
Orta mektep ve lise mu
allimleri arasında bu sene an
cak 50 kadar tebeddül yapıl
ması tekarrür etti. 
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s~ 1 Şark lokarnosu ... 
pJiirt Meb'uau: MAHMUT 

".Şark t~k (Batmu,~aı_:i~~mizden ) 
hını I' . arnosu gunun en mülllatl= ktıka.mevzuu oldu. Diplo
damla endı aralarında, devlet a-

rı reami t ki ıs. lllatbuaatı b nu u annda, dünya 
zu ÜStünd b.,Ya.zılarında bu mev-

1 caba Şarhl Albassa d~ruyorlar. A-
o kadar ehemv~pa mısakına niçin 

A Vru ':"~Yet veriliyor? lr _ _, pa pohtikası. b. . . 
c"CUe Alman ' ınncı dere-
~atı Üzerind~~b:ei·&rb~~ müna11e

et arasındak' d uyuk memle
nüyor. Bütün~ av.:'" etrafında dö. 
Politika konb'Yası formüllerde 
I' p ınezonlarınd ' ın - aria mün . a Ber-

~~;;~: DF~~~:tk~:.;t:~;k 
:;,, kkaazandıklarını ıı:u~,:umı harpte 

rarındadrr. Al aza etmek 
h many · ~' arpte kaybettik! . . a ıse ayni 

v •a kısmen ol ennı • hiç olmaz-
daaındadır cun - tekrar almak sev
Yilk Av · enevrede olaun B" 
tii. rupa mene 1 . ' u

rlü türlü . ez erınde olsun 
!ere cerey sıyaai tezlere ve formüİ-
r'b· an veren • ·ı b 1 ırine zıt 1 amı udur: Bi-
za o.an bu ik' okt r, nasıl bi 'b" . ı n ai na-
~k? Sulh da~ ınne Yaklaştrnla-
adır. asının düğümü bura-
Siyasi · 

lıafh. enınıyet, •tatük 
--.sı ıne onun mu-

ayel t tezl~rin :"~~ d muahedelere ri
Ya nız de"ldı.mu afaada Fransa 
v gı ır F • 
asının nı .. d · ransa; kendi da-

ııfakJı bir: afaası için, etrafa irili 
ınuvaffakç f devletleri toplamağa 
Yalnız F ra 

0 
muttur. Bu devletler 

de··ı nsayah"" .... nmek ' gı • nıill• -y goru için 
Yolda görd"ı ~~nfaatlerini bu 
l>olitikaaın:;~d~' ıçindir ki, Fransa 

Fransa R uyorlar. 
~~ ~ğı Şarki Aı:;anın da dahil ola
J "Yasi ,._ . upa Lokarnasunu • 

"1"h· -...nıyeti b k , ,J u ım g" .. a rmından çok 
.,, a~i nıisak~!or. Almanyanın da 
st N .tekinı 1 

1 .un
1 

zalamasını istiyor. 
1akı i-- lngı tere ve ltalya; bu mi
'k ~.,,a amak . . M r ediyor! Aİçın . Hitleri tef-
ı: ar. manlar diyorlar-

d l~ekaıa. ... Bu dav t" • • bet e ını. Fa~ e ımze ıca e-
Ya İçin nı.. t daha evvel, Alman
ltiz.,. U11avat esasını kabul edi-

0: At manya " .. lley' · nın muaavat" ·· ·1 ı ısted ·.. sozı e 
8~ reselede ıgı ıpeçhul değildir. Bu 
e "r nokta ~n~n anlamak istediği 

lllıaakiie sil~ a var; Şarki Avrupa 
rllıtnda h · b~sızlanma meselesi a
Ortada B~ 1~ münasebet yok mu?. 

Nhazırı Joh YtiS~ Britanya Hariciye 
ak n unon' Al ol Verir gibi .. ..un ınanlara 

lı 'lllaaına ra - gorunen beyanatı 
z assa, olan ~men, bu noktada çok 
•rının dili!e r8ksa, Hariciye Na-
-- "Miaak açı açık söylüyor: 

~s·b·~edir; si~eselesi müstakil bir 
:nı· lltün ayrı b.sızlannıa meselesi 
lah&akıntabii b' ır meseledir. Belki 
ın •ızlanına ır neticesi olarak sİ· 
kaya Varılab~~ıelesinde bir u~ş
Fıınseye aöz 1 ır. Fakat fimdiden 
~sa, ne ,a;krnı_ek istemiyoruz. 
liit'Ü ara kar,1 h=ı~kı~ı imzalıya
ll'el Yor, ne de b uaı hır tart ileri 
fi t l!(:e~ her han ~nl!'r tarafından 
~ka nıüsa~ı :•r tartı ve tekli-

lllanlar d" ulunuyor ı 
rı:~it içinde bı_Yorlar ki: "B~ünkü 
ıU:dç Yoktur'.r Ç~okarnosuna 
ltıı .evletier ta ortada ma-
d • hır adeın · t rafından imzalan-
ır F ı ecavij . 

o bd ransanın bu . z mısakı var-
bi. ar ısrar ile iltisak üzerinde 
y;, ";'keri ittifak! durnıa"Sının sebe
,._ gıbi kuvv ... ı· arı silsilesine Rus
~••ur d h y• '• teh!'k l" 
Yet ve ~. a. almak 1 e. 1 yeni bir 
lnıvvet1 mudafaa.ını su~etıle, emni-

M endirnıeltti hır kat daha 
eseleyi 'bi r .. " 

t:!ka edenler :!::•u.~a.krnıdan mü
birç:kn;sudndan maddl[raıı.a, Şark 
nu h ay alar bekr ve manevi 
. n u siyasi k '.Yor. Fak t l'tn · d onb1 a o

ti cı erecede varnıakn~zonla bi-
' ce, Alınan L h" ıstedig'· 
>tok" d - e ııtan 1 ı ne
le b~n en Yıkmaktı an afnıasını 
b ır ınisak . 1 r .,, Gerçek hö 

at a Y1 d •ınza anırsa ' Y • 
'•nd . n a Berlin ile V ' geçen fu
d a 1llızalanan v arŞova ara. 
en ziy d e maddi t · · Çok .. a e manevi t . . esınn-

lı" ~zen anla•m:ı esın Fransayı 
~ 11kiinısüz k 1 kendiliğinden F a rr. 1 ransa " . 

Şan bir no:= n:ı:Iıaffakıyet sayı-
f l arkı Avru . a var ki, o da 

0 ndra ve Pa Rısalu meselesinde 
~rtlara b •1 omanın da _ bazı ( 

berab ag ı olsa hile p · .1 it er YÜrüm "d· - ansı e 
alyanın b k esı ır. lngiltere ve 

Ç()J· doku u ararı Alınanlara pek 
ki b8.fka du,a ~nziyor. Demek 

(Dcva:e~erın pol. tikasına 
mcı aahif~dc) 
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Dolllusa ölüm döşeğinde H&lüe eanasında ölen bir Nazi Bcqııekaletten çıkarıliyor 

Dollluss'un cenazesi kaldırıldı 
Nazilerle hükômetkuvve • r 
çarpışmakta 

~~------~--------~~ 

r • evame or 
Bir çok telef at veren Nazilerden bazıları 

Yugoslavya hududuna iltica ettiler 
Devletler şimdilik seyirci kalmayı tercih ediyorlar 
PEŞTE, 29.A.A.- Ekseriya mevsuk 

haberler alan mehafilden öğrenildiğine 
göre Macarlar Avuıturya hududunda 
askeri tahfidat yapmaktadırlar. Doğru
luğunu tahkik imk3ru INW....ıyan 
bu tedbirin tamamöle ifttiyati maıbiyet
te oldu-ğu beyan edilmektedir. 

Karışıklıklar 
VIY ANA, 29.A.A.- Bavyerada 

müessis Avusturya te~Ja.h a:zası dün 
gece yukan A VUlltul"yada IGregvaJ.t gWn 
rük binasına taarruz etmİ§lerdir. Avuı
turya jandarmaları bunlara kvşı ateş 
açmışlardır. Jandarmalardan biri telef, 
muavin polislerden de biri mevruh ol• 
muştuı·. ı 

VIY ANA, 29 A.A. - Bazı nvayetler 
hilafına olarak, Kerİn'li eyaleti.nde vazi
yet asla valmmet kesbebniş değildir. A
si Nazifor, perişan bir halde Lavanta 
onnanlarma iltica etmişlerdir. Bunlann 
zayiatı mühimdir. Yüz kadar ölü ve yi· 
ne yüzılerce yaralı vardır. Hükıimet kı· 
taatınm zayiatı ise as.kerden 5, jandar
madan 4, diğer teşekküllerden 5 maktul 
ile 10 kadar yaralıya münhasır kalmış• 
trr. 

Enson vuruşma, 700 kadar Nazinin, 
Yugoslavya hududunu aşmak malıısadiy
le taha.nüt ettikleri V olkenna civıannda 
-..ıku bulmuflur. Şimdi bu asiler bükıi· 
met kuvvetleri tarafından sıkıştınlnuş 
bulunuyol'lar. Kendilerine bir ültimatom 
'Verilmiştir. Nihayet yarına kadao- tenim 
olmalan bekleniyor. 

Yugos~avyaya iltica edenler 
BELGRAD 29 (A.A.) - İtalyan 

Ol'dusunun A'Vll&turya hududunu aşımş 
okluğunu bildiren babedenn aıılı ol
madığı anlaşıldığından, Y~lavya si
yasi mahafilinde, biılhassa Avusturya 
Lükilmet btaah Asilerin etinden KJa
genftmt ve Bleiburg kaıabalannı istir
dat ettikten aonra, yeniden .ükUıı basıl 
olmuftıır. 

Cuma ııeces.i ile cumartesi ııünü, bü
tün gece ve bütün gÜn 700 den fazla 
Nazi, A'YUStury&dan kaçıp Y ugosfavyaya 
ilııica etmiflerdir. Bunların elrıserisi 18 
ile 24 yaş •aomda müseUah cleramıılı-

Bir meb'usumuzu 
daha kaybettik 

Bir oenedenberi rahatsız bulunan 
ve Alınan haatalaanesinde tedavi edıl· 
mel<te olan Samsue mebusu Emin Be:r _,,,.,.,,,,.... ___ _ 

vefat etmiştir. 
1886 da Bafra· 

da doğan Emin B., 
Gazi mefk.Uresine 
hizmeti vatan borcu 
bilen, tem'z ahlakı 

ve fazileti ile ken· 
disini herkese aev
dirmit bir mebusu
muzdu. Henüz genç 
denebilecek bir yaş
ta ölümü cidden 
bir :riyadır. Emin 
Bey, Büyük M ilet 
Mecliainin ilk kuru

Emin Bey 

lutunda aza aeçilmiş, son defa da 
Samsun mebusluğuna intihap olun
muftu. 

~erhumun cenazeıi bugÜn saat 
on hırde Alman ba.stahaneoinden kal
~fl"ılacak, namazı Beyazıt caıniinde 

hiılı~_'.'ıktan aonra Edirnekapıdaki §e· 
tl ge defnedilecektir 

Ailesine ve arkad~1lanna teeuür 
ve la.ziyetlerimizi beyan ederiz. 

Yukarıda: Naziler taralırıdan işgal edilen Radyo daire.inin önünde 
hadueden sonra toplanan halk. Afağıda: Hadiaeden aonra Bcqııe

kôlet önüne getirilen zırhlı otomobillerden biri 

lar<hr. Bunlann ellerinden silahlarını a
lan Yugoslav hudut nıuhafızları, şimdi· 
ye kadar 200 tüfek bir mit..alyöz ve 20 
rövelver toplanuş.Iardır. Mültecilerin 
hepsi de hapsedilmişlerdir. Hükumet 
henüz bunlar hakkında bir karar almı, 
değildir. 

BELGRAT, 29 (A.A.) - Hali firar
da olan Avusturyalı Na21İler, asker ta
§1)'<111 kamyonfarla top arabalarının geç· 
meAııe mani olmak mak68<1ile Yugoslav· 
ya hududu civarındaki yolları tahrip et 
UÖ§lerdir. 

A....mtrya bükômet kıtaatı, Bleiburg 
!"iııiııi, ancak çok çetin bir mikadeleyi 
müteaioip ist.irdat edebilmiılerdir. 

ViYANA, 29 (A.A.) - lnsbnıck em
niyet müdürünün katli ve Viyana hadi
•eleri üzerine Tyrol halkı ve Heimwehr 
fer milli aosyalistlere karJı galeyana ge
lerek bunlann aleyhinde doğnıdan doğ
ruya harekete geçmiılerdir. HulUSİ ha
berlere göre milli sogya·mtfer son üç 
gün içinde iki yüz ölü, bir çok yaralı ve 
yüzlerce esir vermişlerdir. 

Devletler intizar halinde 
PARIS, 29 (A.A.) - Ha..,.. ajansı 

bi.ı.diriyor: 
Paris, Londra ve Roma hükUmederi 

arasında müzakereler devam etmekt.,.. 
dir. Avusturya'run istildi.lini temôn et· 
mek için yapılması muhtemel olan te· 
tchbüsün ne mahiyet alacajı hakkında 
bir fikir edinmeğe §İmdilik imkan yok· 
tur. 

Excelsior, gazete&İne göre alakadar 
devletlerin bu!l'ünkii vaziyetıi ıudur: 

LONDRA, Milletler cemiyetinin içti· 
maa dwet edilmesine temayül ettikten 
ıonra Jİmdi kat'i olarak intizar YllZiyeti-

' . 

ni almış'ır. Roma, üç devletin Berlin 
nezdinde mü -terek bir teşebbüste bu· 
lunmasına artık pek taraftar gözükmü
yor. Çünkü Almanya dörtler misakını 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Nafıa Vekili 
Ali Bey muhtelif şehir

lerde tetkikat yapıyor 

Nalıa vekı7i Ali Bey 

IZMIR, 28 (A.A.) - Yeni sa.tın 
alınan hattı ve nafia işlerile alaka -
dar müesseaab yakından görmek ve 
tefti§ etmek makudile tehrimize go
len N a6a ntrili Ali Beyefendi 1x -

,(Devamı 6 mcı sahifede) 

Fransa ile Almanya arasın
da aktEdilen ticari itilafna
menin tatbikine 2 Ağustostan 
itibaren baılanacaktır. 

Tel •. { Müdür : 24318, Yazı it1el'i müdür& : 24319. 
idare •• Matbaa : 24310. 

Elektrik, Tramva.lJ 

Saatler · hakkındaki son 
formül büyük 

bir memnuniyet uyandırdı 
Fesih hakkındaki karar bugünlerde 

şirkete tebliğ edilecek 
/ 

Tramvay şirketile 926 ~enesin· 
de dctedilen muıkavelenin feshi 
halkkmdahl karar, ciünkü gazete
mizde haber verdiğ.imi.z şekilde, a
li tasdike <iktiran edereık kesbü ka
tiyet el-mİ'ftİr. Bu hususta bugün 

veya yarın firkete resmen tebHğat 
yapılmasına intizar edilmektedir. 

Tebliğatı müteakip, esiki muka
'Vele hükümleri tatbik sahasına gi 
receği için bu hususta doğrudan 
doğruya Nafıa Vekaletile tirket a
rasında temaslar yapılacaktır. 

Mukavetenin feshi dolayrsıile 
tramvay ücretlerinde yapılması ik
tiza eden tenzilatı gözden geçire
cek komisyonun toplanması biraz 
jeCikecektir. Çü~, ~isi g~n 
!İçtima eden eleıktrik tarıfe komıs
yonu, elektrik ücretlerinin 20 para 
tenzili hususunda ekseriyetle ka
rar vermiştir. Bu kararın vekalet· 
çe tetkiki icap etmektedir. Tram· 
vay ücretlerinin tesbitt hususun
da elektrik ücretleri esas tutuldu
ğu •çin bu kararın kesbü katiyet 
etmesi beklenecektir. Nafıa Vekil· 
!eti yapılan tenzilitı tirketin iddi
asına rağmen, muvafık bulmadığı 
takdirde komisyon derhal içtimaa 
davet edilecek ve ağlebi ihtimal 
'tramvay ücretlerinde bu bakım
dan oda lrir miktar tenzilat yapıl
ması mevzuu bahs.olabilecektir. 

Nafıa Vekaletinin, elektrik, ha
vagazı ve su saatlerinden alınmak· 
ta olan ki"" bedellerirun temdidi 
hususunda yeni bir formül kabul et 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Stratos/ erde seyahat 

Amerikalılar balonla 17 
kilometre irtif aa yükseldi 
İnerken bir arıza ol
muş balondakiler 1500 
metreden paraşütle 

atlamışlardır. 
RAPlT ClTY • Dakata Şimali A-

merikada 29 (A.A.) - Stratosfer 
balonu saat 12.45 te Lavalanınıfbr. 

RAWT. City -~ 29 (A. 
A.) - Dün buradan havalanmıt olan 
etratosferik balon, dünyanın en bü • 
yük balonudur. 

85.000 metre mikabı hacminde • 
d.ir. Safra olarak 2700 kilo saçma taşı
maktadır. lçinde bulunanlar sıcak 
elbise ve 7 ton ağırlığında yiyecek ve 
aair levazım götürmektedirler. Bu ba
lonla uçanlar, pilot binbatı Vilyaın 
Kepner, fenni rasıt yüzbaıı Alhert 
Stevens ve muavin pilot yüzbaşı Onil 
Ondersendir. 

Bunlar, teşebbüslerine kuman git
miş olan Rus alimlerinin elde ebnif 
oldukları irtifa rekorunu kırıp 24,000 
metreye yükselmek ümidindedirler. 

Dosdoğru gök yüzüne yük.selen 
balonun hareketi esnasında 30,000 ki
ti hazır bulurunll!tur. 

Saat 18 i 4 geçerek, binbaıı Kep
ııer b:r telsiz göndererek, stratos
ferik mmtakaya 40,200 kadem irti
famda erittiklerini ve 77,000 kadem 
yükselmeyi ümit ettiklerini b:Jdirmit· 
tir. 

Bundan evvel Stratosfere çıkmaya 
tefehbii.ı eden Belçikalı Vander 

EUt'in balonu 

mii§külata maruz l<almıf, ezcümle 
16.000 kadem irtifaa yükseldiği an
da birdenbire 14,000 kademe düpnüş, 
ve aaatlerce bu irtifada kaldıktan 

Hareketinden.beri, balon birçok (ne,·ıurJ 6 ıncı sahifede) 
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i OörOşler 
e --1 Dol!/ uss kötü gaptı. 

1 AkaGUNDUZ 
Bunlar; eski bir Türk ihtilalcinin notlarıdır ki Her [}itlere 

armağan ecliyorwn: 
= ~ Bir insanın ölümü, bir in- kadavrasının önünde iki gün 

i san için i•tenilmiyen bir fey ve Yas tuttum. 
duyulan bir acıdır. Bir insanın ölümü · bana 

~ Ben iki buçuk metre bo- elbette zehirli ve tehlikeli bi; 
İi yun~a ~ok zehir!i .ve çok kuv- yılanın ölümünden pek daha 
:ı vetlı .bır yılanı ıkı buçuk yıl çok ızhrap verir. Ve başka in-
E kendı yuvaaında bealedim. aanlar için de bu, böyledir. 
iJli Do~t ol~uk. Adı (Ahbap) idi. ~ Fakat bir milletin in•anca 
!; {'.~rdıg_mı zaman karpma ge· yaşaması için bir orduluk insa-
6! l!~d!. El~ml.e ~yeceğini içece- nın ölmeai veya kalasının kop
a gını venrdım. Jtltı ay myliye- maaı lazımsa: Hemen kopm'ıl-
;;; me gitmedim. Eo boş kaldı. malıdır. 
E: Bir inek yavrusunun kemikle- Bütün bir millet, bir tek in-= rini bir saıtıfta kıracak yılanımı san değildir. Yahut bir sokak 
~ kim bilir kim öldürmÜf· Sayli- dolusu in.al! de~~ir. . 

= 
~ 

§ yeme qöniince.; lıarıncalanmlf (Devamı 5 ıncı sahı(ede) 
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TARIHf TEFRiKA: 99 ~o re-W\ 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ~AJUR BE.YIN 111.RAJc::TICJ VESIJC.U.ARA. cour. • Almanya - Fransa ticareti 

• Yeni. Polis nizamnamesi ~ 
inkıraz haline gelen bir devlet için 

ilk yapılacak şeg neydi? 
iki devlet arasında bir 

itilaf hasıl oldu 
'AN KARA, 29 (Telefonla) - Dahiliye vekaleti iskan 1ıoııa~il 

polis vazife ve salahiyetleri hakkındaki kanunun tatbik şartlarıııı 
teren bir nizamname projesi hazırlamıştır. . ~ 

Projeler yakında devlet fiİrası na verilecektir. Bundan başfı'? b< 
niyet umum müdürlüğü polUı vazil e ve salahiyetleri kanunu ıçıll 
talimatname, bir de yeni polis nizamnamesi hazırlamaktadır. 

Devlet mahvo'mak derecesine ı 
gelmi~ken, bu mahva sebep ol~n 
hükumet seklini yıkmak, devır
mek için el ele vererek var kuvvet
le çalışmaktan baska tutulacak bir 
yol tasavvur edilebtlir miydi? Ev
vela milleti ve devleti kurtarmak 
ve ondan sonra ilerisini düfÜnmek 
en makul bir hareket olmamalı 
mıydı? 

Sabahattin Bey böyle yapacağı 
yerde Osmanlı ittihat ve Terakki 
cemiyetile mütemadiyen fikir mü
cadelesine girifiyor, memlekette 
Türk olmıyan unsurları memnun 
edecek ademi merkeziyet beyan
nameleri neşrederek onların ek
meğine yağ sürüyor, Cenevrede ve 
sa· r yerlerde teessüs etmit olan ve 
her halde Türkiyede yaşıyan Er
menilerin ekseriyetinin arzularına 
tercüman olmıyan Ermeni komite
lerine yardım ediyordu. 

Bu komitelerin ve Ermenilerle 
meskun olan yerlerdeki taraftar
larının Metrutiyetten evvel ve 
sonra bir Ermeni devleti tetkil et
mek gayesini güttükleri aşikardı. 
Ermenilerin Abdülhamit idaresin
den memnun olmadıkları için us
lu oturmadıkları söylenmekle, Met 
rutiyetten evvelki Ermeni harekatı 
mazur gösterilemezdi. 

Biraz evvel Kafkasyadan Paris
te lttihat ve Terakki cemiyetine 
gönderilen mektupları netretmit
tik. Mektuplarda Ermenilerin ora
daki Türklere karfı ne zulı'.'imlar 
yaptıkları ve Kafkas Türklerinin 
nasıl feryat ettikleri bildiriliyordu. 
Ermeniler Kafkasyada da Abdül
hamidin idaresinden memnun ol
madıkları için mi uslu oturmıyor
lardı? Bulgaristan Türkleri de yi
ne o yüzden mi Ermenilerin yüzü
ne bile bakmak istemiyorlardı? 

Terakki ve ittihat cemiyetinin 
Paristeki dosyalarında Ermeniler 
tarafından Sabahattin Beyin be
yannamelerine verilen cevaplarda 
vardır. Bu cevaplrda Ermeniler, 
Osmanlı devletine olan sadakatle
rini tasd k etmekle beraber, talep
lerini kabul ettİ'rmek için ecnebi 
devletlerin Ermeni meaelelerinden 
dolayı müdahalelerini muvafık 
buluyorlar ve Türkler, istibdat ida
resini yıkmak için kat'i bir hare
ket göstermek iktidarında olma
dıklarından, büyük devletlerin Er
meni ifleri için müdahalelerinden 
batka bir çare olmadığını Saba
hattin Beye anlatıyorlardı. 

Sabahattin Bey bu cevaplardan 
vatan lehine icap eden neticeleri 
çıkaracağı yerde lıtanbuldaki tek 
tük taraftarlarına gönderdiği mek
tuplarında diyordu ki: 

"Biz yalnız idare tarzımızın ıs
lahını istemek, vatandatlarımıza 
miiphem bir ittihat teklif etmekle 
kalmıyoruz. Asıl maişet tarzımızın 
ıslahı lüzumunu anlatmak, birinci
deki fenalığın ikinc'deki noksan
lardan doğduğunu gösterınek, mad 
di ve manevi ataletimize kartı u
mumi efkarda kuvvetli bir aksüla
mel hazırlamak istiyoruz. Bir Ab
dülhaınidi ortadan kaldırmalc:la 
tahıi hürriyet ve i.tiklıili hiç b:r 
zaman temin edemeyiz. Sefaletle
rimizin asıl sebeplerini ketfile iza
lesi çaresine dört elle sarılmadık
ça da bugünkü Abdülhamidin ye
ri bof kalmaz; o gider, yerine bat
kaları geçer.,. 

