
Havalar sıcak gittiği müd
detçe devairdc memurların 
saat on beşte tatil yapmaları
na müsaade edilmiştir. 

' Sahip ve Başmuharriri : Sürt Meb'uıu MAHMUT 

r~c:IATI 5 KURUŞTUR. 

ıı•\v 
YS uaturya meselesi vej 
.~ cynelmilel vaziyet 

AYUıtıuy B 
fuaa•ıın ka~~lnı ~vekai M. Doll-

l 
latahk olıııaı. eaı, dahili bir kar

V Yetiıı sebep:~ ~ok U2aktır. Bu ci-
9'ııturya İlzerj 7 daha ziyade A· 

•~le) ~enfaatl:rde çarpıtan •beyne). 
d< 1/'~ ıçİJ\dir iri bu ıu:ıunak lazımdır. 

utıın diin d cuıayet haberl 
~•tevlit e"-' Ya a çok derin akisler 
~ . ""''f ve hatta '-·-

t allerinden bile hah•-rp vukuu ih-
• aedenler olmuı· 

le Bu İtibarla her h . . 
M Ve ıneaeıo. Ro anaı b r cinayet· 
al · Du'."'t'nın öld~a . Ba,vekili 
Yaaetı Üzeri d .. . <aıle, Avrupa 

V~"Y':"' Avua~: '::hunk.~ir mi oy· 
..:t '"ll un kati' fve ıli M D il ,.. d ı araıında iih. . o .. 
t ar ır'. Vakıa 'kiai d ın ıın bir fark 

Yettır lk' · e tnenfu b' · 
devlet ~dan: cknayette de iki r b ~~ ~·k

• Duca • ı urban gibni . uyu 

Jı lek!t da~j:::ı:N~~de nib!~;~ ~".,':~ 
bir' r ve taıniıne ua.'.onal - Socialisme'i 

l zaınan Ceııı.e ... "fan "e fakat h · 
,, kk"I n "'-- ıç f) 

1 
u e ınenaup iki ~yan bir te-

Jı dan alın~ftır. Ve bu tn~ferit §ahıa 
B dogruya s· . cınayet doğru. 

"'.., aıvekilin talısınınaıa iatasyonunda 
,. I Halbuki A a Yapılnuttır. 
i e değildir B VU•!uryada tneaele b .. 

na tnena . .u cınayet Ce oy-
1 eınirJ . up bir teth' rınen ırkı-
' f ;nıe hareket dl tetkilatınm 
• de ·~_an Ba,vek.i"~ en kuvvetler ta• 

ı,... ed''-' . un <;ahttı• d . 
itaat .,. 1"""'thr. B · gı aıre-

' fuaa' c atılan ı...._ ınaenaleyh su;. 
nea· udn talıaında -,urıunlarta M. DoU. 

ın enb · 0 "JvekT ltştığı hi en tahakkuk ı ~ 1932 •e-
edilnıek · r ""fon V\I 1ett'.ınıeğe ça
rii•- ıateım.; .,_ ru ınak k ,J, uoeıj her h '".'· Bu ...,.. . "C •. Yo. 

f :;,e~!i,tehb.~,;;;:nb~ ~ın b'1.~: 
1 tu- a fllınullüd.. e daha m8.nidar 
1 -,aya h _L ur. Çiink" 

; •lakad e..,.,udut 1 u Avus
J ler!e ın ar etınekte ao an devletleri 
, ıtıt hu) enfaa.tleıtt ~Y Yrtc:a bu devlet

dan 111 ·~nau ha,ka drıun olan veya. 
8' Uteeaair o!ın kt ev)etler de bun. 

J.uı.f •naenaleyh M a D •dırlar. 
tılanu~. büYiik bi;D")~~lfuaa•a atılan 
li oır tat :L• .o un ortaanıa 

t ett'•• g.,..dir v a• 
... >ek •gı .. akisler b' : . ~ 0 ta,m tev• 
de ~Ultehidülın~~ırınd~ terr gö
till ien11leıın.ektedj ez daireler halin. 

Ya ile A-· t r. MalUındur ki 1 
J. nl d •ul Utya • 
• '•ltııaar a &'İttikçe araa~d~ aon za. 

ter tan bir ın.. Aaınimileten .,.,. 
A. taraftan N ~bet "ardır o· 
Yuıtury atıonaı Socia!. · •· 

ak . ayı •ulhen Alınan iate'ler 
tiiıell'ktıı:ıkanını gö~ . Yaya bağ. 
b;,.ı 1 letnlnine I :PUıce zorla 
aıti~~"•ına te~a hftnıtl~ "" biri. 

H' d r. arekatına ııeç. 
ed-•ç fÜPheaiz ita!- b 
L ""e•d' ,_ una .. 
Qu ı, '• onun · · anusaade 
tilı &rekata ın • ~ınlaevvelô. aulhan 
. aıına anı o cak ted b. . 
•tin 1>. _ teveaaiil et . a ır ıt. 
J.ad ~Vekile bir ... ·L_ti. Ve nihayet 
'A ar ıle ·ı ..........,.t y -•--"V\l•tu n ediiini .. .. apuuıasına 
ltar,ıa •Yaya her h g°':""ce ev.,.elce 

f 
İ&tina;n~a askeri 111-:;:• bir ihtiyaç 
"ker ; .. erek de-rhat h"enet "adine 

1 orıderdi. ududa 50 bin 
İlıt' talyanm l.u 
· ıtnali ae h.....,,ı. t' 
lAnalarn, b ~enler but " mde bir harp 
bd!ri ihtiyat~dldirdiii g:dub. Fakat a-
'" .,. ı en b •-- ı u b. t d . · «.aten 1 at..._ bir ır e • 

:,""de lllarıe talyan ••ker f~Y değil
d~Yor~ardı. ~a hazırı.ı.ı~ ~u mev. 

ha ıyj bi &.ne..,.a . ,-nn<la bulu. 
Şu r fı!'aat ol •çın de hundan 

ii I" •aaını bir d Anlazdı. 
~'llınlu .. .. efa daha k 

lllalı ı'rndiıJorurüz ki b. aydetıne
:;ıaz. Harlı' halde ille ır harp ihti-

e"lette 1 'UIJı • •zuu hahaola-
lı:endile ~ henüz h:"'1den Yeni çıkan 
taplan ":,ne la.hıni1 .. ':~ fel&ı.etin 
ıınulınaıa~"••lrtlard &• Vuzun ıztı. 
tııeını.,ke . . da İınL' ır. e henüz 
teca.n: lın ıatikJ• ı·"""' Yoktur. s· :ti ·u~ ol a ille ı..__ ır 

Y<!t k -.Jan her b-..rı~ fili bir 
~o.k bu':ı".!1•.~nda lıarp ~· bir .,.a. 
'! i<:f.l>ıa.;;"un teıaı.ı.;1 nı_ana.rnı ara. 
lakı.; edil na tnuvafık ~ ve ai:ra. 

f ,, tfer femez. u- areket te-
-ali ın llrzıınubaı A 

} 

li&t.,•ı.,Uvaffak ol vuıturva ibti 
ki 0 r hükiinı.,~ "e Na.tional • ''- . ." 

d zaına D ı ele a)ııa] "'1Cta. i b<;nler t 
11 

ollfuaa•un . ~r?ı, bel-
~ ı kar,,:.~tn'l,an bir ..::nı takip 

Yalnıı . vuatury venet ta. 
~akıa.d;J ••yanı """! ınüttefi. 
lırdi. Şu," .....,seleye !enkiı ebnek 

:l:,rys:~a. ;:~lıy~baı.~'j.~~"t;e tehi. 
Bun 11.Jevo h· d' taba vus-

tu tınla ~ıi ,dei:;'.i.lar, 1934 
~ ıneaeleai hiç ..;: •r .. 

:terinde ın "L!_ beYt\e'-- ~.~Phea.z Avu 
~ u,..,., t . • .... .,, . ·-

iatidadındad_ı.,.. hu-..7Yaoseıt ii-
~ Alnıanya tar..fu;d Bu tea~ b~etir
; •. vusturyada Nati ~"...~ ı· ilhaa. 
-.• Avust o • ..,. S · il>:ıtndı 
tni!Jern,d urya iİ•tildaliıün oCialiıte'ler; '" 
diinn • en biri olan en büY'iik .'.' 
in;, ege kadar ileri ~· lloı1f114a•u .:>· 
ı..ı.'.'.Ya. ıtleyt,;,.dei<i etini§ olmaları öl-
0";'."'!bnn,ttıır. BlUı Pt'opaır..n.ıaı..,; Al
i" uı Sarre """' Alman faz. 
,ransı~lar b';aeleıini lıalletın.,Ya. ile he-

~.ol.., Al nu •~eli ve eh d'.!111 ~lan 
...,, ol ınıtnya Ya le e ı rakıple-
•~tan ........ ku!I~ ""'' büyük bi. . 
~ ınesel~ lta!yad~adırıa,.. !?iğe::.-
'Yni lngıltered oldugu kad 
Lo . fdrild e ve Anı-"- ar i,"" >aman e llıiıir ol~..cada da 
etl""de Unutın.naııdır . ... Hiç 

t..tı.;ı. .t.aten l1llıah ki, bu m-.ı 
"1eyhin edilınerne~deler ~ 
lıunıar e &aYri """1uı dolayı Alnıanya 
•ıı1ınd,,';: ade~iıü Hitı:'lar <;oğalnııttır. 
l..rde lı.irl tehcır edilen Alına.nya11 ıta
tıiıbeti h eıen ~;e ybu ""."nl-*et-

ltt . endeat dah:i"-- , alıudiler bir 
e f<ınd' ...,..e "rtbnnı ı Almanya biit" ıtır. 

(Devaını 7 . . un bu &iyaıi 
ıncı sahifede) 
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Avusıuryada cıkan ihtilBI 
azil eri 
leri al"" 

•• u ômet kuvvet- \ 
çarpışıyorlar 

Her iki tarafın da zayiah büyüktür 
Fon Papen,in Almanyanın Viyana sefaretine tayinini 

Avusturya hükumeti tasvip etmiştir 
VlY ANA, 28 (A.A.) - Reuter 

Ajansmm muhabiri bildiriyor: 
Carinthie'deki Naziler, llll\umİ 

karargahlarını Bleiburg'da te•İ• et • 
mitlerdir. Hükfunet kıtaatı, tafakla 
beraber ıehre hücum etmİ§ler ve ~d 
detli bir muharebe olmuıtur. Harp 
devam etmektedir. Her iki tarafın za 
yiab büyüktür. Lavamiind ile Yolso • 
berg arasındaki mmtakayı diğer Nazi 
kuvvetelri itgal etınektedir. 

Bunlar, söylendiğine göre, Yugos
lav hududuna yiiriimekted:rler. 

Hükfunet kuvvetleri Klagenfurt'a 
gİrmjılerdir .. 

Baııyeradan gelenler 
VlY ANA, 28 (A.A.) - Hava.o A· 

jansmdan: Milli sosyalist İ•yanı her 
lıarafta tamaıniy.le tenkil olunmu§tur. 
Lenzden bildirildiğine göre bir takun 
Avusturyalı nazi gönüllüler.i gecele • 
yin Bavyera hududunu geçerek Avus 

Avusturyada dahili harbin devam ettiği Carinthie mıntakannı ve A
vusturya - ltalya hududunda ltalyanın tahşidat yaptığı Brenner şehri -

ni gösterir harita •• 

Prens Stalırenberg 

turya arazisine girmi§ler ve muhafız
larla müsademede bulunınu§lardır. 
Eair alman milli aoayalistelr arasın -
da bir de askeri lrurye 3.,.h'ı •n•ı ve 
Üzerinde çok mühim evrak çıkmııtır. 

Kurye ifadesinde Avusturya orduau
nun milli soayalistlere ôltlhak ettiği 
haberinin Münihte intiıarı üzerine ha 
rekete geçildiğini söylemiştir. 

Milli sosyalist iayanının bastın! • 
masanda Heimvclıreırle birinei dere
cede iiınil olmu§lardır. 

/suiçrenin protestosu 
BERNE, 28 (A.A.) - Hükfunet 

İsviçre topraklarında yapılan mevad 
t\ı infilakiye kaçakçılığını Alman hü
kumeti nezdinde protesto iç·n &'Ön • 
derilecek notanın metnini tasvip et • 
miıtir. 

Üç ııah'a 
VlY ANA, 28 (A.A.) - Havas A

jansından: Üç vak'a bilhassa burada 
nazarı dikkati celbetmektedir: 

M. Mussolini ve M. Doumergue'in 
Avuıturyanın istiklalini teyit etıniş ol 
malan, ltalyanm Brenner · hududun
da askeri tedbirler alması, .,.e nilı.a • 
yet M. Yon Papenin Viyana sefirliği 
ne tayin edilm:t olması .• 

Bu son hadise Yiyanada iyi bir in
tiba bırakmamıştır. Çünkü bu gibi ah 
valde alakadar devletin mÜ•aadesi • 
ni almak adettir. Maamafih bu M. 

Yon Papen'.n ıahsiyeti hakkında hiç 
bir ıey söylenmiyor. Hükfunet intizar 
vaziyetinde bulunmaktadır. 

Von Papenin ııaz;ifesi 
PARlS 28 (A.A.) - Havas Ajan. 

aından: Eski Alınan Bat vekil muavi • 
ni Yon Papenin Yiyana'ya tayini do
layısile herkes fU suali sormakta • 
~= 1 

Ne için Yiyanaya Yon Papen tayin 
edildi .. e g-e ne için mumaileyh adet 
olduğu veçhile Har:ciye nezaretine 
merbut olacak Jerde fırka reisi Hit • 
lere doğrudad doğruya merbut kal • 
maktadır? 

ZannediJıli.ijre göre Alman rica
li siya.etlerini• akinı kaldığını göre
rek Yiyanaya cevval bir diplomat o • 
!arak tanınmış olan Yon Papeni ta • 
yin etmitlerdir. Hatırlarda olduğuna 
göre Sarre de naziler tiddetli hare -
ketlerinde bulunduklan zaman gene 
oraya M. Yon Papen gönderilmit ve 
fesholunan milli sosyalist fırkasının 
yerine Alman cep.besini kurmaya mu 
.,.affak olmuıtu. Şimdi Vıiyanaya mü 
maail bir vazife ile mi gidiyor? Bunu 

(Denıır.ı 6 ıncı sahifede) 

•••••••••••••••••••••••·······~·~··~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·M· ....... .._.._ .................... ._. ....... '''''''''''''''"' .. ,. '' ,,,,,,,,,, 

Nafia vekili Ali Beyin •eyahati intibalanndan 

Nafıa Vekilinin tetkikleri 
devam ediyor 

Nafıa Vekili Ali Bey dün Balıke
sirdeki işleri tetkik etti 

Vekil Bey Bandırmada 
BALIKESİR, 28 (Milliyet) -

Nafı:'- Vekili Ali Reyle Demir yol
lan ıdaresi erkanı hususi tirenle 
lzınirden buraya geldiler. tdı:eri 
merasimle karşılandılar. 

Vekil Bey burada bulunduğu 

müddetçe gerek demir yollarına, 
gerek şehire taallôık eden Nafıa 
itleri ile meşgul oldu. Halk ve mü

esseseler sahiplerinin dileklerini 

dinledi. 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

Japonla7la Ankarada aktedilen tic aret mukavelenamuiniıı inıµıltuı
dığı günden bir intiba 

.. 

Geri verilecek 
Telef on paraları 
Haklarını hastane 

• ınıasına hı· 
rakmak isteyenler 

Para şirketten ne zaman 
alınacak? 

Fazla telefon paralarının fİr • 
ketten alınarak hastahane illfUma 

ıarfedilmesi için 
nafiadan gelen 
emir üzerine dün 
belediye faali
yete geçmİftir. 
220 bin lira tu
tan paranın mu· 
amelesi süratle 
ikmal edilecek 
ve fİrl<etten alı
nacaktır. Ancak 
bazı abonelerin 

adresleri bulunamadığından hak-

(Devamı 7 İnci sahifede) 

Dükkanların 
Kapanma saati 
Mağaza ve yazıhaneler 
sekizde havayici zaruriye 
satanlar 9 da kapanacak 

Şehrimizdeki bazı mağaza v.e 
dükkan sahipleri, bilhassa manı
faturacılar Dahiliye vekaletine 
müracaat ederek, mağazaların a
çılış ve kapanış saatlerinin tayin 
edilmesini rica etmişlerdi. 

Vekalet bu müracaatı nazarı 
dikkate almış ve haklı bulmuş-

(Devamı 7 inci sahifede) 

Von Papen'in Viyana sefa
retine tayini Fransa matbuatı 
tarafından iyi görülmemiş ve 
fena tefsirata yol açmıştır. 

Tel: { Müdür: 24318, Yazı itleri müdürü: 24319. 
idare •• Matbaa : 24310. 

Elektrik şirketi fiatlarda 
tenzilata razı olmuyor 

Nafıa Vekaleti saat ücretlerinin indi
rilmesi için yeni bir formül buldu 

Tramvay ücretleri ne zaman iniyor? 
'ANKARA, 28 (Telefonla) -

Nafıa vekaleti e:ektrik, havagazı 
ve su saatlerinden alınmakta olan 
kira ücretlerinin yeni bir formül 
dahilinde tahdit edilmesine karar 
vermistir. 

B,; hususta yakında a!iikadar 
şirket ve belediydere tebligat ya· 
pılacakhr. Yeni formül saat ki
ralannın mühim miktarda tenzi • 
lini temin etmektedir. 

Mesela Ankarada bugün 25 
kuruş olan elektrik saaı:erinin ay· 
lık kiraları on {; :ıçuk kuruşa ine· 
cektir· Yeni lormüld e kiralanan 
saatler için amorti müddeti 10 
sene olarak kabul edilmiştir. 

Bugüne kadar sermayesini a
morti etmiş olan saatler onları ki
ra ile kullanmış olanların bilabe
del malı o:acaktır. 

* * * 
Elektr'Jı; ücretlerini te&bit için üç ay· 

da bir toplanao komisyon, düın son iç
timaını yapmıştır. 

Bu toplaırbya Nafıa Komiseri Civaın
§İr, Belediye ııAmma iktisat müdürü A
•nn Süreyya Beylerle şiri<et miidiirii M. 
ıHanaens iştirak etıniıler.ılr. Elektıik 
ücretlerinin kilavat batına 20 panı ten
zil edilerek 15 kunış olarak teabiti İçin 
Nafıa komiseri tandtndan yapılan tek
~ tetkik edilmiştir. Beledi}"' bu teklife 
ittirak ettiği halde ıiri<et, bugünkü 15,5 
lrunııluk tarifenin bile az olduğunu id
dia ederek ii<ıretin 16,5 kuruta çdmnıl-

Salih Paşanın 
Sıhhati iyidir 

Dün hastanede bazı zeva
tın ziyaretlerini kabul etti 

Çarfamba günü Tefvikiye Sağ-
lık yurdunda kendisine muvaffakı

yetli bir ameli
yat yapılan kol
oııdu kumandan
larımızdan Sa
lih P~n sıh
hati gayet ıyi
dir. Salih Pa;a· 
nm kısa bir mud
det zarfında has· 
tahaneden ~.ıl..a
cağını memnu
niyetle ogı en-

Dr. Fehmi Bey dik. Dün Pata, 
bazı ziyaretleri 

ka:bul elmİflir. 

C. H. F. umumi katibi Recep 
Bey, Fahrettin, Galip, Kemal ve 
Asını Patalar hastahaneye gelerek 

miifarünileyhi ziyaret etmitlerıdir. 
Batvekıil ismet Paşa hazretle-

M. Hav.sens 

mamu iat~tir. 
Şôrketin burada öne süı.lüğii n<ıkt.ü 

nazar şudlft': Mukaveie mucibince ve 
el~ ücretleftnin kambiyo, kömür 
fia.ılaırı ve fabrikadaki amele yevmiyele
ri bakımından tadile uğrat>lmıKı icap 
ebnektedir. Bir iki senedenberi kambiyo 
ve kömiit- fiatında biç bOr de~ gö
rülmemiıtir. Fakat §İrk.et amele ücretle
rinin arttığı .,.., binaenıtleyh elektrik fi
atlaırmm da ~oğal!Tlm11$t lizımgeldiği 
kanaatindedir. Buını teyit için de ko
mİ!'yona vasati amele ücretlerini göste
rir listeler vermiştir. 

Fllkat, komisyonda bulunan diğer ;. 
:zalar, 923 senes&le 934 ..,...,.,; hayat 
ıartlaınnı mevzuu baı..eder.H ameley'° 
verilen ücreti fazla bulmuılardır. Bu• 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Daireler 1 S temi 
Kapanacak? 

' 
Dahiliye V ckaleti bu şek

le muvafakat etti 
Sıcaklar tiddetini muhafaza el· 

tiğinden devaiııde memurların 
sabahleyin saat 8,30 da i~ ~Ja. 
malan ve akşam saat 15 te tatil 
yapmaları için Dahiliye vekaletin
den müsaade edilmittir. 

Ancak her dairede ve kalemde 
bir memur nöbet bekliyecektir. 
Nöbet sıraya konacaktır. 

lzmirde ve T rakyanm bazı yer. 
lerinde bu usul tatbik edilmekte
dir. lstanbulda da tatbikine lüzum 
huıl olup olmıyacağı bugün ta
karrür. ettirilecektir. 

rile Bütük Erkam Harbiye reısı 
Fevzi Pafa Hz. dün telefonla has
tahaneden Salih Pafanın sıhhati 
hakkında malumat almıtlardır. 

Paşaya ameliyat yapan doktor 
Fehmi Bey patanın vaziyeti sıhhi
yesini yakından ta.kip etmektedir. 

,. Conk bayırında Mehmetçik abidesi •• 

66 bin Türk çocuğunun 
mezarı başında .. 

Mehmetçiğin mütevazi taşında tarihlere 
sığmayan bir zaferin ebedi ihtişamı var 

lstanulda ııessiz, sadaaız çnlı~an ve 
lceını<S r.ıhasmda cidden takdire değer 
meııaö ,..,.foden Şehitlikleri imar cemiye
~ her ene olduğu ııibi bu sene de Ça-
11m.ıkale şehitlilderine bir ziyaret tertip 
etti. Gülcemal Çanakkalede eşsiz Türk 
,ehametinin büyük kahranw.nlarmm 
mezarmı ziyarete gôdenlen taşıdı. 

Grupta krzıl bir n:mk alao Marmara 

vatan uğurunda can verenlerin meNiye
lerini dinledi. Bir zamanlar top giirül
tülerile inliyen boğaz sarullerinde l<ah
ramaıılık destanları akisJer bıraktı. 

Bu sene Gülcemal yolcuları mehtaplı 
Marınaranın zevkini çıkarmak, bezı:-'n 
gnülleri:ıi serin vaınw gÜYertennde bir 
kaç buzlu kadehie eğlemek için yolıa çıık-

(Devamı 7 incı sahifede) 
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İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞillR BEYiN BIRAJCTICI VE.SIJCALJRA. cou7 

Prens Sabahattin in'' Teşebbüsü 
şahsi ve Ademi merkeziyet,, 

fırkası ile de mücadele lazımdı 
"Şurayi Ümmet ve Metveret ga

zeteleri geldi. Ali Haydar Beyin 
istifasına gelince, biz Ali Haydar 
Beyi tanıyanlardan değiliz. Ken
disinin cemiyetimize ithalini pede
ri vali.ları Mithat P14a Hazretle
rinin vatan ve millet hakkında ifa 
buyurdukları hizmetlere mebni ar
zu etmiftik. Beyefendi Hazretleri
nin bu kadar lngiliz taraftarı oldu
ğunu, Halil Halit Bey hakkında 
"Türk,, gazetesi ile olan netriya
bnı nazarı itibare alsaydık, ken
di11i hakkında bir teklifte bulun
mazdık.,, "Eyvah bu baziçede biz
ler yine yandık, zira ki, ziyan or
tada, bilmem ne kazandık,. beyti 
hekimanes'ne mebni Ali Haydar 
Beyin, Osmanlı olarak ortaya att
lup ta en nihayet kökümüzü kazı
mak sevdıuında bulunan lngiliz
leri böyle bir zamanda siyanet et
mesinden dolayı, doğnuu kim o
lul"Sa olsun ona bir lngiliz tarafta
rı demekten ziyade bir lngiliz di
yeceği geliyor. 

Ali Haydar Beyin lngiliz hüku
met:ni gücendirmemeğe çalışması 
vaktile lngilizlerin pederleri hak
kında hüsnü niyet beslemeleri ise, 
Ali Haydar Bey emin olsunlar ki, 
pederleri gaderikılıcile helak olur
ken lngiliz hükumeti ferahlanı
yordu. Çünkü Osmanlı hükume
t' nde öyle yüksek fikirli bir vezir 
bulunması, yalnız lngilterenin de
ğil, ufacrk Bulgaristanın bile h°' 
göreceği bir ~ey değildi. 

Fikrimizi sununla rahat ederiz 
ki, meclili ~busammız Abdülha
mit tarafından ayaklar altında çiğ
nendiği zaman lngiltere hükume
ti var kuvveti bazuya vererek bu
nu yaptırmasa idi, ne pederleri 
Abdülhamidin zulrnu yüzünden 
helak olur ve ne istibdat idaresi bu 
derece vehamet kesbederdi. Ne 
çare ki, bizim bu hale gelmemizle 
büyük, küçük bütün devletler ala
kadar oldukları için hiç bir kimse 
ağzını açmadı. lngilizler protesto 
ettilerse de onu da yüz üstü bırak
tılar, kurcalamadılar.,, 
Osmanlı ittihat ve Terakki ce

miyetinin en büyük derdi Prens 
Sabahattin 'Beyin "tetebbüsü tah
si ve ademi mel'keziyet,, fırkasına 
ve fikrine kartı mücadele etmekti. 
Sabahattin Bey "Terakki,. ismin
de bir gazete netrettiğinden bir 
çok yerlerde bu gazetenin ittihat 
ve Terakki cemiyetinin Ollfiri ef
karı \Olduğu zannı husule geliyor· 
du Bazan postada da kartılıklık
lar oluyor ve mektuplar yanlıt ta
rafa gönderiliyordu. Fakat iki ta
raf arıuında devam eden mücade
le ve münakata kar.ısında bu ufak 
intizaınaızlığın hiç ehemmiyeti 
voktu. Asıl mesele Sabahattin Bey 
tarafından ortaya atılan ve mem
leketimiz için ımrzıb addolunan fi
kirlerin taammüm etmemesine ça
lısmaktı. 

rutiyet idaresini geçirirsek, mem
leketi kurtarmıt oluruz!) diyordu. 
Halbuki Sabahattin Bey, n14irief
kan olan (T L:akki) gazetesinde 
yazdığı veçhile diyordu ki: 

" Biz bunca senedir bir kıitinin, 
Oturduğu dalları kesen bir mec

nunun seyyiatını saymakla kalı
yor, fenalığın aslile değil, gelüp 
geçici bir teklile uğratıyoruz. Şüp
hesiz, zamanla bir merkezi sanii 
seyyiat haline gelen bu mülevves 
teklin, ıüratle değitme11i lüzumu
nu biz de tasdik ederiz. Fakat tim
diki feklin değitmesi, asıl seyyiat 
merkezinin sukutunu temin ede
mez! •• Abdülhaınide huzurubal i
çinde yüz binlerce cesedi çiğneten, 
beteriyetin bu tin'.ne zulumlerin 
hacaleti aksasında saltanat sürdü
ren kim? içtimai heyetimizdeki 
noksanlar ve sefaletler değilae !.. 
Bizce vazifelerin en ehemıniyetlisi 
işte bu noksanları, bu sefaletleri 
aramak ve kend'mizi hakikatle 
kaqı kar,ıya getirmek!., 

ilmi tetkiklere istinat ettiği id
dia olunan bu parlak fikirlerle or
taya atılmak, Abdülhamit idaresi
nin ne kadar kök salını' olduğu ve 
o idareyi yıkmak için ne büyük b:r 
azim ve metanetle çalışmak lazım 
geldiği göz önüne getirilecek olur
sa, çayı görmeden paçayı sıvamak 
demek olurdu. Bütün memleket is
tibdat idaresi altında inlerken Pa
riste oturup ta milletin içt' mai se
viyesini yükselbneden yapılacak 
olan her hangi bir inkılabın çürük 
bir temele istinat edeceğini ileri 
sürmek ne kadar manasızdı! Ab
dülhamit idaresinin kökü kazın
madan milletin içtimai seviyesi 
yükseltilebilir miydi? O zalim ida
re ilmi bahisler yürütülerek orta
dan kaldırılabilir m'ydi? 

