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Nüfusumuz 
AN KARA: 6 Temmuz 

Cümhuriyet hükumetinin üze· 
rinde durduğu ve ehemmiyet ver
diği meselelerden biri de nüfus i
ti olmuştur. öleni, doğanı ve mev
cudu noksan te&bit eden ve sa
kat kayitlerden ibaret olan nü
fus i'ler: mizin sağlam esaslara 
istinat ettirilmesi için hükumetin 
gösterdiği sistematik faaliyet ve 
bu uğurda alınan ciddi tedbir
l~r bize gösteriyor ki, memleke
tın nüfus _hareketlerini takip için 
kuru!an cıhazın saniye şatırma • 
dan ••lemesini temin etmek; Mus-
tafa Kemal T - k. · · b' · l. . ur ıyesının ırınci 
P anda takıp ettiği davalar ara
sındadır. ~epimiz hatırlarız. Mü
teveffa Mosyö Jakar gibi bir mü
tehas~ısın nezareti altında 1927 
senesınde yapılan umunı"ı tah . . .. f rırı 
~? ustan alman netice ilan edildi-
gı zaman ne haklı bir sevinç duy
m~ş!uk. Bu tahrir, 'üphe yok ki 
~ıllı hudutlar içinde ya,ıyan bü
d~n Batand~,ları kaydetm;t değil-

i 
ı. ukna ragmen hariçte elde edi-

en ra kamın · k bu . . azametı arşısmda 
m netıcenın hakikate uygun ol • 

d
aktakn uzak bulunduğunu iddia 

e ere dudak b"k k 1 irtiki. d u me gaf etini 
hakik:teb~nler olmuttu: Bugün 
mit b 1 defa daha tezahür et
tesb' t~ unbuyor. Gizli nüfusların 

· ıne atlanma ·ı f muzun (l8) . H ı e nü usu-
go.. .. mılyona yakla§tığını 

ruyoruz. 

d·ıCürrıhuriyet bayramında ilan 
e .'. en af kanunu ile bah,edilen 
~u~aade yüzünden (2,586,333) 
!'.zh nüfusun nüfusa kaydedildi-

3~-ve.~aha _da .k8:ydedilecekler ol
f gu ogrenılmıştır. Mektum nü
liusların Yazımı hakkında dün mec-
st~j çıkan kanunun tatbikine f ~1 mesi, ve hükiimetin bu mü

~·m vld I_?ü~nıin i§İn bitirilmesi 
d ın k ıgı ıdari tedbirler aaye&in-

e sa zamanda bu nıeiktum i§İ· 
::n~a~ bir !1!hayet verilebileceği 
ZIİın ~abılır. Filhakika tan
kik e~ilmiı ohan bir cetvel t.:t· 

edılecek olursa görülür ki, 
:e~lekette daha pek çok m' • 
t r j Yazılmıyarak kalmış mek
;;rı ar vardır. Nüfusları araımda 
na=\,~ .g~bi .c~z'i ~~r f.ark bulu
nıik tişık ikı vılayetın doğum 
L .• tarları arasında ilci b uk . • 
ueıınd b · uç nıs 
•ı, bu ka ır f~rkm göze çarpma
•ınd naatı veren deliller ara· 
tinina ;;~ılabilir. Çorum vilaye-
79,2o4 ·428 nüfusuna mukabil 
dildi -- hektunı doğum teabit e
nüfu!İu ylde, ona bitişik 238,818 
rılan lllek ozgat vilayetiııde yazdı
lunınakt dtuın doğum 29,292 bu-

a ır. 

- Mecdi SADRETTlN 

IŞehinşah Hz. 
randa 

Ala Haz t" b-re ı umayun 
büyük 

::rasimle Irana girdi 
•etleri~~· 7 A.A.- Iran Şehinıahı Haz 
ırıeınJckc~i' ~aat 17,40 da Gürcübulak!an 
rinde b· . ebr~n_e ayak baıtılar. Sınır üze-

ırı ızıoı AI' H . . H l>Un Yurd a azreti umayu· 
duydug" uuınuzh~an aynlıılanndan dolayı 

ınuz ıalcri di • . d 1 d •unun bü ük Ş . • gen e ran or u 
iını İfad Y d efıne kartı olan bağlılı· 
•- eeenikitakk "'kların ik· b urulmuştu. Bu 
•an piyad 1 

1 
aşında Türk kıtaatı, bir ı. 

lki karde: ~ea~ı yer ~ıı bulunuyordu. 
la Hazret" H oat mıllet orduıunun A-

ı umayunu 1· lamak .. :Yanyana te k"l . ıe am ıçın 
·· ba f 1 ettıkleri b. ·· ·· 

"ı u? tmak üzer olan ..;; ır !ır~ __ •ulngkiu." 
erı altında aldı" awneşın &iZi a .. 
"'1nlı idi. gı ınanzara çok ihti-

Saat. 17,20 de Ala Hazreti H 
ııl u getirmekte olan otornobı"l . umt. ahyu
aı-ı · · ıı ıra at 

11
.. dıçın kurulmuı olan çadırlarını .. " 

h Un e durdu. Burada bir müddet · nt. o
at bu Şeb" ıa ıralerd YU~an ınıah Hazretlerinin g ·· 

tiki e~berı topraklarmuz üzerinde ge;n 
tiın ~'"! her yerde olduğu gibi memleke
tü.nı:T~ en ~Ücr'.' köıelerine kadar bü
töat~~~~- mılletınin bir kalp birliği ile 
dah,, . ıgı aaygı ve ıevgiyi bir defa 
ıeç ık har eden. kıtaatımızın önünden 
•a.,:'"• atılan selam toplan araaında 1-
hatı. ayak bastılar ve lran ordusunun ve 
••tıdınrn yükıek tizim tezahüratı ara
te. . af otoınobillerine binerek Makuyu 

'Tt>ı ettiler. 

