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FIATI 5 KURUŞTUR . 

Almanya' da 
ihtilal mi? 

BERLlN, (Milliyet) - Şu 
ıatırların yazıldığı anda, Alman
yada ehemmiyetli bir mukabil ih
tilalin basıldığı, biribirini takip e
den fevkalade nüshalarla, Berlin 
ıokaklarında ilan edilmektedir. 
Mukabil ihtilal mi? Daha dün. ve 
hatta evvelisi gün Almanyanın 
nıeşhur şefleri nutuklarında fır
ka vaziyetini sağlam gösterme -
ınişler miydi? Demek bu memle
kette için için işliyen bir şey var. 

Mukabil ihtilal nasıl oldu? 
. Mukabil ihtilalin mihrakı: Mü

nıh, yani fırkanın umumi mer
kezi bulunan ve Hitlerin kuvveti 
~". geçirmeden yıllarca çalış tığı yer 
dır. Mukabil ihtilalin kahraman
ları: Bir aralık Batvekillik etmiş 
o~a? Ceneral Schleicher ve §İm
dıkı fırkanın askeri teşkilatı olan 
SA kıt'alarının •efi Rh·· d"" B bell" b ~ om ur. 
b .u 1 aşlı simalardan başka 
dır sürü ikinci ve üçüncü derece-

e şefler var. Almanyanın garbın
d~ seyahatte bulunan Hitler Mü
nıhte bir komplot olduğun~ ha
;er a!.ır almaz sabah saat 3 te şa-
ak sokerken tayyare ile Münibe 

uçuyor. Rho·· •·· . . k b · m u evıne gıdere 
ızzat tevkif ediyor C 1. ~· 

tevkif tt" k • enera ı ue 
.. e ırme istiyor iddiaya 

g~re, ceneral silahla ~uk bel 
ilıyor Ara . a e e
ber öİdürüf.~ gıren. _ karısile bera-
y d .. k uyor. Dıger şeflerden 

e ısı urşun k ri> . • 
Diğerleri hapıae guöt .. -~~·1·· gıdıKyor. 
b uru uyor. ur-
.. an gidenler arasında Rhöm-
un ıneşhur muavinlerinden Ernst 
var. 

Şinıdilik hadise budur. Hidi
beden sonra Hitler SA kıt'alarının 
faşına bu kıt'alarm diğer bir te-

1 olan Lutze'yi getiriyor ve ayni 
zan:ıanda kendisine hitaben 12 
nıa delik bir emirname tebliğ edi
~or. Asıl bu emirnamedir ki e-

1 .etmıniyetlidir. Bunda, SA te~ki
a ının ···· k t k" • çurume üzere olan bir 
eş ılat oldug"u .. ··ı·· F k t eın· goru uyor. a a 
ırnamede işin eski Harbiye na-:;;1 k; e:ıki Başvekil Schleicher' e 

B smına dokunulmamıttır. 
u. ayrı, ve ge ··ha telanil faali-

!etn merkezini teşkil eden diğer 
~·ı akkıncia malômat almak ka-

1 olamamıştır. Sadece fU denil
blektedir: Ceneral birtakım mu
tavf aasıtlarla Berlinde bir ecnebi 
ıe a r ·ı kre ~ ı e temas temin etmiş ve 
İu abıl ihtilal -hazırlıklarına baş
aınıt~ır. Emirnameye gelince: 

der~ttr, ~er maddesi, emir e
nameded ~ye başlıyan ve emir
ıne ınahi z.ı~ade millete beyanna
h Yetınde olan bu vesikada 
; etr §eyden Önce şeflerden itaat' 
·• eınekt d" ş ınuydu? a·ır. eflerde itaat yok 
Yad k · ırkaç zamandır Alman
gör: (~~aktan kulağa işitildiğine 
buat manyada her feyi mat
tan kYjz?1az,_ ~irçok teYler kulak
ara ~ aga tfıtilir. N.) Şefler 
oırı:·1k a çok vahim münaka§8lar 
Ier k ta, ve bu münakaşalar tef
id" M~~rgahını ikiye ayırmakta 
za

1t H~İakaşaların bazıları biz
liy d ıt er tarafından teskin edi
gi~\ uj Fakat birçokları, olduğu 
ti 1 a ıyor, ve karşılıklı husume-
L arttırıyordu. Anlatılıyor ki 
uu hav .. d ' 
ki SA a ıçın e bulunan Münihte-
han . b~nı~rni merkezinde her 

gı ır ışe gi · ek · · .. tetebb" b" rıım ıstıyen mu-
SA ıs ,ır grup vardı. 

· kıt alarmın •efi olan Rho""m' llnat d"l % e 
SA e ı en fudur: Rh"" 
. kıtaatına hitaben (H"tl omb.' 
zım aleyhiınizd . '. er ı-
himizdedir h ed, . ordu hızım aley-
d · · ' ay 1 sokak) .. ) ?mıttır. Bu surette H"tl . a. Ma··:. 
nıhe geldiği 30 teınm~z erın u
nın ·· ·· M·· "h sa.lıahı-gunu, unı te, tiddctl" b. 
~~-pı_şma mukadder imi,. Hi~I~~ 
1 
unıhe gelerek ve kuvvetini kut'. 

anarak böyle bir hadisenin önük? geçmiş oluyor. Talih eseridir 
k:d Hitler Münibe Y.akm bir mev-

ke bulunmuş ve son lahzada 
"a 'a. ma~alline gelmiştir. 
h Hıtlerın emirnamesinin bir e
,:n~i>:etli maddesi, SA kıt'aları 
:tiy ~'1nın lüks hayat yaşamala~ı, 
le/ etler vermeleri, alenen içme· 
tıah Ve . otomobille gezmeleridir. 
ltıaıısedıle~ bu ziyafetlerin, AI. 
hitl y~~akı ecnebi diplomasi mu
tiııderını davet ederek verilenle
tııiz ~n. birkaçına şahsan gittiği
fet1e~pn, diyebiliriz ki, bu ziya
tııitti.'n ~eki~ ~ize de gaı İp gel
lıak'k Mısafırın fazla ınütaleaya 

1 ~am · be <n ıyacağını bıhne'kle -
evanu 5 inci ııahifedc) 

Sahip ve Basmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

9 uncu sene No. 3017 PERŞEMBE 5 Temmuz 1934 Tel: { Müdür: 24318, )"azı itleri müdürü; 2.ı319, 
idare ve Ma.tbaa : 24310. 
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1 Meclis Ordumuza Teşekkürlerini . Bildirdi. 1 - -i Kara, Deniz ve Hava kuvvetler~nin, ehinşah Hz. in z · yaret e i 1 
Emünasebetile,yaptıklarımuvaf akıyet itatbika takdire ilmiş i 
= = = -· = - . -
~Meclis bugün tatil ediliyor. I smet Pş.nın beyanatta bulunması muhtemel,duruşma meselesi§ - = = ANKARA, 4 (Telefonla) - sat ve Maliye encümenlerinden met Paşanın beyanatta bulun - tinde toplandı. Hakimler kanun zaları kaydeden mezkur madde :3 
=: Büyük Millet Meclisi yarın yaz mürekkep muhtelit bir encü - ması ihtimali e vardır. layihasının encümene iade edi - nin encümende tadil ed:Ien =: 
=: tatiline karar verecektiıı. Sümer mende tetkikatı ikmal edilecek * * * len maddesi heyeti umumiyeye maddedeki encümende ta- : 
§ Bank sermayesinin fazlall4tırıl- ve öğleden sonra heyeti umumi- ANKARA, 4 (Telefonla) - 1 geldiğinden bu layihanın müza- dil edilen tekli müzake- : 
- masına dair kanun layihasının ı yede müzakerer.i yapılacaktır. Büyük Millet Meclisi bugün sa- keresine batlandı. Devamsızlık re edilirken maddedeki bili.- § 
§ yarın öğleye kadar bütçe, iktı- Yarınki toplantıda Batvekil ls- at ikide Kazım Patanın ıiyase- edecek hakimlere verilecek ce- (Devamı 6 ncı sahifede) = 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111~ 

Almanyada vazi_qet duruldu 

Kabine· alınan tedabiri bir 
kanunla tastik ettti 

Milli sosyalist fırkasından çıkan veya tardedi
len mebuslar mebusluk hakkını da kaybedecek 

• ( 

teyit eylemektedir. 
Bütün bunlara rağmen, birçok esas

lı meseleler henüz aydınlarunamııtır. 
Şimdiye kadar na•yonal soayalist hü· 

kümet, halkın mistik heyecanına istinat 
ebnekte idi. 

Propaganda nazırı, pyet bugün reyi
i.ınma müracaat edilecek olsa, neticenin 
geçen 12 teırinievvelde olduğu gibi, 
Hitler'e ayni derecede müsait olacağını, 
fakat başvekilin siyasetine batka bir 
mecra vermekte bulunduğu fU sırada, 
böyle bir müracaatta bulunmak niyetin· 
de olmadığını aöylemiştir. 

Diktatörlükte ıebat edebilmek İçin, 
baıvekil, halkın sukutuhayale uğradı_ğın
dan dolayı kısmen zail olan teveccühüne 
ve ordu ile zabitanın merbutiyetine iı .. 
tinat etmek mecburiyetindedir. 

BC1.1vekilin tebliği 
BERLIN, 4.A.A. - Alman ajansı bil

diriyor : Baıvekil M. Hitler hu sabah 
t &fağıdaki emirnameyi netretmiıtir: 
' •

4 Milli sosyalist hücum kıtaları erk5-
Hindenburgun fevkalade mÜza• nı harbiye reiıi Röhm'ün isyan hareke-

haratini kazanan Von Papen ti esnasında ittihaz edilen tedbirler 1 

P ARiS, 4.A.A. - Havas ajan11-
nın Berlin muhabirinden : Almanya'da 
aiyıui vaziyet, umumiyet itibariyle vu
zuh kesbebnit gibidir. 

Kabinenin netrehnit olduğu bir teb
liğ, hükUınetin Almanyada kanunun 
hüküm ve nufuzunu k&fil bulunduğunu 

temmuz gecesinden itibaren kaldırılmıt· 
tır. Binaenaleyh mezkiir hareketle ala
kadar olmak üzre tethit hareketlerinde 
bulunacak olanlar mahkemeye tevdi o
lunacaklardır." 

ldarei örfiye yok 
BERLIN, 4.A.A. - Berlinde ve Mü

(Devamı 6 mcı sahifede) 

••• Viyana Adliyesinde bomba patladı 
VIY ANA, 4. (A.A.) - Reuter ajansından : 
Adliye sarayında patlıyan makineli bir bomba, büyük 

hasaratı mucip olmuştur. 

Rakamlar açıkça söylüyor 

Fakat Belediye hala bir 
şey söylemek istemiyor 

Ticaret odasının dün neşrettiği üç ay
lık endeksten de ihtikar görülüyor 
Belediyenin bütün 

ididalarına rağmen bil 
hassa havayici zaruri
ye fiatlarında ihtikar 
olanca hıziyle devam 
etmektedir. Alakadar 
mahafilde belediyenin 
elan ihtikarla mücade 
le için harekete geç -
memiş olması hayretle 
kaıışılanmaktadır. Ma
amafih bu mücadele
nin bugünkü eleman -
larla ve tetkilatla yapı 
larnıyacağı kanaati de 
umumidir. Ticaret o
daaının dün netrettiği 
934 seneai "Ik ·· 
1 k 

ı uç ay-
~ toptan e9ya endek
aı bu vaziyeti ~arih ola 
rak göstermektedir. 
Bu hususta sözü en • 
deksin ihtiva ettiği ra
kamlara bırakıyoruz. 
927 senesi toptan e•ya E • d .h "k-" •1 • d ' n zıya e ı tı ara v eaı e veren seyy({f es-
umumı en eksi fiat va naftan bir iki tip •• 
satisi 100 addedilirse 928 senesi fi at vasatisinin 100 mikyasına naza-
at vasatisi bu yüze nazaran 103 i- ran 934 ün ilk ayında toptan etya 
di. 928 <.enesi 100 addedilirse 929 fiat vasatisi 102 olmu,tur. Bu ayın 
senesi fiat vasatisi 101 idi. 933 se- endeksi de 100 addediliraıe tubatın 
nesinde 88 olan İstanbul umumi fi (Devamı 6 ıncı ııahlfede) 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hazretleri dün 

de Y alovada istirahat buyurmuş 
/ardır. Gazi Hazretlerinin cuma 
günü Ankaraya avdet/eri muh
temeldir. 

Şehinşah Hz. 
Trabzonda 
Kardeş milletin Büyük reisi 

dün Trabzon• çıktılar 

Erzurumda büyük kar§ılama 
hazırlıkları yapılıyor 

TRABZON, 4. (Milliyet) - Şebin
tah !Jazretlerini haınil Ege bugün saat 
IO da Trabzon limanını varacaktır. Saat 
14 de AIİlhazreti Huınayun karaya çı
karak, doğruca Gümüşhaneye hareket 
buyuracaklardır. 

SiNOP, 4.A.A. - Büyük misafirimiz 
lraıı Şebinfahı Hazretlerini h8mil Ege 
vapuru, beraberinde Zafer ve Tınaztepe 
torpidoları old,..ıu iıalde dün saat 16 da 
Sinop limanında bir tur yaptıktan sonra 
Trabzon'a doğru yoluna devam et.mit
tir. Şehinıah Hazretleri sahillere topla
nan binlerce halk tarafından hararetle 
aelô.mlaruruşlardır. 

ERZURUM, 4.A.A. - Iran Şehinıa
hı Hazretlerinin yakında tekrar Erzu
nmıu tereflendirecekleri dolayisiyle, ye

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

On senelik 
Program 

İlk tedrisat için Maarif ve
kaleti program hazırlıyor 

Rqat Şemsettin ve Hıfzırrahman 
Ra.fit Beyler 

Maarif vekaleti, ilk mektep
lerin ıslahı ve tedrisatın daha ve
rimli olması için on senelik bir 
program hazırlamaktadır. 

"İlk tedrisat inki§af progra
mı,, ismini alan bu program önü
müzdeki ders aeneıünden itibaren 
ta.tbika başlanacaktır. 

Programda birçok mühim e
saslar vardır. 

Üç aıruflı köy mektepleri be§ 
seneye çıkarılacak, müfredat pro
gramlarında değişiklik yapılacak, 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

BUGÜN 
2 inci ıa'b.ifede 

ECNEBi MATBUATI VE SON HABERLER 
3 Üncü aabifede 

TARTI VE TERAZİ 
Felek 

VON SCHLEICHERI 
Mümtaz FAlK 

4 üncü •alıifede 

OZ DlLIMIZLE 
M. Sa!lihattin 

s iiıci sahifede 

TERFi 1MTIHANLAR!NDA MUVAFFAK 
OLAN ZAB1TA MEMURLARININ 

LlSTES1 - SPOR ~ 

•• 
Universite Doçentleri 
bugün toplanıyorlar 

Maaşlarının artırılması etrafında gö. 
riişerek son kararlarını verecekler 

Doçentlerin maaşlarına zam yapılmaya 
bütçe rr.üsait mi ? yeni istifalar 

Edebiyat, Hukuk 
fakülteleri ve ditçi ec
zacı mektepleri doçent 
leri dün hususi olarak 
toplanmıtlar, m~ -
Ja;nmn arttırılması i
çin Veki.let nezdinde 
yapılacak tetebbüsle -
re ait bazı kararlar 
vermiflerdir. Bütün Ü
niversite doçentleri bu 
gün ıaat 18,30 da bir 
toplantı yaparak son 
kararlarını verecekler
dir. Diğen taraftan do
çentler arasında istifa 
lar devam etmekte
dir. Kimya doçentle -
rinden Sabit Bey de 
istifa etmif ve Sıhhiye 
Vekaletine müracaat 
ederek, evvelce Veka
lette bulunduğu vazi
feye iadesini istemit -
tir. Dün kendilerile gö Bir doçent laboratuvar mesai•i yapıyor. 
rüttüğümüz bazı doçentler diyor- ı li maatrmız 55 lira idi. Bu ıene ye-
lar ki: ni bütçede aall mantımız 35 liraya 

- Tayin edildiğimiz zaman as- (Devaau 6 mcı aabifede) 

Sinemalar ne olacak? 

Maliye Vekaletinin müda
helesi Belediyedeki 

vaziyeti değiştirdi mi? 
Hamit Bey sadece emrin geldiğini 

duyduğunu söylüyor 
Maliye vekaletinin belediyeye 

bir müzekkere yazarak sinemala
rın açılmasını bildirdiği söylen -
mektedir. 

Yeki.Jet müzekkeresinde, sine
maların kapalı bulunmasından, ha• ( 
zinenin zarar ettiğini, bir kısım 
vergiyi kaybettiğini bildirmekte, 
belediyenin Darülaceze hissesini 
tahsil etmesi için diğer kanuni yol
lardan yürümesi tavsiye edilmek
tedir. 

Vekaletin bu emri üzerine va
ziyetin ne olacağını dün belediye 
reis muavini Hamit Beye sorduk, 
Hamit Bey: 

(Devamı 6 ıncı sahifede) Beleıf!:ye reis muavini Hamit B. ="' mnmımıınnıııı nı mı ın ııı ııı 11111111 111111111111111111 ıı ıı 11111111111u11111111111111111111111111111 

11§ Görüşler § 
§ - § 

~ DOÇENT HAKLIDIR i 
§ Aka GONDOZ E = Memleketin yarınki idare ve ik- ı tidarı, yeni tarihin selcimeti namına ~=-
~ ticlannı eline alacak Oniuersiteli· n1evz:uu bahsolduğu zaman; ikinci _ 
5 dır. derecede «''"a"ı mucibe) ıerin •u• a: 
z::: Bu üniversiteliye idare ve iktidar ması ve Öne geçmemesi lô.zımdır. == 
ı= k ı,·ı· · · k 1 d f Bir doçentin dimağına, vicdanı- 3 E a ı ıyetını verece o an a pro e- = 
c: aörle das-enttir. na ve omuzlaı·ına yüklenen yüh ne §; 
;;;;;; Memleketin yannki idare ııe ik- (Devamı S inci sahifede) _ 
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TARiHi TEFRiKA: 81 Te l4 -ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRA.KTIGI VESl.KAl.AllA GORE) 

Sadık bende para sızdırmak 
için ne yapar? 

Geçen Rus muharebesinde Ru
meli ordusunda erkim harp reisi 
olan Rus ceneralmın bu defa vefat 
etmesi üzerine hatıratı neşrolun
du. Bu hatırat arasında, efendimi
zin o zamanlarda bu ceneral ile 
vakı olan muha.beratında veyahut 1 
efendimiz namına yazılan mektup
larda efendimiz için meydana çık
ma.Si muvafık dü,miyen bazı ya
z.tar vardır. Cemiyete mensup o
lan bir zat bu mektuplan tercüme 
ve n~retmek isted · ği halde, ben
den izin şedit müdahalem üzerine 
,.e cemiyete mensup olması itiba
rile emrimiz haricine çıkamıyacağı 
için onları neşirden feragate mec
bur oldu. 

itte üstadı ekrem hazretleri, ben 
efendimize bilvasıta ve b!livasıta 
birçok hizmetlerde bulundum. Bu
gün temin ettiğim mevkiin ehem
miyefinden efendimiz müstefit ol
dukları ve "Şilrayi Ommet., ile 
"Me,veret,. gazeteleri efendimiz 
leh"nde ne~riyatta bulunduğu ve 
bulunacağı halde, efendimizin bu 
bendeleri hakkındaki muameleleri 
nazarı dikkat ve insafa alınacak o
lursa, arada bir nisbet bulmaık ka
bil olamaz. 

kardaki mektubu Şehzade Yusuf 
izzettin efendiye yazdıktan son
ra ondan • ıra mektup aldığını 
gösteren bir ~esikaya tesadüf edi
lemem· ştir. Şu : -.ide o tarihten iti
baren dokton • Yusuf izzettin efen 
di'"lin meşrutiyete kadar arası açd
mıf olduğunu kabul etmemiz li.
::ıımgeliyor. 

Dr Bahattin Şakir Beyin muvaf
fak olduğu ittihat tabii her tarafta 
iyi bir tesir husule getinnitti. O 
ancJaki hislere gayet iyi tercüman 
olan bir mektubunda Nuri Mehmet 
bey diyordu ki: 

"Mektubunuzu aldım. T ebtir et
tiğiniz ittihadın beni ne derece 
memnun ettiğini tasavvur edemez
siniz. Demek ki emellerimden bi
rine nail oldum. ln,allah yakında 
tam bir muvaffakıyete nail olu
ruz. Bu ittifakın husulünü son de
rece arzu ediyordum. 

Abdülhamidin istipdadına bir 
set çekmek üzere bundan on iki 
sene evvel çalıtmağa başlamı,tık. 
Heyhat! Bu uzun müddet zarfın 
da ciddi bir şey yapmağa muvaf
fak olunamazdı. Bidayette işin ba
şında bulunanlar şahsi menfaatle
rini her~eye müreccah gördüler. 

-Bitmedi-

Madam Curie 

Avrupadaki maişetimi taahhüt Lıu 
yuran efendimiz •imdiye kadar 
bir defa elli lira gönderdiler ki 
bu da biriken maaşlarımın birkıs
mmı teıpkil ettiğine tüplıe yoktur. 
ihtimal ki hane kirası ve daha bazı 
işler için para verildikçe lüzumlu 
lüzumsuz senetler alınmıftır. lh
timalki bu paralar biriken m..,... 
larıma karşılık tutulmuftur. Onun 
iç;n biriken maaşlarım birkaç yüz 
lira tuttuğu halde hepsinin gfuıde
rilmemesi bundan ileri gel mittir. 

Radiumu bulan 
kadın bir 

sanatoryomda öldü 

Halbuki efendimiz elbette pek 
İyi tahattür ederler ki ";i1nim 
hizmetimde iken benim sebebime 
size bir fenalık gelirse, siz kendi
nizi kurtamıağa bakınız, bir kere 
nefsinizi kurtardıktan sonra size 
maaşınızı göndermek, ihtiyacliln· ! 
nızı tesviye etmek benim için vic
dani bir borçtur.,. Buyunnuftunuz. 
O kat'i va it nerede? Vicdani his
lerinizin ve necibane hasletlcrini
zin eserleri neden görülmüyor? 

Bcndenize aleme avuç açtırmak 
asaletin ize muvafık diilCr miydi? 
Bendenize verilecek olan para bu 
kadar feda olunamaz bir para 
mıy dı? Biz her şeyimizi ibt.?.dı 
ekremleri için feda edecek kadar 
sadakat ve namuskarlık gö.terelıi1 
diğimh halde, zatı Ü.tadı ekremle
rinin 'tı. ç ehemmiyeti olmıyan bir 
meblağı ihsan ctınemleri ve bu 
veçlıile mürüvvet ve alicenaplık 
göstermemeleri fevkalade hayreti· 
rni mucip olmaktadır. 

Eğer efendimiz vahi bazı mani
lerin mevcud:yeti yüzünden r.ıüna. 
sebatın kesildiğini zikretmek ister
lerse buna kar'ı bir çare bulmak 
için alın:ıcak pek çok tedbirler bu
lunduğunu pek iılıi. bilirler. Mek
tuplarım ve muhaberatım efendi· 
mize kadar vasıl oluyor da, efen
dimizin lütfu niçin bize kadar va.
sıl olamıyor? 

B:ı.husus efendimizin bu gaile
acn bir defa kurtulması çaresi var
dı. Bendelerine ihsan edecekleri 
ma~ın allı aylığını, bir seneliği b'r 
defada göndererek bu suretle her 
türlü mania ortadan kaldırılrm~ o
lurdu. 

Madam Curie 
SALLACHES, (Yukarı Savoie),4. 

A.A. - Paris fen fakültesi profeaörü, 
tıp akademisi azası, radium enstitüıü 
müdürü ve iki defa obel mükafatnu ka-
7.annuş olan Madam Pierre Curie, bu 
sabah saat 4 te Yukan Savoie'da Sallan
ches civarında tedavi edildiği bir sana· 
toriımıda olmüştür. 

Varıovada 1867 senesinde doi'.n ve 
genç kız iken Mr.;·ie Sklodovıka iıınini 
taşıyan bu alim kadın, 1895 seneainde 
doktora tezini vermiş olan Pierre Cuı ie 
ile evlenmitti. 

Bu tarihten itibaren ze•cinin bütün 
fenni mesaiıine iştirak etmiıti. 