-Bitmedi-

Alman yada 

Hücum kıtalarında 
Yapılacak tasfiye 
Erkanı harbiye reisi mak

sadı izah ediyor 
BERLIN, 28 (A.A.) - Milri sosya

ınt hücum krtalan erüıu Hadıiye reUi 
M. Li.Uıe bir miiliıkaıt esnasında demit
ot:ir ki: 

"Hüoum kıtalannda yapıılacak tensi
katuı g<lyesi bu btaları fÜP'beli unsur
lardan toemizJemek ve eaki zıibnİyetİ iade 
ctmekl!İr. Yeni rüe-. e*ıi ve teaübelıi 
môlli sooyali&tler arasmdım seçilecek "" 
E~ Had>iye azaıı da malUmatlı un• 
..,.,Jara inhıi...,. ettiftlecdrtir. Tm H<tler 
milli sosyalist zibnİY"t:inin zamanı telak
ki edilebi.lec.ık unsuıbn elde bulundura
bihrin. Hücum kıtal11n tle diğer milli 
_,...ıiot te.,ı.ilat:bn arasındaki mÜDıUe
betler -mmi arkadaşW. biıl.erWyle met· 
budur.,. 

MONIH, 28 (A.A.) - Dev4et ile mil
li 10Syalist fm.asmm birliği _,.ine de
.._, edıen Baş.ek.il M. Kitler, fnbyı 
kanunların tanzimine ittıirak ettinnek 
malıısadiyle, bütün nezaretlerde kanu.,.. 
lar tımz:im edilirken fırkanm hükı1met 
ne:zdincW<i mw.-.ili M. Heoş'in veya 
diğer mümmsiHerin hazır bulunınas.., 
euaebııiftir'. 
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Mıntaka misakları 
••••••• t 

Polonya, Letonya ve Estonya mes'eleyi 
tetkik ettiler ve şimdilik vaziyetin inki
şaf etmesini beklemeğe karar verdiler 

V ARŞOVA, 28 A.A. - Lehistan 
hariciye nazırı M. Becl<, Rigada matbu
at mümeu.illerini kabul ederek demiıtir 
ki: 

"Lehi•tan ile Letonya, Sovyet Rus
ya ile aktettikleri muahede!er silsilesi 
sayesinde ııarki Avrupada ihdas olunan 
havayı gurur ve memnuniyet ile müp
hed? edilebilir. 

Bu itilaflar yapıcı çalıımanın delili
dir. V &rJOVa ile Riga arasında daiına 

tam bir anlaşma büküm sürmüttür. i
yi komıuluk ınünasehatı mualihane me
sainin en iyi temelini teıkil eder. Leton
yarun siyasetini idare edenlerle bir • 
likte iki memleketi alakadar eden me
seleleri ve günün diğer itlerini ve ke
za ıon zamanlarda beynelmilel ınüza
kerel,re mevzu teşkil ebniş ola ' yeni 
fikirleri müzakere ettik. Kat'i bir ka
rar verebilmek için henüz elde kafi de
rt)C< Je esaslar mevcut değildir . ., 

VA.RŞOVA, 28 (A.A.) - M. Beck 
'J.e refikası bu sabah Rigadan Varşova
ya avdet etmiılerdir· 
VARŞOVA, 28 (A.A.) - Rôga'dan 

bildirildiğine göre 1 okra aiaırm, Polonya 
Hariciye NazD'1 M. Beck ile Letonya 

. Rusyada 
--o-

Urnl makine fabrikasını 
yakanların muhakemesi 
başladı, maznunlar itira-

f atta bulundular 
MOSKOVA, 28 (A.A.) - Sevenl

lovsk'den btldirildijline gör.,, Ur.al _.. 
kine fabrikasının demir frna.lathaneoini 
yakanların ma.hlreınesi başlamışhr. hıi
haınna:meye göre, bu yangını btr ç"k 
mukabil ihtilalci çtkannıştır. Bu te;Jıılliı 
daha fabrika kurulurl<en l>aş müheııd:.S 
Filler tar.dından viicude geSrilm.'l ve 
Fillerin ölümünden sonra teşkilat yer:. 
ne gelen Balandin idare etn:.işriT. Hasar 
11 milyon rübleden fazladır. Swka.stçı
lar bu yangını çıkannal< için lı<r ecnebi 
miitehassHtan 20 bin rubJ.e a1ıru,1aN1,,., 
Mazmrnlar cürümlerini tamamiyle mrai 
eyılemİşlerdir. 

Amerikada sıcaklardan 
ölenler 

NEW-YORK, 28 (A.A.) - Yağmur
lar yağmağa ba~lanıış ve hararet dere
cet.i dü..,.ütlür. Bir ~ faz'la bir 
müddettenberi alıali sıcalıılırdan rıım.tp 
çeılanelcte Hti. SıcMüar, 1429 ı.;p..in ö
lümüne sebebiyet vermi}tir. Mamnafih 
yağan yağmurlM' kôli değildir. Çünıkü 
toprağm altına nüfuzelmeınEıkted'a, 
Bımdan sonra meıbZoUI yağmurkır yağsoa 
bile mahsulatı kurtannalı: zıırnaru geç· 
mif!ir. 

Fransa turu 
...._ J 

PARIS, 28 A.A. - Fransa turu dün 
iki yanm merhale ile yapılıyordu. Bi
risi Laroibe~le - Laroche Sur Yon ara
sında 88 kilometre, ötekisi Laroche 
Sur Yon ile Nantes aratındaki 83 kilo
metre idi. 

Fransız Magne, bugünün birincisi 
olmuştur. Umumi tasnif fUdur: 

Birinci Magne 131 saat, 13 dakika 
11 saniye, ikinci Martano 131 saat 38 
dakika, 16 saniye, üçüncü Lapebie 132 
•o.at 4 dakika, 26 saniye . 

Gazeteler grevi 
DUBLIN, 28 A.A. - Gazeteler gre- ı 

vi devam ediyor. Vaziyette dei'itiklik 
yoktur. 

Hariciye katibi umumisi M. Munters'in 
ilai hükümetin müt'*8bil münasebetle
ri ve günün beynelmild. siyasi müruae
betleri hakkmdaki noktai nazarlarmm 
teta1nrkuna dair tahminleri teyit etmek
tedir. Bundan çıkan netice ıudur ki: 

Polonya, Estonya ve Letonya, bugÜ
ne lc:adaor elde mevcut malumatın kat'i 
bi.r vtUJİyet aılmasma müsııoit olmadığı lw -
suaunda mutıabık olarak, beynelmilel 
misaldar pn>jeleri hakkında daha kat'i 
ve vazilı malılmata intizar etmektedir
+.ır. 

M. Beck, bugün V arşovaya dönece!lı:
tir. 

.Cir Rıu hava filow Lehistana 
gidiyor 

MOSKOVA, 28 (A.A.) - Sovyet 
askeri hava kuvvetleri heyeti murabha
saaı Kızıloıdu Erkam Harbiye reis mu
avini MejeninoPtm riyas...ııi alımda bu 
sabah iic; tayyare ile V ar,ovaya hareket 
ebn:İş.tiT. 

He,.,te haYa kuvvetleri Enranı Har
hlye reioi Kripin de dalıilrur. Bu seya
hatin maksadı, Lehistan a.keri ve sivil 
hava kJvvetleri münıesoilleııiBin Sovyet 
Rusyaya yapmış olduıkları ziyareti iade 
etmektir. 

Küçük san'atlar 
-o--

Yeni kanun dolayisile 
Bulgarlar mukabeli 

bilmisil mi yapacaklar 
ATINA, 28 - "Da:!i Telgraf,, ın yaz

dığına nazarruı Bulgar hükümeoti Tüı~
yode:k.i küçiik sanatlar kamnun:laıı do
layı ~<>rinclen çıık Nllk ın~e~lerine 
gitmeğe mecbur olııın 800 Bulgar içm 
ınukal>eloi bihnisil ohnak Ü1'ere 200,000 
Tü~ Bul~ristan:lan çrlcaracilıınıı. 

Türk - Yunan ticareti 
ATINA, 28 (Milliyet) - Türk - Yu

r.an t icaret mua}ıedesoi tenmıuz 31 den 
iti~ar<n bir ay için temclit edi'.cli. 

Metroda bomba! 
PARIS, 28 A.A. - Metropolitende 

bir bomba infilak etmiştir. Bombada 
henüz mahiyeti anlaşılmıyan infilak e
dici gayet kuvvetli bir .-dde vardı. 

Şayet yolcuların tabacümünün ziya
do olduğu bir saatte infilak etmiş ol • 
saydı birçok kimselerin telefine ıebe • 
biyel vereceği muhakkaktı.. 

Alman filo.5unun 
manevrası 

KIEL, 28 A.A. - Alma" filosu, 
28 ağuı:osta Baltık denizinde manevra 
yapacaktır. 

Büyük bir orman yangını 
BASEDENA • KALIFORNIA, 28 

A.A. - Pascden> şehrine ıirayet etm .k 
lehlkeai olan b:ı· orman yangınını sön
dürmek için tahminen 2,000 kiti çalış
maktadır. 

35 kişi yaralanrnıttır. Bazıları ağır
dır. Zarar, m:lyonlarca dolar tahmin e
diliyor. 

M. Roosvelt'in seyahati 
HINILULU, 28 A.A. - Reisicuın

bur M. Roowe!t Koow.tanı krüvazörii 
ile buraya gelmit ve büyük menuim ya
pılmıştrr. 

Reiıicumhur ı5 bin kişilik Amerikalı 
ve Havaili asken teftit etmiş ve bu ea
n,da 80 tayyare meydanın üzerinde uç
muştur. 

ltalga sefiri dün hariciye Vek 
tarafından kabul edildi 

- 'ANKARA, 28 (Telefonla) - ltalya sefiri bu sabahki treıJ. 
mize gelmiştir ve Hariciye llehili tarafından kabul edilmiştir. 
napları akşamki trenle lstanbula dönmüştür. 

İzmir telefon şirketi hakkındı 
ANKARA, 28 (Telefonla) - lzmir Telefon şirketinde y~F1

11 kikata ait raporun Posta, T eigraf ve telefon idarui Nalıa vekôle 
dırmi,tir. Rapor tetkik edilmektedir. Şirketin mukavele esasları 
na bazı ha~eketlerde bulunduğu tahakkuk etmektedir. 

Karar tramvay şirketine bildirili 
ANKARA, 28 (Tele/onla) - Jstanbul Tramvay şirketile 19 

aktedilen mukavelenin feshi hakkındaki kararname iili tcadikd 
lunmuftur. Karar tcudikr müteakıp şirkete tebliğ edilecektir. 

Valiler arasında değişiklik 
'ANKARA, 28 (Telefonla) - Kocaeli valisi Eşref Beyin ~ 

valiliğine tayini ve Ankara beledıye reisi muavini Mustafa Adlı 
Kocaeli valiliğine tayini mukarrer.! ir. Bir valiliğe tayini kararlaf0 

tanbul belediye reis muavini Hamit Beyin yerine Beyoğlu kayırı 
mı Sedat Beyin getirilmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Kayseri mensucat fabrika/arı 
MOSKOV A, 28 ( A.A.) Ağustosun birinci günü Zyrianin tJ 

Kayseride yapılacak memucat fabrikalannın inşası için lazım . 
eşyayı Türkiyeye nakletmek üzere tahmile başlıyacaktır. ZY. 
1400 den fazla boru ve diğer malzeme ve Türkatroi siparif edilmlf 
makinelerin bir kısmını yükliyecektir. 

M. Gücü bisikletçileri TrabzonJ 
TRABZON, 27 ( A.A.) - Mu halızgücü bi8iklet kafilesi • ..J 

de Trabzona geldiler. Trabzon gençliği namına bir bisiklet lı"' 
sporcuları Çoruh, Trabzon v.:.ıyet [eri kavuşuğunda karşrlamışla_, 

Gençlerin göğaündeki lırfuı rozeti, bu kavuşmayı çok matl~. 
heyecanla sarmıştır. Beı·aberce çok neşeli ve sıcak bir muhit 1 

geçen uzun bir yürüyüşten sonra kafile, Y omrada mektupçu, 
Fırkası, belediye ve spor teşkilatı ı·eislerile emniyet müdürü, İ 
ma kumandanı ve piyade alayı mümesei.ller:ne mülaki oldular. 

Kavufma çok samimi , çok içli c,~.nuf, gençlik biribirile kat 
mıştır. Büyük bir kafile halinde şehre giren sporcular bir piyaJalt 
lüğü ve halk tarafından çoşkun tezahüratla selamlanmış ve h 
bandosu bu merasime işt 'rak etmiş tir. 

Par is sefirimiz Par ise gelen izci k 
filesi için bir resmi kabul yaptı 
PARIS, 28 (A.A.) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bitJ• 

yor: 
150 kifilik talebe ve izci kalil esinin ziyareti münasebetile f~f 

ye sefiri Suat Bey bir resmi kabul tertip etmiş ve mebusan meclill • 
riciye encümeni reisi M. Bastin ile Maarif ve Hariciye nezaf 
ve edebiyat alemine mensup birçok zevat hazır bulunmuşlardır. 

Suat Bey biri Türkçe ve biri Fransızca söykdiği iki nıJ- _J 

Türk - Fransız dostluğunu methüsena eylemiş ve gençliği iki mel''· 
ket arasındaki münasebatı sıkılaştırmak için çalışmağa davet eyl 
tir. 

izciler istiklal marşını ve marseyezi söylemişlerdir. Kafile tn~ 
aakerin kabrine bir çelenk koymu, ve akfam şereflerine tertip ol l 
gala müsameresinde bulunmuftur • Bu münasebetle harareı:·i Joıl 
tezahürleri olmuştur- Talebe ve izciler lisede kalmaktadırlar. 

Türk sporcuları Odesada 
ODESA, 28 ( A.A.) - Türk sporculan bugün 12 de 

muvasalat etmişlerdir. .ı 
Limanın dışında yelkenlerinin üzerinde "Dost Türkiye sporC"' 

rrna selamlar,, ibaresi yazılı kotral.:ır, sporcularımızın vapurunu 
şılamışlardır. 

Odesa rıhtımında muhte~~f spor teşekkülleri ve halk sporcul 
zı hararetle karşılamış, müzika istiklal marşını çalmıştır. 

Kafile, saat 21 de Moskovaya hareket edecektir. 

' M. Norman Davis'in fikri 
WAŞINCTON, 28 A.A. - M. Nor

man Davis , beyanatında Avrupa mil • 
Jetlerinden ekıerisinin harp yapabile • 
cek veıaite malik ohnadığmdan kom • 
§Usunu öldürecek y<.rde ken~i mille~n
den bir takım unsurları teczıye ettik • 
lerinl söy!emittir. 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve den~ .. b 

yesine inclirilmit barometre bu ,a1" 

Saat 7 de 758, ı4 te 758,5. D~ 
hararet 7 de 21, ı4 te 27,7. ~..ı 
recei barattt 27 ;ı., asgari derecei IJP' 

ret 18,5 • 

'ltt hat ve Terakki cemiyetinin 
Sabahattin Beyle anlatamaması; 
cok sebeplerden ileri geliyordu. 
Bir kere Sabahattin Beyin hangi 
membalardan kuvvet alarak çalıt
tığı malô.m değildi. Şahsi serveti 
yoktu. Pederinin parası çoktanbe
ri erim'tti. O halde turaya buraya 
borçlanarak tedarik ettiği para ile 
mevcudiyetini idameye çalı,ıyor
du. Alınan bu paraların ödünç o
larak verildiğini kabul etsek bile, 
ödünç paraile fikir tamim etmeğe 
çalıtan bir kimsenin ödünç alınm11 
fikirlerle hareket edeceğine fÜphe 
yoktu. 
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Rü:ı:gar yıldızdan esmiştir • ,.ti 

ıürati saniyede 8 metreye çıkmıttıl'· 
--o-

Ondan sonra ademi merkeziyet 
usulü ancak dahilen, haricen, siya
si ve içtimai noktai nazardan çoık 
kuvvetli ve müterekki bir memleket 
le tatbik edilebilirdi. Halbuki Os
manlı devleti otuz sene devam e
den istibdat devrinde bütün terak
kilerden mahrum kaldığı gibi si
yaset noktai nazarından da çok 
zaif dütmüttü. Devleti tetkil eden 
unsurların hedefleri ve gayeleri 
devletten ayrılmak v ei.tiklal kes
betmekten ibaretti. Ademi merke
ziyet usulünün bu gayeleri daha 
çabuk hakikate kalbedeceğine fÜP· 
he yoktu. Sonra, ittihat ve Terak
ki cemiyeti gittikçe kuvvetini, tet
kilatını ve taraftarlarını arttırır
ken Sabahattin Beyin yalnı:ı: b~ı
na -;alması da onun fikrine ittirak 
edilmediğini iabata kafidi. 

ittihat ve Terakki cem'yeti (bü
tıin felaketlerimiz istibdattan, is
tibdat ise Abdülhaınitten ve hüku
metinden doğuyor, ~u halde Ab
dulhamidi devirir ve yerine Meş-

İtalya, şark paktına 
ait noktai nazarını 

değiştiriyor 
Muhtelit Avrupa de~letlerinin, Av

rupa ittihadı Sir John Simon ile M. 
Barthou aranndaki mülıikatıın netice• 
sinde teklif ed len Şark paktında ya
pılan esaslı tadilıit ltalya'da mucibi 
m<mnuniyet bir ıekilde kar1ılanmı1-
tır. Tasavvur olunan paktın tadil edi
len f"kli, Garp cepheainde Fransa ve 
Almanya'yı Lokarno muahedesinde 
olduğu gibi ayni müt.,kab l şartlara 
bağlıyor ve Şark cep.~esinde de Rusya 
ile Almanya arasında ayni. vaziyeti ih 
daı ediyor. Bu şekil, Jtalya'yı Alman
ya'ya karfı bir ailah olarak kullan
maktan kurtanyor, demektir. Bu pro
tokol ayni z.amanda Almanya'nın mü
saıJat talebini de tanıyor. 

Bu cephelerde doğrudan doğruya 
alıikas:ı olmıyan, fakat Avrupa vazi
yetinin wnumi niz.amile alıikadar olan 
ltalya, lngiltere'nin hattı harekethine 
uygun bir iıtikamet almıftır. 

J:alya gazeteleri, Barthou planında 
tadilıitın pakta ait ıayanı itiraz cihet
leri ortadan kaldırdığından baluedi • 
yarlar 

Yalnız büyük bir dikkatle ileri ıür
dükleri bir nokta var ki, o da lngiltere 
gibi, ltalyanın da bu mütesavı.fer pla
na işt rak etmek mecburiyetinde ol
madıkları ve binaena'eyh lüzum~uz; 
müdahalelerden İçtinap etmeleri lıi
:un geldiğidir. Ayni zamanda b:ı pak 
ta i1t.'rak etmeleri muhtemel olan Al- 1 

manya, Polonya veya bafka bir mem
leket tarafından ltalya'nm mütaleıuı 
ıHJrulacak oluna, ltalya muaddel pro
jenin lehinde rey verecektir. Görülü
yor ki, yeni bir vaziyet karfuında Al
manya'ya bir fırsat çıkıyor. Almanya 
bu fırsattan istifade ederek lüzumsuz 
hotbin dü1iJnce/erini terkederek daha 
vciai olan Avrupa alemine girmek için 
bu fır.attan istifade etmelidir. 

Jtalya'nın bu ikazları büsbütün men
faatten art değildir. ltalya'nın Bart
hou porjesine karıı yap!ığı itiraz, pro 
jenin tadil edilmeden kaldığı takdir
de kendiıini Almanya ile beraber tec
rit edilmif bir ıekilde germek korku
•wıJan neş'et etm 

0

ftİr. 
Arı.ık silıihlar meseleeinin halli için 

Mrusolini aiyaaetinin ölçü hedefi olan 
Avrupa'nın elele vermesi gayesinin 
yeniden teuüsü için açık bir yol bu
lunduğu ümit ediliyor. (Times) 

Ef ganistanda karakul 
derileri 

Karakul derileri ihracının inhisar 
altına alındığını bildiren kararname 
çıkmııtır. Kararnamede vasati istihuıl 
miktan olan bir m·lyon deriden balı· 
sedilmekte v1ı bu miktardan üç yüz 
b.'n adedinin inhisan yeni milli ban
kaya verilmektedir. 100 bin adedi
nin inhi.8an da Ticaret ne%4retine 
verilmiş ise de me.zJııir nezaret bun .. 
ları gene bu milli banka ıJaSJıtasile if
fdecektir. Bu suretle inhisann yüzde 
40 ı Milli Bankanın elinde bulunuyor 
demektir. Mütebaki 6000 adedi tüc-

cara tev.zi cd lmi§tir. 
inhisar hissesinin tev.ziinde gözeti

lecek şart: Algan tabiiyetinde bulun
ması ve talibin uzun senelerdenberi 
deri ticaret le iştigal etmiş olmasıdır. 

Karakul derilerinin ihracından elde 
edilecek dövizler Milli Bankaya yatı
rılacaktır. 

Bir senede hazırlanacak deri mik
tarı ş·mdi derpiş edilm·ş olan bir mil
yona baliğ olmıyacah, :ı;ahut bu mik
tarı tecaııü2 edecek. <Jlursa bu takdir
de a)rıca ahkam tatbik olunacaktır. 

inhisar şimdilik beş sene için vau
dilm:ş ofop, faydası olmadığı görül· 
düğü takd rde daha evvel dahi mer'i
yetten kaldırılabilir. 

(Wirtschaftsusgabe) 

Macar milletinin Mus
solin!y e hediyesi 

Malum olduğu üzere ltalya Btıf • 
vekili Mu.uolini ( Jıutice for Hunga 
ry) tayyareainin maruz kaldığı felıi • 
ketten sonra Macar milletine Giuati • 
ua per l'Ungheria tayyaresini hedi • 
ye etmitfi. Büyük devlet adamının bu 
asil hareketi, M. Mussoliniye bir tük 
ran hatıran olmak üzere bir hediye 
vermek fikrini uyandırmıflır. Musso • 
lininin kemana merakı olduğu için hen 
disine bir keman takdimine karar ve 
rilmiştir. Bugün öğleden sonra birçok 
cemiyetlerin iştirakiyle Miralay Szo
mor'un riyaseti altında bir toplantı 
yapılmıf ve hediyeleri götürecek he
yetin Romaya hareketinden """el Bu 

dape§tede halka bir konser verilecektir. 

Duçe için seçilmiş alan hediyelerın 
götürülmesi kararl01tırılmıştır. Hedi
yeleri götürecek heyetin teşriniev.,el 
ortasına doğru hareketi muhtemildir. 

Pester Lloyd 

Yunanistanın bütçesi 
1934 - 1935 bütceai müzakeresi 

Yunan meclisi ~ebu;anında müzal.ı.e • 
re olunmaktadır. Masarifat 10 mil • 
yar 33 milyon 487 bin 748 • varidat 
ise 10,391,753,107 olııp bütçenin açı• 
ğı 341,734,641 drahmidir. M. Kafan
daris ve M. Moris bütçenin mü:zake • 
resi hitam bulduktan sonra muhalefe
tin fikri hakkında beyanatta buluna
caklardır. Mediai mebum içtimala • 
rına iştirak etmiyen muhale/et, hü· 
kıimetin ihtısadi politikası hakkında 
ve memleketin hayatile alakadar o
lan bu mühim bütçe mesefeai iıa1'kın 
da görüımek üzere aralarında lop • 
lanacaklardır. 

S. Rusyada dokuz ya· 
tında bir harika 

Novo Sibirsk Musiki Cemiyeti he
nüz dokuz yafU1da olduğu halde mu 
sikide harikulade bir istidat gösteren 
dokuz yafında bir muıikiıinas ile mef 
gul oluyor. Bu çocuğun ismi Lenya 
Doğterel'dir. Lenya §İmdiye kadar bir 
çok muaikiparçaları, valsler ve (Uyu 
yan Prenaea) isminde bir çocuk opera 
sı vücude getinniştir. Bu küçük hari
ka en güç musiki parçalarını bilıite • 
reddüt okuyabilmektedir. istidadının 

Mareşal Lyaıtey öJdiİf" 
NANCY, 28 A.A. - Maretal J, 

tey dün saat ı3 te ölmüştür. ..,/ 

t • k' ı. · · h .. l" veıİ amamen ın ııa ı ıçın er tur u 11} 
ihz.ar edilmiıtir. (f P 

İtalyan çocuklarııı" 
fırka vesikası ! 

Fafi.t Fırkası, Balila denilen lı~ 1~ 
çocuklara, fırka vesikası ver"' 'ıl 
Bu sene içinde fırkaya mensaP 0 

., 

çocuklann adedi aıağıda gösteri11"'j 

tir: 1933 J9~t 
küçük çocuklar 1562651 J95~ 
küçük k•zlar 1322228 163~g1J 
genç erkekler 443278 53 ogtl 
genç kızlar 125912 zz 4ıJI 3454069 43Z ...ııl 

(Stafflr ,, 
Pariste tayyare tcaıı t 
ruzlarına karşı ibbtl 

düdükleri ·ııi~ 
Havadaki düpnan tayyarelet1hıl 

~ehlikele~n,,< ~e~ıisa düdükleri~ ı:,ı,ı· 
ıhbar ve ılan ıçın geçen ay ta~ılı fliiJ' 
mif olan tercübeler Paris Polıs sa".r' 
riyeti tarafından dün öğleden 0 /fl 
yapılmıfsa da bu tecrübeler mtJ'! fi P' 
kıyetaiz olmuştur. Yani so.'ıakalr< ;ııi~ 
sıl gürültüsü bu ihbar düdükler 
işitilmeaine mıini olmu~tur. 10,,JJ 

(Pester L 



Ne tatlı yaz! 
•J ·· Y ALOV ADAN l 1 nya gürültü ··rn1 

olUTsak olaİıu en ne kadar 
n ve y ·ı ah m, Y alovanın sa
ce gömj; ~ btlıklanna ne de

t ı ılı rn b muf ulunursak bulu-
5.l ·ttiği ;::,az mevsimi cihanın ar-

• ••ık manzara ·· ege irnkô · k yı gorme-
Şöy1 n yo tur. a A.ı,::,,.e;::a bir bakınız: 
30 Hazi an ~ıyalım: 

ıl~; t- b randa Hitlerin h·· 
/İl". , -• tlfındaki ucum 

e 'ı/.'etrnesile bllfl arkadllflarını te-
Yahfrn,. d ·a'Y«nd. ~I ıklık ha-

•t . -r eg ır kti.aJ· 
• ıse adanı akıll bo. ı vazi-

' t1 F ranıac1a .' . zuktar. 
ı, iizgün o1U: rnalı ıfler ne kadar 
9~ ıın Radikal~:r7~:~ M. T ardieu'. 
"' '~atından som-: anı eden be

iddi-yet peyda e 1a~ili vaziyet 
ılamJ.an her bn1ftir; Sol cenah 

%anıcrn bir . htüaı 
IYQ, f<!fitterde hüL• 1 ÇI• 

si Y<l'pmıya hazırı KU111et darbe 
. 8 A.rnerikada b. anıyorlar. 
ı İr kUTaı.ı ır tara/tan .. h. 
a~. b·· ık ôlet har d nıut 'f 
~ uyük bir kı ın e mernleke-
ıte~ik b. d srnını l'Clnrı•• .k ( ır e grev ,. ı en 
ilyarlarla dolar z:;eselesi çıktı. 

