T. faaulya 
Lahna 
Kabak 
Bamya 

Patlıcan 
Taze bakla 
Semiz otu 

Toz şeker 
Çay 
Tuz 
Dane zeytin 

Beyaz peynir 

Reçel 
Kırmızı bi-

ber 
ı' Edirne J 150 200 Sirke. 
Y~karda cins ıt.ndarma Mektebinin bir senelik ihtiyacı olan 
h'gır eti kapalve .~iktarı yazılı (45) kalem erzaktan un ve 

1 t ınden itib 1 dıgerleri aleni olnıak üzere 18 - 7 - 934 tari-
llr, İstekJii;e.n (20) gün müddetle münakasaya konulmuş

EY·a iştirak{~ şerait anlamak üzere Mektebe ve münaka· 
~rne Merk çın de 11-8-934 Cumartesi gilnü saat 10 da 

~ları~İ· Mal Müdürlüğünde toplanacak Komisyona 
Çat f ' an olunur. (3861) 4189 

a ca IWM t 
Satın 1 us ahkem Mevki Kumandanlığı 

tü~Çatalc~ M~a~k Komis~onu ~~isliğinden: .. 
kı ıtu 4 Aguatos 934 em Mevk ı kıt' atı ıçın 80 ton hamam ku
ri~İayh_konmuştu T cllar~esi günü saat 13 de açık müna· 
a rrı: ırlikte 1-Iad;nık:': ~lerın .giin ve saatinde teminatla
- racaatları, (3829)Yunde Askeri Satmalma komisyonu 

Ank 4186 

ara Jandarma Satınalma 
kü1 .~atı:n alınması 1• Komisyonundan: 

uln pazarlığı ı Aa~:ıırn gelen beşyüz kilo tarlar yerli bir bas-
on a tı"a kada J guatoa 934 C b .. .. b deki d ' . r andar .. • arşam a gunu saat on eşten 
he .. aırede Yapılacak~a mustakil taburu karargahı dahilin -
za;l kn .~e Pazarlık İçi~id 1.İteklilerin şeraiti öğrenmek üzere 

1 
gun ve saatind k e 1• k .teminat makbuzu ile birlikte pa-

- e 0mısyonuınuza müracaatları. (4182) 

Galata ithalat G.. .. w •• 4565 
umrugu 

~ ~ar~alatayolcusalonu .. ~~~Ür~ÜğÜnden: 
Ya&ı ılya tuğlasile Örtül ~ut rlugu Denız ve yan cephesinin 
ll"k 1 e, demir direk muş smı astar macun ve 3 kat aşı bo
~ ter_ı. sonra macu~ 5;ça~ ve k~pı ~encerelerinin de temizlen _ 
~ Ya ıle boyanması k e .sulyen uzerıne 3 kat yeşil renkte yağlc 
t !\saya konulmu eşıf_?ame ve şartnamesi mucibince müna-

la ~ thalat Gümru~ ~~ 7dAgusto:; 1934 Salı günü saat 14 te Gala-
e11 :ıun e .. t · kkil K · 1,l'l"ıukarrer bulu mu eşe ornısyon tarafından ilıa-
ibıle 22 lira temi nmuş ol~uğundan isteklilerin yüzde 7,5 he-
ona rtıüracaatları~i"! paf asıle beraber mezkur tarihte Komis-

1 an ° unur. (3915) 4563 

MİLLİYET CUMARTESİ 28 TEMMUZ 1934 

iş bankasından kum
bara alan on binlerce 
vatandaş, · biriktirdikleri 
para ile, bir kaç sene 
içinde, birer sermaye ve 
iş sahibi olmuşlardır . 

Deniz yolları 
iŞLETMESİ 

Acenteleri : Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

---Han. Tel 22740 ..ı;r---ii 

· Mersin yolu 
ANAFARTA vapuru 29 Tem 
muz PAZAR 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Giditte 
Çanakkale, lzmir, Küllük, Bod
rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Ka,, Finike, 
Antalya, Alanya, Mersin'e. Dö
nüfte bunlar ailaveten Ta,ucu, 
Anamur, Kupdasr, Gelibolu'ya 
uğrayacaktır. (4184) 4545 

Ayvalık Sür'at 
yolu 

MERSİN vapuru 28 Temmuz 
CUMARTESl ı 7 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak ve Ayva
lık yolunun mutat iskelelerine 
uğrayarak lzmir'e gidip döne-
cektir. (4185) 4546 