~.: Hitl_e_r ~A-l-manyan1n 
lltkiye sefirile konuştu 

ı\.f 8~~LIN, 7. A.A. - Başvekil 
•eİ· . ıtl-er, Almanyanın Türkiye 
•el,,., M. Von Roıenberg'i kabul 
rtı.~'ek uzun bir mülakatta bulun· 
~fi T 

''Musevileri hicrete wıec
bur edenler kim olursa 

olsun tecziye edilecekler,, 
Büyük M. Meclisi Reisi Kazım Pş. 

Hz. nin gazetemize beyanatı 
Kazım Pş. Hz. muhtelif meseleler arasında 
Trakya Yahudileri bahsine de temas ettiler 

Evvelki gün tehrimi 
ze gelmit olan Büyük 
Millet Meclisi Reisi Ka 
zım Paşa Hz. öğleden 
aonıe. Y alovaya gide • 
rek Gazi Hz. tarafın
dan kabul edilmişler f 
ve akşamı tekrar la • 
tanbula avdet buyur • 
mutlardır. P~ Haz
retleri dün bizi Dolma 
bahçe sarayında kabul 
ederek Jayanı dikkat 
beyanatta bulunmUf -
lardır. Büyük Millet 
MecH1inin geçen içti • 
ma devresinin verimle Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım Paşa Haz-
ri hakkında sorduğu • retleri Domabahçedeki mesai odalarında •• 

muz suale cevaben demitlerdir ki: ziyeti orduya, iktuadiyata ve Na. 
- Meclis bu sene ehemmiyetli fiaya ait ihtiyaçlar için kafi derece 

kanunlar çıkarmıttır. Bilhassa ik- de tahsisat verilmekle beraber mü 
tııadiyata ait kanunlar yapılmıt - tevazin olmasıdır. Bu tevazünün te 
tır ve bütçe de mütevazin bir tekil mini için bazı vergi kanunları ka-
tle çıkmıttır. Bütçenin en bariz va- (Devamı 7 inci sahifede) 

T rakyadan gelen Musevi
ler yerlerine dönüyorlar! 
Şehrimizdeki bütün Museviler Türki

yede yahudi aleyhtar. 
lığının yer bulamıyacağına kanidirler 

Jfipon Ventura ve Tekin 
Alp Beyler 

Trakya mıntakaaından §ehri
mize gelen Yahudi ailelerden ba
zıları, hükumetin vaziyete müda
halesinden sonra tekrar yerlerine 
dönmek için hazırlıklara ba§la
mışlardır. 

Bunlardan bir kısmı da dün 
sabahki trenle Edimeye gitmi,. 
!erdir. 

Verilen malumata göre; bazl 
kimseler tarafından ciddi tekilde 
rahatsız edildiklerini iddia eden 
Trakya Musevilerinden şehrimi • 
ze gelenlerin miktarı 400 ü bul-
muıtur, , 

Maamafüh bu civardan gelen
lerin arkası .kesilmittir. latanbula 
gelen fakir Yahudiler, Balattaki 
Y ehudi mektebine, Yahudi has • 
tanesine ve Havraya yerleştiril
miılerdir. 

Bir kısım Museviler beraberle
rinde mağaza e§yalarını ve sattık
ları malları da getirmişlerdir. Bun 
lar Sirkecide vagonlar içerisinde 
durmaktadır. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Alman_qa hadiseleri 

Von Papen M .. Hitlerden 
idamlara dair izahat istedi 
idam edilenlerin miktarı resmen bildirilenden 

çok fazladır yalnız Münich'te 122 kişi 
Berlinde 73, Breslav'dCJ 54 kişi idam edilmiştir 

P ARI S, 7. A.A. - Berlinden bil diril · 
diğine eöre, eski nazırlardan Travira .. 
nuı 3 Haziran hadiseıinde ölenler ara• 
unda bulunmaktadır. Söylendiğine gö
re M. Von Papen, mesai arkadaılarm• 
dan bazılarının ölümüne oebep olan ic
raat hakkında M. Hitlerden izahat iıte• 
UÜ§ ve kendilerine karşı tevcih olunan 
hiyaneti vataniye cürmünü ispat eden 
vesaik göıterilmeıinde israr eylemiıtir. 

Von Papenin vaziyeti 
BERLIN, 7. A.A. - Havas ajansı 

bildiriyor : 
Başvekil muavini M. Von Papen'in 

arkadaıları olan mevkuf milli aosyaliat 
rüe~anın tahliyesi, mümaile)'hin vazi· 
yetinin 'imdilik iatikrar bulduğuna hük
mettirebilir. Hatırlardadır ki M. Von p ,. , 

apen ın en yakın mesai arkada§ı Von 
Rosf', ba~vekiJ muavininin odasında ta .. 
banca ile öldürülmüş ve bizza~ Von Pa· 
P~n de derakap tevkif edilerek birkaç 
gun nez.ıret altında bulundurulmuştu. 

Kaç kişi idam edildi? 
I-?NDR"°'., 7.A.A. - Daily Teleg· 

raph ~n. ~erlın muhabiri bildiriyor : 
Reısıcumhurun müzaheretine mazhar 

!'lan M. Von Papen, Roehm tarafından 
ıdare edilen ıuikaıtçilerin idamları eı
naı.'nd~ ?Idürülen kitibi Von Bose ile 
maıyetının tevkifi hakkında tahkikat ya
pılmaıını istemiıtir. 
Eğer Reiıicümhur Mareıal Hinden-

Von Papen 

bourg, Von Papen'in bu talebini kabul 
ederıe, ':fitler hükiametinin vaziyeti cjd .. 
eli olabilir. 

idam edilenlerin liıteıi gittikçe art:ın ı 
nkamlar göıtermektedir. Resmen 46 j. ı 

(Devamı 7 inci ıahifede) 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün An
karaya avdet buyurdular 

Y alovada bulunan Gazi Hazret 
leri dii.n saat on dördü kırk geçe 
Ertuğrul yatile Derinceye, oradan 
da trenle Ankaraya avdet buyur
muşlardırı. 