Sabahattin Bey, bu fikrini mü
dafaa etmek ve ittihat ve Terakki 
cemiyetinin n .. iriefkirı olan "Şu
rayi Ümmet gazetesindeki yazıla-

" "T kk" ra cevap vermek için era ı,, 
gazetesinde d nha d ;yordu ki: 

'•Tecrübeler vazıban gösteriyor; 
ne büyük bir hüsnü niyete istinat 
ederse etsin, yalnız hükumete kar
şı bağırıp çağırmakla vatan kurtu
amıyacak; mücerrebi yeniden tecrü 
beye kalkıtmak, olduğumuz yerde 
saplanup kalmaktır. Be~er tarihin
de tek bir misal göremiyoruz ki, 
bir millet" n, hük\ımdarının evham 
ve telaşını nazari itibare almakla 
hukukunu istirdat ettiğini göster
sin. Hukukun İstirdadı mücerret 
istihsaldeki kuvvetimizi arttırmak 
la olur! Biz hürriyet istiyoruz, fa. 
kat hür o!an milletlerin onu nasıl 
kazandıklarını dütünmiyoruz. iç
timai ahvalimizin tenkidine yan~
mıyoruz. Ne,r:yatımızda bittabi te 
siniz kalıyor. Eğer müst~hsil mil
letlerde gördüğümüz hürriyet ve 
saadeti ele geçirmek istersek, on
ları bu temeddün derecesi
ne yükselten içtunai se
bepleri tetr;h ile muhitiı_niz
de salim bir içt"mai idrak tevlıt et-

meli, her şeyden evvel tarumağa 
mühtaç olduğumuz efkarı neşre 
çalı.malıyız. Yalnız bu efkar bir 
veya bir kaç kifinin hususi müta
lealarından i~ ·· ret kalırsa, tabiidir 
ki, hakikate n .• yar olamaz. 

Fa.kat tetkike koyulan her mü
tefekkire vi.si b "r itminan temin 
edecek tahlili mÜfahedelere, hatti. 
i.batlere dayanrrsa, böyle bir ha
reket, batlangıcmda müselsel iti
razlara, mükerrer lanetlere bile 
hedef ol.a, yayıldığı muhitin is
tikbali üzerinde ister istemez de
rin ve payidar bir tesir vücude ge
tirir.,, 

Sabahattin Beyin bu doğru ve 
ilmi olsa bile zemin ve zamana uy
mıyan fikirlerine ekseriya (Şura
yı Ommet) gazetesinde cevap bile 
verilmiyordu. Çünkü lttibat ve Te
rakki cemiyeti, son idare heyetin
de veroiği kararlardan da anla,ı
lacağı veçhile, söze ve netriyata 
Devam etmekle beraber icraat ve 
cebrü fiddet göstermek yolile de 
Abdülhamtdin zalim idaresine bir 
n:hayet verilirmeğe karar vermişti. 
Tabii Paristeki bir avuç Terakki ve 
ittihat azasile bazı yerlerdeki fube
lerin mahdut faaliyeti bunu yap
mak için ki.fi değildi. Terakki ve 
ittihat cemiyetine icraat cesaret" ni 
veren hadise, Seli.nikte teşekkül et
mit olan "Omıanlı Hürriyet Cemi
yeti., ile birletmesiydi. 

Birinci Kısmın S O N U 

Ulu dağda 
---<>-

Sekiz dağcının müşkil 
şerait için-

de yaptıkları seyyahat 
BURSA, 28 (A.A.) - Dağ sporlan 

lolüb-" Uln dağın pdnndan pdmıa ka
dar =ayan ve henüz met;bul olan alt
llllJ kilometrelik kayacıhk sahasını te•
b>t ve dağ.dan lnegöle iniş yolunu tayin 
etme& üzere ilk defa klüpten ...ıciz dağ
cı,. ç<ıAı: u:mm ıüren bir k..U yüriiyiişü 
yapmm,. ve bu yÜrÜyÜf sis yağmut- P. 
tıi fena bava ~tine rağmen muvaffa... 
&.iyetle ~m>fbr. Dağcılar zirveden 
..,.... ~ ve zıııbımetli bir yüriiyiifle 
biıoi>iıini tal.ip eden pej< çok tepeleri aş
mıflar ve on sekiz .....ılik yürüyüflen 
'"""11"& lnegöle ginnİ§lerdör. Bwısa ve 1-
neıölde hükUınet ve halkça büyük ala
ka ae telöp olunan bu yürüyÜ?Ün mu
~tle biti.r*'-i sevinçde loarşı
iamruştır. Dağcılar lnegöllüler taralm
dau karJdanmışlanhr ve belediyenin ver 
diği yemdcte bulunclukt .. n sonra <>lo
mobille Bunaya 1--eket etmişludi.-. 
Kendilerini belediye reiai Ali Beyle 1-
negôl ııen?et-i teo<i etmıişlrdir. 

Rizede bir maç 
RiZE, 29 (A.A.) - Trabzondan ge 

len idman Ocak yurdu •pol'C'Ulariyle 
Hallrevirn<zin sporcuları "'"'"'nda yapı
lan maçta bire karşı dörtle Trabzon 
'Sporcuları galip gehnitbr. Maç çok he
yecanlı olmuş ve derin bir alaka u:yan
dınnıp. 

Spor sahasında biriken halle iloi bi
ne nriitecam bulunuyordu. 

Mareşal Liyotey'in cena-. -ze merasımı • 
PARIS, 29 (A.A.) - Ma...,.al Llyote 

ye milli cenaze merıuimi yapılaeaktır. 
Bu merasiınin tarihi 2 Ağustos olarak 
·1-it edihniş tir. 

O gün, bütün Fr.ıırua<h müli matem 
günü aOdedilecektir. 

ltilafnamelcr 1 ağustostan iti haren 
mevkii mcr'iyete girecektir 

BERLIN, 29 (A.A.) - 22 hazi
ran tarihinde baflamış olan Fran • 
aız • Alman müzakera.tı 1 ağustosta 
:meriyete girecek olan bir itilaf ıil
ıileıile neticelenmittir. 

Evveli. 17 - 8 - 927 tar.hli tica
ret itili.fnamesinin eaulan dahilin -
de ve uzun bir müddet için münakit 
bir ticaret, ilramet ve seyri sefain iti• 
li.fnameai, aaoiyen her iki memle -
ket beynindeki mütekabil kontenjan 
sistemini haf:fleten ve 31 ki.nunuev • 
vele kadar münakit ticari itilaflara ta
.Uliik eden bir mukavelename, sali
ııen , Fransanın, mii&temlekele1 i de 
da.bil olduğu halde her tarafından ge
lecek ticari etYa için, İki memleket 
araamda umumi b"r klearing muka
velesi imzalanınqtır. 

Bundan maada, bir de, Franaız 

Bulgaristanda 

Yeniden bir çok 
Tevkifat yapıldı 
Bulgar komitacıları ile 

Yunan jandarması 
arasında miisademeler 
SOFY A, 29 (A.A.) - Bulgar Ajan

sı bildiriyor: 
z.a!>;tıa dün bir takım binalarda toıhar

riyat yapımı ve birçok lcim9eleri tevkif 
etmi,tir. ·Makedonya ih1ıila! komitesi ile 
münaseıbatta bulunan Katrof ta mev
kuOar arasmdadiT. 

ATINA (Milliyet) - Dedeağaçtan 
telgrafla ~erilen malumata göre evvel
ki gün il""" Stelika ve Petrona köytleri 
haricinde bir jandarma müf.rezesi ile lor 
Bıdpr komitesi arasında bir müsade
me olmuş ve komitacılardan Y orkiyef 
ile Tertef Kristof isminde iki kimse 
yakayı ele vennişlerdir. 

Tutulanlann evvdsi gün bazı köylü
leri tutup bir talam maliimat ioriyen çe
te efradmdan olduidan anlıatılmıttrr. 

Moskovada 
l 

Letonya hariciye nazırı 
şerefine bir suvare 

MOSKOVA, 29 (A.A.) - I Sovyet 
Rusyayı ·remnmı ziyaret etımek ~ 
bunııya gelen Letonyw. Hariciye N az1M 
M. Seljamaa'run "'"'°'üne dün ilkıam M. 
LDtvinof büyii,k bir zıiyafet vernıİş ve 
ziyafette hükümot eı •kanı da ha=- bu
hımnuştur. Ziyafeti bir siivare teılcip et
miştir. Süvareye hükiimet er.kanı, sefir
le!" ve diğer bir çok zevat işt.irak eyle
miştir. 

İngiltercnin hava siyaseti 
LONDRA, 29 (A.A.) - Kreul da 

bir nutu.k im eden Lord Eden lngi>te
re devletinin hava siyaae:ııni müdafaa 
etmiş ve hükUıneıin harici sİya:selıte baş 
lıca pyesi sulh olduğunu b,,yan etmiş-
tir. 

Akvam cemiyetinin 
vaziyeti 

LONDRA, 29 (A.A.) - Posta Na
zın M. King•ley Wood, Eltamda bir nu
tuk irat ederek ezcümle demittıir ki: 

'Akvam cemiY"tini,n fena -ııer ya
pmakta olmasına rağmen, lngilttte hü
kıimet:İ cihanın anoııık bu cemıiyet w.sı
tasiyle sulhu temine muvaffak olacağı 
kanaatindedir . ., 

eşhası hükmiyesile efrat yeddindeki 
Daves ve Yung istikraz kuponlarının 
tediyesine müteallik bir itilaf &ktolun
muştur. 

Almanyanın borçlan 
BERLIN, 29 (A.A.) - Maliye 

nezaret· nin bir raporuna göre, Al • 
manyanın uzun ve orta vadeli borç· 
lan haziran nihayetinde 9 milyar 936 
milyon ve dalgalı borçlan da iki 
milyar 231 milyon marka baliğ ol • 
makta idi. 

Binaenaleyh o tarihte Almanya • 
run bütün borçlannın yekunu 12 mil
yar 169 m"lyon idi. 

31 mart 1934 tarihindenberi mun
tazaman yapılan tedlyeler neticesin
de borçlann umumi yekunu 245 mil
yon mark azalmııtır. 

1 

Mösyö Çaldaris 

Askeri rüesa 
ile görüştü 
Yunan Başvekili yakında 

Almanyaya gidiyor 
ATINA, 29 (M;j:.iyet) - Dün Baş

vek:t M. Ça'dariı ordu Erkinıh..-p re
i.i Fer"J< Katniy<>tis, Bab.,iye Erkiimı
harp reisi A.-niı-al DCınolis, B~inci Ko
lordu kumandanı F el'i.k Pet..jdis, t<>lir
lor polıiı kuınandam M. Garezos ve mıa~ 
kinist mektebi müdürü M. Dedes'i ka
bul cıderek görüşmüştür. 

Bu göriitıneler hal<lunda hiç bit- ma
liimat veı-ihnemittir. 

ATINA, 29 (Mil~et) - Başvekil 
...r.ad<atin<le Madam Çaılcbris olduğu 
halde ALmanya'ınm Rııry"1ınlhalt ha
mmn!arma gitmek üzere pazat'l'e•İ günü 
buradan hareket edecektir. Yinni ıriin
liik gaybubeti emarmda h:r'.dimet riya-
9etİnde H...t»ye N""''" M. Kond:lia ..,.. 
kiolet edecektir. Hariciye Nezaıre:ıi.nin 
idal'C&ini muvakkaten lkt .... t Nıazırı M. 
Peomazoğlu deruhte edecektir. Bqve-
1.ifuı meb ... an medioi reit.i M. Vozoiki.-
1-e beraber verd:ılderi loanııra tevfikan 
meclUıi M. ÇaldaıWn pybubea esna
smda haftada iki defa ıilotl içtima ede
ceı.tir. 

San F ransiskoda 
Grevcılerle gene kanlı mü

sademeler devam ediyor 
SAN FRANSISCO, 29 (A.A.) 

T ........ uı i9'n y.,,.;.ı.,n sarfedilen gay
retlere rağmen büyük Okyıırmnun bü
tün limanlarında grev devam etmek
tedir. 

Vôsooıuin'<le zalıdta ile lııir fabnicaya 
tıecavüz eden erevciler aradllnda vulrua 
gelen bir müoadeımede bir kiti ölmüı, 
40 kİ!i yıııra(anmıfbr. 

Yelkenli tayyare rekoru 
BERLlN, 29 (A.A.) - Alman tay

yarecilerinden m-ı-, bundan üç gün 
evvel Wolff Rith'ôn 360 loilometre ka
tetmek ouretile kmnıı olduğu yelken1' 
tıayyare rekonınu yeniden kınıuş.tır. 

F ulcla yal.inin da kiin Wo....,.k;uppe' • 
den hareket etmiş olan llittmar harEke
tmden altı saat 25 daka sonra Çekos
.(ovakyada hıarel.et noktasmda 375 kıllo
metıe mesafede karaya ituni§'tir. 

Nafıa Vekili Ankaraya döndü. 
1 

ANKARA, 29 (Telefonla) - Nalia vekili Ali Bey tefti, ııe 1 

kik seyahatinden saat 21 buçukta fehrimize dönmüştür. 

Zabıta memurları için kurs 
'ANKARA, 29 (Tele/onla) - Ankarada infa edilmekte olaJI ; 

lis mektebi ikmal edildikten sonra mektepte zabıta memurları 
orta ve yüksek kurslar açılacaktır. ,Ji 

Bu kursların cu;ılmaunr müteakip bugün tatbik edilmekte 
imtihanla terli usulü kalkacaktır. 

I sparfa. cıvarındaki sel f elakel~ 
61 

ISPARTA, 28 ( A.A.) - Uç saat kadar devam eden diin/ıİİ aıf 
yük sel şehrin muhtelif semtlerindeki ev, bağ, bahçe ve tarlal 
hcuar yapmışsa da miktarı tesbit edilmemiştir. • ; 

Belediye bu işlerle yakından alakadar olmakta ve tesbit ıf.~ j; 
uğraşmaktadır. Belediye taralıncf.an yaptırılan büyük köprüyu 
sel almıştır. 

• 
iki Rus alimi memleketimize 

geliyor 
MOSKOV A, 29 ( A.A.) - l lim akademisi azasından sanıoj 

viç ve Meşaninol dil kongresinde hazır bulunmak üzere 30 temrrı 
Türkiyeye ha·eket edeceklerdir. 

Sporcularımızın Odesada istikbaJ.i 
MOSKOVA, 29 ( A.A.) - Cevdet Kerim Beyin riycuetindeki 1~ 

sporcuları dün Odesaya gelmişler ve akşam üzeri Moskovaya har' 
etmişlerdir. ~ 

Odesaya mu.vasaletlerinde vapur istiklal marp: ve enternasyol ..ıtf 
karşılanmı1 ve Cevdet Kerim Beye büyük biı ı buket verilnıiştir. ~';; 
cular hariciye komiserliği mümessili M. GailiWU1kin, fehir meclisı 'f 
muavini M. Gueef, Türk vis konsolosu ve hars birliği, betkni ter~,, 
müessese/erile matbuat ve Odesan ın spor tefkilıitları mümessilleri 
rafından seliimlanmıslardır. • 

Mo.skovaya hareketten evvel, Cevdet Kerim Bey hariciye lıo_"j 
serliği mümessili ile Odesa icra komitesi ve fehir meclisi reisleritıı 
yaret eylemi1tir. 

Kagseride şiddetli bir kasırga o/J~. 
KAYSERi, 29 ( A.A.) - Dün- öğleden sonra ak,<ıma kmlar ~ 

rülmemiş bir kt18ırga devam etmif tir. , , 
Şehir toz içinde kalmış ve halk yanm metreden dahi biribı~ 

görememİf ve bu toz tabaluuı saatlerce devam etmiftir. Gece kafU~ 
durmuş ve kısa süren bir yağmur yağml.flır. Bugün ha/il bir /uWP" 
ve gayı'i tabii bunaltıcı bir sıcak devam etmektedir. 

Hudegdede kalan 37 esirimiz 
getirildi . 

ANKARA, 29 ( A.A.) - Hilıiliahmer Cemiyeti umumi mer~ 
Hudeydede umumi harpten kalmış 31 eıirimizi bu dela lstanbala IJ 
tirmiş ve kendilerini köylerine kadar bütün mcurallarım temin eflll 
sure tile sev ketmiştir. 

I 

. M. Gücü bisikletçilerinin segahatı 
TRABZON, 29 ( A.A.) - Muhalızgücü bisikletçileri bu sabO~ 

Göreleye hareket ettiler. iki gündür Trabzon gençliği ve halkının ~ 
sal iri bulunan bUıikletçiler şerefine fırka, belediye, halkevi ziyafeti 
verdi. . 1 

Misafirlere şehir ve sayfiyeler ge:ulirildi. Dün gece halkee~t 
spor eğlenceleri tertip edildi. Misafirler Trabzon gençliğinden görı/IJ 
leri miuılir severlikten memnun kalarak Trabzondan ayrıldılar. 

Afgan-Iran hudut ihtilafı 
,4NKARA, 29 (A.A.) - Bugün öğleden sonra Algan ve lran b8', 

yük elçilerinin Hariciye vekilimiz doktor T evlik Rüftü Beyefendi ~~ 
dinde toplandıkları ve iki dost hükiimetin cumhuriyet hükiimetil' 
hakemliğine tevdi ettiği Algan - l ıan hudut ihtilıilı ifinin koruqrıIJlf 
ğu haber alınmıştır. 

~aly~n~ ~ü~s~,~ti-M ~.~.~ u AT 1 N D ~miry~f~,~ D u K ı:~~ 1 ~' ~.~ •• 2 i 
Bu sene son aylarda ltalya'dan Münakalat Nezaretinin yaptığı Şubat 179 162 218 190 

____ __.-/ 

Muğla Halkevinia tertif 
ettiği seyyahat . 

MUCLA, 29 (A.A.) - Hafit~ 
reisinin riyasetinde tema] ve ınufl ıd' 
kollanna diğer komitelere ın~0f 
zevattan mürekkep heyet bugüıı r 
ceğiz yoliyle F eti yeye hareket eıtJ11I 

Sadi Ve mali vaziyeti ihraç ol•man madeni- miktan aşa- b'r istat3.tiğe nazaran May.s ııe Ha- Mart l57 133 208 164 

·ı · ziran aylannda demiryollan ile •eıı- N san 185 144 206 175 ltalyamn nüfusu: ğıda gösterı mıştir: d"l . Mayvı 181 118 176 158 
1934 Mayıs 144.600 ton ke ı en emtıanın aikleti ıudur: Ha·ı·ran 173 107 144 128 30 Haz.iran 934 le ncrrolunan resmi M 

utat •tiklere nazaran Italyanın nüfu'"1 1934 Haziran 118.279 ton 1934 Mayu 2.647.057 ton Altı aylık yekün 
42,425,00 dir. Bakır ih . ı:ı.catı: 1934 Haz.İran 2.679.790 ,, lOl282711181003 

Niki.h akti: 1934 Mayuı 157.905 ton Liman faaliyeti: Altı aylık ihracat şunlardır.: Pa'!'uk 
Bu sene ha:ır.iran ayında aktedilen 1934 Haz.İran 153.787 ton 1934 Mayıs 3.168.478 ton lu mensucat 232 111"lyon yen, ham ıpek 

niktihlann adedi 18,021 dir. Mayıa 0 • 1933 ilk aylar :r.ar- 868.450 ,, 1934 Haziran 3.077.799 ,, 142 milyon yen, dokuma mamulatı 5~ 
yınaa ise 16,859 idi. Geçen senenin fında Gümrük faaliyeti: milyon yen çorap 11e çamaşır 23 mıl-
mayıs ayındaki nikahlar da 18,106 idi. 1934 ilk aylar zar- 895.681 ,, Gümrük dairesinin verdiği rapora yon yen, m~kine 20 milyon yen, (Bir 

Doğuranların adedi: fmda göre ithalatın kıymeti yen takriben 41 kuruftur.) 
d 1 d d • ı KurfUn madeni ihracatı: 799 m:lyon lirettir. Altı aylık ithalat meyanuıda ıunlar 

Ha:ır."ran ayın ata ya a ogum ann varılır.: Ham pamuk 384 milyon yen, 
ad d . 79 471 ·d· 1934 ilk aylar icinde 8643 ton J pon t•c t• • e ( I ı I. . • a 1 are ının wôn 134 mi/yon ye.n, demir 75 mil.yon 

Haziran ayında ltalyada ııefat eden Çimento ihracatı: ,_ 5 ı k 
lerin miktarı 42,721 dir. Mayvıta ise 1933 ilk beı ay 13.247.643 ton yükselişi ~~;.:.:;;:;;44m;;';.,~o;:::';:..;;';,i ;3 
41,852 kifi vefat etmiıtir. :zarfında . Japonyamn Londra sefareti son altı milyon yen,. . 

işçilerin adedi: 1934 ilk beı uy 14.338.795 ,, aytık harici ticaret faaliyetini tafsilati- ihraç edilen pamuklu mensucat rmk-
Hükümetin he8abına veya nimhud• :ıarfında • le neşretmİftir. Bu neıriyata nazaran tarı 1,262,000,000 yardadır. Bu mik-

bına çalııan amelelerin adedi son ""6· • Benzin ihracatı: 1934 8enesinin ilk altı aylık ihracatı tar geçen aene.nin yÜ:ule altı ayı :uırfın-
manlarda fil suretle tesbit olunmuı- 1933 Ha:ır.iran 13.118 ton 1933 senesine nazaran yÜ:u/e yirmi da ihraç edilen miktardan yü:ule (22) 
tur. 1934 Ha:ır.iran 10.966 ,, n"şbetinde artm14tır. Diğer taraftan it- nlıbetinde fa:ı:lad<r. 

1934 Nuan 292,814 Petrol ihracatı: halattaki tezayüt bu nisbette değildir. (Mancheter Cuadian) 
1934 Mayıis 320,791 1933 1934 Mançuko ile lle8aİr pazarlarla ticare- B ğd tt • at 
1934 Haziran 316,204 · ı-r, ~ tin artman ihracatın çoğalmasına a- a a a ınşa . .. 
Fabrika ve ameleler: toll ton mil olmuıtur. lthlatın artrmuındaki Bağdatta birkaç zamandanben go--
Korporct&yon nezaretin.İn tanzim et 

tiği bir i8tatİ8tİğe göre, ltalyada mev
cut 6,501 Fabrikada hergün ııcuati 
olarak 671,486 amele çalıf'naktadır. 

ltai:der:n adedi son iki aylarda fU 
lar:ı:da teabit edi.lmiıtir. 

1934 Mayvı • • · 
1934 Mayu 

941,237 
830,856 

Ham petrol 10·885 13·816 •ebep ise demir, makine, ham pamuk rülen inşaat faailyeti devam etme~~e-
Tasfiye edilmİf pet 18.083 20.891. ile ham yÜne olan ihtiyacın artması- dir. Son üç ay zarfında 1730 yenı m· 
rol dır. Mensucat maddeler.nin yÜk8ek fi- §aat ruh$Gtiyesi ııerilmiıtir. !rqa_at fa: 
Ca:z:yaiı 14.336 10·846 atleri ithal edilen mallann kıymetini aliyetindeki canlılık, İf faalıyetındekı 
Lubirilicant 10.624 12.793 ar/ırmağa yordun etmİ§tir. Arağıdaki inkiıaf için müsait tesir ya'?maktad_•r: 

ltalyada elektrik enerjisi: cetvel ilk altı aylık ticaret hareketini Elyeıım Bağdatta hemen işsız yok gıbı-
1934 mayı8 93.464.000 kilovat 11österiyor: (Verilen rakamlar mi!yon dir. 
1934 H~ran 1.031.316.210.000 ,, (yen) olaralt f<U<l"'fflır.) ( W istachafU&usırebe l 

)erdir. •ır 
Halkevi heyeti yolda meşhur t-_, 

noa harabelerini tetk lt ve ziyareti ti 
sonra F eti yede konser, konfer•ı>• ,t 
temsil verdikten sonra BodrUJi' ·J(İ 
Mili.ıı.a geçeceklerdir. Gençler "'(tfld 
şarkılar söyliyerek Muğladan arr' 
!ardır. 