1904 te doktorasını veren Madam 
Curie, zevci ile beraber evvela Polo
nium, ıonra M. Beoont'nun de tetriki 
mesaisiyle radium'u buldular. M. Curie, 
öldüğü zaman Sorbon' daki kürsüsü, zev 
cesine verilmif ve ilk defa olarak bir 
kadın yüksek tedrisat kürsüsünü itgal 
ebnitti. 

Zevcinin ölümünden sonra, 
bieme'nin teşriki mesaisiyle 

M. De. 
Madam 
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HARİCİ HABERLEN. 
Fransız Haric~qe nazırı 

Mösyö Barthou bu hafta 
Londraya gidiyor 

• • •••• • • 
Fransanın muhtelif devletlerle aktetmek is
tediği karşılıklı müzaharet misakları hak

kında İngilizlerin fikirlerini istimzaç edecek 
LONDRA, 4. A.A. - Daily Teleg

raph eazetesinin salahiyettar menbadan 
haber aldığına göre, Fransa hariciye na
zırı M. Barthoo, gelecek hafta Londra
yı ziyaret edecektir. 

M. B..rtlıou'nun bu ziyaretten mak
sadı, beynelmilel müsalemeti, mefruz 
bir mütecavize lmrfı korumak üzere, 
Fransa'mn muhtelif devletlerle akdet
mek ist•ediği karşılıklı müzaheret misa
lcı halda. l'Ja l~liz kabineıinin noktai 
nazarını istimzaç etmekten ibarettir. 

İngiliz kabinesi §İmdiye kadar bu hu
susta ıon derece teenni ile davra!:.mış
tır. Ancak, halihazırda orta Avrn:>ada 
hakim bulunan kantık vaziyeti nazarı 
dikkate alarak, M. Baldvin ile rüfeka
sm.o, Fransanın takip ve kabul ettirmek 
istedıği sulh siyaseti lehine sebepler hu· 
lunduğunu tasdik etmeleri memuldur. 

LONDRA, 4.A.A. - Fransa hariciye 
nazırı M. Barthou, bu hafta sonunda 
Londray~ gidecektir. Pazar gÜnÜ orada 

M. Yevtiç 

Romayı ziyaret 
Etmek istiyor 
Fransa aiyasi tavassutta 
bulunacağını temin etti 

SOFY A, 4 (Milliyet) Pa-
risten bildiriliyor: 

M. Barthou, Belgrat ziyareti 
esnasında Yugoslavya • İtalya mü
nasebetlerinin düzelm<!si :mkin -
!arına karşı hususi ~ir alaka gös
termit ve bu meselede şahsi nıü 
zaheretini esirgemiyeceğini söy . 
lemiş;tir. 

M. Y evtiç, iki memleket ara
sındaki münasebetlerin düzelme . 
sini temin için Romayı z:yaret et· 
mek fikrindedir. 

M. Barthou, bu ziyareti" ya. 
pılması için Fransanın si.vasi tR
vaa&utta bulunacağım t.o on etmiş
tir. 

Sarre intihabatı ve Hitler 
SAREBURK, 4 (A.A.) - Sarre hav 

zasındaki aosyal demokratlarla komü 
nistler, burada Hitlerciler'n kazan -
malarına m&ni olmak üzere bir birlik 
vücude getinniıelrdir. 

Şark misakı 
Çekoslovakya meclisleri 

tasvip etti 
PRAC, 4.A.A. - Mebusan ve ayan 

mecliıleri, küçük itilaf devletlerinin 
Fransa, Balkan itil.lfı devletleri ve Sov· 
yet Rusya ile Milletler Cemiyeti fikir
leri dahilinde teşriki mesaide buluna
rak bir §Ark misakı akti busuaunda M. 
Beneı tarafından verilen izahatı tasvip 
etmişlerdir. Yalnız milli demokratlar 
Sovyet Rusya ile münasebat buıusunda 
kuyudu ihtiraziye dermeyan ebniıler• 
dir. 

Japon kabinesi 
TOKYO, 4 (A.A.) - Sabık bah

riye nazırı amiral Okada, yeni kabi .. 
nenin teık"line memur edihnittir. 

Curie, o zamana kadar Bromure halinde 
elde edilebilen radiumu tecrit etmeğe 
muvaffak olmuıtu. 

Son zamanlarda sihbati çok bozulmuı 
ve teda;•i için, bu sabah ölmüt oldu"ğu 
•anatoriuma celmiıti. 

bulunması mukarrerdir. Mümaileybin in 
giliz nazırlariyle mülikatı umumiyetle 
halihazırdaki Avrupa mesailine tealluk 
edeceği tahmin olunuyor. 

M. Barthou, salı ciinü Paris'e döne
cektir. 

LONDRA, 4.A.A. - Resmi meha
fil. M. Bartbou'nun bir lngiliz • F ran
sı:z ittifakı müzakere etmek üzere Lond· 
raya gelmekte bulunduğunu tekzip et· 
mektedirler. 

PARIS, 4. A.A. - Havas ajansı bil. 
diriyor: Hariciye nazırı M. Bartlıou' 
dün lngiliz sefiriyle mülakatta bulun
muştur. Bu müJikat esnasında Avruoa
nın vaziyeti ve M. Barthou'nun yakında 
Londraya yapacağı seyahatin mahiyeti 
hakkında görü,ülmü,tür. Bir konferans 
veya müzakere mev;ı:uu balı!s değildir. 
Bu -; 7aretin gayesi lngiliz n.azırlariyle 
Avrupa meselelerinin heyeti umu:miye
sini iki memleketi birleştiren dostluk 
hisleriyle tetkik etmektir. 

Kalif orniyada 

Grevcilerle polis 
Arasında harp 

--o--

Silahlar kullanıldı, polis 
gaz istimal etti 

SAN FRANSISCO, 4.A.A. - Haf. 
talardanberi ıüren ve 27,000 nhtım it· 
çiıini İfSİ.z vaziyette bırakan grevin ö
nüne geçmek için Kaliforniya bükume· 
ti ile belediyelerin ve Amerika büku
met•nin sarfettikleri gayretlenı rağmen, 
vaziyet gittikçe daha vahim olmak İsti· 
dadını göstennektedir. 

San Fraruıiııco sanayi cemiyeti, grev• 
cilerin tertip ettikleri liman ablokasını 
yarmağa hazrrlandığ~ bildirmiştir. Bu 
karar, hakiki bir harp tehlikesi göster
mektedir. 

Cünkü, nbtım i~çileri ablokanın yanl
m~ına katiyen müsaade etmiyecelderi
n; bildinnitlerdir. Diğer taraftan, po
lia, greve iıtirak ebniyen işçiler tarafın
dan bo"'1tılan etyaları nakleden kam
yonları muhafaza altmda bulundurmak 
ve nakliyatı temin etmek için bütün va
sıtaları kullanmağa karar vermiştir. 

Grevcilerle polisler arasında vukubu
l~n ilk çarpışmada siliıhlar kullanılmıt 
ve polis gaz istimal etmiştir. 

Polislerden ve grecilerden yaralanan· 
!ar olmuştur. ilk işarette müdahele et
mek Üzere liman civarında milli muha· 
faza kıtruarı bulunmaktadır. 

Fransada 
--o--

Askerlik müddeti bir sene 
9larak muhafaza ediliyor 

P ARiS, 4.A.A. - Mebusaıo ordu eh· 
cümeni mareşal Petain"in ordu mevcudu 
hakkındaki izahatını dinltmittir. Harbi· 
ye nazın bir aenelik askerlik müddeti• 
nin idame edilebileceğini, ancak 
1935-40 elniğini tamamlamak ıçı:ı 

30,000 mütehassıs askere ihtiyaç olaca· 
ğını söylemiş ve deıniıtir ki : 

" Bu mütehassıslar bodutlann müda. 
faa teşkilatında istihdam olunacaklar
dır. Hudutlann müdafaa tetki.latı tec• 
rübeli mühim bir kuvvete ihtiyaç gÖs · 
tennektedir. Böyle mütebas11slann or
duya kaydına imkan bulunmadığı takdir
dedir ki askerlik müddetinin temdidini 
derpit ~ )iznn ı:elecektir. Fakat 
bu tehire her halde ihtiyaç hasıl olım
yacaktır. 

P;raguvaya tayyare yolu 
LONDRA, 4 (A.A.) - lngiltere, 

Paraguay hükumetine tayyare vennek
ten istinkaf etmek suretiyle beynelmi
lel ambarge kararına imtisal etmiştir. 

Sinemacıların teşebbüsleri 
ANKARA, 4 (Telefonla) - lstanbul sinemacıları namına gele11 

heyet Dahiliye vekilini meşguliyeti dolayısile bugün ziyaret edememi'!. 
ferdir. lstanbul Vilayetinin Maliye vekaletine cevabı bugün de l!elme
miştir. 

Kastamonuda sellerin tahribatı 
KASTAMONU, 4. A.A. - Dün akşam 19 buçukta yağan ve y~ 

rım saat devam eden ani bir yağmur şeh:rde ve bazı kazalarda olduk
ça mühim tahribat yapmıştır. Sel Kastamonuda 40 yaşında birini gö· 
türmüştür. Şehir civanndaki bütün mezruat sel altında kaldı. Bilhas
sa Araçta sellerin yaptığı tahribat pek büyüktür. 

• 
ihracat tacirleri arasında 

gapılmıuacaktır. birlikler 
ANKARA, 4. A.A. - 3 temmuz tarihli bir lstanbul gazetesinde, 

ihracatı teşkilatlandırma, ba~lığı altında ildiıat vckalet"ninin ba 
nam ile müdürlük ihdas ettiğinden bahsedilirken bu müdürlüğün ls
tanbul, lzmir, Trabzon ve Mersin gibi belli ~it ihracat iskelelerinde 
ihracat tacirleri arasında b."rlikler te~kiline çalışacağı yazılmaktadır. 

Filhakika iktisat vekaletinde bir ihracatı teşkilatlandırma müdür 
lüğü ihdas edilmiş ise de ihracat tacirleı1i (Jrasında birlikler yapıla
cağı hakkındaki haber doğru değildir. istihdaf edilen gaye bu gazeLe
nin yazdığı gibi değil, fakat mükerreren ifade edı«liği veçhile mustah 
silin satış kooperatifleri hal"nde teşkilatlundırılmcuından ibarettir. 

Heyetivekile gece toplandı 
ANKARA, 4 (Telefonla) - icra Vekilleri heyeti bu gece saaJ 

yirmi üçte topÜındı. içtima devam ediyor. 

Hususi idare bütcesi 
Mebliste kabul edilen Kanunlar 

Ankara, 4 (Telefonla) - Bu seneki 
hususi ldare!er bütçelerini tetkik ede -
rek tevazünlerini temin v~ bunlar iize 
rinde mürakabe usullerini tcs.bit eyle 
mek üzere teşkil edilmiş bulunan fır
ka komiıyonunun fırka grupuna ver
diği raporda teklif edilen esaslardan 
kanuniyet keabetmeıi icap edenler bu 
gün birer layiha haline! e Meclis beye 
ti umumiy .. sine teklif edildi, müzake· 
re ve ka.bul olundu. 

Alınan tedbirler ıunlardır: 
1 - Maat ve ücret borçlannın vi

li.yetelrce ödenmesine imkin olmadı
ğı cihetle bu paranın kazanç verg le
ri hakkındaki tediye emirlerinde he
aabı kat'ilerine mahalli idarelere tev
zii li.zımge]ip te henüz tevzi edilme
yen paradan ödenmeai ve noksan ka· 
lan kıMnm da hazinece hemen ödene 
rek 1935 Maliye bütçesinde husu&i 
iadrelere muavenet faslı namile açıla 
ca4 bir fasal tahsisat kc.nulmaıı ka ... 
ra.r altına alınmıştır. 

2 - Vilayet ler elinin noksan ka
lan inıaıı için vilayetlen:e odenmeai 
mukarrer mebaliğin halen ödenmesi 
imki.n görülmediğinden rnüteahhİde 
b · r sene vadeli bono verilmek ve odc
neceği sene Maliye bütçeaine tahsi ... 
sat konulmak suretile Hazinece bono 
lann ödenmesi ve vilayetlerden 1934 

Amerikalı mütehasısla 
beraber çalı-

şan memurJe .. n takdir 
ANKARA, 4 (A.A.) - Memleketi

miz iklısadiyatını tetkik ederek bu bu 
sustaki raporunu iktıaat vek&letine ve
ren ve geçenlerd eınemleketine avdet 
etmiı olan Amrikalı mütehasıs Mr. 
Dorr lktısat Vekili Mahmut Celili Be
ye gönderdiği bir mektupta mütehas • 
sıslar heyetine birlikte çalıştığı Ahmet, 
Muzaffer Ahmeı, Cem.il Isına.il, Meb
me .. Resai, Ali ve Turhan Süleyman 
Beylerin mesaisinnden büyük bir tak
dir ve sitayişle bahsebniştir. lktısat ve 
kili Mabnıut Celal Bey de muntazam 
sa.ileri ve vukuflarile raporun vücude 
gelmesinde değerli yardnnları bulunan 
bu gençleri şahsen ve veki.Jet namına 
takdir etmiııir. 

Viyane hallerinde yangın 
VIY ANA, 4 (A.A.) - Viyana hal 

!erinde yangın çıkmııtır. Yangın der 
hal itfaiyeye haber verilmit ve icap e· 
den tedabir alınarak, süratle söndürül 
mÜftür. Hasarat ebemmiyetaizdir. Yal 
nız bir hangar yan.mııtır. 

1 

den itibaren bu husus için para ta • 
lep edjlmemesi. 

3 - Maarif Vekaletince Vılayetler 
uhdesinde kalan yüzde on mual:im 
mektepleri hi .. eleri bekası karşılık 
tutularak bazı irfan müessese1erınin 
inşası derpit ve bazı ihtiyaçların bu pa 
ra ile temini düşünülmüt i'e de bu pa 
raalrın ödenmesjne de imkin görül ... 
mediğinden borçlu olan vilayetlere 
borçları nisbetinde tevzi edilmek Üre 
re 1934 bütçelerine yalnız 100 binli
ra konulması ve yüzde on muallinı 
mektepleri hisseleri bekayasından ge 
rek halen ve gerekse aynen vili.yet -
lerden hiç bir suretel para istenme • 
meai karar1aşmış.tır. 

Bundan batkn idarei hususiyelCr • 
den maat alan ınernurla.r :ve muaHli-n. 
ler hakkında tatbik ed;l.,,ekı .. n),., nıa 

kam tahsisatı ve otomatik terfi siste • 
m usull erjnin knldırıhoa;..ı oerp ... i' uh.in 

muştur. Merkezden tayin edilen Na. 
fia, Maarif müdürleri gibi müdürlük
ler nezdinde istihdam edilen memur 
ların maaf ve ÜcretlerirUn ve bu tet
kili.ta ait sa"r masrafların devlet büt
çesinden temini münasip görülmüş
tür. Sanat mektepleri masrafları ı934 
senesinde umumi müvazeneye alına· 
cak ve yatı mekteplerinin 1935 aene.. 
si bidayc\ine kadar tasfiyeleri icra 
edilecektir. 

Beı seneden beri 

lngilizlerin denİ7 
Nakliyatı azaldı 

Hükumetten ticaret gemi
lerine yardım isteniyor 
LONDRA, 4.A.A. - Hükumetin ti

careti bahriye siyaseti hakkında avanı 
kamaraaında beyanatta bulunan M. Val
ter Runciman, muntazam hatlarda çalı~· 
mıyan gemilere, yekunu 2.000.000 fn. 
giliz lirasını geçmemek şartiyle tahsi
sat verilmesini hükUmetten istiyece7iu; 
bildinni,tir. • 

Nazır demiştir ki: 
- Bu tah•İsat. lngiliz ticareti bah

riye gemilerinin, tahsisat a
lan ecnebi ticareti bahriye gemileriyle 
'"'*abet etmelerine yanyacaktır. Bun· 
dan başka, gemi mücehhizlerinden, cc· 
nebi mücehhizlere tazyik yaparak dün
ya gemileri tonajını ihtiyaç ile telif e• 
derek nakliye ücretlerinin istifadeli bir 
şekle ~irmesini temin edecek bir sevi 
yeye çıkarmalan İ&tenecektir. AramrzJa vasıta olan zatın son 

defa ı;öndercliği mektup nezdimde 
mahfuzJur. Bir gün gelip te efen
dimize tesadüf olunursa ve biriken 
nıaa,larım meselesi açıhrsa, onu e
fendimize irae etmek ve o mektu. 
bun yerine para irsali daha kolay 
ol b"leceğini söylemek üzere sak: 
lıyorum. 

c=~E_C~_-_E-=_-B_-_i-=.-=.ıvı-=.-=.A-=.-T_-._-_u-=_-A_~_T-=.1-=.N-=.-D_-_A-=.-=.-o_-_K-=_-u~--D-=--U~_K-=_-L_-_A-=_-.~~M~~ı~z-=) 
Tahsisat, bir ıene için verilecektir. 
LONDRA, 4.A.A. - Ticaret nazırı 

M. Runciman, dünkü !'Ün avam kama
rasında, İngiliz tüccar filosunun bugün
kü vaziyeti hakkında çok şayanı dik· 
kat beyanatta bulurunu~tur. 

Bendeniz hakiktai anladım, e
f endimiz. Zatı üstadı ekremleri i
çin para, sadık ve fedakar bende. 
ı:andan daha kıymetli imi,. Bu ha. 
kikati anladıktan sonra artık efen
dimİ7İ tacize devam etmek bende· 
nizin ahl«kımla asla mütenasip 
cleğ ldir. Kalbimde efendimizin 
muhabbet ve hatıratını lııfzeder ve 
fimabaat efendimizi asla taciz 
etmiyeceğimden ve hiçbir fey iste
miyeceğimden emin olmalarını is
t:rham eylerim. 

U <\uruna herşeyi feda etmi~ ol
cluğum bir efen diden aldı!:ım Cler
s· intfbah bendeleri için kafidir. 
Bunclan böyle hakiki velinimet o
lan vatan ve millete hasrı vücut e· 
el.erek ç.alıpcağımı arzeile ebedi 
resmi selamımı icra eylerim er en
dimiz.,, 

Doktor BahaUin Şakir beyin, yu-

Türkiye boğazları mü
dafaa hakkını istiyor 

Birçok asırlardan beri beynelm 'le! 
aiyasetin mühim bir mevki tutmuı olan 
boğazalnn müdafiliği meselesindeki 
ihtilıil yeniden ufukta görünüyor. 
Bafta (Times) olmak Üzere Londra 
matbuatı istatükonun değ:ftirilmesi . 
ne lngilizlerin itiraz ettiklerini bildı· 
riyor ve Lozan konferansına merbut 
bir mukavele ile askeri kuvvetlerden 
tecrit edilen Çanakkale ve Boğaziçi· 
nin eski şeklinde kalması la:zımgddi
ğini ya;ııyor. Hariciye Vekili Tevfik 
Rü§fü Bey on sekiz. ay evvel Bogar.lar 
mukavelesinin cleğiıtirilmeııi için Ce
nevreye resmen müracaatta bulundu. 
Bu müracaatta Türkiyeye Boifazları 
J•eniden tahkim hakknın verilme.si 
i5tenildi. Türkiye bundan snnra tale
binin kabul edi:me.ri için diğer hükü. 
metleri iknaa çalışmağa baıladı. Tür
kiye bu mesaisinde muvaffak oldu 
denilebilir, çünkü Sovyct Rusym:lan 
maada Balkon dcvletelri, hattıi F.-an· 
"" bile Türkiye)·e taraftar b'r cephe 
aldılar'. Sütun bu menle rinde en fa· 
Y•ru dıkkat noltta, Rmya ııe /ncilte· 

re gibi iki büyük devletin bu mevzu 
üzerinde harpten evvelki siyasetleri
r.:in tamamile deiifmiı olmasıdır. 
Harpten evvel lngiltere Boğazların 
tahkiminde ı.srar ediyor ve Türklerin 
müdafiliğini istiyordu. Halbuki Çar· 
!ık Rusya.sı Boia;ı;/ann serbeati:sini ta· 
lep ediyordu. Şimdi iıler değiıti. 
Çünkü eskiden Türkün düımanı olan 
Rusya bugün Türkiyenin en samimi 
dostudur. fngiltere bu dostluktan 
pek hoşlanmıyor. /ngiltere Sovyet 
Ruıya ile harp edecek olurıa boiıu:· 
ların hQkimi olan Türk.iye resmen bi
taraf !ık ilan ve diğer taraftan gizlice 
Rusyaya yardım edebilir. O takdirde 
Sovyet filosu boğazlarda emin bir mel 
ce bulacaktır. Fakat /ngilterenin Şar· 
ki Akdenizde, Çanakkale Boğazı ö • 
nünde büyük bir filo bulundurmaııana 
Türkiye müsaade etmiyecektir. Türki 
ye bitaraf kald<ğı <4snada lngiltere fi
losu Karadeni:ze geçecek olursa arka 
•ında Boğazlan kapanmıı ve müaave
lesinin kesilmif olduğunu görebilir. 
Bu gibi sebeplerden dolayı /ngiltere 
Çannk!ıalcnin tahkimine itirıu: ediyor 
ve bu itirazı Türkiyeye değil statüko
yu deiiffirmekten en ;ıiyade iıtifade 
bekliyen Sovyet Rusya-ya. kartıdır. 

Türkelrin tahkim lehine serdettikleri 
sebepler funlardır: 

l - 1923 de hoğıudar itilıifı im= 
edildiği vakit Türkiye, bu itilıifın tat· 
bikını himayeıi altına alan Milletler 
Cemiyetinin, kararlarını tatbik ettire
bilecek ve umumun hukukunu muha· 
faza edebilecek kuvvetli müeuese o
lacağı kanaatini b~»;/iyordu. /ıfaatteeı 
sül Milletler Cemiyetinin kudreti .:ze
val bulmaktacl.r. Türkiye, itilıif halel
dar edildiği takdirde Milletler Mecli
ıinin himayesine fcu;la itimat besle
yemediğinden memleketinin bu dere
ce muhim noktasını kendi kuvvetleri
le müdafaa etmek tertibahnı almak 
istiyor. 

2 - Mac Donaldın ağır topaln kal 
dırrnak planı hakikat olarıa harp .:za· 
manında boğa;ıların müdafaası lüzu
mu Türkiyeyi pek müşkül bir vaziye
te sokmuı olacaktır. 

3 - Veraay muahedesi tadil edile
rek Almanyaya müsavi haklar verile
cek ise Lo:an muahedesinin Türkiye 
üzerinde tahdidat yapan maddeleri 
niçin kald ınlmaAtı.. 

Türkiye boğıu:lan ihtiyaç halinde 
müdofa4 edebilmek için lcizungelcn 
planlan yapmqtır. 

(New • York Tinws) 

Şark misakı ve Mös
yö Litvinof 

Prager Prese gazetesi Moskova 
muhabirinin Hariciye Komiseri Litvi
nolla yaptığı bir mülakatı neıret~e~· 
tedir. Litvinol, Şark misakı gayesının 
hiç olmaua miistakbel bir harbin ilk 
hathnda yer alıp Avrupa haritasın
dan :Silinmelı tehlikesi.ne maruz bulu· 
nan milletlerin müşterek felaketler 
karfısında b'rle.f~ek i~tiracından ~'!ğ 
duğıınu söylemıflır. Lıtvınofu dedıgı• 
ne göre, en büyük nikbinler bile, şım
diye kadar yapılan kanlı ve devamlı 
bir harbi davet edecek olan !silahlan
manın istikrarlı vaziyetine be/bağla • 
maktadırlar. Briand • Kelloge misaki
le Milletler Cemiyeti misakı ahkamı 
şiddetle ihlal edildikleri için, sulhün 
emniyet şartları olmaktan çok uzak • 
t.ıralr. Mütecaviz bir devlet, komşula 
nndan biri üzerine yapılacak bir te· 
cavüzde kendisini gizlemek için bazı 
komşularile ademi tecavü;ı misaklan 
akdetmektedir. Litvinofa göre fark 
misakı, Balkan devletlerile Büyük Ok 
yana.t devletlerini c!e ihtiva etmelidir. 
Faka! Uzak Şarkta şimdiye kadar hiç 
bir şey yapılmam•f v" ,imdiden şonro 
da yapılmosına imkün yoldur. 