Hariciye Vekili T evlik Rüştü 
Bey, Gazi Hazretlerinin refakatle
rinde Ankaraya hareket etmiştir. 

ISTANBUL, 7 (A.A.) - lran 
$ehinşahı H azretlerile birlikte 
şehrimizi teşrii buyurmuş olan 
Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal 
Hazretleri bugün sata 18 de Y alo 
vadan muşla Derinceye çıkmışlar 
ve orada hususi tirene rakip ola
rak Ankaraya avdet buyurmuşlar 
dır. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüşrü 
Bey de Gazi Hazretlerinin rela • 
katinde Ankaraya avdet etmiş:er. 
dir. 

Kağıt, cam, 
Semi kok 

Üç yeni fabrikanın bu 
hafta temelleri atılıyor 

BQfvekil ismet Paşa Hz. ve lktıaat 
Vekili Celal Bey 

Memleketimizin sanayi saha. 
unda iiıkitafı için verilen kararın 
ilk adımları olarak kurula -
cak, üç fabrikanın ilk ha
zırlıkları ikmal edilmittir. Fab
rikaların temelatma meraaımı 
önümüzdeki hafta içinde ya
pılacaktır. Bu merasimler~ bizzat 
yapmak üzere Başvekil ismet Pa
ta Hazretleri refakatlerinde lktı
sat vekili Celil Bey bulunduğu 
halde bir seyahate çıkacaklardır. 
T emelatma merasimi yapılacak 
fabrikalar lzmitte kağıt, P~abah
çede cam ve Zonguldakta aemikok 
fabrikalarıdır. 

Aldığımız mallımata göre lktı· 
sat vekili Celal Bey lsmet Pata 
Hazııetlerinden daha evvel tehri -
mize gelecektir. ismet Pata Hazret 
)eri ağlebi ihtimal hafta sonunda 
geleceklerdir. 

Hususi idarelerin 
Borçları 

Maaş ve ücretlerin öden
mesi hazırlığı yapılıyor 

ANKARA, 7 (Telefonla) -
Maliye V ekileti hususi idarıelerin 
ödenmemiş maaş ve ücret borçla
rını ödeınek için hazırlık yapmak 
tadır. Bu hususta Meclisin son cel
selerinde kabul edilen kanunun 
neşrini müteakıp ödenmiyen maaş 
ve ücretlerin derhal tesviyesi te • 
min edilmiş olacaktır. 

--~ 

Afgan sefirini öldüren 
idama mahkum oldu 
BERLIN, 7 (A.A.) - 6 haziran 

1934 le Afgan sefiri Aziz Hanı öldür
müş olan Afgan mühendialerinden Se
yit Kemal idama mahkum edilmiştir. 

Müdafaa vekili, davanın yeniden tet 
kikini iıtemiştir. 

BUGÜN 
3 üncü •ahirede 

SAFAYA BAŞLADIK 
Felek 

y AHUDl MESELESİ VE TURKlYE 
Mümtaz FAlK 

4 üncü sa'hifede 

OZ DILlMlZLE 
M. Salahattin 

5 inci aahifede 

MEMLEKETTE 

1 Bütün 1 ürkiye 
Mehmet Elendi 
Mahlumları 

· Kahvesini içiyor 
l st. Mısırçarş ı sı kapı sı karşısında. 

1 

Tel: { Müdür: 24318, 'Yazı i•leri müdürü.; 24319. 
Jdare ve J'\.1atbaa : 24310. 

•• 
-U-~i"V"ersite'cle 

Günün üç meselesi! 
Ecnebi Profesörler de hariçte iş 
yapmak teklifinde bulundular!. 

Doçentlerin maaş zammı teklifi ve Pro
fesör Nissen'in Ankaradaki temasları 

Üniversite kurulurken kadroya ,------------
alman kırka yakm ecnebi profe
sörle mukavele yapılmış ve bu mu
ka velenamelerde, kendilerinin ha -
riçte hiç bir hususi iş alamıyacak
ları kaydı konulmuştu. 

Birkaç gün evvel profesör Nis
sen Nişan taşında' hususi bir bas -
tanede bir ameliyat yaptığı için 
vekalet tarafmcian hakkında tah
kikata başlanmıştı. 

Vaziyet böyle iken, ecnebi pro
fesörler geçenlerde aralarında hu
susi bir toplantı yaparak "hariç
te oş görmemek,, mecburiyeti et
rafında görüşmüşler, bazı kararlar 
vermişlerdir. 

Ecnebi profesörler de, Türk pro 
fesörler gibi, hariçte iş yapmak 
için kendilerine müsaade edilme • 
aini istemektedirler. 

Aldd<ları maaşın olıni tetkikat 
için kafi gelmediğini iddia etmek
tedirler. 

Ecnebi profesörlere en çok bin 
l~ra, en az da beş yüz lira maaş 
verilmekte ve bu paralardan hiç 
bir vergi kesilmemektedir. 

Türk profesörlere bu kadar 
fazla para verilmediği için, hariç

(Devamı 7 inci sahifede) 

Ecnebi Profesörler 
haricte iş yapamaz 

--o--

Kanunun hükümleri hepsi· 
ne ayrı ayrı tebliğ edilecek 

ANKARA, 7 (Milliyet) - Ma
ril Vekili Hikmet Bey Üniversite 
rektörü Neşet Ömer Beyi ve do
çentler namına gelen heyeti ve pro 
fesör Nisseni kabul etmiştir. Ôğ • 
rendiğime göre doçentlerin talep
leri Vekaletçe tetkik olunmakta • 
dır. 