I ' ltalyanın mali .ar var. 
ır. Maaral k Vazıyeti çok ağır. 

af:eni ııergiler~o /ha yok. Halk 
, 'Or. a arnrnii/ ed . 
'-A emı-

rt"' ln..!I 
. ' ·'5•.ferede artık 
lf P avadanlık/ açıktan açığa 

~r ın farkınd~rı yapı~r. Avru. 
O anaanın gözii .. ~~ıyetsizlik 

r ki, h · . nu 0 KQllar korku. 
. •ou Rusyan':cıye naz~rı M. Bart. 
. k rnİlakı ata. ~ahı/ olduğu bir 

Yor. tini temin için uğ. 
ı/.ı D" ·çi1 . unyarnn en • 
''il ennden biri ol <aude memleket

i be, on llİİn an Hollanda da da-
.er ar evvel ~ 1 il 

<Qııtda nı h - .. e e e polis 
ııl Jlvııatq u arebeler oldu., 

1~ lethif 1::::,,Z;"'ler her taral
Jtf ar.. arı atmaktaJ ır-

. Ebu nebi. 
pı,· AvruPad~ n'"!htiir! Ne bi

r ık~' biitiin d·· oırnıau bu ıene-
e tır, unya unutmasa ge-

·ıl M Sıcak dalgası ., 
ıl ernlekett . 
ediJrn . e ftmdiye kadar k 

.. 1; 24 İinJ ~~ •ıcaklar oluy A ay
. Vcaklık el.at Z<rıni haddini bulr·an yın 
~,,.,. anb 14 sı

eı· t ırıle ve Edi~ a gölgede 38, lz-errn;. rtede 42 derece g·· ,... OS· 

r· Diiıı anlattı/ 
•nrle bir ar, vilôyetlerden b · 

r e:en .,_,.mektupçu var Hı-
n"f ""'1Ye t.ab b mı,.. er fi ıı IQ: eder as .. u~ sayesinde 

., . i lrtuvafl-L • 1nıevkiın1 muhafaza 
ır, :ıi:y ıl ..,. o tırrn B ya dJ 1 a . e kultand .uf. u adamın en 

ernı,,. ıgı vasıta İstatistik-

' 

M ese1a il "azar ' 11 iiyette "' an hayvan .h ıreren •eneye 
en: ı racı artsa he-

. d - E:fenrlinı· ı 
"rnurı ız. Zatı _,,,. 

re·· 1 uz ve cili hı·m "'•nizin ku-
LL ~ı o arak metin; 
fi" ınikıları1 haalôfınızı z aerne-

diye h l~- Yvan ih n ll<ı'ranıadığı 
N 

u .... rakamı raç edilmistir 
iiflls 1f·· • • 

rar . artsa v...: _, 
eaıni lı 1 ' -- "'at ,. "al duınile ar u ~ mutlaka ,.og. !« bir 

len ~. ttıgın, n-1 valının ku
.. fey,'el'd -• atır f-L_. L. 
IJu <ld en hiç b ha"'"" eRat-

~ ltı/ii i::J'1tn maiyeti da efrnezrniş. 
,.. rn ."'ce öğr • e artık bu U· 

. evaırnr d ennti.der B • 
m,, lı rı e mektu~ • ır yaz 
ni ~ u Vctzifey; m k,.u ha.talan-

1 rn ... an Zat İfa et e. tuPçu muavi
la -,.. O •ıraJ b mege mecbur ol 

r fctz1.a1 a ugiinkü .b. -
llÖrül Cl'fmtf ve vil" gı ı ltcak-
d mern; h "Yette ern 1. 

edil,.,;. f arareı der . '" 1 

1. . . . .,.. Hem .eces1 kay • 
'Yi etekl-.;. en muavın bey. v 

--·-, Ve• • a .. 
- E:fen.dinı. . 

devleti · ız, rnahuı kud 
h ntz •emer . • umu araret . el'! o,"<Zrak d • 
de ftrndiye Ld . ereceı 

eınsa1· .... '«l ar viliiy...:-' 
mıft ı llorulmem. . ~ .. •mı:. 
uuı.:ı'· rlern;f ve tab !! dfek ide art. 

UJ. 11 erhal ko-

B FELEK 

53 
3S 

26.9() 
ıs.ıs 

Ç E 1( 

19,13,14 
34,77,80 

5,81 
205.68 

4.20,SO 
3.!)8.25 

10,91.25 
79.33.SO 

4,27.112 

MiLLiYET PAZAR 29 TEMMUZ 1934 

EHİ R H' ABER LE R İ 
EKONOMi 

Sergide bir 
Toplantı 
Sanayiciler İzmir ıergisi
ne de iştirak edecekler 
İstanbul halkı altıncı yerli mal

lar sergisine günlerdenberi tüken
mek bilmiyen bir sel fıal.inde ak
ıı:ı•ktadn. Sergiyi ziyaret edenle
rı.n yekunu hu sene lstanbulda şim 
diye kadar görülmemiş derecede 
1ôtcaklar olmasına rağmen eksihne
mektedir. 

Dün sergide, altıncı yerli mallar 
sergisine iştirak eden sanayi erba
b~n.ın İzmir sergisine de iştirakle
nnın temini için bir toplantı ya
pılmıştır. Şehrimize gelmiş olan İz 
~~ beynelmilel dokuz Eyliil ser· 
gısı komiser.i Baha, lzmir sergisi Is 
tanbul mümessili müderris Hakkı 
Nezihi ve milli iktisat ~ tasarruf 
ceiyeti İstanbul mümessili Daniş 
Beyler dün öğleden sonra altıncı 
Yerli mallar sergisine gelerek ser
gi komiseri Nazmi Nuri Bey nez
dinde toplanmışlar ve İstanbul ser
gis.inde bulunan sanayicilerin 1z -
mir sergisine de sureti iştiraki et
rafında görüşmüşlerdir. 

Bu zevat bugün de sergide top
lanacaklardır. Dünkü toplantı ne
ticıesinde sergt komiserliği sanayi
cilere bir tamim göndererek İzmir 
beynelmilel panayırına iştirakleri
ni temenni eµoiştir. 

Dün sergi. komiseri Nazmi Nu
ri Beye İ:znür valisi Kazım Paşa
dan da İstanbul sergisine iştirak 
eden sanayicilerin lzmire de işti
raklerinin temini yolunda bir mek
tup gelmiştir. 

Fransanın bakla ve nohut 
kontenjını 

Fransa hükumeti yeni üç aylık 
lmntenjan listesinde memle!<eti
mizden Fransaya ithal edilen ba
zı maddelerin miktarında memle
ketimiz lehine tadilat yapmıştır. 
Evvelce üç aylık için verilmiş olan 
bakla kontenjanı 24 bin kenta!dan 
42 hin kentala ve nohut kontenjanı 
da 15 bin kentala çıkarılmıştır. 

.. Sumer Bank fabrikaları 
~lırimize gelmiş olan Sümmer 

Bank umumi müdürü Nurullah E
sat Bey dün bankaiıın İstanbul şu
besinde Sümmer Banka tabi fabriı
kalar müa'ürlerioi kabul etmiş ve 
kendilerile muhtelif meseleler üze
:Nnde görüşüştür. 

Bursa ş Jftalileri 
Bursalılar İstanbul Ticaret ocla-

11na müracaat ederek Bursanın 
meşhur şeftalilerinin Almanya'ya 
ihracı için tetkikat ve teşebbüsat 
yapılmasını i~temişlerdi. Oda bu 
hususta teşebbüslerde bulunmuş 
ve bir ton şeftalin&n Berline kadar 
nakliyesinin ancak 18 lira tutabi
leceği anlaşılmıştır. Bu şerait için
de şeftali ihracatı yapılamıyacağı 
anlaşılmaktadır. 

Barselon ticaret ajanlığı 
lktiısat Vekaleti hU'Susi kalem 

müdürü C.hit Kerim Beyin Bar
selon ticaret ajanlığına tayini ta
karrür etmiştir. Cahit Bey bir haf
taya kadar vazifesine gidece!ktir. 

Çivi fiatları 
Çivi fabrikaları arasında fiiyat 

birliği devam ettiğl için çiri fiyat· 
lan yükselmektedir. BirE.k teşek
kül etmeden evvel 11 kuruşa ka
dar Siltılan çivinin kilosu bu yüz
den 15,5 kuruşa çıkmıştn. 

T ekirdağda muallim Sa
lahattio Bey beraet etti 

Geçenlerde ismi pek münasebet
siz bazı vakalara karıştırılan sabık 
Tekirdağ Orta mektep müdür mu
avini Salihattin Beyin Tekirdağ 
Asliye Ceza ahkemesince kendisi
ne isnat ed~len cürümleri ıika eyle
mediği sabit olmuş ve beraetine 
lı:arar verilmiştir. 

SPOR 

Yüzücüler için 
lm.nbul Denizcilik heyetinden: 

Macaristandan gelen yüzme 
antrenörü badema aşağıdaki gün
~erde ~zücülerimizi çalıfbraca -
gından ıdmancılarımızın gösteri -
len mahalde kendisine müracaat
ları tebliğ olunur. 

Pazar, pazartesi cuma: Moda 
banyoları. 

Cumartesi, çar\llUDba: Bebek 
Galatasaray klübü. 

Perşembe: Büyükdere Beyaz 
park. 

MAARiFTE 

•• 
Universite 
Rasathanesi 
Bahçede ;nşa edilecek 
binanın dün keşfi yapıldı 

Üniversite bahçes.inde inşa edi
lecek yeni rasathane binasının keş
fi dün yapılmıştır. Keşifte fen fa
kül.tes; astronomi profesörü 
Freundlich'te hazır bulunmuştur., 
Rasathane bir kaç güne kadar mü
nakasaya konacaktır. 

Üniversitede değişiklik olmıyacak 
Hukuk fakültesi dekanı Tahir 

Beyin dün istifanamesini Üniver
site rektörlüğüne verdiğine dair 
bir şayia çrkmış me de Tahir Bey 
bu haberi tekzip etmiştir. 

Üniversite kadrosunda mühim 
değişiklik yapılaef,ğı hakkında bir 
gazetenin verdiği haberin aslı yok
tur. Üniversitede, en salahiyettar 
zat, 1934 kadrosunun henüz yirmi 
gün evvel geldiğini, gelecek sene 
ye kadar bir değifiklii!c mevzuu ba
his olmadığım söylemiştir. 

Yoz bin liralık yeni aletler 
alınacak 

Önümüzdeki hafta içinde Üni
versitenin muhtelif laboratuvarla
rı için lazrm gelen 100 bin liralık 
alatve edevat satın alınacaktır. 

Londrada beynelmilel bir kongre 
30 T eınmuzda Londrada topla

nacak birinci beynelmilel Antro
poloji ve Antomoloji kongresine 
Türkiye hükUmeti> de davet edil
miştir. Bu .kongrede memleketi
mizi, fen fa.kültesi Antropoloji pro 
fesörlerinden Dr. Şevket Aziz Bey 
temsil edecekt5.r. Şevket Aziz ·Bey 
dün Londraya hareket etmiştir. 

Teşrihhane binası tesellüm 
edilemiyor 

Ümversite kurulurken, Beyazıt 
kulesi arkasında eski Bekirağa bö
lüğünde inşa edilen yeni teşrihha
ne binasının ded3<odusu hali bit
memiştir. Teşrihhane henüz maa
rif vekiil.eti tarafından müteahhit· 
ten tesellüm edilmemiştir. Evvel
ki gün vekalet imar bürosu binada 
son bir defa tetkikat yapmış, hala 
bazı no·ksanlar bulmuştur. Müte
ahhlt binanın tesellüm alınması 
için ısrar etmektedir. Vekalet 
müteahhide noksanların ikmal e
dilmedikçe binanın tesellüm edi
lenriyeceğini bilılirmiştir. 

Belgrat sefirimiz Anka
radan geldi 

•Belgrat sefirimiz Haydar Bey, 
dün Ankaradan şehrimize gelmiş
tir. 

Ortaklar kavga ederken 
evi yaktılar 

Y alovada Kılıç nahiyesinin de
re köyünde CTtaklann kavgası yü
zünden bir ev yanmıştır. 

Mustafanın Melek ve Fatma i
simlerinde iki karısı ekmeK p~ir:ir
lerken kavga etmişler, Melek sü
pürge ile Fa.tmayı dövmüştür. 

MAHKEMELERDE 

Çocuğu 
Ezen kim? 
Ecnebi şoför serbest bı
rakıldı, Bilal tevkif edildi 

Evvelki gün DW'an yolunda bir 
facia olmuş, Mehmet Ef. iısminde 
bir adamın 7 yaşındaki çocuğu Re
şat kamyon ahında ikalarak ölmüş
tü. Kamyondaki toför muavini Bi
lal kamyonu Pol ismindeki. tofö· 
rün idare etti.ğini ve kazayı müte.
kip kaçtığını söylemiş, Pol yaka
lanmış, tevkif edilmişti. 

Fakat dün adliyeye bir adam mü 
racaat etmiş, isminin Şaban oldu
ğunu bildirerek şunları söylemiş
tir: 

- Ben kamyonda Bilaiin ya
nında idim. Bilal kamyonu idare 
ediyordu. Kazadan sonra korktum, 
kaçtım. Fakat Polun tevkif edildi
ğini duyunca hayret ettim, çünkü 
Pol bir hafta evvel işten çıkanl
mıştn. 

Bunun üzerine tahkikat yapıl-
. mış, filvaki Polun küçük sanatla
rın ecnebilere men'i hakkındaki 
kanunun tatbikile beraber işten çı
karıldığı, o gün kaza esnasında da 
dördüncü şubede tabiiyet işlerini 
takip ile meşgul olduğu anlaşılmıt, 
Bililin ık Şahan ile ınüvacehesi ya 
pılmca kazayı kendisi yaptığını i
tiraf etmiştir. Bunun üzerine 8'
lal tevkif edilmiş, Pol hakkındak1 
tevıkif kararı utirdat olunarak 
kendi.si serbest bırakılmı§ttr. 

Otomobilin .muayenesinde n
renleri olmadığı da görülmüştür. 
Tahki•kata devam edilmektedir. 

Bir ec ne~i do' andırıcının 
teslimi isteniyor 

Viyana mahkemesi tarafından do 
landırıcılık suçundan dolayı hak
kında tevkif karan verilen ve hü
lrumetimıizden iadesi i.stenilen Si • 
gismantverts'in muhakemesi üçün· 
cü cezada yapılmış, suçlu mahke
meye gelmemiştir. Mahkeme suç
lunun mahl<emeye getirilmesi için 
polise müzekkere yazılmasına ka
rar ver<ilmiş, muhakeme 4 Ağusto
sa bırakılmı§tır. 

Odesadan ".tetirilen eşya 
Ödesa baş konsolosu Rauf Hay

ri B. dün letanbul gümrükleri baş 
müdürlüğü tarafından Rusyadan 
memleketimize kaçak eşya sok
mak istemekle ittiham edilerek 
ihtisas mahkemesine verilmiştir. 
Rauf Hayri Beyin mahkemesine 
bugün başlanması muhtemeldir. 

Ali Rana Bey 
Bir müddettenberi tehrimizde 

bulunan gümrük ve inhisarlar ve
kili Ali Rana Bey dün ~abalı inhi
sarlar merkezine gelerek öğleye 
kadar meşgul olmuştur. 

Rana Bey öğleden sonra İstan
bul gümrükleri başmüdürlüğüne 
gelmi~ ve gümrükler başmüdürü 
Seyfi Beyle de görüşerek muhte· 
lif itler üzerinde meşgul olmuş
tur. 

Lehistan Adliye nazırı 
yarın gidiyor 

Tenezzüh maksadile lstanbula 
gelen Lehistan adliye nazıııı Mösyö 
Czeslav Mihalovski ve müstetarı 

BELEDiYEDE 

Çocuk 
Bahçeleri 
Kadıköy Çocuk bahçesi 

yakında açılacak 
Belediyenin bir müddettenberi 

Modada inşa ettirmekte olduğu 
çocu1< bahçesi ilana! edilmiştir. Ya 
kında belediye fen heyeti ta.rafın
dan kat'i kabul muamelesi yapıla
ca~ır bahçenin içindeki yollar ve 
bahçeye gıirecek sokaklar t~a~ 
fo tanzim edilm~ştir. Bahçenın ı
çindeki yollar, katrandan, dışında
ki yollar da betondan yapılmıştır. 

Bahçede çocuklann eğlenmesi
ne mahsus birçok şeyler vardır. 
Bu bahçe yakında açıldıktan sonra 
Fatih Çarşambasında da böyle bir 
bahçenin inşasına başlanacaktır. 

Sokak kedileri 
Şehrin bazı semtlerinde pis 

ve kuduz olmağa müstait kedile
re tesadüf edilmittir. 

Belediye tubelere tiddetli bir 
tamim göndererek bu gibi kedile
rin toplatılmasını bildirmiftir. 

Ayakkabı boyacılarının bir 
mUracaati 

Ayakkabı boyacıları belediye -
ye müracaat ederek cuma günleri 
dükkanlarını açmak için kendil~ 
rine müsaade edilmesini istemitler 
dir. 

Belediye vaziyeti tetkik ebniş, 
cuma tatili kanmıunun böyle bin 
müsaadeye imkan vermeciiği neti
cesine varmıştır. 

Topkapı arabaları 
Şehrimizdeki hastahanelerin 

mühim bir kı!m.ı Topkapı civa -
rında bulunduğundan, sabahları 
Sirkeciden Topkapıya hareket e
den tramvaylar çok kalabalık ol
maktadır. 

Halk belediyeye müracaat ede
rek T opkapı arabalaı1tn1n sdd"' -
tırılmasını istemittir. Bugünden i
tiıbaren Sirkeciden sabahları saat 
7 ile 9 ara1ôında her 7 dakikada 
bir T opkapıya bir tramvay hare
ket edecektir. 

Harap bir ev yıktırılacak 
Belediyenin yanında, cadde üs

tünde ahfap, bir ev evvelki gün
kü fırtınada çökmek alaimi gös -
termi,tir. 

Belediye evi tahliye ettirıni.
tir. Ev tehlikeli bir vaziyette oldu
ğundan yıktırılacaktır 

işleyen otobüsler azalıyor 
Otobüslerin fenni muayeneleri 

tamamen ikmal edilmittir. Mua
yenelere gelmiyen birçok otobüs
ler seyrüseferden menedilmittir. 

Bu kabil otobüsler elli kadar
dır. Şehrimizde itliyen otobüsler 
günden güne azalmaktadır. 

Şehir mezarlığı 
Fen itleri müdürü Ziya, me

zarlıklar müdürii Süleyman Beyler 
dün Şitlide yeni yapılmakta olan 
tehir mezarlığını tetkik etmitler
dir. 

Türk dili tetkik cemiyeti 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti mer

kezini de Dolmabahçe sarayına 
nakletmittir. Çalıtmalara burada 
devam olunmaktadır. 

Fatma da süpürgeyi kapmış, h
rında ateşliyere'k Meleğin üzerine 
atmıştır. Ateş Mısır koçanlarını 

tulutturmuş, ev de ateı almış ve 
ortaklar yüzünden Mustafanm iki 
odalı evi yanmıştır. 

dün tehrimizin temıqaya değer yer- --------·-----, 
}erini gezmitlerdir. Yarın tehrimiz- 1 Küçük haberler 
den gideceklerdir. '-•P•ra••ge_r_T_a•g•g•b•la.t

1
•t-g•az-ete_s.in-in 

Poliste değişiklikler 
İstanbul Emniyet müdürlüğü 

ınerlrez memurları ve komiserler 
arasında yeniden bazı değişikt~k-

1er oluştur. Bu meyanda evvelce 
Galata merkezi birinci komiseri 
iken son terfilerde merkez memur
luğuna, Eminönü merkez memuru 
Nazım Bey Adalar merkez me
murluğuna, Eminönü merkezi ko
misoerlennden Munffer Bey, A
lemdar merlcezi komiserl!iğine 
nal<lolunınuşlardır. O..ğer merkez
ler komiserleri arasında da deği
şiklikler olacağı söylenmektedir. 

Vali Bey Y alovadan geldi 
Vali ve belediye reisi Muhittin 

muavin Hamit Beyler dün Y alo
vadan ,ehrimize dönmütlerdir. 

Af YONKAHAHiSAH 
MADEN SUYU 
En sıhhi so:ra suyudur, 

Büyükadada çiçek bayramı 
Adaları güzelleştirme cemiyeti 

tarahndan önümüzdeki cuma günü 
Büyükadada Nice ve Canne tehir· 
)erinde olduu gı.'bi bir çiçek bayra
mı •tertip edilmiştir. 

Bayram saat 18 de Şehir bando
sunun iştirakile başlıyacak ve bir 
saat kadar devam edecektir. 

0

Tu
ring klüp tarafından inti.hap edi
lecek jüri heyetinin birinci ve ikin· 
ci olarak ayıracağı çiçeklerle süs
lenmiş arabalara birer kupa hedi
ye edilecektir. 

Ayrıca Ada ve İstanbul çiçek
çilerinin getirecekleri buketler a
rasında da bir müsabaka yapılacak 
ve birinci ikinci ve üçüncüye birer 
madalya verilecektir. 

Maliye Vekili şehrimizde 
dört gün kalacak 

Maliye vekili Fuat Bey tehri
mizde dört gün kalacaktır. Bun
dan so<nra Anadoluda bir tetkik 
seyahatine çıkacaktır. Elazize ka
dar ızitmesi de muhtemeldir. 

muharriri M. Adolf Paleftein teh· 
rimize gelmr.tir. Burada tetkikat 
yapacak ve memleketine dönütte 
makaleler yazacaktır. 

"' Yarın Roma vapurile 600 A
merikalı seyyah gelecek ve çartam 
baya kadar fdırimizde kalcaklar
dır. 

:ı. Gümüthane valisi E.t~ Bey 
mezunen tehrimize gelınıtbr. 

:ı. Gaziantep müakirat fabrikası 
müdürlüğüne Remzi Bey tayin e
dilmiştir. Reoızi 8 . bugün mahal
li memuriyetine gidecektir. 

"' Akdenizde Kaş limanında açı
lan Sahil Sıhhiye idaresi 25 Tem
muz 1934 tarihinden itibaren sıh
hi muameleye başlamıştır. 

Bu limana uğrıyan gemilerin pra 
tika ve vize muameleleri mezkilr 
idare memurluğu tarafından ya. 
pılacaktır. 

"' Roma vapurile bugün şehrimi
ze 550 seyyah gelecektir. Seyyah
lar son zamanlarda şehrimizde ba· 
zı mühim mübayaatta bulunmak
tadırlar. Geçenlerde bir seyyah 20 
bin liralık halı alıştır. 

.. 
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'*·@ #&~~~.,. 
Harp borusu! 

Etrafta büyük bir karaltı var •• 
Avrupa sulhu, dolayısile cihan 

sulhu tehlikede .• 
Ne oluyoruz? Ne var? Dünya 

karışıyor mu? Yeni bir umumi 
harp tehlikesi karşısında mıyız? 
Viyanada atılan kurşunlar yİı'mİ 
sene sonrıa tekerrür eden ikinci 
bir Saray Bosna hôdisesi mi? 

Her yerde bu kanUfllluyor. Ga
zeteler uzun uzun bundan bah&e
diyorlar. Vapurda "meraklı ve en
dişeli,, adam ilk rast geldiği dos· 
tuna yavtlfÇa bu suali soruyor: 

- Yahu ifittin mi? Harp ola
cakmı,. Vaziyet fena halde ger
gin. ita/ya ortdulannı Aouıturya 
hududuna yığmıf. Hepnni selet< 
ber halde bekletiyor. ilk İftz'ete 
bakıyorlar. Bir tüfek patlasa fela
ket .. 

Kahvede mütekait ihtiyar, nar· 
gileıini gunıldatarak, okkalı kah
vesini hopurdatarak gazetesinı 
mütalea ediyor ve sonra kendi 
kendinne hayr.etini izhar ederek: 

- Olur şey değil! Olur '~Y 
değil! .. Gene dünya karışacak " , 
gene harp olacak! Diye mütalea 
yürütüyor .• 

Vapurda, tramvayda, lokanta· 
da , parkta •• Hep bu lakırdı! 

Bazı gazeteler kırmızı, yeşil 
mavi renkte iri harflerle harp na
karatı yazıyorlar: 

Ord'u/ar hazır! Avrupa tehli· 
kede! Sulh tehlikede.. Bir harp 
ihtimali çok kuvvetlidir. Ve saire 
ve saire ... 

Ne oluyoruz? Ne var? 
Hakikaten bir harbe mi gidi

yoruz. Kim kiminle harp ediyor?. 
Kim kiminle boğuşuyor? 

ita/ya Avusturya hududuna 50 
bin asker tahşit etmişse ne olmuş? 
Kiminle harp edecek? Maden.ki 
askerler Avusturya hududunda -
lar, Avusturya ile mi harp olı:ı
c:ak? 

Nargi/enni tokurdatan ihtiyar, 
Avrupanın vaziyetini bilmiyen 
"endifeli adam,, Dollluas'un İs
mini ömründe bir dela bile ipit
memif "bigane,, , Viyananın 
hangi memlekette bulunduğunu 
bile tefrik edemiyen "vasat adam,, 
hiç bir fikir yorgunluğuna katlan
madan kararını veriyor: 

Harp olacak! Yarın, öbürgün 
göreceluiniz! Beni dedi idi der1i
niz! Nah şuraya yazdım. Eğer ba 
sefer de bir harp çıkmazsa hiç bir 
zaman çıkmaz .• Bak gazete ne ya· 
:ı:ıyor? Her fey hazırmış! Ordu
lar emir bekliyormu'I! 

Ona sorsanız: 
- Peki amma, kim kiminle 

harbediyor? 
Derhal cevabını verir: 
- ipe Avusturya ile ita/ya de, 

dik ya ••• Bilmiyor musun? A seni~ 
gazete de okucluğun yok! .• 

- Peki harp neden çıkıyor-
muş? 

- işte bir nazırı öldürmü,Ier? 
- Kim öldürmüş? 
- Bir takım adamlar! •• 

Evet maalesef bir takım adam
lar bir nazırı, değil birkaç nazın 
vurmuştur. Çiinkii vurulan adam 
hem Başvekil, hem de birkaç ne
zareti uhtesinde toplayan bir kim
sedir. Bunun Avrupada menafii 
çarpışan birçok devletler arasın
daki siyasi münasebetlere icrayi 
tesir edeceği fiiphesizdirı. Fakat 
ucu bir harbe ve hatta umumi 
bir harbe kadar gider mi? 