Bu beyanat sırasında mümaileyh, di
ğer memleketlerde olduğu gibi, lngilte
rede de, bahri ticaret müşkilatının, nak· 
!edilen eşyanın azlığında ve buna mu
kabil harptenberi bütün dünyada nakli
ye vapurlarının artmış olmasında bu .. 
lunduğunu söyleıniştfr. ı929 senesin· 
denberi deniz nakliyatı takriben üçte biı 
nisbetinde tenaküs etmiş ve bugün 1913 
deki niahetln çok dununda bulunmuş· 
tur. 
Diğer taraftan tüccar ""emi.leri inşaa· 

tı o kadar arbnı.,ır ki, halihazırda yüz
de 50 nisbetinde-tezayüt göstermektedir. 

o·--------
Von Papen ve A vustur~ 

yada kırallık 
ViYANA, 4 (A.A.) - Avustur • 

yanın kral tı.raftarı mabafilinde Al
man başv~kil muavini M. Von Pape· 
nin Romada bulunduğu esnada Avu• 
turya kraliyet mahafili ile münaıeba• 
ta giriftiğine dair yapılan ithamlar 
katiyetle tekzip olunmaktadır. 

Bu maha file göre mezkiir itham· 
lar Von Papenin vaziyetini daha zi .. 
yade ağırlaştırmak için uyJurulnıut 
b:r f<'ydir. 
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IFııcLE~ 
Tartı ve terazi 

Samatyalı bir kariim bana yaz
dığ~ bir mektupta, Aksaray pazar
yerınde ve gene o civaıda ge:z.en 
~~YYar esnafın kilo ağırlığı olarak 
ırtakım taşlar kullandığını yazı

:ror~. Eğer bu taflar Aksaray t~ı 
••e. taş yerinde ağırdrr,, darbıme
•elı '';!irile belki müşteri lehine bi
r~z agır çeker. Lakin ne de olsa bi
z'!" okkaya tahammül edemeyip 
~ıloya çevirdiğimiz fU ileri devir-

e •atıcıların Kurunuvustadaki gi
b · 1 ta,la tartı yapmaları ayıp bir 
feydir. 

Denecek ki; belediye bunlara 
neden bakmıyor? 
d Geçenlerde gazetelerden birin-

e gördüm. lstanbulda 10,000 elte r •• b;"' varmış. Bunların 10,000 ide 

1 
zııkmuş. Yalnız bir ifaJe bunun 

0,000 terazi de bozukmu• demek-
te · b Y n ıae unları kullanan esrtalın 
ahlakı bozuktur, demek daha doğ
rudur. Belediye ne kadar kontrol 
~derıe etsin, teraziyi, ölçüyü kul
~an adamın ahlakı bozuk ta hır

'~;<t•k etmeğe karar vermişse, bü-
tün emekler beyhudedir. Esasen 
maaleıef bizde eskidenberi bu sey 
Yar Ve küçük esnafta müsteriyı" her 
ne h · r a&ına olursa olmn aldat-
ma • esnaflığın birinci hüneri ola· 
rak kabul edilmiştir. Bu telakki de 
uat?d<m çırağa ve hemseriden hem 
~elıye İntikal ede ed~ bugün bu 
Ya e gelmiştir. Bence düzeltilme
z~ ça~ı~ılacak olan şey bozuk tera-

1 d~gıl! bozuk ahlaktır. 
buŞk'?/' onu düşünüyorum. Eğer 
tanb~lda"hesel~~ çık'?asaydı, ls
zi y ·· b. l ergun onbın hıı .. ız tera 

uz ın erce adam h kk lacakt B . ın a ını ça-
Ban'· u ne garıp şeydir! 

riyj ı: kalırsa, bir taraftan müste 
d·· a atan esnafı cezalandırıken 
ıger taraftan onlara namusun ve 

namusk" l • kı cakl ar ıgın ymetini anlaya-
çok ?~ t

1
arzda söylense, anlatılsa 

b ıyı 0 ur. Hergün , her esnafın 
b alşı ucunda bir belediye memuru 
u unamaz k" l l "ek ı, on ara ası verile-

şey ahlak zabıtandır. 
K . FELEK 
arılerimizden Osman Beye 

b N~ ıriz beyhude yorulun ne de 
en. Be.le~iyenin tetkikat:na na

zara!' f ıh ti kar) JIOkmus .• 
Hıkaye malumdur. iki kişi "Mı-

•ırçar.-.sın ka • • d , y• ın puında zıncır var-
ıt/ı yoktur., diye iddialaşmışlar. 
,: ,~~t kalkmış gitmişler. "Yok
m r •Yen adam, zinciri elile tut-
uş Ve: 

• - Mıaırçar.-ısının kapısında zin 
cır,j.~ktur vesselam! demis .• 

llntıetler. · 
Sanıatyadaki kariimize 

O eski ·· l"pl har; us u a yazılmış yazılar 
ten. çteSayn gelir ve o şekilde derci İ•· 

'~: gılar. 
Buyijkadada B A B · . eye 

Uzun ve h kl 
dırn. Ne di a . '. mektubunuzu al. 
Harp se l y~bılır, ne yapabiliriz. 
l>edenl ne berılk~addi hayatını kay
lar, . .er e ı bugün ~madık-

ıçın 01e l d •. 
Yatı zed;l ~e er e manevı ha-
tarip d •. 'jd'!1'f olanl<ır kadar muz 
neı el e~ı. ırler. Cesaret ve meta· 
•• en ım. F. 

T aku tahkikatı 
Takas ·· · ltıeşg 1 1 

suııstıımali tahkı1<atile 
lıeyet':' tok an muhtelit müfettişler 
dııha ~ t~ as heyetinden bir Zl\tı 
. ıs ıcvap etm • k . 

tır B ege arar veı-nıış 
editnı~ ~at heyet tarafından davet 

iŞ tir. 

_[ ~B~O~R~S~A~_ıl 
(1, Ba k 

n aaınan alınan ctvelir 

4 T eınmuz 934 
IST~K~ Ş A M F I Y A T L AR 1 

:•hı., .. , d~~.tAR 93 ! TAHViLAT 
O~ Erca.ni 93..5c, :;.~tam . 17,75 

laıtiirl.; 28 60 
u"'e••1I l.;u. 

• 11 27• 80 ])onsuz 48.06 
• ııı 21'so .. ıı 46.90 

• " 111 50 
ESHAM 

it ll.n'ltaaı Nama 9,05 Reji Kupoa. 
" " Haınili.oe 9,05 auz 
;.; P.tüeııiı 98 T e)cfon ı ~: 

.'-r-kiy• c·· h"' Terlcoı 19,40 
~)~t Bank:: U • 56 Çimento 11,25 
"•••J' ittihat dey. 15,50 

...... dol• ıı· 38,25 ş.,ı. dey. 1.25 
Şir. l-1 . •••• 27 Bal1a 1,55 

•Jrıye 15 Şark m.KUl 3,.20 

ÇEK FiYATLAR/ 

636,50 f P•ai 12,06 Belsrat 
79.58 M .... dr1t 
9,27 BeYlin 

2.«,ıs ı Zloti 
82,.39,25 Pf'nso 

3,40,75 Bükret 
1,17,15 Moıko..-a 

66,13,56 Vi1ana 

iV U K U T (Satıf) 

l(l " ~·~ı ) [) l"'l•tL 160 20 1. 1ı•içre 
l f.t "" 

21 Şt(" A..,. 117 1 t'c-zf'l• 
20 tcur . c;, ."k 22 1 M :uk 

Le"• · IOG ı l ~'.4! 1 '.J ll 
1 1 , ı 20 Le-7 20 1 . '"' rlin 23 t 

20 ~ · ~ .. t 6,35 ı 21J Ctiııa r 
r .n ~· 214 1 C \: r~ov i ç 20 D ç ık1. 

l Fı" ıı hhıi 115 i Aicr. 
<) •ırı 21 1 f\'l ·~"' rl ı y@ 

RJ n., nknot 

19,11,12 
3,41 
5.82 

2,10,67 
4,20.10 
4.05.50 

79,20,SO 
10,74.50 
4,30.SO 

Kurut 

808 
18 
49 

20.50 
19 
53 

925 
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HABERLERi 
EKONOMi 

Türk- Yunan 
Ticaret ofisi 

Ne tarzda çalışacağı 
tamim edildi 

L Türk - Yunan Ticaret ofisi 
resnıeıı teşeı>.rn1 etmış ve faaliye
te geçmiştir. Bu hususta bütün 
ticaret odalarına bir tamim yapı
larak ofisin faaliyet tarzı bildiril
miştir. Gönderilen talimatname -
ye nazaran ofisin vaziyeti şudur: 

Ofis, biri İktısat vekaleti 
(Reis) 1 biri Türkiyedeki Yunan 
sefarethanesi, biri İstanbul Tica
ret Odası ve biri de İzmir Ticaret 
Odasından intihap edilen azalar • 
dan mürekkeptir. 

Ofis Türkiye ile Yunanistan 
arasında ticari faaliyetleri teşvik 
eyliyecektir. 

Türlı: Yunan mallarinin müte
lcabilen iki memlekette tanınması 
için muhtelif suretlerle faaliyet 
ve teşebbüsatta bulunulacaktır. 

Türk mallarının Yunan gemi
ler ile sevk ve ihracı için delalet 
ve teşebbüsatta bulunacaktır. 

ltilafname mucibince tedavüle 
çıkarılacak olan Bans de Gaisse' -
lerin tedavül ve itfasını teshil e
decek ve bonolar hakkındaki arz 
ve taleplerin kolayca karşılaşma
sına yardnn edilecektir. 

Ucuz kunduralar 
Sümer Bankın Beykoz fahri

kası tarafından halk için hazırla
nan ucuz kunduralar yakında pi
yasaya çıkarılacaktır. 

Borsa ka.tip ve komiserliği 
İktısat vekaleti mürakipliğine 

tayin edilen Cevat Nizaınii Bey -
den inhilal eden ticaret borsası 
umumi katipliğine borsa komise
ri Akif Bey ve komiserliğe de Şe
hir meclisi azasından Kemal B. 
tayin edilmiftir. 

Maden takası 
İktısat vekaleti maden takas 

hakkında alakadarlara mühim bir 
tamim göndennittir • 

Bu tamimle üzerinde her ta • 
rafta tereddüt hasıl olan maden 
takasının devam müddeti ikat'i o
larak taayyün etmiştH-. 

Tamime nazaran maden taka
sı 20 ağustosa kadar devam ede
cek ve 20 ağustos akşamı bite -
cektir. 

La.stik - Kösele meselesi 
Ayakkabı • Lastik meselesinin 

halli için Ticaret odasında teşek
kül edip te bir türlü toplanamı -
yan komisyon bugün nihayet ilk 
iıçtimaıru yapacaktır. 

Komisyonun bugünkü içtimaı
na komisyon haricinde kalan bazı 
zevat ta davet edilmiştir. 

ltalyaya gönderilecek 
yumu ta,ar 

İtalya hükumetinin ltalyaya 
ithal edilecek Türk yumurtaları 
hakkın,J - verdiği bir karar alaka
dar .• ae büyük bir telaş u
yandırmıştır. 

İtalya hüki'ıınetinin bildirdiği 
karara nazaran ltalyaya giren 
Türk yumurtalarının üzerinde Tür 
kiye malı olduğuna dair silinmez 
mürekkeple b ;:er damga buluna
caktır. 

Alakadarlar bu şekilde her yu
murtanın. d<\,galanmasını hemen 
hemen imkaosız görmektedirler. 
Evvelce de bazı hükumetler bu şe
kilde kararlar ittihaz etmişlerdi. 

Yağmur yağdı 
Günlerdenberi sıcak ve sıkın

tılı tekilde devam eden ba.valar 
biraz gevşemiş ve dün sabah bir 
hayli yağmur yağmıştır. -

Dünkü hararet derecesi aza
mi 20, asgari 17,5 idi. Öğleye ka
~ar yağan yağmur miktarı 20 mi
lıınetreyi bulmuştur. 

Rasathaneden verilen malu:f a1.tka göre, yağmur vaziyeti şim-
1 1 kalmamıştır. 

Dünkü Yağmur bir taraftan 
da mezruat için hayli faydalı ol
~uştur. Aylardanberi İstanbul ve 
cıv~nna fazla miktarda yağan ilk 
yagmur, dünkü yağmur olmuş
tur. 

Mide, Barsak ve Karaciier 

rahatsızlıklarına 

AFYONKARAHiSAR 
MADENSUYU 

... . - - , ~ . , ... ... 

POLiSTE 

Ali babayı 
Kızdırmışlar --116 yaıındaki adam bir 
delikanlının kafasını yardı 

Evvelki gün Beyazıtta bir kav
ga olmuş, bir adam, bir diğer a
damı sopa ile dövmüştür. Bu had- j 
di zatında mühim bir hadise de
ğildir. Fakat mühim olan cihet dö
ven adamın 116 yaşında dayak 
yiyen adamın da 18 yaşlarında 
bulunmasıdır. 

Hemen hemen merhum Zaro 
ağa ile yaşıt olan bu ihtiyarın is
mi Ali Babadır ve Beyazıt civarı
nın tanınmış meczuplarındandır. 

Beyazıtın haylaz çocukları bu 
ihtiyara takılıp alay etmektedir • 
ler. Evvelki gün gene alay etmiş
ler , el şakasına da başlamışlar
dır. 

Ali Babanın gözlerj, biraz kuv
vetsizdir. Adamcağız dişinden tır
nağından arttırarak 7 liraya bir 
gözlük almıştır. El şakası esnasın 
da bu gözlük te kırılmak tehlike
si geçirmiş.tir. 

Bu vaziyet Ali be.bayi hiddet
lendiıımiş, o da elindeki sopayi Sı
vaslı Mehmedin kafasına vurmuş· 
tur. Biraz şiddetlice vurmuş o.Ia
cal: ki başı yarılmış, bunun Üze -
rine Ali Baba hakkında takibata 
başlanılmıştır. 

Ali Baba müddeiumumiliğe gön 
derilmiştir. Müddeiumumilik te 
kendisini yaşının trbben tayini ve 
akil hastalığile malul bulunup 
bulunma:lığının tesbiti için trbbı 
adliye göndermiştir. 

Sahipsiz bir silAh 
Dün Karadenize gidecek olan 

denizyollarının Erzurum vapuru -
na gelen yolcu eşyaları vapura 
verilirken bir denk muhafaza me
murlarının nazarı dikkatini celbet-

MAARiFTE 

CEMiYETLERDE 

Gayri ıİı Ü badillere 
Tevziat cumartesi 
Y enidcn beş tarama ko

misyonu teşkil edildi 
Gayri mübadillere yapılacak 

para tevziatı için bütün hazırlıklar 
ikmal edilmiştir. Tevziata cumar
tesi günü başlanılacaktır. 

Bu münasebetle takdiri kıy-
met komisyonu dün Faik Nüzhet 
Beyin riyasetinde bir toplantı 
yapmış ve dağıtılma işi etrafın
da göriitülmüştür. 

Binde 4,3 nisbetindeki yeni tev
ziatın bir hayli süreceği anlaşıl
maktadır. 

Yalnız, evvela küçük istihkak 
sahiplerine mi tevziat yapılması, 
yoksa sıra numaralarının mı göz 
önünde tutulması icap ettiği hak
kında henüz bir karar verilmemit
tir. 

Takdiri kıymet komisyonu, bu 
nokta üzerinde bugün kararım ve
recektir. 

Anadoluda gayri mübadillere 
ait olup ta gizli kaımış bulunan 
emlaki meydana çıkarmak üzere 
teşkil edilme.si mukarrer yeni ta
rama komis

0

yonlarına ait hazırlık
lar da bitirilmi~tir. 

Aldığımız malfunata göre, ye
niden beş tarama komisyonu teş
kil edilmiştir. Birer de memurinin 
iştirak ettiği bu komisyonlar bu
günlerde hareket ederek muay
yen mmtakalarda dolaşmağa baş
hyacaklardır. 

Üç ay zarfında gizli emlakin 
tesbiti işi tamımıen bitirilmiş 
olacaktır. • 

miş ve açılmıştır. 
Bu denkte bir İngiliz silahı 

bulunmuştur. Fakat dengin sahi
bi çı'kmaınış tır. 

ilk ve orta tedrisat hocaları 
kaç saat ders verecekler? 

Muallimlerin tabi oldukları şerait 
hakkındaki kanun tebliğ edildi 

ilk ve orta tedrisat muallimelrine 
ait l 702 ve ısso numaralı kanunla
rm tadillerine ait Büyük Millet Mec
lisince kabul eidlen 25 ı 7 numaralı ka 
nun dün Vilayete bildiri1mittir. Kanu 
na göre orta tedriaat muallimlerinden 
lise ve muadili sınıflannda den oku
tanlar haftada oo beı den ve iki aaat 
müzakere, orta derecedeki sınıflarda 
dera sokutanlar on sekiz saat ders ve 
dört saat te müzakere ile mükellef 
tutulurlar. Ancak t"§kilatı müsait ol
mayan mahallerde mualilmlere bu 
mecburi ders ve müzakere saatlerin
de daha az mikdarda dera ave müza
kere saati verilmesi caizdir. Bu suret
le vazife alan muallimlere ihtisasları 
dahilinde olmak Üzere Maarif mektep 
]erinde veya askeri mekteplerde üc .. 
ret mukabilinde en çok altı saatlik 
ders daha verilir. Lise muallimlerine 
bu mecburiyet dııında muvafakat et
tikleri takdirde ücret mukabilinde üç 
saatlik daha ders verilir. Muallim.in 
kabulüne mecbur olduğu vazifelerin 
herhangi birinden istinkaf etmesi, e· 
ıaı vazifeden istifa etmiş &ayılması
nı mucip olur. Uhdelerinde müdürlük, 
ba§muavinlik ve muavinlik bulunan 
muallimlere haftada en çok on ilci sa
at dera okutmakla (bu cm iki saatte 
müzakere saatleri dahildir) mükellef 
tutulurlar. Orta tedrisat muallimliği 
evsafını haiz olup ta meslekten mual
liın bulunmama11 dolayı•İle zaruret 
halinde orta tedrisat mekteplerinde 
muallimliğe tayin olunan memurlarla 
ücretli ders deruhte eden muallimle· 
re haftada okutacaklan her den 
aaati için de iki liradan dört liraya ka 
dar ücret verilir. Kanuni ev&afı haiz o 
lup ta orta tedrisat mekteplerinde 
muallimlik eden mütekaitlere 10 Ha
ziran 930 tarihli kanunun birinci ve 
ikinci maddelerinde gösterilen meh -
de maqı derecesi üzerinden ve maat 
tahaiaatı Üzerinden ücret verilir. 

Maarif Vekaleti lüzum gördükçe 
ecnebi lisanı muallimleri için kadro
suna ayırdığı maaı mukabilinde ecne 
bi tahüyetinde bulunan lisan muallimi 
ni dahi kullanabilir. Muallim ve me
murlara verilen ücretlerle mütekaitle 
rin alacakları ücretler ve ecnebi tabi· 
iyetinde olan liıan muallimlerine ve'! 
rilecek maa9lar müktesep bak teıkil 
etmez~ 

Muallimlikte yirmi be§ seneyi dol
durmu~ olanlar, rızaları olmadıkça İ· 
lave ders ile mukellef tutulmazlar. 
Yalnız müzakere vazifesini yapmak 
mecburjyetindedirler. Orta tedrjsat 
muallimleri, resmi ve hususi mektep -
lerde ve müeueelerde haftada yirmi 
dört saatten fazla dena edrubte ede
mezler. Orta tedrisat mektepleri mÜ· 
dür ve ba§muavjn ve muavinlerjne 
muallimlik maaıından batka mektep-

1 

!erdeki ve pansiyonlardaki idari vazi
feelrine ınukabil ücret verilir. Ücret
ler, metkeplerin derece ve ehemmi • 
yetlerine göre Maarif Vekaletince tea 
bit olunur. Buna ait kadro tudur: 

Li•e ve orta muallim mektepleri mü
dürleri: 3 adet ı5o rra, 2 adet 125, 
12 adet 100, 19 adet 90, 5 adet 85, 4 
adet 80, 3 adet 70 liradır. O,.ta mek
tep müdürleri: 6 adet 85, 21 adet 60, 
22 adet 50, 22 adet 45, 8 adet 40, 8q 
muavinler: 3adet 80, 4 adet 70, 5 a· 
det 60, 5 adet 50, 10 adet 45, 2ı adet 
40. Muavinler: 10 adet 45, 10 adet 10, 
148 adet 35 liradır. Kanun ı Ey1ul 934 
tarihinde ınuteberdir. 

Ders kitapları 
Üniversite rektörlüğü, profesörle

re bir tamim göndererek, yeni ders se 
nesi ba§llla kadar ders kitaplarının ye 
ti,tirilmeıini bildinniıtir. 

Hususi, ecnebi ve ekalliyet 
mektapleri 

Hususi, ecnebi Te ekalliyet mek • 
tepleri için Maarif Vek&leti tara~•"':~ 
dan yapıl.makta olan talimatname onu 
müzdeki ders senetıine yeıittirilec~
tir. Yeni talimatnamede birçok ~u • 
him maddeler vardır. Bazı ecnebı ve 
ekalliyet mekteplerinde ihzari sınıf 
denen sınıflarda üç dört sene, talebe 
tarih coğrafya, yürt bilgisi okutulma
dığı anla~ılmı§tır. Vekalet önümüzde
ki sene, bütün smıflarda program mu 
cibince tedrisat için tedbrler alacak
br. 

Lise kampları kapandı 
Lise takbesinin kampları bitmit ve ta• 

lebe evlerine dörunüştür. 

BELEDiYEDE 

Kabzımallara 
Lüzum yok mu? 

Sebze ve meyvenin daha 
ucuz satılması için bir teklif 

Kabzımallardan bir zat belediye 
riy~se\.ine müracaat ederek lstanbu. 

1un sebze ve mey. 
ve i§leri hakkında 
mühim bazı teklif
lerde bulunmuıtur 
Müracaat eden zat 
Ticaret Müdürlüğü 
esk i §İrketler komi 
seri Bahri Beydir. 
Bahri Bey teklifin 
de diyor ki: 

- Sebze ve mey 
ve lstanbulda çok 
pahalıdır. latanbu
lun sebze ve mey• 

hAHRI BEY ve itini halletmek 
jçin pvveli K ...... -._ 

mallar Cemiyetini ortadan kaldırmak 
Ji.znndır. Aradaki tavauut '\. b. :&. ... e~;nJ 
belediye, yani bal idaresi yapmalı
dır. Belediye bir milli müe .. eseden te 
min edeceği yarını milyon lira ile bu 
İti yapabilir. Müstahsil parasını pe
tin alır, aylarca beklemez. lstanbul 
halkı ucuz aebze ve meyve yiyebilir.,. 

Bahri Beyin bir teklifi belediye ta
rafından tetkik edilmektedir. Fakat 
bu i§ için lazımgelen kred.nin kolay 
hulunanuyacağı tahmin edilmektedir. 
Bütün baıka kabzımallar cemiyetinin 
kaldınlmaaı, cemiyet kurmak hakkı 
kanunisine bir tecavüz aayıhnaktadır. 

· Elektrik fiatları 
Elektrik tarife komisyonu bugiin

lerde toplanarak yeni üç aylık elek
trik tarifesini tesb1.t edecektir. Komiı 
yona bu sefer Nafia komiseri Cevat 
Münir ve belediye komiseri Hakkı 
Beyler İştirak edeceklerd:r. Fiatlann 
bir mikdar daha tenzil edielbileceği 
tahmin olunmaktadır. Çünkü fiat tes
bit edilirken esas ittihaz edilen for· 
mülün ana unsurları, bugiinkü iktısa
di bayat mikyaalarile, çok d~ü§tÜr. 

Aylık pazara 
Beledjye memurin aylığını aqcak 

pazar günü verebilecektir.. Bu ay, 
belediye gayri melhuz bazı masraflar 
yapmak zaruretinde kaldığından •• • 
kıntıya dü§müıtür. 

Ekmek 
Ekmek fiatı eski narh üzerinde te• 

bit ed'lmiştir. Ekmeğin kiolau 9,30 
kuruştur. Bu fiat daha on be§ gün mu 
teber olacaktır. 

YUk arabacıları kamyonlardan 
şikayet ettiler 

Yük arabacıları belediyeye müra
caat ederek kamyonlardan §İki.yet et 
miı~~r, ke_ndile~n iş yapamadıklan
nı soylemı§elrdir. Belediye bu meaele
yi tetkik etmiş, iktısat müdürlüğü 
yük arabaları, kamyonlar hakkında 
bir iş bölümü talimatnamesi yaprnıt· 
tır. Bir kıııın yük arabalarının ve kam 
yonlarının her iakeleye göre muayyen 
bir hadde te.bit edilmesi muhtemel
dir. Talimatname daimi encümende 
tetkik edilmektedir. 