Tıp fakültesindeki ecnebi prole 
sörlerin hariçte icrayi sanat ede • 
memeleri kanun icabı olduğundan 
v·e bu husustaki kanun hiikümlcri
nin kendilerine bugüne kadar res
men tebliğ edilmemiş olduğu anla 
şıldığından mezkur profesörlere 
bu huswıta resmen tebliğ edilecek 
ve bundan böyle her türlü suite· 
fehhüme yol açacak hareketlerde 
bulunmamaları temenni olunacak 
tır. 

Bir Eroinci kafilesi daha 
Adliyeye verildi 

Ele geçirilen bu yeni şebekenin harice 
de buradan eroin gönderdiği anlaşılıyor 
Bu beyaz düıman şebekesi nasıl çalıııyordu?_ 

• 

Kaçakçı şebekesinin ele başıları Emniyet müdürlüğünde 

Şehrimizde yeniden bir eroin
ci ıebekesinin yakalandığını ha
ber vermiştik. 

Emniyet müdürlüğü kaçakc;ı
lık bürosu memurları tarafından 
meydana çıkarılan bu hadisenin, 
zannedildiğinden daha mühim ol
duğu anlatılmış, birisi kadın ol
mak üzere şebekenin üç elebaşısı 
dün ihtisas mahkemesine verilmiş
lerdir. 

Hadisenin iç yüzü şudu.-: Bey• 
oğlunda Tomtom mahallesinin 
Postacılar sokağında 34 numara
lı evde oturan Totonya klübü gar• 
sonlarından Kari F enekant ile 
metresi Elizanın eroin kaçakçılığr 
yaptıkları öğrenilmiş, ve u:ı:un za• 
mandanberi tarassut allına alın
mı§lardır. 

Bund'an bir ay kadar evvel bu 
(Lütfen sahifeyi çeviriniz) 

,mnmnnıınınııınııııım 111111111111111111111111111111nmıımıııııııuıııııııunıııııııııııııııııı ~ 

1 Görüşler ğ 

~ İstanbul kızartması 2 
5 = = Aka GUNDOZ = - -
;;;;;;; Turlanda patlıcanla başlar. zalandırıldığını hatıılamıyo - S 
a Yerli patlıcanla hızlanır. rum. E 
§ Prasa çıkarken alevi söner. Eski ve yeni kanunlara bakı • §§! 
g Bilmiyenler, bunun adına yarı- nız, hepsinde kazaya sebebiyet ;:: ! gın derler_ Ve gazeteler üşenme- vermenin az çok bir cezası var- ;:: 

2 
den sütun sütun tafsilat verir • dır. Ne türlü olursa olsun. ister -

ii ler. Hatta muhbir biraz kaka • yük arabanızın beygiri ürküp :;; = vanca ise sonunda şöyle bir şey birisine çarpsın, ister canınızı S 

3 
de der: kurtarmak için birisini öldürü-~ = "Harikin esbabı zuhuru ariL nüz, mahkum olmazsınız, kanun= := ve amik tahkik edilmektedir. sizi mazur görür ki haklıdır. Fa-

§ Mes'iillerin şiddetle tecziye edile kat dikkatsizlik ve tekcisül yü • 
:= cekleri hususunda . .. ,, :tünden mutlaka küçük bir ce:z:a S 
§! Kendi payıma söylerim ki vardır. = =: doğdum doğalı bilerek bilmiye- Fakat kaza ile yangın çıkar ·;;; 
~ rek yangın çıkarmış biri•inin ce- (Devamı 7 inci sahifede) = 
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2 MiLLiYET PAZAR 8 la:.MMUZ. P.r.S4 

[_H_A_R_ı_·c_i_I_I_A_B_E_R_L_E_R_I 
Amsterdamda 

Grevcilerle polisler 
arasında çarpşıma 
hala devam ediyor 

,\MSTERDA.\1, 7. A.A. - Şehrin 
cenup kısmında sabahleyin kargataJık
ld• devam etmiftir. Polis nümayqçileri 
teskine muvaffak olamamıtbr• Komü
ni.tl.,, tekrar kaldırım taılurru sök
m'lş!cr ve sokaklarda barikat'lar yapmıı· 
lardıı· . Askeri polis, işe mülahele et· 
mi~tir. Zırhlı otomobiller içinde hadise 
mah .. lline alelacele asker sevkedilmiştir. 

Rıhtmı İfçileri grevi devım etmekte· 
c!ir. Komünistler nhtun i~leini tekrar 
İşe ba~lamaktan vazeı:-eçinneğe muvaf· 
fak olmuslardır. 

i\MSTERDAM, 7. A.A. - Sabahın 
saat birir.de tehircle sükunet vardı. Kar· 
faşalıklal"ll çıkmış olduğu mahallelerin 
sokalı:lan tenhadır. Piyade, ıuvari ve 
motosikletli polioler devriye gezmekte 
devam ediyorlar. Pertembe cünü iki, 
cuma •abahı iki, cuma aktamı iki kiı:
nin öld\lkleri, birisi çok ağn- olmak üze· 
re <>n üç ağır yaralı oldup hildirillyor. 

Hadise mahalline bir piyade kıtası 
gelJnistir. , 

AMSTERDAM, 7.A.A. - Akşam ü. 
zeri, Jordan İsçi mahallesinde karıık· 
lıkl;:r tekrar başlamış, piyade •e suva· 
ri pofüler, birkaç dafa kalabalığa hücum 
f'tmtş, ba~ar. da ateı etmeğe mecbur kıtf· 
mı;tır. Üçü ağır olmak üzere 28 yarab 
vardır. 

1 ki t..işi ölmüştür. Doksan yaılarında 
bir seyirci bir kurıunla ölmüştür. Şeh
rin her •...-ahndan gelen asiler Jordaan 
mahallesinde toplanmaktadırlar. B;r 
tramvay clevrilmi•, üzerine kttd bayrak 
çekilmi~tir .Oç yüz asker, icahmda po(ô. 
se yardım ~İn hazır bulunmaktadır. 
Bahriye sil:.Jıen,\'2:1an limanı işğal et· 
mi:;lerdir. Hükıimet kantıld.ıldarr 1id
detle orbdan luldmna karar venni1t'.r. 