Hayır; hiç bir zaman bu mev
zını bahsolamaz. Çünkü umumi 
harpten yeni çıkan devletler he
nüz nakahat devreııindedirler. Bir 
harbe girişmelerine ,imdiki halde 
maddeten imkiin yoktur. Ve zaten 
Avusturya Başvekilinin katli me
selesi bir harp doğuracak sebep
lerden değildir. Harp etmek için 
bir düpnarı olmalıdır. Bu düşman 
henüz taayyün etmemiştir. Mey
dantla yoktur. Kim kiminle harbe
diyor, evvela onu bilelim ve niçin 
harlbediyor. Bunu tayin edelim ve 
ondan sonra harp ihtimallerini ko
nufalım. 

Daima harp edebiyatını teren
nüm etmiş olan ita/yan BQfVekili 
Mösyö Mussolini bile bir harp ih
timalini gözönünde bulundurdu • 
ğu zaman "barutu at~liyecek her 
halde FQfizm olmıyacaktır. ltal
yamn başladığı i#eri baFffllast i
çin daha uzun müddet sulh ve sü
kUna ihtiyacı vardır,, demişti. 

Amma bugün için vaziyet böy. 
le değildir denebilir. Fakat o öyle 
ise vaziyet nedir? Onu bilelim ve 
ona ızöre harp boru-u öttürelim! 

Mümtaz FAiK 
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CLondra mektuplan 

Loit Corc, 
Bunamıştır ! 

)'_( _Ö_z _d_ili_m_iz_Ie___.) 
l..A.K ............ ; 

Züüğrtlüğün adı •• 

Londra: 20. 7. 1934 

Londra'ya gelirken emellerim • 
den hafka belli başlı birkaç heve • 
sim vardı: Briti' müzeumu, Zoyi 
(hayvanat bahçesini), Siti'yi ve .• 
Lloyd George'u göımek! 

Düşmanına karşı asil müsaına • 
hası, Yüksek istiklal aşkı ve eşsiz 
zafer kabiliyeti kadar methur olan 
Türk milleti onu ölmüş sayıyordu 
biliyordum. 

Dünyarun en müthiş hezimetine 
uğratbğımız, milletine en mütkül 
harbi kazandırmakla "tetviç,, edile 
ceği bir zamanda yerinden ettiği • 
miz bu adamı, artık affetmittik .. 

Çarpı'k gayeleri mırlavva Japon 
evleri gibi ta küçük Asyadaki bü
yük zelzeleyle üzerine yıkılan bu 
adam, artık kitaplarına gömülecek 
ve günahlarının kefaretini geçire
cek sanıyorduk .•. 

Onu bir parlamento içtiınaında 
gördüm. Kır batı ve kızıl suratı, ko· 
müniat meb'uslarm riyaset divanı 
maeau üzerine konmut ayaklarile 
bir hizada göriinüyordu. Suratına 
baktıkça, irtikap ettiği hataların 
ebedi utancı ve pişmanlığı yüzünü 
kızartmıf, damgalamıf diye dütün
'düın; ağarmıt saçların aıil ve muh
terem göateritini ona layık görme
"diğim için ana dilimin bir atalarsö
:zünü hatırladım: "Biz, bu sakalı 
'değirmende ağartmadık,, ve fiiyle 
tevil ettim: "O, bu saçlan politika 
Öeğirmeninde emperyalist menfa. 
atler övütürken, İfgal fırıldakları 
<löndürürken ağarttı,,. Saçlarının 
alaca karanlığında böyle bir nevi 
ikirli ft bir peruka kadar sun'i bir 
göaterit vardı .. 

Ve geçen gün, her satumdan bir 
vaıiyet kokusu gelen "Harp hatı
raları., ru gözden geçirdim. Hüküm 
leri nalıncı keseri gibi hep kendi
ne yontan sMırlarmda yeni bir tek 
itiraf bulamadım diyebilirim; an
cak tevil ve iftira vardı.- Bir de 
ne göreyim: Kitabının bir yerinde 
büyük Türle: milleti için "tembel ve 
;yaV&f,, aıfatlannı kullanmasın mı? 

Cahil olduğu, bir zamanlar, dar
finneael kadar p.yi olan bu zavallı 
büyük ihtiyar, misalini, sanki bat· 
ka hiç tetebbuu yokmut gibi, bir 
iptidai mektep kıraatinde okmnuş 
olduğu kaplumbağa ve tavtan hi • 
kayesinden çrkartmısb: "Müttef;f<. 
lerin vurdmn duyma~lığı ve ihmali 
yüzünden tembel ve yavaş Türk 
yantı kazandı,, diyorftu. •• 

lhtiyarlarm bunamaları çocuk • 
latmakla baflarmıt; Uoyd George 
'un bunadığına hundan iyi delil mi 
istersiniz? Çocukluğunda okuduğu 
kıraat kitabından son asnn büyük 
mucizesi için ahkam çıkatrmağa 
kalkı,ıyor: 

Asırları yıllarda hatta günlerde 
&fan Türk milletine tembel ve ya
Vaf diyebilmek için, sade garazkar 
değil, cahil ve bunak olmak ta 
şarttır ..• 

Evet: Yürüdüğü yerde, 9 eylulün 
haberini aldığı ilk i.nın tesiri bala 
üzerinde duruyonnu• gibi çene ke
m;kleri ağır ağır hiribirine çarpan 
ve kolları yanına sarkan kızıl su • 
ratlı eski nazır, bunamışhr ..• 

Behçet KEMAL 

Sıcağa karşı denizi 
Y eryüziine bu yaz ne oldu böy 

le? Japonyadaki Kora yanmadan 
altüst! Su baskınlarına kendileri
ni kaphran 5000 kisinin ortadan 
yok olduğunu söylüyorlar. Yüz bin 
ki1fi de açıkta imiş. Amerikada o 
kadar korkunç bir sıcak dalgası e· 
si?:ormuf ki, en aşağı üç yüz kişi, 
guneş çarpmasına uğrayıp ölüyor· 
muş. 

Bizim burada biJ.e, baksanıza, 
sıcaklar 36 ya kadar fırladı. 

Ortalık cayır cayır yanıyor· 
Serinlemek için ne yapdsa boş •• 
Yelpaze yel getirmiyor, buzlu su 
ter ver:"yor, dondurma hızı geçin· 
ce susuzluğu arttınyor. 

Ôyleyse, :rıcaktan nasıl korun • 
malı? Ben, bunun tek yolunu bul 
dum: 

- Denize girmek! 
Akşamlan işten dönünce leke • 

siz Boğaz deni:rine kendimi ah • 
yor, boğazıma kadar gömülüyo • 
rum. Deniz suyunda ne var bil
mem. Bir dalış ve birkaç çırpıntf 
günün bütün yorgunluğunıı gider· • 
meğe yetiyor. 

Terden nrsıklam oUuğum gün 
ler bile denize girmekten çekinmi 
yorum. 

Denizde yalmz gövdeyi. değil, 
yüreği de serinleten bir nedeklik 
(1) var. 

Yalnız, girilecek den izi iyi. seç• 
mek gerek. 

Söz gelişi, Kumkapmın, yahut 
Samatyanın, içinde çerçöp yüzen 
denizine girmekle bir süprüntü a· 
rabaaına girmek arasında ben bir 
ayrılık (2) gözetemiyorum. Hepi
nize öğüdüm (3) şu: Denize gire· 
cek olur.anız dibindeki çakıl taşlan 
birer birer sayılan Boğazın akın
tılı denizine giriniz! 

M. SALAHATTIN 

( 1) N edeklik - hassa 
_{2) Aynlık - fark 
(3) Öğüt - tavsiye, nasihat. 

irtihal 
Eslı.:i pzıe!eei art..da§larclan Sadettin 

Beyin baba• mütobit ;..n.ı...- zabit
lerinden Mum.fa Beyin, tedavi edil
mekte olduğu Alman b-1ıanesinde 
wılat ettiği -.ünle haber alınmııtr. 
Merhumun cenazesi dün laddınlmtş ve 
T opkapJclıılı:i aile b!wimmm. defno
"-nu,tur. 

Sad..ııtin Beye ""' ke&.-dicle aileaine 
beyanı taziyet eyleriz. Allah nıhınet ey· 
liye. 

Kalabalık bir aile tanınm. Ge • 
çen gün bize gelmişlerdi. Baktım, 
hepsinin ayaklarında, bir biçimde 
altı lastik, üstü ketn ayakkabıları .• 

Dost başa, düşman ayağa bakar, 
derler ama, ben dostları olduğum 
halde başlarından evvel, gözlerim 
ayaklarına gitti; hatırlan hoşolsun 
diye: 

- Aman ne cici şey bunlar •.• di
yecek oldum· 

Ailenin reisi olan arkadcqım gü-
lümsedi; 

- Zariflik icabı! •• 
Ben bozmadun: 
- Tabii, dedim, zarif in.anlar, 

zarif ayakkabı giyerler •• 
O tekrar gülerek: 
- Bereket versin ki züğür.tfü • 

gün adını zariflik koymuşlar! dedi, 
maamafih hakkın var. Yüz yİ.rmi 
beş kuruştan yedi buçuk liraya al
tı çift ayakkabı sahibi olan adamın 
zarifliğinden kimse şüphe edemez! 

KULAK MiSAFiRi 

Bugünkü program 
223 Kh•. VARŞOVA, ı34S nı. 
17: Hafif masiki (taaa.nnili.J 18: Ti7atro 

haberleri. 18,10: Musikili bir nakil, 19: Ti .. 
J"•trodan •a.hneler. 19,45: Mvsalıabe .. 20: Mub 
telif. 20,15: H...sf nıu•İki. 21: Muaalı.abe. 21,12": 
Senfonik orkestra kon.tıtti. 21,50: Haberler. 
2.2: Lem~rıten neteli n~riyat. 23: Ma .. ba .. 
be. 23,30: Plak. - Musahabe.. - Dana, 

823 Kh•. BOKREŞ, 1364 m, 
11,30: Dini netriyal. 12: Oile kon.eri. 13, .. 

15: ıünd\i.z muaiki DOfriyab. 18: Musab,M,.e, 
18.15: Romen musikisi. 18,30: Köylü n.eıri1ab. 
19 05: Dana moaik.isi. 20,30: Mu•ahabe. 20,45: 
Pliı.:. 21: Hafta haberleri. 21,15: Tqannili 
orkestra konaeri. %1,.((): Radyo orkeatra.n. 22, 
20: Spor. 22,30: Rad10 orke.trası. 23: Haher .. 
Jer. Z3,30: Lido ban.yolarmdao. n..a.lde. koa.er. 

230 Kbx LOKSEMBURG, 1304 m. 
Jnıili.ıı: .Ü.aresi: 21.,20: Palnı·.>lİ•e taTafın· 

dan •erdirikn konaer. 21.30: Haberl.r. 22: 
Senfonik p1ilc. musikisi. 23: ICarııık konser. 
23,30: Da•• mu.ikisi. 

Kbs. PRAG, 470 "'· • 
17: .A•ktti kon•.el'. 18,30: Plak. 18.,SS: Al. 

manca netriyat. 19.,SS: Haher1er. 20,05: Brüno. 
dan nakil. 20,55 Muaaliabe. ftl haberler. 22: 
FHbarmonik kon .. r· 23: Mu•a1tabe. 23.20: Plplı: 
- HaberLer. 23,,30: Sdıırammel musiki•i. 

Kh:a:. Briino 32S ın. 
18,55· Almanca n-etriyat. 19,SS: Praıtall 

nakil. 20,os: 1C.ant1k •etriyat. (kernan '9e ta
ıanni.J 20,SS: K'..onfera.ıı•. 21,10: Kuart.t lr:on .. 

••rİ. 
Kbz. BratialiYa 298 m. 
18.JO: Radyo orks.tlrau; 19,!SS: Praıtan 

nakil. 20,05: Brünodaıı nakiJ. 20,55: Ma•ababe. 
21,10: Praıtan aakil 23,30: Praıta.n. 

Kbz. MOSKOV A, • O•trava 269 m. 
18,.JO: Brünedau aa.kil. 18,55: Almanca.. 19.SS 

Praıtan. 20.05: Briinodau. ,20,SS: Praa. 21,10: 
Poli• h.armonik t~ 2'1:;SS: Prı. 

S.S Kb>, BUDAPEŞTE, 550 •· . 
21: Bud.ape-ıte lcoa•e orke•tra•ı. (Sb'MH•u' 

un e•erlerinden parça.IS'f.) 22,30: Haberler ..... 
at kotulan netiaeleri. 23,30: Viyolon•el ' mu· 
•İkİ•İ. 24,10: Kurina Sis•n takımı. 

191 Kh:r:. Deuhchfan'l.!:~d .. 1671 m. 
21: .. Dand bararet:n;,~~., aü:lme hapları:,, 

i•imli daD• mu•ikili neı-1i.yat. 23: aHberler. 24: 
Da.n• rou•iki•İ. 

904 Khz. HAMBUltG, 332 m. 
21: "Riefkein Urlauh., isimli mu•Ücili temli. 
23: Haberler. 23,30: Dana mu.tiki•i. 

175 Kh:ı;.. MOSKOVA, 1714 m. 
1 t,15: Opera.lal'da't f41.rkr1ar. 12,15: lı•eçç• 

13: lnıilizce. 17,39: Mu.abahe.. 18,30: Mo
dern Sovyet operetlerinden parçalar. 22: Al
manca. 23,05: lnailizce. 24,05: l•...-eççtt. 

592 Khz. VIY ANA 507 m.: 
21,05 Holzer idaresinde Radyo popÜrİ•İ 

Viyana operet rou.ti.kis.i 23 Haberler Z3,20 
Pli.k 24,30 Daaı mu.ikisi. • 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Unyon Hanında Kain 
ON YON SiGORTASINA yaphnnız. 

Türkiyede bilafaaıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 

Milliyet'in romanı: 35 si bu kadar gürültülü bir tekilde 
yazmıştı, acaba bu it neydi? Hele 
bi~ soruşturmak gerekti. Vali şuna 
buna derken Sansarosu polis mü
dürünün kartısma diktiler. 

piroğrafla çrkarılıyordu. Bir g~n 
birinci sayfasında bom bo~uk 51z· 
gili bir karikatür taslağı ıle şoyle 
bir yazı vardı: 

(Garip bir hastalık: Düğme 
(hastalığına tutulan küçük bir 
(mektepli. Bu çocuk evvelce bir 
(ahmaktı. Adeta meczuptu. Son· 
(ra hırçın bir deliliğe uğradı. 
(Mektep idaresinin babacasına ve 
(son derece sefkat ve ihtimamla 
(bakılması rÜzünden aklı yerine 
(gelmiş ise de bu kere de düğme 
(çalmağa başlamıfhr. Mektep ar· 
(kadatlarının çamaşırlarında,y el
(biselerinde düğme bırakmıyor· 
(muf. Hatta daha garibi ve tehli
(kelisi şudur ki, merkum çocuk 
(çaldığı düğmelerden boşuna gi
( denleri çiğnemeden yutuyormuf ! 

(Memleketim'zi teşrif buyur
( dukları günden beri göstenni' ol· 
( dukları idari, siynsi, İçti.mai deha 
(sı ile kalplerimizde minnet, tük
(ran, abudiyet tesis eden valii va· 
Oıitanımız Pata efendimiz baz. 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
(retleri had· seyi lutfen haber al
( malan frzerine iti ,ehrimizin asa
( yitinde harikiili.de muvaffaki
(yet!er götrteren polis müdürü isa· 
(bet' tedbiri Beyefendi ile kahra
man inzibat ve müekkıili hayatı. 
(mız olan jandarma kumandam 
(beyefendiye havale buyurmuşlar
( dır· 

(Bu garip, garip olduğu kadar 
(mühim hadiisenin neticesini ay· 
(rıca bildirecegiz. Bu münasebet
(le hususi ressamımız tarafından 
(çocuğun çizilen bir resmini der
( cediyoruz.) 

Sansarosun itini ne vali haber 
almı9h, ne de ötekiler. Bunu mek
tebin Arapça hocası kahvede söy
lerken gazetenin muharriri i9itmit 
ti. iti dallandırup budaklandırma
s , o günkü gazetesinin bet on ta
ne fazla satılması içindi. Tebliğ 
olunacak zafer haberleri, tatafat
landırılaca:k siyasi muvaffakiyet
ler kalmamışh. 

Fakat madem ki, tehir gazete-

Çocuk bütün sorulanlara yalnız 
bir türlü cevap veriyor, bafka bir 
feY söylemiyordu: 

- Ben hırsız değ'lim. Ben düğ
me çlmadım. Ben hırsızlık nedir 
bilmem. Düğme oynadım. Düğme
leri yuttum. 
Çocuğu bir odaya kapadılar. 

Sorgu sırasında orada bulunan 
jandarma kumandanı odasına çe
kltince biraz dütündü. Hissedeme
diği bir tedai ile delikanlılrk devri· 
ni hahrladı, oradan çocukluk ça· 
ğına döndü, derken gülümsemeğe 
başladı. 

Polis müdürüne gitti: 
- Yahu! Hafız Bey! dedi. Biz 

çok acemice hareket ediyoruz. A
man bu işin yutma tarafını kapa
talım, sonra bize gülerler. 

- Kendisi itraf ediyor. 
- Doğru aına, düğmeleri hap 

gibi yuttum demiyor. Bizde çocuk
luğumuzda zıp zıp, atık, ceviz oy. 
nardık. Bu oyunlarda yutmak de
mek kazanmak demektir. Çocukta 
düğme oynadım, kazandım demek 
istiyor. 

- Ben çocukluğumda öyle teY· 

Yüzümüzün karaları 
Mahkeme salonu. . Hakim, Müd 

deiumumi makamlarındadır. Sa • 
lon, hıncahınç, dinleyici ile dolu. .. 
Kır saçlı, kısa boylu esmer bir şa· 
hıs maznun mevkiine gelip oturdu. 
Hakim mazmına teveccüh etti. Maz 
nun ayağa kalktı. Reis sordu: 

- isminiz? 
- Sabri. 
- Pederinizin ismi? 
- Sahir. 
- Kaç yatındasını:z? 
- Kırk beş. 
- Ne ile iştigal edersiniz. 
- Muharririm. 
Müddeiumuminin iddianamesi 

okunduktan sonra reis tekrar sor· 
du: 

- Hasan ve Cemil kitaphanesi 
tas-afından neşredilen iki yüz ellli 
sayıfalık (Yüzümüzün karalan) is 
mindeki romanı siz mi yazdınız? 

- Evet efendim bendeniz yaz
dım. 

- Bu kitabın makamı iddiaca 
müstehçen ve ahlaka bugayir oldu· 
ğu iddia, balkın ar ve bayi. duygu 
larmı inci.tmesi itibarile tecziyeniz 
talep ediliyor, ne diyeceksiniz? 

Maznun yutkundu. lki tarafa ha 
tmı salladı: 

- Reis beyefendi, bendeniz yir 
mi seneden beri matbuatın emek· 
tanyım. 

Heyeti içtimaiyenin za-
rar gördüğü Jeylerin ebedi bir 
dütmanryım. Cemiyete gelen fena
lıklar, beni nişterlemit, büyük acı· 
lar içinde bırakmıttır. Ko-
kain, morfin gibi keyif veren zehir 
lerin fenalığını, içkinin mazarratı
nı, bundan doğan za.-arları canlı 
ve feci bir slİrette tetkik ederek o
kuyucuların ibret nazanna çarp • 
hm. 

"Şimdiye kadar yirmi beş cilt ro 
man, üç yüzü mütecaviz h.iki.ye yaz 
dım; fakat hiçbir zaman gayem • 
den uzaklatmadım. Romancı ilk 
evvel cemiyetin muharriri olmalı • 
dır, bir cemiyet içinde Yafayan 
fertleri içtimai hastalıklardan tah
zir etmeli fikrindeyim. Ni
tekim mevzuu habis buyurduğu
nuz (Yüzümüzün karalan) ismin
deki roman için üç aene uğrat
bm. 

Reis maznunun sözünü kesti: 
- Sadetten uzaklatmayınız, de

di. Sonra zabıt katibine, kitapta 
cürüm tesk'I eden bazı sayıfaları 
okuması,;ı söyledi. 

Zabıt katibi romanın birçok yer
lerinden okudu. Reis sordu: 

- Sabri Bey, romanınızda a
sil bir aile kadım olan Refia Ha
nımın kocası Müfit Beye iba:net et· 
tiğini açık bir surette tasvir edi • 
yorsunuz. 
~ Romanımda ya.şıyan tip, zengin 
asil bir aile kadını olan Refia 
Hanımın ayyaf bir serseri olan Ce
malle kocasını aldatması sahneleri· 
ni bütün çıplaklığı ile tasvir etmek· 
liğimdeki sebep fenalığın okuyu • 
cuda tesirli bir intiba bırakıp çir • 
kinliği hissetmesi, binnetice namus 
ve haysiyet ve şeref gibi yüksek 
mefhumların ayaklar altına alın • 
masındaki fecaati göstermek gaye
sine matuftur. 

"Cemal, tufeyli bir adamdır. O, 
namuslu, bir aile kadınını 
iğfal etınittir. Sonra teker· 
lemeciye zehirli teker imal etti· 

ler yapmadım. Merhum peder her 
sabah elimden tutar laf medreseye 
götürürdü. Aktam yine beraber e
ve dönerken. Hukuk mektebine 
girinciye kadar ve çıktıktan bugü
nedek lubiyat nedir bilmem. 

- iyi ama, siz bilmiyorsunuz 
diye elin zavallı çocuğunu hapis 
edemeyiz, deliye çıkaramayız ya. 

- Canım efendim. Düğmeleri 
çalını' mı çalmamıf mı? Asıl me
ıele, adli olan bu meseledir. Son
ra çocuk re,itmidir değilmidir) 
Bunu ariz ve amik tahkik lazım. 
Retit ise adliyeye teslim olunur. 
Değilse icabı veçbile hususi ceza 
görür. 

- Yani falakaya mı çekilir? 
- Artık orası mektep idaresi 

ile polise kalmıt bir keyfiyettir. 
Velev çocuk olaun bir hırsızı batı 
boş bırakamayız. 

- Anladığıma göre mektep ida
resi ile siz çocuğu cezalandıraca
ğız diye kim bilir neler yapacak
sınız. Fakat Hafız Bey, siz de gör
dünüz, öyle ıkonuf&n, o kadar iç
ten göz yaşı döken bir çocuk ya. 
lan söylemez. 

- Öyleleri ne düzenbaz olurlar 
bilseniz. Ben onları merkez me
murluğumdan bilirim. 

Jandarma kumandanı biraz dü
•ündükten sonra ayağa kalktı ve 

rerek kocasını öldürmüştür. Ben 
bu haleti ruhiyeyi tetrih ettim. 

"Muhterem Reis Beyefendi, tam 
üç sene, memleketin fenalık çirkef
leri içinde yuvarlanarak büyük fe
dakrlıklarla, yorucu tetkiklerle el
de ettiğim· bu mevzuun bir halk ro
manı için büyük bir kıymeti var • 
dır. Böyle mukaddes bir gaye u • 
ğuruna neşred'len (Yüzümüzün 
karalan) romanımın benim icin 
bir yüzkarası teşkil edeceğini z~
nctmem. Yüksek adaletinden emin 
bulunduğum mahkemei aliyeniz • 
den beraetimi talep ederken böyle 
bir eser için tecziye değil, takdir ve 
taltif beklediğimi haklı olarak ila
ve etmek isterim. 

Mahkeme, kısa >bir müzakere • 
den sonra romancı Sabri Bey hak
kında fU kararı tefhim etti: 

"Hasan ve Cemil kitaphanesi ta
rafından neşredilen iki yüz elli sa
yıfalık (Yüzümüzün karalan) nam 
kitabın muharririnin tecziyesi talep 
edilmit ise de cereyan eden muha 
keme neticesinde mezki'ir kitabın 
muharriri Sabri Bey tarafından 
yapılan müdafaada kitabın 
cemiyet içindeki fenalıkla-
rı tethir ve tetrih ve binne
tice halkın tehzibi ahlak ve efka
rına hizmet maksadile yazıldığı ve 
bu uğurda yazılmı1 birçok asarı 
bulunduğu, m~ileyhin hu türlü 
kitapları memlekete faydalı olsun 
diye tahrir eylediği ve bu gibi e
serlerin emsali dahi mevcut olması 
ve mumaileyh Sabri Beyin ş'm
diye kadar hiçbir suretle mahkıl
miyeti olmayıp hüsnü ahlak asha
bından bulunması neticesine varıl. 
mı~ olduğundan mumaileyh Sabri 
Beyin beraetine karar verildi., 

Kararın okunması bitince si.mi. 
in kitlesi birden dışarı çıktı. Mu • 
harririn kitabını okuyan da oku
mayan da hararetle onun elini sı
karak: 

- Geçmif olsun beyefendi, de -
diler. 
Muharrir o zamo.n dıtha geniş bir 

nefes aldı. Ve memleket için ilk de
fa vazifesini yapm•• bir insan gibi 
kalbi bir istirahat duydu. 

Osman NVRI 

1 Askeri fabrikalar ilanlan 1 
Bakırköy Barut Fabrikala

rı için 15 ila 20 ton tasfiye e
dilmiş pamuk pı\zarlıkla mü
bayaa edileceğinden şartna • 
mesine göre satmak istiyen
ler 30-7 -934 pazıırtesi günü 
saat 13 ten 16 ya kadar Fabri
kada Satmalma komiyonuna 
müracaatları. (542) (4096) 

4459 

SATILIK ECZANE 
1stanbulda, İ§lek bir yerde a&tılık 

bir eczane isteyenlerin lstanbulda ec· 
za taciri Siza ve Benbasat Efendile -
re müracaat ebneleri. ( 1355) 

4476 

ZAYİ - 930 SPne•İnde Konya li· 
sesi orta kısmından aldığım tehadet
nameyi kaybett'm. Yenisini alacağım
dan diğerinin hükmü yoktu.r. Sirkecı
Düzce Hendek otelinde Hüseyin. 

(1473) 

biraz keskin bir sesle: 
- Müdir Bey! dedi. Bu çocuğa 

ceza olarak dayak atılmıyacak. 
ltkence, hakaret edilmiyecek. Bil
melisin;z ki, o bir şehit askerin ço
cuğudur. Ben de bir askerim! Bu 
itin ardını bırakmıyacağım. Har
biye nazırına, Sadrıazama, mebu
san meclisine kadar bildireceğim. 
Hele çocuğa bir iliştiğ ni haber a
layım. itte size açıkça bir söz ! 

* * * Kumandan çrkınca polis müdü-
rü düşünceye bile varmadı. Jan. 
darına kumandanının savurduğu 
tehditlerden hiç bir netice çıkmaz
dı. Nereye yazarsa yazsr..ı, !kimse
nin kimseye aldırdığı bir devirde 
değiliz. Kumandan, ötede fÖyle 
düşünüyordu: Devleti idareye kal
kışanlar ipin ucunu ellerinden ka· 
çırmıtlardır. Şimdi her işi bırak
mıtlar biribirinin gözlerini oymak
la, biribirine çukur kazmakla va· 
kit geçiriyorlar· 

Hırsızlığın her türlüsü bir çeşit 
asalet ve fazilet rütbesi olmuf. U
ğursuzluğun bir ölçülemezliği var. 
Bir meyhane kaçkını iki dakikada 
zengin oluyor ve yüz senelik na· 
muslu, ocaktan bir ticaret evi ya
rım dalııikada batırılıyor. 