Beş yaz yangın musluğu 
daha yapılacak 

Belediye Fen ltelri Müdürü Ziya 
Bey, dün, Terkoga giderek yeni yapıl 
makta olan tesisatı teftiı etmiıtir. Ye· 
ni tesisatın ve ıslahatın eylôle kadar 
ikmali mümkün görülmektedir. Ey
lulde ıehre verilen günlük 28 bin ton 
su, 36 bin tona çıkarılacaktır. Beledi
ye, tehrin muhtelif yerlerinde 500 
yangın musluğu da tesis edecektir. 
Bu musluk geni9 borulara rapted:Je
cek ve Üzerlerine levhalar konacak. 
tır. itfaiye hortumları bu musluklar· 
dan daha bol au alabileceklerdir. · 

İki Çek gazetecisi oto
mobille geldiler 

Dün, Alan ve Bohomil isnıin
de iki Çek gazetecisi hususi oto
mobillerile şehrimize ı:elmi§ler -
dir. . , 

Gazeteciler, buradan Suriye, 
Şam, Bağdat, Kudüs, Arabistan, 
fran, Ermenistana gidecelı:lı!r ve 
tekrar ayni yolla meml~ketlerine 
döneceklerdir. 

Geçtikleri memleketlerin ah • 
valini tetkik ve Çekoslovak genç
liğini bu şekildeki seyahatlere te~
vik etmek maksa~ile dolaşan Çek 
meslektaşlarımız bu sabah Anka
raya hareket edeceklerdir, 

Mübadele işlerinin tas
fiyesi devam edi_ o· 
Muhtelit mübadele k-Omisyo

nunda tasfiye faaliyetine devam 
edilmektedir. 

Encümenlerde muallak bulu • 
nan dosyalar Türle ve Yunan ka· 
tibi umumiliklerine verilm1ştir. 

Katibi umumilik, prensibe 
taalluk eden işleri •karar altına a
lınmak üzere bürolara havale et
miştir. 

Diğer taraftan Türle heyetinin 
kararı mali olarak tayin ettiği em
lak tetkik edilmektedir. Ankara 
itilafnamesi mucibince bu mallar 
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Von Scbleicher! 
Von Scheicher'i bizde çok az 

kimse tanır; halbuki bir zamanlar 
bütün Almanyayı idare eden bu a
damın bütün cihan tarihi üzerinde 
çok büyük tesirleri olmuştur. 

Von Scheicher kimdi? Alman
yada astığı astık, kestiği kestik bir 
adam. Almanyanın mukadderatı 
üzerinde oynayan bir adam .. 

Bugün ne oldu? Vatanına hiya
net cürmile tevkil edileceği esna
da devlet kuvvetlerine karşı gel
e/iği için bir kurşunla yere serilen 
b:r hain! T O:.in ne garip cilveleri 
vardır. Ba:z:an yanlış atılan küçük 
bir adım, böyle insanı en yüksek 
mevkiden birdenbire toprağın içi 
ne kadar sürükler ve uzun sene -
/erde yapılan muazzam şerefler, 
bir saniyenin içinde payemal ve 
berbat olur. 

Von Scheicher'in akıbeti de ta
rihteki birçok misaller gibi böyle 
oldu. 

Eski bir Alman darbımeseli vm 
dır: "Prusyayı tutan Almanyayı e 
linde tutar.,, der. 

Prusyayı tutan ordudur. Ve OT• 

duyu da bir zamanlar tutan bu 
Von Scheleicher olmuştur. 

Bugün tam eW iki yaşında ölen 
bu adam çok genç yaşta jeneralli
ğe yükselmiş kimselerden biri idi. 

Küçük zabit mektebinden mü
lazim olarak çıktıktan sonra çabu 
cak ilerlemiş, harp akademisinde 
bir müddet staj yapmış ve 1913 te 
erkanıharp yüzbaşısı olmuştur. 

Kendisinin emri alhnda, Hin -
denburgun oğlu da bulunuyordu. 
Harp zamanında karargahı umu· 
mide çalışmış, bu müddet zarfın -
da işgal edilen arazinin teşkilah, 
iaşesi ile meşgul olmuş ve askeri i~ 
lerden maada siyasi sahada Ja ken 
disini göstererek gerek müttefik -
/erle, gerek bitarallarla birçok mu 
ahedelerin miizakerahnı idare el
miştir'ı. 

1918 de, Alman ordusunun in
hidamından birkaç halta evvel 
Ludendorll'u istihliil eden Jene
ral Groner'in erkanı harbiyeı.ine 
dahil olmuş, ve Kayser Almanya -
dan kaçtıktan sonra gönüllü ordu 
sunu bizazt teşkil eclerek, bunların 
sıkı bir inzibat altında yetiştiril -
mesine nezaret etmiştir. il 

Bundan sonra Von Seekt'in ma 
iyetinde çalışmış, ve nihayet Von 
Hammestein, Geuler, Groener gi
bi bütün Reichver Nazırlannın en 
büyük itimadını haiz bir adam ol· 
muştu. 

Harpten sonra National • Soci
aliste'lerin hükiimete dahil olmmı 
nı İsleyen adamların en bapnda 
General Schleicher bulunuyordu. 
Hatta Bitlerle Almanyayı idare e
den adamlar arasında ilk münase 
beti tesis eden bu idi. 

Eski bir Prusya darbı meseli 
der ki: 

"Dünyada evvela 'Allah Baba 
vardır. Bundan sonra süvari zabi
ti daha sonra süvari zabitinin atı 
gelir ... Bundan sonra bir şey yok
frır. Daha sonra piyade zabiti ge
, : t •• Daha sonra hiç birşey, daha 
sonra gene hiç bir şey. Ve nihayet 
domuz sivil vardır.,, 

Von Schleicher bu darbımeseli 
fil suretle tadil etmişti: 
"- Evvela qsulen 'Allah vardır 

demek laiımdır. Sonra baronlar 
vardır. Daha sonra orıJu vardır. 
Daha sonra benim atım vardır, 
Daha sonra birşey yoktur, daha 
sonra gene birşey yoktur ve niha
yet Reichıtag vardır.,, 

işte Von Sleicher böyle bir a
damdı. Belki ölürken yaptığı dem. 
bımeseli tadil etmeği düşünmüş 
ve: 

- Her şeyden evvel Hitler var
.dır. Ve Bitlerden de evvel "mu. 
kadderat" vardır, demiştir. 

Mümtaz FAiK ---
lngilizleriu "Seyyar 

filosof"u geldi 
İngiliz matbuatının "Seyyar 

Filosof,, tesmiye ettiği, tek başı· 
na seyahat etmekle maruf M. 11 • 
lion, geçen nisan ayında Londra
dan hareket1;- Tibetin henüz keş· 
folunmamış mıntakalarına gitmiş· 
tir. 

Mumaileyh, Avrupanın birçok 
ıehirlerinde konferanslar verdik -
ten sonra birkaç gün kalmak ü • 
zere şehrimize gelmiştir. M. lllion, 
buradan İrana gidecektir. 

hakkında komisyonlardan tasvip 
kararı alınması icap etmektedir. 

Bu tetkikat bitirildikten sonra, 
Türk heyetinin kararı kati yet kes· 
bedecektir. 

' 



( . --,ı cu .. .A.K. 
Londra mektup.arı 1 - ....... + •; a; 

Sınıfsız ve tezatsız 
Milliyet 

LONDRA: 1 • 7 934 imtiyazsız, ısı
rufıız, kaynaımıı bir kütle olmanın mil
liyetin esas umdelerinden, ana tıarlarm· 
dan biri olduğuna, Mustafa Kemal pren• 
aiplerinin hepsine olduii'u ıtibi - canla 
ba,la inanmrştım; milli vahdette bu şe.rl• 
larırı: yanında iktısadi menfaat birliğinin 
de eşsiz bir yer tuttuğunu biliyordum. 
Bunlar üzerinde büyüklerimizin niçin o 
kadar fazla durduğunu lnııilterede sınıf· 
lan ve menfaat teza tlannı görerek an .. 
ladım ve in-=ı tamamladım.. 

imtiyazsız, 11rufıız, kaynafmıt bir küt· 
le olan Türk milletinin iki yurt sever fer
dini ancak vücut ~lığının, irfan sevi 
yesinin ve isim değiıikliğinin ayırdığını 
görüyor ve her milletinin fertlerinin a• 
'ağı yukarı ancak bu şekilde aynlıruı 
bulunacağını sanıyordum. 

Halbuki: lngilterede, lngiliz miletti 
içinde, sınıfların iki ayrı millet kadar 
biribirinde uzak, biribirine yabancı ol
duğunu, ayrı adetler, ayrı telakkilerle 
biribirinde ayrılmıt bulunduğunu gör 
mek beni ıaıırttı. Ayni kaptaki su ve 
zeytinyağı gibi lngiltere de yukardan 
aşağıya, ortadan kenara muhtelif içtima· 
i tabakalar arasında dolaştıkça batka mu 
bitte, başka şeraitte olduğunuzu derhal 
farkediyorsunuz. lngilterede bi:zlm tari· 
fimize, a5nn İcaplarının doğurduğu ta
rife göre ikisinin adı da lnıı-iliz olan iki 
ayn millet ya§ıyor: Biri miras yiyen 
biri çaıı!an, biri keyfeden, biri sürünen, 
biri duraklıyan biri aranan iki lngiliz 
millet !.. 

Londrada, dünyanın en zengin ve en 
fakir insanı, birinin patlayan 'f'll"panya• 
,işesini öteki, ötekinin hınldayan aç ne· 
fesini beriki duyacak kadar yanya• 
na Yafıyorlar. Her büyük se'ıirde bu te
zatlara rastlamak mümkür ~..- ; fakat bir 
bafında köpeğine 18,000 sterlin vasiyet 
eden, öbür başında dişini çektirmeye 10 
tilin değil ağnsını durdurmaya birkaç 
penlik aspro bulamıyan iki kadının ayni 
gündo öldüğü mahalle ancak Londrada
dır ... 

Dün; Haydparkta biribirine yakın üç 
kürsüden, biribirinin dütmaru üç reji. 
min prensiplerini §atkın ve çaresiz hal
kın batına bardaktan boşanır gibi birden 
hızlanan ve bizde adına ahmak ıslatan 
denilen yaz yağmurlan gibi yağıyordu .• 

9 Milyonluk Londrada oturduğu evin 
sahibi olan insanlann sayısı, binler ha· 
nesini aşmıyor. Herkes, .birkaç yüz zen· 
ginin eciridir .. Geçen gün cazetelerden 
birinde "Londrarun aah.ipleri,, diye bir 
serlevha gördüm; münevverler, siyasiler 
zümresinden veya gençlikten bahsediyor 
sandım. Büyük caddelerin, meşhur semt· 
!erin arsa, ev ve dükkinlanna hep birden 
sahip olan birkaç zengini yazıyordu; 
köylerde değil daha Londranın yakınla· 
nnda birkaç saatlik otomobil gezinfuin. 
den ııonra uyanık 1 ngiliz ııeoçleoi, acı 
bir gülümseme ile 'u nükteyi savuruyor· 
lar: Ne kadarcık gittik ıankil Hala 
( ... ) un merasmclayız; ufukları tutan ba 
merada Lord cenaplarının ya bir ko•u 
atı, ya iki av köpeği dolatabilir; bllfka 
biç; kat uçurtmaz, kervan göçürtmez!_ 

lktısadi menfaat birliği, dq pazarların 
eski tartlaıdan 11ynlma11 ile geyteyİp 
çözüldükçe sınıflar arasındakj tezat U• 

çurumlaşıyor .. 

1 ngil tereyi gören, ayrı ımıflardan bir 
iki 1 ngilizle kon utan İnsan, iyi bir lngiliz 
gazetesinin "bize de Mustafa Kemal gibi 
bir tef larrm!,, cümlesindeki sonsuz ve 
smnimi imrenişi çok iyi anlıyor .. im-
tiyazsız ve kaynaşnuş bir kütle, sınıf· 
aız ve tezatsız bir millet olmanın fazile· 
tini anlamak ve liberalizmin iflasım gör
mek İçin alim olmaya artık lüzum kal
mamıştır.: lngiltereyi görmek kafi.. 

Behçet KEMAL 

Eıninönü kazası Alemdar nahiyesi 

nüfus memurluğundan : 

Edirne, Findik Fakih m. Kovacılar c. 

mukayyet Jsak Ef. bu kere beşinci bu· 

kuk mahkemei karimle ismi Edmon o

larak tashih etrnittir. Keyfiyet ilin olu

nur. (909) 

Yeni adam ... 
Müvezzi aokoktan bağıra bağı

M geçiyordu: 
- Yeni adam .. Yeni adam ve· 

relim, yeni adam! 
Yanımda birisi ohıTuyordu; so 

du: 
- Ne •atıyor? 
- Duymadın mı dedim, yeni 

adam satıyor ... 
- Yeni adam nedir? 
- Bir gazete! •• 
Başını salladı.: 
- Ha .•. O başka.. Y okaa inan· 

mazdım. 
- Neye inanmazdın? 
- Yeni adamın satılabileceği-

ne ... Benim bildiğim yeni adam, 
"Gazi,, devrinin adamıdır. O ne 
satılır, ne de satın alınır.! 

Kulak MiSAFiRi 

1 Asker! fabrikalar ilanları 1 
Barut Fabrikaları ihtiyacı 

için <ışağıda yazılı malzeme ay 
rı ayrı aleni münakasaya ko
nulmuş olduğundan taliplerin 
şartnameleri görmek için her 
pazartesi ve perşembe giinleri 
ve rrıünakasalara girmek üze
re de 9 Temmuz 934 pazartesi 
günü saat 10 da Bakırköy Ba
rut fabrikalarında. satmalma 
komisyonuna müracaatları. 