Orman yangını ., 
TEKlRDAC, 29 (A.A.) - "ferı>'ıı!' 

lik yapmak üzere yakılan otlllrcl i 
Çorlunun Erme• ormanlarına atet ı( 
rayet e-it 500 kadar ağa.ç Y-:~ı • 
tır. Kazaen çık.an yangın söndiJP' 
mÜftür. • e 
Erzurum lisesi talebesııı 

yardım · 
ERZURUM, 28 (A.A.) ff~ 

Erzurum liaesinde yeti.şen gc;n? ı' 
yardım ve l.tanbulda tııııMil~ tef' 
m'n maksadile bir çay ziyafetı f'' 
tip etmiş ayni zamanda genÇ!er".1ıif· 
dım için bir komite tetkil edılrı>J 

Arpa mahsulü .,, 
ERZURUM, 28 (A.A.) - BtJ/~ı 

ilk arpa mahsulü piyasaya çıkJll' 
kilosu 8 kunqa sahlmıttır. 



ELE 
Her perıembe 

O YALOVADAN 
bit ~rıacla fehircle ne olduğunu 
ırec~'~runı. Lakin dün akşam ve 

.ıı ı·k alova tab·aıin bür .. l 
ı· ! ve hırr l kl un gu;z;e • 

hava f .-ın. 1• an?ı birleştiren bir 
~ Ô"lantezısı geçırcli. 
ı,;, g eden •onra b l . ., ve anut b. aş ıyan sessı;z; 

ti. A. ır aıcak herkesi sinclirmis-
d ırustosböceg" i bil "tm .. • 

"· Elimin . . e o uyor. 
derı te . clenııncleki clelikçikler-
d nn nasıl rıkh • .. .. 

""'· ya r .- gını goruyor-
,; ~n ö .. cip ak kımıldamıyor ve ote 

nqn eki h · 
dan aka - avuzun çağlıyanın-
munı h n IU, kederli bir evin mag". 

ava.ın el • • • de çalıfan b. ı kK•ftırmeye beyhu-
yj oyalamaJr fQ iaban gibi kimse

~ bir fey b kl'!11 fQ ıyorclu. Herkes 
il' l:oif'l>irirn .e • ''t" · T abiatin sıkıntısı 

ızın..ine b • 
f<lrrıa doğru kap[ enzemıyor. Ak-
ran dağların te 'z~ın etrafını sa
rıırclı, gök kapa: en sarardı, ka
ler, bir yağmur b •·içmelere giclen-
tulıır .. Nihayet b aakınınclan kork
'ek tecrübeleri atı .. t~rafıncla ;rim. 
fazlaca •tırkrnıs ,,rorublclü ve biraz 
mur ,..,.,_ · • r ulut ilk • b -r-•tiYonlann Yag-
Cl'.flangıcına kacl ı ~erptti .. Gece 

Az Vn!'rcl ar gok h · id. el .~ ""6 ırıyorclu .. G asıs ı .. 
:hgru Yaimur arttı ece • Yarısına h laştı Ve gece ··· Şı~ekler 
adınlan v . . Fsınclan sonra 

'-- ' e •ınır,ile . .. k .. 
""'1Qr •ert gü I n ur utecek 
fen b~kaç ld emelerle civara clü
t?n "Yandı~clı !;•m hepimizi uyku. 
ır Yağı, fakı g :aman kuvevtli 

lln vaclecliyor~ıaı bıze •erin bir ya. 
Bu • u •• 

l· Yagmuru • 1Yorcluk B n Yagacağını hep bi-
da Yağn:ıı:r ~•ene tabiatin Yalova
fa)ıanı hay,. u~sıı:nclaki İntizamı 
leli clö t ettir. Burrrua gelcl· b . r Per b .-.,, ım ge-

e &'ıinü öğ,'em edır, her penem-
~~ •elercle bede'! IOnra yağı}.or ... 

'IJUe Üstü u ıttrat bozulmadı. 
,,._ ne alınm B. 
"""Yeıe olarak ıö .. asın.. ır mu
lıı:yqnıın akı Yiılyorum. T erkoa 
lll"nta:ı:anı şınclan herhalde daha 

laka· .. 
I' renk lllın naınuskarlığı 

cıe.nent ~a:ı:etelerini okuyanlar 
lllqharriri ';"'lel iamincleki Fransız; 
leclancl nız tanırlar.Bu ad~ "k l ır. k·c1· - .. nu • 
arına kaç.: b'· ır. Biraz aö:ı: oyun. 

Vet/i Ve ilacl ~le mizahı çok kuv
~h~lıır gjbtlt seyyalclir. Çoğu mi
Ocletleriie al 0 ela ekseri zamanının 

lfctltcJ. ay eder. 
i1lJn bir ;:; ~~ ~azetecle okuclu
~0bil; nam 

11 ~~ e araba ile oto-
uetie • llSRarlık ve n•k m ·· 
lik l1ne göstercl"kl •-, • ~naşe. 
el noktaaınd 1 erı mısafırper-
~·Ben k an mukayese ecliyor-

Cıvlj ~lı araba clevrirıin civ. 
Cak fağcla ol anncla._ o ifl~ri anlaya
~ 'ekil Cl'.fk mad ırım ıçın bi:ı:cl e ele 

1iın1 biim ?Iaceraları olup olma
İ~0111obilcl e:;'0TUm ama, Fransacla 
1 arın göz:l ?"Vel arabalar, merak 
laat a.4 erınclen uzakta b · k g.. --., YCl'.famak . ır aç 

11Zel bir y ııteyen çiftlere 
~rcleler; i:v~~~u~uş. Arabanın 
k111ıtııe görm dıgı ıçın içeridekileri 
ın ;v;~L ez arab el k re .....,ekfi•! . . acı ama amı-

Y Ycln ecle11 ,,rı llibarile içeride ce
a fenezzijf ey erle aliikadar olmı
ifa[bıık; etmezmiş. 

nin p tahsile ?/ p . 
1.. ercleg;~•··· r. ·• encerelen-
0rün -ırınderı --' e lllÜfterjl •urrınazar şo-
n ulak niiv ~rle birlikte oturupı 

'"'Yacak b· a:ı:ıfe bıie imkan bırak-
IJ• ır ın' ·c1· 

t '.Ziın faks; CUU lr· 

dıtk.lı ilerinde !~ele üstelik Paris 
a a 0unı"a b" 

111 "."": Dikiz " 11 ır marifet 
lakÇevırmec1en Cl)>rı(uı. Şoför bafı· 
Cl· hareketler arkasındaki en U· 

r1 .. l7ent 'V aut:rin ~:ntrol ecllyor. 
c1· an •onra Yazısını oku-
ıkiz "Yna, ' otoınobillerinıizcleki 

llokt ının I "l /lf • <laıncla11 h · ?2' et ve ahlak 
le e!fer l>iziın 1:~.etıni takclir ettim. 

Tırıclen el h f orler p.....;. f" 

, 
·r 

-, 

• a a ' -• o.o ŞO OT• 
<nı•l az ın" ' er ... Bu l 11•arnahakıir i-rar on ar. . k 

mı? ora.ını b ~el ın ar mıdır' za 
1 ınern? 

f.ELEK 

Cüzzaınlı 
~ar mı? 

Sıhhiye ttıüd- _ . 
. uru ızahat 

1 verıyor 
d 

atanhulda .. 
ui; cllZZam t-Lı·•-.,.unu ve taJn 200 "'1 t«eıi ol-

Ali Rıza Bey 

d hastanın tehir
e &erbest do

la,tığını dün bir 
:~ete YazıyÖr

u. Hadisenin 
tnalıiyetini sıh
hiye müdürü A
li Rıza Beyden 
M>rduk. Dedi ki: 

- Cüzamlı
yı gördüğümüz 

ve l.:;J,er aldığı
mız zaman em
razı akliye ve 

l'ıeıinde ted . as.ahiye butaha-
ş . avı altına alınz. 

t I ehır dahilinde c.. 1 h ;\ 'lrı d • . uzam ı as-
ltii cü~ ota,tıgını bılmiyomz. Çün
&.lııı anılı ha·talar tedavi altına 

ır.,, 

MiLLiYET PAZARTESi 30 TEMMUZ 1934 -
EH i R HABERLERİ 

EKONOMi 

Avusturya 
Hadiseleri ve borsa 
Esham ve takvilit fiatları 

biraz düştü 
A vusturyadaki son hadiselerin he

ınen bütün para bonalannda mühimce 
teoıirleri olmUJtur •• Ayni zamanda bu ı 
hadise!.,.. esham w tahvilat fiyaı!Jan ü
zerinde tesir icra etmekten hali kaJma. 
mıfbr. 

Dün bu hususta borsada ve mali ma
hafil<le tetkiK!er yapmış olan bir mu• 
han-irimiz vwziyeti §ÖYie hüliıısa elmd< • 
tedir:. 

Avrupa borsah.nnda tilin üzerinoe mu 
amele tamamen dunnuştur. Pek müsta
cel ihtiyaçlal'da bile alakadar).,.. İh>ti· 
yatlı davnumıakta ve tarzı hareketleri
ni vaziyetin inld:ıafına kadar tehir et
mektedirler. 

V ariyetin istikranrz cıılmaM yüzün
den umumi esham ve tah~at &al'ı§I 
dunnuş ve fiatlar da müteesoir olmu§
tur. Nitdcim bu meyanda Türk horçia· 
n tahvi11eft de Paru bol'S&Sında yWıde 
3 sukut etmiştir. 1$t..nbul borsaamda 
Anadolu demir yolu tahvilleri yiizde 
49,75 ten yüzde 48,10 a düşznüştür. 

Maliyeciler bu scıkutun ~t ol· 
du ğu kanaatindeıli.-ler. 

Çorapçılar ve istihlAk vergisi 
Çorap, faniie ve trikotaj sanay:İile 

meşgul ola:n fabrikatörler yarın aJ.tmcı 
yerli mallar ıersüinde lıV toplana ya
pacaklardır. Bu toplanıbda isıt.ilı:lak ver
gisinin trikotaj, çorarp w famla ıanayi
İne pnnil olup olmadığı tetkik edilecek
tir. Trikotajcılar bu verginin kendileri
ne ait olaımya;:ağı kanaatindedirler. 

Yugoslavya ile yeni ticaret 
mukavelesi 

Yugoıslavya ile memlı:ket:imiz anıısm
da yeni alrtedilen ôcaı-et mukaveleoa • 
rne!Önin mevkii mer'iyete giıdiği ticaret 
odasına bilclirilmittir. 

Deri · LAstik mücadelesi 
Lastik ayakkabı, deri ayakkabı reka

beti meselesini tetk.ilai eden 1"caret oda-
11 komiooyonu dün Y eıBruıle fabnkalan
ru gezecl!k ve öğlooun sonra ıııya&kabı
crlar cemiyetine gi.dorek ayakkabı sa· 
nayii erl>3bmı dinliyece'.di. Fa.kat ko
misyoın azası 0011 dakikada bu tetkiki 
tehir etmİ§lerdir. 

Karahisar suyu 
Htliliahmer cemiyeti uınuıni mer

kezi Afycnkarahisar maden suyu mem 
bamda tabii soda iatihaali ; çin icap 
eden ilmi ve fenni tesisatı yaptırm.ı~ 
ve tetkikata girişmiştir. 

Çırçır topu hariçtiln ~i~mez 
ADANA - Zinlat Vekaletinden vi. 

!ayetimize gelen bir ernrile mensucat fah 
rid:alarında kullaru~an pamuk çır.çır top
l;ınnm hariçten meonlcke1" ithali mene
dilmiŞ'lir. 

Bundan böyle lzmmle top yapılmak
ta ol.a.ığundan l:mrmden top sapari' e
clilmeai hususi fa:br'.ka toplarına ve ti
caret sanayi odasına tebliğ edildiği ha
ber alm.mıştır. 

Salih Pş. iyi 
Teivikiye sağlrk )"Wt:hmda tedavi al

tında bulunan Kolm"du loımwndan!.an
nmıdan Sa!\İoh Paşa bir haftaya im.dar 
he.sotahaneıden çık ocaktır. 

Meclis reiısis:ıciz Kazon Pafll Hazret· 
leri dün Salih Paşayı zıiym-et etmi§ler· 
dir. Bu arada Oiyaı:ıbekir rnQuSU K.ii
ZDD Paşa ve ikinci umwni müfettiı lb
ndııi.m Tali Bey de genç lruma.nda:nm 
batırmı sonnuıJanlır. 

Balgrat sefirimiz gitti 
Evvelsi gün Ankaradan ıehri

mize gelen Belgrat sefirimiz Hay
dar Bey, dün akşamki tirenle Bel
grada hareket etmiştir. 

f
1 
__ B_O_R_S,_A __ , 
(lı Bankasından alınan cetveldir) 

28 Temmuz 934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
latikrau dahili !M.SO Rıhbın 17,75 
1933 Erpni 95 Müm.•asil J,u. .. 
Uaitürk 28.25 poosaz 48.25 

..., il 27.40 • il 47.30 

., 111 27.40 " 111 50 

ESHAM 

it Banka•• Nama 9 Reji Kupoa .. 
., " Hamiline 9 111-.: 2,50 
• ,.. Müe••İ• n Telefon 10.50 
Türkiye Cüm~a.. Terkoa 19 
riyet Bankaıı 53 Çimento 11,40 
T ittihat dey. 14,00 

ram••7 35 Şark de,.-. 1 ..... 
Anadolu Hi.ae 26.90 Balya 1,SS 
Şir. Ha7riye 15,25 Şark m..ecsa 3,20 

ÇEK FiYATLARI 

Londu. 634 f p • 
Pari• 12,06 a:i!'rat 
Milano 927.87 Madrit 
Nüyork 79.52..50 Berlin 
Cen••re 2..43,85 ı Varto-.a 
Atina 83,36 Budapeıte 
Brüksel 3.39 Moskova 
Amsterdam 1.17.56 Bükret 
Sof7a 66ı24 30 ViJan.a 

N U K U T (Satq) 
Kuraı 

20. Fransnıı 160 20 1. l•viçff 
1 Dolar 117 1 J'e:ıı:eta 
1 Şile Av. 22 t Mark 

21 Kur. Çek, 106 1 Z.:loli 
2C\ Le.a 23 20 Ley 
1 l•terlin 633 20 Dinar 

20 Liret 214 1 Çerno•İç 
20 F .Belçika 115 Attın 
20 Drahmi 24 ı Mecidiye 

1 Flori• 83 Banknot 

19,13,14 
34,77,80 

5,81 
205.68 

4,20,50 
3,98,25 

10,91,25 
79,33,50 

4,27.82 

Ku,.... 

808 
18 
49 

20,50 
19 
53 

9,25 
35 1-2 

237 
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r 
---- - - ---.,-
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MAHKEMELERDE 

Mucip Beyin 
Muhakemesi 

Mahkeme tevkif talebini 
reddetti şahitler getirilecek 

Rü,vet almaktan suçlu _. komiser 
Mucip ve tahami memuru Remzi Bey
lerle rüıvet vermdrten ~u Sabahat, 
Gülimr, Hat!çe, güzel gözlü Maryam, 
lavırak Maryam w sütçü Todori
nin ııd>akemele.ılne dün adiye ceza 
mıdıkemesinde J>ap..ndmışbr. 

Mucip ve Remzi Beylerle güzel göz. 
lü Maryam, Hmiıçe ve sütçü T odori 
mahkemeye gelmişfonli. Sabahaıt, kıvır • 
cık Mm,>am ve Gülizar da gelmeuıitler
di. 

Sipahi Ocağının Tenis kortları açıldı 
edifmötlerdir. Daha sonra FeıKıbıılıçe 
teniaçilennden Suat, T ..U.t, Ohanes
yan ve Ateş ~ Şirinyan hususi 
bir maç yapmışl....ı.r. 

Eyyela, iıstintaK karamamesi olrun
mu§hır. Kanmrameıle suçluJann 209 
uncu madde mucibince muhakemeleri
nin icrasma karar verildiği bundan wn· 
ra suçlubrm sorgulan yapılıdı. Mucip 
Bey zabıtada hi:zmeıi.nden, vazifesini 
müdrik ve terefini biien lir zıııa.rta nıe
munı olduğunu anlal:enık güzel gözlü 
Maryamın hiç bir zaman lrendi5'nıin 
metresi ol~ğmı, umumhenede çalı. 
.-ı bir kadını kendiıoioe metres yapa· 
cak kadar dütlı;iin ruhlu lıulumnıadığı
•ıı, umuınlıanele!'desı rüşvet almak kü
çiikl'üğüne tenezzül etmiy...:eği.ni, ran
ıdevuculeri buıyÜı: eHiği ve fubııun 
men'i için tiddetle çalııbğı için u
muı>ıhanecilerin kendinden kurtulmak 
maluadile bu tezviri uydur
dukl..ınru söylemiş v~ aıleyhine bu mak· 
aatla pilan kuru!duğuDU is1ıata mukte
dir olduğunu beyan eıtmrttir· 

Sipahi ocağı tanıfmdan Haririyedeki 
binamn avlusunda ve menıaj yerinin ya
nında yeoni • yaptırıbo> iki tenis koriu 
kadm ve erkek altmış kadar ~ hu
zuriyle dün açdmışbr. 

Saat 17,5 ta Sipahi ocağı idare heye
ti izasmdan Yılmaz Muhtis Bey, ~ 
bir hitabe ile spor noktasın.dan bör boş
luğu doldunnak Ü-Zere fedeAr.aı,irk yapı
Wı.k bu l<Ot'tlarnı meydana getinldiği
ni ve fa.kat bundan böyle de izarun •· 
·laka göa:t.,,.erek bu meoainin devam etti
rilmesi laznn geldiğini söylemiştir. Bu
nu müteakip kortlarm kıqı..ına ge!'İli 
kmmzı bey9z kurıdilio kesilerek açdnııı
hr. 

Davetlila- hazırlanan büfede iknmı 

BELEDiYEDE 

lhtikarla 
Mücadele 

-o---

Komisyon raporunu yaz
maya başladı 

lhtik&rla mücadele komisyonu 
mesaiı;ini bitirmi' ve bu hususta 
bir rapor ya:ı:mağa beqlamıştır. 

Hafta sonunda , komisyon son 
bir içtima yaparak rapor üzerin
de tetkikat yapacaktır. Rapor Da
hiliye ve iktisat vekaletlerine gön
derilecektir.• 

Ko:nisyon lstanbulda ihtikar o
lup olmadığını ara.ııtınyO".du. He
nüz na: ıl bir neticeye vasıl olun
duğu söylenmemektedir. 

Yzni ekmek -narhı 
Yeni ekmek narhı bugün tes

bit cdi:e~cktir. Ekmeğin kiloeu 
9,5 kuı"UfQı.r. Narhın değişmiye -
ceği veya on ı>nra kadar tenezzül 
edeceği tahmin edilmektedir. 

Bugün te:;bit edilecek narh çar
şamba gününden iti.haren ve on 
beş gün müddetle muteber olacak
tır. 

Berber ehliyatname!erinden 
harç 

Bttıberler cemiyetinin, verdiği 
ber'berlik dıliyetnanıelerıinden 
harç alınması belediyece takarrür 
etmi~tir. 

Usta çrkan berberlerden üç li
ra, kalfalardan da bir lira ehli
yetname harcı alınaOOktır. 

Surp ~gJp davası 
Belediye ile Silip Agop mezar

lığı mütevellileri arasındaki da
vaya, mahkeme evrakı yenilen
d·ikten ıonra ilk defa bakılmış
tır. Dava bazı vesikaların ibrazı 
için kalmıştır 

Poliste 
Terfi ve tayinler 

BeJiktaş merkez lJMEJUru Naci Bey 
terfian Kırklareli emniyet memurluğu
na tayin ed>lmip. Beıiktat meri<e-z 
menıunuğuna da Beyoğlu merkez me
muru Sami Bey ve Beyoğlu m ... kez me 
murluğunn da evvelce bir rüşvet iddi
•~e ~ e!I çektirilmİ} oı..n ve bilaha
ra hakkında meni mulı<ıkeııne kıaran ve • 
rilen ııabık merlrez memunı Hulüsi Bey 
tayin edilmiflerdir. 

Terli eden komiserler 
Emniyet müdürlüğü beşinci tube i

kinci komişeri Talat, Beyoğlu Meıicezi 
ikinci kom'seri Tmat, Falih ~ezi ;. 
kmci komiseri Hamdi, Etı:timüıü mer
kezi ikinci komisıeri Abdullah Beyler 
birinci komiserliğe terfi ~erdir. 

F Mih meo1<ezi ü9'incii komiseri Salih 
Sabri, Fahri, Lıitfi, Beyoğlu merkezi Ü· 
çüncü komiseri Mahir, Zühtü, Hüsnü, 
Vehbi Efendilerle Beykoz merkea Ü· 
çiincü komiseri Tahir, Kadı:köy merkezi 
üçüncü komiseri Hayrettin, Beşiktaş 
medtez.i üçüncü komiseri Mahmut Ne
dim ve emniyet miidüriüğö üçüncü şu
besi üçüncü komUerlerinden IUcmet 
Beyler de ikinci komiserliğe terli et
mitlnlir. 

Türk tarihi tetkik c~miyeti 
Türk tarihim tetkı"k cemoyet.i 

ınerkez bürosu Dolma bahçe sara
yındaki dairesine taşımnıttır. Ya
landa bir içtima yapılacaktır. 

Yeni tenis oahaılan topnıf< henüz ta
ze olduğu için biraz fazıla çatWdıt. ııös
tennEktedir. Bi,. mii<ldet IJOJlra, lstaın
bulun iyi lrorllarmıclanbiri olacağı mu
haldraktıır. Kortlarden biU...S- bir ta
nesi fa:zılaca giineı ve rii:zıgara mıınız
dur. Tellerle gayet iıyi ve itirıaiı çevril
miş "4an kordanla yegane no'.<san, ha
kenı iskemleleri bufu-ıdır. 

Fedakarlık yapsak spora hizmet e-
den aipalıa • bu noksam da te-
lafi edeceği ~.dir. 

MAARiFTE 

Orta tedrisat 
Kadrosu 
Bütün kadroda ancak 50 

kadar tebeddül var 
Maari.f V ekiıleti orta tedmat katho

"umı hazırlamağa Jıaşlamış.tır. K<><lro 
Ağ1Atos ayı sonlaruıda ilan ve tebliğ e
dilecektir. Yeni sene kadrosunda esaslı 
bir değişiklik yoktur· idari, irrOO:>ti "" 
eııblıi bazı sehepler dolaıyısi.le bazı na
kiılıler Y"Pt!acaktrr. Na!<:led>lecek mual
timelrin mecmuu ( 50) yi biraz geçmek 
tedôr. DcğişikHder daha ziyade lise ve 
onhl ~p müdürleri araısınıda olacak
tır. Oğrendiğimize gi:We Amadoludeki 
bazı lise müdürleri ııehnmize naldeclile
"'k lstanhul lise ve orta mekteplenne 
tayin edilQCeJderdir. 

Yurdun tamiri tehir edildi 
Maarif ceanİyetinin Kadirogada talebe 

yurdunda bazı tamirat yapıbnası için, 
tald>e yurttan çıkanlaaıkb. 

Yapılan 1ıelki.kat neticainıde, yurttan 
çıkarılacak talebenin hannacak yerleri 
oın-ltğı m>zaıri dild.a.te abnaraılı:, bina
nın tamiri bör müddet için telıir edilmi§ 
tir. 

Halkevi talebelerin vaziyetini tet&ik 
etmektedir. T .ılebe mu~ bir mü
esseseye Yeriettirilirae, yurt biııasmın 
tamirine başlanacaktır. 

Mektepsiz çocuk kalmıyıcak 
Bu sene ilk mekteplere pek fazla ta

lebe tehacüm edecği anlaşılmaktadır. 
·Birço ktalhe veılileri Maarif idareli.ne 
mürocaatla çoou.ldannm me5<teplere YBtZ 
cimhnasıru >stemitJer&. Halbuki ilk 
mekteplerin kayıt w kabul zamanına 
daha iki ay vardır. Maarif ôdaresi bu 
müraca;rtedenlere, beyhude yere endişe 
etmemelerini, çocuıldannm muh ' Lıak 
mddebe yerleştirileceğini mektepoÖz 
~ kalmıyacağnu bildirmi • • Ma· 
arif müdürlüğü icabeden biltf" tıedbir· 
!eri alllll'§ttr. ilk me!dıepler için muay
yen biT kadro mevzuu bahls değüdir. 