Türkün büyük ve faziletli yur· 
duna yarım sürü çakal saldırm~ 

• 

( •ıtıty~1 
r' Amn umdesi " MI LLIYE 

ABONE ÜCRETLERi 
. . tı•"'· Türkiye ıçın ı,.,.. 

L. K. !' 
3 aylığı. • • • • • . • 4 - 1 ~; 1 "6 •••••••••• 7 5028.'.,/' 

12 .......... 14 - ~ 

Gelen evrak ıeri verilmez.- G~;: 
geçen nüshalar 10 kuruttur.~ t: 
matbaaya ait itler için müdırıJe ,J 
r:ftıtt ~dilir. Ga:ıetemiz i.la.nlarııı. 1t1• 

tini kabul etmez. 

TURK TiCARET V~ 
SANA YI _ odtl 

Bankası Tasfiye Memurlu_gu 'f;ıl 
Hali tasfiyede bulunan Tur~ 

ve Sanayi Bankaaının alacaklı . 'fi 
deylediği konkordatonun birin" d 
Mahkemesince tasdikine dair •• jr. 
karar kesbi kat'iyyet eylediği 
konkordato mucibince tediyat jcr' ~ 
ceğinden alacaklıların alacaJcJarı~tl 
viyetlerini müsbit vesaiki h""'' " 1 ...... 
Temmuz 934 tarihli pazartesi gu ııJ 
itibaren hergün sabahlan .,.at 1 

kadar Ta§ Handa be§İnci kati• tlıl' 
Tasfiye Memurluğuna müracS• 4frl 
zuma ilan olunur. (1414) 

Üsküdar 1 inci sulh bukUk ııJI 
liğinden: 11" 

Osküdarda Çarıı boyunda 
hamam nam mahalde Şerife 
H. Ayni adreate Hesna Hao"."" ~ 

Müddei Mehmet Halit Be>"0 tf 
hinize ikame eylediği çarı• lı~ f 
Maruf büyük hamamın izal.•'d• 
davasının cari muhakeme•f 0 
halli ikametiniz meçhul bu ~-' 
mübaıir tarafından verilmit 0 ;I• 
ten anla§ılmıf olduğundan . ıııİ' 
tebligat icrasına karar verıl J" 
makla muhakeme günü olan 1~ 
tarihine müsadif çal"}amba g ~ 
at 11 de Os. sulh birinci huJıılblv 
kemesine gebneniz lüzumu ı;,~ 
lunur. ( 

Se§inci icra memurluğund~·~ 
Tamamına yeminli üç ehi! eP 

tarafından 260 lira takdir edıl', 
tepe Karaağaç aok~ında 1!.I 
No. lı 74,50 metno murabbaı ar . .,, 
hine itibarile 34 tam, diğer 2 b• ; 
ıian 96 hisse jtiba.rile 66 ıeh~ 
arttırmaya çı!tanlmıı olup ,,.r 

1
, 

si 20-8-34 ta.rihinde divanh•Pe& 1 
lik edilip 2-9-34 tarihine ınii,.. 1 
zarteai günü •at 14 ten 16 i: 
de.r İstanbul 5 İnci fora me11'11~. 
da paraya çevrilecektir. Art!·.,./ 
İftİrak için kıymeti muh~ I 
yÜzde 7,50 teminat akçesi alı~~ 
terakim vergi belediyb vakıf / 
müıteriye aittir. Arttınmt nıuh ~il 
kıymetin·n yüzde 75 ini buldlll 
dirde ihalei katiyesi icra eclilİf ~ 
takdirde en son arttıranın t••: 
halci kalmak Üzere arttmna 1 ıl 
daha temrut edilerek 17-9-934 1 
ne müs.ad'f pazartesi günü .,., 
ten 16 ya kadar müzayede jct•ııl 
lir. 2004 numaralı icra kanuo11~ 1 
inci maddesine tevfikan ipote~,rl 
bi alacaklılarla diı"icr aliik~ 1 
ve irtifak hakkı sahiplerin ~ r 
gayri menkul üzerindeki haki• f 
auaile faiz ve masarife da~r tjl 
iddiaların evrakı rnüsbitelerıl~,..I 
içinde icra dairesine bi}dı \i 

lazımdır akıri halde hakları ~,i 
cillile aabit olmadıkça sah§ ıl 
paylft§masrndan hariç kalac11~ ıı.ı' 
alakadarların da iıbu madde• I 
ye ahkamına tevfikan hareket ~I 
!eri ve daha fazla malUınat •::: 
ti yenler· n dairemizin 34 - 1 ·ı>" 
marasına müracaatları lüzumu ı 

(1471) 
nur. _,,,,,/. 

. fi 
milletin maddi manevi nesı dil 
pençeliyor, kemiriyor, yok e,J~' 

Atalar ve etiler diyarını 5 

ya döndürdüler. ··~r 
İnsanın asıl yandığını 5~ 

lükten ölen kundak bebelefl~ 
ğil; frnn kapılarında carı Jı 
gebe ann~ler değil; ticaret :el'. 
tında herkesin ba,ına bela ştl 
vesika değil; masum ada.ııı1 1,ıt 
mak, kurşuna dizmek, .h0ıi~ 
gitıneyenleri sürmek değıl; p• 
fey değil.. insanın asıl Y'~e 
teY Türk ordusunun hakare6e 
raması ve cephelerin birer e 
yatağı sayılmasıdır. i 

Evet umumi harbin or~~. 
sonra cephede dövüten k0 eri 1 

dövüttüğü siperde kötüler Y' 
yılıyor. ıııl 

Yıllar geçti. Her şey U11'\ 
Fakat Türk tarihi bu hakaı;e ~ 
ren cepheyi ve cephedekill1 

mıyacaktır. et 
Bu rezilce, alçakça hakı>' 

çık yapılıyor. ~)Iİİ 
Her hangi bir emir ıne 

olan, g~ 
Her hangi bir nüfuzuna 

nen, a 
Her hangi bir resmi v~Y'i ,~ 

bozuk rakip, kartısındakıll tı•1 
çık cümlelerle haykıra 
tehdit ediyor: .ıj / 

- Bitme<> 
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Iran transit eşyası 

Trabzonun lran transitini seneden se
neye kaybetmesinin muhtelif sebepleri 
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Balıkesirde yaz 
Nasıl geçiyor? 

Köylü çocuklar pansiyonu 
"h Polathanede fakir köylü çocuk~arı mu-

Bandırmaya tenezz.u tren-
1 

• • • 
leri tertibİDİ İsteyorJar httın yardımı ıle okutturuluyor 
BALIKESiR, (Milliyet) - Renç 

her sınıfının eğlencesi mükemmel· ı 
dir, fimdi hannandadırlar. Harma· l 
nının yanında bir çardak vardır. 
Onlar eğlenceye değil, kazanca 
bakıyorlar. 

itC:io •eni n 

m a. . ;.,. 111 Cil. '' • 

t;;ıırr;~ 

' ' . ·ııı li t3 ı -
Dl beı il .. h 

Bir kıeım halk ta sebze bahçele- , 
rinde ve bağlarmdadır, biraz eğ
lenmek ile, biraz çalı~mak ve ka
zanmak bir:birine karıfmıştır. En 
bahtiyıır sınıf ta bunlardır. Serin 

.,, bir gölge buluyorlar ve canları sı
kıldıkça türkü söylüyorlar. . 
Şehirde kalanların vay halıne .• 

Güneş alev alev ateş saçıyor. 

Rüzgar kaynar havaya toz katı
yor. Mahfil bdıçesinde Faik baba
nın kemanı öttü mü ~am üzeri 
piyasa zamanı başl~r. Mahfi.1, hal
kevi ve istasyon arasında pıyasa, 
yani topu topu 300 metrede döne
döne dolaşmak. Eğer bir kamyon 
veya keyfi yer:nde bir arabacı • 
nın sürdüğü araba ortalığı karıftır
masa bu gezinti bile bir n!.mett~r. Yalnız bu teminat senedinde 

TRABZON (Milliyet) - Tran
sitçilik, ötedenberi Şark vilayetle
rimizin ve kolllfU Iranın iskele
si olan Trabzon ve Trabzonluları 
yakından ali.kadar eden mevzu
lardan biridir· Iran fehnif8.}ıı Haz
retlerinin memleketimizi ziyaret
lerinden sonra Trabzonda üç, beş 
arkad&Jın, tüccarların hususi mü
sahabelerine kulak -..erenler bütün 
konu,maların Iran transitçiliği ü
zerinde temerküz ettiğini görürler 

Ticaret odasındaki kayıtlara na· 
zaran 926 senesinde Trabzon güm 
rüklerine Irana ait (43015) parça 
efYa girmifken, 930 senesinde bu 
mikdarın (9033) ve 931 senesinde 
de (6872) parçaya tenezzül etmit 
olduğu ve nihayet 932 senesinde 
(9334) parçayı bulduğu görülmek 
tedir. 

Trabzon iskelesinden geçen J. 
ran transit e'yaaının seneden sene
ye tenezzülü Trabzon iktisadiyatr 
üzerinde derin tesirler yapmıştır. 

Birkaç sene evvel Trabzon - Er· 
znmı yolunda bilhassa bu mevsim
de hemen her adımda yüzlerce 
vesaite tesadüf edilirlcen gün geç
tikçe bu tesadüfler saatlere, hatta 
hazan de günlere inhisar etmek
ted :r. Komfu ve kar<let memleke
tin eşyalarını topraklarımızdan ve 
en yakın yoldan geçirebilme çare
leri araflırılırken, son altı sene zar 
fındaki sukutun rebeplerini ali.ka
darlardan sorup kaydetmeği fay
dalı buldum. 

Trabzonda her biri otuz, kırk se
nedir Iran transit İflcrile me'gul 
bulunan kardef lranlı tüccarlar
dan aldığım notlan aynen kayde
diyorum: Bugün T ibrizi Garbe 
bağlıyan dört transit yolu vardır. 

1 - Tibriz - Mahra yolu 
1567 kilometredir. Sekiz günde 
katedilir. Münakalat ucuzsa da bü 
yük denizleri 8..fmak mecburiyeti 
dolayıaile Iran eşyaları ecnebi li
manlanna ancak 35 - 40 günde 
gidebilmektedir. 

2 - Tibriz Savclbulak - Re
vandüz yolu ki, Muaulda ikiye ay· 
rılır, Musul - Nuseybin - Dirzor 
Halep - lııkendorona kadar olanı 
1365 ve Musul - Kerkük - Bağ
dat - Şam - Beyrut yolu da 
1567 kilometredir. Bu yollardan 
seri vesait malları sahile 7 • 8 gün
de indirebilmektedir. 

3 - Tibriz - Çulga - Tiflis 
- Batum yoludur ve 1113 kilomet 
redir. Bir haftada 8,.fılır. 

4 - Tibriz - Hoy - Bayezit 
- Erzurum - Trabzon yoludur 
ki, 957 k ilometredir. Halen dört 
günde katedilmektedir. 

Bu dört yolun kilometreleri mü
kayese edilecek olursa en yakın yo 
lun Tibriz - T r".bzon yolu oldu
ğu göriilür. Türk topraklarından 
reçen yol kısalığından b~ka asa
Yifin rnükemmeliyetinden de Ce
nup yollarına her zaman için şa
yanı tercibfr. Böyle olmakla be
raber Iran transit efyalarının bu 
yoldan günden güne çekilerek di
ğer yollara gitmesi selteplerini a
raşhnrsak bunu biraz da muame
lattaki mü~kilat ve masraflarda bu
luruz. 

Irana giden e~yaların bir kere 
Trabzon ve ekser zamanlarda ikin 
ci defa olarak Kızıl d;ze gümrü
ğünde küp.t edil'p yegan. vegan 

, 

5430 kuruşluk pu~ vardır. 

muayene edilmeainden ambalaj o
rijinal bozulmakta ve emtia layme. 
tini kaybettiği gibi kırılacak ef
ya iee zayi olmaktadır. 

Trabzon gümrüklerinde bir be
yanname 25 - 30 elde muamele 
görmektedir. Bir çok defalar sevk 
vesaitini hazır olduğu halde iki, 
üç gün muameleyi ikmal için bek
letmek mecburiyetinde kalıyoruz. 
Transit efyalarrınrz uzun zaman
danberi transit anbarına alınmı
yarak ithalat anbarma alınmakta 
V>e muamelede ithalat emtiası bi
zimkilere tercih edilmektedir. 

Her sevkiyatımızda uzun mua
meleler icrasına ve masarif ihtiya
rına mini olmak için transit işle
rile mefglll olan bi!Un:ıum lranlı 
tüccarlar bir araya gelüp noterlik
ten mıuaddak mütesel.il kefaletli 
teminat mektubu verdiği:nı~ halde 
her yeni malın gümrüklere vüru
dunda bizden yine ikinci bir temi
nat mektubu alınmakta ve buna da 
ıbinde üç nisbetinde pul yapış.tırıl. 
maktadır ki, pul bedeli bir çok de
falar 100 liraya kadar yükselmek
tedir. Banka teminat mektubu ol
madığı gibi noterlikçe de musad
dak olmaması dolayısile ikinci de
fa alınan bu mektupların fazla bir 
kıymeti kanuniyeyi ha.iz olabile
ceklerini de tahmin etmiyoruz. 

Trabzon iskele resminin yük
sekliği de sevk masraflannı ka
bartmaktadır. Bunlardan batka ba 
zı ecnebi vapurlarının Trabzona 
kadar gelmemesinden evvelce bir 
çok efyalarımızı Istanhul gümrük
lerine çııkarıyor ve oradan Türk 
vapurile Trabzona celp ediyorduk. 
Son zamanlarda Istanbulla T rab
zon arasındaki nakliyat esnasında 
emtiadan vuku bulan noksaniyet 
gümrük bedellerini de gümrük i
daresine ödemeğe mecbur tutul. 
duğumuzdan şimdi Avrupadan ge
len bütün mallarımızı ecnebi va
purlarile Trabzona kadar getirt
mek mec.J:>uriy· tinde kalıyoruz. 
Çünkü ecnebi vapurlarile gelen 
emtiada noksanlrk zuhur ederse 
gümrük idaresine kartı mesul ad
dedilmiyorıız. Bu şekli muamele 
bizim işlerim!zi tehir etmekle be
ra.ber Tüıık vapurlarının da istifa
delerine set çekmektedir. 

I,te bir taraftan teminat mektu
bu, beyanname, or~olara yapıfan 
pullar ve iskele reami vesair mae-
raflarm yüksekliği maliyet fiyatı 
üzerine büyük tesirler yaparken 
diğer taraftan da gümrüklerde ya
pılan kütatlar neticesi ambalajın 
bozulmasından malın kıymetini 
kaybetmesi ve muamelatın e-ecik
mesi neticesi Iran transit emtiası 
her gün biraz daha yolunu değit
tirmiştir. Diğer trans't yollarında 
etyalanınız bu gibi masraf ve mu
amelede ve bilhassa küşada tabi 
tutulmadan doğruca Iran gümrük. 
!erine sevkedilmektedir. Ayni tes
hilata mazhar olduğumuz zaman 
Trabzon gümrüğündeki transit 
muamelesinin derhal fazlalaşaca· 
ğına hiç tüphe etmernel'dir. 

Yalnız Trabzon için değil, bü
tün memleketimiz iktisadiyatında 
büyük ve kıymetli bir mevkii bulu
nan Iran transit işleri hakkındaki 
bu notları aynen kaydetme'de ikf
fa ediyorum. 

Son günlerde cuma gunlenne 
mahsus ve Balıkesir ile Bandırma 
arasında bir tenezzüh katarı yapı
lacağı rivayeti çıktı. Eğer.~ fmıat 
tahakkuk etseydi, Balikesırlıle~ ~af 
tada bir gün Bandırmaı!a den zın 
mavi ve teskin edici manzarasın
dan istifade ederlerdi. Devlet De
miryolları idaresi bu işi yapmakla 
yalnız bir hayır işlemiş olmıyacak, 
kazanacaktı da.. 

Şehrin bu tenezzühe çok muh~aç 
halkı namına bir kere nazarı d k-
kati celbetmek faydasız değildir. 

Leyleklerle kartallar boğuşuyor 
Ayvalık - Bergama arasın~a 

Albnovadan bir çay geçme~dır. 
Bu çay.la sivrisinek ç~. o~~ugun: 
dan oraya ilaç dökülmuş~r. Ikı 
leylek bu ilaaçtan müteeas~r .. ol~
rak ölmüştür. Leylek le,lerı uzen
ne iki kartal .:koD.inut ve onlan 
parçalamıya b8,.flaP11ftır. 

Bu hadise b'.r leylek tarafından 
sezilmif ve demal bir kaç arkada
fı hDJben:lar ~i)miftir. Biribirini 
haberdar ede!l leylekler ovaya ü
tüşmüş, iki kartalı haklaınıtlardır. 

ı, bu kadarla da bitmemif bunu 
haber alan kartallar hücum etmit
tir. iki postacı Bahkesire gelmiş ve 
bütün leylekleri harbe davet etmit 
tir. Balıkesirde bir iki leylekten 
bafka kalmamıştır. 'Savaf,, 

Gemlikte kafes ve çarşaf 
kalkıyor _ 

GEMLlK., (Milliyet) - Yerli halk 
yalnız tiirkçe konu,acak, kafesler tem
muzun 18 nci günü her yerden kaldı
rılmıt bulunacak, ~e!"muzun 20 sinden 
sonra çartafla gezıhneyecek. 

Muallimler, belediye rüknleri, tellal• 
lar vali Fazlı beyin, kaymakamın ma· 
JUınatı da,hilinde hep bu temennilerde 
bulunurken çoluk çocuk kadın erkek 
bütün alakadarlar kafesleri aöküyor, 
mantolar diktiriyor. 

"Uğurlar olsun çarıaf hanım; yolun 
açık olaun kafes molla!,, diye alaylı 
gülüıerek ~!erinin bitmeaiııe çalıtı· 
yorlar . 

lhsaniye köyıllnde su ve telefon 
KARASU, (Milliyett - Karasu ka

zaaına meııbut ve Sakarya nehri aiı· 
zında hnluııan lhaaniye köyüne, civar
da b;r buçuk aaat mesafedeki soğuk 
au pınarından içilecek ıu Ketirihneai 
tahtı karara alınmııhr. Suyun köre ge 
tirilıııe•i için 2300 lira sarfedilmek Ü· 
zere ıııahallen ketfi yapılınııtn-. Bu 
pm:ırın yalnız 1500 l:.Oaaı köylü ve köy 
mensupları tarafından temin edilecek 
ve ıııütebalri para iae Adapazarı kaza
sı eırafından Kureyiı zade Talip bey 
Akrep :ı.ade Ibrahi:ın bey, ve boca 0-
mer efendi zade Hasan beyler tarafın
dan teıııin olunacaktır. 

lhaaniye köylüleri bu kıymetli yar
dımı fevkalade büyük bir arzu 'le 
kabul ve yarılım sahiplerine letekkÜ· 
ratta bulunmuılardır. Ayni zamanda 
lbaaniyc köyü ile Karıuıu kaza merke· 
zi araaında mevcut telefon hattının de
niz köyüne uzatılmaaı da tahtı karara 
alınmı~tır. Bu hususun temini için iaın. 
)eri yukarda yazılı hayır aa.hibi yardun 
cıların büyük yardımları da temin e
dilmiştir. 

Paşa yaylısında otel 
AYDIN (Milliyet) - Aydınm 

en iyi me~ire yeri olan ve vila>:e! 
• 1 rd "n•aah bıtı· merke:ı:ıne geçen e e ı v 

r;len bir yolla bağlanan Paşayak • 
laaına vilayet bir otel yaptıraca • 
tır. Otelin projesi hazırlanmakta 
olup pek yakında yapılmasına ba~
lanacaktır. Patayaylası yolu, otelı 
Va1İ1nizin Aydına bir armağanı • 
dır. Ve bununla Aydm etsiz bir 
vavla ve mesire kazanmıftır. 

Köylü çocukları 

POLA THANE, (Milliyet) - Bu 
mekıtubuında Türk inkilabının ya
rattığı eserlerin en mütevazi bir 
tanesinden bahsedeceğim. Her zi
yaretçi vatanda.,ın mi.~\i gururunu 
yükselten bu eser hiç 'üphe yok ki, 
bir ecnebi ziyaretçinin de gayri ih
tivari ıı-ıpta ile karı~ık takdirini 
celbedecek mahiyettedir. Türle 
Cumhuriyeti maarif inkilabının 
pek bariz bir nümunesi olan bu 
varlık Polathanenin yesil tepele
rinden birine bürünmÜf (Köylü 
çocuklar pansiyonu) dur. Kazanın 
genç maarifçilerinin tetebbüs ve 
diğer memurların el birliklerile vü 
cuda getirilın;t olan bu yuvaya a
çıldığı gün (Onuncu yıl dönümü 

pansıyonunun yemekhanesi 

Pansiyonu) ismi verilmittir. Mı;hi
tin yardunlarile yafıyan ve her ·;_ı 
biraz daha yükselen bu yuva p, · 
lathane köyleri mekteplerinde ;; · 
çüncü ıınıfları fkınal etmit olr ıı 
köylü yavrularını orta mektep ·ç·.ı 
hazırlamaktadır. Dört ve beşiı.ci • 
sınıftan ibaret olan pansiyon le· 
miz ve siJıhi dershaneleri, yeme·: 
ll<Üonları, tirin müzesi, yavrular ta
rafından tarhedilmif çiçek bahçesi 
ve bilhaasa ter temiz, zeki ve çahf
kan köylü yavrularile ümitlerimi
zi kuvvetlendirecek bir nrevcudiyet 
tir. Bu eseri gördükten sonra va
zifelerini kavramış olan maarifçi
lerimizi takdirle anmak bir borç
tur. 

Bornovada 141 çocuk sünnet edildi 
BORNOVA, (Milliyet) -

Cuına günün Bomooma emsalsiz 
bir şenlik içinde çalkalandı. Halk 
fırka31nın te,ebbüsile hazırlanan 
sünnet düğünü cümhuriyet parkın
da yapıldı. Bornovanın pmarbafı 
ve albndağ köylerinden getirilen 
50 çocuk ile Bornovadan 90 fakir 
çocuk sabahtan fırka binasında top 
!anmıflarm. Fırka bandosu milli 
havalar çalmağa bafladı. Fırka re
isi ıdare heyeti azasından F elımi 
Ridvan, Fahri beyler tarafından 
ço<-uklara yeni elbiseleri ve pd.buç
ları dağıtıldı. Çocuklar tepeden 
tn nl\ğa kadar giydirilmekten se· 
vinç duyuyorlardı. Az zaman ~on
ra otobü!'lere bindirildi. Önde fır
ka mızıkası olduğu halde tehlrde 
bir gezinti yapıldı. Ve sünnet ma
haili olan parkta toplanıldı. Saat 
on buçukta sünnete baflandı. iz-

mirin meşhur ıünnetçiai Ahaıet 
Hamdi efendi tarafından iki aa&t 
içinde 141 çocuğun işi bitti. Çocuk
lar parkın İçerisindeki büyük Rlo
na kurulan karyolalarına yatudır 
ken mızıka latif parçalan çalıywılu. 
Sıcak çorba, sövüt eti, ve hoşaf ve
rildi. Bu vesile ile gilnclüz ve gece 
sünnet düğünü COfgun nete içinde 
devam etti. Vali Kazım pafA refa
katinde Hdemit kaymakamı Ha,irn 
bey olduğu halde pan tefrif etüle\ 
ve siinnet edilen çocuklara ilb'f cı.tta 
bulunarak sünnetçi Ahmet Hamdi 
efendiyi. takdir eylediler. 

Su bayırlı ve insani ifi bap.rm~· 
ğ:ı muvaffak olarak muhitte derir 
bir memnuniyet uyandmuı fırk.:. 
reisi Cemal, Ridvan, Fehmi" Fı:.I: 
ri beylerle Ramazan ve Sünnetçi 
Ahmet Hamdi efendiyi .takdir .~ 
deriz. 

Yaz sıcaklarında T ekirdağlı1ar parkta 
TEKIRDAG, (Milliyet) - On gündür tefırimizde sıcaklar tam 

ş.iddetini göstenınekte, halk sahil boylanna ve ağaç gölgeler· ne üşüş
mektedirler. Belediyemizce tam bir park haline getirilen denize ı,; 
kim bahçe geceleri dolup bofalma kta, fdıir ha!ıkının bu sıcak günler
de serinlik ihtiyacmı tatmin etmektedir. 

• 
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rakın bir istikbal gösterecektir. 
Avıııaturyanın tcuoibi istendi 

BERLIN, 28 (A.A.) - Alınan is
tihbaN.t bürosu tebliğ ediyor : 

26-7 tarihinde M. Hitlerin M. Yon 
Papene yazmı§ olduğu mektup pneti -
cesi olarak reisicümbur Hindenburg, 
Baıvdril muavinini M. Hitlerin tek
lif ettiği mühim vazifeyi kendi.ine 
tevdi için Baıvekalet mümessilliği ile 
Saırre k.,.;.seırliği ~.,mi M. Yon 
Papenden aldığını bildirmiştir. Bu • 
nun neticesi olarak Batvekil, M. Yon 
Papeni fevkalade -zife ile Viyana or 
ta elçiliğine tayin etm'qir. 

Bu hususta, dün, Avusturya hiiku
ınetinin tasvibi iıtenmiıtir. 

V on Papen dahilden ıuakl'lffınlıyor 
mu? 

BERLİN, 28 (A.A.) - Havas Ajan 
aının muhabiri bildir~yor: Silezyada, 
dostlarının yanında bulunan M. Von 
Papenin bugün BerJine ııelınesi bek • 
)eniyor. 

M. Hitlerin kendiaine verdiği va-
zifeyi kaiıuf edip etmeciği beııiiz 
belli değildir. 

M. Yon Papenin Viyanaya tayini 
ile ayni zamanda sarfedilen harici 
aiyaset sahasında kat'i bir imale gay 
reli, M. Hitlerin dahili oiy.aaet endi • 
telerini gösterir gibidir. 

Bugünlük büyük bir muvaffakıyet 
ihtimali göıtenniyen nazik bir vazi .. 
6e >çm, barice, daha 30 hazinmda 
§Üpheli görülerek tevkif edilmit bir 
adam gönderibnektedir. Şurası mu • 
hakkaktır ki, Marbourg'daki nutkun 
dan ve akabinde M. Goebbeb ile o -
lan kavgasmdanberi M. Von Papen 
üçüncü Almanyayı idare edenlerin 
kayııtsız ve şariBZ itiımadıına sahip de
ğildir. Bir müddettenberi artık ean -
niyet edilmiyen kendiıinin, da.bili si .. 
yaaet sahnesinden uzaklaıtmlması i • 
ç.in heri>angi bft- çare anmıyordu. 

Bu itibarhı bugünkü gazıetele.-, M. 
Von Papenin umumi harpte Vaşington 
da bulunduğu zamanlar, göstermit ol 
duğu diplomat meziyetlerini yapm!l 
bir lisanla methetmektedir. M. Yon 
Papenin Viyanaya pderilmesiniın1 ..,_ 
bebinin, onu tutmakta devam eden 
Mareşal Hindenbourg'u zorlamadan, 
kendis.inden kurtulıınak arzusu olmak 
ihtimali vardır. Diğer taraftan Avus
turyarun tasvibini bildirmeden evvel, 
25-7 isyanının mesuliyetelrini ortaya 
çıkarmak isteyip iotem:iyeceği de bel
.li değildir. 