(517) (3332) 
75 ila 90 Ton 114 lük yük

sek Oleom. 
70 Ton 105 lik Oleom 
95 ila 105 Ton Haıruzı Kib

rit 
S5 ila 105 Şili küherçilesi 

3800 ila 4200 kilo Südkostik 
3750 ila 4000 kilo Mükelles 

Soda 
1700 ila ..:.vu:l kilo Santiralit 
1485 kilo Difenilamin 

20 kilo Nikrozin 
~~~~~~~~~--=3877 

Fatih Sulh 3 üncü hukuk hakimliğin· 
den: 

Cerrahpa§Bda Hubyar mahaUesinde 
Kasap baıı sokağında 9 numaralı Zili· 
ha hanım müteveffa Bekir ef. İn sağır 
krzı Talia hanım ile Baki Doğan ef. ye 
2-7-934 tarihinden itibaren vasi tayin 
edildiği ilan olunur. (923) 

Konya aaliye hukuk mahkemesinden: 
Konyanın emirhalil mahallesinden 

Seyid Mehmet oğlu Seyid zevcesi ve Re
cep kızı ana kız hanım tarafından Kon
yarun Piresatabacı Seyid mahallesinden 
budayci Arap zade Hpsan efendi aley· 
hinde boşanmaya dair asliye hukuk mah 
kemesinden tebliği için yapılan muame
lede mahkümunaleyh Hasan efendinin 
ikametgahı meçhul kalmış olduğundan 

müddeti zarfında kanun yollan• a mü
racaat ebnesi hususu tebliğ mal<amına 

kainı olmak üzere ilan olunur. (920) 

''•illiy~t 
Asrın umdesi " MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Tiirki.ye için Hariç içirı 

L. K. L. K 
3 a1lıiı. • • • • . • .. 4 - 8 -
6 '• • . . • . . . . 7 50 14 -

12 .......... 14 - 28 -

Gelen ••ralc ıeri •erilmez.- Müddeti 
ıeçen rııüshalar 10 kuruıhlr.- Gazete •• 
natbaa.1a ait itler ic;in müdiriyet2 müra
cAat edili.r. Gazetemiz ilinların me•'uli1e· 
tini kabul etroez. 

Milliyet'in romanı: 12 

odasına koy. Ben onlara hırsız 
kimmif anlatayım!,, 

- Baban büyük seferberlikte 
asker değil mi idi? 

- Balkan muharebesinden to
pal kaldığı için askere almamıf· 
)ardı. 

- Ey! sonra ne oldu? 
-Senin anlayacağın anam herşe 

yi hazırlamıf. Babam mahpushane
nin duvanm delmiş. Çıkını,. Duy
mu,Iar. istasyon yolunda bastır-

' mışlar. Topal olduğu için kaçama· 
mış. Arkasından kurşun atmı,Iar .. 
işte o kadar. 

Emine kız sustu. Entarisinin e· 
teği ile gözlerini sildi. Sansaros 
dinliyor ve sigara üstüne sigara i
çiyordu. Kız tekrar la~a başladı: 

- Köydeki evimizi eşyamızı 
neyi hım "ı .>.' ~ ~ R' ze iki dösek, 
iki yorgan, iki yastık bıraktılar, 
Bit- de carn a~ırlarır..uzı. Aul İ~İ'1 
yüreğe dolrunilnı nedir bilir misin? 
Ne e,ek calır.mı• '1e ı-t, ne bir .ey. 
Ama n'deceksir.? Kime dert a:ıla-

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
tırsın. Konya vali pllJası P&fil ko
e&feyblerle V ahramgille•in adamı 
Dnit.BabllJDln hırsız olmadığına mı 
yanarsın? öldürüldüğüne mi? yok· 
sam bizim kimsesiz kaldığımıza 
mı? 

- Ağlama be! Anlat itte! 
- Belki bir it buluruz diye Kon. 

yaya geldik. Gel :zaman git zaman 
olmadı. Bir yazda babamı öldürdü
ler, gelen kışa anam evlendi. Ni
deceksin? Diyen demit: Yiğit av
rat erkeksiz edemezmiıt. Benim a· 
nam da hem yeğitti hem güzel. 
Kı3met bu. Bir yandan da başını 
• ı-0 ~,. ı.- dam, beni doyuracak azık 
bulacak diye .. Konya paşasının 
adamlarından bir Arap oğlu Cab
bar onbatı varmış. itte ona vardı. 
Aklı sıra Arap oğlu intimas (ilti
mas) edecek te evimizden götür
dükleri ötemizi berimizi ku;tara
cakmı~ısız. O zamanlar Kcnyada 
ço kanfıklar vardı. Ankarada 
millet muharebedne kalkı,anlnrla 
birlik o!mıyanlar azıtmıtlardı. Si. 

MJLLIYET PERŞEMBE -' ı:t..MMUL Ul.14 

-Öz dilimizl~J 
Ağıt var mı? 

-Ağıf (1) var mı? 
Balgasun (2) culara sorarsan: 
- Hayır! 
Bize sorarsan: 
- Evet! •• 
Çiinkü, biz görüyonız, onlar gör 

müyorlar. Kılıcı (3) ler içinde öy
le çefitli aldatmaca (4) yapanları 
var ki; en açıkgözlere parmak uır
tırlar. Bunlar için üçe alıp on üçe 
satmak, ulak iş ... Hiç vurgun Vur· 
madıkları gün, birkaç yüz acaruk 
(5) ın canını yakarlar. 

Okka kiloya çevrildikten som·a 
bir kördöğüşüdür gidiyor. 

Banm (6) ların artam (7) ı ya
nyarıya bindi. Fırıncı ekmeğini ek 
sik çıkanr. Bakkal, peynirini ek· 
sik tutar. Manav, yemişin çürüğü
nü, kacap etin kokmuşunu satar. 

Yağın katıksız;ını, siitün susuzu
nu, auyun anğ (8) ını bulamaz. 
sın. 

Aşevinde iki kap tatsız tuzauz 
yemek için bir liram alırlar. 

Sabancada beş kuruşa satılan 
ahlatın adını burada armuda çevi
rip okkcısını otuz beşe yuttururlar! 

Bunlar ağış değilse ağış nedir? 
diye soramaz mıvız? 

M. SALAHATTIN 

ı - A~& - İhtikar, 2 - Bal
gasun - Belediye, Balgasuncu -
Belediyeci , 3 - Kılcı • Esnaf, 
4 - Aldatmaca • Hile, 5 - A
caruk - Fakir, 6 - Barım - Mal, 
7 - Artam - Fiat, 8 - Anğ • Saf. 

Bugünkü program 
lSTANBUL: 

18,30 Plak neşriyatı. 19,20 Ajans ha· 
berleri. 19,30 Türk muıiki nt~riyntr, 
(Kemal Niyazi B. Havriye H. Azmi B. 
Müzeyyen H.J 21 Se~ım Sım Bey ta
rafından konferans. 21,30 Stüdyo caz 
heyeti, stüdyo tango orkeıtrası. 

223 Kh•. VARŞOVA, 1345 m. 
18.35 ~ Oda. musikisi. - Mu .. habe. 20,151 

Tagannili piyano konseri. 20,40: Pl&k. (aalon 
musikisi.) - Haberler. 21: Musahabe. 21,12: 
Şrammel tnuaiıkiıi. 21,50: Haberler. 22,15: 
Karıtık konıer. 23 : Din hale.kında koıı(eranı. 
23,15: Danı musikisi . 

823 Kh•. BUKREŞ, 364 m. 
13 • 15: Herıünkü neıriyaL 19: Mut.aha.be. 

- Gr. Diniko orkeıtruı. 0,.30: Oai•ersite. 
radyosu. 20,45: Plilc, 21: Musahabe. 21,15: 
Waeoerin "Götterdaemmetunr., ope.raıından 
ıahn.-ler (plak ile.) 

545 IChz. BUDAPEŞTE, SSO m, 
21: Opera orkea~a 11.80: Harice bir na

zar. 23: Vereı Siıan ta~mı. 24,10: Danı mu
aikiıi . 

686 Kh•. BELCRAT, 437 m 
21: Senfonik konıer. 23: Musahabe. Dana 

pli.klan. 24: Kab•ehana konseri. ' 
175 l(bz. Moskova 1714 m. 
11t30: Musahabe. 22: Almanca neıriyat. 

23,05: Franıızca netriyaL 2.f,05: lıpanyolca 
ne,riyat. 

832 Khz. MOSKOVA, 360 m 4 
17: Hafif mu~iki. 18,30: Tiyatro ••Ya ope

ret temsili. 21,30: Danı muıikiıj 
Khx. PRAG, 470 n1. 
20,30: Pri ı operasından naklen -·Guilloume 

TeJI,, op~r~u. 23,15: PIMk. 23,25: Scharmmel 
muıikisi. 1 

713 Kh•. ROMA. 420 
21,45: Karışık koaser, - Müteakı\,en hafif 

musiki ve danı p.ırçzıı.ları . 
950 Kh.. BRESLAU, 316 m. 
21,15: MilU ne1r.yat. 22: Piyano kon•e.ri, 

22,25 = Muubabe, 23: A•u•turya, 23,20: Ha• 
herler. 23,45: Dana ma•ikiıi. 

Kh.z. DeutıchİAndsırnder 1571 m. 
21,16: Milli neıriyat. 22: Wagnerin e.•erJc.jn 

den 111.ürekkep koaıer. 23: aHberler. 23,45: 
Denizcilik haberlf'ri. 24: M\inihten ıece kon· 
•eri. 
ŞIMALO ITALYAN CRUPU, 
21,45: "Ero e Leandro., isimli ü~ perdelik 

Gorionun operası. 
' Klu. ViYANA, 507 m . 

2C.SS: Kl&ıik Ye modern Viya.na operetle
rinden parçalar. 22,55: Haberler. 23,10: Ba· 
çhin eserlerinden piyano ce orc konseri. 23,40 
Danı muıikiıi. (Palmholf Kah•eıinden.) 

90<! tı::h•. HAMBURC, 332 m. 
20: Bando nu:zıka.. 21: Haberler. 21,15: MiJ

li neıriyat. 22: Ne,eli yeni muıilr.i. 25: Haber
ler, 23.20: M':nikili neıriyat. 24: Dan• .. ha· 
fif mu•iki. 1,15: GKe konıerl. (Alman senfo
nisi.) 

!ahlar patlıyor, ortalık karman çor
man oluyordu. Odamızdan çıkamı
yorduk. Anam iki saat içinde bile 
değil .. Şöyle bir yıkıldı, biraz sen· 
ra öldü. Yürek hastalığı vlll'IDl'f· 
Birdenbire yüreği durmuf ta on· 
dan ölmüf. Babalığımla evde yal· 
mz kaldık. 

Konya pafasını bağlayıp Anka· 
raya götürmüfler de kazığa kak
mışlar. Sonra babalığım Cabbar 
onb&fl çarşıda mezatçılık etmeğe 
batladı. Dükkanlardan aklıkları 
malları sanki sahipleri satarmıt gi
bi haraç mezat ederdi. Bilmiyenler 
de ucuza bit pazarı malı alıyoruz 
diye dükkan malını pahalıya kapı· 
fırlardı. 

Bir gece babalığım bir ay önce 
ölen anamı hatırladı. Ne iyi kadın 
olduğunu anlattı. Elinin tersi ile 
gözlerini sildi. 

- Yanımda sen oldukça ben a· 
nanı hahrlıyacağım. dedi. Sonra 
boynuma sarıldı. Y ~lı gözlerle, 
salyalı ağızlarla beni öptü, öptü. 
O gece beni koynunda, hem de sol 
kolunun üstünde yatırdı. Hep a
namdan konuftu. Ben ağladım. Be
ni susturmak için lier yanımı ok
fadı. Aradan bir hafta geçti. Ben 
hep babalığmıla yahyordum. Ana. 
mm acısını unutayım diye bana 
etmediği el takaları kalmazdı. Eh. 

Şark Dcmiryolları 
Edirne için tenezzüh 

katarı 
Şark DerniryoUan idaresi tarafından 

aşadaki vakıtnameye tevfikan tenunu
zun 13 üncü cuma günü lctanbul ile E
dinıe arasında bir tenezzüh katan ter
tip ediJ.mqtir. 

Hususi tenezzüh treni 
latanbul hareket 8,00 
Kumkapı ,, 8,07 
Samatya ,, 8,13 
Yedikule ,, 8,17 
Bakrrköy " 8,25 
y eıilköy " 8,33 
K. Çekmecı ,, 8,41 
lspartakule ,, 9,13 
Hadımköy ,, 9,38 
Çatalca ,, 10,01 
Kabakça ,, 10,26 
Sınekli ,, 11,07 
Çerkesköy ,, 11,40 
Çorlu ,, 12,08 
Muratlı ,, 12,38 
Seyitler ,, 12,58 
Lüleburgaz ,, 13.20 
Alpullu ,, 13.46 
Pehlivanköy ,, 14,13 
Uzunköprü ,, 14,38 
Pityon ,, 14,53 
Edirne ,, 15,52 
Edinıeşehir muvasalat 16,00 

Iıbu kataıda her sınıftan araba ile 
Beynelmilel Yataklı Vagonlar Kumpan· 
yası tarafından tahsis edilen tenzilatlı 

bir büfe vagonu da vardır. 
işbu tenezzüh katarının tahriki müna· 

ı-.............. ,... .................................. .... 
YEDİKULE 

HAVAGAZI ŞiRKETi 
Atideki maddeleri istihsal etmekte ve aatıııaktadır: 

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

KATRAN (bilhassa yol inşasını elverişlidir) 
BENZOL ( ham ) 
ASiT FENiK 
SATGAZOL ( Kartolineum tipi) 
SiYAH EOYA (Bilhassa demir için çok elverişlidir) 

Her Jürili malümat a!mak için: Bey oğlunda, Tünel 
Metre Hanında satış şubesi:ıe miiracaat edilmesı 

meydanında 

(928) 

Çatalca Müstahkem Mevki 
Satınalma Komisyonundan: 

Müstahkem Mevki kıtaatı ihtiyacı için 18,000 kilo sa• 
de yağı 16-7-934 Pazartesi gÜnÜ kapalı zarf usulile saat 14 
te münakasaya konmuştur. Tal iplerin evsaf ve şeraiti öğren• 
mek için Hadımköyünde Mv. S J.tmalma komisyonuna müna • 
kasa gün ve saatinden evvel müracaatları. (3552) 
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Bursa Yerli Mallar Sergisi açılmıştır 
Bursa Beş'nci Yerli llallar Sergisi şelarin ea muhteıem binası 

olan Tayyare ıinemasmda açılmışhr. Sergimizi r6rmek, ayni sa· 
manda şifalı Buraanın kaplıcalarından istifade etmek isteyenler bu 
mnhim fırsatı kaçırmuınlar. (884) 3978 

sebetile hattın bütıiin mevkiflerinden ı Dr. IHSAN SAMI 
yolculara Edirne için azimet ve avdet ---~ C İ C 1 DUDAKLIK olarak aşağıda göıtemen fevkalade BAKTERtYOLOJİ 
tenzilatlı biletler verilecektir. LABORATUVARI 

latanbul, Kunıkapı, Samatya, yedi- Umumi kan tahlilatı, frengi noktai 
kule, Bakırköy, Yetilköy, K. Çekmece, nazarından (Wassennan ve Kahn 
lapartakule, Hadımköy, Çatalca, Ka • teamülleri) kan küreyvatı sayılması. 

ekr Tifo ve ısıtma hastalıklan t"§hiai. bakça, Sin ıden Edirne için azimet ve I 
avdet: idrar, balgam, cerahat, kazurat ve ou 

ı inci mevki 8,- lira ta!Jilatı, Oltra mikroıkopi, hususi a· 
il inci mevki 6,- ,, şılar istihzan. Kanda üre şeker. , 

Klorür. Kollesterin miktarlarının ta
li! üncü mevki 4,- " 

- Çerkesköy, Çorlu, Muratlı, Seyit. yini. Divanyolu No. 189 Tel: 20981 
ler, Lüleburgaz'dan Edirneye azimet 3252 
ve avcletı : 

1 nci mevki 6,- lira 
il inci mevki 4,50 ,, 
ili inci mevki 3,- ,, 

- Kırklareli, Taşağd, Kavaklı, Ba· 
baeski, Alpullu, Pehlivanköy, Uzunköp· 
rüden azimet ve avdet 

1 nci mevki 4,- lira 

il nci mevki 3,- " 
II 1 nci mevki 2,- ,, 

• Balada gösterilen iıbu fiatlar azimet ve 
avdet ücretlerile bil11tnurn v...-ııileri ih
tiva etmekte olup büyük yafta olanlar
la dört yaşından yukarı çocuklar hak· 

kında tatbik eclilecektir. ~ 
4,- yaş.ından aşagı olan çocuklar 

meccanen seyahat edeceklenlir. 
ltbu biletler,. k.ayde tabi bagajların 

nakliyatına, hak'babıetrnezler. 

htanbul birinci iflas memurluğun

dan : 

• 
OGnyanı~ en ublt 

dudak boy•ır, 

FARUKi'niıı CiCi 
allıjiıdır. Hlç bir le• 
maala •lliumeL Yı• 
kaaaa bile ;ıkmaL 
24 saat dudakta kalır. 
Te•rübeal kolaydır. 

Deposu ı Sultanhaaıamında 

FARUKi OOZEL KOKULA~.! 

"--• mağuııııdı;_• 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk malı• 

kemesinden : 

Herok terekesine ait bulunan bir .,,, 

dık gücüteli, lıir adet yedi mekikli ipell 

dokuma tezgilıı, bir pamak testere mi' 

kinasr, bir projeksyon aleti, iki adcl 

köpüklü yanıtın söndürme tübü, bet a• 

det muhtelif tipte santrifüj tulumbalat 

ve ak...;, Galatada Danüp hamoıO 

birinci katında aatılacağmdan talip "" 

lanlanıı 8-7-934 tarihine müsadif pazı' 
günü saat 15 ten 17 ye kadar memurtl"' 

na müracaatları lüzumu ilan olunur. 
(915) 

ls18nbul asliye \içüncü hukuk mah
kemesinden : 

G 

Tenezzüh biletleri, ancak, azimet, 
vakıtnamesi yukarda gösterilmiş olan 
hususi katar için ve avdette ise, Semp.. 
lon • Oryant • Ekspres lükı katan ha
riç olmak üzere, 19 temmuz, perşembe 
günü sabahı 107 numaralı katara kadar, 
bilumum trenler için muteberdir. 

Müflis Sokrat Siloatiros efendiye ait 

ve temamma 4600 lira kıymet takdir O• 

lunan htanbulda Balıkpazarmda Şeyh 

Mehmet Kilani mahallesinde eski tüc· 
car yeni balıkhane meyhanesi ııokağın· 

da eski 3 ve yeni 7 No. lu ve bölmeli 

bir bap dükkanın 240 hissede 9 hissesi 

taafiye ınünasebetile 7 Ağustoa 934 sa· 

lı pnü saat 10 dan 12 ye kadar yeni 

postahanede vaki birinci iflaı dairerin· 

de müflisin iflas idare heyetince açık 

arttınna ıuretile sablacakı.r. Yevmi 
mezk\ırda tahmin edilen kıymetin yüz· 
de 75 ni bulmadığı 'takdirde en son ar
tıranın taahhüdü baki kalmak üzere 23 
Ağustos 934 perşembe günü ayni saat

lerde ikinci arhnnası icra ve Wi bırakıl 
ması yapılacaktır. Artamaya ittirak e-
decekler yüzde yedi buçuk nisbetinde 
teminat parası veyahut Milli bir b.~nka 
mektubu verecektir. Yalnız üzerinde bı· 
rakılma tarihinden itibaren sarfı la
zımgelen rusum ve harç ve sair masarif 
mütteriye aittir. Şartname itan tari· 
hinden itibaren her gün görülmek üze
re dairede açık bulundurulmaktadır. Faz. 
la izahat almak isteyenlerin 34-10. No. 
ile memuriyetGnize müracaat edebilecek 
!eri ilin olunur. (924) 

Madam Anna tarafından Beyoğlandıl 

Hamalbafı caddesinde 36 No. lu apart

manda mükim iken halen ikametg&hl 

meçhul bulunan Vasi\ Afanasi efendi 

aleyhine açtığı terk ıebebile boşanma dl 
vasırun tahkikatı bil'ikmal evrakı da# r 

Tenezzüh biletleri 8 temmuz 1934 ta• 
rihinden itibaren Şark Oenıiryollan 

mevkiflerinin giıelerinde oatılacaklar
dır. 

Hususi katardaki yerler mahdut oldu
ğundan al&kadarlarrn tenezzüh biletle
rini önceden ahnaJan tavsiye olunW". 

MUDURIYET 

ISTANBUL AVCILAR CEMIYE· 
nNDE-N: 

lıtanbul Avcılar c<'mİyeti senelik kong. 
rası 15 Temuz 193·1 pazar ııünü aaat 17 
de lstanbal Halkev\ salnnunda toplana· 
calantır. Cemiyete kayıtlı olsun olmaam 
latanbulda bulun:ın bütün avcılann her· 
halde teırifleri rica oluru•, 

Ben de küçük değildim. Bir gece, 
birdenbire bu pkalardan hotlan
dun. Öyle botlandım ki artık gece· 
leri babalığını yatmadan önce, ben 
yatıyordum. Yalandan kederli du
ruyordum, .babahğım da kederleri· 
mi avutmak için benimle fakalllfı
yordu. Bir ko1D9u arkada.tun Ha
cer vardı. Bu tatlı takaları ona 
söyledim. Babalığonın anamı ne 
kadar sevdiğini, bana nasıl bak. 
tığını bllftan sonuna kadar anlat. 
hm. Hacer bunu anasına söyle
mİf. Anası yememit içmemit, ba. 
basına anlatmrf. Bir gün Hacerin 
anası beni çağırdı. Sordu. Ben 
hepsini söyledim. Beni hastahane
ye gönderdiler. Doktorlar her ya. 
mma bakblar. Bir fey yok, sapa 
sağlam diye )aport (rapor) ver. 
mitler. Ama babalığım ortadan 
kayboldu. Ankarada aramışlar, o 
da kaçmrıt.Allah razı olsun Konyalı 
)ardan. Hacerin evinde üç ay kal
dım. Bana Hacerleri gibi baktılar. 

Hacerin babası ikide birde ha
mmına söylerdi: 

- Bu kız ne olacak? Bari ge
linlik çağma geliverse de liir ever
sek. Daha çocuk sayılır. 

Bir gün beni bir eve götürdüler: 
- Bu beyle ftu hanım arbk se

nin bilmem nen ek-diler. Onlarla 

heyete tevdi IOhnmıt ve muhakeme gii

nü ol.malı: üzere 18-7-934 çarşamba gii• liı 
liı 
ın 

c· 
nü ıaat 14 tayin edilzııit olduğundall 

yevmü mezkürde bizzat veya bilvekiı. 

gelmediği takdirde gıyaben muhalremef' ın 
devam olunacağı ilan olunur. (922) 

Istanbul ikinci iflaı memurluğundan: l!!!I-- F f R S A T ! 
Müflis Saracettin Beyin yana dosya-

11 yenilenmektedir. Alakadar alacaklı

ların ellerindeki vesaik ve vekiDerİn ve

kalet suretleri ile 9 Temmuz 934 pazar

tesi günü saat 16 da ikinci iflaı dairesi

ne gelmeleri ilin olunur. (926) 

it 

1'i 
ş 

Aırkaraya geldik. Üç yıl beraber 
yaşadık. Bunlar da Konyalı idi· 
ler. Bana evlat gibi bakblar. Beye
fendi sablcandan öldü.Hamın Ka
ramana döndü.Memleketi orasıy
mıf. Beni bafka bir eve 
bıraktı. Bu yeni efendilerim 
titiz insanlardı. Bana kö
tü bakıyorlardı. Hanım ikide bir 
"dağın aynı! hemücüğün pi<:i !,, 
diye bağırırdı. Bir gün evde bir 
tarak kayboldu. Hani ince, beyaz 
taraklar vardır, 1bit ayıklamak için. 
lfl:e öyle bir tarak.. Hiç haberim 
yok. Meğer benim odama günet 
çok vurduğu için hanım orada ta
ranmıf. Tarağı yastıkla minderin 
arasında unutmuf. Unuttuğunu da 
unutmuf. Beni sorguya çektiler. 
Dövdüler. Bilmiyordum ki söyli· 
liyeyim. Polise sordular. Pol is 
Konyaya yazını~ ben kimim diye. 

Konyadan kar,ılık gelmit. Emi
ne Kangal oğullarından hırsızlık
la ün almıf ve jandarmalarla dö
vüşüp öldürülmüt bir adamın kı
zıdır. 

Beni evden koğdular. B;r kom~u 
ka<im bana acıdı. Git dedi, Kara· 
oğlanda Reji Müdürü var. Senin 
gibi bir kız arıyor. Karaoğlana 
gittim. Sokak içinde bir berber 
dükkanı gördüm. Önünde genç bir 

Hueket hasebile modem bir dişçi 

muayenehanesi devredilecektir. Ta
liplerin lstikl.l.l caddesinde 360 nu-

maralı Azaryın ıpa.rtımınına 

müracaatlan. - ( 715) --
3851 

delikanlı duruyordu. 
- Reji müdürü varmıt burad., 

dedim. 
- Ne yapacaksın kız? . 
- it arıyorum. Müdür Bey qçı 

kız arıyorm~. 
- Sen it bilir misin? 
- Bilirim ya, dedim. Bul~ 

yıkarım. Ortalık süpürürüm. (Jtiİ 
yaparım. · 

- Bizim dükkanı süpürür, kal
faların gömleklerini yıkar ütüle!' 
misin? 

- Yaparım, ama, geceleri ya~· 
cak yerim yok. 

- Burada bir kötürüm Sar' 
kadın var, seni oraya vereyim. Ge
celeri orada yatarsın sabahlar• 
buraya gelirsin. dedi. Öyle sevi11' 
dim ki. 

Bu delikanlı babasına söyledi: 
Sonradan anladım ki babasının bt' 
ricik oğlu imi,. Bir dediği iki ol· 
mazını~. Neyse, ben oraya kaprlııJI' 
dım. Sare nine bana bir döşek ver· 
di. Dili dönmez, bir yanı tutmııı 
bir kadındı. Her sabah erkendefl 
dükkana gider siler süpürürdüıfl• 
Çamaşır günleri de gömlekleri, pef 
kirleri yıkar ütülerdim. DükkSII' 
da en baş, dükkan sahib'nin oğlıJ 
idi. Bana cok iyi bakıyordu.Bir ıı.Jı• 
tam üstü bana dedi ki: 

-Bitmedi-

d 
d 
d 

i 
f 



Galatasaray spor bayramı 
Cuma günü spor bayramında 

neler yapılacak? 
.k Yarrn Atinadan gelen Panatina
~ os Yunan takımile Galatasaray 
utbolcuları kartrlatacaktır. 
Yunanlılarla ilk futbol teması

ınrz, bundan dört bet sene evvel 
fehriınize gelen Se1anik faınpiyo
nu A · 'l G ns e olmuftu. Bu Aria takımı 

alatasarayla k&111lasmıf ve Gala
tasaray Yunanlıların kalesine, batı 
:•~da kaldığma göre,beş gol atmıf 
ı. akat o zaınan hem Galatasaray 
~~k.ı~ı en kuvvetli devirlerinden 
l ırını Yatıyordu, hem de Yunanlı
a1r futbole batlıyalı birkaç sene 

o muştu. 
Arisin Istanbul ıeyehatinden hnra Yunanlrlar futbole fazla e-

gömlek üstün olsunlar. 
Kanaatimizde yanılıp yanılma· 

dığımızı yarınki maç meydana çı· 
karacaktır. 

Yarınki Galatasaray spor bay
ramı, evvela Galatasaray sporcula
rının. geçit resmi ,sonra ecnebi at
letlerle müsabakalar ve daha son
ra bir ecnebi takımla futbol maçı 