Amerikada 
Milli kalkınma planında 

bazı tadilat yapılıyor 
VAŞiNGTON, 7 (A.A.) - iyi m.a 

l\imat alan ve hükiiınetle yakın te • . 
mast abulunan mahafile göre Reisi • 
cümhur M. Roo&evelt mezunen git • 
meden evvel milli kalkınma idarW • 
nin yegane müdürü olan Jeneral 
Johnson'un istifasını veya hiç olmaz· 
sa bu vazifea:ni bir idare mecli•İ ile 
paylaf111ası hınusunda bir tertip dü • 
şünmüştür. Milli kalkınma daire.inin 
idaresindeki bu tensikat mezkür da· 
irenln aiyasetinde vuku bulan tadil&l 
ile ali.kadardır. Bu daire bundan böy 
le her ııanayiiıı milli bir p!An dahilôn
de teşkilinden "azgeçecek Ye fiatla • 
rın tesbitini ecbren kabul ettirmiye · 
cektir. 

Romanya 
Franıadan bir istikraz 

yapmak istiyor 
BOKREŞ, 7 (Milliyet) - Pek 

yakımfa Başvekil M. T ataresco, 
bazı Avrupa merkezlerini ziyaret 
edeeektir. Pariste M. Tataresco, 
mühim mali müzakerelerde bulu
naciktır. Romanya, münhasıran aa 
keri mesleklere aarfedilmek üzere 
F ransadi!-n istikraz yapmak İsti • 
yor. 

iki kaçakçının bir diğer yabancı 
ile temasa geldiklero görülmüt ve 
bu üçüncü şahsın bütün dünyac.ı 
maruf olan Halpern adlı beyne! • 
milel bir eroin kaça.kçıaı olduğ • 
anlaşılmıştır. 

Babası, eroin kaçakçrlığmdan 
mahkUın olan ve elyevm V artova 
hapiaanesinde bulunan Halperıı, 
!ehrimizde kaldığı müddetçe Kari 
ile daimi şekilde temas etmiş ve 
zabrtarun takyid'atı karııunda mü
temadiyen ev değiştirmek mecbu
riyetinde kalmıştır. 

Fakat, meydanı boş bulamıya
cağını anlıyan Halpern, nihayet 
yirmi beş gün kadar evvel tayyare 
ye binerek ansızın Budapeşteye 
kaçmıftır. 

Bunun üzerine Beyoğlundaki 
ev "bir müddet daha tarassut al
tında tutulmuş ve evvetisi gün, 
kaçakçılık bürosu şefi Muzaffer 
Beyle büro memurları tarafından 
ani olarak bir arama yapılmıştır. 

Bu arama neticesinde, tavan a
rasınoa ve bavullar içerisinde giz
lenmiş olarak 15,5 kilo eroin bu
lunmuş, Kari F enekant'la metresi 
ve bu şebeke ile alakası görülen 
Avusturya tebaasından piyanist 
Firiç Pilaski tevkif edilmişler
dir. 

Tahkikat derinleştirildiği za. 
man kaçakçıların burasını merkez 
vaziyetinde kullandıklan anlaşıl · 
mış, muhtelif tekillerle hariçten 
getirdikleri eroinleri gene gizli o
larak civar memleketlere gönder
mek vaziyetinde oldukları tesbit 
edilmiştir. 

Bu suretle , zehir saçan bir 
şebeke daha ortadan kaldırılmış, 
elebaşıları adliyeye verihxriştir. _ 

M. Barthov'nun Londra segyahati 

Bu seyyahatte Av~~pa 
meselesi görüşülecek 

• • •••• a ı 
M. Barthou' orta ve şarki Avrupadaki seyya
hatlerına dair de Macdona?d'a izahat verecelr 

111. Barthoılnun Avrupa seyyahatin den bir intiba: Frannz Hariciye Na
zın M. Yevtich, M. Benes ve M. Titu/escu ile beraber •• 

LONDRA, 7 A.A. - Fransa bari- tina eylediğini turilı ettikten sonra, 
ciye nazın M. Barthou , Parüten pa.- Fraıısan.uı harici siyasetini heyeti umu· 
zar gÜnÜ öğleden sonra hareket ede • miyeai itibarile fÖyle tavsif etmiştir : 
rek Londraya gelecektir. "Her yerde -.-.ede oluna olsun sulh 

1 nciliz nazırları ile müzakerelere imki.nlarııu ve zamanlaruıı aramak. Bo 
puartesi &"ÜJıÜ hafl•necaktrr • siyaset milletle.- cemiyetine sıkı sıkıya 

M. Bartbo.ıya , bahriye nazın M. bağlıdır . ., 
Pietri, Hariciye nezaretinin bazı yük • Müteoıkiben M. Barthou, Romanya 
sek memurlan ve bu arada katibi umu- ve Yugoıılavyııya yaptığı ziyaretleriıı 
mi M. Alexis, Leger, Milletler Cemi • e.velce Lebütan ve Çekoolovalı.yaya <>-
yeti ıubeai müdürü M. Rene Massigli 1 lan ziyaretlerini tamamladığım ve ev
ve hariciye nezareti müsteşarı M. Char- velki ziyaretleri gibi bunların da Fran-
lea Rochat refakat ~ektir . sanın Milletler Cemiyeti çerçevesi için-

Amiral Odendalld Franım: heyeti i- de ittifaklarını tanin ve tıeyit eylediği. 
le ıeyahat edecektir . ni göatermitti.r. 