İstanbul kumandanlığı sa - 1 
tınalma komisyonu ilanları 

İstanbul Kumandanlığı kı
t'atı ihtiyacı için kapalı zarfla 
münakasası icra edilmiş 
32,000 kilo Sade yağma veri
len fiat pahalı görüldüğünden 
çazarlığa konularak ihalesi 
30-7 -934 pazartesi günü saat 
15 te yapılacaktır. Taliplerin 
c gÜn ve vaktinde Fındıklıda 
Istanbul Kwnandanlığı Sa
tmalma komisyonuna mura
caatları. (21) (4186) 

4550 

Orta Orman Mektebi 
Orta Orman Mektebine yazılma 

ve alınma şartları 
1 - Türkiye Cumhuriyeti teb'asmdan olmak. 
2 - Ortamektep mezunu olmak. 
3 - Yaşı yirmiden yukan olmamak. 
4 - Sıhhi vaziyetini "dil göz, kulaklarında arıza olma -

mak vücudünde noksanlık ~lmamak, arızalı yerlerde, dağlık 
hav~üde yürüyüp gezmeğe ve hayvana binmeğe bünye teşek -
külah müsait ve mütehammil olmak,, tam teşekküllü hastane
lerden mufassal raporla teabit etmek, aşı şahadetnamesi ver -
mek. 

5 - Beeldiye veya Polis merkezlerinden iyi ahlaklı, ceza 
görmemiş olduğuna dair mazbata getirmek. 

6 - Mektebe girmek isteyenler, lstanbulda Büyükderede 
Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazacakları istid'aya 
hüviyet cüzdanı, orta mektep şahadetnamesini, sıhhat ve aşı 
raporlarını, polis veya belediye mazbataamı ve Üç adet vesika 
fotoğrafını iliştirerek göndermelidirler. 

7 - Müracaatlar 15 Ağustostan 15 Eyliil tarihine kadar 
yapılmış olmalıdır. Noksan evrakla müracaat kabul olunmaz. 

8 - Vaktinde tam evrakla müracaat etmiş olanlardan şa -
hadetnameleri pek iyi ve İyi obnlar müracaat tarihi sırasile tef 
rik olunur. Kabule layik talipler kadro miktarını geçerse bun
lardan evvela tahsiline fasıla vermemiş olanlar saniyen riyazi 
ye dereceleri yüksek olanlar tercih olunur. 

9 - Kabul olunan efendiler tahsil esnasında mektebi ter -
kettikleri veya mektebi bitirdikten sonra tayin olundukları va 
zifeye gitmedikleri takdirde mektebin yapmış olduğu masraf -
ları ödeyeceklerine dair mektebin vereceği nümuneye göre No 
terlikten tasdikli taahhüt senedi vereceklerdir. Taahhüt sene -
di vermeden mektebedevamamüsaadeolunmaı:. (4162) 4564 -
lıtanbul Sıhhi Müesseseler Sa .. 

tınalma Komi•yonu Rei•liğ~n~en: 
Heybeliada Sanatoryomunda yaphnlacak bakiyeı ınşaata 

kapalı zarff usuliyle verilen fiatlar muv44fık görülmediğinden 
31 Temmuz 934 Salı günü saat 14 te pazarlıkla muamele yapı 

lacaktir. isteklilerin müracaatları. ( 4207) 4567 

1 

3838 

Emniyet Müdürlüğündenı 
Hizmet Otomobil ve Mo törlerin ihtiyacı için 6 ila 8 ton 

Benzin açrk münakasaya çıkarılmılihr. Teklif olunacak fiat 
haddi layik görüldüğü takdirde 12-8-934 tarihine müaa
dif pazar günü saat 15 de ihalesi İcra kılınacaktır. Taliple
rin şeraiti öğrenmek üzere Müdüriyete ve iştirak için yev
nıi ve vakti mezkurda Vilayet Muhasebecilik dairesinde mü 
tesekkil alım satım komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

. ( 4065) 4437 

Nafıa Vekaletinden: 
Derincede teslim şartile 12 adet travers arabası pazar· 

lıkla mubayaa edilecektir. 
Pazarlık 1 Ağustos 934 tarihine müsadif çarşamba gÜ· 

nü saat 15 te Nafıa Vekaleti Müsteşarlık Makamında ya-

pılacaktır. . · ·ı 
Taliplerin cari seneye mahsus T ıcaret Odası vesikası e 

150 liralık teminat mektubunu hamilen aynı gün ve saatte 
Komisyonda bulunmaları lazımdır. J 