Ne ka<lar talebe mü""""'t edene, o nis
bette duıılı..me aÇ>laıcaıktır. 

Ali Rana B. in 
T etl(ikleri 

inhisarlar Vekili dün 
Gümrükte çalııtı 

Şehrimizde bulunan Gümrük 
ve inhisarlar Vekili Ali Rana B. 

dün de inhisar
lar Umımı Mü
dürlüğü merke
zinde IIICfgul ol
..nuştuı~ Ali Ra
na Bey tehrimiz
de, müteha.sııs • 
!arın ha.zırladık • 
ları ve tatbik e
dilmekte olan ıs
lahat projeleri
nin tatbikatın· 

Ali Rana Be;, dan elde edilen 
neticeleri tetkik 

etmektedir. . . 
Gümrük ve inhisarlar Vekih 

birkaç gün daha telırinıizde kal
dıktan sonra Ankaraya avdet e
decektir. 

Vekil Bey dün öğleden sonra 
güm· ıüklere gelmit ve gümrük 
müfetti,leri neztlerinde bir içti
ma yaparak umumi işler üzerinde 
izahat alınıttır. 

T abarri memaını Remzi Eleneli Güli
:ııar Ha.nanın bir i.stidasmm neticesi hak 
lundeki resmi tahrinrtı ~ez memu
nmun emile Gülıizar HMllllla ııötürdü· 
ğünü, bu esnada Gülizar Hammm lren
dİl>İne iki yüz lira venliğini, bu parayı 
ııDçin verdiğini, ne yupacağmı, kime ve
reoeğiııi sonluğu el<DBda cünnii metbu· 
yapıldığını aöylemİofliı • 

Gii2lel gözlü Marymn b.iç bir _,. 
Muc:ip Bey namına rüşvet kabul ve böy 
le riiıvet almıakta Mucip Beye tavas· 
sut etmediğôni söyledi. 

Hatice de rüşvet v ... diğini inkar et
ıti, sütçü T odori komiser Mucip Bey 
nMnıına lreodio&ne psra hmıııkrlmadığmı 
11Öyledi. 

Golmiyen suçlu1ar ~e rapor 
göndormıiılerdi. Mahkeme nı.ponı ka
bul etmedi ve bu raporlann U.tida ile 
birlifde mahkemeye verilmesi ical>eMi
ğmi büdiıdi. 
ğini bildirdi. Bundan oonra iddia ma
kamını işgal eden Nurettin Bey irti
kap ve irtişa kanunu mucinbince Mu
cip ve Remzi Beylerin mevkufen muha
kem<ı edilmelerini istedi. 

Mahkeme müz.ekereden ııoonı Mucip 
8ey hııMcmdalci tevkif talebinin red
diıne, Remzi Efendi lıaldunda ela muha
kemenin mevkufen devammıa eberiyet· 
le karar verdi, muhakeme f'lhit celbi ve 
ııe1miyen maznunlarm getirilmeaıi için 
9Ağus-~· 

Fedai Beyin modafaası 
Köprü üzerinde Anadolu Ajan11 dak

ıtilolannda:n Matmazel Suzam öldüren 
Ali Fedai Beyin müdafaası biiğün ağır 
cmada yapıtacektır. Ali F eıclai Beyin 
mıüıdaEaa""" denJhre eden E.tıhem Ruhi 
Bey dün ııabalıtaın akşam geç vaki.le ka
dar ağR" ceza mıahkenıOO ı...Ieminde 
dosyayı tetkik e~ ve müdafaasını 
hazırlamakla meşgul olnuş.tur. Müda· 
famnn 3-4 - süreceği tahmin edil· 
md.tedir. 

Bir tevkif 
Evvelki gÜn Azepkapıda idare ettiği 

araba ie bir adam çiğniyerek ölümüne 
·~ v.....,,, siiıriieü Şükrü dün aulh 
hfıkimi karan i:le tevkif eılihnifl:ir. 

Bir ahlak dUşkunu tevkif edildi 
8 ya§llida bir çocuğu iğfal etmekten 

euçlu 40 yafmda Salillıatün Uimli bir 
ablak düjkiinü polisten miiddei.mıurni
liğe aevkedilmi-ş, Sulh hBkimi buzururıa 
r•kanlrruş ve tevkifine karar verirrıİ§· 
tir. 

Deli Ligorun muhakemesi 
Beyoğlunda Riiftü Beyi öldüren Ll

sonın adliye yaııgsıımııdan evvel muha· 
keme&i yapdl)'Ol'du ve mulıalreme Li· 
gor hakkınclıııki tılıbı adli raporlıoınmn 
r.dbi için br.ıkılnuı bulunuyordu. Ad
liye yangmında bu davaya a4 dosya 
Y911dığmda.n yeıDlenmiı w dün muba· 
kemeye yerıid<n ba§lamlmıJbr. 

Vekili Lİgonm hadise esnasında de
li olduğunu, o >:aman j,çin eıhliyeü oe
zaılyesi bulunmadığın, bırgiin İ>e mı-
hanede tedavi edilerek i~ .c;y. 
!emiş, talı~ kararı i.9temiflir. Mahke
me bu talebi reddebııiflir. Muıı.Mme 
be§l<a güne bınd<ılnuıtıı'· 

Baıvekil Zonguldağa 
gidiyor .. 

Zonguldakta ~ , .. etenımı 
y.udığn>a göre ~ I~ Pa!" .ve 
iktisat Veki5 Cd8l B_ey, ~u~tosun i!-k 
hakasmda Zonguiclağa godeceklerdir. 
Bu ziyaret vesi1$le Başvekil Pata. sö
mikol< falınkasmın temel atma merallİ
min<!e hazır buılunacaktır. Z<mgulclak
ta Ba§voekil PQ§'l ve llrtioet Vdcili Ce
lal Beyi• ı.-ıılamak üzere haz.-lıldara 
başlanım;ör. 

Dil kurultayı için 
Türk dili te~kil< cemiyeti meıi<ez 

l>ürosu dün öğleden evvel ve şon
ra umumi katip lbrahim Necmi Be 

yin reisliği altında iki içtima yapmıt 
tır. 18 Ağustosta kurulacak ku
rultay için gönderilmiş olan tezle
l"İn tetk'J< ve okunmasına devam 
edilmiştir. 
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_ unu.~ -, Gır''§; 
Wfp ~~ J"I 

1. Numaıalı 
halk düşmanı! 

Su clestisi su yolunda kırılır 
tferler. Amerikanın mefhur hay
dudu Dillinger de böyle olclu. Bir 
sinemadan çıkarken on be;r tahar· 
ri memurunun üzerine birden a
teş etmesile yere yuvarlandı ve 
bir tek kelime söylemeden öldü. 

Bu haclcli:ı:atınJa bizim için u
lak bir zabıta haberidir. Fakat 
Amerika için vaziyet böyle de
ğildir. Çünkü bu haydut Amerika
yı kasıp kavuran bir adamdır. 
Senelerclenberi zabıta tarafın
dan aranmıs fakat bir türlü bulu
namamış, v; nihayet biz;z;at Rei'.i· 
cumhur bir kararname çıkararak 
bu Dillingeri bir numaralı halk 
düşmanı olarak ilan etmi, ve ka
nını herkese helal kılmıştır. 

Haydudu kim nerede olsa öl
dürebilir. Ve bunun için öldüren 
adam hiç bir zaman mes'ul olmı
yacak bilakis hükumet kendisine 
10,000 dolar verecektir • . 

10.000 dolar bu, dile kolay! 
Amerikaclıa dirilerin başı beş r-:ıra 
etmezken, bir ölünün balfl bu ·• 
dar kıymetli mi dersiniz:. Hayır, diri 
lerin başı kıymetli olcluğu için bu 
haycluclun başı da o kadar pahnlı
laşmı;rtır. Çünkü Dillinger'in öl
dürdüğü adamlar halsiz ve heaap
aı:z:clır. Bütün Şikago ve havalisi
ni haraca kesmiş , polis hafiyele
rine karlfl mukabil teşkilat yap
mıs adeta hükiimet içincle, hükii
m~t kurmustur. 

Fakat d~nya ona ela kalmamış 
bir kannın gammcı:ı:lığı yüzünden 
nihayet polİB kurşunundan canını 
kurtaııcımamıştır. Eğer kadınla
ra çok büyük :ı:aalı olan Dillinger 
bu hususta biraz insaflı davran
sa idi, bu sevgilisinin hatırını kır
mamış olsaydı muhakkak fimdi 
gene elini kolunu sallaya sallaya 
Şikago'cla ve hatta bütün Ameri
kacla clolaşıyorclu. 

Çünkü polis kendisinin yüzün
de iki pıçak yarası olduğunu bili
yor ve ona göre anyorclu. Halbu
ki Dillinger buna karşı ela çare 
bulmu;r ve bir güzellik müessese. 
sine giderek , kulakları arkasın
dan ameliyat yaptırmış, yü;z;ünün 
elemini gerclirmİf ve bu pıçak 
izlerini kaybetmişti. • Ve artık ta. 
nınmasına imkcin yoktu. 

l#e mühim bir mesele claha: 
Güzellik müesaeseleri ve bedii 

cerrahinin marifetleri! ... Son za
manlarda bilhassa Amerikada Av
rupada alıp yürüyen bu san'at sa
cle en kaknem, en ihtiyar koca ka. 
nlann yüzünü gererek bize onla.
" bir genç kız man:ı:arasile yut
turmuyor. Belki namuasuzları bile 
namuslu olarak tanıtıyor.. • , 

Misal mi İstiyorsunuz ifte, Dil• ı 
linger; yü;z;üncle bıçak yaraları 
varken müthiş bir hayduttu .• Hal
buki bu yaraları ortadan kalkınca 
centilmen bir adam oldu. Eğer 
o zaman ela haydut olduğunun 
sezildiğini anlaşayclı muhakkak 
gene böyle bir güzellik müesseıe· 
sine kOf'lcak ve mesela bu sefer:• 
- Aman cloktor fU burnumu bi· 

raz çarpılt, yahut havaya kaldır, 
şu kemigi clüz:elt diye yalvaracak
tı. 

ve oınrü mütemdiyen operatör 
nıasa.nnm üstünde geçecekti. 

Yalnız bir mesele varı: 
Güzellik müesseseleri filhaki· 

ha her kmıunı clıiz:eltiyorlaı, buru· 
na İstedikleri şekli, çene;ı.·.? iste
dikleri kalıbı veriyorlar, fakat yal. 
nız bir feye el dokunıcluramıyorları 
bir feyİ temizleyemiyorlar. O da 
yüz karasıdır. 

Mümtaz FAiK 

Yerli mallar 
Sergisi 
Sergide bu gece bir mü

•amere verilecek 
.. A~ı yrl1 maller .aer8"i lıalkın gö

rülmemıt derecede alika ve rağbetine 
mazhar olmuıtur. Seciye iştirak Etmiş 
olan erbabı aanayi ay be.şmm p!miş ol
mıwncle.ı dol;ryı bu &ece sabaha kadar 
~lıprak. pavyonlannı yeni getirdiılde
n etYa ileyeniden tan2Iİm edecelderdir. 
seıoginİııı yann yep yeni bir çehre gÖlte
receği anlaş~r. 

Bugün saat 17 de lzmir sergisine iş· 
tinık meselesi etrnfmda görüşmek üze. 
re serginin komiseri Nazm.i Nuri Bey 
naııdiınde bütün erbabı smwyi:İn ittft'a
ı.ile bir İçtıİma yaprlacaktw. 

Sergiyi, diin aılı:şama kader ziyaret 
edenlenn yekUnu 276,000 kişiyi ı,.tt. 
11111JNr. SCT"g'ide kaJoabahk dola)'Jllİle 
hemen her gün bir kaç çocuk kaybol
mektada. Sergıi radyow bu çocukları 
ebeveyinlrrine az zamanda buluttu~ 
maktadır. 

Dün ıelırimize gden Romanya sey
yahla.-ı sergiyi z:İyeret etmişi.,,. ve çok 
takdOr cmıişlel'Clir. Bu gece sergide 
Cümhuriyet gen.,ı.,.. maılıfo!i tarafından 
üçüncü müsamere veri~ecekt:İl". MüM .. 
merede "Sevda m:ıcmı.u,, ve 'Bir izıcli
vaç komedisi., tenr~il eı:ı.rıecdrtr. 
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Milliyet'in romanı: 36 

_ UJu otur! Cepheyi boylar
·sın! 

- Edepsizlik etme, Cepheye 
göndertirim! 

- Rahat battıysa haber ver 
cepheye sürül! 

- Alimallah cephelenle sürün
dürüriim ! 

Demek vatan için, millet için 
kurulan cepheler bu kadar fena, 
bu kadar zindan, bu kadar edepsiz 
yatağı!! .,. 

Bu hakareti edenlerin ruhlarına, 
yüreklerine, vicdanlarına, ilikleri
ne sinen bu bozukluk, bu alçaklık 
nereden geliyor? Türkün mayasın
da, cevherinde böyle bir teY yok
tur. 

Cephede ölmenin ferefi~ geri~e 
milleti soyup soğana çevırmenın 

terefsizliği yanında hiçe indirili
yor. 

Bir gazete büyük anafartalar 
cengini kazananın resmini bastığı 
için ka!)anıyor. 

Galiçyada b:r clüs:nan fır!·•cı a 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
ka~ı duran genç müli.znmn adını 
yazmak yasak! 

Çölde bir avuç kahramanı ile al 
kana boyanup muzaffer olan mi
ralayın kim olduğunu bildirmek en 
büyük günah! 

Cünkü bunlar birer milli kah
r~andırlar· 
Eğer onlan millet öğrenirse, se

verse, inanırsa belki bir gün ba,Ia
rına kuvvetli siyasi rakipler kesile
bilirler. 

Fakat ölen yiğ;t yüzbafınm, 
ölen fırka kumandanının, 
Ölen Mehmetlerin adları sanlan 

sayfa sayfa yazılıyor. Çünkü on
lar artık dünyada değildirler ve 
dünyada bulunmadıkları için siya
si ' -bet tehlikesi teşkil edemez
ler. 

Biz unuttuk. Hepsini unuttuk. 
Fakat t:ırih te unuturra.. O da 
Türk tariH değildir. 

işte böyle b"r devirde jandarma 
kumandanının yazısına çizİ•İne 
kim a!dırıı-? Bunu jandarma ku-

MiLLiYET PAZARTESi 30 TEMMUZ 1934 
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mandam da biliyordu Fakat vic
dan borcunu ödemek, belki tehdi
dine inandırmak kaygusuna kartı 
dayanamadı. 

Geçen kıt gözleri ile görmemiJ
miydi? Cephelerde bir kaç defa 
yaralandıktan sonra hava tebdili
ne ~öndeııilen askerler kralı, dağ 
yollarında serilip kalmıılardı. On. 
ları birer eteğe, kağnıya yükleyüp 
köylerine kadar gönderebilmek i
çin günlerce çırpındı. Tahsisat ve
ren çıkmadı. Bereket versin köy 
kadınlarına, onlara söyledi, kadın
lar bu sıska, fakat arslan Mehmet
leri sırtlarında götürdüler. 

Polis müdürü Hafrz Bey bunları 
bilmiyordu. Akıl erdirecek kabili
yette değildi. O yalnız bir noktada 
jandarma kumandanından çekin
mişti: Vali noktasından .. Çünkü 
vali jandarma kumandanını, polis 
müdüründen daha çok seviyor ve 
tutuyordu. Eğer kumandanla ara
larında bir hır çıkarsa, partiyi ku
mandan kazanırdı. Onun için mek 
tep müdürüne telefon etti: 

- O piçi gönderiyorum. Şimdi
lik ses çıkarma. Bu iti kapat. Se
beplerini sonra anlatırım. Yeni ge
len muallimler de siyasetle uğraşı
yorlar mı? Göz kulak ol. Bu gece 
bize eelsene. Kıymalı börekle bak. 
lava var. 

Sansaros nereden geldiğini anlı
yanıadığı bir rahata kavuttu. Ra
hat sandığı teY de kimsenin ken
disile tnefgU! olmayıtından ha,ka 
bir fey değildi. 
Düğme oyununu bırakınıttı. i

çinden hırsızlık çıkınıyacağını tah
min ettiği oyunlar oynayorclu. Bu
nunla beraber arada bir yine bir 
iğne yiyiyordu:. 

- Salih ! Hırsız Sansarosa söy
le, anbar memurundan sınıf için 
tebefir alsın. Yanında sen de dur. 
iyice say, bir ikisini atırmasın. 

- Ali ! Hırsız Sansarosu hesap 
muallimi çağırıyor. 

- Hırsız Sansaros ! Yine üstün 
başın toz içinde, git süpür. 

Sansaros hunları itiliyor, fakat 
ses çıkarmıyordu. Ne kadar inatçı, 
dayanıklı olursa olsun dayaktan 
yılmıftı. Şimdi çocuklar arasında 
d:. dütmanları vardı. Bunlar da ni
çin dü~man olmıqlardı? Bunu bir 
türlü anlıyamıyordu. 

Artık Çetitli oyunlardan da vaz
geçmişti. Bir iki has arkadatı ile 
bir köteye çekiliyor, toprak üstüne 
çizgisini çizip ya üç la4, yahut su 
yolu oynuyordu. 

Bir gün mubassır sordu: 
- Ulan hırsız Sansaros! Şimdi 

düvme oynamıyorsun ama, bak 
mintanında tek düvme yok. Düv • 

Hugünkü program 
ISTANBUL: 
18,30: Franan::ca dera. 19: PlAk netriyatı. 

19,30: Türk musiki netriyab. (Ekrem, Ruten 
Cevdet, kemai Cevdet, Şeref, İbrahim beyler. 
Vecihe, Belma hanımlar.) 21,20: Ajana ve 
bor•a haberleri. 21,30: Stüdyo orkestrası. 
hafif musiki.) 

223 Khz. VARŞOVA, ı345 m. 
20.15: Plak. 20.50: Spor. 21.02: ISTANBUL 

un MiNARELERi isimli föyton (frr1me P. 
Oıkolow.) 21,12: Hafif musiki. 23: Edebi 
neşriyat. 22,15: Dana musikiıi. 

823 Khz. BUKREŞ, 36t m. 
13 • 15 Gündüz netriyab. 19: Radyo orke· 

traaı. 20: Konferans. radyo orkestrası. 21: 
Konferana. 21,15: Oda nıuaikiai. 21,45: Musa• 
habe. 22: Popüler Romen far1uları. 22,30: Ke
man konaeri. 23: Haberler. 23,30: Kahvehane 
konaeri. 

230 LOKSEMBURG, ı304 m. 
lapanyol aüvareai: :0,35: Tafr~nnili konaer. 

21: aHbl"rler. 21,20: Karı+ık konaer. 21: Ha
berler. 21,20: Karıtık konser. 21,35: Muaa
hahe. 21,40: Karı+ık konserin devamı. 22: 
Radyo orkestrası. 2.3: Vichiden naklen konser. 
(operetler.) 

Khz. PRAG, 470 m. 
18,50: Plil. - Musahabe. 19,10: Plak. 19, 

20: Almanca neıriyat, 19.SO: Muhtelif. 20,10: 
Plak. - Musahabe .. 20,30: Brünodan nakil. 
21,45: Radyo piyesi. 22: Haberler. 23,15: Pl:.k. 
23,45: Almanca haberler. 

Kbz. BRONO, 325 m. 
18,45: Almanca 19,20: Sonatlardan mürek

kep fantaxiler. 19,45: Amele ne,riyatı. 19,55: 
Pragtan nakil. 20,30: Taıant)ili radyo popuri
si. 21 ,45: Praatan. 

Kbz. PRATISLAVA, 298 m. 
18,50: 'Pli..k. 18,55: Musahabe .. 19,55: Musi-

kili Macar netrİyab. 19,SS: Pragbn. 20,10: 
Musahabe. 20,25: Trio konseri. 21,10: Şiir 
2125: Piyano rerakatile eski ,,arlular. 21.4l: 
Pr•ıtan. 23,45: M•car f&rkılar~. 

Khz. MOSKOVA, - OSTRAVA, 26 m. 
19,10: Operetlere dair aözler. 19,20: Alman

ca netriyat. 19,SS: Pragtan 19,30: Broündan.. 
21,4F>: Praa:tan. 23,45: Plak. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. • 
21: Tiyatro aanatkirlM'lnın mÜH.mereleri. 

22: Plt\k. 23,10: Triyo yayh &azlar takım1. 
24,10; Konferans. 24.25: Dana muıildıi. 

191 Kh.z. Deutıchlandsender 1571 m. 
21,lS: Heirich Ma.raeeh.nerin piyano - ke .. 

man eıerlereinden konıer. 22: Ch11.mberlain 
neıriyah, 2Z,25: Muıikili netriyat. 23: Haber· 
ler. 23,30: Denizcilik haberleri. 24: Gece kon· 
s~ri. 

904 K~z. HAMBURG, 332 m. 
21,15: Heinridı Maracbnerin esıerleriaden 

büyük konser. 22: Cbamberlain ae,riyab. 
22,25~ "11uıikili. lal'anni. 23: Haberler. 23,20: 
Muaikili proııranı arası. 24: Akıam m.uailciıi. 

175 Kh•. MOSKOVA, 1714 m. 
18,30; Kanttk konıer. 19,30: Tasannili. mu

aiki. 2l: aKrı,,k konıer. - Daaı musikisi. 
22: Almanca netriyat. 23,05: lncilizce. 24:05: 
Macarca. 

592 Kb•. VIY ANA 507 m.ı 
19,25 Salzlnırc'tan Vasner'in Triıtan und 

lıwlde operaaı, Z4 Haberler, 24,30 Danı mu .. 
sikiıi. 

686 Kbz. BELGRA T 437 m.: 
20,10 Radyo orkeatraat, 21 MüıaN.be, 21,30 

Roaaiıü'nin Ba.rbier de SeYille isimli operaaı 
( pl&k ile) Müteakiben : Dan• pliklan. 

ınelerini ne yaptın? 
Sansaros gayet tabii bir sesle ce

vap verdi: 
- Koparıp attım. 
Mubassır niçin kopardın? diye

ceğine bir kaç tıokat attı. Çama~nr
haı?eye gönderip yeni düvmelerİ!Qi 
diktirdi. iki gün sonra bakb ki San:· 
saros'un çama,ırlarında gene bir 
tek düvme kal~.! 

- Ulan hırsız ! düvmeler ne ol
du? 

- Kopardım attım! 
Ey! Böylesi değnek dayağını 

hak eder mi eder. 
Birer ince kemik demeti olan a· 

yaklarına on değnek yedi. Uzak • 
tan bunu gören hesap muallimi, 
mubassır çekildikten sonra Sanaa
ros'u çağırdL 

··- Oğhım ! dedi. Bak, sen çalıt
kan, akrllı bir çocuksun. Her ders· 
ten iyi nınnara alıyorsun. Niçin 
düvmelerini koparıp atıyorsun? 

Sansaros muallimin yüzüne bak
tı. Muallimin gözlerindeki fefkatli 
bakışa inandıktan aônra dedi ki: 

-- Düvme yüzünden adım hırsı
za çıktı. Ben düvme istemem. Döv
sünler, zarar yok, hep düvmelerimi 
koparıp atacağım. Bana hıraız di 
yorlar. Düvme olmasaydı hırsız de
miyeceklerdi. 

Muallim Sansaros'un sırtını ok-

İstanbul Harici j\sketl 
Kıtaat ilanları. 

. . I* 
Çorludaki kıtaat ıçıll 6 

lıkla 12,000 kilo Sığır eS·· 
nacaktır. Pazarlığı 3.l· ~ 
Salı günü saat 15 tedır·ıJ 
nameyi görmek isteyellJığ' 
lerin her giin ve paza;r ~ 
tirak edeceklerin bellı k r6 
saatte teminatlariyle 

0 
(' 

yona müracaatları. 
(4192) 

*** .. gc. 
Tekirdağ kıt'atı ı~ıllıJıJ 

kilo Gaz yağı açık ınüJl f 
ya konulmuştur. lhal~ a 
20-8-934 pazartesi g~..,. 

• orv 
15 tedir. Şartnameyı gÜıJ 
isteyenlerin her gün ıtı. 
saya iştirak edeceklerıll . 
belli gün ve saatte fır1"~ 
tınalma komisyonuna Jll 
caatları. (21) (4271) 

* • * •V 
T ekirdağındaki Jol İ1ı 

çin 12,000 kilo koyun ..• klD 
kapalı zarf usuliyle ınü1IP;; 
ye. konulmuştur. ihale .. 

b ....<iııtl 22-8-934 çarşam a !'>..,~·· 
15 tedir. Şartnameyi g~ 
isteyenlerin her gÜn ın 
saya iştirak edeceklerin~ 
gün ve saatte Fırka Sa .J~. 
ma komisyonuna mür~~\ı; 
rı.(22) (4Z''!" 