LONDRA, 7 A.A. - M. Barthou'- Mumaileyh sulh imkan >"e zaman • 
nun Londra seyahatinden bahseden "Ti larının her tarafta aranılması tezini tek· 
mes,, gazetesi, bu seyahat maksadının rar ele alarak Sovyet Kusya •e diğer 
alelümum Avrupa meselelerini, iki mem alakadar memleketlerle yapılmakta o • 
leketi bağlıyan dostane ehava içinde tet lan müzakerderi bu teze ba.ğllUnlJ ve 
kik etmek olduğunu yazmaktadır • kornıulanrun henÜz sarih izalıat veri • 

Gazete, Fransa ile lngiltere anuııı- tecek bir dereceye gehnemit olduğunu 
da bir ittifak akti hakkında bir görüş- söylemiıtir . 
menin tamamen bu ziyaretten hariç ol· M. Barthou, Viyanacla Avusturya 
duğ-unu ilive etmektedir . başvekili M. Dolfus ile olan mülaka • 

Gazete, lnıgiltererıin bugün takip et· tını hütaııa a>tikten sorn-a M. Mac Do-
mekte olduğu Avrupa siyasetinin a • nald'ın 7 • 6 tarihinde lngiltere ile Fran 
vam kamarasında Sır John Sunon ta- sa arasında husule gelen itilafı teyit 
rafından daha geçenlerde bildirilmiı ve tevsi için ayni tarihte yaptığı da • 
olduğunu kaydetmektedir • veli kabul ederek Londraya gideceğini 

Hükumet, Cenevttde emniyet mese- bildinniştir • 
leai ile meıgul olacak komiteye işti • M. Barthou Londrada M. Mac Do-
rak etmeğe karar venni, olmakla be • nald ile görü~emiyecektır. Ancak mu-
raber, bugün mevzuu bahıolan msn - ınaileyhten çok t'nıtane bir mektup al-
takavi bir an~ın kendisi tarafından mıştrr ki başlıca nazırlarla yapacağı ko-
taYaaı kabul bir mahiyette olacağını nuımalar bu mektuptan mülhem olacak· 
zannetmemektedir. tır . 

Hükumet, Lokarno muahedesi mu· Nihayet M. Barthou Londra müza· 
cibince giritmit olduğu taahhüdatın bu kerelerinden hemen bir netice beklen-
gibi sistemlere ki.fi derecedı! medar <>- memesi lazım geldiğini ehemmiyetle 
la.cağı tetakkisindedir. kaydetmit ve her halde bu müzakere • 

Bu suretle M. Barthou, 1 ngiliz nok terin hiç olmazsa eııaa sulh tartlannı 
tai nazanna tamamen muttali olarak taazzuv ettiren itilifın tarsinirıe mün • 
Londraya J~ektedir . cer olacağını söylemiştir • 

M. Barthou, daha ziyade Fransız Encümen M. Barthou'yu tebrik et· 
planlanru izah ve belki de, Orta ve Şar- mi~tir • 
ki A'"""padaki son faaliyetleri hakkın- r· d" ? 
da lngiliz hükUınetine malUmat .... • ımes ne ıyor 
mek maksadile gelmektedir • 

F ransanın harici siyaseti 
PAR"!-3, 7 A.A. - Havas ajansı bil

di:riyor: 
Meclis hariciye encümeni dün M. 

Barthou'nun mühim izahatmr dinlemiı
tir . 

Hariciye nazırı, son Alman hadise
leri münasebetile Fransa aleyhinde y 
pılaıı yalan nqriyatı mWıaJ<aıa.dan im-

LC.NDRA, 7 (A.A.) - Times ga· 
zetesi, lngi&iz efki.n umumiyeı.inin 
M. Barthou'nun yakında yapacağı k· 

yahate atfettiği ehemmiyetin hududu 
nu şu iki formülle tarif ebnektedir: 

(Fransa ve lngiltere fikri kıymet • 
!erin bekçileridir.) 

(lngiliz siyaseti herhalde bir müd
det pasif mahiyetini muhafaza edecek 
gibi görünmektedir.) 

Deniz konferansı 
•••••••• 

Almanyanın davet edilmemesi istik
balde bir çok müşkilat çıkaracak 

' ...... . 
Deniz konferansının uğradığı müşkilat vasi bir 

nisbet dahilinde ltalyaya yükleniyor 
NEVYORK, 7 (A.A.) - Nevyrok ı müşkülatı mucip ola~ktrr. Di~er ta • 

Times gazetesi bu sabalıki makalesini raftan 1 talyanın metalıbatı katiyen ak-
Londra bahriye konferansı iptidai mü • denizin istiklalini istiyen lngiltereyi 
zakerelerine tahsis etmektedir. MezkUr Fransanın endişelerini hüınü suretle 
gazete diy.,,. ki: karı1lamağa sevkedeccktir. 

"Bu konuşmalardan da görülüyor ki Fransa ise Afrikadaki müstemlekele-
Avrupa devletleri ile Amerika ve Japon. rinin ehemmiyetine binaen, ltalya 35 
ya arasında h~ok müşkülat mevcuttur. bin tonoiliitoluk gemiler yapmak proje-
Diğer taraftan bizzat Avrupa devletleri sini tatbik ederse, yeniden birçok harp 
arasındaki rekabet başka meseleler de sefinderi inşa ettirecektir • ., 
ortaya koyacaktır • 

Çünkü Almanyada, Fransada ve 1 • 
talyada milliyetperverlik inkişaf etmek
tedir. Mezkur konferansa danı edilmi
yen Almanyarun gaybubeti müstakbel 

Müşkilatin müsebbibi kim 
LONDRA, 7 (A.A.) - Siyasi ma

hafil ve matbuat, bahriye konferansı 
huıusundaki iptidai müzakerderin uğra 

Avusturyada 

Bir çok yerlerde 
bomba patla-

dı zarar maddidir ,• 
VIY ANA, ı A.A. - Avusturyanm 

muhtelif noktıalannda bombalar patla • 
mııtır. Yalnız maddi zarar vardır • 

Uç baytar, nazi taraftan faaliyette 
bulunduklarından azledilmiılerdir • 

ViYANA, 7. A.A. - Donavitz'de 
Heimvehrlerden Fichler'e kartı yapılan 
aüikast, hük\imetin dikkatini, hükumet 
tarafından tahsisat verilen büyük bir 
fabrikada nazilerin yapmı~ olduklan 
tahrjkata celbetmiıtir. 