Talipler bu hususta şartnameleri Vekalet Malzeme Mü-
dürlüğünden tedarik edebilirler. ( 4059) 4493 

latanbul Ziraat Mektebi Alım 
Satım komisyonundan: 

lstanbul Ziraat Mektebinin Mayıs 935 gayesine kadar 
ihtivacı olan et, ekınek mevaddı rrıüşteile ve hayvan yemi 
21-S-934 tarihine müsadif salı günü saat 15 de ihale edilmek 
üzere kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuştur. Taliple
rin seraiti anlamak için her gün ve İştirak için de mezkUr 
giinde İstanbul Maarif Müdürlüğü binasında Liseler M~ha· 
sebeciliği nezdindeki Komisyona müracaatları ve temın?-tı 
muvakkateli teklif za ~ıarını mezkur saata kadar vermelerı. 
(4136) 4506 

Pervantorium Müdüriyetinden: 
Müessesenin 934 mali· senesi için. Odun, niang~l kömürü, 

d ~ · v b k ve beyaz peynır, patates, 
sa v e yagı, zeytın y~gı, sa _un,.kaş~r! ç unu şehriye et yu -
sogan, makarna; nışasta, ırmı , pırın • • .. • • 

t · · kın k ihti.raçları alenı munakasaya ko -mur a, un, p;rınç, e e • . . l k ·· M"· 
nulmuştur. Talip ol~larr.n.şe:haıtlı ~-a~al uz8erAe v utease9se34-

.. k ya iştırak ıçın ı a e gunu o an gus oı 
ye ve muna asa ·· ·· t d .. tt F d klıd 
t ·h· ·· dif çarşamba gunu saa on or e m ı a 
arı ıne musa K · ·· l Y .. k k M ktepler Mübayaat omısyonuna muracaat arı ve 
u s~kat ~eminatları ihale tarihinden evvel Muhasebe Vez -

:~r:e yatırılması lüzumu ilan olunur. (3911) 
4262 

Ankara Belediyesinden: 
Mezbahada yapılması te karrür eden firigorifik v-: te~er· 

ruah için icap eden proje ve şartname ve keşifnamenın ıh: 
zarı iki ay müddetle münakasaya konulmuştur. Şartnaf!1es~. 
ni görmek ve tafsilat almak isteyenlerin ~er~ Fen işlen Jl.:1u 
dürlüğüne müracaatları ve müsabakaya ış.tırak e~ecekler~? 
ihzar eyleyecekleri proje şartname ve keşı_fnam~yı. ! ~ Eylul 
934 salı günü saat on yediye kadar Beledıye Reıslıgme ver• 
meleri. (3895) 4231 l 
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OL . 1 

H E P S i B i R i B i R i N E B E N Z i Y O R .. ., 

HEPSi DE A YNi VAiTLERDE BULUNUYORLAR .• 
HANGISiNi iNTiMAP ETMELi ? 

Bir soğuk hava dolabını satın almazdan evvel bunları düsünüyorsunuz. 

Fakat piyasada bulunan bütün markaları gördükten sonra bütün bu 

soğuk hava dolapları arasında yalınız birinin temavüz ettiğini 

QÖreceksiniz. O da "Frigidaire"dir. 

F R 1 G. I D A 1 R E 
B O U R L A B 1 R A D E R L E R ve Şsı 

iktisat Vekaletinden: 
r ölçüler ve ayar Müdürlüğüne birisi elektrik öbürü 
mekanik ölçüleri mütehassısı iki fen müşaviri ve biirsi kim
ya öbürü elektrik diploma mühendisi, iki laburatuvar mühen
disile Ankara, lstanbul, Samsun, Mersin ve lzmir'de çalıştı
nlmak üzere tenikum, Rohert Kolej veya San'atlar mektep 
leri elektrik ve makina şubeler inden n1ezun 15 ayar fen me 
tıuru ve Büro işleri için biv mümeyyiz alınacaktır. Ehli
yet imtihanları 31-7 -1934 ta rihlnde Ankara' da ölçüler ve 
Ayar Müdürlüğünde ve lstan bul'da nlçüler ve Ayar Baş 
Müfettişliğinde yapılacaktır. imtihan mevzularile taliple
rin en geç 28-7-934 akşamına kadar Ankara'da ölçüler ve 
Ayar Müdürlüğüne vermeleri veya göndermeleri lazımge
len vesikalar hakkında Ankara' da ölçüler ve Ayar Müdür
lüğünden ve Istanbul, Samsun, Mersin ve lzmir'de ölçüler 
ıe Ayar Baş Müfettişliklerin- den malumat alınabilir. Ev
velce müracaat etmiş olanların da miiracaatlarrru yenilemele
ri ve noksan vesikalarını tamamlamaları lazımdır. (4058) 