• * * .. t ltliğ 
Isparta kıt'aııının 9.r, to11 

si Eylülünden 935 sen~ ~ı 
ğustos gayesine kadar ~ 
nelik 270,000 ve Elınalı .ı 

· · 934 E 1··1·· den 9J' da sı ıçm y u un , 1.. 
ğustos gayesine kadar ~ ' 
nelik 187,000 kilo un ilı • 
ları kapalı zarf suretiyle~:· 
nakasaya konmuştur. İ'!Jee. 
kıt'atı unu 19-8-934 P"~ii 
günü saat 9 d~ ve Elnıalı~6 ~d 
tı unu aynı gunde saat. . 
ihale edileceğinden tall.~a 
Isparta Satmalıria koJ11lt/.:• 
na belli saatten evvel 
mektuplarını vermeleri. ( ,.,..,..~, 
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(MÜTEFERRİK HABERLER) Gü~~D yc§l~o 
ı ..... :ı-ı Usa. baka.I"I-.1.z 

Bir haftalık d h ·r h . A a ı ı ve arıcı vakayii taki di . 
en §ayanı:. dikkat bulduğunuz hadise haw!d: ruz 

En " hır yazı yazıp bize gönderiniz. 
guzel yazılmış makalenin sahibine: 

lk· . 5 lira 
ıncı gelen makalenin sah·b· • 

2,5 lira ı ıne. 

Bu mıuat',:kkı telif Verilecektir• 
cdeb T 1 Ya Yalnız liseler "k k 1 ır er. Yazıl ' yu •e · .nektep talebeleri iştirali 
•atır olmaaı kag" • adrın bg_azete yazısıyla azami 75 ve asgari 30 

' 1 ın ır t af jıı ar ına yazılmış bulunması lôz.ımdır. 