teklile biray evvel yapılan Fener
hahçe spor bayramının hemen he- . 
men aynıdır. Bu cihetten kulüple
rimizin organizasyon kabiliyetle
rini de mukayese etmek kabil ola
caktır. 

A vrupada neler oluyor? 
lngilterede hakiki tenis şampiyonluğu oynanıyor 

Orta Avrupa kupasında tasfiyeye uğrayanlar 

ATEŞ- GÜNEŞ 
Denizcilik şu besi yarın açılıyor 

Haber verildiğine göre, spor fU· 
helerinin faaliyetini yavat yavaş 

genitleten Atef - Günet kulübü, 
mevsim dolayısile, denizcilik şube
sini de açmağa karar vermittir. 

Kulüp, bu münasebetle, lstinye 
koyunda bir bina temin etmittir. 

On bet gündep.beri hazırlıkları 
yapılmakta olan bu ~benin, açıl
ma resmi, yarın saat on altıda da
vetlilerin ve kulüp azasının huzu
rile yapılacaktır. 

Şubenin açılma resmi kulp re
isi Cevat Abbas beyin bir nutkıle 
batlıyacak ve denizci azanın takdi
minden sonra denizde geçit resmi, 
atlama ve yüzme müsabakaları 
yapılacaktır. 

nin açılmasına denizcilikle met
gul bulunan kulüpler de davet e
dilmittir. 

Kulübün ve azanın şahsi malr o
larak muhtelif futalar, kotralar, 
dingiler, motorbotlar, şarpılar ve
saire gibi tekneler At~ - Güneş 
forslarını çekmif olarak lstinye 
koyunda geçit resmine ittirak ede
cektir. 

eınıniyet vermeğe b~ladılar ve 
fek kısa zamanda büyük terakki
er kaydettiler. Nitekim Aristen 

sonra lstanbula gelen batka bir Yu 
i:Jn

1 
takımile, zannedersem, güç 

Hülasa edersek yarınki spor 
bayramı, sporda muhtelif nokta
ların mukayesesine imkan veren 
bir tezahürdür. 

Marcel Beımıid CWan Boassco 

ı .. Atet • Güneş denizcilik tubesi-

Ayrrca öğrendiğimize göre ku
lüp müstaıcl>el faaliyet için, deniz
cilik federasyonunun verdiği resmi 
ebatta ve beynelmilel yarrt vesaiti 
evsafında biri dörtlü diğeri tek 
çifte iki skifin imalini, bu işlerde 
mahir bir Türk ustasına havale et
miştir. Bu skifler ağustos bidaye
tinde kulübe teslim edilmiş ola- ' 
caktır. 

e beraber kalmıştık. 
t Daha sonra F enerbahçe • Gala
asaray muhtelitinin Yunanistan 

deyahati, muvaffaluyet noktasm
T8!1 pek parlak olmadı. Bu arada 
v u~k futbolü, günden güne kuv.' 
. et!nden düşerken Balkan milletle

rı_~ıın ve bu arada Yunan futbolü 
Yukselmekte devam etti M f"h 
con b. ·ki · ama ı 

ır ı sene içinde • R 
futbolü müstesna olmak .. omanByula y ıızere • 
~ar, ugosl~v ve Yunan futbolü 
f aha ~velkı yükselit hızını muha
~za T·· eınedi. Bugünkü kanaati-

h i
z, urk ve Yunan futbolünün 

a en a · · y ~ aevıyede olduğudur. 
ile arınkj Galatasaray - Panatina-

os maçı bizim için Aris • Galata
Yray ınaçı zamanındaki Türk ve 

unan futbolüle b ..:~ı.·· T·· k ve y uK ........ u ur 
ita. unan futbolü arasında bir müöi'ese vesilesi olacaktır. 

leTzannediyoruz ki bu vesile bi
ze ·· k ' ur Ye Yunan futbolcüleri "a-
~;nda, birihirine den olaıbilecek 
d~ a faikryet noktaları bulunma -

ıgnlrnı gösterecektir, Megverki Yu-
na 1 d • 1 ar, !fardan gelen her yaban-

' ~ takını OYoncuları gibi, atletik 
ezaya Ve sürat noktasından bir 

Sadun GALiP 

Cuma gUnU neler yapılacak? 
Galatasaray spor klübünden: 
6 temmuz c•una günü yapdacak (Ga0 

Iata•aray spor günü) programı : 
1 - Geçit re.mi aaat 14,-
2 - Güreş saat 14,30 
3 - Halter (Cemal B. düya) 

(rekorunu kırmaya çalı-
sacakttr) saat 15,10 

4 - Halat çekme ,. 15,20 
5 - 100 ınetre,Gülleabna ,. 15,30 
6 - 800 u Yüksek atlama ,. 15,45 
7 - Diskatlııa ,, 16,15 
8 - 200 m., Uzunatlama ,. 16,30 
9 - 9x100 baYTak ,, 16,45 

10 - Galatasaray · Panatiakoa futbol 
maçı aaat 17,15. 

Atletik ınusabakalarda 100 ve 200 met 
relerde Balkan 9ampiyonu Yunanlı 
Lambro ve 800 metrede Balkan ıampi· 
yonu Çokalas kotacaklardır). 

Hakem heyeti: Başhakem Burhaned
din Bey. Hareket amiri : Her Abraham. 
Kronometrör: Vildan, Şinaai Reıit, Va
dat: Abut, Davit, Ahmet F etkeri Muva
salat hakemleri: Rauf, Rebii Refik, Ma
hit, Peridis. Atlama hakemleri: Ali Rı
za, Cemil, Tahrir. Atma hakemleri: Ah-
met F etkeri, Ekrem, Hayali, Musa 
Kazım. Spiktt : Suat. Giiref hakemleri: 
Ahmet F etkeri, Seyfi Cenap, Sadullah, 
lamail Hakla beyler. 

Hakem heyetinin 5 temmuz 934 per
~ akşamı ıaat 18 de Klüpt'eki top. 
lantlY'I teşrifleri rica olunur. 

Atletizm müsabakalanna pazar gÜ· 

Shields Pf!TTY 
Bir haftadanberi lngilterede 

Wimbledon tenis turnuvası yapıl
maktadır. Bu müsabakalara 25 mil-

nü prognun mucibince Beıiktat maçın
dan evel devam edilecektir. Bulııar Fe
derasyonun Sofyada 30 Haziran ve 1 
temmuz tarihlerinde tertip ebniı olduğu 
Balkan DekaUon şampiyonluğunu ıon 
dakikada 8 Temmuza tehir edildiği Bul
gar Federasyonundan bildirilmiıtir. Bu 
münasebetle müsabakalar 13 tenunuz 
tarihinde devam edecektir. 

Bu müsabakalar için serbest dubuli
yeler müteber olmıyacaktır. Duhuliye 
50, Tribün 100, Ye Balkon 200 kuruı· 
tur. 

Borotra, Bragnon 

let girdiği için, bunu ~ki bir 
dünya tenis şa.mpiyonlugu say
mak yanlq olmaz. 

Müsabıklar arasında her millet
tin en iyi ka<lm ve erkek tenisçi
leri bulunduğu için bu müsabaka
ları binlerce kiti büyük bir alii.ka
ve zevkle seyretmektedirler. 

Yakında, tek erkek, tek kadın, 
çift erkek ve muhtelit dünya tenis 
~mpiyonlarını arilaşmasmı bd<ler 
ken okuyucularımıza bu müsabaka 
lara giren meşhw- tenisçilerden bir 
kaçının resmitti •eriyoruz. 

iki haftadır orta Avrupanın dört 

Terfi imtihanında muvaf-' Tram~ay yerine 
f k I Otobus ' a 0 an zabıta memurları Suadiyeye tramvay işle

1 Almanya'da 
İhtilal mi? 

d• Memurlar yeni derecelerinin maaşla
rını Cumhuriyet bayramında alacaklar 
liı~N~~ 4 (Milliyet) - Yapdan po den Tacir, Edirneden Naoi, Konyadan 
liıte~ ıı;:.tı~nlannıla muaffak olanlann Hamdi N ~ri, Kocaeliden Kadri, Mani· 
"'enıurlar ildıy~ Bu listede yazılı sadan Talı~, Yo~gattan Mah'?"t, ~e:ı;· 

e Ciiınb . Yenı derecelerinin maaşlarını handan Salih, Gıreso.'><lan Sehm, Sırrı, 
f ı..~,.;j:iJet bay.ramında alacaklar ve B. ler . 
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ıtıiinlıaJ lll'l numero ıırasile açılacak Mektepte tahıilde bulunan ve bu tah· 
l<ıd elcre 1<t:Yin olunacaklardtr. sillerini muvaffakiyetle ikmal eyledikle-

1.e, ern .....,sile terfi ettirilecek mer• ri takdirde terfi edebileceklr: Ankara-
l~eıtıurlan : dan Bşir, Tahsin, izzet, Refik, Aydın· 

Na,,i Br Kemaı Bey, İstanbul Süleyman dan iyazi, ~unadan Şevket, Te!'irda· 
Şiil.rii i• l.tanbui Cemal Bey Ankara ğmdan Avnı, l.tanNbuldan Fahn, Bur· 

l\fe-n. ey. ' hanettin Celô.l, Hakki, Hikmet, Sam· 
baı.., . e~ tnenıurluğu için açdan musa· sundan Hüseyin,B.ler 
ci ı. ":"tilıanmda muvaffak olan birin· Namzet olarak kalacaklar: Edirneden 
den ~~ler: 0.-duclan Huluıi lzmir- Emin, Antepten Kazım, Ankaradan 
den Te . lstanbuldan Ali, Esİ.iıehir· ~t. Musa, ~ıtan!>uld~ ~ Tah· 

M evfik, Ankaradan Tahsin B,.ler. sın, Faik, FeVZt, Atif, Huseyın, Abdur· 
.uıe ~epte tahı~de bulunan ve bu tah· .. ..w. .. Tahsin AgA~, N~, lzmir~e~ 
ta:ı..ü:.'.t rnuv~akiyeUe ikmal ettikleri H..ı.ki, lçelden Celal, Sıvaıtan Hılmı 
SrtJa M terfi edebilecekler. Ankaradan Seyhandan Hasan beyler. 
tvıeıı;,,et u~~~ Hamdi lstanbuldan MAHKEMELERDE ____ _ 
•onda y ~q:ırıdan Yusuf Ziya, Trab-

N 11 8f'U' B. ler. 
den ~t orak kalacaklar: Diyarıbekir 
dinde e 'Het, . •bınbuldan Cevat, Mar· 
den A~ aınıt, Kayseridcn Şevket lçel-

B
. . met B. leı-, 
ınnci karnis l"k · · lan '1\usab k . . er ı ıçın açı umumi 

ki . a a .1mtihanında muvaffak olan i-
l ncı konuaerler Malatyadan .. "f 
ı 2 · · k NI uru onna-

mcı omser •11\ail Hakk" SO 
~•.tamonundan izzet ,46, latan~ulda~ 
~at 42, Bursadan Salım, Nazımı 42 
. ~lenden Şüreyya 42, lıtanhulda~ 
~ Muzaffer 42, lıtanbuldan ünifor
d" 1 Talat 41, lstanbul üniformalı Ham
~ Ankaradan sivil Şaban Nuri 39, 
".. dan üniformalı Hasan Bam 38, 
'-Unı·· 
İi .. Ufaneden Mustafa 37, lıtanbuldan 
.,~"0rnıaiı Abdullah 37, Samsundan Ü· 
io::.,"';alı Münir 36, Eıkişehirden Ünİ· 
form al 1 Muvaffak 36, lstanbuldan üni· 
Daj ",;

0
Bahattin 35. Konyadan ünifor· 

3S İ ~~il 35, lstanhuldan sivil Salın 
t"-~h 'ı:nbuldan üniformalı Cemil 35, ls-

N u an Üniformalı Rifot 34, B. \er. 
dar, ':"ll~et olarak kalacaklar: lstanbul

tı,!'"i!ot-ınalı Tevfik, Nail, Hakkı. 
ıncı k-· l'k . . 1 • ttliiıa!ı ..... nıser ı ıçın açı an umumı 

•aı;alc aka İmtihanına iıtirak edip mu• 
l\nka olan Üçüncü komiserler : 

Luıd rrıdan Şe 'ettin Hakkı, lstan· 
Zuı,~ i ~ Mahir, Mahmut, Nedim, 
llıuı )i· ahır, Fahrettin alı~an, Ma~· 
l':.dip S ~el, Hüsnii Vehbi, Hıfzı Na""?• 
liuı.,,. \ıbaıtin, Fevzi Hüseyin, Hamdı 
~,,,'da lrnail Hakkı, Şerafettin, Er· 
l>eıtird~n ıı,, Ş~fik, K~rstan Ekrem, Di_rar 

c.dıp, Antepten Vecdi, lzmır· 

Üç katil mahkemede 
Cümhur"yet bayramı gecesi Oskü

darda hancı çrrağı Enveri öldüren 
dişçi lbrahimle, Cibalide Yakubu öl
düren Recep ve Hüsnünün Çatalcada 
Balili öldüren Aziz ile berber Meh· 
met Arifın muhakemelerine dün ağır 
cezada devam edilmi,tir. lbrahim"n 
muhakemesi Enverin muayene rapo • 
runun ce1bi için, Recep ve Hüsnü ile 
Aziz ve Mehmet Arifin muhakemele
ri de şahit celbi iç· n başka güne bıra
ltılmrıtır. 

Hürriyeti Ebediye davası 
Evvelki günkü nüshamızda Kağıt • 

hane köylülerinin Hürriyeti Ebediye 
tepesi hakkındaki tasarruf davasın· 
dan bahsederken Nikitas Efendinin is 
mi dahi zikredilm"ı• d d v,. t _ .. • " ve ava a ~gı .. 
hane koylulerınp ha~ım el-.., t ...... r " 1:. 

kt•.s Efe?di olarak göıterilmi§tİ. Bu 
ya~ıda. b~r yanlışlık olmuştur. Niktas 
Efendının bu Cldva •1 
lere hasım olRn t;o .. 'l. "t ı. ... · 
olmasından ibarettir. Niktaı Efendi 
mutasarrıf olmayıp mutasarrıflar ve
k_ılı olduğuna gor e mezkUr arazi üze· 
rıne &bide dikilmek Üzer~ orae:1nı bir 
cem!'ate vera bir teşekküle hediye et 
ıneııne de ımk8.nı maddi ve kanuni 
yoktur. Davanın şekli beşinci hulıuk 
mahh:f'mea ndc; ... muayyen olduğu iç.in 
bu bapta tafsılatA. m:'lhnl görmüyor 
ve tashihi keyfiyet e Jiyoru7 

tilmesi kar yerine 
.zarar mı getirecek? 
Otobüs yapan ve satan bir Al

man sermayedar grupu bele<İlyeye 
müracaat ederek, temdit edilme.le• 
te elan Üsküdar tramvay hattı 
yerine otobüs almmasrnı tavsiye 
etıniştir. 

Fakat Üsküdar Kadıköy tram
vay hattı İnşaatı epice ilerlediği 
için bu teklif tetkik edilememit -
tir. 

Bu hususta al.akadar bir zat 
diyor ki: 

- Avrupada, ekser memleket
lerde tramvaylar kaldırıımakta 
ve yerine otobüs ikame edilmek
tedir. Çünkü otobüs daha seri, 
daha iktısadi ve kolaydır. 

Yeni yapılmakta olan otobüs
ler bütün fenni şeraiti ihtiva et
mektedir. Kadrköy tramvayı tem
dit edildiği vakit, hattı kazanaca
ğr tahmin edilemez. Çünkü bu 
hatta Suadiyeye kadar, vapur, tren 
otobüs servislel'İ vardır. Bir de 
tramvay dört oluyor. 

Hususi arabaları hesaba kat • 
mayınız. Bu dört, beş türlü nakil 
vasıtasına karşılık, bu civar hal
kı çok kalabalık değildir. Beledi
ye şimdi Üslcüdar tramvay şirke
tine senede 35 bin lira vererek a
çığını kapıyor. Korkulur ki hattın 
temdiıi'inden sonra, bu açık, daha 
fazlalaşmasın. 

Hattın Kadıköyüne temdidi İ· 
çin bir milyondan fazla para sar
fediliyor. Halbuki otobüs işlet • 
mek yanm milyon lira ile kabil o 
!urdu . ., 

Kadınlar Birliğinde 
hazırlık 

Kadınlar Birliği idare heyeti 
dün toplanmıştır. Beynelmilel kon 
greye i~tirak edecek dört ihtisas 
komisyonu önümüzdeki çarşam -
ba toplanarak mesaisine devam e
decektir. 

(Başı 1 inci sahifede) 
raber, biz bu ziyafetlerin manasını 
pek anlayamamıştık. Hitler, e
mirnamesinin bu hususlara ait 
noktalarında keskin sözler söylü
yor. Diyor ki, fakir halkın mete
Jiğinden toplanan parayr iyş .ve 
nuşa vermek mesuliyet hissinden 
mahrum olmaktır. Y almz Berlin
deki SA merkezinin aylık ziyafet 
masrafınrn 30 bin maı<k (15 bin 
Türk lirası) olduğu bildirtlmekte
dir. 

Bu emirname şu oözle bitiyor: 
Sadakat isterim, emirlerime ita
at isterim •... 

İhtilal nedir, nasıl yapılır, 
kimler yapar, bunları son 25 yıl
hk memleket tecrübelerile çok i
yi bilen okuyucularımız, sadakat, 
ve itaat istiyen bir şefin teflik kuv
vetini takdirde gecikmiyecekler • 
Qır. 

Bir nokta daha: Hitler, Mü
nihten tekmil SA kıt'alarma gön
derdiği bir diğer emirnamede, 
Rhöın'ü şeflikten çıkardığını ve 
fırkadan kovduğunu bildirmekle 
beraber, yeni şef tayin ettiği Lut
zeye kim itaat etmezse t"§kilat
tan çıkarrlacağını ve tevkif edile
ceğini söylüyor. Telaşlı görünen 
bu tehditte de biraz acemilik gör
,mek mümkündür. 

Fırkanın ve onun askeri kuv • 
veti olan SA teşkilatının başşefi 

olan Hitler, siyasi hayatının yeni 
bir devresine giriyor. Hitler, ken-
disine en yakından arkadaşlık 
etmiş olan kimselerin bazısınr 

bizzat tevkif etmek ve bazısını 

çağırıp apoletlerini sökmek sure
tile kudreti elinde tutan tek a
dam olduğ'unu göstermek istemiş
tir. Tevkif edilen şeflerden bazıla· 
rına dah:ı dün gibi yakın bir ma. 
zide yapılan coşkun tezahürler_e 
şahit olmuştuk. Onların bu ak~
beti, Almanlara inanılmıyacak gı
bi geliyor. Fakat inkılap ve ihti
ln!lerin çeş:tlerini geçiren biz;m 
gibi tecrübeli .bir milletin ferdine 
bu haaiseler pek aykırı değildir. 

Şu fikirdeyiz: Almanya işinin 

milelt futbolcuları arasında orta / 
Avrupa kupası maçlarr oynanmak
tadır. Bu maçlara her milletten 
dörder taknn girmittir. 

Müsabakalara giren ol altı ta
knn tonlardır: 

ltalya Yuventus, Napoli, Bolon
ya, Ambrosyana 

Çekoslovakya: Slavia, Sparta, 
Tepliçer, Kladno. 

Avusturya: Admira, Rapit, Aua
tria, Florisdorf. 

Macaristan: F.T.C, Hungaria, 
Bockay, Uypeft. 

Geçen ve evvelki pazar yapılan 
maçlar neticesinde bu takımlardan 
Çekoslovakya fampiyonu Slavria 
ile geçenleroe lstanhula gelmit o
lan Bockay takımı, Hungaria, A
ustria, Florisdorf, Tepliçer, Ambro 
riyana, takımları tasfiyeye uğra
mıftır. 

F.T.C (Macar), Rapit (Avustur
ya) Yuventus (ltalyan), Bolonya 
(ltalyan) Uypqt (Macar) Sparta 
(Bek) ve Kladno (Çek) takrmlarr 
çeyrek son müsabakalrma kalmıt
tır. 

iki defa karşılatarak ikisinde de 
berabere kalan Napoli (ltalyan) 
ve Admira (Avusturya) takrmları 
bir maç daha yapacaklardır. 

Memurin kanununun 
85 inci maddesi 

Memurin Kanununun 85 inci mad
desi §U §ekilde tefsir edilmiıtir: 85 
inci madden;n aon fıkt-aaı hükmü, Bü
yük Millet Meclisi birinci intihap dev 
resinden tekrar intihap edilmemi§ o
lan mebuslara da intihap edilmedik
leri tarihten itibaren şamildir . 

Gümrük tarife kanunu
nun bir maddesi 

Gümrük tarife kanununun 4 
ünı;ü maddesi şu şekilde tcfair e- I 
dilmittir: Kanunun dördüncü mad 1 
desinin dördüncü bendinde yazılı 
ecnebi meml~etlerdeki vazife • 
sinden dönen memurların kulla -
nılmış ev eşyuına ait muafiyet, 
memlekete dönen ailelerinin bera
berlerinde veya bunlardan en çok 
iki ay evvel veya üç ay sonra ge· 
len kullanılmış ev eşyalarımı da 
tamildir. 

Zarar ve .ziyan isteyen 
Amerikalılar 

Harpte emval ve emlaki müsade
re edilen amen1•a tebaasının zarar 
ve ziyanlarını tesbit etmek üzere 
fehrimizde toplanmakta olan muh 
telit komisyon mesaisine devam 
etmektedir. Ameııikalılar komisyo 
na bir karm dosya tevdi etmitler 
dir. Bu dosyalar süratle tetkik edi 
lecek ve netice bundan sonra belli 
olacaktır. 

Dosyalan gözden geçiren komis
yonun haftada üç defa muntaza· 
man içtima etmesi kararlaştırılmıt 
tır. 

bir tekamülü olacaktır. Şefin ya
nındakilerden bir kısmı hiyanet
ten dolayı uzaklaştırılıyor. Ya
rın diğer bir kısmr fikir ihtilafın
dan uz~klaştırılacaktır. Fikir ih -
tilafı, hiyanetten vaMmdir. Bu
gün şef kudretli görünüyor. Ya
rın şef, artan muhaceme karşı
sında, kudreti elde tutabilecek 
midir? 

Mesele dönüp dolaşıp, şefin · 
kudreti noktasında toplanıyor. 
Şu sual, yalnız Almanya için de- 1 

ğil, tekmil memleketler için soru-

Görüşler 

Doçent haklıdır 
(Başı 1 inci sahifede)) 

kadar ağırsa; evine ve mide.ine ve 
rilen o kadar haliltir . 

Yalnı;ıı; ayda on bq yinni kağıt· 
lık kitap okumak ihtiyacında olan 
doçentin eline neto olarak 10 : 80 
lira verirsek; ondan sadece lakrüd 
deme uğramamcuaıı bekliyebiliriz. 
BCJ§ka bir ıey bekleyip bekleyemi
yeceğimai hıf;ı;ıuıltha mü!ehas.sıs • 
ltırı daha iyi bilirbır. 

Ona yüklettiğin>d yükü merha
le merhale ve sapasağlam olarak 
hakllerine götürmesini istiyorsak 
yebnİf oelCsen değil, iki yiG de de
ğil, hiç olmazsa neto olarak üçyii.z 
kağıt oermaliyi.z. Bi.zim görüşümü:ıı 
böyledir oe bu bakandan doçent 
haklıdır. 

Hakh olan doçente hakkını kay 
bdtirecek bir galkt vardır: Hak
kau aramak yolamm sakatfığı. 

Böyle bir sakat yola sapmayan 
doçent, halılunı. h«r zaman, her 
yerde Cll'Cl)ltlbilir. Ve o hakkı ken
dmndea esirgeyecek hiç kimse çık 
mcı:z. 

Şunu da haber verelim ki fimdi 
.haklı olan doçente harfi haksızlık 
eden bir kimse veya bir makam 
yoktur. Bunun ntbebini Oniversite· 
nin kurulu§unda ve bütçesinin ha· 
yat bakt.nn iıinde yapııınd• ara • 
malıdır. Bu zühul manevidir. Ve ta· 
miri kabildir. 

Doçenti bira:ıı daha doyuracak 
bir lokmanın tcuarrulu dünya dar
lığı içinde payımı= düşeA çerçeve
yi geniıeltmez oe bütçe müvazene· 
sini bozma.z. 

Ba:z.ı lasıllar vardır ki kendi çiJı.. 
gilerinde durdukları müddetçe fay 
dasıulala:r, lakat ba§lw. lcula ge • 
çer geçmez hemen faydalanırlar. 

M•ueld Maarif bütçesinde bir nef· 
riyat parası varda, kitap yazdırıp 
bast<rmak &ley« bCl61lm'§ kitabı al • 
mak paraa. Bu parayı doçent hak
kı olarak Universite faslına geçirir· 
sek derhal faydalanır, ve eski fay
dasızlığı bu suretle telafi edilmiı o
lar. 

Bunu ıöyle akla geliveren bir mi 
•al olarak söyledik. Yoksa daha 
ba§ka lanllar, tcuarnıllar da bul • 
mak kabildir. 

Feragat ve lerCJllat edebiyatına 
gelince; bu kelime mücerret konu
fUlursa çok •u götürür. Ferqati ve 
büyüklüğünü bi.z lertçe ve mille!· 
çe yakından biliriz. Feragat bir kül 
dür. Ona bi.z Türkiyede anca::. bü
tün milletçe mevzuu bahsedebilirü.. 
Feragatin öbür ve dnl adma Türk 
derler. Onan için feragati ve edebi 
yalını ,öyle bir yana bırakıp doçent 
ifini bütün realilesi ile halletmeğe 
çal'falım. 

Hak uteyenlaitı endişelenmele· 
rine, telfitlanmalcınna ve bu yii.z: • 
den sakat yola düpnelerine hiç lü
zum yoktur. Bilmelidir ki Cümhuri 
yet hükumeti bir hakçı ve realist 
hükumettir. 

Aka GUNDUZ 

labilir: Başşef, önünde ağilinilen 
ve ikna eden bir deha mıdır, yok
sa mihaniki bir otoriteye malik 
ve ikna edemez geçici bir vasat 
nümune midir? Türkiye gibi bir 
kaç memleket, başşef tecrübesini 
yapmrş, ı:.radığını bulmuş ve can
dan ona bağlanmıştır. Almanya
da bu tecrübe henüz açık duru
yor. 

N. 



( 

Almanyada vaziyet duruldu 
(Başı 1 inci sahifede) J 

nihte örfi idare ilim edildiğine .ve sokak
larda ""'ker ve polis devriyelerinin dol&§• 
tığına dair bazı İsviçre gazetelerinde İn· 
t&ııar eden haberler Alman ajansı tara· 
fından katiyen tekzip edilmektedir. Al· 
manyarun her tarafında aıayiş yerinde-
dir. 

hurun Yon Papen'e itimat etmesi Ye 
bn~vekil muavini olarak kalması huıu· 
surda israr eylemesi ihtimali çok knv• 
vetıidir. Bu takdirde Yon Papen buh· 
randan daha ziyade kuvvetleıuı:ıif olarak 
çıkaracaktır. 

Tedbirlerin kanunr olduğuna 
dair bir kanun 

BERLIN, 4.A.A. - Alman ajansı 
bildiriyor : Kabinenin dünkü toplantı· 
smda bıqvekil M. Hitler devletin emnİ· 
yetine kartı yapılan suikastı v.e bu suİ• 
kaslın tenkilini anlabnııtır. Baıvekil 
seri bir hareketin zaruretini ehenaıüyet• 
le kaydetmit ve : 

" Böyle 1-eket edilmemit olsaydı 