4435 

lıtanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
üniformalı zabita memurları için satın alınacak 2042 a

det beyaz ceket teklif olunacak fiat haddı layik görüldüğü 
takdirde 6 - Ağustos - 934 tarihine müsadif Pazartesi günü 
saat 15 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile münaka
saya konulınuıtur. Taliplerin 537 liralık teminatı muvakka -
te ile teklif mektuplarını yevmi mezkUrda saat 15 de Vilayet 
Muhasebecilik dairesinde teşekkül eden Satınalma Komisyo
nuna vermeleri ve nümune ve şeraiti öğrenmek isteyenler 
Müdüriyete müracaatları ilan olunur. (3942) 

4276 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat Idarei Hususiyesi için mübayaasma lüzum görü

len 90 kangal hat teli ile bin adet deve boynu ile birlikte fin
canın Tokatta teslim etmek şartile 15-7-934 tarihinden iti
baren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Talip o
lanların ihale günü olan 5-8-934 tarihinde Tokat Daimi En· 
cümenine müracaat etmeleri ilan olunur. (4157) 4532 

www 
SATILIK KAGiR HANE 
Kadıköy iskelesine yakın 7 odalık 

ve havadar kagir hane banyo, su, ha· 
vagazı ve elektrik tesisatı. 

SATILIK BOYOK 
SOGUK HAVA DOLABI 
markası "KELVlNATOR " yüzü 
1,40 yüksekliği 2,30 derinliği ı met
re, ınotörlü mükemmel aylık cere
yan istihlaki azami TL. 4. 

SATILIK ARDİYE 
Rüstem paııada Buğdaycılar civa

rında 120 hisseden 32 hissesi satı· 
lıktır. Bunlar için Galatada Tünel 
civarında HRISOVELONl BAN-

i KASINA mümcaat. (1285) 

-··----:im~----' 4463 

Devredilecek ihtira beratı 
" Fişek bağlanna ait islaJıat " hak

kındaki ihtira i~ bir berat talebi zun
nmda Iatanbul vilayetine takdim edil

mi~ olan 22 Temmuz 11930 tarih ve 
14410 evrak numaralı mümcaat üzerin
deki hukuk bu kere ba§kaıına devir ve

yahut icara verilmesi teklif edilmekte 
olmakla bu hususta fazla malümat e
dinmek isteyen zevatın lstanbul'da, 

Bahçekapu'da, Tat hanında 43-48 numa
ralı idarehaneye müracaat eylemeleri i-
lan olunur. (1364) 

4480 

Devredilecek ihtira beratı 
" Tüfek hazinesindeki fi§"k bağlarına 

sürme tertibatına ait isliJıat" hakkındaki 
ihtira İçin bir berat talebi zımnında h
tanbul viliyetine takdim edilmiı olan 22 
Temmuz 1930 ve 14411 evrak numara
lı istidanm ihtiva ettiği hukuk bu kere 
başkasına devir veyahut icara verilmesi 
teklif edilmekte olmakla bu hususta faz. 

la malümat edinmek isteyen zevatın Ja. 
tanbul' da Bahçekapu' da T "f hanında 
43-48 numaralı idarehaneye müracaat ey-
lemeleri ilan olunur. (1365) 4481 

Devredilecek ihtira beratı 
" Menhol kapaklan ve bunlann mü

masili ve bunlara müteallik islahat " 
hakkındaki ihtim için istihsal edilmit o
lan 26 Teırinevel 1929 tarih ve 1538 
numaralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere bqkasma devir veyahut 
İcara verilmesi teklif edilmekte olmakla 

bu hususta fazla malilınati edinmek is
teyen zevatın htanbul'da, Bahçekapu· 
da T 8§ hanında 43 • 48 numaralardaki 

idarehaneye müracaat "ylemeleri ilan o
lunur. (1366) 

4482 

Sultanahmette 
San'at mektebi 

sergisiıııi görDnUz. 1 
3 Ajustos Cuma gGnll 17 ye 

kadar açıktır. 4082 

4470 .~ 

--Kimyager-11111!!!! 
Hüsameddin 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bi!O· 
mum tahli!At. Bıhçekapı, EınlAk ve Ey
tam flnnka<ı karşısında izzet Bey Hanı . 