j(& • Bu yazılar cuına .. .. 
ıııu tar ı::inu akfamma kadar elimize geçecek 

~~~~~~:-.... ~.z .. a~p~o:ata~y~a~v:e:r:il:m~e:li:d~ir:·~Cll .. 1:11 ....... 

,,~ Geçen müsab k k -
lh 

1 
Geçen haftaki mü ba a ayı azananlar 

~D:İıfuazı il~ '?ala•ıuar~aliı:'?"1zd a birinciliği Lausanne Sulhu serlav
gıl1 aal" :: adııeaj ıerlô.vhal sınde? Tevfik Sadullah Bey, ikinciliği 

e.. K.ı ey. kazarınıışla--' 1 Yazı ıl e F eyziye liıerinden 241 No. lı Naci 
" erıdıl . • ruır. ' .. • erınırı h .. · 

,.,,ç_ q/ıafatl avıyet varaka[ ·1 "d · or• arını almala . a rı e ı arehanemıze müracaat ederek 
iiJl rını rıca eder iz. 

V a .. •bi Unı . LOZAN SULHO -
•aıf.!'~tlı deveıtr':,:~".'.'._~pağl~p çıkan Os- ka 
.ı? 'ti;·,.• ve •veneıı,·-::::'k •dıtah, Damat n içinde yoğrularak davayı, mukad-
" " Ye · · ~" end' h dea vatanın istiklalini temin edecek 0 • 

ı1ıl.,..._ 
0
j"'" §••ait ne k d 

1 
;;' ıslamu lan davayı,, neticelendirdiler ve bu 

çek; •un b!r müt..,.ete"inu8;.ı ağır <>- zaferi de Lausanne'da ' be;netmilel 
ı.., .'Uneıııiıierdi. Net' amak- bir vesika ile teva k,, etti. 

diğİııi rı bd.iedikleri .. ',C~e, aıırlar-
&c:ın 2anrıeden <>ç gununün g-el- " Lauıanne aulhü Türk mil:elinin hür-

e~ ~l :~~ekıli.ni Vennek~vru,dpa. devletleri, riyet ve iatikla.J. fikrinin layemut bir a-

b
ir dıuın k etj "haat edo uıunu tahay. bidesidir." Lauıanne sulbü 'hasta a· 
ıJ lnı "l>llrtnlllt .. a a ıunın,, etini bu- damın,, fethi meyt ameliyesine hazır· 
J" "llllrdı. ll2ere aziz Yatana ao- !ananların, uçuk g-ürbüz delikanlıya 

9~ Aay..,, venneğe mecbur kaldıklan nüfus tez. 
darı .,,azı: 0rtaıınd..ı. · keresidir. 

b~ lerte " .,,..,,,an ~ ana v&tanlann. Lauaanne auhü aaırlann hesabmr 
,, lh tarı..., ,; __ le a nlar ve hareket-

IJ,' -, lnll!ıt -... eenub gören mali, ikti!,adi, idari istiklalimizi 
0~ •lif devi:lerd ~ ~rba at.- behemehal temin eden bir zaferdir. 

}e lniicad IJ, l"Yet Vaa' " buyuk roller Ve en nihayet Lauaanne " Cümhuri-
...ı llıllJı elatll ••i!m 1 •abalarda birçoık 

fY lı~f,._..... e'-'ı enb" .~evcudiyetlerini yettin" epği, ve "asırlardanberi çeki 
lllı' •uu , ut tarih len milli musibetlerin intibahı bu aziz 

~ 1"iirı, ~Yet ve ;&tikla~n . i hayatın- vatanr hergün sulayan kanların bede-
Y dı ol lnilleti hiçb. timsali olan lidir. , lud !"adı d,.. o:,,_r _zanıan eıir olamaz. 

1'}•il:,.ıatiJclal .;e h"tu~k oğullan Anado- Osmanlr devletinin, ric'at devri bat" 
•,,)r · '~ b.i.r lllUc" dllrri}'el tler uğuruna lıyahdanberi Lausanne muahedesi gİ· 
r lllutacı a e eye ircl'l bi Türk'yenin istiklal ve menafiini sı-
'ıfl" Öl~ ~•ki neticede il'., 

1 e.r.ti~{a\a yanet eden bir muahedeye tesadüf et-
~"'2•ti ' ""k.len;:rorcı ya 11 ' mek imkiru yoktur. Yeni Türkivenin 

t "'• hü ~.•fia, Ye kahili u .. "Haysiyet ve parlak sivasi muvaffakıyetin:i teşkil ve 
kı,.Ylik 0 1•n Türit ~j~' . çok .Yilkaek dah;Ii zaferini teshil eden Lausanne 

4ı1 ,, 1118. 1n•hvolnıağr t:!!ah•ır ~ata· ıulhü mahiyet ve ahkamı 'tibarile Tür· 
ı. e yor.. kün ve hatta cihanın tarihinde müıte&na 
"'trl,....:ı 
lll'l ol "'8 nberi hür ve .. . bir mevı.; İşval eder." 
tıd ~ "" hu nı •u., · lnuatalcil ya. O günü jdrak. muazzam ""feri teb-

lıaı t. 0İlYÜk 1 
tin evlatlan, ba•la. ·ı d 1 • • h T" k • • 

b(J1)•tlde~ hütütııfef ve aııkadqlan old~gu· cı e me ar o acaO'ı icrn, er ur ıçın 
erıJe h fUur ve bütün . en mühim b"r hôil~aedir; rünkü VP~a-

adı ... çal ille Ve hayllt ve ~I:•ıdı: dığnnız herg-Ün Lau ... nne'rn yadigan· 
.. n 1fblar, " bo. i.llerı drr. 2(1 g-azlan- kadu Galatasaray liseBi Tevfik Sadullah 

"'Jfllıl~ 2-ıııan]•rda ~~~LFUSS'UN ÖL0At0 
el İni ~telif tnÜnf.;;~dısı~e karıı ya. tinin önüne geçmek için hududu kapa· 

Ş tury8 8 a"":aYa ınuv ıuıkast teıeb!.üı· tırken, Avuıturyadaki Alman .6irinin 
$Jı ık b~"•k;ti "'1. O ';{t8k olan Avus- verdiği sözii biçe •ayarak Alman to;>ra-
ııı1't t·hı,ii ır kiitle hali od uas, nazilerin ka- 1 ğına geçecek Avus•urya as;lerinin tevki-
# ollıu,~~"""-n ııit~· e Y•pt klan son fini emretmiıtir. He" H tler:n, dev!eti-

2 ketıer •kiinıeu al '· h~•uıturyada M ne ıormadan iisiler!e müzalıere eden ve 
P~llay..;, ':""nJ•ketirı ';;. ıne yapılan ha- onllll'1l söz veren Alman sefirini azlede-
Çıle11 . Qul1ııı ır çok yerlerinde . -

j d" '"'kası t aa boınbalar .. .. rek B•rlın' çagır.raıı, Yon Neurath'ın 
h Uf ect·ı el"~İpl · .. ' onune ge DoJll- ' ··ı · " d d 1 Alm nl rıeıne 1 ~ek lı' . erı adeta hergün te- .u11 un o für.ur, en o ayı a a-
li co..: daıına ın~dıaeler haline gİrmi • rın büyük tee11ür duyduklannı Avuı· 

!ara uteıebb' ı · fli. bild' · "b' h ke 1 d .. ,, reketı Çatı>ıltna . ı enn:n §iddet~ turyaya ınnı..sı gı ı are ter, un-
7aııaıı~•de11 •onu 11 ıle noticelenen bu ya efkaraında Alm:ınya aleyhine uya-W •tirıi t~ l!ay•le.;.:";;,u, naıyonal SOi· nan cereyan.'ll tiddctlenmesine mani 0-

, ..:. ı. l>olllu 11 ~de""1c t•ki'ı~en varabilme- labi'ecek midir? Avu&turya hükiimet ko-
.... , ••le lı il old" ·· oe neti ı d' · · ı.. i r, lik-u. Ul"\ildii G . ce en ı: nu .. n M . Ad:un'ın 26 temmuzda Rad-
i / """ • . metin : •rçı ıelen h d ·· • · • · .. • , • tiy., ll&ile.; "~•Yete h''-'-- ol a· yo a soy.e~ıgı sozler çok mam.Iıd·rbr. 

1 or, F '-- ıı t""kif a....,. clu-
zl' . Ybetnı~""'.t Avuıı edi'dikler;ni bi'di- Naıyonal sosyalistler.in yaptıkları bu 
,.ıo# lı "hu~ttır. O \ef u:Ja en büyük fi . cınayet, yalnız ıtalyada değıl, Uollruso'-

' lnuvaffaı.~ Çok SlllıtnııAvuıturya i!~k~. ~n ·• Muıte.ILI Avu.tu<yanın yaşam.ısr' 
•"/ to lltiih· 1Yetlo.; I f, dab;lj ve h . • ıç n ç•lıtn:alann , a.k ılamak,a m~nt~at 
' J.t.,. lf· 'j" ıne.J k beynelmilel . arıcı gören uıgiltere ve t ranıada ~a buyuk 

d,,. e •ter, dııha ~~"''' bir •~Ya&et. bır aaabıyet uyandırmıştır. Hükumet ı,a.. 
"uıı;•I IÖyJ0/.~'.e"ı.ıi iktidara amdı. kimdir dmiliyoı. Fakat Dohfuss'un ye-
diğ' . a.Y• Alma ' 111 nutuklarda e f'.(rne- r;ne g-eçecek olan aaam, nazilerin yeni-

•li1101~d ılan etnı'.'Y~Yll ilbak erne!' 
1 ~ A- den tahrik:.t yapm..;arına ve netic•de 

Yilıta a •kta.ı ...:!ti. Altnıınya . d; ~~- Alman nüfüzunun Avuıturyada bakim 
J~ bu f~toı>ağ..,,d..ı: Yaptığı g: . "'?'' bir mevki kazanmaı.na tamemerı mani 

lıır ~ tniidafaa J'• Avuıtury~ mık- olabilecek midir? Bütün dünya, Avu&· 
ti '•ııe .•ııtnııtı. r.;.."" bir çok t ~da turyadan gelen haberleri merakla takip 

e luğu if'"seti ile k,.z t OollE.ı11, a t~- etmekte çok baklıdır. Hadise mühimdir. 
• ' •nı ıU:tin bu "".drğı ltaı;n ~ahi- Yinni ıene evvel yapılan böyle bir ıui-

ni'nin ~"ınkii11 ~luıde tnuv~aı. ost- kaıtm neciceıinde cihan harbi patla-
ıJt "A,, """'ı...ı k'""""'' P.f. l\f 0 !· mışb. Tam yirmi yıl evvel tepeden tır· 
e lıu ~ıtury• iıtiı.ı· 1'.';,'Jtaında Al usıolı- nağa kadar tilô.blanm•f, birborler.ini bo-
'jl \ ~~tı. Zat a 1 ni t;ı""na tnanya, ğazlamak için veıile arayan milletlere bu 

· t" e~ ıle blldut ek ku""•tli b'Ya mec. veıileyi Sırplı bir talebenin tabano:asın-

ViLAYETTE 

Sıcaklar ~e iş 

Dairelerde nöbetçi usulile 
tatil dün başladı 

Sıcakların devamı müddetine 
münhasır olmak üzere resmi dai
relerin öğleden sonra saat 15 te 
tatil edilmesi ha!kkrnda vilayetten 
dün tamim yapılmıştrr. Ancak bu 
tatil dairelerin o saatte kapanması 
değildir. İşini saal 15 e kadar ta
mamile bitirmi• olan memurlar ka
lem şefine bunu bildirecekler ve 
bafka iş yoksa kalem şefinin mu
vafakatile gidebileceklerdı'...r. 

İşini· b;tirmemiş olanlar ve ka
lem şefinin muvafakatmı alma 
yan!ar gidemiyeceklerdir. Bundan 
başka diğer işlerin ve iş sahipleri· 
nin işlerile meşgul olma'k üze
re de, paydosa kadar, her kalemde 
birer memur münavebe ile kala. 
cak ve bu vaziyet Ağustos sonu
caktır. Bu vaziyet Ağustos sonu
na kadar devam edecektir. 

Muhittin Beyin izahatı 
Sıcakların artması dolayısile 

dairelerde memurlara saat üçten 
sonra izin verilmesi me&elesi hak
kında vali ve belediye reisi Mu
hittin Bey dün bir muharririmize 
tınıları söylemi1tir: 

- Mesai saati sekiz saattir. 
Memurların mesai müddetler~ He
yeti Vekile kararile te<ibit edilmit· 
tir. Bu karar hilafına hareket e
dilemez Memurlara izin verilmesi 
tabip raporuna mütevakkıf ve ma
lııama ait bir haktır 

Son zamanlarda srca.klarm a' ıt
ması üzerine da;re müdürlerine ve 
'ube teflerine , zayd bünyeli ve 
sıcağa mütehammil olmıyan me • 
murlara saat 15 ten sonra izin ve
rilmesi için salahiyet verilmi,tir • 
Vaziyet bundan ibarettir.,, 

Ağusros aylığı 
Ağustos aylığı Çarşamba günü 

verilecektir. 

Birinci tasarruf 
Sergisi 

Milli rktisat ve ta.s.......,f cemiyeti ta· 
rafından ya:>ılan ııet""gi bintası, ağustos 
sonunda tesellüm edilecektir. Binanın 
açrlına meruü:ni Cümlıuriyet bayramma 
tesadüf edec.Jı:tit-. Bu mesut veme ile 
sergi binasında bir serg;İ açılac:>kt:ır. 
Scrg-i için şimdiden hezrl'lılclaım baılan· 
mr~lıT. 

!>ütün oanayi ve ticaret erlıabırun İ§· 
tim edeceği bu sergi.de, muhtelif pav
yonlar kunıla.:aktır. Paviy<>nk.rdan hi. 
r.i, T'ür/.<lye iktioat tıarihi.ne ait olaca.!c-
br. Bu paviyonda T ür.lciyenin Lo-
zandan evvelki ~. ticari ve 
sınai faaliyeti hclcl<mda temsili resim
'1er, grafikler bulunacaktır. Paviyonun 
diğer ta~afmda, Lozamlan sonm 
Tütkiye :ı.tısadi mki.şafı.na dair ...,..;,,,,. 
!er, gra!;J<lcıde ele:rtrik, ıııklı hantıtl=
la t · .•erileook!ıi.r. 

Ar.k raıla il!< •er:ri Cümhuriyet bay. 
ram•nda a.çrlaca.k ve 15 tetritüsanide 
ıkapanacaktır. 

Bu miin:>...betle deniz yoll=ında ve 
de.miryollarıntla tenzi13..t yaprlacôikıtır. 
Tenxilatın yüzde 75 nioıbetinde olac:ığı 
SÖyleniyor • 

Kütahyada porselen 
fab ·ika5ı 

lktısat Vekili Celal Bey, yerli maHar 
sergi!İnde Kütahya çi:ıi paviy«l"~U zi
yaret ettiği mman, Kütahyada bir por· 
selen fabrikası açılacağını, artık Kütah· 
ya topraklarından kıymetli ı;ini tabak-
1.n- yerine yc1llek tabaklan da yapda
ca~uu ıöylemiştir. 

Kütalıv:mın, por•elen mamuLitı fab. 
r.:kaıı ~n en müıait b.ir yer olduğu, 
şimdiye kadar ecnebi mütehauısl.ar ta· 
rafından d:ı kllbul edilmiştir. 

Bir Frart11rz mühendisi, tetkikatı ne
ıticesinde, Kütahya topraklan sayesin
de Sevr tabaklarından daha kıymetli ta· 
balclar yapılabıleceği neticesine v"'rrrH§• 
tır. 

Aldığımız malüı.- göre sanayi işle
rile aladcadar bankalar, Kütehyada açı
laoaık porulcn fııl>rikoası bakında tetki
kat yapmaktadD". 

" lli ~Yen llalyllntn ""'tuluğu e ır A!'nan dan fırlayıp Avusturya Artidükünün 
)~ lnudllfaa etın . °"'""•t~ ~e~ hiç lıalbine saplanan bir kurıun parçası ver- Üzümcülerin bir di' e 7i 
il;' tlı.•a_sı tniihi d' es.. Pek t..bii ~ •liklaıi- mitti. Avrupa ıeması bug-ün gene - , 

iP ~"lô.katınd tn ır. ki Hitler • · 'Yalnız yirmi sene evvelki g-ibi - bulu ludur, Bu ıencl•i üziim malmrlü bemen bü-
''lf•ri11 Ava Venlen (Nasy Muıaolini bu bulutlan dağıtmak için yapılan bir tün memlekette ge1'ek keyfiyet ve gel'!< 

il~ "' lıaEifle~ııtu.ryadaki Prona]· loıya. çok tetebbüsler neticesiz kaldı, boıa lmıiyet iti.baııi.le 90k iyi ve ma!:uul ıetit-
'' """'.ıreçereı. erı, lethi• hOPa~ar1• ç:ktt. Dünya yirmi •ene evvel ~lıyan &idir. Buna muıkabil taze ÜZ'Üm fiyatları 

t• Ja Yak d • llrekat d çok dütüktür. Bunun için bağ<:rlw aii-
h llltilıabııtı '.n. a Yapıla ak ından ve ört uzun ıene cibanr ateş ve kana bdarlara müracaatla bu mahsulümü-

. akkındak· krıa ıştiııı1< için cb k~vustur- f>ovayan o büyük felakaetin yaralarını zün dütiik &tla g;tmen.esıi için tedbit-
'{v ~"""'" i . 1 >rar, •ncak e etneleri) h'la tedavi edememİf vaziyette buhran· almımasnu ôstemişlen!ir. Bu meyanda, 

'ılay,.:n ta~bilc edilebil . p~ kııa !Mr dan ı._uı,~an·. ıürüklenirlı:e~, yeni bir üzüm halinde az para bırakım bu mah-
./ daı,8 tİdd tethıı harek ti ~Jtir. Yeniden harp ihtimalı kalplere endişe veriyor. sulün 'lanlP ve soma hal.ine k-onulnmsı-
1 c fu •'tın M•tli olnıuşı, • v"' .evvelkinden Feyziye Lisesinden, 241 na mü ....... edihnesi için inhisar idare-

'1 Yal' u11olini ile :,, .. ~.n.ıhayet Doll- .................... N•a•ci•V .. a.sf•i .... •ı•sine de müracaat ~-,-1 kU·iincı,,rtıak ü~ere Ra ~- •rn bir konuı-
·ı>: taly n b'r g" ccıone'a hareketi 

~. .. .. / da biiYiik ;:'.' e~·l öldürihneıi •. S A T 1· E nin ~ ., ırı v . ır tesır Ya e '•i 1 ~'Y•te h·ı. Prnııtır.Hüku-
ııf; hud dtalyan k,,~ udm olrr.asrna rağmen 

,..,. lı Ufl.: 1 or u,un A 

0ıl i;~°"' hiiı~n '~•keti, hayli ':aru;~sd~ryı'.;, y ı • M ıı s d 
ll~ li ~aktı IÖzl ~nya gazetel .. i, açık v~ya er 1 a ar ergı·sı·n e 
ı• 11Jf . • Alın .,.. e, bu lıaJiKnın' 1. tıı> f Rti,İi .. iU\yaya yük! ~eau •Y_•· 
t' ."uYotlar emekte birletmıt A 
'ııe ~~ ~n bu '-&uHyeti kabul et- Çt·ğı daireyi mutlaka ziyaret ediniz. 

1;1 "'>-•do.1t;ç.,!;:J' h~re~ete ıreçti: Avu;. Orada fa ideli yenilikler bulacaksınız• 
ıe" tecıkrın Alrnanyaya avde· 
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POLiSTE 

Boğulanların 
Cesetleri bulundu 

Bundan on beı gün evvel akşam üze
ri birdenbire çıkan bir fırtına esnasın· 
da Fenerde bir sandal devrilmiş, polis 
Neşet Efendi ile muhafaza memuru Zi· 
ya Efendi Haliçte boğulup kaybolmuş· 
lardt. 

Aradan on bet gün geçtikten sonra 
dün bu iki ceset Cibali iskeles.i civarın· 
da wyun üstüne çakmışlarda-. 

iki cesedin çamura saplandıktan son· 
ra akıntıya kapılıp sularm altından sÜ· 
rüklene sürükl;,ne ahali önler.ine kadar 
gmd::kleri ve orada denizin sathına 
çıktıkları anlaşrlrruştır. Cesetler muaye· 
ne edildikten sonra ailelerine teslim e
<l>lmiştir. 

Bir çocuk otomobil altında ka!dı 
Şoför Kerimin idaresindeki otomobil 

Beyoğlunda vali konağı cadde.inde 
Makbule isminde sekiz yaşında hir kız 
çocuğuna çarparak muhtelif yerlerin
den tehlikeli surette yaralanmıştır. Ya
ralı çocuk hastahaneye kaldırılmıştır. 

Telle değil elle verilen 
bir telgraf 

Bir dolandırıcı maznuu 
ve onun telgrafı 

Ruhsatsız mecmua netrettiği İ· 
çin ikinci ceza mahkemesi ta.ra
fından yüz lira cezaya mahkfun 
edilen Mahmut Saim efendi da • 
vasınm eski hale getirilmesi için 
bir istida vermitti. 

Dün muhakemesi yapılacaktı. 
Fakat mahkemeye Mahmut Sa. 
im efendi gelmemi,, polis müdür
lüğüne mevkuf olduğuna dair bir 
telgraf göndenniştiı'. 

Bu telgraf telli veya telsiz tel
graf ve telefon yasıtalarrnm hiç 
birine müracaat edilmeden mürse
Hne vasıl olan bir telgraf olması 
itibarile tayanı kayıttır. Çünkü 
telgrafname po&tahane binasının 
alt katındaki gifeden lııabul edil • 
mit ve bir müvezzie verilerek üst 
kattaki ceza ınahkeme&ine gönde
rilmittirı. 

Mahkeme bu mevkufiyet va· 
ziyeti karşısında muhakwneyi h8f· 
ka güne bırakmr9br. 

Filvaki mahkemelerle polis a
ra.unda mekik dokuyan ve öte • 
denheri ~ 

0

kabil itlerle ~eçinen 
Mahmut Saim efendi 24 bin lira. 
Irk bir dolandırıcılık itinden do • 
layı polisçe nezaret altına alın
mqtır. 

Hakkında tahkikat yapılmak
tadır. 

Yeni bir meşher 
Şehrimiz,deki esnaf cemiyetleri 

yeni ve mühiın bir tefebbüse gi. 
rişmişlerdir. Bu cemiyetler antla
rında birleterek bütün esnaf ce
miyetleri men.,uplannın yaptıkları 
mamulat ve masnuatı ihtiva ede
cek bir meşher açmağa karar ver· 
mişlerdir. 

Bu meşhe:ıde ayni zamanda 
satış ta yapılacaktır. Me,herin bu 
şekilde çok zengin olacağı anlapl
maktadır. 

Mether etrafında tetkikat ya
pılmaktadır. 

Tapu sicil muhafızlığı 
Son teşkil edilen lstanbul mın

ıta:kası tapu sicil muhafızlığı, tapu· 
dan <i'evir lldıkları kayıtları yeni 
kütüklere muntazam bir şekilde 
geçirmektedir. Ş"ııml:iye kadar 18 
mahallenin kayıtlar: tamamen kü· 
tüklere geçirilmittir. 

Sicil muhafızlığı teşıkilitı dola
yısile işler, halkın memnuniyetini 
mucip bir süratle görülmektedir.Si
cil muhafızı Talat Bey ve arkadaş 
!arı muntazam bir surette çahş
aktadır. 

Afyon - Antalya 
şimendif cri 

AFYON, 27 - Afyonk<1rahisarı An 
talyaya 00.ğlıyacaık olan Pınmrdif ... hat· 
tının 25 lcilometrdik ilk kısmımın ihale
.O, 11 ağustosta yapılacaktrr. Bu ıı..ber, 
şebr.imi:zıde büyük bir aevinç ve alaka 
ile karşrlamruştır. 

Afyon tehı:ünin l:mıir istasyonu ile 
Sinir köyü wasına dü§en bu kısıın<lan 
sonra diğer kısımlar da adıa arkaya İ· 
hale ve inşa edileoektir. 

Binnisbe küçük sennayderin de 
münakasaya iJtirak edebilıneleri ~e ~ 
suretle hattm daha ucuz yepalabölmes• 
için münalcasalıw küçiik parçalar iiz,.. 
rine tertip edibniılir. 

600 Amerikalı seyyah 
Bugün Roma vapurile şehrimi

ze 600 Amerikalı seyyah gelecıeık
tir. Seyyahlar, ikl gün burada ka
lacaklar, çarşamba günü a~am Ü· 
zeri şehrimizden avrı!.acaklaroır. 

Hilaliahmer 
Gençlik dernekleri 

-o-

Merkez hey'eti umumi 
katibinin verdiği izahat 

Geçen deı·ı senesi içindeki faaliyeti 
hakkında Hi'.i.liahmcr merkez heyeti u· 
mumi kifbi Ana-:!o!u ajansına şu b t ya. 
nalla bulunmuştur: 
Şimdiye kadar nizaınn'.lme mucibince 

memleket dAhilinde kırk iki Hilaliahmer 
gençlik dernek şubesi kurulmuJ ve ge
rek bu demek şubel.ıine bağlı ve gerek 
müstakil clarak dört } ÜZÜ mÜ t<c1Yi . der 
nek kolu teşekkül etmiştir. Bu teşkilata 
iştirak eden talebeye verilmek üzre §ınt· 
diye kador yirmi iki b'.n Üç yüz liralık 
pul ve maktu makbuz ta'ep edilmit ve 
ders ıeneıi nihayetine kadar bunun a~ 
ıağı yukan yarısmdan fazlası sarfedil
mi~tir. 

Dernek şube ve kolları varidatlariyle 
fakir çocuklara kitap, levazım kırtasiye, 
elbise, ayakkabı ve iaşe edilmek suretiy· 
le yardımlarda bulunduklan gibi aynca 
umumi merkezce de bu hususta ımıave
netten bulunulmuştur. 

Merkez heyeti aynca Ankara Halke
vi içtimai muavenet kolu ile müştereken 
nefsi Ankarada yevmiye 1007 çocuğu İa· 
fi! etmi§ ve fakir talebeye kitap iç ver
mit ve bazılarını ıı-iydirmit ve mülha
katta fakir mektep çocuklarına levazım 
ve kırtasiye g-öndererek bu ıuretle yar
dunda bulunmuştur. Bu sene için faaliye
timiz ders senesi baılangıcından itiba
ren daha genişliyeeektir. Merkez heye
ti §İmdiden bunu nazarı i tibare alarak 
hazırlıklara batlamışhr. Mümlıün oldu
ğu kador kırwiyeciliği bertaraf ederek 
ameli bir tarzda dernek ve kcı!ı'.ardan g-e
lecek talepleri bir an evvel iı'af eyle
m~. için bazr tedbirlere müracaat eyle
tnıf lır. Her halde 1934-35 senesi zarfın· • 
daki faaliyetimiz şimdilik faaliyetimizden 
üç, dört msli fazla olacaktır. 

Düşündüklerimiz tahakkuk ederse 1 

gençlik Hililialımerine mahsuı küçük ı 
bir mecmua çıkaracağız. Bu sene zarfm· 1 

da Amerika, Japon ve Lehistan, Yuna· 
nistan g-ençlik salibiahmer teşlC!atiyle al
bum teati edilmiıtir. Ve bu albumlar 
memleket yavrularına memleketimizi la· 
nıtmak husuıunda çok faideli vasıtalar 
olduğuna kanat getirdik. Ve bu husus
ta teıvik eyliyoruz. Bütçemiz müsait 
olduğu takdirde beynelmilel salı'biah· 
mer birliğinden çocuklara mahıus film
ler rtirtmek ve ucuz fiyatla talebeye 
göstermek ve bu suretle onların ilmi ..., 
terbiyevi ihtiyaçlannı da temin eylemek 
niyetindeyiz. 

Yeni 
Adliye teşkilatı 

Detti Adliye teıkilatı 1 inci K.inun
da tatbik edilecektir. Adliye intihab 
encümeninin 1 ci Tetrinin son nnfın
da toplanarak teşektcül etnıiı olan ve 
bir kaç güne kadar içfunal,..._ hafla· 
mak Ü:rıet"e bulunan tefrik encümeninin 
ıayaru terfi gördüğü hakimler meyanın 
dan yeni tayinleri y-cak ve yeni te§· 
kil" ti beraber hakimlerin terfi, tebdil 
ve ta)'.ııleri de İ<ıra edilmit olacaktn-. 

-o--

Laz Osman getirilemyior 
Kasnnpaıada metresi Nazmiyeyi ke

rip odaımın döşemesi altına fömen ve 
"°nra .nemleketine k~at-ken nd>olucla 
ynh!l\nan Liz Osman lstanbula g-etİri· 
J.,memektedir. Sebebi lnebolu adliye•İ· 
nin Osmanı latanbula sevkedecek tah· 
sisatı bulunmaması, ls.tanbul Müddeiu
mumiliğinio 15 lira toahsisat gönderilme 
si hakkındaki talebinin de levaznn ida
res: tarofmdan ka.-ıuni mahzurlar ..,..,. 
dı.dil......k yerine g-etirilemem.-idir. Ol
man tahkikat bitinciye kadar lnel><*t ha 
piıJıanesinde ~ kalacaktrr. 

. Nurullah Esat Bey 
Şehrimizde bulımmakta olan Süm

mer Bank umumi miidÜt'Ü Nurullah E· 
sat Bey dün de bankanın lstıanbuJ fU• 
besinde me:ıeul ohnuştur. NunıllMı E
..ı Bey, tehrimizde, Anadolı>da kurul
makta olan yeni fabrikalarm teimmiz· 
delcıi i§ler:Je ve lzmir sergiıine Sümmer 
Bank fabr.ikalannm i~tirııki meaelesile 
meşgul olmaktaclır. 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete vf! deniz se

viyesine indirilmit barometre bu aa • 
bah: 

Saat 7 de 759,5, 14 te 759,5. De
recei hPlraret 7 de 21, 14 te 27. A
zami derecei hararet 29, asg-ari dere
cei hararet 19. 

Rüzgar poyrazdan emınittir. Aza• 
mi sürati saniyede 11 metreye çrkmıt· 
tır. --Köycülük tetkikatı 

KA YSERI, 28 (A.A.) - Köycüiük 
tetkikatı yapmak üz""' T ....,eye çıkan 
Gaz. ·,. , · talebesinden bet el-endi bu· 

l ıoeü . ---~· ~---'~ .. -'-~ize gelmiş..,,,..ır· ....,...,...ere, 
gun '"'"""' ı... 1 . . --•· Genn:in, Tavııluoun !'""oy ermıı 11'~ 
kazalanı gideceklerdir. <!en9'-er Maarif 
müdürü Hüınü _Beyle lııe ve muallim 
nıektebi talebeoı tarafından kartdamruı 
ve liseyi misafir cdilmitlenlir. 

Ziraat umum müdürü 
tetkikat yapıyor 

ANKARA - Ziraat Vekaleti umınn 
ziraat i:ıleri müdürii Tevfik Bey Sal<ar
ya vadisinde parrwk ıslaıbı lııakkında 
fenni tetkilrat yapmaktadır. 

1 Küçük haberler 1 .____...;., ___ ı 

* Lehistan Adliye Nazırı - Tenez· 
züb için tchrimize gelen Lehistan Adli· 

5 

,----~, 
Görüşler 

Do/lfus 
Kötü gaplı. 

<Başı 1 inci sahifede)) 

• Biz; milletçe kurtuluş uğ
runda birçok başları, omuz hi
zasından traş etmeseydik Lau
canne'dan bugüne gelemezdik. 

• Kurtuluş istiyen milletler; 
kendi öz içlerinden doğan sel
lerle kendi kendilerini kurta.rır
lar. Bizim gibi. 

* Milletini, kurtuluş adı al
tında, yabancı pazarlarda satı· 
lığa çıkaran şefin kafası ve ka
nı helaldir. Vahdettin, ve Da
mat Ferit gibi. 

• Milli kurtulus ihtilô.linde 
kan dökmek; cağİam adamın 
hasta adama kan vermesi de
mektir. Bir insan, bir insanın ö
lümüne acır. Fakat ölenin in
san olması şartı ile. 

• Dollluss öldütıüldü. Onan 
öldürülüşünün sebeplerini dü • 
şiindüm. Ve kalbimdeki ıztırabı 
hemen durdurdum. Çünkü Doll
luıs .. l kinci bir Damat Ferit, 
ve yedinci bir Vahdettin idi. 
Hem onların daha modernize 
olmu,lan idi. 

* Dolllusı öldürüldü. 
* Avusturya kurtulacakhr. 
* AvusturyalıltıTın tam kur

tuluşları için daha birçok Doll
lusı'lerin can vermeleri lcizım
sa, o canlar alınmalıdır. 

* l htilcili bol kan beıler; ve 
hakiki 11ulhu bol silah yaşahr. ,.. ,.. 

Gidi,leri ve dü,ünclü/Jeri re
jimleri ne olursa olsun, 

Milli, iktisadi, 11iyasi kurıtu
lu, davasına giren Avusturyalı 
ihtilalcilere bu. bakımdan hür
met ederim. 

Ve bu bakımdandır ki Doll
fusa kötü yaptı. 

T ann ve insanlık, kartala, 