BELGRAT, 28 (A.A.) - Havas 
Ajansının mulıalriri bildiriyor: 

M. Yon Papenin Viyanaya tayini 
bure.da büyük bir hayret uyandır
mqtır. 

Siyasi mah11fil, bunda, Alınanyaya 
Avusturyada \'1'.nacbluu) lehine pro 
pa.gandaya tekrar devam yaaıtalannı 
veren yeni bir manevra ihtimali gör 
mekte ve bu tayinin Hitleri end",eli 
bir komıuluktan kurtaracağını kay • 
detmektedirler. 

VIY ANA, 28 (A.A.) - Ahnanya 
masalhatgÜznn dün akşam M. Yon 
Papenin Viyanaya fevkalade murah
haa olarak tayini hakkında Avuatnr • 
ya bükümetinden iıtimzaçta bulun • 
muştur. iyi malıimat alan mabafilde 
beyan edild:ğine ııöre buna muvaf. 
fakat edilecektir. Ancak bu bapta 
herhangi bir karar M. Dollfusa'ün ce 
naze merasiıninden ve yeni hükU:nıe .. 
tin t.,.ekkülünden sonra Yer.ilecektir. 

VIY ANA, 28 (A.A.) - Almanya 
maslahatgüzan, M. Yon Papenin ta
yininin tasvibi için hükümete müra • 
caat ebnitfir. Nazırlar meclisi bu it
e) me9gul olacaktır. 

Hükumet vaziyete hakim 

LONDRA, 28 (A.A.) - Avuatur
yanm Londra sefiri, Avusluryada sü• 
kunun temamen iade edild'ğini teb • 
liğ etmi§tir. Hükıimet, Styrierdcki ma 
halli karqıklıklar da dahil olduğu bal 
de vaziyete hikimdir. 

Bütün hudutlar açıktır daniryol
lar tabii şekilde çalışmakt'.arur. 

Kabine ncu.ı tepekkül edecek? 
ViYANA, 28 (A.A.) - Polio, 

(Montan • Alpine) isimli Styrie ma • 
den umum firketinin müdürünü, mil
li -yali.st tahrikçilerden M. Men • 
lacher ve Alman - Avusturya itimadı 
c.enı:yeti reiai ile profesör Hozelmannı 
tevkif etmittir. 

Polis bir taharri euıaaında ioilerin 
tertip ettiği heyeti vükela liat~ıu; bul 
muttur. Bu lôstede M. Rinteeln Beıve
kil, Jeneral Bardolf milli müdnfaa na 
zın, sabık Viyana belediye reisi M. 
Brandl emniyeti umumiye na~ırı ve 
matbuat müdürü M. Perl dabmyc na 
zırı olarak ırösterilmittir. 

VIY ANA, 28 (A.A) - M. Yon 
Papen, M. Dolfuoa'ün cenaze merasi· 
minele Almanyayı temsil edecektir. 

Von Papeni kabul ettiler 
ViYANA, 28 (A.A.) - A_.. 

turya kabineoıi M. V cın Pape
ni Alınanyanm Viyana orta elçisi ola 
rak kabule karar Yermİ§tir. 

Yu11o•lavya hududunu geçenler 

BELGRAT, 28 (A.A.) - Yug°"" 
JayYa Aajnsı bild:riyor: Dün öğle ü
zeri yüz kiti Avusturyadaki Radkera
burgdan YugoslayYa hududunu geç. 
mit ve Gonıjeradgonada tevl.if e:lil
miılerdir. 

BELGRAT, 28 (A.A.) - Styrdeki 
asilern Yugoslavyadan yardnn ıı<.r -

düklerin~ dair Avusturya menahiin -
den çıkaı~ haberler ile son Viyana 
hadioeelri dolayısile Avusturya hu -
dud•ında Yugoslav kıtaatının, bazı 
harekatta bulunduklanna dair olan 
haberler Yugoslavya ajansı tarafın -
dan kat'i olarRk tekzip edilmektedir. 

Dahili harp devam ediyor 
VIY ANA, 28 (A.:\.) - Cuma ı:ü-
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u et kuvvetile çarpışıyor 
nü, aak:n geç.mİ§tİr. Bununla beraber, Eon gibi hareket ettim. Bıınun iç:n 
Abıanyadan gelen mektuplarda ha} yaptığım itin mesuliyetini ,ıahsen üze 
,.ekil muavini Prena Starbeıınherg'e su rime almıı bulnnuyoruon.,. 
ikastler yapılacağı bildirildiğinden, Fransız. gazetelerinin telsiratı 
Başvekalet. binası HeimveQırenl.ede P ARiS, 28 (A.A. - F.-ansız ımıt-
polisler tarafından kordon altına alm buatı müttefdııan diyor ki: Voıı Pa-
•.ıı~tır. Cannthie'de tenkil ameliyesi pcn Viyanaya tayin edildi. Binaena-
dcvam ed'.yor. Heimvehren'leruı le.y- le)h Alınaayanın aiyasel.inde esas iti 
yareleri, nazilerin i§ıralinde bulunan barile biç bir değişiklik yoktur. An • 
yerlere. M. Hitlerin M. Yon Papcne cak tekil değişmiıtir. Berlin, §İddet-
yazmı§ olduğu mektubun kopyelEn - li siyasetini tatbik etmekle yanlış yo-
ni alınıtlardır. Fakat Naziler silahları la gittiğini hissederek timdi kurnaz
nı yine bırakmamı§lardır. Garbi Carin ca hareket etıneği denemektedir. Ve 
thie dağlarında ordu, harekalA iıtirak Yon Papen bu buauota biçılmit kaftan 
etmekted'r. V.illach civarında, muha- dır. 
rebeler ohnaktadır. Bu ak§am her ta Ecbo de Paria §Öyle ya.zıyor: 
Nfın sulha kavuşmuf olacağı tahmin (Yon Papenin çok latif ve nazik' 
ediliyor. sosyete adamı tavırlannda büyük bir 

PAR1S, 28 (A.A.) - Avusturya - manevra kabiliyeti olduğnnu hiç şüp 
nm vaziyeti Fransa, İtalya ve lngil • be&iz iki '}>iizlülükte bulunduğunu ka 
giltere arasında noktai nazarlar •ea- lıuıl etmek Jizımdır.) 
tiaine sebep olmakla beraber, §imdi- Exelsior diyor ki: (Doğrudan duğ 
ki halde herhangi bir diplomat'.k ho.- ruya hareket yerine diplomatik icra-
ırekete vesile olmıyacak gibi göriin • .at kain> olmaktadır. Bunun it:raf edil 
mektedir. miyen gayesi aynidir.) 

Frans.a 17-2-934 beyanatını imza- Anscbluss, bu nazik vazifeyi yap 
lamıt ol.an diğer iki devletle ukı bir mak için V on Papenden daha iyisi 
münasebet muhafaza etmektedir. Ve bulunamazdı.) diyor. 
1ayet bir t~bbüa yapılmak ıcap eder Petit Parioien &w.ıetes.i de §Öyle ya-
ae, bu üç devlet tarafından müıtcre - zıyor: 
ken yapılacaktır. - Hiç kimse aldanmıyacaktır. Yon 

Avusturya meselesi, beynelmilel Papen, Sarre komioerilği vazifesin -
mahiyettedir. Ve Fransa için yalnız de ne kadar teıblikeli lıôr adam idise de 
batına hareket etmek mevzuu bahis bu ,.,,ııi vazilwnde de o lcadar ~ 
olamaz. lidir. 

ltalya ile ngilJerenin de bu ırörü- Avusturyanın istiklalini tekeffül 
şe ittirak ettikelri zannediliyor. etmİ§ ve müteyakkız davranmağa ka 

BELGRAT, 28 (A.A.) - Harici- tiyen azmetmiş olan devletlerin şim-
ye nazırı, dün Kralın tedavi edilmek- di müteyakkız bulunmaları her za • 
te oldug"u Ni• •ehrine gi'-'•tır. Ak • mandan ziyade zaruridir.,, 

' ' ....._ n.. ___ :~ cli~r lci: (R..-''- • 1---tam Üzeri, ltalytn müfrezelerınin hu ""'"" - ,- ......,_, """'""' 
dudu geçtiğine, Avusturyanın Styrie yada sıkıcı telik!a edilen Yon Pape -
de artık vaziyete hakim olmadığına nin entrika kabiliyeti Viyanada çok 
~e Avusturya kıtalarının Bav1yera na. faydalı olabilecektir. Vatanperver A-
zilerin:n Avusturyaya bir lıiıctm>unu vusturyalılarm Yon Papenin hiç bir 
püskürtmek vaziyetinde kaldı&-ına da tetebbüate muvaffak olamıyacağını 
;. Jayialar çıkmı§tır. diifünerel: bundan o kadar endiıeye 

Teeyyüt etmemekle beraber, bu ha dütmiyeceklerdir. Her ne de olsa, Sar 
herler Belgradda büyük bir heyecan ıre itlerinden uzaklaımıı olması Sarre 
uyandırmııtır. milletinin basiretli kısmını mütee"5İr 

Küçük itilaf deo.letleri maslahat - etmiyecekt:r.,, 
gazarlan, vaziyeti tetkik içın topaln- Almanlar ne diyorlar? 
mıılardır. BE.RUN, 28 (A.A.) - Havas Ajan 

Küçük it:Jf mahafili, ltalyarun, aı muhabirinden: (El:ı:em bir tav.ı:ib) 
l'ıansa ile mutabık kalmadan müda- serlevhası altında yan reamİ corres -
hale -etmiyeceğini ümit etmekle ve pondance Politique et Dipolmati -
bu takdirde küçük itilfm muhakkak que gazetesi, son Avusturya badisele-
:surette reyine müracaat ediıeceği ka ri mesuliyetini nazilerin üzerinden 
na;ıtinde bulunmaktadır. atmağa ve bu meauliyeti Dollfüsa'e 

LONDRA, 28 (A.A.) - Havas A· yükletmeğe çalıpnaktadır. Bu gaze -
jansından: Mezun buluı:. - lnıriltere- te §Öyle yazıyor: 
nin Berlin sef:ri Sir Pbilipı: ; ve koma ( Beynelmilel matbuatın timdiye ka 
sefiri M. Drumond mezu:.ıiyetlerinin dar ırörülmemit hÜcumlan, Alman • 
hitamında memuriyetlerine dönecek- yaya karıı birkaç haftadır ye.pılına-
Jerdir. Bu lngilterenin Viyana hadise ğa baılıyan tahrikimiz neıriyatın b'r 
ıi..-ıi endite verici mahiyette telakki et tenevvüünden batb bit- ıey değildir.) 
mediğini gösterir. Bu yarı resmi gazete, hariçte neı 

Stahremberg'in nutku n.dilen yalan haberlerden bahsedi • 
ViYANA, 28 (A.A.) - AYUstqrya yor. Fakat Alm'l!' matbuatı tarafın -

Ajansı bildiriyor: dan Dollfuu'ün olUınünü bir hainin 
Prens Stabıeuıboıg radyoda IÖy- ölümü gibi göateren havadialen ve ma 

ı..cJ;ii'i bir nutukta denıit~ir ki: kaleleri zikretıneğj unutmaktadır. Bu 
Ol.en tefin gayesi, milli sosyalist- gazete diyor ki: 

lerle hiç bir uyuşmaya tevessül etme- -.- Alman hükümeti, herhangi bir 
mek ve onlara Avusturyanın istiklli- tekilde AvustaryaQai dahili politikası 
ne, hürriyetine ve terefine dokunabi- na kan9mağı h:.ç }!

0 

zaman aklından 
lecek en ufak bir tavizde bulunma - geçirmemittir. 
maktadır. Ölen Başvekilin hatırasına Afonımya, Avu.turyaımı istildiıli-
bürmeten Avusturyanın hürriyet ve is ni biç bir va.kit tehdit etmit değ:ldir.,, 
tiklalinin ileride mevzuu bahsedilme Bu gazete, netice olarak ecnebi • 

1 • ' si ihtimallerini bertaraf eylemek vazi erı, ateşe zeytinyağı dökmekle itti • 
temizdir.,, h.am ediyor ve birgÜn aükıin ve hür-

VIY ANA, 28 (A.A.) - Muvak • ny~t~ kavvtacak olan Avustuıya mil-
kat hük\ımetin reisi Prens Stııhrem • letmin daha ziyade felaketlere uğra-
berg, radyo ile neşredilen bir nutkun maması için devletlere en cliırüst bir 
da Stahremberg - Schluschnigg - Fey vaziyet takınmağı tavaiye ediyor. 
üçler heyetin"n, müstakbel iı<~binenin Nazilerin gazetesi olan (Angriff) 
esa.sını teşkil edeceğini tebarüz ettir· diyor ki: 
miştir. Prens, baıta Avusturyanın is- (Viyana İsyanını her cihetçe hazır 
tildidi olmak üzere M. Dollfuss'un proif- layan, ecnebiJerin alçak gazetecilet'Iİ-
ramının tamamen baki kaldıgmı kat'i dir.,) 
olarak bildinnit ve deıniıtir ki: 

- Alman ihtilafını ortaya çıka -
ı an biz değiliz. Biz, her zaman için 
barıtmağa hazınz. Bunanla beraber, 
Avusturyanm iıtikli.li eaer:ni sonuna 
kadar götürmeği, M. Dollfu.,,"lln ha
tırasına borçluyuz. M. Dc.llhı>'Wı prog 
,.amma tamamen sadık kalmağa ka • 
rar vermit bulunuyonız. Milli .osya • 
listlere hiç bir imtiyaz venıiyeceğiz 
n istiklalin>':zi tehlikeye kuyınıyaca
ğiz .. Bizim ile teıriki me~~ , bana ka 
ima, A vuoturyanın iotikbali için en ;. 
yi z&mandır. Yabancı müdahaleye mi.i 
•aade etmiyeceğ:z. Avusturya, her te 
yin üstündedir. Çünkü M. Dollfuas, 
onun için ölmÜ§tür. 
A/manyanın sabık •efiri ne diyor? 

BERLIN, 28 (A.A.) - Almanya
nın eski Viyana sefiri M. Ritb Alman 
yaya döndükten sonra çaınınba gü -
uü hadiselerindeki rolü bakkınd" mu 
!assal mal\ımat verm't ve demiştir ki: 

Avusturya batvekiletini i,gal eden 
a•ıelrin reisi tarafından telefonla da 
Yet ecllildim. Fakat hadiselere katiyen 
k;ın§mak istemediğimi aöyliyerek bu 
davet; reddettim. 

Aailerin elinde bulunan nazır M. 

Bu aazete, ecnebi matbuatının Vi
yana. hadiseleri üzerine sadece meç -
bul ~r g':"P ile onlarm esrarelll{iz mü 
J"VV'klen tarafından yapılan bir ia -
yam AlnıanY'l aleyfı:ine iııııiuı- et
mek gayesiyle abldıklarmı sôylemek
te ve demektedir ki: 

(Almanya hükUıneti ile Nazi olmı • 
yan asiler ara&nıda biçhir rabıta olma 
dığı teoböt edilınittir. M. Rinıel" n, na 
zile': ~arafı?dan katiyen Bafvcl..il ola
rak ılan edılınezdi ve asiler lıüküme-

' tin diğer i.zalanna dokunmadan sa • 
dece M. Dollfuu'ü öldiırmüıier<İir.,. 

Bun~an. birkaç gün evvel Angr' ff 
ırazetesı, hır Alman itÇittnin gazete 
ya~ işl~ri ınüdiriyetine göndeınıit ol 
dugu hır mektubu neırediyoıdt?. Bu 
mektupta, Alman itçisi (Gidıp yum
nığunu suratlarına yapı§tırmak için) 
Berilnde bulunan ecnebi mulaabirle -
rin adrealerini istiyordu. 

N~ it cephesi lla§iri efkim olan 
(Der Deutııcbe) gazetes', lt..lyan ga
zetelerini, Romadan gelmek ihtima • 
li farzedilem.iyen adi bir zihniyetle it 
tiham etmekte Ye demektcd;r ki: 

(Alman bükUınetin:n Vıyana hadi 
aelerini temenni ve taavjp ettiği, ora• 
da açıkça aöylenmekten çek.inilrni • 
yor.) 

Alman matbuatı, Avustuıya hadi
selerinin beynelmilel neticelerinden 
g:ttikçe endişe eder gibi göninmekte 
ve ~a§ka deillleri kalınadığı içlıı ec -
nebı matbuatına fevkalade hücum et
mektedir. 

kilde ağırlattınyordu. İtalya ile mü
nasebetlerimiz, bundan çok müteeı -
air oluyordu. Dünya efki.n umumi • 
yesi, Avusturya lehine vaziye: aldı. 
M. Hitlerin kararı aleyh"mize olan bü 
tün bu kuvvetelr.in gerginliğini orta
dan kaldırmaktadır. 

M. Von Papenin rolü, sadece bir 
mütahit rolü olmıyacak, fakat doğru 
dan doğruya müzakerelere girişmeği 
düşünecektir. 

Deuhche Affgenweine Zeitımg &yor 
k:i 

(Hitler Potsdam gününde gösterdi 
ği gibi, dünyaya tekrar bir sulh ada
mı olduğunu göstermektedir) 

Bir katilin itirafları 
VI y,, '"' : (A.A.) - Oollfun'ün 

katillerinden birisi olduğundan §Üphe 
edilen bir iısi, itirafa ta ba§lnnu§tır. 

/talyan gazeteleri ne diyorlar )1 

ROMA, 28 (A.A.) - İtalyan mat
buatı, bir (Avrupa tek cephesi) le§ki-
li ile bu cephenin sade §ifabi pı-otes
tolarla değil, icabında filiyat ile de 
Avusturyanm müdafaasını üzerine al 
ma•IDJ iatemetkedir. 

Gionıale d'ltal:a, diyor ki: 
- Her büyük devlet, aöz kalaba -

lığının ve lüzumsuz tezahürJ~rin, Av 
nıpanın kanııklığına ilk sebep oldu
ğunu batırlıyacak kadar medeni ve 
manevi bir cesarete sahip olmalıdır. 

Büyük kanşılılıklar tehlikelerine, 
ancak doğrudan doğruya kat'i bir va 
ziyet alınmakla ve kat'i hareketlerle 
karşı konulabilir. Almanya, her za -
mandan ziyade tezahürat allmda bu
lımdurulmalıdır. Hiç bir emrivnki tanı 
mıyoruz. Ve :cap ederse, Avustu1·ya .. 
nın istiklalini silahla müdafaaya ka -
rar venniş bu!unuy'oruz. M. Van Pa. 
penin tayini, Alman orta elçiliğini ve 
yüksek komiserliğe, bir nev: Alman 
hükümeti şubesine tahvil etmeğe ben 
ziyor.,, 
Diğer gazeteler de Almanyaya ,id

detle hücum etmektedir. 
Hududu geçtikleri yok 

ROMA, 28 (A.A.) - Salahlye1tar 
mahafil, ltalya kıtaatının hududu geç 
tiğini katiyen tekzip etmektedir. 

LONDRA, 28 (A.A.) - Vestminis 
ter klisesinde 31 temmuzda M. Doll
fuss' için bir &yin yapılacaktır. 

VIY ANA, 28 (A.A.) - Kendisi
ne kı:..'I nakli ameliyesi yapılan M. Rin 
tern, elan yaıamaktadır. 

Ankarada ôyini ruhani 
ANKARA, 28 (A.A.) - Bugün 

Mal 12 de Avusturya ııefarethane.Jin
de Batvekil M. Dollfuu'ün istirahati 
nıbu için bir ayini nıbani icra cdj! • 
mİ§tir. 

Merasme Türkiye bükii:meti na • 
mına Hariciye vekili Tevfik Rüştü B. 
hazır bulunmuttur. Merasime Anka -
rada bulunan bütün sefirler ile sd a
rethaneelr erkanı ve tehrimiz Avus
turya lrolomııli de iştinık elmiştir. 

Tevfik RüftÜ Beyin ta:.iyeti 
ANKARA, 28 (A.A.) - Haricı. 

ye Vekili Tevfik Rüştü Bey, Avustur
ya Batvekili müteveffa M. Dollfuss'ün 
feci bir surette vefatından dolayı, A
vusturya elçisine Türkiye hükumeti 
namına beyanı taziyet etmiş ve Tür
kiyen:n derin teessürünü bildirmiş • 
tir. 
Alman istihbarat bürO&Unun haberi 

ISTANBUL, 28 (A.A.) - Alman 
İstihbarat bürosunun §ehriınizdeki mü 
mesaili Berlinden telefonla aldığı fU 
haberi vermektedir: 

Viyana gazeteleri bu sabah ne;ret 
tiklet'i hususi tabılarada son suilıB&ttan 
soıv-a Mmaın Başveık.:Jinin Avuııturyaya 
karşı ittihaz ettiği vaziyeti bir sulh 
tetdıbüsü telakki etmekte ve bunun 
Avusturya tarafından büyük bir mem 
nuniyetle kartılandıkını yazmaktadır· 
!ar. 

A<vushırya kabme.ıi eriı:8.ıundan 
M. F ey Alman Hariciye nezaretine 
bir. telgraf çekerek sabık Alman Baı 
velı rn_uavini Von Papenin Almanya • 
nm Vı}·ana orta elçiliğine tensib'n • 
den dolayı hararetli teşekkürlerini bil 
dinniştir. 

Suikast hakkında yapılan miıtem
~i?' tahkikat 144 ihtilalciden biç bi 
nnm Alman tabiiyetinde olmadığım 
bunlardan ancak bir kaçının Avuolur 
yanın Nasyonal sosyalist fırkasına 
mensup olduğu meydana çıkamııfhr. 

Londrada ne düşünülüyor? 
LONDRA, 28 (A.A. - Havas ajan· 

~ı ~iriyor: Finımc:lal News .gazeteoi 
lngılız efkan umumiyesine tercüman ol· 
duğu bİ>r makales.ıncle diyor ki: 

M, Yon Papen'in Viyanaya tayi.ıU ile 
mesele hitam bu!mu1 değildir. Hitlerin 
kendi tıabiy..m; de··..&........: mümlcün-
d 

.. s· gı,.....~ 
ur. ıyaa...:....: -L ..L."-'-b. • t" Ş"d • "" .... &Na ~~™·•t il'. 1 

det yeı.....,, muslihane ve bati Juılul kaim 
olecMııt ... itte bu kadar. 

Nafıa Vekilinin 
Tetkikleri 

(Başı 1 inci sahifede)). 

Ali Bey burada fazla kalmıya. 
cak, ayni tirenle hareket ederek 
bu akş ; . • Bandırmada bulunacak 
ve orada da tetkikatına devam e
decektir. 

* * • 

F eyin ricası üzerinedir k.i, hatvekalet 
önüne geldim. Orada diğer birçok A
'usturya nazırlan da bulunuyordu. 
Herhangi bir mütaleada bulunmaktan 
imtina ettikten sonra M. Dolfuas'ün 
iıidüğü ve kend"leriyle aaller arasın -
da akdolunan itilii.f bana bildirildi. Şu 
nu kaydedelim k.i, tebligatt münhaaı 
ran bir ıahit aıfatiyle aldan "!e - Avus 
turyalı nazırlarla beraber kı, aral.a • 
rında serbest bırakılan F ey ve Kır • 
vinsky de vardı • döndüm. Baıveka
letten aynlmadan evvel kapmın ara
lığından it lafa muttali olduğumu asi 
lerin reisine teyit eyeldiın. llen mÜD· 
haoıran hususi olarak hareket ettim. 
\" c bunu Avusturya hükUıncti erki -
nınm arzuıu ile kan dökülmesine mi 
nı obnak için yaptım. Hareketimin 
mesuliyet; yalnız bana rd.<..idir. 

A~ zamanda, matbuat, M. Yon İZMIR, 28 (Milliyet) Üç 
Papenın fevkalade vazifeye tayininin gündenberi şehrimizde bulunan 

BERLIN, 28 (A.A.) - Almanya
ı::ın sabık Viyana orta elçit:i, i\Jiler ta 
ıafından baıveklette esir c:!ilcn "" -
zır ]arla asilerin pazarlıklarnıd naııl 
karıştığı hakkında izahat vcl''.rken de 
mittir ki: 

- Ben salahiyeti tamm<>ye mal' k 
lın orta elçi gibi değil, fakat biı·~ok in 
lMlUJD hayabnı kur!arabiıt.cc~t bir in • 

Avusturya ile Almanya aras:ında ta - Nafıa Vekili Aii Bey dün gece ya-
bii münuebetler tesisi, ve V ıyana hi h 
diselerinin bütün dünyada uyanJır _ rısı ususi tirenle mayetleri erka-
mıf olduğu şüpheleri yahttırmak için nile Balıke&ire hareket etıniştir. 
AJmanya hükfunetinin kat'i arzusunu Vekil Bey istasyonda samimi bir 
bir kere daha teyit ettiğini isbata ça surette teşyi edilmiştir. 

lışmaktadır. l!lll•••lllll•••••••••mlı! Berliner Tageblatt gazetesi, M. Yon 
Papenin tayinini Almanyanın politi _ J D O K T O R 
ka ahengi.ndc tam bir değişi4diWe ve 

1 
Rusçuklu Hakkı 

Almanyayı idare edenlerin irade .,e 
intibak kafüliyetlerine delil telakki et 
mekte ve demektedir ki: 

Galata&Mayda Kanzülr eczahanesi 
karıısmda Sahne sokağında 3 numa-

(ihtilaf, b" r Avrupa meselesi ol - relı aoartnnanda J numara. 
muştu. A!manyanın omuzlarınd.,.ki dip iıı••••••••••- 3831 
lomatik yükü, tahammül etmez bir '" 

Seylap felaketi 
Isparta civarınd~

11

bi~ çay taştı sul 
bir mahalleyi istila etti 

ISPARTA, 28 ( A.A.) - Bir ha/tadır devam eden burı~/tııt 
lardan sonra bugün bir saat kadar süren oldukça pddetlı;ıel 
yağmışhr. Her ne kadar yağmur yazlık mahsuliihn ve seb J 
reketlenmesine mühim yardım etm ipe de Beldbi ve XökçaY 
elen gelen çok kuvvetli ve senelerd enberi görülmemiş korku11~ 
şehrin ortanndan geçen büyük çaya hücum etmistir. 

Çayın genişliği 15 - 20 metre kadar varsa.da sel iki Je~. 
leşmesile çok kuvvetli ve büyük kaya ve t~ parçalarını JfJ 
rek bir su akınhn teşkil ettiğinden halkı büyük teliiş ve h 
şünnüştür. .. 

Bu kuvvetli kaya parçalarının sadamesile birinci köpf!'"' 
ban köprü<ünü yıkarak götürmüş, ikinci köprüden geÇ~'·ı1 
üçüncü köprünün gözlerine hkana rab. suyu pşirm~tir. Bu .~ııf 
disesinden mütevellit Kuyu mahal[ esi civarında 20 metre il"". 
Juvannı temelinden yıkarak bu mahalleye hücum etmiştir. 