;' dpı!an muvakkat tahkikat fabrika 
müdiiri umumisi ile başlıca memurların 
işçiler ve memUTlar arasındaki nazi faa~ 
liyetine müsait bulunduklannı tesbit 
etmİftir. 

Heimvehrler tarafından İcap eden ted 
birlerin alııımaoı hakkında M. Dollfuss'e 
bir ~üracaat yapılmıştır. 

VIY ANA, 7 A.A. - Vatanperver cep 
he ile çiftçi birliği arasında, birliğin cep 
heye iltihakı için yapılan müzakereler 
neticelenmemifti-r. Birli.gin bazı azala· 
rının cephe ile müttefik olan ' köylü bir
liğine iltihak edecekleri ümit ediliyor. 

Kalkütede 
Hint ve Japon sermayesiyle 

bir dokuma fabrikası 
BOMBA Y, 7 (A.A.) - Kalkütacla 

Hint ve Japon sermayesile b.ir dokuma 
fabrikası tesis olunmaktadrr . 

Bu fabrikada Japonyadan ı:-etirile
cek ıun~ ipek ipliği ile menıucat yapı .. 
lacaktrr • 

Diğer taraftan Japonyanın Hint pi
yasasına 50 lngiliz lirasından aşağı fi. 
atta kamyonlar getirdiği de bildiri! • 
m~İr. 

Fransada 

Meclisler tadil 
Y apmıya başladı 

PARIS, 7 A.A. - işsizlik hakkın
daki kanunun ayan meclisinde itıtifakla 
kabulünden sonra, Adliye nazırı ayan 
meclisinde ve başvekil de mebusan 
meclisinde parlamentonun tatili hakkın· 
daki kararnameyi okumuılardır . 

1934 İçtima devresinin açıldığı za • 
man bütün memlekette hüküm süren 
teşcvvü1 ve ıiyasi ihtinulan hatrrla • 
yanlar için parla.nentonun son günler
de tanı hir sükünet içinde itlerini gör
mesi arasındaki tezat daha manalıdır: 
9 kanunusanide parlamento açılırken 
basvekil bulıınan M. Chautemps, Ba • 
yo.;ne bono~.-ı meselesinden dolayı M. 
ithama uğrayan müstemlekat nazın M. 
Dalimier'nin istifasından sonra 30 ka
nunusanide çekilmeğe mecbur olmuıtu. 

M. Chautemps'un i•tifasından son
ra çok gÜrültülü meclis içtimalan vu • 
ku bulmuştur. 

Daladier hükumetinin tqekkülünü 
takip eden 6 şubattaki kanlı hadiseler
de hatırlardadır. M. Doumergue reisi
cümhurun davetini kabul ederek 9 ŞU• 
batta siyasi mütareke kabinesini t•oşkil 
etmiı ve o zaınandanberi yavaş yavat 
fikirlerde sükunet olmuştur . 

Dün aktam M. Doumergue tatil ka· 
rarnamesini okuduktan sonra kürsüden 
inerken meclis tarafından hararetle al
kışlanmıştır . 

Bu suretle mecliı mumaileyhe m.in .. 
nettarlığıru izhar eylemittir • 

Staviski iıindeki ·mes'uller 
PARIS, 7. A.A. - Stavioki mesele•i

ni tahkike memur parlamento komisye>
nu Bayonne bonoları meselesinde tera
hiıi .sörülen Baaseı-Pyreneeı valiıinin 
azt;ni dahiliye nazaretinden İsl:emeğe 
karar venniş ve eski ba1vekil M. Chau
temps'ın divanı atiye sevki baklandaki 
teklili reddelmİJtir. _ . -' 

Sahalinde Japonlarla Rus
lar arasında bir mesele 
MOSKOV A, 7.A.A. - Kabarovskta" 

bildirildiğine gere Sakal in' de Pon as· 
.kerleri Sovyet konıoloshanesinin önün
de sokak muharebesi talimleri yaptıkla· 
nndan Sovyet konsolosu Mançuri ma· 
kamatına tifahi protestoda bulunmuı· 
tur. 

dığı vahim müşküliitın sebeplerini bü
yük bir nisbet dahilinde lıalyaya yük • 
lemek temayülü:.ü göstel"lllekteclır. 

Morning P.,.t gazetesi diyor ki: 
"lngiltere ve Japonya harp gemi

leri için azami tonilato olarak 25 bini 
kabule amade hulunuywlardı. Diğer 
taraftan Amerika bahriye mahafili bu 
hususta müttefik olmasalar bile Ame
rika hükıiı!ıetinin diğer dört devletin 
teşkil edecekleri cephe karımnda da
ha yüksek bir rakam hususunda ısrar 
ebnesine ihtimal verilemezdi • 

Binaenaleyh ltalyanın kararı, vazi
yeti deği,tinniştir ve. ş~di .~ bin te>
niliitoluk gemiler tehlikesı hakun bulun
maktadır. Eğer Roma fikrinde 1'rar e
derse lngiltere ve Fransa için bu to
nilcito miktarından daha aşağı bir a
zami hat kabul ebneğe bittabi imkan 
yoktur. Amerika ve Japonyaya da böy· 
le bir teklifte bulunulamaz . ., 

Söylendiğine göre, ltalyal'ın bah •. 
riye projesinin neticesi, tu olacaktır kı, 
büyük devletltr takriben 15 sene müd
detle muazzam gemiler inşa ~decekler
dir • 

' t • : .. • ~"""~' • • • • ' ~ •• 

DAKi 
Dahiliye vekili Edirnede, Kırklar

elinde tahkikata başladı 
EDiRNE, 7 (Milliyet) - Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey ve umu· 

mi mülettif lbrahim Tali Bey fehri rnizde halk tarafından parlak bir su· 
rette karşılanmışlardır. Vekil ve ..; mumi müfettiş Beyler valimiz tara • 
fından Vilayet hududur.-lan karşılanmı,lardır. 