llQl/aştna atılan mili eti ere yar
dımcı olsun. 

Aka GONDOZ ._ .. 
Elektrik §İrketi müdü

rünün bir mektubu 
Elektrik tirketi müdUrü M. Hanaea

ten dün bir mektup aldık. Bu mektubu 
gazetemizde çıkmıt bir yazıya cevap 
te§kil ettiği için içindeki bazı noktalar 
ve tavsiyelere mulıabil mütalaa ~;akklmJo 
zı muhafaza ederek aynen neırediyol'UZJ 

" Efendim, 
Muteber ırazenmizin 22 Tenanuz 

1934 tarihli nüıbasmda Oıküdarda Va
lide Bağı Prevantoryomuna elekaik ve
rilmeıine dair bir meseleden babsolun
makta iae de Maarif Vek&leti Celilesi· 
Din bu hususta bir ıikayetinden malü
matımrz yoktur. 

Anadolu cihetinde tevzi febeltelerinlı 
geçeceği yerler Nafıa Vekaleti Celileıi İ· 
le htanbul Bclecliyıi murahhaalannın 
dahil bulundukları fnni bir komisyon 
tarafından tesbit olunmu,ıur. Anc:ak 
Prevantoryomun mevkii esaı mahaller
den ayn bıılunduğu cih1.tle buraya şebe 
ke tesisi düşünülmemiştir; bundan do
l&yı Şirketimiz oraya cereyan vermek 
mecburiyetinde değildir. 

Fikrimizce Şil'ketimizi muatep tut· 
maktan ziyade, mühim bir müessese kur 
mak için ber hangi bir mabal intihap e
dilmeden evvel oraya au, havagazı, e
lektrik ve saire g-ibi §eyler ver.itmesinin 
fennen imkanı olup olmadığının neden 
sorulmadığı dütünülmelidir. Evvelden 
bu malümat alınmıt olsa 11k sık teker
rür eden yanlı§ telikkiler vukua g-ele
miyeceği gibi Şirlı:etimiıı: de ziyades.ile 
memnun olur, zira ekseriya z~rla ha
yır müeaseıelerine elektrik vererek bu 
rnüeısea.elerin ihdasına her münasebtle 
yardım etmek istediğimiz halde ~er ne; 
dense ve bilaibtiyar fena niyet goıterdı· 
ğimiz zehabı basıl oluyor. Bu müessese
lerden ahiren fen noktai nazarına tama· 
men mug-ayir ıartlarla cereyan venniı 
olduğumuz Erenköy ve Heybeli Ada se 
natoryomlannı zikretmekle iktifa ede· 
riz. 1 Şurumı da batırlattrtZ ki bu ıuı:et ~ 
verilen elektrik ıartnamemiıı:İn 25 ~n.cı 
maddeıi mucibince yüzde 50. tenz.ıla~
tan istifade etmekte ve bu. da Şr~ 
· · ---'· pek mühim bir fark teıkil 
ıçın •~ 

eylemektedir. . 
Her halde mevzuubabiı Prevantor-

yomun vaziyeti henüz tetkik edilmekte 
olup kabule §&Yan bir teıviye tarzı bu
lunduğu takdirde bunu alakadarlara de• 
bal teklif edeceğimizi beyan ederim. 

Saygılarnnı yenilel'İm Efendim. 

Türk Anonim Elektrik Şirketi 
Müdürü: . 
A. Hansaenı 

Trabzonda kuraklık 
TRABZON, 29 (A.A.) - Kaç ırün· 

dür .sıoak ve kuraktan bütün mahwlat 
tehlike g-eçirmektedir. Yağmura şWl<let· 
li ihtiy9ç vardır. Kunıldık bir hafta da· 
ha devam ettiği takdirde mahaula.t zarar 
görec.ktir. Fındık mahsulü bir ağustos· 
ta toplanacaktır. Odanın n~ğj ra
pora ıöre rekolte Çoruh havalısı de da
hil olmak üzere dokuz buçuk oülyon ki· 
!odur. Geçen sene on bir milvon kilo 
idi. Mahsul dökülmektedir. Devam et· 
tiğine göre rekolte daha dütecektir. 

ye Nazın M. Mibalı>Vski ve müste§'lrt 
bug-iin memleketlerine dönmek üzere 
hareket eclecdder&. 



Elektrik, Tramvay 
(Başı ı inci sahifede)) 

tiğini dün telefon haberi olarak 
bıildirın1,tilc. Bu aracia da, k\rala
n,.n saatler için on senelik bir a
morti müddeti kabul edildiği ve 
bugüne ka.dar sermayesini amorti 
etiş olan saatlerin, onları kira ile 
kullananların bila bedel malı ola
cağı kaydediliyordu. Bu karar, şeh 
rimizde büyük bir alaka ve mem· 
numyetle kartılanm11tır. . 

Çünkü, abonelerin he~~n ekse~ı
sinde bulunan saatler ıçın ven· 
len kira bedelleri asıl kıymederini 
kaıt kat atmış ve kullanılma müd
cletleri de on seneyi bir hayli teca-
vüz etmiş vaziyettedir. . 

Şehrimizde yalnız elektrik abo· 
nelerinde bulunan aaat miktarı 87 
bindir. Bunların içerisinden on se
neden faz'1e. kirası verilerde kulla
nılanların ayırt edilm~ne batla. 
nacaktır. 

Telefon sirketinin muamelatı 
' . ANKARA, 29 (Telefonla) - Mali-

ye V eıcaJWnıin 1-..hul tıelelon ımreti 
muamelatını tetldre memur ettiği mü
fettiş Cemal Yeşil Bey F ramrz mııi!Ye 
miitehusrsı iıle birlikte teftiş sıeyal>atıne 
çdmuı olduğundan malı>ye bu işe di
ğer bir miifettıi§i memur edecektir· 

ikinci ve birinci mevkiler ve 
bazı şikayetler 

Belediyenin tavıusutu ile tram
vay arabaları arasındaki birinci 
ve ikinci mevki farkı makul bir 
hadde indirilmi9tir 

Bütün 9ebekede ikinci 
a:.111.ba nisbeti yüzde ( 70) 
rinci mevki araba nisbeti 
(30) dur. 

mevki 
tir. Bi
yüzde 

Maçka, Şi,li, KurtultJt, Harbi
ye hatlarında bu nisbet yüzde el
lidir. 

Bebek, Ortaköy, Befiktaf hat· 
le.rmda bu nisbet esasen yarı y;an
yadır. Topkapı, Edirnekıapı, Ye • 
dikule hatlarında ikinci mevki a
raba nisbeti yüzde doksandan faz
ladır. 

ikinci mevki tramvay an.hala
n arttırılmağa çalıtılll"lren, diğer 
taraftan Harbiye, Maçka, Şi9li ta· 
raflarında oturan bazı kimseler 
uamvay firketine mektup yazarak 
ikinci mevki aN.balann &Jtttırılma· 
sından dolayı tikayet etmi9lerdi. 

Bu mektupları yazanlar ikinci 
mevki arabalarında rahatsız ol • 
duklanm, çünkü bu arabaların 
fazla kalabalık ve pis kokulu o!
duğunu iddia etmektedirler. 

Bu mektuplann içinde enteres
san olanlan vardın Hamın oldu
ğu ~dan bir mektubun ~ibi, 
ikinci mevki arabalarda kalabalık
tan dolayı kürkünün bozulduğunu 
yazmaktadır. 

Tramvay tirketi bu mektuplar-
dan belediyeyi haberdar etmiş· 
tir. Belediye , firkete , bu gibi 
kimselere münasip yolda cevap 
verilmesini bildirmiflir. Şirket 
gönderdiği cevaplar.da, birinci mev 
ki arabalara binmek istiyenlerin 
istuyoınlarda birkaç dakika liitfen 
beklemelerini tavsiye etmittir. 

Vekalet hakemlik yapıcık 
Evvelki gün toplanan elektrik 

tarife komisyonu kilovat ücretini 
15 kurut olarak tesbit etmif, tir· 
ket buna itiraz etmitti. 

Keyfiyet Nafia vekaletine ya 
zılmıftır. Vekalet bu ifte hakem
lik yapacak, verdiği karar iki ta
rafça da d-inlenecd<tir. 

Belediyenin gönderdiği aza 
Yeni tramvay ücretlerini tesbit 

edecek komisyona, bir aza seçil
meai için Nafia vekaleti belediye
ye tebligat yapınıJtı. 

Belediye komisyona iktisat İ~· 
leri müdürü Asım Süreyya beyi 
seçmiftir. 

Stratosferde 
Seyyahat 

(Başı 1 inci sahifede) 
sonra yeniden ytikselmiıtir. Binba§ı 
Kepner, balonun uğradığı bu arızanın 
neden ileri geldiğini anlıyamadrğmı 
ifade etmiıtir. 

Daha sonra , saat 20 ye doğru, 
binb&Jı Kepner 18.850 kademe erit • 
tıkJ.,,,:n; fakat rasadatta bulunmak 
Üzere muhtelif irtifalarda dolatacağı. 
nr bildirmiıtir. 

RAPlT ClTY - AMERiKA, 29 (A. 
A.) - Binbaşı Kepner, bindiği balo
nun l 6 kilometreye yülueld: ğini bil • 
dirmiştir. Bundan sonra.ki telsizler
de , balonun a.I t kısmında müteaddit 
yrtıklar husule geldiğini ve inmeye 
kadir olmıyarak bulunduğu nokta
da kımıldamadan durduğunu haber 
vermektedir. Balonda bulunanlarrn 
ak 'betinden endite edilmektedir. 

V A.ŞINGTON, 29 (A.A.) - Bin
ba4ı Kepnerin idaresindeki •tratosfe-
1'İk balon l 6.000 metreye yükseldik
ten sonra 14.000 metreye inmeye mec 
bur olmuştur. 

Bir"z sonrl\ tekrardan 17.000 met
revr rtJ,:"., b r J .. ~ mun!azl.":m ini~e ba4 .. 
)rıımalr i •temİ!"' ··e de ôte·;nde beri -
r..-. '• o·,k ... ... • " ,.ı-t . ;;, · .J -. , .,. r ı ış 

pch. hıı: 1 ı vuku !>~• lduğunrlan, icf'rİ -
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Nazilerie hükiiınet kuvvetleri çarpış
makta devam ediyorlar 

MEMLEKETTE 

Aydının 
Mali vaziyeti (Başı ı inci sahifede) 

imza eden devletlerden biridir • Parise 
gelince, lngiliz teklifine temayül ettik· 
ten son-ra o da Londra ıibi intizar va• 
ziyeti alımttır. Her hangi bir hattı ha· 
reket ittihaz edilmeden evvel müşterek 
bir hareket zemini bekleniyor. 

Bir taraflı müdahele olamaz 
Pelit Journ:al gazet.esj, ltaJy.....,. teyak 

kuzu ani tehlikenin bertaraf edilmesine 
mühim •urette yardım ettiğini müıahe· 
de etmekle beraber bir tara!lı bir mÜ· 
dobeılenin ''tdılikeoi ktmsenin gözün
den kaçmıyacağını kaydediyor veya bir 
tehlike karpsrnda muııhedel.,.-e rİByet e
illlmesini temin için lngiltere, Fransa 
ve 1 talya arasında bir teıriki mesai teıiı 
etmek lazımdır." diyor. 

Buna mukabil M. Paul Boncour, 
Oeuvre ııazelesinde yazdığı bir maka· 
lede diyor ki : 

"" Milletler cemiyetinin ite karrıma11 
laznndır. Mmetı.r Cemiyeti diyorum, 
yalnız Fran•a, lngiltere, ltalya değil, 
bu üç devletin u:vuşması lazrmdır, fakat 
kafi değildir. Mi)!etler Cemiyetinde A· 
vusturyanın istiklali ile hiç değilse bü
yük devletler k•dar alakadar olan diğer 
memeketler ve bilhassa küçük i:ilaf 
devletleri hep 1'irlikte bu itilafı tasvip 
ve te!Gırrür ettirmelidirler. 

Cenaze merasimi 
VIY ANA, 29:A.A.- Müteveffa M. 

Dollfuss'un Sandukasi'O~ün~en _ılün laa
kal yüzbin lôşi geçm•s"'r . Ba,ekilh ce
naze me .. a~imi, ö~le: ......-,c~a. tantana)ı 
surette kaldrnlmntır. Belediye dairesinin 
önünde riyade, .~;ari ve tonçu 1n•aatı, 
}uılkın umumi heyet:aru içlnd"e;ccR1zeye 
kar~ı snlim resmını 1·-a etmişlerdlr. Ta
but, sonduriTI.1n~n i!_zeriue konulduğu 
esn;ıc'a. hazurun arasında buluPan k ... dın 
lar hrçkrra h•çkıra ağlryorlardr. Merasi
me isıirak eden reımi tahsiyetler çok 
kalab

0

alıkb. Bu meyanda mor üniformalı 
Ştunint•ren, yeıil ünilormalı Hayrın. 
vem zabitanı, mektep talebesi haii'r 
buY.nuyorlardı. Hususı mahfilde, mülki 
ve askeri hiikümet E"rkinr sefirler heye
ti, Başvekalet Vekili Prens Şitarhem
berg ile beraber bütün kabine azası, 
belediye reisi ve nı1ıayet Reisicümhur M. 
Miklas ile maiyeti mevki almıtlardr. Di
ni ayini, '9'iyana ba,piskapusu kardinal 
lnitzer bizzRt icra etti. 

M. Mussolini tarafından fevkalade mu· 
rahhos ola<ak gönderilen it.iyen ayanm
dan M. de Martino, son dakik ıda yeti
terf'>k, hii'kU~t erk8ın1na "1~ '"'..fim olundu. 

' ~ ~eisicümhur M. Miklaa u~. ~ttiği nu
tul<ta §Öyle deCli : 

" Sade yüce bir Avusturyalı de
ğil, aynı zamanda yüce bir Avru
palı olan Dollluss'ün vasiyetini 
harfiyen icra edeceğiz. Avusturya, 
onun dilediği gibi, en sağlam iç
timai esaslar üzerine müesses, hür 
ve müstakil bir Alman devleti o
lacaktır. Müteveffanın arzulan bi
zim de arzularımız olacakhr. Bi
zi artık hiçbir şey tefrik eclemi
yecekt;r. Ve yine hiç bir,ey, Baş
vekil Dollluırs'un başladığı eseri, 
tam bir ittihat ile devam ettirme
mize manı olamıyacaktır. M. 
Dollluss Avusturyanın mazlum fe· 
hididir." 

Bu söılerden sonra, Reisicümhur, bu 
ıeni cinayeti cihan vicdanı huzurunda 
tel'in etti. ... 

M. Miklas'ı müteakip, Prens Şitarhem 
berg M. Reither ve be!ediye re'.si de, 

1 -
müteveffanın isrini tal<ip ve Avusturya 
nın istildalini müdafaa etmeğe and iç-
tiler. --

Cena7e alayı, Sigfr:t nrai'ş:nr !Cl•m· 
mürn eden musikanm ahengi arasında yo
la düzüldü. Madam Doliiuss, Prens Şi
tarhenberg .ile DllZJl'lardan ş;ıo&ngerin 
arasında, kocasının tabutunu metanetle 
takip ediyordu. Yollaid> bir milyon in
san dizili duruyordu. Alay Viyananın 
meşhur Ştefan kiliseıine götürüldü. 
Sonrada cenaze bir top arabasına yük .. 
)enerek Hitzing-mezar'lğına ıevk ve o-
rada defmtlilcli. - - -

Kendilerini tütamamıflar 
ViY ANA, 'J;;.A.A.- Gratz'dan b'ldi

rildiğine 1 öre, dün akşam, İaat19 radde
lerinde M. Do'l"uıı'ün h;tıraıını taziz 
için koşu meyOa :ıında icra edilen Mera
simi müteakip, ıehrin muhtelif yerlerin· 
de birdenbire bi.z:.çok ıili.lı patlamrıtır. 
Mesele tahkik ed:tdikte nazilerin mey
dan okumalarına tehıunmül edemiyen 
Şutzkorp drad n n l<endilerine halôm 
olamıyarak belecliye bahçesindeki halkın 
üzerine ateş açtıkları anlaJılmıştır. Şa§· 
kına dönen aha'i her tarafa kaçışmağa 
ba~lamı~tır. Opera caddesinde, geçenler· 
den b:r kiti telef ohnuı iki l<iti de ağır 
yaralanmışf~r. Gratz ıehrinde aon derece 
bir beyecan-liakimdir. Ve yeni hadise
ler çıkmaaından endişe dilı:nektedir. Sty• 
rianın iaiı· yerlerinde kayda fayan bq
ka biç bir 'aka yoktur. 

Rintelen'in sıhhi vaziyeti 
ViYANA, 29 (A.A.) - Doktor 

R;ntelenin 11hhi ahvali vebametini 
muhafaza etmekte ise de, kendisi 
iptidai bir sorguya çekilmiştir. 

Mumaileyhin Önceden tahmin o
lunduğundan da ziyade suçlu bulun. 
duğu taayyün etmİ}tir. 

Almanlar ne diyorlar? 
BERLIN, 29 (A.A.) - Havas .,... 

hahirinden: 
Alman matbuatı A vusturyada vazi

yetin sali.lı i.lctisap etmekten uzak bu
lunduğunu İsiı3>ta çahşmaktadrr. Gaze
telerin Ml<lia ettilierine göre hala ora
da kanJr kavgalar devam etmekte ve hü
kumeti h<1zrra eri<aru arasında vah.im 
rekabetler hidis olmaktadır. Yine prens 
Şıtariıemıberg'in son nutkunu tef..ir e
den Alman matbuatı, Anısturya hüku
metinin BaıvckK Dolfuss'un netameli 
•iyasEohn.i giAmek i&tE<nesi keyfiyetini 

•indekiler l 500 metrede~·· paraşu
0

~İ~·· 
a:hmı;l~rdır. Balon kendi kendine 
Holrccde karaya İnmiıt"r. 

eseRe kar'§rlryorılar. 
Gazeteler ne diyorlar ? 

PARIS 29 (A.A. - Muhtelif memıle
ketler ~eteleri, M. Yon Papen'in Vi
yana elçiliğine tayini pek o lmıcl..- endi
§esİz karştlamııyorlar ıibidôr. Excelsior 
gazetesi diyor ki: 
"Doğnıdan doğruya yaptla ~ekte 

olan icraat yerine diplomasi faaliyet 
kaim olmaktadır. Ve bu laaliyeıtin itiraf 
edilmiyen bedefj, aynıdır. Yani A..._ 
tueyanm AWaııya'Y'l ilhakıdır. 

Prağ gazetelerinden biri diyor ki: 
Avusturya istiklali bakımmdan Yon 

Papeın'in tayini, Bavyera hududunda 
on bin Lejyonerin buılunmaaH>clıan da
ha tehlikelidir. 
Man~ter Guardian yazıyor: 
Umumi dütünce Alnwınya'nnı Avus

turye'ruın Almanyoı'ya ilhakı öçin l<omp 
lolar yapmaktan fariğ olnvyacağı SIA'C· 

tind...ıir. 
1 talyan matbueıtma gelince, bunlar 

tamamile Almanya aleyhine luyam et
miıierdir. M. Yon P-'in tayinini 
§iıddetle tcnldıt etmekte ve mumaıi.leyfıin 
Ameı iloa:daki hareketleiıt>in boıtmtat· 
~. Fada olarak ltalyan gaze
tekri ortaya §Ciyie bir ıazariye atıyor
lar. Eğer Berlin bükitmeti nezdinde dip
lomasi tariıkile bir teşebbüste bulunuia
cak ahına ftalya, bu teşebbüse ...... 
etmiyecel<tir. F<lhdtit<a Romada böyle 
bir teıebbiisün Avusturya vakayiinin 1-
talya, Fransa ve lngilterede uyandrrmrf 
olduğu aksülameHın manevi kuvvet ve 
elıenımiyetini mala dÜfiiT-eceği mütale
ası serdedilmektedir. 

VATIKAN, 29 A.A. - Osservartore 
Romaıno gazetesi, miidürünün imzası al
tında bir makıde nep-ebııelcteclir. Muma. 
ileyh, bu makalesinde şiddeıle Nazile
rin aleyhinde bulunmakta ..., §Ö~e .ı... 
mactedir: 

Bu bad>arlrğm uy~ olduğu 
nıeıfret, hadden aşındır. Ve bunun uzak 
ve yakin bütün imiJ ve mesuUeri vicda
nı ınnumi rnahlremeainön huzunına ÇÜ<· 
mıfbr. 

Avusturya ve Von Papen 
VIY ANA, 29 (A.A..) - Resmi Alrrm11 

gazet:eler.i, M. Voın Papen'in tayinini 
vesiie ilıtihaz ed..-ek ölümünden sonra 
ela Dolfuss Iehi:nde neşriyatta bu.fıım. 
ma&otadrrlar. Bu nqriyat ATilllll.urya ef. 
ı.ar. umumıiyesini •aıbifeş.tinndoteıdir. 
Avusturya efkan umumiyes.i bu tarzı 
bareketıin M. V on Papen'in vazife.sini 
iroiaylıaştımvyacağı itikadmdadrı. 

Çoçuklannın haberi yok 
RICOIONE, 29 (A.A.) - M. Dol

fuss'un ç.ocıddarı babalarmm ölümün
den .henüz haber.dar o1maınıı,tal"dır. M. 
MWN101ıini, çocuklara §Cfkmle l:ıa&nak· 
t.ırdn-. Madam DoUuss, buraya önümôiz
deki paxartes.i günü avdet edecektir. 

Henüz ceVap verilmemi~ 
ViYANA, 29. A.A.- M. Yon Papen

in Viyana elçiliğine tayini hakkında 
Almanyanın agreman talebine Avustur
ya hüklımetince henüz cevap verilme
mi1tir. Bu hususta, hafta zarfında bir 
kanll' alınacakbr. 
Yeni kabineye kimler girecekti? 

ViYANA, 29.A.A. - Yan resmi -
Viner Çaytung - un istihbarabna gö
re, M. Dollfuu'un öldürüldüğü gün, 
daha saat 9 da, M. Habiç ile Fraveno 
fclt, yeni kabineye dahil olma!< üzere, 
tayyare ile Viyanaya harekete ha:ıır bu· 
lunuyorlardr. 

Mac Donald susuyor 
HALIFAKS, 29.A.A. - lngiltere 

Başvekili M. Mac Donald Avusturya ha
diselerini dikkatle takip eylemekte ise
de bugüne kadar bu hususta beyanat
ta bulunmaktan imtina etmiıtir. Her gün 
muntazaman ba1vekaletle muhaberede 
bulunan mümaileyh, Avusturya buhranı 
vehametini arttırdrğı takdirde mezuniyet 
müddetini kısaltarak avdet edecektir. 

/Jalyan gazetelenin tavsiyesi 
ROMA, 29.A.A.- Havas muhabi

rinden : 

Geçen seneki tahıılat 
va:ıiyeti ne halde? 

AYDIN, (Mililyet) - Vilayeti
mizin mali sahadaki faaliyetini bil
diriyorum.: Bütübı varidat tahak· 
kukatı b itirilmit ve tahsilata baf
lanmıştır. Tahsil tubesi mükellefle
riie dolup bo'6lmaktadır. Mükel
leflerin ifrazları itiraz ve istihfaf 
komisyonlarınca süratle tetkik edi
lerek karara bağlanıyor. Bütütn de
vairin kadroları ve maAf verme e
mirleri gelmittir. Kadrolarda deği
fİklik yoktur. Buğdayı koruma ver
gisi hususi bir ehemmiyetle takip 

ediliyor. Üç büyük fabrikaya iki 
muhafaza memuru tayin edilmiştır. 
Vilayet itibarile beklenilen muha

faza ve bekçi kadrosu henüz veka
letten gelmemi9tir. Kadro gelince 
vilayetin her yeriende fabrika ve 
değirmenlere memurlar ve bekçi
ler tayin olunacaktır. 

933 mali senesinde vilayetimiz
de tahsilat umumiyet itibar:Je 932 
senesinin aynıdır. 934 senesi vila
yet merkezinin kazanç ve hayvan 
vergileri tahakkuk nisbetleri 932 ae 
nesinde yüzde 5 fazladır. 934 sene
sinde vilayetim;zde sayım vergisi
ne tabi hayvanlar: 155,216 koyun 
120.350 keçi, 137 tiftik, 5.843 
deve, 1746 manda, 101.069 sığır, 
81.040 at ve kısrak, 28.144 Cfek V'.! 

1173 katırdır. 

Yalnız bunlara mektum o-
lup bilahare meydana çıkarılan 

yüzde 5 ilave olunmak lazımdır. 
Bu rakamlar geçen senekilerin ay
nıdır. Vilayetimizin 934 senesi ara

zi vergisi tahakkuku 438,695 lira 
47 kurut, b1na vergisi tahakkuku 
da 111,594 lira 80 kllnll olup son 
çıkan bir bina vergisine müzeyyel 
madde mucibince 60 liraya kadar 
gayrisafi iradı bulunan binaların 
ilga edilen 25 liralık maafiyet do 
layısile ayrıca 14,933 lira 49 kurut 
fazla tahakkuk etm;ttir. Henüz 
münhal bulunan Bozdoğan tahsil 

müfettitliği için bir müsabaka im
tihanı ~ılmıftır. Milli emlak daire

si vergi borçlarından teferrug olu
nan emlak ve arazi ile mütegayyip 
ethastan kalan anui ve zeytinlikle
ri satmaktadır. 

Aydın sanatlar mektebi 
imtihanları 

AYDIN, (Milliyet) - Aydın mın 
takası sanatlar mektebi imtihan 
neticelerini bildiriyorum: ihzari 
ri birinci sınıfta 19 talebe geçmi9, 
25 i ikmale kalmıttır. ihzari ikinci 

sıhıftan 19 talebe geçmit, 20 si ik. 
male kahnı,tır. Mesleki birinci sı
nıfta 14 talebe geçmi9, 19 u ikmale 
kalmıttır. Mesleki ikinci sınıfta 19 
talebe geçmif, 20 si ikmale kalmıt
tır. Son sınıfa devam eden 24 tale
beden 13 ü mezun olmuş, 10 u ik
male, biri de ipka kalmıştır. 

ltalyan matbuatı Dollfun'un katli mü- Leylekler sıcaktan kaçıyor 
n:ısebetiyle Almanyay hücum etınekte 
bcr devamdrr. Gazeteler, her vakitkin· GEMLiK (Milliyet) - Sıcakla. 
den ziyade uyanık bulunmaya lüzum rın tesirile Leylekler Gemlikten 
gösteriyorlar. ,__ 

Lavoro Faıösta ııazetesi katoliklerle a- 'KaÇmıtlardır. Orhangazide de hiç 
lelumum Avusturyalılann vatanperver· bir ana leylek görülemiyor. Yavru 
liğjne müracaatla, Hitler'in mümessili· leylekler toplanarak beslenmekte-
nin "miyancılrk" tan ibaret vazifesini dir. Herkes bir leylek ve kartal 
akim brrakmalanru ve nazizm'in kuca• muharebesinden hararetle bahaedi 
ğrna düımemelerini dileOll'ktedir. ) 

Recime Fatiıta gazetesi, lıaıvelôl Hit· yor 11.J'. 

kr'in, Avusturyadaki mahmilerinin Garip ve sevimli bir havadis 
Hezn.et; üzeAne, vaziyetinin güçle§<>" herkesin ağzında dol'4ıyor. Bilmi-
ceğini yazmaktadırlar. yenlere duymıyanlara da biraz du-

Koriyere Paduano ile beraber daha yuralnn. 
bazı gazeteler, her hangi bir diploma• 1l•••'••••••••••ı .. 
tik teıehbüsün aleyhinde bulunuyorlar. , 
Bunlar ezcümle diyorlar ki: "Bazı anlar 1 
~~; .. :ulhu k~~ o~ top atetİ· 1 Sultanahmette 

Rıntlen ın rolu 1 Sa•'at mektebi 
BELGRAD, 29.A.A.- Yugoslayya , 

matbuatı Avusturyadaki suikastın Al· 
manya tarafından mürettep olduğunu is
bate çalrımakta ye bu iıi batannak i
çin M. Rintlen'i intihap eylediğini ııöy
lemektedir. Filhakika M. Rintlen, Nas
yonal sosyalizme pek mütemayil olduğu 
gibi diğer taraftan, Almanya da, uzun 
zamandır M. Muuolini ile münasebette 
bulunan mümaileyhin, bu hareketin lü
zumu hakkında 1 tal yayı iknaa ve bir 
müsellah müdahelenin önüne geçmeye 
muvaffak olacağını ümit etmekte icli. 

Dollluss'ün son makalesi 
LONDRA, 29, A.A.- Sunclay Dis

patch gazetesi bu sabahki nushasrnda 
müteveffa başvekil M. Dollfun'un en 
son makalesini n"§retmektedir. M. Doll
fuss bu makalesinde diyor ki : 

" Avusturyanın siyaseti bizzat kendi 
istiklalini temin etmekle beraber Avus
turyaya diğer Tuna memleketleriyle 
ahenk içinde yaşamak imkanını vermek 
gayesini İstihdaf etmelidir. Bu bir infi· 
rat siyaıeti değil, her ,eyden evvel A
vuıturyanm istHdit.l.ini ve kendi mukad
d~ratına kendisinin hakim olma" hak
k.nı idame etmek siyaseti olmalrd.r. Di-

sergisini görUn Uz. 
17 ye 
4082 

3 Aiustos Cuma ııtıon 

kadar açıkbr. 
4470 -................. . 

ğer taraftan ikbsadi meseleler A vustur
yada on beş senedenberi ilk defadır ki 
bir Enva meseltti olarak tetkik edilmiye 
cektir.'' 

Avusturya ve Alman gazeteleri 
ViYANA, 2!1 (A.A.) - Viır- mat

buab, Dolfu-ss'mı cenaze merasiıninin 
bütün hail< 81"8o1Jnda bıralııtrğı deri.o inti
baı müttefikan kaydemıekıte ve bu ölü
mün A vusforya vatanperverliğinin tam 
bior kemale gelmeoini temin edeceğini 
yazmaktadrr. Diğer taraftan Vİyan<l 
rnaotbuatı, Avusturya lmhnmıanmın ka... 
ıısında Alman mathua.tmsn c:ivanmel"t· 
lilden mahrum olan h..ıtı b.....ı.etini 
nefret>le kaydebndııtedir. 

Wiener Zeitung diyor ki: 
Dolfuss feci öıüonii ile Avuaurya 

milletinin diğer kısmını da birie$ilİnDİf
tir. 

Şark lokarnosu .. 
(Başı 1 inci sahifede')) 

ve kuvevtine güven olmıyor. işte 
Almanyanın en çok güvendiği 
Mussolini ltalyası bile Fransanın 
tarafını tuttu. Mussolini ile Hitle
rin V enedik görii,meleri ne oldu? 
Anlatılıyor ki, iki hükumet tefinin 
Venedikte, Sen Marko havası için 
deki göriitmelerine Almanyada 
rnübalagalı bir mahiyet ve mana ve 
rilmit·· Şimdi Almanya ne yapa- ı 
cak? lngiltere ve 1 tal yanın dosta
ne teşebbüslerini nasıl kuşılaya
cak? Şu birkaç gün iç.nde M. Hit
lerin yeni vaziyet kartısında nasıl 
bir vaziyet alacağını göreceğiz. 

Bütün bu siyasi hareketlerden, 
konbinezonlardan fU dersleri çrkar
mak ve Türkiyemizin hali ve istik
bali bakımından ist'fade etmek la
zımdır : 

Bir taraftan misaklar politikası 
yürütülüyor, öbür taraftan silah
lanma yarışı, harıl harıl devam e
diyor. Politikacılar b'ldiklerini o
kuyorlar. Fakat her memleketteki 
mes'ul devlet adamları, ayni za
manda memleket müdafaasının, 
memleket emniyetinin icaplarını 
da düşünmekten hali kalmıyorlar. 
Ayni siyasi tez ve misak etrafında 
toplananlar arasında bile bu tetzle
ri ve misakları anlayış farkı var