Selden beş, altı ev müfessir olmuf ve evlerin alt kı61tt1/iJfl 
toprakla dolmuştur. Nüfusça zay:at yoktur. Çamurdan ue f 
mahalle semtine gidilememektedir. Selin bahçe ve bağ~arJa 
h<nar büyüktür. Sel hala daha bütün kuvvetile akmaktadır· ıiJ 

Yağmur devam etmediği takdirde büyük bir tehlike nıelhııJ 
Jir. Binlerce halk çay kenarından selin akınhsına bakmalı,JJ 

MUGLA, 28 ( A.A.) - Sabah leyin ani bir sağnakla f 1 •.il 
yağmur yağdı. Yağmur az devam etmekle beraber hava se"1" 

Pamuk sanayii 
Adana da bir Üretme çiftliği 

tesis edildi 
ANKARA, 28 (A.A.) - Milli 

pamuk sanayiimizin mühtaç ola -
cağı yüksek vasıflı pamukların 
memleket dahilinde yetiştirilmesi 
maksadile ziraat vekaletıince, A
ci'anada pauk tohumlarını üretip 
çiftçiye dağrtlmlk için bir üretme 
çifliği açılmıştır. Aynı zamanda 
Eğe mınta:kası ihtiyacını karşıla
mak üzere de Nazıöli'de di.ğer bir 
üretme çiftnği tesis edil-...ktedir. 
Bundan batka vekalet diğer taraf
tan Sabrya vadi&inde paımuklann 
ıslahına teıebbüs etmiş ve geçen 
sene mahalli ç5ftçi1ere dağıtılan 
saf pamuk tohumundan başJ.a bu 
sene de bu h.avalide bir saf tohum 
ayırma müessesesi kurmaya karar 
vermiştir. 

Ayrıca Malatya, Elaziz havalti
sinde de pauk :riraatinin ihya ve 
ıslahı için vekalet mütehassısları
na tetkikat yaptırmış ve o havali. 

de de bu -seneden itı"baren pamuk 

tecrübelerine başlanlJlJ§-tır. 

POLiSTE 

Bataklıkta ölam 
Çatalcanın ·Murat Fdali çiftli

ğinde 30 yaşında Süleyman, köy 
merasında hayvanları otlatıri<en 
bataklığa saplanmış ve boğularak 
ölmüştür. 

Kumar 
Galatada ZU'l'afa sokağında 

kahveci Osmanın idaresindeki 
dükkanda Hayri ve Hasan namm
daki şaht51ar kumar oynarken ya
kalanmışlardır. 

T osıa,tılar 
lstiklal caddesinde 365 numa

ralı Y akup Efendinin idaresindeki 
tramvay arabasile 1925 numaralı 
§Oför Mehmedln otomobili çarpış
mışlardır. Otomobil hafifçe zede
lenmiştir. 

Kalp onluk 
Beşikt•ş - Fatih hattına işliyenı 

tramvayda Melı.met Efendinin bi
let ücreti olarak vermiş olduğu 10 
kuruşun kalp olduğu anlaşılmış ve 
tahkikata başlanmıştır. 

Oı k3n beygirler 
Azaplcapıda sürücü Melm.eclin 

idaresindeki arabanın beygirleri 
ürkerek henüz hüviyeti ·anlatıla
mıyan 35 yaşlarında bir erkeğe 
çarp-arak başın~an yaralanmasına 
sebebiyet vermiştir. Yaralı bay
gm bir halde hast.Jıaneye kaldırıl
mı,tır. 

Yemenden gelen Türkler 
Harbi umumide Yemende esir 

kalan Türk aileleri Hilatiahmerin 
teıef>büsü ile ana vatana kaVUJ
mu§lardır. Ancak bunlar latanbu
lun öteberisinde kalmışlardır. 

Hilaliahmere bu vatandaşltrm 
bir an evvel nıemld<ıetlerine gön
deri.lmeleri için tahsisat gelmiştir. 
Şimdiye kadar Ankaraya iki, Geb
zeye iki, M'arata bir, Anamora bir 
Antalyay. bir, lzmire j)ci aile gön
derilmi§'l'ir. Gerıiye kalanlar da sıra 
ile memleketlerine gönderilecek 
ve iskan edileceklerdir. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan bıqka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 

Kandilli 38, .Sey lerbeyi 48 
3831 

Elektrik şirke~: 
Fiatlarda tenı1 

Razi olmayor 
(Başı ı inci sahifedeiı 

na nazaran da kilovat bat•"" 
Ücret aiınmasmı istemiıJe,.cliı':~ 

Dünkü içtimada, ,n-.1r.et rı>"' 
Hansens ilK nokta& naz.ırrde il'. 
•rer ebnİ§tİr. Bu vaziy~,,ji 
mesele .Nafıa vekaletine "" 11 
Komisycından batl<a. tir~ 
n<ıktai nazan etrafında bir ~ 
yarak vekalete gönder meğe 
mittir. ~ 

Saat kiralannda bir tfl 
tenzilat yapıldı 

Efoı.tnk t.ıınf e konmyonu ~ 
bran~mıan kiralarmı da t~ ı 
Neticede .- kiralarmda !il' J 
reUeriıre ııöre bir mikdar td':°; 
pt)nuşbr. Onümüzd..U üç •1 ~ 
tel>e< ohnaaı lazmı gelen bu t 
dur: 

10 mnperclen fazla tek sıJhİ 
mı ücretleri 30 dan 25 ı..ıruf: 
pediık üç sailnı.11 - kinolarl: 
lruıv§A, 20 ampeı'lleoı büyü!< 
aaat kiraıları 50 den 40 koı'lı' 
miştil'. 

Fakat, ~elr.rimizdeki el~~ 
ırinde bulunan &Mtlenn Fı.1 
Cıeşkıil eden 5 - 10 ampere ...:,, 
&halı saat ücretlerinde ~ ,... 
liık yaprlmmnıp. Bu ı...auP 
üç aylık top1-tı da bir ı-ar 
tir. 

Tramvay ücretlerinde yıl 
tetkikat I 

Tramvay firketi He 926 dıı. 
mubvelenamenin feshine ~ 
rar beııüz Pftı:ete tebliğ ~ 
Al.iikadarlann verdikleri mal 
bu ı.u-taılô emrin ~ 
bi.l.ctirilmesi muhtemeldW. . 

Feoh k.....-ınm tebetıüğüııiı ~ 
923 mukavelesi hükümleri tali" 
una konulacaktır. 

Bumm için de ıreJecdı ~ 
cak olan tramvay tarife k.,..-ı..:.; 
ip bütün teferrüatile tedalı: ,,-. 
pıın..ı iktiza eden tenzilat ~ 
riifii'eedı.tiu. 

923 mukav.ıeoine ııöre u-1 
retlıeftnin bütün resimlerle Jııı"; 

rıyacağı tenzilat mİldııın """"'' Birinci mevki aı m.Jarda 1 
9,30 - 12 kunı§tan 6,10 /.ı 
8,30 kuru§", ikinci mevi<İ .,,.., 
4,20 - 6,30 - 9 dan 3,30 / 
6,10 lı:unıta iınecdd!r. I 

F ..... t bu miktmUr kat'i .ı 
923 tarifea maktu .,.,...... kalı~ 
mği iıçıiın, §İmdi olduğu gibi.;;. 
yon tarafmdan tetkik edile ( 
getecek hafta içtimaı ınukarl-e'.J 
tarife komisyonu w--..ı- t' 
tir. 

La Turquie 
" Milliyet" in fransızcıa 1 

olan "La Turquie" gazete,~ 
bomnanlarına gösterdiği. "'ı 

La Turquie Tiôri<iye ve f.d'ıJI 
leketlerindeki abonelerine bi~ 1ı'r 
kolaylık olmak üzere faidelı . ~ ı 
büste bulunarak gerek Türl<ı~ 1 
rekae Ecnebi memleketler.ıeJıl / 
komisyoncu, itbalit ve ihra';8~/ 
fabrikatör, san' atkir ve ıe....
birbirine tanıtmak ve icab~~ 1. 
terine büyük ticarethanelen"101;~ 
finnalarm, Doktor, Avukat, ~, 
lokanta umumi bahçe veaair .. ;!. 
manıf mahalleri bildirmek ~ 11 
sütün açıyor. Bu sütunda I~ 
ljyetler ve ecnebi memleketi 'I 
nelerinin iaimleri adrealeri ~1.ı1 
iL'lnlan meccanen neıredile<:-(. 
adres ilanlannda müracaıııt 1, I larınm izahı lazundır. Bu sure1'~~ 
ler ticaret n itlerini ayni ~ıl 
riçte de tanıtmak fıraatını ı.ııl ;'"ı/! 
!erdir. Bu maksatla gönderileJI pi ı 
dört be§ satırı tecaviiz e~ . .,ı ı 
dır. Her üç aylık abonenin ~·~,,ı 
fa altı aylıklık abonenin ° ;JJ 
12 aylık abonenin yinni def3J• 
nacaktır. Gönderilen ilanlııP" ı~ 
numarasının bildirilmesi her •Jı"" 
için de (2) kurut pul gönder• 
zundır. . ı/l 

La T urquie abone lıf!,l 
Türkiye için Ecneb• 1' 

Lira Kr. 

Müddet Ay -- -
3 3 3 50 
6 6 6 50 

12 12 12 -



.. 
66bin Türk 
Çocuğunun 

la Mezarı başında ..• 
(Başı 1 inci sahifede) "" . 1 •nsaniar değillerdi. 

Bu ıeneki lcul ç . ~al . yo ar anald.aleyı, Ça· 
tanla ey~ Y'llratanlan ve o tarihi yata· 

f raiarı~d hılenler, o tehameti bizı:at hırtı-
ıf. İstiyenı a ~atatanlar ve onu öğrenmek 

erdı. 
er' 
1 ru~~~ 124 bin harp ölüsünün aziz 

diyord •<urunda bul1111duğu;nu hisse
_,, hıttıraı~:.. v_elehorkeı bu bahtiyar ölülerin 
~· -· 1 tnetbudu. 

Giitceına.ı· b- .. runcla 1n uyuk ıalonu vatan uğu. 
"'-hiir ~an verenler için yapılacak tea....; ve meraaiıme talu.iı edilmi . 
da an en güzel aeolA haftzl .. fti. 

ruhuna İtl:ihaf . . . ann ıüho-
~ fı!lorty edilmi, kaaıdeleri, cı
doloıııyor or, taşıyor, bütıiin npunı 
boraj; Ye• fı aonn. MMmaraıun yrldmmlt 
lore Çllrpı rtmalı havasını atanıf< sahil-

Yılcl Yordu. 

na gid:!;.~ bora §iibeda huzunı-
kmdaıki ha korkunç harı> ..ı...11 ı.Mı:. 

ltralannı kuvvetı..n.cım ı.. 
Ve yıJd Yoruu. 

.,,.,., ....... :""1~"!. bon.y"! frrtına -
.. .,__, k0prusiind L--<- Ya rag-

gur seı; ıahil~ en ,_,,, y "fan 
güvertede, salo dden duyuluyordu vn 

1 salonunda n a. kamarada, e 
kes Çanaı.~ yerd~, .her nolc~ek 

1 !atıyor her'- ™buennın hatıra)..,. er. 
lan ' •es zafe · mı an-

.. kurtar-an Ga2i e n YaPan ve va-

tı tul.ranlarını ı.;,. ky sonsuz minnet 
du ere dab · b ve · a l2 ar ediyor-

• ! ~ • * 
I• ~~m alaca k 

""'otrnaıd arantıiiında Gelibol Yand en taşan _,, u 
•a 1

• Bir anda d ~ sesleri ile u-
~ ka _,_ enı<ltl .. · 
le ~'" kapladı v b" ustlinü yiizler-

rce ın•• G e ıl'az ~ da .. 
llland -n ülcenıalirı -~· yuz. 

1• .3 saat 10 ~dalanna ttr-
ın..ıı,.,,, bir kaıai:İ.ı. da .Kılye limanında 

k.i!Yeden goze çarpıyordu. 
~ metrelik Conk ı,.. 
~I . Yol Akd.,..;~:'ı,":' ~ıkan 17 kilo
Ç<>c • eoınde vatan L , • ~ tepelerin 
it UINnun Yiik k uet<çılıgı yapan Türk 
§anları. dolu ~d<, ruhuna ulaşmaya ça-
C.,, ı ı. 

liboıu var . 
;:::an ora:v. L" Siireyya Bey &ah.ılde 
teri ~!at-a Vas1~~yor! ~ baymt:ı. 
1 .._b..l,ğ d eının ediyor, o mah· 

1!•Y0r 1 ar 'Yola ğ'CI 
SOn ı...,~e ınuvaffaJı: ., ımuya ça-
llıÜf ~""le YÜrü ta oluyordu. Artık 
ldıi etti\)iği,, ÇYOrdu. Bu kafile umumi 
., liklcrj .:.__ illlalckale belediyeoıinin 
<-ce · ,_ -· ... r c · · taı..ı. 1""'_an Yurd emıyhnin, Bigahlann, 

""" bırt;ğUu u ÇOcuklannın, Tiiric: 
Yetıl~ n, lotanhul esnaf cemi-
""boaı ve daha b · 
du ş Olrın gÖndeııctild..:i çok yerlerin ka
leri..:.. İihii Naili .,_L .. pçelenkkri bqıyor 
"İ :·,... Ye ...,....;, :-'"""' •talar-la maiyet-

., Şülcı-.. B . ı tniifettiılik ba .. 
lıer ıı ey"' otom . . . t muta
du SOn kafile d ,.._, obilleri ile bera
d;k Artıı. M~ ~ ~yorına vas.ı ol-

• çil< abitieai önübde i-

. * • * +, c°""' ba .-.. l~ Yır:nda Çanaıı.ı,aı . 
li ab; ~Ya yükselen e muharip.. 
""'" deıi Yar. F-•-- 90 tane ~zaınet· 
t "" ıu...., · -.at onlar da bir bezi 
•tand · •ti, Mehmet · •• .. : . a rse tarihi .,._ nniıl'Cvazı 

'1ıı ebedi ih . Cl'e aığımyan bir z,ale. 
~ez-. ~- var ve bu miit · 
!"'1~dan fır alede k~unç lop = 
~ b,.. ııar...:...... lıyan çeliklerle örtülrno-

1 d" ...,. Yer b.....l-. 
Uftnarl!arı ··-•uyan o 'Ultnan-

"N • n çelenkleri ile .ı., .. l" ec;p " ıus u. 
•ı-., uır hasının 
ev, ' CİiınJesin.i muhterem lıatıra. 

el l,.gil. . taşıyan ve dalı iki 
"uları L.c ız zıyoıret ·ı . a ay 
fı.ka "" çelenle 5 1 ~n tarafmda:n ko

t en doğrq ·,r° ih~ıtannn çok küÇ'Ük 
ç.,,..ı,,_ , adeti va:ı:iyetinde. 

et-rafı ..._....,, En b~'-'---
ii ı..}'.?'a balcı ~ t:.op.&de dunıı> 
ı.;,. ""'un &ah nız gozurıi:ızü ön!Lild. 

k..., .. ada, del' . n i >-
icar,, t~ "'•ti menn~' e~ 
""ınluı r..ı. g" .~ bıir 
65 b' "'1nda 65 "i:"'ez•uıız. Düfmilll 
Yı k: ton çelik fır~ T Ü1i< çocuğu ;ç1n 
lahadalaın.,, iıte M~'_.ve bütün saha-

li Yatıyor. -anetçOI< bu çola. 

... .. -u..~i l'e. . 
""d,, a 1 ..., Ali R' Ç~ atıyor: "R ~ Bey abide ö-

l.it oJ.ırıu ede 55 bin";.~ kayıtlara göre 
~ bu .. '• 11 bin d ~rk çocuğu şe-
t .. Rune '- e gaın var B · Ore d -dar r • U l!'atp• 

t:>., "'1ıek ki on! ~dana çıkmadığına 
te bu "'ek ki, ı.'., 66 ~-da b_~rada lcalmış" 
tlltda sahayı kaplıy "' T ~ri< çocuğu i,. 

cıın veııniı. an çelik T<itnlan ,.1• 

Conı. ba • .. • 
~de Ye ~ıbn~"! Mehınetç;ı. ah.~ -- . -
·~nasınd ın Meh ı...,., o • 
yijı..._, a dolaşa m~iğ;o Akdeniz 
.._ ,..,,. "1h h n ve bcl. 'lik 
vı. 1' ezaı, .. u uzurun.ı · 1'1 yapan 
künııe, ""•t Yapıldı r.t nterasim yapıJ. 
IOyıe,;/•PFılciı, ne ıö~l e >"aPılmak miim-
Dlet ı. akat h emne1c m\Wnk .. 
.. 

çiğin b.. ., ep.ı,i az:d H . unıe 
alı!ordu uyu~lüğii h ı. epsı Meh

lıu..._.d..ı.; Y~ butün b.:':'nanda küçük 
U>aktı. B· hı~ıiyatı if d lar o azametli 
~Ji. l\t' hır "2">nıe:. ed_en çok, çak 
onunc1e t~1metçiğin ti .. ki ifado edıile-
~ • -., an0 lllute.aı:; ıgın_ıYan ruhu' n ve ol\\an • abidesi 
c~ kişi 66 bin huzurunda ,!-~e bile 
bır yekü ! t ruL. egıleın binler. 

o muıfu 1->·· •<unull '-. ~ ~rşnında 

Son . • • • 
G"t zıyaretin hil" " cemaııe Piden aııçn•u. 8 
ar..ı.aıar:·:e k" 

1 
•. b>ni Yiiı-Üy •ş Yİizü 

oy erınderı .__ en ve b · · 
ş.,ı,iHJderi . ge..,.. inaan. ını 

lllale d' •mar cemi .....: . b ver ığj 2000 r vç .. nın Güke-
r ayıttna nakli . '?"> Kilyod.,n 
a, mütefe-:ı. Yat ıçın verdi.. 1 Conı. 

•a v lı · • ... olarıı.ı. ıı:ı 000 li 
tiği ~ u .:,;,t bin r netliği 1000 r" 

SOo liralık h~ l1>UıkaboiJ elde :. 

-ai<oniyetiıı b · · 
ıle v h u ZIYar Li t .. 

Yaptı• e. asıfat elde et>ezzuh mak. 
'!>iınag~ •~dia ve bu · e!tnd, gaycale 
\ar, Y1 ıst:sgar d zıyarettekj yük <4< 

n bu b ı · e eni.,.. ı.;ı. >cı raldc • 
ct.kler ıni? aıratı karıısrnda• ,n .. "'-aım-

• "U<;uunı~ 

ci -~ baYlnna t 
kaCİn mütevazi abi~n_anlar Meılvneıt. 
i.ilt .le Yapmış olınac1"1' onünde bir feda-
'"'" bo ı ar. Ona · ~Or b rcunu Öde mınnct ve 

lıi ~ bir tere! ;.., meye ~lııttlar. E-
••e&ı d , o •..Wın en b" "k 

ler ,__, e ".'Y:<•elıi teı•tip e~ eh u~~-
~..,Yet.inındir. f u..,.. 

\1. Sait 

A vuıturya meselesi ve 
Beynelmilel vaziyet 

(Başı 1 inci sahifede) 

in6ntt vaziyeti karşısında kendi 
mevkiini sağlaımlafbrtnak ve kendi va· 
zİyetmi kurtanı> masumiyetini isbat 
etmeğe çalıtmaktadrr. 

Mare~I Hind.,nburg'un cinayeti mÜ· 
teaılriı> çektiği ta:ziyet telgrafı, ve M. 
Hitler'in Başvekil muavini Fon Papen'e 
yazdığı melctubun neıU ve tamimi bep . 
bu noktai nazarı tey>t eder mahıtı· ,.....,_'-.\ 
Gir. 

Yon Papen'in Almmıya'n:n Viyana 
sef.-etine tayini bu ~la, başlı ba· 
tırıa tet.kilı: edilecek bir mevzudur. Ve 
Avusturya - Almanya ıiyueti üzerin.. 
de ve bu münasebetle be)"llelmilel vazi
yet üzerind<ı mühim bir rol oyniyacak
ttr. Fakat diğer <taraftan alda bir fÜp· 

he goİrmeldeclir: 

Bundan on bet yinni gün evvel M. 
Hitler'e k"'1ı hazırlanan suiıkastten do
layı zan altaıa alman ve sorf Maretal 
Hindenburg'un tavassutuyla vaziyetini 
düzeltebilen bir adamın Viyana'ya ta
yininde acaba Almanya'mn dahili v..ızİ· 

yeti iti>arile bir mana aramak kabilmi
clir? Yani M. HiUer Yon Papen'in vü
cudiinü kcodlli için bir tdılike olar.ı<k 
seziyor da, onun için mi kendisini Al· 
manya'dan uzaklaştrrıyor? 

Bu şüphe doğru olmakla beraber va· 
rit değildir. Hiç şüphesiz Almanya A· 
vusturya meselesini layrk olduğu ehem
miyetle tetkiık ve mü!ahaza etmiş ve o
na göre kararını vcrmi~tir. M. Hitler 
nihayet bir adamı uza.klaştınnak için 
şimdiye kadar takip edilen bütün bir M
yasetiıni ve hatta beynebnilel siyaseti 
bozacak derecede bas.iretsiz bir adam 
olamaz. 

MalWtıdur ki, Avuotıırya katolik bir ! 
memlekettir. Ve hatta teşkilatı esasiye \ 
lı:anunun .. n başında da bunu resmen 
söylemiştir. Diğer taraftan Yon Papen 

1 
de katoliktiır. Binaenaleyh iki memleket j 
arasında bu suretk anlaşmak imkanı 
daha kolaydrr. Nitekim geçen senede ı 
Yon Papen bu düşünce ile Vatican'a 
gönderilmi' ve Papa ile bir Concordat 
aktine muvaffak olmuştu. Aynca Yon 1 

Papen'in mesela Vaşingtonda ..efııret 
i~erinde hayli mümaresesi ve mehareti 
görülmüştür. Diğer taraftan kendjsine 
bugün Avusturyada me>ıkii iktidarı ele 
alan Pnnce Stahrenberg'le sıkı ve dos· 
tane münasel>etleri mevcuttur. Bundan 
başka Yon P aı>en National • Sosiafü. 
me'm daha itidam.irarıe hareket etme
sini tCTViç eden bir adamdır; Binaena· 
leyh iıl<l deYletin münasebetini tanzim. 
de bü)'Ül< bir imi! olması mümkündür. 

Fakat diğer taraftan bütün bu "l'azfa 
meziyetlerin,, Avusturya için bir tehli
ke t~ edip ebnİyeceğini OIOl'aYr!ar da 
vardır. Çünkü Yon Paı>en her şeye 
rağmen için için işliyen ve iflec.";ji za. 
man nnı<vaffak olan bir kimsedir, Aca
ba Viyımada tel< du...W. mı, yoksa A
vusturyayı muılihane bir siyasetle eli
ne alacak mı? 

Velhasıl vaziyet şWmdiki halde çok 
sarih değiJdir. Hiç şüphe yok ki, M. 
Hitler, Yon Papen'i. Viyana ....ıaretine 
tayin ebnekle harice ve dahile kartı 
büyük bir diplOIT>a$İ eseri göstermi,tir. 
Vaziyetin tavazzuh e1m.,.; i9in Yon 
Papen'in f aatiyetinin ne şekilde teza
hür ettiğini tetı.il< etmek icap ed«. Bu 
faaliyet h..- halde Ahıumyayı bulundu
ğu .iyaıi infirat vaziyetinden kurtar· 
rnağa matuf olacaktır. 

** 
• 

Dükkanların 
Kapanma saati 

(Başı 1 inci sahifede) 

tur. 
Öğrendiğimize göre, mağaza 

ve yazıhanelerin akşam sekizde, 
havayiçi zaruriye dükkanlarının 
da dokuzda kapanması için veka
let İstanbul v~layetine bugünler
de tebligatta bulunacaktır. 

Bu karar evvela lstanbulda 
tatbik edilecek, sonra . tedricen 
memleketin diğer büyük şehirle
rine de teşmil olunacaktır. 

-o-- ·-·-
Geri verilecek 
Telef on paraları 

(Başı 1 inci sahifede) 

!arını belediyeye terk ettiklerine 
dair kendiler'nden feragat mek • 
tupları alınamaını,tır. 

Bu gibi aboneler için on ağus
tosa kadar bir mühlet bırakılmış
tır. O vakite kadar parasını al
mak istiyen aboneye birikm'ş olan 
hakkı verilecek, o tarihten sonra 
müracaat edecekler bu haklarını 
kaybedecekler, parayı belediye 
tahsil edecektir. 

_I _I_ş _ve_I_şç_i _f 
Milliyet bu aütunda İf "" itçi isti· 
yenlere tavanut ediyor. lı ve İfÇİ 
İştİyenler bir mektupla lı büro .. 
mu~ müracaat etmelidirler. 

iş arayanlar 
Daktilo ve katibelik veya mektep 

!erde muallimi k ve aa.ire gibi bir hiz
met kabul edebilirim. Arzu edenle • 
rin: Ortaköy Taşm.erdiven Klise liO • 

kak Ma~a.m Umerin haneainde yüz .. 
batı Em.ın Bey refika., Şükran Ha • 
nrm va.sıtasile Emine Hanıma müraca 
at etmeleri .. 
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fstanbul Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Mercan Maliye Şubesi Mıntakası dahilinde kain olup sahiplerinin ikametgahı meçhul olan veya ı;ahipleri bilinmiyen bi

naların mevki ve evsafile umumi bina tahririnde takdir edilen iradı r;ayrisafileri ve vergi nisbet \'e mikdarları aşağıda göste
rilmistir. 

Mezkur iradı gayri safilere yarından itibaren on beş gj.in zarfında "resmi tatil günleri hariç., itiraz olunabileceği bina 
vergisi nizamnamesinin 29 uncu maddesi delaletile Hukuk Usulü Muhakemeleri kanunununl41 ve 142 inci maddeleri muci 
hince ilan olunur. ( 4229) 
Tahrir N. Mahallesi Sokağı Kapı No. Takdir edilen • Mülk sahibi Vergi Mikdarı 

• - -- nevi İradı gay· 

219
1 

D~yehatun 
61 ,, 

288 Mercan 

25 ... ...aij 

288 ,, 
158 
288 ,, 

159 
249 .. 
117. Dayehatun 

Y enilian arkası 6 K. Ardiye 
:Yıldız H. Zemin 14 K. Oda 
ValdeH.1 
inci alt kat 
Valde H.2 
inci Ust kat 
Valde H. 2 
inci Ust kat 
Semaverci S. 
Tığcılar 

21 K. dükkiıı 

42 K. oda' 

43 K. oda 

1· Ahşap mesken 
86 kaydının ter· 
kinine karar ve-
rilmiştir. 

risafi mikdarı 
Lira 
12 
60 
60 

84 

120 

120 

MeçhuY .. 
" 

ı\sidik Bın Leon 

,, ,, .. 
lranlı Ali Ekber 

irfan Bey(\ 

Lira 

1 
5 
5 

8 

11 

11 
11 

SATİE 

K. Nisbeti 

15 12 
76 .. 
76 tt 

06 .. 
52 .. 
52 .. 
52 ,, 

• 
nın~ Deniz yolları 

iŞLETMESi 

İstanbul Harici Aııkeri 
Kıtaat ilanları. .._ ____ ..;;.;;;;,;,;,;.;. __________ ____ 

Yerli Mallar Sergisinde Acenteleri : Karaköy Köprüba,ı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

!jiııı--·""Han. Tel 22740 ·--mı!!! 