binlerce kitinin hayalı mahvolurdu" de
mi4tir. 

Milli müdafaa nazın jeneral Von 
Blomberg bqvekile kabine ve ordu na• 
mma teşekkür ebnİf ve cesurane h.,.... 
ketiyle Alman milletini dahili bir harp. 
ten kvrtarmq olduğunu beyan eylemi§• 
tir. Kabine "devletin müdafaai meşrua• 
ıı" kanununu kabul etmİftir. Bittabi 
malrabiline tiimulü olan bu kanun bir 
maddeden iwettir. Bu ....ide ıudur: 

" Sui kash ve hiyaneti vatani· 
yeyi tenkil için 30 haziran, bir 
temmuz; ve iki temmazda ittihaz 
olunan tedbirler devletin m~u 
müdafaası tedbirleri .olmak itiba-

• l L_ "d" 11 
rıy e meşru ve R<ınunı ır. , 

Adliye nazırı söz alarak, hİyan,.ti 
vataniye tehlikesi kartmnda alınan ted
birlerin yalnız kanuni değil fakat bir 
dr.vlet adamı için vazife olduğunu SÖy• 
lemiştir. , 

Kabine keza dev Jet ile fırlmnın hirli
ii kanununu tadil eden kanunu da ka.o 
bul ebniıtir. Vaktiyle Heines ve Röhm 
bu kanun mucibince nazır olmuılardı. 
Bu'ldan böyle.milli sosyalist hücum kı
taları erkaru harbiye reisinin mutlak 
surette kabine ezası olmaıma lüzum 
yoktur. 

Müı...akiben ecnebi mmıleketlere kar
tı iktisadi mukabele bilmisil kanunu ka• 
bul edilmiştir. Bu kanun, cenebi mem. 
leketlerin Almanyayı tehdit ettikleri 
:r.ecri iktisadi ve mali tedbirlere kar§ı 
koymak için alakadar nasızlara derhal 
emirnameler istan ıeıaJıiyetini vermek· 
tedir. Diğer bir kdnunla da bu hu&u'" 
taki pümriik t8"fe kanunu llllllTilldmten 
tadil olunmaktadır. 

Dahili siyaset aahasmda çok manah 
diğer bir karar ittihaz olunmuıtur: 31 
teşrinievvel 1934 tarihine kadar her tür· 
lü para toplanması menedilmiıtir. 
Hindenburg Von Papen'i ıutayor 

BERLIN, 4.A.A. - Havas Ajanaı 
bildiriyor : 

Kabine içtimai biter bibnez llafvekil 
M. Hitler derhal Neudedt'e hareket et>o 
miştir. IlaJvekil muavini M. Van Pa· 
pen'in mukadde.-atı Reisiciimhurun 81" 
zusuna tabi bulummktadır. Ra.icüm-

On senelik 
P ogram 

(Başı 1 inci aahiledeN 

mahalli ibôyaçlara göre ban Clen
Jer ilave olunacaktır. 

Batmuallimlerin uhtesine mııf 
muallimliği de ilaveten verilecek 
bu suretle mühim miktarda mu· 
allim tasarruf edilecektir. 

İlave muallimlikler de kaldı
rılnİı,tır. Şehirlerde biribirlerine 
yamn olan mekteplerde beşinci 
sınıflar teviıit edilecek, bu suret
le de tasarruf edilecektir. 

llk mekteplerin daha çok ran
dmıan vermesi için lazım gelen 
bütün tedbirler alınacaktır. 

1Bc tedrisat umumi müdürü 
Reıat Semaettin Bey bu progra
ma ait etütler yapmak üzere bu
günlerde lstanbula gelecektir. 

Şehrimizde yatı mektepleri 
hakkınd'a bir müddettenberi tetki· 
kat yapmakta olan ilk tedrisat şu
be müdürü Hrfzırrahman Raşit 
Bey dün Ankaraya dönmÜ§tür. 

Muhtar 8. in cenazesi 
kaldırıldı 

ANKARA, 4 (Telefonla) 
Merhum Ka.tamonu mebusu Muh

tar Beyin cenaze merasimi bugün 

yapılmı,tır. Gene dün aktam ve • 
fat eden Millet Meclisi Kavanin 
Kalemi memurlarından ve tanın -
mıt sporcularımızdan Vefik Be • 
yin cenazesi de ayni zamanda kal 
dınlmıttır. Meclis Reisi Kazım Pa 
ta Mecliste Milli Mücadelenin bi
dayetindenberi büyük hizmetler et 
m~ olan kıymetli diplomat Muh
tar Beyin vefatının derin bir tees· 
aürle kartılandığını söylemittir. 

Uyuıturucu maddeler 
ANKARA, 4 (Telefonla) -

U)'Utturucu maddeler inhisarr hak 
lundaki kanunun betinci maddesi 
nin ikinci fıkrasının 6 ıncı madde
ye kadar olan kısmının tayyedil • 
mesini hükumet bir layiha ile Mec 
lise teklif etmi~tir. 

Bir Bulgar 
Çetesi 

ATINA, 4 (Milliyet) - Bir Bul· 
gar çetc!\i dün Yunan topraklanna 
girerek Yunan hudut muhafaza nöbet 
çilerile çarpı,ını~tır. Fakat sooril ka· 
çabilmişti.r. Son saatte alınan malü • 
mata nazaran bu çete te!trar görüle
rek muhasara altına alınmıştır, 

Hücum kıt'alarının iilıibeti 
BERLIN, 4 .A.A. - Havaı Ajansı 

bildiriyoı· : Kabine içtimamdan sonra 
neşro!un•n resmi tebliğ 30 Hazirandan 
beri ıiyasi vaziyeti örten esrar perdesi· 
ni kaldınnı~hr, Reidıvdır mümessili 
.lenera) V on Blombcrır bqvdôli icabe. 
den harekette hulumDU§ olduğundan 
dolayı tebrik 1!'1.tiğinden baeünclen iti· 
haren Bitlerin Reichvebr namına idarei 
hükumet edeceğine hükmolunabilir. Mil· 
li sosyafüt hücum kıt.alan pyet kına· 
miyle ortadan bDmwzlana bile bundan 
ıonra çok ehemmiyetsiz bir rol oynıya• 
caklaı dır ve bununla Hüleri iktidara ge
tiren vo onu timdiye kadar orada tuhn 
milli sosyalistliğin ......ı. imili ortadan 
kalkmıt ıılacnktır. 

Saksonya Hücum kıt'alan reisi 
BERl..lN, 4.A.A.. - Çıkan habener 

hiliifma olarak Salııaonya hücum krtiıla
n eski ftisi V on Killiqer kurıuna di· 
zihniş değildir. Mümaileyh Hentein'de 
tevkif olumnll! ve bilibare tabliye edil· 
miştir. E.ıü vıızifeaine tekrar avdet et• 
miyecektir. 

Aranılcm bir zabit 
BF.RLIN, 4.A.A. - 30 Haziranda 

Miinihte öldürülen polU müdürü Hei· 
nesin emir zabiti Scbmidt zabita tarafın· 
dan aranılmaktachr. Sdımidt otomobille 
bçmağa muvaffak olmUftur. 

Fırkacılık oe meb'usluk 
BERLJN, 4. A.A. - Kabine intiha· 

bat lıanununu tadil eden bir li,;ha ka
bul etmi~tir. Bu tadili.ta ııöre milli so .. 
,..Uat Reic!ıstaıı \rnıbundan aynlacak 
veya ta .. .ıolvnacak bir mebus millet ve· 
killijöni kaybetmektedir. 

SALZBOURG, 4. A.A. - Havas a· 
jaıısı bildiriyor : • 

Avusturya baıvekili muavini Prens 
Smhemberg, Almanyaıla Ct:S"eyan eden 
hadiseler münasebetiyle ıo beyanatta 
bolunmuşt•IT : 

u Biz Alman milletine bağlıyız. Fa· 
bt Alır.an milletinin idarecilerine de
ğil. Roehm ve arkadaıfarmm katledili§· 
leri, Almanyayı idare edenlerin hareket 
farzlannı mazur gösteremez. 

Alman ;erefinin lekelenmesi - Al· 
_,, milletinin harbar bir millet tetnk
lri edilmesi bizi likayt bırakamaz. Ha
clnele..,, dair yapılan remli tebliğler, 
almanca yezılnnş vesikalann en çirkini
ni te§llİ) etmektedir. 

Almanya b&.cliaeleri istikWimi2i mıı
Waza rtınek hınuıune mevcali kanati
mizi birht daha kuvvetlendirmektedir. 
Mare,al. HinJenburg çekilmiyor 

BERLIN, 4.A..A.- Reieiciimhur,,,... 
..,..ı Hindenburgunu riyasetten çe4rll
-ı.: taıraVVUTUnda bulunduğuna wıleıfi. 
Jliıı şu veya bu :zat olacağına dair bazı 
ecnebi pzetelerde intiıar eden haberle
Rn aslı ve esası yoktur. 

j Üniverşite 
Doçentleri 

(Başı 1 inci sahifede)' 

indirildi. s~ ve ~ bmmla
n, bize 55 lira verilmesine imkan 
bıralmııyormut. Muhakkak maa, 
almak istemiyoruz. Ücret faslın • 
dan da para verilebilir. Hiç olmaz 
aa 200 lira ücret verilsin. Bütçe mü 
aaittir. Bu bir bütçe meselesi değil 
dir. Heyeti Vekile ka•arı ile halle
dilebilir.,, 

İri ındada belediye 
intihabatı 

DUBLIN, 4 (A.A.) - Serbest lr
landa hüki'ırneti dahilinde belediye in
tihabatı bitmi§tir. Bu intihabat, mem
leketin, hükWnetin zirai ve iktıaadi si 
ya&etine kar:tı vaziyetini tecelli ettir .. 
meai itibariyle ehemmiyetlidir. Neti
ce henüz kat'i olarak belli değildir. 
Hüküınet fırkasının 716, muhalefetin 
590, İtÇilerin 185, müstakillerin 351 
rey kazandıkları aôylen ·yor. 

--o--

M. Venizelosa karşı yapılan 
suikast tahkikatı 

ATINA, ( M ili yet) - istintak ha 
kimi tarafından, M. Venizeloaa karıı 
yapılan suikast teıehbüsü maznunla· 
n hakkında yapılan tahkikat bibniş· 
tir. Yakında maznunların mahkeme
ye aevkolunup olunmayacakları hak
kında bir karar ittiha2' edilecektir. 

YENi NESRIYAT 

Holivut 
Holivut'un 4 temmuz nusha11 ııüzel 

resimler ve zengin münderecatJa intişar 
etmj,ıir. 

Anarşism 
Haydar Rifat Bey senenin en 

veliit telif ve tercüme muharriri 
oldu. Geçen hafta Lenin'den ter
cüme ettiği eserden sonra bu lıaf. 
ta da Kropotkin'in Anarşizm ad
lı kitabını tercüme etti. Kültür 
serisi adını taşıyan tercüme eser
lerinin 14 üncüsünü teşkil eden 
ve Anarşizmin esaslarını şerh ve 
izah eden bu eseri tavsiye ede
rız. 

Havacı!ık ve spor 
Bu kıymetli mecmuaıun 122 inci ..,. 

ym çıkmııur. Bu sayıda : Çanekkalede 
geçen hava harekatı; Iranda tayyareci
Jjk, Bombardıman tayyareleri; İran Se· 
hinfah• ile Gazi Hazretlerinin huzuru-;,. 
da An!Qu-acia yapılan geçit resmi ve Es
kişeiurdc yapılan tayyare manevralan 
gibi kıymetli maliimat ve resimler var· 
dır, 

MiLLiYET PERŞEMBE " TEl\1MUZ 1934 

Meclis Ordumuza teşekkür etti 
(Başı 1 inci sahifede) 

mazeret mütemadiyen devam et • 
miyen ve senede iki ay fasıla ile de
vam ebniyen hakimlerin hakimlikten 
çıkarı:lacağı ve bir daha bikim olamı
yacağ. hakkında kayıt bazı itirazlara 
sebep olmuı ve müddeiumumilerin ha 
kim olmadılı:lanna -zaraııı bu suret
le devam ebniyen hakimleria hikim 
likten çıkanldıktan sonra miiddeiu • 
mumi olabilmeleri için ıttiç bir mini 
olmadığ. ileri sürülerek maddenin 
meılelrten çıkanlır tekı1de tadili iste 
nılmiıtir. Bu tadil kabul edildikten 
sonra layihanın diğer maddeleri de 
müzakere .,,., kabul edilmi9tir. 

Diier kananlar 
Bundan sonra 1'11ZD&ınede bulunan 

Evkaf umum müdürlüğü bütçe kanu 
nunun beıinci maddesi hükmiinün de 
ğiftirilmesi hakkmdaki layiha ile Gü. 
müşhane mebusu H ...... Fehmi Beyin 
Ankara tehri imar müdürlüğünce ya 
pdacak ietimliJder hakkındaki takri 
rinin ruznameye al.mması hakkındaki 
takriri ve hparta •ilayeti hwusi ida
re tarafından yapılacak istikraz hak 
.kmdaki Jran- layihaaı müzakere Ye 
kabul eclilmqtir. 

Münal< J ıfar 
Ruznamedeki maddelerden oonra 

e'YTakı varideclen olup ruznameye ah 
nan maddelerin mmakereoine ııeçil
cli. Adliye tıetlrilit ve kadrolarında 
ve bunlarla alikah kanunlarda bazı 
deiiıiklilder y-1mıuı hakkındaki ka 
nım liyihuile Yozgat mebusu mer • 
hum Hamdi Beyin ceza muhakemele 
ri uıulü kanununun 315 ve 316 ıncı 
maddelerilli tadili halı:kmdaki layiha
nın müzakeresi oldukça münakaıah 
oldu. Ceza muhakemderi usulü kanu
nunun tadfü mahkemei temyizden a
ğır ceza davalarına a: t mürafaha usu 
lünün kaldırılmasmı istihdaf ediyor. 
du. Bu hususta evveli söz alan Sali
hattin Bey (Kocaeli) bu noktaya en· 
eümende muarız kaldığı, burada ,ab
u namına ııöyliyeceğini kaydettikten 
sonra mürafaharun mahkemede hak 
ve halo1ı:atin tezahüründe en büyük 
bir &mil olduğunu, maznunlara ada • 
elt namına verilen bir hakkın geri a• 
lınmaamm doğru olmadığını söyleınit 
tir. 

Yusuf Ziya Bey (Eskişehir) de hah· 
aettikleri esasları müaa.1.....ı.J. cc.ıeı·ç ..... .1.

mi noktainaznrdan mürafahanın kal
dırılmaa.ırun tecviz edilemiyeceğini ve 
bu maddenin encümene havalesini is 
tımıiıfr. 

Duruşma 
Refik Bey (Konya) Adliye vekili 

Beyin Temyiz mahkemesindeki du • 
nqmayı kaldırmak:an maksadım İş -
lerin geri kalması olduğunu ııöyledi • 
iini ileri sürerek bunı!Mt dolayı duruş· 
maoın kaldırılması değ ı, tqkil8.tın 
takviyeaile mazurun izale edilıneai li 
:mn geldiğini ve bir teşkilat meaeleai 
old~·ğunu eöyledi. 

Neıet Bey (Kayseri) de madde • 
nin aleyhinde .Oyliyerek maddenin 
tamamen tayy; hakkında bir takrir 
..,,-di. 

Süleyman Sım Bey (Yozgat), Tcı 
kili.h Eaaaiye kanuounun maddei mah 
au&a.8ını okuyarak bu kanun ahki.ınm 
ca duruımanın esas olduğunu söyle • 
miş, Mazhar Müfit Bey (Denizli) biı 
kanun mevzuunun deği~tirilmeıi için 
o maddeden görülen zarar ve fayda· 
nın gözönüne getir:lerek mükayese e· 
dilmesi 18.zımgeldiğini ve zarar gO
rüldüğü takdirde değİftirilehileceğiııi 
ııöylemi~tir. 

Bundan sonra Şaban Sırrı Bey (Kon 
ya), Temyiz mahkeme• nde ne zaman 
lar durutma olduğunu izah ederek 
mahkemeye duruıma için gelecekle· 
rin ve gelenlerin pek az oldu· 
ğunu, çünkü gelebilmek ıçın 
birçok maznunların paraaı kafi gelme
diğini ve avukat tutacak parası dahi ol. 
madığını, binaenaleyh duru§llJanın 
kalkmas.ile bir hakkın kaybedilmiı ol· 
mıyacağını söylemİf ve maddenin ay • 
nen kabulünü istemittir • 

~ '•>''" ,. cii.f,,nın beyanah 
Şaban Beyden sonra Adliye vekili 

söz alarak kanunıuı aleyhinde müta • 
leada bulunanlar söylediklerini dinle • 
dikten sonra hayret ettiğini ve esas -
ancak bunun kaldmlmasındaJri zaru • 
retin ~ çokluğu gibi mazeretlerden zi
yade mahkemei tıemyİz tetkikatınm 
süratl~tiıilerek vatandaşın intizarda 
bıralulmıyarak adaletin zamanında ve 
tam olarak tevzii olduğunu söylemiş, 
temyiz mahkemesinde işlerin çokluğu 
dolaynile İŞ'İ:nin neticelenmesini uzun 
müddet bekliyen bir kimsenin va:.ı:iye
tini misal olarak anlahnıtbr • 

Vekil Bey sözüne devam ederek mah 
kemei temyiz işlerini tetkik ettiklrini, 
her sene mahkemeye yüzden bir kaç 
bin fazla veya yüzden birkaç bin nok • 
san evrak ııeldiğini ve bunlar içinde 
durupnayi istilzam ettiren davaların 
yüzde yedi olduğunu, bunlann da bir 
kılmDlın ağır cezalılara ait bulundu • 
ğunu kaydedereK, bu küçük nisbetin, 
büyük nislıetin tetkikini tehir ebne • 
mesi lazım ııeldiğini söyledikten son • 
ra: 

- Biz duruJID&llDl taraftanyız. 
Ancak mahkemei temyiz huzuruna çı

kacak avukatlar haklrmdaki layiha ka • 
bul edildikten sonra.. 

Demiı ve geleceK aene için bu la • 
yihanın tekelim edileceğini söylemiş • 
tir . 

Vekil Beyden sonra adliye encüme
ninden Raif Bey de layihanın lehinde 
söylemiş, ondan sonra söz alan Mah • 
mut Esat Bey beyanatla bulunarak; 
dünyada iki türlü usulü muhakeme ol
duğunu, biri gizli Ye diğeri karıılıkh 
wulü muhakeme olduğunu, evvelce 
bizim usulümüzün de F ranaız si atemi 
olan eski usulü muhakeme olduğunu, 
bili.hara Alman usulü olan karıılıklı 
usulü muhakemeyi kabul ettiğimizi 
Fransız usulü olan eski usulden Fran
sızların bile müşteki oıduklarıru, Bi -
naenaleyh bu vaziyet kartmnda ileri
ye gidilmitken tekrar geriye &itmenin 
doğru olmadığını söylemiı.. son günle -
rini yaşıyan bir mahkUmun aon müda
faasını yapmasına cümhuriyet adliye -
sinin müsaade ebnelneıine im.kin yok
tıur demi,tir . 

Saraç oğlu Şükrü Bey duruşmaya ta 
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raflar bulunduğunu ancak azlık bir 
zümre için büyük bir ekıeriyetin mağ
dur olmasının doğru olanuyacağını, bu 
meselede daha fazla ısrar eetmiyeceğini, 
heyeti umumiye tarafından verilecek ka 
rarm en doğru bir karar olacağını söy
lemittir • 

Madde tayyedildi 
Bundan sonra müzakere kafi görül

müş ve Şükrü (Çanakkale) , Mazhar 
Miifit (Denizli) Müfit (Kay11eri) tara
fından maddenin tay için verilen muh
telif ve ayni maeldeki takrirler reye ka
narak kabul edilmiş ve madde tayye
dilmittir • 

Uçüncü maddenin de bu madde ile 
alikası görüldüğünden onun da encü .. 
istenerek diğer maddeler kabul edil • 
möıtir. , 

Bundan somw polis vazife ve sala • 
biyetleri hakkındaki layiha, Türkiye 
cümhuriyeti ile Sovyet cümhuriyeti it
tihadı arasında hudutta zuhur eden ih· 
tiliıflann tetkik ve halli usulü hakkın· 
da aktedilmiş olan mukavelenin altı ay 
temdidi, vergi bakayaaınm tasfiyesi 
hakkındaki layihalar müzakere ve ka • 
bul edilerek celse tatil edilmİftir. 

Ordumuza teşekkür 
ikinci celse gene Kizmı Paşa Haz

retlerinin riyaoetlerinde toplandı. Ka • 
zım Paşa Kastamonu mebusu Muhtar 
Beyin ölümünü teenürle meclise bil • 
dirmiş ve hatı....ına hürmeten bir daki· 
ka sükut teklif etmiştir. 

Bir dakika seHİz ayakta durulmuı 
ve bunu müteakip Tekirdağı meb'usu 
Cemil Beyle, Giresun ve Diyarbekir 
mebusu Ihsan ve Kiizım Paıalann ve 
Diyarhekir mebusu Halit Beyin, 1 ran 
Şehin,ahı Ala Hazreti Hınnayunun Tür
kiyeyi teırifleri münaaebetile de muhte
lif yerlerde büyük Gazinin ve Batvekil 
P&§a Hazretlerinin huzurları ile kara, 
deniz, hava kıtaab ve müeısesatınca ya .. 
pılan tatbikatta ve geçit resimlerinde 
ordımıuzun bakımı ve talim ve terbiyesi 
içın yerinde ıarfedjlen emeklerin mu • 
vafı'ak olduğu, muhterem Ba§vckilimi • 
zin muhtelif vesilelerle ve sitayişle vaki 
beyanatında da anla§lllmış oldugundan 
milli müdafaa vekaletine Büyük Mec· 
lisin takdir ve teıekkürlerinin iblağı· 
nM tahtı karara alınması hakkında 
müştereken verdikleri takrir oı.u.1muş 
ve alkışlarla müttefikan kabul edildik
ten sonra. 

Milli Müdafaa Vekili Zekai Beyefen
di kürsiye ııelmiş ve ıu beyanatta hu
lunmuıtur : 

Yüksek heyetinizin ordu hakkında iz
har buyurduğu yüksek takdir, ordusu· 
nu, zabıtanmı ve kahraman efrad•ıu bü
yük Meclisin ne ı<adar muhabbetle ve 
ne kadar takdir ile muhafaza ve himaye 
ettiğinin yüksek tezahürü o!arak telak
ki ederim. 

Milli Müdafaa vekaletini, ve vekale
tin m.,.aisinde ,teşkilatında batlıca mü
him imiJ olan büyük erknaı harbiyeyi, 
yüksek kumanda heyetini ve zabitan he
yetini muvaffak eden daima yüksek he
yetinizin büyük teşvikleri ve takdirleri 
olmllftur. Bu tie§Vİk ve takdiri ordunun 
kahraman efradına, zabitanına ve yük
sek k......nda heyetine ve büyük et"kanı 
hari>iyeye arzedeceğim. 

Şüphesiz bu takdmer, ordunun me
saisini artıracak ve vatanı müdafaa et .. 

mek hususundaki yüksek kudret ve ka· 
biliyetini çoğaltacaktır. (Alkıtlar ). 

Bundan a.onra vergi bakaya.sının tas-. 
fiyesinde ve mükelleflere bazı kolaylık
lar göıterilmes.ine, arazi vergisi kanunu
nun üçiincü maddesine, tahsil emval ka· 
nununa bir madde ilavesine, 2502 nu
maralı kanunun üçüncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun layihaları mü· 
zakere ve kabul edilmiı ve perıembe 
günü saat 14 tıe toplanılmak üzre cel· 
aeye nihayet verilmiıtir. 

Rakamlar 
Açıkça söylüyor 

(Başı 1 inci sahifede)) 

fiat vasatisi 100 yani bir ay evvel· 

kinin ayni ve bunu takip eden ay

da ise 101 dir. Görülüyor ki yeni 

ölçülerin tatbikından sonra toptan 

e,ya fiat vasatiri. mahsüs bir ,ekil. 

de yükselmi,tir. Toptan e,ya ile pe 

rakende efya arasındaki fark ve 

perakende efyanın fiat yükselme

si ise toptan ~ya ile kabili kıyas ol 

mıyacak kadar fazladır. 
Belediye sözünü en son •öyliyecek 

Belediye İktısat Müdürü Asım 
Süreyya Bey ihtikar et rıfmdaki 
ne,riyat hakkında diyor ki: 

- İhtikar ve mücadele hakkın
da herkes söylüyor. Herkes sözü. 
nü bitirsin, biz de ondan sonra ge 
ne ıi>yleriz. Abdülkadir Ziya Be
yin esnaf cemiyetlerile te,riki me
sai hakkındaki teklifi kabili tatbik 
mahiyette değildir. Bnim dütünce 
!erimiz ayrıdm,, 

Sinemalar 
Ne olacak? 

(Başı 1 inci sahifede) 

- Böyle bir tezkere geldiğini 
duydum. Fakat meselenin ne va· 
ziyet aldığını bilmiyorum, bu itle 
bizzat vali Bey meşgul oluyor, de· 
di. 

Mubittin Beye müracaat ede
rek, sinemaların açılıp açılmıya • 
cağını sorduk. Muhittin Bey: 

- Bilmiyorum, demekle iktifa 
etti. 

Dün vekaletin terkeresinin ma
hiyetini, sinemaların açılıp açılmı
yacağım tahkik etmek, mümkün 
olmıı.dı. 

Şehin~an Hz. 
Trabzonda 

(Başı ı inci sahifede)) 
ni açılan Ciimhuriyet meydanının nok
sanlarının ikmaline çalışılmaktadır. Ko
lordu Kumandanı Şehinşah Hazretleri
ni istikbal için Trahzona gitmittir. 

ISTANBUL, 4.A.A. - lran Şebin· 
tabı Hazretlerinin maiyetlerinde, lra!' 
gazeteleri mümessili olarak memleketı· 
mize gelmiş olan Mesudi Bey, Eg~ v~
purundan İstanbul Matbuat Cemiyeb 
reisliğine §U telgrafı göndermiıtir : 

" Beni güzel ve sevimli lstanbuldan 
ayıran Ege ile sizden uzakl&§ıp lran'a 
yaklaıırken lran'ın Şehin§ahı ~bu~u- 1 nıuı müsafereti günlerinde Türkiye'nın 
iıil ve necip evJfldının ve onların tercü
manı olan kahreman mümessillerinin 
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kalbinde ezeli ve ebedi surette yerleı· 
mit olan güzel hatıralarını ~yor ve ta
ııyorwn. Bu münasebeti<; b!r defa dah.a 
kardetlik biuiyatrnın da>mı sure_tte bı-
zi bir kalp ve bir ruhla yaşatacagma e
min olmanızı rica ederken muhtere~ 
kalem arkadaılarıma teşekküratı kal~~
yemi gönderir ve bu tıelgrafla en bu
yük saygılamm Türkiyenin d~t ~t