.. ___ (1096) - 4556 iiiiiıııl 

• • 
sıp n e 

Sizi soğuk algınlığından, ~ezlcden gripten, 
baş ve d. ş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç 

budur. İsmine dikkat buyurulması (4560) 

Aynı bıçakla .O • 50 defa tıraş 

ola bilirsiniz. 

Hem iktisadı hem de zevk ve neş'e ile tıraş olmak 
isterseniz cihanşümul bir şöhreti haiz olan bir 
( Valet) Autostrop tıraş makinesi alınız. Bıçağ'ı 

kendi kendine bilenir. 10 saniyede, temizlenir ve 
hiç bir tarafı sökülme~e lüzum hissetmez her bı-
çak mükemmelen sizi 40 - 50 defa uraş ader. 

(4559) 

"VALET" Safety Razor 

Hurda satışı 
Denizyolları İşletmesi müdürlüğünden: 

idaremiz Levazım anbarmda tolanan demir, 
dökme, tahta, cam, lif ve çelik halatlar ile kazan ve 
kondensr boruları gibi hurdalar 31 temmuz 934 tarihine 
müsadif sah gÜnÜ saat 14 de pazarlık suretile satılacak
lardır. Gerek şartnameyi görmek gerekse pazarlığa 
iştirak etmek için idaremiz Levazım Şefliğine müracaato 
olunması:. (3769) ;' 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
- Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevki krt'atr ihtiyacı için 11000 
lı.ilo patlıcan 13600 kilo ayşe kadın fasulyası 6800 kilo Bar 
bunya fasulyası 3600 kilo baroya 6000 kilo Domates 1000 
kilo kabak 4 Ağustos 934 Cunıartesi günü ve saat 11 de a· 
çık münakasaya konmuştur. Taliplerin gün ve saatinde temi 
natlariyle birlikte Hadımküyünde Askeri Satınalma komis-
yonuna müracaatları. (3828) 4185 

Gemi satış ilanı 
Denizyolları İşletmesi müdürlüğünden: 

idaremize ait Mahmut Şevket Paşa, Gelibolu ve 
Ereğli vapurlarile Akay işletmesine ait F enerbahçe, 
Yakacık ve Ihsan vapurları 30 Temmuz 934 tarihine 
mi.ısadif pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf usulile 
satılacaklardır. Gerıe~ şartnameyi almak ve gerekse 
müzayedeye iştirak e!mek için idaremiz Levazım Şef

liğine müracaat olunması. (3770) 

lstanbul Müftülüğünden: 
Kuranı Kerimin tercüme ·Ve tefsgirinin tab'ı kapalı zarf 

usulile münakasaya konulmuştur. Talip olanların şartname
sini almak üzere İstanbul Müftülüğüne müracaatları ve yev
OÜ ihale olan 8-8-934 Çarşamba günü saat 14 de Vilayet Mu 
hasebeciliğinde müteşekkil komisyonu mahsusa yüzde yedi 
buçuk teminat muvakkate makbuzlariyle birlikte müracaatla 
n ilan olunur. (3927) 4317 

'=-~~~~~~~~-=""""'=~~!!!!!!!!!!!!!~~" 

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÜRKİYE İŞ BANKASI tarafından te•ia edilmiıtır. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

fSKENDERIYE de •atılmak üzere emaneten mal 
gönderenler, he•abımıza, TÜRKİYE iş BANKASI 

ıubelerinden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
İf görmek isteyenlerin MISIR İŞ LİMİTED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adre•i: MISIRİŞ • İ•kenderiye 
3840 

Bag Müzayedesi 
lstanbul Ziraat Mektebi Alım 

Satım komisyonundanı 
Halkalıda kain lstanbul Ziraat Mektebinde 16 dönüm

den ibaret bağların üzümü 14-8-934 tarihine müsadif salı gÜ 
nü saat 15 te müzayede ile satılacağından taliplerin şerai
ti anlamak için her gün ve iştirak için de mezkiir günde 
100 lira teminatı muvakkata parasiyle birlikte İstanbul Maa
rif Müdürlüğü binasında liseler Muhasebeciliği nezdinde 
müteşekkil komisyona müracaatları. (4137) 4507 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi lLANLARI 1 
Lokomotif bakır ocak aksamile sair bakır ve pirinç 

malzemenin kapalı zarfla münakasası 3 Eylül 934 pazartesi 
günü saat 15 de Ankarada idare Merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde Onar li 
raya satılan §artnamelerde yazılıdır. (4025) 4363 . 