IZMIR SÜRAT 
iSKENDERIYE yolu 

1ZM1R vapuru 31 Temmuz 
SALI ıı de Galata Rıhtımın -
dan kalkacak doğru İzmir, Pire, 
lskenderiye'ye gidecek ve döne 
cektir. ( 4234) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru30Temmuz 

PAZARTESİ 19 da Sirkeci 
Rıhtımından kalkacaktır. (4235) 

Trabzon yolu 
ERZURUM vapuru 31 

Temmuz SALI 20 de Galata 

Rıhtımından kalkacak. Gidi~te 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, S~m 
aun, Fatsa, Gireson, Vakfıkebır, 
Trabzon, Rizeye. Dönü9te bun • 
!ara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. (4236) 

.--Dr. IHSAN SAMI --· 
Tifo ve Paratifo Aşısı 

Tifo ve Parıtifo hastalıklanna ıuıulma· 
mak için tesiri çok kat'! muaiiy_eti pek 
emin bir aşıdır. her eczane ve ~~eza de · 

polarında bulunur. 79.f 
3943 

İstanbul Levazım Amir· 1 
liği Satın Alma Komisyonu 

tlanları 

---------------------------İstanbul Levazım Amirli · 
ğine bağlı kıtaat için 932 ton 
Tüvenan kömürü 22-8-934 
Çarşamba gÜnÜ saat 14 de ka 
palı zarfla almacaktır. Şartna 
mesini göreceklerin her gün 
ve taliplerin belli saatten ev -
vel tekliflerinin Tophanede 
komisyona vermeleri. 

(143) (4166) 

latanbul beşinci icra memurluğun• 
dan: 

Tamamına yeminli üç ehH vukuf 
marifetile ( 1700) lira kıymet takdir 
edilen Sürmene limanına mukayyc:t 
( 1061) No. da mukayyet Üç rÜ•um 
ton'latonluk Deniz yıldızı nam mulÖ• 
rü tamamı açık arttırmaya çıkar.lıp 
20 • 8 • 934 tarihinde şartnamesi di· 
vanhaneye talik edilip 1 • 9 • 934 tari 
hine müsıadif cumartesi günü saat 
14 ten 16 ya kadar lstanbul be}inci 
icra da· resinde paraya çevrilec.,ktir. 

Arttırmaya iştirak için kıymeti 
muhammenenin yüzde yedi buçuğu nis
betinde ı>ey akçesi teminat olarak :ılı· 
nır. Müterakim vergi ve liman boı Ç· 

lan mü~teriyc aittir. Arttırma muham· 
men kıymetinin yüzde yetmiş beıir.i 
bulduğu takdirde ihalei kat'iye•ı it:· 
ra edilir. Aksi takdirde en son arttı· 
ranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma on bet gün daha teaıdit edi· 
!erek 16 • 9 • 934 tarihine ıııüaadif 
pazar günü saat 14 ten 16 ya k ... dıı.r 
ikinci arttırmaaı icra edilir. ( 2004) 
N o. lu icra ve ifli.a kanununun 126 in
ci maddesine tevfikan ipoteı.. sahibi 
alacaklılarla diğer alakadar3nrn ve 
-irtifak hakkı aahiplerin'n dahi gayri 
menkul üzerindek.i haklan hususu i
le fa.iz ve masarife dair olan id diala· 
rmın evrakı müsbitelerile ~O gün 
~çinde icra dairesine bildirmelet i IA
znndır. Aksi halde hakları tapu sicil
lerile sabit olmadıkça satış Ledeli· 
nin paylaşmasından hariç kala.;:l.klarr 
ve a18.kadarların i~bu madclei kanu· 
niye ahki.mına tevfikan hareket et .. 
meleri ve daha fazla rnalUmat a1ma.r, 
İatiyenlerin dairemizin 933 • 43 No. lu 
dosyasına müracaatları lüzumu ili.n 
<>lunur. ( 1478) 

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

(4191) 4551 

* * * Çalı ve Hasır süpürgeleriyle bunların imalinde kullanı-
Ayda 100 ila 120 lira ücret 

li her türlü vesaiki haiz diplo
malı bir mimara ihtiyaç var • 
dır. Talip olanların 16-8-934 
Pazar günü saat 15 şe kadar 
her gün yedindeki vesaikle 
Bayramıçta Askeri inşaat ko· 
misyonuna müracata etmele -
ri. (16) (4243) 

lan çalı ve süpürge çöpü ve gayri mami'ıl hasırlar 1-8-934 ta· 
rihinden itibaren tatbik edilmek üzere D. D. / 30 numaralı 
saman tarifesine ithal edilmiş tir. Fazla tafsilat için istas· 

• • • 
Asker ihtiyacı için 148500 

kilo Sığır eti kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. ihalesi 
20 . 8 • 934 Pazartesi giinü 
saat on beştedir. Taliple-
rın ı;artnamesini görmek 

üzere her gün ve müna· 
kaııaya girmek için bildirilen 
vakitten evvel teklif ve temi -
nat meklu.plariyle birlikte lz· 
mirde kı(lada Müstahkem mev 
::i satmalma komisyonuna 
müracataları. (18) ( 4246) 

• * • 
Çorludaki kıtaat için pazar 

Irkla 12,000 kilo Sığır eti alı
nacaktır. Pazarlığı 31-8-934 
Salı gÜnÜ saat 15 tedir. Şart· 
nameyi görmek isteyen talip • 
lerin her gÜn ve pazarlığa iş· 
tirak edeceklerin belli gÜn ve 
saatte teminatlariyle komis • 
yona müracaatları. ( 11) 

(4192) 

lstanbul dördüncü icra dairesin• 
den: Ta.mamına yem'nli ehli vukuf 
tarafından on bir bin lira kıymet tak· 
dir edilen Hocapqada Hubyar ma· 
hallesinin Postane caddesinde eski 
68 yeni 21, 23 numaralarla murak· 
kam 69 metro teııbiinde bodrumu Ü,._ 
tünde iki oda ve bir ha.IAy.i ve ge• 
zinti mahallini muhtevi kargir iki 
dükkanın tamamı doksan hisoe itiba· 
rile on h." sa.esi açık arttırmaya ko· 
nulmuş olup 20 • 8 • 1934 tarahinde 
şartnamesi divanhaneye talik edile· 
re!< 5 • 9 • 1934 tarihine müsadif çaı·· 
tamba günü saat on dörtten on altıya 
kadar lıtanbul dördüncü icra daire• 
sinde ıatılacaktır. 

Arttırmaya iştirak jç'n hisseye 
iaabet eden muhammen kıymetin yüz· 
de yedi buçuk teminat akçesi alı· 
nır, müterakim vergi belediye vakıf 
icaresi müşteriye aitt'r. Arttırma b~ 
deli hisseye isabet eden muhammen 
kıymetin yüzde yetmit betini buldu· 
ğu takdirde ihalesi yapılacaktır. Ak· 
•İ halde en aon arttrranın taahhüdü 
bak( kalmak üzere arttırma on bet 
gün daha temdit edilerek 20-9-1934 
tarihine müsadif perşembe günü ay
ni aaatte ıatıta devam edilecek ve 
ikinci arttırma bedeli hisseye isabet 
eden muhammen kıymetin yÜzde yet· 
miş b~'ni tutmaz ise 2280 numaralı 
kanun hükümelrine tevfikan aahş gc• 
ri bırakılacaktır. 2004 numaralı ic· 
ra kanununun 126 ncı maddesine tev .. 
fikan ipotek sahibi alacaklılar ile 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
ıwıhipler·nin dahi gayri menkul uLo
rindeki haklarmı ve hususile faız ve 
masrafa dair olan idd.ialannı evro.kr 
ımüsbitelerile yirmi gün içinde icr~ 
da."reaine bildirmeleri 18zrmdır. ~ksı 
h ide haklan tapu sicillerile a.abıt ol· 
m:dıkça satı~ bedelinin ... paylaşıua .. 
aından hariç kalırlar. Alakadarların 
i~bu maddei kanuniye ahkimına 1,;l\l"e 
hl\reket etmeleri ve daha fazla 1110-

lümat almak iativcnlerin 1934 · 1238 
dosya numa.ra~ile memur."yetinıi.~e 
müracaaılan, ilan olunur. ( 14791 

yonlara müracaat edilmelidir. (4175) 4547 

• • •• • 
lstanbul Uçüncü icra 

Memurluğundan: 
- Kadıköyünde Osmanağa mahalleııinde Huluııibey soka -

ğında Şükrü Bey apartımanının 9 uncu dairesinde mukimi
ken halen ikametgahı meçhul bulunan Naime hannna. 

Naime hannnm Emniyet Sandığına bin lira birinci dere • 
cede ipotek irae ettiği Şehzadebaşmda Eminnurettin mahalle 
sinde ŞehzadeJ:>aşı caddesinde eski 257, 259, 261 yeni 207, 
209,211 numaralı bir ev ve al ında iki dükknm tamamını 
1183 lira 17 kurşun 13 Şubat 934 tarihinden itibaren yiizde 
f1 faiz yüzde 3 komisyon bilcümle masraf ve ücreti vekaletle 
birlikte temini tahsili için İpotekli gayrimenkulün paraya çev 
rilmesi yolila Emniyet Sandığının ita ettiği 28 Şubat 934 ta • 
rihli takip talebi üzerine adresinize gönderilen ödeme emrinin 
mübaşiri tarafından verilen meljı-uhattan mezkUr adreste ol -
madığınız anlaşılarak ilnen tebligat ifasına karar verilmiştir. 
Tarihi ilandan itibaren bir ay zarfında yukarda yazılı borç ve 
masrafları dairemizin 934-534 numaralı dosyasına ödemeniz 
lzmıdır. Borcun tamamını veya bir kısmına veyahut alacaklı
ntn takibat icrası hakkında bir itirazınız varsa yine bu müd
det içinde yazile veya şifahen bildirmeniz lazımdır. Bir ay zar 
fmda borç ödenmez veya itiraz olunmazsa ipotekli gayrimen
kulün satılacağı ödeme emrinin tebliği makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (4230) 

Askeri Tıbbiye Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Bu sene mektebimiz Tabip kısmına kadromuza naza • 
ran tam devreli lise mezunlarından pek iyi ve iyi derecede bu· 
lunan talebe kabul edilecektir. 

2 - Pek iyi derecelerden, ahvali sıhhiyesi tam ve kabul şe 
raitimizi haiz olanlar Eylul ayında kabul edilecektir. 

3 - İyi derecelerden istenildiğinden fazla talip olduğu tak 
dirde müsabaka imtihanına tabi tutulacaktır. (4245) 

Müııabaka imtihanı programı aşağıya yazılmıştır: 
22 Eylul 1934 Cumartesi: Lisan "Fransızca, Almanca ve· 

ya İngilizceden" 
23 Eyli'ıl Pazar: Riyaziye: "Fizik'' 
24 Eylfil Pazartesi: Tabiiyat "Hayvanat, Nebatat ve umu 

mi Kimya. 

lıtan bul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştababetinden: 

Haydarpaşa Emrazı lııtilaiye .~astaneııi bir senelik ihti • 
yacı için 23 kalem Erzak açık munakasaya konulmuştur. Mü 
nakasa 9 Ağustos 934 Perşembe günü saat 14 de Galatada 
Kara Mustafa Paşa sokağında lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezinde müteşekkil Komi syonda yapılacağından isteyen
lerin şartnamelerini görmek Ü zere Hastane idare Memurluğu 
ile mezkiir Merkez Levazım Memurluğuna müracaatları. 

(4013) 4358 

FERHAT PAŞA 
Çilı!i~i kiralıktır. 

Topkapıya bir saat mesafede 
36772 Hektar arazi ve mer'a ve 
kötk ve fenni ahır ve havuz ve bos · 
tan ve anbar kiralıktır. lıteyenlerin 
Emin.önünde Valde Hanında Noter 
HÜSAMETTIN HAYDAR Beye mii 
racaatlan. ( 1466) 

.._ .... m:ıı .... -m:!l ..... n: 

Beşiktaı 2 inci Hukuk mahkem,. 
s"nden: : 

Romanyada vefat eden lıalyan te• 
ha.asından Emanoil Tiripos Efendi 
terekea.ine mahkemece vaziyet edil .. 

mittir. Müteveffada alaca~ı. ?!.anlar 
ile borcu bulunanlann tanhı ılandaa 
itibaren 1 ay zarfında Be;iktaf "kin
ci sulh hukuk mahkemesine müra· 
caatları ilan olunur. (1470) 



! 
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~ EVKAF MUDlRlYETl iLANLARI f 
1 -Boğaziçinde Büyükderedc Hacet sokağında 13 No. lı 

hane 
2 - Üsküdar, Selimiye, Harem iskelesi 3-4 No. lı hane. 
3 - Bahçekapıda 4 cü Vakıf hanm 1 ci katında 13 No. lı 

oda 
4-Yusuf paşada Hacıbayraını haftani, Haseki caddesin

de 23 No. lı dükkan 
5 - Yusuf Paşada Hacıba yram haftani, T opkapı cadde • 

sinde 115 No. lı baraka 
6- Kumkapı, Muhsine hatU!:\, lbrahim paşa 30 No. lı dük

kan. 
7 - Haseki, Keçehatun, Haseki caddesinde 57 No. lı dük

kan. 
8 - Üsküdar, Çinili 219 No. Iı dükkan. 
9- Üsküdar Rummehmetpaşa, Balaban tekke bahçesin -

de dükkan. 
10- Çarşı Sahaflar 59-57 No. lı dükkan. 
11 - Çarşı Kahvehane sokağında 14 No. lı dükkan. 
12 - Çarşı Kazazlar orta sokakta 29 No. lı dükkan. 
13 - Çarşı Kazazlar orta sokakta 25 No. Iı dükkan. 
14 - Çarşı Yarım Taşhan sokağında 9 No. Iı dükkan. 
15- Çarşı Keseciler 91 No.lı dükkan. 
16 - Kasımpaşa, Gazihasanpaşa, mektep sokak 4-34-36 

han ve müştemilatı. 
17 - Kasımpaşa, Gazihasanpaşa, Dereboyu 22 No. lı ahır 
l 8 - Kasımpaşa, Gazihasanpaşa , Kayık iskelesi 41 -43 No. 

h dükkan. 
19- Kasımpaşa, Camiikebir, Kışlaboyu 5 No. lı dükkan 

ve oda. 
20 - Kasımpaşa, Çamiikebir, Mektep sokak 32 No. lı ha

ne. 
21 - Kasımpaşa Camiikebir, Mektep sokak 6 No.lı dükkan 
22 - Kasımpaşa, Camiikebir Atik tersane kapısı 36-38 No. 

h hane. 
23 - Kasımpaşa Bedrettin, Havuzkapısı 37 -39 No. lı ahır 
24 - Kasımpaşa Cezayerli Gazihasanpaşa, Dereboyu 24 

Ne. 1ı dükkan. 
25- Kasımpaşa, Gazihasanpaşa, Dereboyu 6-8-10 No. lı 

ahır . 
26- Kasımpaşa, Camiikebir, Atik tersanekapısı 48 No. lı 

dükkan. 
27 - Boğaziçi, Rumelifene• i 35 No. Iı dükkan. 
28 - Kızıltoprak, Tuğlacı Mustafaağa, cami sokağı 23 No 

lı dükkan ve oda. 
29 - Kızıltoprak, Tuğlacı Mustafaağa, cami sokağı 19 No 

hdükkan. 
30 - Kızıltoprak, Zühtüpaşa, Bağdat caddesi 18-32 No. lı 

dilkkan. 
31 - Kızıltoprak, Zühtüpa~a, Tahtaköprü 51 No. Iı hane 
32 - Kızıltoprak, Zühtüpa§a, Bağdat caddesi 43 No. lı dük 

kan. 
33 - Kızıltoprak, Zühtüpa~a, Bağdat caddesi 32 No. lı 

dükkan. 
34 - Kızıltoprak, Tuğlacı Mustafaağa, yeni kavuklu Ham 

di sol:ağı 19 No. lı gazino. 
35 - Kızıltoprak, Zühtüpaşa, Tahtaköprü 53 No. lı dük. 

kan. 
:J6 - Kızıltoprak, Zühtüpa ~a, Bağdat caddesi 45 No. lı 

dükkan. 
Balada muharrer emlak 93 5 senesi Mayıs nihayetine ka • 

dar kiraya verilmek üzere temdideıı müzayedeye konmuştur. 
Talip olmak İsteyenler Temmuzun 30 cu Pazartesi gÜnÜ sa
at 15 e kadar Evkaf Müdiriyetinde Vakıf Akarlar Kalemine 
rnüracataları. ( 4222) 

• • 
Istanbul 4 Üncü icra 

Memurluğundan: 

EVAPURCULU 1 
TURK ANONiM ŞlRKETl 

lST AN BUL ACENT ALICl 
liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
TAR 1 Vapuru 29 

Temmuz 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
nhtnnından kalkacak. Gidişte Zon
guldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireıon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uirayacaktır. 

İstanbul kumandanlığı sa • 
tmalma komisyonu ilanları 

HER SEl-<.İL 

RUMA l~İZMALAROAN 
nahınmaJIC. ıcın 

URODONAL ile bir tedavl yaP1" "' 

UROOONAL. mensevı bOnvevı oıan bllcümıe has· 
talıkJarın ( ArthrltlQue) ve ezcamıe, şişma,,1 1 1!1• " · 

, dahili uzuvıarda husuıe gelen taşların (Caıcuıs )ı 
Goutte rumatızmasının, Graveııe nası:aııgının "e 

'tesalübü şerayinln en müessir ve şafi bir ,,,us· 
tanzarıaır. 

URODONAL 
Rümalizmadan muzlarip hastaların yegAne kurt~rıcısı. 

-, · PA~I~ 
ı::tablıssements CHATELAIN. 21 aawaı. MMkaf•t 2 et 2 bı's. Rue de Valencicnnes. 

Tekirdağ Fırka Satmalma 
Komisyonundan : ,~----------------------ımma-----" 

Para, her kilidi açan bir anahtar~ Malkaradaki kıtaat hayva
natırun ihtiyacı için 400,000 
kilo Arpanın ihale günü olan 
15-7-934 pazar günü taliple-
l &l verdiktelri fiatlar gali gö
rüldüğünden pazarlığa kon
muştur. ihalesi 15-8-934 çar· ' 
şaml,;,. giinü saat 15 tedir. Ta- j 
!iplerin o gÜn ve vaktinde T e
kirdağ 61 Fırka Satınalma 
Komiı;yonunda bulunmaları. 

{3082) (4016) 4360 

" " " 
lstanbul Kumandanlığı kı-

t'atı ihtiyacı için kapalı zarflı:ı 
münakasası icra edilmiş 
32,000 kiJo Sade yağına veri
Jen. fiat pahalı görü1düğünden 
pazarlığa konularak ihaiesi 
30-7 -934 pazartesi Q"\inü saı:.t 
15 te yapılacaktır. Taliplerin 
<' giin ve vaktinde Fındıklıda 
İstanbul Kumandanlığı Sa
tmalma komisyonuna müra
~aatları. (21) (4186) 

4550 

iHTiRA lLANI 

~~ 

Ü 

Siz de 
0 Meıamatlı topraktan mamul eşya

nın imali için usul " hakkında istihsal 

olunan 24 Mart 1933 tarih ve 1531 nu· 

maralı ihtira beratı bu defa mevkii fii. 

le kontnak üzre ahere devrüferağ veya 

icar edileceğinden l'alip olanların Ga· 
lata'da, Çinili Rıhtım ftan'Dda F..ohert 

Fenirye müra.caatlan ili.n olunur. 

İŞ BANKASl'ndan 
Bir kum bara alınız 

İş banka•ından ~ 
bara alan on binit 
vatandaş, biriktirdi~ 
para ile, bir kaç si 
içinde, birer ıermaye 
iş sahibi olmuşlardır· 

(1305) 4429 

~ ....... _. •• 1 .. mmıı:mııımmmııııE111ım111ZS21:!Dl!211Eıı:m; .. ı::m111!1 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

Sümer Bank hesabına Avrupa'ya, bilmüsabaka 
makine, Kimya, Demir ve Mensucat Sanayi mühendis
liği tahsil için (10) talebe gönderilecektir. Müsabaka
ya aşağıda yazılı şartları haiz olanlar iştirak edebilir. 

1 - Türk olmak. 2 sini- 18 ila 25 arasında 
olınak. 3 - Askerlik vaziyeti muntazam bulunmak. 
4-Tam sıhhatli olmak. 5- Bir Türk Lisesinin, son 
üç sene zarfında çok iyi derecede bakaloryasını alını§ 
bulunmak. 6 - Bankaca istenecek kefaleti verebihnek. 
7 - Kendi nam ve hesabına Avrupa'da tahsil etmeğe 
mali vaziyeti müsait olmamak. 

1 

İstanbul Üniversitesi übayl 
Komisyonunda~· 

üniversite Merkezi ile Fakülteler ve müştenıiJi~ 
senei maliyesi için (Maden, kok, mangal kömürü j}e 
nu) müzayedeye münakasa 1<-cınununun maddei rnahsu~· 
tevfikan 15-7-934 tarihinden 5-8-1934 tarihine kadar ]il 
Jı zarf usulile münakasaya ko nulmuştur. Taliplerin bel' 
Mübayaat Komisyonuna müracaatla şartnamelerini tel 
edebilirler. Talipler teminatlarou bir gün evvel ünite!' 
Muhasebesine yatırmaları ve ihale günü olan 5-8- l 9:ıJ 
zar gÜnü saat 15 te üniversite Mübayaat Komisyonu~ 
zır bulunmaları ilan olunur. (3843) ...:;; 

• 

· ~00 Adet Karyola 
lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma Komiıyontıll 

Bakırköy Akliye ve Asa biye hastanesi için lüzuıt'~ 

Yeminli üç ehlivukuf tarafından tamamına 24645 lira kıy
nıet takdir edilen Hocapaşa H üdaverdigar sokak eski 36 mü
kerrer 36 yeni 17,19,19-1,7 No. Iı maadükkan ve bodrum 
bir kagir otelin tamamı açık arttırmaya vazedilmiş olduğun -
dan 5-9-934 tarihine müsadif Çarşamba gÜnÜ saat 14 ten 16 
ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma • 
bedeli kıymeti muhaınmeneni n yüzde 75 ini bulduğu takdir· 

Müsabakaya Lise mezunlarından başka Darülfü
nun Makine ve Kimya şubesi müdavimleri de iştirak 
edebileceği gibi mezkUr mektebin son üç sene zarfında
ki mezunları da ayrı bir müsabaka İmtihanına tabi tu
tulmak suretile Avrupa'ya ikmali tahsile gönderilebi
lirler. 

1 lan 200 adet karyola olbaptaki şartname ve numunesi,,.ı 
hile ve 7 Ağustos 934 salı gÜnÜ saat 14 de aleni münaJV 
suretile ihale edilecektir. isteklilerin Komisyona ve ıı1 
neyi görmek isteyenlerin Mü esıeseye müracaatları. ~ 

de müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son art 
tıranm taahhüdü baki kalmak Üzere arttırma 15 gÜn müddet-
le tecdit edilerek 20-9-934 tarihine müsadif Perşembe günü 
saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci a. 
çık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
yüzde 75 ini bulmadığı takdirde satış 2280 No. Iı kanun ahka 
mına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya işti -
rak etmek İsteyenlerin kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 nis 
betinde pey akçası veya Milli bir Bankanın teminat mektubu 
nu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları Tapu sicilleri ile sa. 
bit olmıyan İpotekli alacaklar da diğer alakadaranm ve irti • 
falı: hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masari-
fe dair olan iddialarını evrakı rrıüsbitelerile birlikte ilan tari -
hinden itibaren nihayet 20 gÜn zarfında dairemize bildirme. 
leri lazımdır. Aksi takdirde haldarı Tapu sicilli ile sabit olmı. 
yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar, mütera -
kim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rüsu -
mu medyuna aittir. Daha fazla malfunat almak isteyenler 20-
8-934 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede a· 
çık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 934- l 134 N o. Iı 
dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebi · 
lecekleri ilan olunr. (4219) 

inhisarlar U. üdürlüğiinden: 1 
Şartnamesinde yazılı evsafta mübayaa olunacak yirmi bin 

kilo benzin pazarlığı 11-8-934 tarihine müsadif Cumartesi gü 
nü saat 15 te icra kılınacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak için 
her gün ve pazarlık için de tayin olunan giinde yüzde 7,5 te
minat parasiylc Cibalideki Ahrn, ı-;atım komisyonuna müraca·· 
atları ilan olunur. (4228) 

Taliplerin yukarıda yazılı şartları haiz olduklarını 
mübeyyin talepnamelerle Ankara'da Sümer Bank U
mumi Müdürlüğü Y. M. servisine müracaat eylemeleri. 

(4127) 
4500 

~-----ııııııiıl--1---·------=---------iliıiiııııııııııı Gayrimübadiller Takdiri kıymet 
Komi yonundan: 

30 Temmu:: Pazartesi 1371 No. dan 1403 No. ya kadar 
1 Ağustor. Çarşamba 1404 No. dan 1442 No. ya kadar 
2 Ağustos Perşembe 1443 No. dan 1471 No. ya kadar 

Karar numaraları yukarıda yazılı gayrimübadillerin yüzde 
25 hesabile bonolarını almak ii zere hizalarında gösterilen gün 
lerde Komisyona müracaat etmeleri. (4249) 

Afyon Vilayetinden: 
Kat'i ihalesi 22 Temmuz 934 tarihine mukarrer iken mü -

nakasa müddeti zarfında talip zuhur etmediğinden 
münakasa müddetinin temdidine mecburiyet hasıl 
olan 2415 lira 60 kuruş bedeli ke!!ifli zafer abidesi 
divar ve merdivenleri inşaatın ait münakasa müddetinin 8 A
ğustos 934 tarihine müsadif Çarşamba· günü sata 16 da kat'i 
ihalesi icra kılınmak üzere on beş gün müddetle temdit edil
miş olduğundan keşifname ve çenni şartnameyi tetkik etmek 
isteyenlerin Nafia dairesine ve münakaı ,.,.,.., İştirak etmek İste 
yenlerin de ihale günü muayy 'D saatte Vilayet Daimi Encü -
menine müracaatları ilan olunur. (4250) 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon - Antalya hattının Afyonun lzmir istaşyoll~ 

dan itibaren 25 kilometresine kadar olan birinci kısfl1', 
şaatı kapalı zarf usulü ile münakasaya çıkarılmıştır. M~ 
kasa 1 1 Ağustos 934 tarihine müsadif cumartesi gÜnÜ 
15 de Nafia Vekaleti Müsteşarlık Makamında yapılB~ 
lır. Taliplerin ehliyeti fenniye Ye cari seneye mahsus 'fıl 
ret odası vesikaları ve 12500 liralık teminatı muvakkatel 1 
le aynı gün ve saatte Komisyonda bulunmaları lazımdır: ~ 
lipler bu husustaki şartnameleri (50) şer lira mukabil111·ı 
Ankara' da Nafia Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden tedg.tlıı: 
edebilirler. (3943) ..:!/ 
Bakırköy almüdürlüğündeıı' 
Veraset, Bina, Erazi vergİs inden 2927 lira 31 K. b011ı 

küçük Çekmecede kian Souk su Çiftliği sahibesi Ar aksi b~ 
mm varislerinden zevci Ohani s beyle kızları Verjin ve P ~ 
hanımlar borçlarını vermedikleri cihetle mumaileyhimaı>1~~ 
zineye olan borçlarının temini İstifası için tahtı tasarrufıl c 
bulunan mezkur Souk su Çifti iğine ait ve dosyasında JJ1e",ı 
iki kıt'a tapu kaydında yazılı gayri menkullerinin satı!JtlıJ ı' 
na karar verilmiş olmakla 26- 7 -934 tarihinden itibar~{ 
gün müddetle müzayedeye va zedilmiştir. Taliplerin B tll 
köy Mal müdürlüğünde müteşekkil komisyona mürac3i611 

iln olunur. (~ 
& == s s 
Umumi Nepiyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. :A. Ş. 