buabna sunarak necip Türk milletımn 
d• '"'? saadet ve azemetle yaıaınasmı 
ulu tanndan dilerim.,, 

MESUD! 
Erzurum yolunda 

TRABZON, 4. A.A. - Şebintııh. Haz
retleri ıaat 9 u on geçe Trabzon ısk.~
lesine çıktılar. Vidi, Kumandanla~, h~· 
kumet erkanı fırka ve belediye reıslen, 
tarafından seİamlandılar. Şehinşah Haz· 
retleri mekteplilerin ve kesif halkın Ö
nünden alkışlar arasında yürüyerek o • 
tomobile bindiler ve vilayet konağını teı 
rif ettiler. 11 de yemek yediler. lkiye 
kadar iotirahat buyurdular .ikiyi on g~
çe büyük meraııimle ve cotııun tezahu· 
rat arasında Erzuruma hareket buyur· 
dular. 

Şehir donannuıb halk bayram yapı-
yordu. 

Gümüshanede 
GOMOŞANEDE, 4.A.A. - S..at _14 

te Tra.hwndan hareket buyuran Şehın
şah Hazretleri onbeşte Gümütaneye mu
vasalat buyurmuş ve halkın coşkun te
zahüratile karşılanmıştır .. J":"da~a kı
tw-ı.t:, mektepliler, resmi ihti.~• ıf'!' ey
Jeni•ler ve Şehinşah Hazretten otoımo
billerinden inerek iltifatta bulu°"."uş 
ve k>taatı teftis etmi~ ve doğruca ~a
mellerine tabs·i• edilen vali konagmı 
teşrif eylemişlerilir. 

VAPURCULUı<: 1 

TORK ANONiM ŞiRKETİ 
lST AN BUL ACENT ALIGI 

Liman Han, Telefon: 22925. ıı -
Mersin yolu 
Sadıkzade ~~~:0~ ' 

PAZAR günü saat 10 da Sirke<İ it 

nhtnrundan kalkacak, giditte Ç-0 
nakkale, lzmir, Küllük, Bodrum, ili 
dos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, ıc,J
kan, Kllf, Finike, Antalya, Alany• 
Mersine gidecek. Dönüşte ayni ir 
kelelerle beraber, Taıucu, Anamutı 
Kutadası ve Geliboluya uğray...,,,ıı
br. _, 

lzmir sürat yolu : 
Her PERŞEMBE günü sa•1 

16 da Galata nhtımmdan kalkar&~ 
doğru lzmire ııidecektir. Bu vapd 
her pazar günü saat 16 da Jzmit" 
den kalkıp doğru latanbula gel,. 
cektir. 

-

Trabzon yolu 
D J p vapuru 8 Um U ID&r Temmuz 

PAZAR günü aaat 20 de Galatt 
nhtımından kalkacak. Gidişte zoır 
guldak, İnebolu, Ayancık, SamlıJJlı 

Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, GO
rel, Trabzon ve Rizeye. Dönüt!' 
bunlara ilaveten Of;•ve Sürmene1' 
uğrayacaktır. 

Mudanya yolu 
SAADET ve BART1N 

vapurlan cumartesi gününden ~ 
HERGÜN saat 9,30 da Toplır 
no rıhtımından kalkarlar. ~ 

Imroz yolu 
Her PERŞEMBE günü (;.

lata nhtnrundan saat 18 de bir vaptl 
kalkar. Gidit ve dönüıte Gelibolılt 
Lapseki, Çanakkale iskelelerine ııi" 

Yo:larda tezahürat ı , 
GUMUŞANE 4 (A-A.) - Şehin • ··------•11 ____ _ rar. 

tah Hazretlerin; getirmekte olan .E· Türkiye imar Bank.aamdıı' 
ge ve ona refakat eden Tınaztepe ıl~ Bursa'da fabrikatör Ahmet H;;;J 
Zafer torpidoları bu sabah Tr:"bzon_ 0 Beye kefaletimiz dolayisile Galata Jtlı' 
nünde göriinmüı ve tam sekızde lı . !at gumru·· "'g' üne tediye ettiırnm7 meııJ:' 
manda demirlemişlerdir. Şehinş~ Hz ·-- ...ı 
limana giriıi güverteden seyrebnı~ler ie mukabil alı,... (121629) ve (121.,.. 
ve müteakıben dairelerine çe!<iler"k numaralı 25 Şubatı 1930 tarihli iki ıp/' 
bir müddet istirahat buyurmutlard~. makpuz adliye sarayı yangınmda y" 
Saat onda izhar buyurdukları arzu u- ınqbr. y enia.i çıkartılmak üzre icaJıeA' 
zerine refakatlerinde Hariciye vekili 
Tevfik Rüttü Beyefendi ile mihman • muameleye teveuül edildiğinden rııtfl 
darları Fahrettin ve Ali Sait Pa ... ıar ltUr makpuzların hükmü oladığı ilaJJ # 
ve maiyetleri oldu'-'u baldP ı·- · · ·- lunur. (913) 
ketinin muşu ile karaya çdanak Ü • _______________ .. ,,.. ~·,,.. 

zere Egeden ayrılmıtlardı. · Devredilecek ihtira bera~l .f 
Şehintah Hazretleri vap~tlan ~y- " Sun'i kösele imaline ait islih'" 

nhrken deniz yollan idaresı vapura· hakkındaki ihtira ıçı" "n berat talebi .1' 
nnda gördükleri intizam ve mükc~ • j 

meliyetten doalyı izharı memnunıyct runda htanl>ul vilayet celileaine te.,.. 
buyurmuılardır. Egede bulunmakta edilmiş olan 13 Ağustos 1930 tarih il 
olan Yavuz bandosu gem.den muta 16044 evrak numaralı müracaat üzetİ' 
binerlerken Iran ve Türk milli man- deki hukuk bu k«e 1.....ı...sına devir fi 
1arını çalmış ve mU§UD geçİfİ Tına~ - ~ ; 
tepe ve Zafer torpitoları efradı ıle ya İcara verileceği teklif ediLnekte 
limanda bulunmakta olan Gülcemal duğundan bu hususta fazla ma)iımat 1 

yolculan tarafından yaıa diye selam- dinmek iıteyen zevatın, J,.tan))uJ'I 
lai.~!;:·de Trabzon valisi Mitlıat B. Taş ha..;;;da 43-48 ~alarla mürot 
ile kolordu kumandanı Abdurrah • kam idarehaneye müracaat eylemelııl' 
ma.n Nafiz Paıa ve diğer mülki, .. s • ilan olunur. (930) 
keri erkin ve ümera, ila Hazreti Hu
mayuna aefa geidiniz dem· ılerdir. İ•· 
kele üzerine kunılmll§ olan tkın al • 
bndan itibaren yer almıt olan piyade 
kıtaatı iel, izciler mektepliler ve mil
li tetekküllerin önünden halkın Yat" 
avazeleri araaında yaya olarak geçen 
Ai Hazreti Humayun müteakıben h:t
riciye vekil'mizi refakatlerine alarak 
açık bir fort ile bütün yolları doldu • 
ran halkın sonsuz saygı tezahüratı a
rasında vali konağına gibnişlerdir. lı 
kele başında yer almı§ olan minimjni 
lranlılar ile tebaa, büyük tacidarları· 
nı zindebat diye selamlamışlardır. 

Vali konağında istirahate çekildik 
ten sonra, Hariciye vekilimizle Hari
ciye veziri Ki.zımi Hazretleri mih .. 
mandar pa'8larla refakati şehin9a • 
bide bulunmakta olan zevat tekrar va 
pura dönerek öğle yemeğini Egede ye 
miıelrdir. 

Saat 14 te vilayet konağından ay -
nlan ili. Hazreti Humayun saatlerce 
yollarda bekletmekte olan Trabzon 
halkının alkıtlar arasında değirmen
dere mevkiine gelmiıler ve burada ken 
<l'lerini selmlayan piyade kıtaatını t.,f 
~!lric'ye vekilimizle l-irlikte biraz ya 
Y" yurümiişler, ve doktor Tevfik Rüı 
tü Beye iltifatta bulunmuşlardır. Ge 
ne bu mevkide mihmandarlan Fahret 
tin Paıaya avdet ebneleri için müsaa· 
de vermi§ler, yakında kendilerini T ah 
randa ııörmek arzusunu izhar bu • 
yurmuılardır. 

Hariciye vekilimizle ve Riyasetic:üm
hur hususi katip vdı:ili Hasan Rıza ve 
Fahrettin Patalanı -.eda ettikten oonra 
Şehinşah Hazretleri otomobillerine bi • 
nerek yollarına devam ebniılerdir. 

Alalıazreti Humayunun Gümütba • 
neye kadar olan bugünkü seyahatleri 
hava "'"1armın gayri müsait bulunma· 
ama rağmen hiç bir 11MZBya uğrama • 
mış, saat 15 te Gümüıbaneyi ıereflen • 
clinnişlerdir • 

Trabzondan itibaren 48 kilometreden 
baılayarak Ziganbeli atıldıktan sonra 
69 ncu kilometreye ka.dar sıkıntılı ka
im bi rıW tabaka" içinden geçilmiı ve 
75 inci kilometreden sonra yarım saat 
süren ıiddetli bir yalmur yağmqtır. Gi1-
müşhaneJI" girilmeden evvel hava açmış 
ve çok güzel bir yaz güneşi altında lra
nm büyük hükümdarına sevği ve aay
gılannı ıunmak için bekleıen halkm 
coşkun tezahür altında Giimüıhaneye gi 1 

rilmiıtir. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Seri aletli topların icra imliisı İÇ~ 

tertibat" hakkındaki ihtira için iP 

sal edilmiş olan 2 Mart 1932 tarih il 

1361 numaralı ihtira beratı üzerin.ıJl 
hukuk bu kere ba~kasuıa devir veyş r 
cara verileceğinden bu hapta fazla gıf 
liımat edinmek isteyen zevatın Is~ 

bulcla, Bahçe Kapuda Taş bamıı# 
43-48 •umaralı idarehaneye müracaal 

meleri ilan olunur. (737) ~j 

GELIRA TLI VEKALE1 
Türkiyede ilk defa olarak ihdas olf 

nacak geliratlı ve rekabetsiz bir İ§ ii' 
İfgÜZar ve zeki Türkiye tab'asmdan ., 
-.ekil ıınyoruz. Kitapçı veya Maa~ 
meıcul olan zat tercih olunur. Fraı>" ! 
ca, lngilizoe veya Almanca liaa~ 
dan birine mükemmelen vakıf ve lll"" 
Türk linısı sermayeli olması ıarıtıl' 
Teldifferin hüsnühal varakası ve nı~ 
ta- tercümei ballerile beraber ı.ı" 
hal 554 No. poıta kutusu adresine göl 
derilmesi. ( 854) 

1 İş ve İşçi J 
Milliyet bu aütunda İf 11e İfÇİ İ~ 
yenlere taoauut ediyor. lı ue •fJ, 
İstiyenler lıir mektupla lı büro 
mu~ müracaat etmelidirler. 

işçi aranıyor 
HANIMLARA iŞ .. , 

Daktilo, katip ve tercüme işleri ıÇ' ( 
hanımlar aranıyor. Galata 459 posta ~ 
tuıuna yazılmaıı. 

Avarof zırhlısı 
ATlNA, 4 (Milliyet) - Teçhitş;l 

muvakkaten kaldınlmış olan Aver , 
zrrhlııı B1thriye naz'TI Hac"kirya.k1, 
sun emri üzerine tekrar t--hiz ecb 

-~ edı·ır rc:j( Yunan donanmasına ilnak 
cektir. 
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Muhtelif Eşya Satışı ~---------ı -·----------s ... -=ı1m1mm ... _. ..... _ 
Deniz yolları · 

iŞLETMESi 
lıtan bul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

928 senesine kadar gümrüklerde toplanan bir çok eşyalar gÜmrüksüz kontenjansız ola
rak aşağıda yazılı tarihlerde her pazartesi giinleri saat 16 da satışına başlanılmıştır. Satılan 
eşyaların c;nsleri, miktarları ve tahmini kıymetlerile satış gün ve tarihleri ve 
şekli müzayedeleri hizalarında gösterilmiştir. Müzayedeler 1549 No. ve 4-1-930 tarihli 
kanun ile 661 No. ve 22-4-341 tarihli müzayede, münakasa ve ihale kanunlarında yazılı ah 
kam ve herkese parasız verilen şartname dairesinde yapılır. 

Taliplerden noterlikten tasdikli kanuni ika:oetgah ve imza tasdiki istenir ve her sa
tış için muhammen kıymetin yüzde 7 ,5 çuğu nisbetinde temLıat: muvakkata akçası alı
nır. Müzayedeye l.,aşlanıldıklan sonra gelecek talipler kabul edilmez.Kapalı zarfla yapılan 
nüzayedelerde teklif mektupları müzayede saatından bir saat evvel komisyona verilmiş ol 

Acenteleri: Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

Mersin sür' at yolu 1 

tNEBOLU vapuru 6 Tem
muz CUMA 11 de Sirkeci rıh
tımından kalkacak. Gidişte İz
mir, Antalya, Mersin'e. Dönüş
te bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya
caktır. (3630) 3966 

rnası şarttır. Komisyon lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü odasında toplaıur. Her is
tekliye talebedeceği izahat v.:-rilir. Satılan eşyaların tefsilatl1 cetvelleri giimrüklerde asılı· 
dır. lstiyenler bu eşyaları bulunduğu giimrüklerde görebilirler. Satışdan sonra eşya 
hakkında. itiraz kabul edilmez. (3397) 

Barlın yolu 
BURSA vapuru 5 Temmuz 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (3631) 

F. N. Kap yekünu Tahmini Kıymet Müza1ede Müzayedenin 
tekli 

Satılan et yanın cinsi. 3967 
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Lira Kurut tarihi 

581 
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10297 
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12126 
4205 
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90 

75 

33 

80 

33 
52 

16-7-934 

23-7-934 

30-7-934 

6-8-934 

13-8-934 

20-8-934 

27-8-934 
3-9-934 

Açık arttırma 

•• " 
" .. 

Kapalı zarf 

Muhtelif meyva ve şebze kon• 
serveleri mekfilat ve sair me-
vat. 
Muhtelif kağıtlar ve kağıt eş-
ya. 
Mensucat muhtelif yün ve pa 
muk eşya 
Velespit, otomobiller ile bun
lara ait aksam ve sair makine· 
ler. 

Açık arttırın~ Muhtelif yağlı vernikli ve toz 
hoyalar, resim boyaları sair 
muhtelif eşya 

" " 
Kapalı zarf 
Açık arttırma 

Pudralar, kremler, dudak bo
yaları sair tuvalet levazımı. 
Dolu sinema filimleri 
Muhtelif oyuncaklar maden 
temizlemeğe mahsus tozlar, 

TRABZON 
sür'at yolu 

COMHURlYET vapuru 5 
Temmuz PERŞEMBE 20 de 
Galata rıhtımından kalkacak. 
Gidişte İnebo!u, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa
ya. Dönüşte bunlara ilaveten 
Pazar, Of; Polathane'ye uğra
yacaktır. ( 3632) 3968 -CT üncü kolordu ilanları 
Ayvalık Askeri Satmalma 

Komisyonundan : 

B d cilalar ve sair muhtelif esya. 
un an evvelki iianlarda sehven 2490 No. lı kanundan bahis edilmiş olmakla tashih olunul' 

Ayvalıkta Askeri kıt'at ihti
yacı için (230) ton samana
çık münakasaya konmuştur. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
için her gün münakasaya işti
rak edeceklerin de muvakkat 
tcminatlariy!e birlikte ihale 
günü olan 7 Temmuz 934 cu
martesi günü saat 15 te Ayva
lıkdaki Askeri Satmalma ko· 
misyonuna müracaatları. 

3856 • A ADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

(3024) (3193) 3864 

• * • 
Çorlu Askeri Satınalına Ko

misyonundan : 
4 'Cncil Vakı! Han fstanb;ı! 

ihtiyat ve Seı·mayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nnnıa muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Malkaradaki kıt'at ihtiyacı 
için 12,000 kilo Sabun kapalı 
L.ırfla mümıkiisaya konulmuş
tur. Ihaleıo,i 21 Temmuz 934 
cuınartelı~ Ü saat 15 tedir. 
Taliplerin s,,artnameyi görmek 
ü..ıere her gün ve münakasaya 
İ1?tirak için de o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
ıncktuplarile Çorluda Askeri 
S:ıtınalma Komisyonuna mü
racaatları. (3039) (3228) 

1 i'.rldye 1, Eankaaı terafından letkil olunmuştur. İdara meclhl ve müdürler 
•.el. eli ı e n:emuriarı ldlmilen Türklerdeit miil'ellke] yegane Türk fügorta Şirke
b~ır. 'ft:rkiyentn her tarafında (200) U geçeıı acentalarınııı hepsi Türktür. Tiir• 
kı3 enin en mühim müesseselerinin vebankalarının ıigorlalarııu icra etmekteı:lir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
l . [ or l tl&r nı 'n iyi ~eraitlıı J llpar. Hasar \ukuunda zararları sllr' al ve kolaylıklı öd ar. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

----
#~ İstanbul Amerikan Koleci 

A . KIZ KISMI 
ınerıkan hz Koleji, Amavutköy 

Tel 36.160 

ERKEK KISMI 
Robeıt Kolcc, Bebdı 

Tel. 36.3 

Mektep lngilizccyi en iyi öğreten bir müeııesedir. Almanca veya Fran

•ızca ihtiyari olarak müteha11ıs muallimler tarafından öğretilir. Aile 
hayatı Y•şatılır. Milli terbiye ve kültüre ıonderece ehemmiyet verilir. 

BAKALORYAYA HAZIRLAR 

1 
• Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukuflanna, fikri terbiye-

be
•nne hizmet eder. Kız ve erkek beden terbiyeıi ve ıporlan ile gençleri 
~enen yükseltir. 

MUHENDIS KIS ~eli v~ .naza~ ~l.ektrik, makine ve nafi• 
MI mühendm yebttinr. 

Robert Kolec' de kayıt günleri : 
l Ağuıtosa kadar Cuma güale.-i 9 • 12 1e kadar. 
l Ağuıtoıtan itibaren Cuma ve Salı günleri 9 - 12 ye kadar. 

Amerikan kız kolecinde kayıt günleri : · 
15 Ağuıtosdan itibaren Cuma ve Sa.lı günleri 9 • 12 ye kadar 

Fazla malümat için mektupla da müracaat edikbilir. 

Çatalca Müstahkem Movki 
Satınalma Komiıyo~undan: 

Müstahkem Mevki kıt'at h 'h · · · 110 000 kil ku t 85 OOO 1.'l ay vanatı ı tıyacı ıçın , o 
ru o ve , tU o saman 16 7 934 P t . .. .. t 13 .. - - azar esı gunu sa -

a .. te. ~~~k munak:ı-s~ya konmuştur. Taliplerden evsaf ve 
ijraıtını ogrenmek ıstıyenlerin münakasa saatinden vv l 

ti 3876 

Çatalca üstahkem Mevki 
Satınalma Komisyonund n: 

Müstahkem mevki ihtiyacı için 40,000 kilo kırıple ve 
120,000 kilo Lavemarin kömürü 16-7-934 Pazartesi gunu 
saat 11 de açık münakasaya konmuştur. Taliplerden evsaf 
ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin Hadımköy Sahnalına komis
yonuna münakasa gÜn ve saatinden evvel müracaatları. 

(3517) 3895 

lstanbul Sıhhi Nlüesseaeler Satın. 
alma Komisyonu Reisliğinden: 

Akliye ve Asabiye hastanesi hastaları için kışlık elbise 
ve palto yaptırılmak ÜZel'e lüzum gösterilen 5000 metre yerli 
kumaşı olbaptaki nümune ve şartnamesi veçhile ve 24 Tem
muz 934 salı gÜnÜ saat 14 te kapalı zarf usulile muamele 
yapılmak üzere münakasaya konmuştur. isteklilerin müra -
caatları. (3435) 3900 

İstanbul Cümhuriyet 
Müd deiumumiliğinden: 

lstanbul Umumi Hapishane ve tevkifhanesi hastaları 
için mübayaasma lüzum görülen azami 6810 kilo süt ile 
24800 adet kase yoğurdu ve 5800 kilo ikinci nev'i koyun eti 
açık münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzel'e her gÜn Adliye Levazım Dairesine ve müna· 
kasaya iştirak edecekle~in 24-7-934 Salı gÜnÜ saat 14 de 
İstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinde müteşekkil Komisyo-

~· 3894 nu mahsusuna müracaatları ilan olunur. (3565) '3934 ı. 
-------------:--------..:.:=--=:___=~ --------------- - - ---
adımköy Satınalma komisyonuna müracaatları. (3~16) 

• Mavna Y aptırış Eksiltmesi 

lstanbul liman şirketinden 
ta R.esiın ve yazılı şartlarına göre 4 tane 100 tonluk, ve 5 tane 50 ve 5 
b·ne_ıs tonluk mavna yaptırılacaktır. Resim ve fartname ve tarifname 
liıt !ıraya Galata Yağkapanında işletme fubesinden alınabilir. istek-

! ~lanlar (2500) liralık birinci teminat ile yazılı fartlara göre teklif
erı11· k L· 1 apalı zarf iç.nde 22 Temmuz Pazar günü saat 14 de Sirkecide 
ıınan Hanında Mübayaat komisyonuna vermeleri lazımdır. 

(889) 3979 Umam Müdürlük 

Afyon Vilayetinden: 
Bedeli keşfi (2415) lira (60) kuruş olan Zafer abi

desi divarı ve Merdivenlel'i inşaatı 1 Temmuz 934 tarihin 
<len itibaren 22 Temmuz 934 tarihine müsadif Pazar gÜ
nii saat on altıda kat'i ihalesi icra kılınmak üzere yirmi 
gün müddetle aleni usulle mürıakasaya konulmuştur. Keşif· 
name ve fenni şartnameyi tetkik etmek isteyenlerin N:.Jıa 
dairesine ve münakasaya iştirak etmek isteyenlerin de ihale 
nünü muayyen saatte Vilayet Daimi Encümenine müra
caatları ilan olunur. Q654). 

• 
iyi, Temiz ve Zarif 

giyinmek iıtiyenleri ancak: 

il ~ 

Kumaşları 

tatmin edebilir 

YliDİf kumaşları gerek deıen, ırerek renk, gerek mukıtvemet 
noktai ııaıarından İngiliz kumaşlarından farksızdır. 

Ütüsü kat'iyyen bozulmaz 

T opton satışlar ve siparişler için: 
Bahçekapı - Eski Şamlı Han - No. 18 

Perakende satışlar için: 
1 Yeni Postane civar. nda Milli spor Zeki Rııa majaza11 
2 - Sultanbamam lpekiı karıııın~a !sak Nyeııo kumaı mığazası 

3847 
~ .................... . 

Çatalca Müstahkem Mevki Sa. 
tınalma Komisyonundan: 

Çatalca Müstahkem Mevki kıtaah ihtiyacı için müteah 
hit namı ve hesabına 10,000 kilo bulgur açık münakasa ile 
satın almacaktrr. ihalesi 16-7-934 pazartesi gÜnÜ saat 13,30 
dl\ icra edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin gÜn ve 
saatmdan evvel Müstahkem Me~ki Satmalma Komisyonu
na müracaatları. (3585) 

inhisarlar Istanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Kasımpaşa ve Sirkeci anıbarlarma 934 mali senesin
de getirilecek tuzların hamnıaliyesine ait eksiltmede verilen 
bedeller haddi Iayik görülınediğinden münakasasmdan sar
fı nazar edilmiştir. 15 Temmuı; 934 tarihine tesadüf eden 
Pazar giinü saat 14 de pazarlık ı;uretiyle ihale edileceği ilan 
olunur. (3665) 

Deniz Levanım Satınalma Ko. 
misyonu Reisliğinden: 

13500 metre efrat elbiselik şa-
yak kumaş Açık azaltması 9 Temmuz 

3000 metre efrat kaputluk 934 Pazartesi saat 14 de. 
şayak kumaş. 

1300 metre talebe elbiselik Açık azaltması 9 Temmuz 
kumaş 934 Pazartesi saat 16 da. j 

4000 kilo makarna Açık azaltması 10 Temmuz : 
500 kilo beyaz peynir ' 934 salı gÜnÜ saat 14 de. ' 

2 Temmuz 934 tarihinde kapalı zarfla münakasaya 
konulan yukarda yazılı kuma !?lara teklif edilen fiatlar gali 
görüldüğünden hizalarında gösterilen gÜn ve saatte açık a
zaltma ile alınacaktır. Makarna ile peynir .de hizalarında gös
terilen tarihlerde münakasai aleniye ile alınacağından ge• 
rek kumaşların, ve gel'ekse makarna ile beyaz peyniriı;ı . 
şartnamesini görmek isteyenlerin her gÜn, ve azaltmaya ıştı 
rak edeceklerin yukarda yazılı gÜn ve saatlerde Kasımpa
şa'da kain Komisyonumuza müracaatları. (3618) 

Umumi NqriyQt ve Yazı l~leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 



MiLLiYET PERŞEMBE 5 TEMMUZ 1934 

En nefis: 
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Satış yeri yalnız: 
__ llllllİiıl_ııiıııım __ _ 

Mısır çarşısı kapısı karşısı 

e e 
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DiKKAT ' • • 

, ·Hiç bir_ yerde şubesi ve alakası yoktur 
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