~--·-r-----: V URt;ULl 
TORK ANONiM Şt1fı 

lST ANBUL ACEN #. 
liman Han, Teleforı;_;;,,;. 

Trabzon yol 
TAR İ 

\'apurJ · 
'feJ11~ 

p AZAR günü saat 2~~~1~ 
nhtımından kalkacak. Sıl 
guldak, İnebolu, Ayan~ •• ı.ı. 
Ünye, Ordu, Gireson, Tır_.~ 
rele, Trabzon ve Rizeye. .. _., 
bunlara ilaveten Of, ve 5111"' 
uğrayacaktır. 

Karabiga yol 
Her CUMARTESİ •• 

ŞAMBA günleri aaat 20 dt 
hane rıhtımından bir vapııt 
Gidit ve dönüıte mutat jık 
uğrar. ________________ ....,....,,, 

İzmit yolu 
Haftanın CUMA, p/>. ~ 

SALI, ÇARŞAMBA 
bir vapur saat 9 da Toph-"e 

mmdan kalkar. / 

Mudanya yoh
1 

CUMA . ARMU·f P, 
TENEZZUH SEFER~ 

Cumartesi gününden nıa' 
gün Mudanya yoluna Toph•~ 
tımından bir vapur kalkar• . 1 
Armutlu tenezzüh seferleri"' 
pan vapur lstanhuldan ta•

1 

da diğer postalar 9,30 da k, 
lar. Tenezzüh postası ayni~~ 
mutludan 16,30 ta döner. 

-
TURK TiCARET vt 

SANAYi .;, 
Bankası Tasfiye Memurini" f 
Hali tasfiyede bulunan Türk ,ıt 

ve Sanayi Bankasının alacakfıl. f 
deylediği konkordatonun birin';, 
Mahkemesince tasdikine dair • 
karar kesbi kat'iyyet eylediği 
konkordato mucibince tediyat ;et' 
cc/tir.den alacaklıların alacakla<'~~ 
viyetlerini müsbit vesaiki haı:;/ ı 
Temmuz 934 tarihli pazartesi 1 ıt 
itibaren hergün sabahları saat 
kadar TB§ Handa be§inci katta ti 
Tasfiye Memurluğuna müracal' I 
zumu ilan olunur. (1414) ,., ___ ,.., 
Sabık Radyo orkestrası 

MAESTRO NECİP ~ 
ve arkadaşları tarafıJI 

Her akşaJll 

NOVOT~ 
BAHÇESINV( 
Nefis konserler verilece~ 

(455 

İstanbul Levazım A~ 
liği Satın Alma KonıisY· 

Hanları 

Istanbul Levazım A~ 
ğine bağlı kıtaat için 3;11 
kilo Beyaz Peynir 8- ~ 
Çarşamba günü saat 1 ~) 
pah zarfla alınacaktır. ::Yt 
mesini göreceklerin bet 
ve taliplerin belli saatt~e 
vel tekliflerini Tophane<> 
misyona vermeleri. (93

4
)1f 

(3760) ( 1 

Istanbul {e:a:ım .4~ 
ğine bağlı kıtaat ve Il'lıl 1 
sat için 70.000 kilo Sad~ 
22,000 , 23,000 ve 25,0 i' 
lo olmak üzere üç parÇş ~ 
rılıp beher parçada icşlı ;Jı' 
ayrı ayrı müteahhitlere"'/ 
edileceğinden müna f 
15 - 8 - 934 Çarşaı11bt,1 
nü saat 14 de ıı' 
lı zarf usulile yapıla~/ 
Şartnamesini görece Iİ 
her gÜn ve taliplerin b

1
el ~ 

ten evvel tekliflerinin °~ı 
nede Komisyona getirı1' / 

(117) (3941) ~ 

FEVKALADE Fl~s>r 
T arabya' da 9 oda 3 salon• . ' ' .... sarnıç ve elektrik tesisatınJ lı~ / 

kemmel bir hane çok ucuz ace; I
tır. Pera Palas karıısında J. ~;,,/ 
centasına müracaat. Yahut ı.ı• 
lıkpazar No 6 Vaail. (1385) 

. .1 ..... 
1'9HllUU .... IHIHIHlllUHHUHIUJtfl 

Netriyatı idare ed~tl } 
MVMTAZ FAi~ 1· 

Gazetecili.k ve matbaacıb 