dır. Kelime ve fonnüllere, herkes 
kendi menfaati bakımından bir ma
na veriyor. "Ademi tecavüz,. mua
hedelerine, Lokarnolar hüküm
lerine, Cenevre esaslarına bağlı 
devletlerin ve bu esaslardan mül
hem birçok muahedeleri imza e
denlerin bile silahlanma yarıtın
dan vazgeçmediklerine bakılırsa, 
bizzat bu devletlerin de imza ettik· 
leri muıdıedelere inanmadıklarına 
·hülanebnek tabii oluyor. Hemen i· 
Iave edelim ki, biz, bu itimatsızlığı 
da pek tabii bulmaktayız. Ortada 
duran bunca muahedelere, veril

miş sözlere, &Jtılmıt imzalara, hası
lı sarih hak ve vazifelere rağmen, 
bütün bunların bir hamlede çiğ
nendiğini sık sık gördükten sonra 

hiçbir niillet bulunur mu ki, kendi 
kudretinden, kendi çocuklarının fe

ragat ve fedakarlrklarından başka 
bir kuvvete dayanabilsin!. 

Siirt M eb' aıru 
MAHMUT 

Nafıa Vekili 
(Başı 1 inci sahifede) 

mirden haraketıinden evvel eaki tirke-
:;iııı vazifelerinden aynlan Franııız 
müdür ve memurlarına belediye bah
çesinde bir aktam ziyafeti vermitler• 
clir. 

Ziyafette vali, müstahkem mev· 
ki kumandanı, belediye reia , C. H. 
F. 1zmir vilayet idare heyeti reisi, 
büyük elçi Vasıf Bey, mebus Hacim 
Muhittin bey ve devlet demiryolları 
erkilnı hazır bulunmu§lardır. 

Sabık müdür M. Oduvan vekil 
beyin gerek kendis:ne ve gerekse 
arkadaılanna gösterdikleri yükaek 
alaka ve iltifattan dolayı hararetle 
te~kkür etmi§ ve minnettarlıklarını 
bildinni§tir. 

Ziyafetten sonra vekil bey mai
yetlerile b'.rlikte teftitlerine devam et 
mek üzere saat 24 te lzmirclen hare
ket etmitlerdir. 

BANDIRMA. ,28 (A.A.) - Naha 
vekili Ali Beyefendi refakatlerinde • 
ki Devlet Demiryolları erkanı ile bu
gün Bandırmaya gelınişlerdir. 

Vekil Bey belediye ve hüküm.et 
dairesini, C. H. F. aıru ziyaret etmiı
tir. Bandınna limanında ihracat ve it
halat emtia ambarlannı tetkik etmİ§· 
ler, gerek hat güzergahında ve ge • 
rekae şehir ve ka.H.balarda halıkm di
leklerini dinlemiflerdir. 
ıBandrrmada da U'1llm tetkikl<!r yaptl· 
mı§ icap eden kararlar veri1mit ve 
akıama doğru Kütahya istikametine 
hareket etmişlerdir. 

SPOR 

Dünkü YüzJlle 
Müsabakaları 

klii~-
lstanbul su sporlan 

d " rııe ııı an tertip edilen yuz d• 
rı dün Moda banyola~ın ·'tel' 

Müsabakalara eli Y' "':U)~ 
sporcu İ§tİrak etmiş, ve 'p 
labalrk müsabakaları tak• 
tir. il' 

Hakem heyeti Ekr~ poh 
Viyanalr muallim Edı Jcı• 
Rüştü Bey, antrenör Ale 0 
zffy'den mürekkepti. AlllJI 
ler umumiyetle muvaffıı~ı rd: 

Teknik dereceler ~uns"ık• 
100 metre serbest • 1 

(l.17) Brikof ikinci. ,,rı 
200 metre serbest ha~ 1 

mazel Dohov§n birinci <
4 

f< 
50 metre serbmt (12·1 'ol: 

mut birinci, (32,5) Raif jlıı 
100 metre sartıii&'tü ( 14-16) 

ıinc;, (l,48) Röne iKincİ· 
16 

, 
100 metre semen (14- • 

mut b;,,mci (1,14) isle~"' 
100 metre serbeot ha~ · 

16 yaı) Jale Hacr Bekir bı~ 
5_ 10) Jale Hüsnü ik.incİ· (J 

200 1111>tre kurbalanıa : • 
rinc ; (4,10) Raif Boyzer ı· 

50 metre lrurbalama ( ~I 
Hilda birinci, (1 3/ 5) Jlı' r 
ner ikinci. 

l 00 metre kurbalaJll" i 
yaş) Fikret birinci, (1, 53, 
huri ikö nci. )ıl 

400 metre serbest • Sıl 
(7,25) 

50 metre kurbağlanıa 5' ı 
it) Ekrem Riiftü Bey (O, 'ı 

50 metre kurbağlama fi 
hanımlar) Madam Aaıın 
rinci (1,5 ) ~ 

4x50 bayrak lskender, (J 
vork, Röne taı.-ı birinci ~ 

3x50 hanımlar ba~: 
Jale Hüsnü, Edi Bronter efıir 
ci (2,40) ,ı~ 

Hannnlar arasında Giı 
birinci, erkekler arasmd• 
atlama birincisi olmuılarclf' 

Deniz yoJI 
1 Ş LE TM E S_l 

Acenteleri : Karaköy ıcor, 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübiil'> 

~iZ-MlR TsÜRf 
İSKENDER1YE 

1ZM1R vapuru 31 1 ~ 
SALI 11 de Galata .R~ı 
dan kalkacak doğnı lııtıl 

1 
lakenderiye'ye gidecek 1( O 
cektir, 

-~----~.A 
Bartın yol~ 

BURSA vapuru 301' 
PAZARTESi 19 da~ 
Rıhtımından kalkacaktıf• 

Trabzon yol 
ERZURUM vaP~ 

Temmuz SALI 20 de ıl 
Rıhtımından kalkacak. 
Zonguldak, lnebolu, Siıtf 
sun, Faüa, Gireson, Yalı 
Trabzon, Rizeye. Dönüt11 

l~a ilaveten Sürmene, O('n 
ugrayacaktır. ,,,). 

Sabık Radyo orkestras 

MAESTRO NECİP 
ve arkadaşları tar•~~t 

Her akşaJJ1 

NOV01' 
BAHÇESIN~e 
Nefis konserler vereJ.. 

BALlKESIR, (Milliyet) - Nafia 
vekili Ali Bey bugün Bandırmadan 
döndü. Buradaki son tetkiklerini yap
tıktan sonra hususi trenle Kütahya
ya hareket etti. Vekil Bey hararet
le uğurlandı. 

(4 iti 
.__ı ____ _,_A· 

Bir tayyare rekoru 
BF.RLIN, 29 (A.A.) - Londm -

BMn po&taıamı yaıımakta olan Alman 
ıtayyaresi dün l 000 kilometrelik bu 
meoııleyi üç s- 10 dakilmda katetmiş
tir. 

ZA Yl : Eminönü mahnüdiiflı' 
ahnakta olduğum 6609 No. t jllO 
cüzdanımı kazaen zayi ettinı•, -ıi 

alacağımdan eskisinin hüknı" (rıa 
Aydın hastahanesi tabip bini>' ( 'f 
mütekait harp malulu Hak~ e 

Gümrük Muhafaza 
mandanlığı Istanbul 

Umum~" 
Satınsl' 

Komisyonundanı . . 
1 

1 - Gümrük Muhafaza. ınemurlan ıçın 171 O rtle J 
lık elbiselik kumaş ve 758 çıft kundura ayrı, ayrı açı1' 
meye konulmuştur. t' 

2- 19-8-934 pazar giinü kumaşın ve 20-8-934 1,, t 
lesi günü kunduraların saat (14) te eksiltmeleri yaP1 g 

~ ~r 
3 - Tasdikli şartnameler her gün komisyondan k 

lir ve örnekleri de görülebilir. 
4 - isteklilerin yüzde yedi buçuk 

ları veya Banka kefaletnameleriyle belli 
geJmeleri. ( 4265) 

~~ 
teminat 11' •1 J ' 

saatte koıı' 



Yeti umumiye, iştihasızlık 
e•uv~etsizlik halatında hü

r aıde ve tesiri görülen 

r~il!aya gönderilecek talebe 
ıçın müsabaka imtihanı 

tanhul T' 
1'• • ıcaret ve Sanayi Odasından: 
nıarsılyaya ·· d .1 Olı • usto• C gobn erı ecek talebenin müsabaka imtihanı 

0 arşam ·· ·· 
ra ilan ~lunur. (4~) saat 9,30 da yapılacaktır. Alaka-

atalca M·· t hk S t us a em Mevki Kumandanlığı 
a ınalma Ko • R • ı· . d ı Çatalca M.. h mısyonu eıs ığin en: 

1" sığır eti 2;~~ kem Mevki kıt' atı ihtiyacı için 50,000 
lı zarfla mün gk;.tos 934 Pazartesi giinü saat . l 1,30 da 
tuplarile birlikt sa~a konmuş~ur. Taliplerin teminat 
atınalrna ko . e gun ve vaktınde Hadımköyünde Aske 

2 

30 

5 

( 80 

&ı 

66 

95 

mısyonuna mÜrl'lcaatları. ( 4177) 

EVKAF MODlRlYETl iLANLARI 

oo 

00 

oo 

oo 

oo 

oo 
oo 

oo 

oo 
oo 

99 

oo 

Ortak·· d .. k oy e De:recıkmazı sokağında eski 18 
mu errer · 9-N lı 77 5 d ·b r t k~ . Yenı o. , metre en ı a-O agır hanenin tamamı. 
•rt~köyde Dereçıkmazı sokağında eski 18 

Yen~ 20 No. h 232 metreden ibaret ahşap ha
nenın tamamı. 

~sküdarda Tavaşihasanağa mahallesinde 
Nar acaahmet caddesinde eski l 5 l yeni 429 
S ~· lı 115 metreden ibaret arsanın tamamı. 

u tanahmette Üçler mahallesinde meydana 
nazır 207 metre terbiinde bulunan arsanın 
tamamı. 

~iliv~~n~n Edirne ve İstanbul caddesi üzerin-
e Hukumet dairesi karşısında 39 küsur 

nıetre f erbiinde bulunan arsanın tamamı. 
~ahmutpaşada Sururi mahallesinde Sultan 
0 aları sokağında 21-23 No. lı dükkanın ta
mamı. 

~~yehatun mahallesinde Büyükyenihanda 
•kinci katta 38 No. lı odanın tamamı. 
122 metre terbünde bulunan Sirkecide Ka
rakihüseyin celebi mahallesinde nöbethane 
~ddesinde 9: 11 No. lı arsanın tamamı. 
ks~rayda Valdecamii karşısında 315 metre 

terbıındeki muhterik yakupağa camii arsanın 
tamamı. 

Fatihte Kirmasti mahallesinde 206 metre 
terbiinde Kirmasti camii arsasının tamamı. 
Edirnekapısmda Hacı muhiddin mahalleain
~e Acıçeşme caddesinde eski 45-47 yeni 41 

o. lı 84 metre terbiinde bulunan· arsanın 
tamamı. 

Fat~hte HaraÇçımuhiddin mahallesinde 
eski ınıhçılar caddesinde eski 9,9 ve müker
r~r. ve tulumba sokağında 1 No. lı bennu
cıbı çap 22 küsılr metre terbiindeki arsanın 
tamamı. 

2047 metre terbiinde bulunan Kadirga 
Şehsuvar bey mahallesinde kadirga limanı 

Y caddesinde 53 No. arsa ve üzerinde mevcut 
ukard ki barakanın tamamı. 

~~tur. lhaı:s. e~~alci mahlu lE' yirmi gün müddetle ilana kon 
üır. l'alipl 

1
• gustosun 9 cu Perşembe günü saat 15 

racaatları. e(~~~;) akçeleri le beraber Mahlulat Kalemine 

fstanb~~~~---------
nl _Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cınsi ve M ki' S l'k t ev ı ene ı Kira 

bnbul Balıkh . kirası Müddeti t' e~ Satış Yer~nesı mezat mahallindeki Su, 401 Bir sene 
~ ul Balıkh · 
u Mekfı!.at S anesı mezat mahallindeki 
raya abşy · urnu d erı. 
tının n a Güm .. k M 
e ·ı Yatakhan . ru uhafaza memur-

arıılenk tnahaldeke.sık hYanmda Çamaşırhane 
s a c· 1 a v 'l'k s· b' lV'arınd b' ecı ı . 

8 

1 ır tarafı La ır tarafı Büyükdere cad-
men l t' IQ&men l t' . Üy"·kd 11 ınye d . s ınye caddesı ve u er eresı ~ . 

n 1 f e caddesi l ayagı ve hır tarafı 
okt s ıny.e Derest tında Hamidiye kasrın
• rJ h~~ gıden müst k' ayaklarının birleştiği 
ara~ ınde (8271o) ım hat ile mahdut ara
e ç~ a Tuğla, Caın t metre murabbaı bir 

sayıre çıkarınak hakkPrağı Boya madeni 
ukarda · 

201 
" " 

60 Üç " 

90 Oç 
" 

Ve ttı .. dd cıns Ve ın ki' 
ekı· u . etlerle açık ev ı Yazılı yerler hizalarmdaki bedel 
tll" ılerın 19-8.34 arttırma uımliyle kiraya verilecektir. ls-

tıracaatları (M)Pazar günü saat on dörtte pey akçeleriyle 
. (4211) 

lstanbul G·· .. • 
umruklerı Baş. 

. ltaly k.. müdürlüğünden: 
tıtll · aya lırın kl'l 
~·· 1zden ihrac d'f şe 1 e V\?ya takas suretile memleke-
.• 

0 :e tanzilTJ d.·t 1 ecek mallar için tesbit edilmiş formüle 
k•hınden itiba:e~eT.?1enş~ şahadetnameleri 1 Haziran 934 ta 
~mdan alındığı tak:i'~ Tıc~.re.~ od~larından. baş~.a bir ma· 

darların men~ ah ırje hukumsuz addedılecegmden ala
ll-ı11ları hususu 'l': ş la etnamelerini Ticaret Odalarından al 

ı an o unur. (4276) 

MiLLiYET PAZARTESi 30 TEMMUZ 1934 

it Hulasası Kullanınız. Her~czane~ 

de satıli•-

• KiRALIK DEPO•~ 
Sümer Bank İstanbul Şubesinden: 

Un kapanında Atlama Taşı caddes:nde Y eai Hayat sokağının 
birleştiii köşede 20 ve 29 numaralı bir depo ile llstlnde bu
lunan llç odalı mahal kiraya verilecektir. Tal;p olanlarnı görmek 
ü:ı:ere Unkapanı fabrikaaında bekçi Abdullah Efendiye, kira-
lamak için de şubemize müracaat eylemeleri. (1482] 

Türkiyede ilk açılan 
AMYANT imalathanesi 

ISMAIL KERiM 
Galata Mumhane caddesi, Eski ' oyt Han No. 7 Tel 49179 
Bilumum meırubabn filtrelerin <lc kullanılan ( filtrelik ) vapur 
keıanlarının alelümum buhar r.ıa.kinelerinde ve kaloriferlerde 

istasyoa için kullanılın ( Toz ) ve kaba amyant hiylasiz 
o!arak imal edilmektedir. 

Talk, üstübeç tebeşir, kaolin ve her nevi boya 
madenleri, Asitborik, kına, salep, cam tozu ve 

buna mümasil maddelerde toz edilmektedir. ~-

Tokat Valiliğinden: 
Tokat ldarei Hususiyesi için mübayaasına lüzum görü

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

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevki kıtaatı ihtiyacı için 900,000 
kilo mutbak odunu 4 Ağusto c 934 cumartesi günü saat 
13,30 da kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Ta
liplerin teminat mektuplarile birlikte giin ve saatinde Hadım 
köyünde Askeri Satmalma Komisyonuna müracaatları. 

(3831) 3224 

Çatalca Müstahkem Mevki 
Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevki lut'atı ihtiyacı için 7,000 ki
lo koyun eti 20 Ağustos 934 pazartesi gÜnÜ saat 13,30 da 
açık münakasa ile satın alınacaktır. Taliplerin muayyen gün 
ve saatinde Hadımköyünde Askeri Satmalma komisyonu
na müracaatları. (4180) 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevki lcıt'atı ihtiyacı için 18 000 
kilo sade yağı 4Ağustos 934 cumartesi günü saat 14' 30 
da kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Talipl~rin 
muayyen gÜn ve saatinde teminat mektuplariyle birlikte 
Hadımköyünde Askeri Satmalma Komisyonuna müracaat· 
ları. (3832) 3225 

Denizcilere ilan 
Marmara Denizi 

Deni!ı Ticareti Müdürlüğünden: 
Ahırkapr açığındaki mağruk tekne üzerindeki üstüvani 

~eklinde yeşil boyalı ve her iki tarafında beyaz "W" harfi 
yazılı şamandıranın tekrar mevkiine konduğu ilan olunur. 

(4261) 

GATES VULCO 
Otomobil lastikleri 

Mevcut lastiklerin en day11111klısıdır 
Malı görünüz fiatleri teteik edinis 

U M U M.f VEKILLl~I 
Mustafa Mürteza müesıesatı 

TÜRKiYE ANONiM LASTiK SIRKETI 
' 

Yeni Postane karş111 No. 30 - 32 
T clefon 20932 
Telıraf TALAŞ lstaııbul 4452 

Ankara YüksekZiraat 
Enstitüsü rektörlüğünden: 

1 - Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat 
ve Orman fakültelerine meccani leyli ve ücretli leyli ve nihari 
erkek ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartları aşağı -
da yazılıdır: 

a - Türk tab'asından olmak (Ecnebiler hususi talimatna 
mesine göre kabul edilir) . 

b - Lise bakaloryasını vermiş bulunmak 
c - Leyli olacak talebenin yaşı 17 den aşağı 25 ten yuka 

rı olmamak. 
d - Mes!eklerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve sağ • 

lamlıkları hakkında tam teselc\ üllü hastahanelerden sıhhat ra 
poru getirmek ve aşı şahad~tnamesi vermek. 

e - Belediye veya polis mt>rkezlerinden hüsnühal mazba· 
tası getirmek. 

2 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıdaki vesikalarla 
birlikte 6 kıt'a fotografı bir istida ile doğruca Ankarada Yük
sek Ziraat Enstitüsü Reklörlü ğüne göndermelidirler. 

3 - Müracaat zamanı Temmuzun onuncu gününden Ey
lulün sonuncu gününe kadardır. 

4 - Evrakı tam olmayanlar Enstitüye kabul edilemezler 
Müessese kayıt ve kabul edilen talebeyi iki ay zarfında tekrar 
muayene ettirir. Kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmayanların kay 
dı silinir. 

5 - Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi için 
de stajını veya Fakültesini bırakanlardan veya cezaen çıkarı
lanlardan hükUmetçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire 
Enstitünün vereceği nümuneYe göre noterlikten muaaddak 
kefaletname vereceklerdir. 

6 - Vaktinde tam evrakla müracaat etmişler arasında 
kabul edilecek talebe diploma derecesine ve müracaat tarihle
rine göre tefrik edilecektir. 

7 - Ziraat, Baytar, Orman fakültelerine alınacak talebe· 
ler, Tabii ilimler fakültesinin 1, 2, 3 üncü ıömestrlerinde mev 
cut dersleri de takibe mecburdurlar. ı 

8 - Ziraat F akülteaine alınacak talebe Ankarada Gazi Or 
man çiftliğinde on ay staj göreceklerdir. 

Talebeye bu staj müddetince yemek ve elbise masrafları 
karşılığı olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. 

9 - Ücretli leyli talebenin ücreti üç taksitte ödenmek Ü· 
:ı:ere 275 liradır. 1 

10 - Ücretli leyli talebe tercih olu,nur. Kabul şartlarmı 
haiz olan nihari talebe için m ikdar tahdit edilmemiştir. 

(3704) 4084 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevki kıt'aatı ihtiyacı için 180 ton 
ekmeklik un 4 Ağustos 934 T. Cumartesi günü kapalı zarf 
usulile saat 14 de münakasaya konmuştur. 

Taliplerin teminat mektuplarile birlikte Hadımköyünde 
Askeri Satınalma Komisyonuna müracaatları. (3830) 

4223 

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

nakasa müddeti zarfında talip zuhur etmediğinden 
münakasa müddetinin temdidine mecburiyet hasd 
olan 2415 lira 60 kuruş bedeli keşifli zafer abidesi 
divar ve merdivenleri inşaatın ait münakasa müddetinin 8 A
ğustos 934 tarihine müsadif Carşamba günü sata 16 da kat'i 
ihalesi icra kılınmak üzere on beş gün müddetle temdit edil
miş olduğundan keşifname ve fenni şartnameyi tetkik et~ek 
isteyenlerin Nafia dairesine ve münakas""" ;ştirak etmek ıste 
yenlerin de ihale günü muayy •n saatte Vilayet Daimi Encü -
menine müracaatları ilan olun '.lr. ( 4250) 

\ EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 1 
Kapalı Zar~.Ia Satılık Arsa . 

Esas No. Mevkii ve nev ı . Temınat 
500 Galata'da Kemankeş mahallesınde Ke- 1110.

meraltr sokak ve tramvay cad-
desinde eski 83 ve Yeni 4 - 6 No. 
lu eski Voyvoda kar akolu arsası. 

Yukarıda yazılı arsa bede li peşin tesviye edilmek şartile 
kapalı zarfla arttırmaya konulduğundan taliplerin Şubemiz
den bir lira mukabilinde bir kıt'a şartname alarak teklif mek· 
tuplarile birlikte ihaleye müsadif 11-8-934 cumartesi giinü 
saat onda Bankamıza tevdi eylemeleri. (4129) 4501 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Ecnebi müstahzarat ve tıbbi ecza kapalı zarfla müna• 

kasası 14-8-934 Sah giinü saat 15 te idare binaamda yapı• 
lacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
beşer liraya satılan şartnamelerde vardır. (4170) 4535 

, 
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İşte: !.radıgınız ve beyeneceğiniz tıraf bıçağı, 

İıte: Kemali memnuniyetle kullanacağınız tıraş bıçağı, 

lıte: Zevk ve neşe ile tıraş olacağınız tıras bıçagı1 

işte: Cildinizin taravetini muhafaza edecek tıraf bıçağı, 

işte: Tıraş meraklılırıııın kullandığı tıraş bıçağı, 

• 

GÖRÜLMEMiŞ PARLAK BiR MUVAFFAKİYET! 
BEYOGLUNDA 

ve 

Mağazalarındab:i mevsim sonu 

Eşyayı ütebakiye ve Fırsatlarının 
tık günlerinden iıtifadeye koıunuz. 

Kat'iyyen daha iyi ve daha elverişli şeraitle nail olamıyacağınızdan mubayaabnızı 

ve D 
mağazalanndan yapınız. Memnun kalacaksınız, 

Mobilya dairemizi ziyaret ediniz. Sizi her halde 
alakadar edecektir. 

• 

'· 

'""""'"·" iıiı••;:·--:~c 

·· rk İgorta Şirketi 
4 (İncil Vakar Han fatanbııl 

Ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (% 60) ı Türkler elindedir. 

Tiirklye lı Bankası tarafmdan teşkil olunmuıtur. İdare mecllıl ve m dilrler 
heyeti ve memurlan kimllen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke. 
tidir. Tiirklyenin bel' tarafında (200) il geçe:ıı acentalannuı hepıl Tilrktiir. Tilr• 
kiyenln en mühim mileıseaelerinln vebankalannın ıigortalavını icra etmektedir. 

Yangın, ayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalar.nı en iyi ouaiUe yapar. Haaar vukuunda zararları ıQr' at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTIYAZ - Telefon: fst. 20531 3837 

Umumi Ne,riyat ve Yazı I,leri Müdürü ETEM iZZET 
Gautecililc ve Malbaacılılc T. A. S. 

1 
İstanbul kumandanlığı sa - ı 
tınalma komisyonu ilanları 

Fırka kıt'aları ihtiyacı i-
çin 18,000 kilo Sade yağı ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 31-7-934 sa
lı günü saat 14,30 dadır. Ta
liplerin nümune ve şartname
yi görmek üzere her gÜn ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel tek
lif ve teminat mektuplariyle 
Fındıklıda İstanbul Kuman 
danfığı Satmalma komisyonu
na müracaatları. (9) 

(3903) 4235 
• • • 

Selimiyede 33 Fırka ihti
yacı İçin 36,000 kilo patlıcan 
36,000 kilo fasulya, 6,000 
kilo Bamya, 12,000 kilo Do
mates kapalı zarfla münakasa 
ya konmuştur . ihalesi 
31-7-934 salı günü saat 15 te
dir. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakaııaya iştirak için de o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplariyle Fın .. 
dıklıda İstanbul Kumandan
lığı Satınalma Komisyonuna 
müral.aatları. (10) (3904) 

4236 
• * • 

İstanbul Kumandanlığına 
bağlı kıt'alarm ihtiyacı için 
29,000 kilo patlıcan, 29,000 
kiol fasulya, 6,300 kilo bam
ya ve 8,100 kilo Domates ka
palı zarfla. münakasaya kon
muştur. ihalesi 31-7-934 sa
lı günü saat 16 dadır Talip
lerin şartnameyi görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
İ§tir.ak İçin de o gün ve vak
tinden evvel teklif ve teminat 
rnektuplariyle Fındıklıda İs
tanbul Kumruıdanlığı Satın
alma. komisyonuna müracaat-
ları . (12) (3906) 

4237 
• * • 

Fırka Kıt'aalrmın ihtiya
<'l İçin 22,382 kilo patlıcan, 
22,382 kilo fasulya, 2,232 
kilo bamya, 9, 734 kilo Do
ınates kapalı zarfla münaka
saya konmuştur • ihalesi 
31-7-934 salı günü saat 16,30 
dadır. Taliplerin şartnameyi 
görmek Üzere her gün ve mü
nakasaya İştirak için de o 
gün vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplariyle Fın
dıl<lıda İstanbul Kumandan
lığı Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (13) (3907) 

4238 

• * * 
Fırka Kıt'atmın ihtiyacı i

çin 116,000 kilo Sığır eti ve 
19,000 kilo koyun eti kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 5-8-934 Pazar 
günü saat 15,30 dadır. Talip
lerin şartnameyi görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Fındıklıda ls
tanbuJ Kumandanlığı Satın
alma Komisyonuna müraca
atları. "l 1,, (3905) 

4386 

* * • 
Fırka kıtaatı ihtiyacı için 

kapalı zarf usulile mübayaa 

Senelerdenberi bütün dünyada 
kazanmış olan: 

K 

YEDİKULE 

HAVAGAZI ŞiRKETi 
Atideki maddeleri istihsal etmekte ve ıatmaktadır: 

KOK KOMORO (merkezi teshin için) 
ZiFT (sert, orta, yumuşak) 

KATRAN (bilhassa yol inşasına elverişlidir) 
BENZOL ( ham ) 
ASiT FENiK 
SATGAZOL ( Karbolineum tipi) 
SiYAH 60YA (Bilhassa demir için çok elverişlidir) 

Her lürlQ malümat e!mak için: Beyoğlunda, Tünel meyı'a0~ 
Metre Hanında satış şubesine müracaat edilm0sı 19'.?8) 3 --
LEIPZIG SON AHAR SE.RG} I 

26 Ağuıtos 1934 de baflıyor. , ~ 

Alman timendif erleri ücretlerıJI 
% 60 tenzilat 

Tafsilat için: Leipzig ( Almanya ) da LE!Pzl~ 
MESSAllT 1ergi idaresine veya fahri mııı:ıı1 

bulunan mühendis H. ZECKSER Efendiye ınUr•~' 
Gaf ata, Ahen ve Munih Han, Posta kutusu: Galata 7;, 'fe 
a·' r..,si; Zeck•er - İstanbul. f1 •<: 0

' - . 
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Hölantse 
Bank-Cini N.V. 

Sabık Bahrıse1'1t Felemenk 
eankaso 

lst:anbul Şubesi 

~aıata Karaköy Palas 

Meydancık Alalemcl Han 

Her türlü Banka muamele

leri. Kasalar icarı 

"uMuMl M o oo RLDK: AMSTEROAM 
Şubelerr : Amst:erdam, Buenos Aires, 

Jst:anbul, Alo de .Janelro, Sant:os, Sao PaulO• 

TAHTA KURULAR 
KORKUNÇ 

birer kabusturlar 
.... onlar'ı FLiT ile öldürünüz. 

Bit tahta kurusunun ısırışı kuv· 
vetll ve aynı zamanaa zararlı bir 
•ztırap ver\J Tahta kuruları, bu· 
ıaştırıcı hastalıkları bir evoen 
dı~erlne taşırlar . Onlar kola} ko· 
tay öımeı ve bunun ıçın dir k• 
lııdl haşarat oıdürücü mayiler 
tahta kurularına karşı tesirsiz 

'--!S~ kaıırıar Bunları öldürmek ıçın 
iııi FLİT dorı harfi! F ·L i.i tedarık 

ediniz. Siyah kuşaklı ve aske, 
reslmlı sarı tenekeıere dikkat 
ve onıarı mus\rren talep edini2. 

UmumJ Deposı. : JÜl KREPEN \stanbul. Gataıa. 'loyvodı hın .. ıı 1 
4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~3g4 

.... ---------------------· 
edileceği 20-7-934 tarihinde 1 ı k b• k 
Milliyet ve Vakıt gazetelerin- Ace e satı 1 ına en az 
de ilan edilen 84,000 kilo sı-
ğır eti ve 12.000 kilo koyun d • d bi h f1 
eti sehven 116.000 kilo sığır Ebuısuut cad eıın e r a şar 
eti ve 1s.ooo kilo koyun eti o- bı·na enkazı satılıktır. Almak i, .. 
larak yazılmı§tı. Alınacak o-
ian miktar 84.ooo kilo sığır e- teyenlerin idare Müdürümüze 
ti ve ] 2.000 kilo koyun eti ol-

duğu tashihen ilan olunur. ı \.':'~':Ü~r~a=C;;:a:;a:;t;.18;;~'.;ı;.• _________ _ ,,, 
(4134) 4ı;QŞ l l -