Şehir bayraklar ve taklarla ıiıslenmiştir. Yollarda toplanan on bin
lerce halk Vekil Beyi pddetle alkış lamışlardır. 

KIRKLARELi, 7 ( A.A.) - D :ıh.ye vekili Şükrü Kaya Beye/en • 
di umumi müfettiş ve müşaviri bey leı•le birlikte şimdi K1rklareline gel
diler. Kasaba kenannda piyade ve süvari kıtalan !le halk ve memurlar 
tarafından selamlanan Vekil Beyefendi doğruca Vilayete inmişler 
ve çalışmağa başlamışlardır. 

Bir karpuz yüzünden cinayet 
IZMIR, 7 (Milliyet) - Betoncu Rıza Elendi İsminde biri bir kar

puz meselesinden dolayı Raşit El. isminde bir şahsı dört yerinden ta • 
banca ile ağır surette yaraladı. Kat il kaçmıştır. Aranıyor. 

• 
I skan kanununun tatbiki için 

hazırlanan talimatname 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Dahiliye Vekaleti iskan Kanununun 

tatbikı hakk: ı ia hazırladığı muvakkat talimatnameyi Vilayetlere teb
liğ etmiştir. Vekalet Soyadı Kanunu, lskiin Kanunu, yeni Nüfus Kanu· 
nu tatbikatı hakkında hazırlıklara devam etmektedir. 

Sinemalar meselesine cevap 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Dahiliye Vekaleti lstanbulda kapat

tınlan 'inemalar münasebetile Darülaceze resminin Tahsili Emval Ka 
nunu hükümleri dairesinde tahsil eJilemiyeceğini Mali.ve Vekiil ·· 
bildirmiştir. 

M. Gücü bisikletçileri Ercişte 
ERCiŞ, 7 ( A.A.) - Van gölü gemi işletme idaresi müdür ve me

murla:~ tarafından Ercişe kadar uğurlanan Muhalızgücü bisikletçileri 
saat 17 de buraya geldiler. Kayma kam, belediye reisi ve kaza erkanı 
tarafından samimiyetle karşılandı/ ar. 

Çankırı belediyesinde 
ÇANKIRI, 7 (Milliyet) - Belediye ve Halk F_ırkaaı Reisi Sait B. 

her iki vazilesinden çekildi. Bele diye intihabı için hazırlı~ ba~la • 
mıstır. intihabat Eylülde yapılacaktır. 

Tarama dergisi 
--o-

Yedinci fasikül de çıktı 
ANKARA, 7 (A.A.) - T. D. 

T. C. Umumi katipliğinden tebliğ 
edilmİftİr: 

1 - "Osmanlıcadan türkçeye 
söz kar.ılıkları tarama dergisi., a
diyle ne,redilmekte olan eserin 7 
inci fasikülü de çıkrm,tır. 

2 - Bu fasikül altı formadır. 
P. harfinden T. harfine kadarı olan 
kelimeler bu fas.ikülde yer bulmut 
tur. 

3 - Ankara.da mebus beyendi
lere dağıtılacak nüshalar 8. M. 
M. umumi ikatipliğine gönderil • 
mittir. 

4 - Cemiyetin kol ve. bölükleri 
azasından olanlara verilecek nüs
halar cemiyet merkezinden imza · 
!anacaktır. 

5 - lstanbulda kendilerine mek 
tup gönde ·İlmi tolan zatlar Dev · 
let Matbaası satış yerinden ken • 
dilerine ait nüshaları aldırabilir • 
ler. 

6 - Ankara ve lstanbuldan bat 
ka yerlerdeki zatler bulundukları 
yerin Maarim müdürlüğünden ve 
ya Maarif memurluğundan kendı 
adlarına gönde:rilen nüshaları ala
caklardır. 

7 - "Tarama dergiri., nin 8 in
ci fasikülü de yakında çıkacaktır. 

Türkiye - Yunanistan 
arasında gizli mukavele yok 

ATINA, 7 - Geçenlerde Yunan 
gazeteleri Türkiye ile Yunanistan a· 
rasında gizli askeri ibir miıak imza • 
!andığını yazınıtlardı. Bu haberi ga· 
zeteler, (Lavura Vasista) gazetesin· 
den almıtlardı. Bugün neşrolan hü • 
kWnetin reami bir tebliği bunun esas
sız olduğunu bildinnektedôr. 

San fransiskodaki isyan 
SAN FRANSISCO, 7.A.A. - iki 

gün süren isyandan sonra milli muha
fızlar, vaziyete hakim olmuşlardır. Bu. 
iki gün esnasında iki kiıi öbııüt, 30 ki· 
!İ kadar yaralanmıştır. 

Sekiz haftadanberi greY yapan nh· 
tım itçileri timdi umumi bir grev yap· 1 

mağa çalıımaktadırlar. ı 

Almanpa ve Sovyet Rusya 
PARIS, 7.A.A. Havas ajansı 'ı 

bildiriyor : 
Alman matbuatı, milli sosyaliıt fır· 1 

kasının naşir~ efkarı olan Völkischer 
Beobachter gazetesinin Sovyet Rusyada 
tethit usulünün cari olduğunu isbat e· 
decek bir tefrika romanı neşredeceğini 
büyük gürültülerle ilan etmektedir. 
Sovyet Rusya aleyhindeki propaganda· 
lann bilhassa bugünlerde Almanyada 
artırılmıı olması şayanı dikkattir. 

Sıcak dalgaları 
NEVYORK, 7.A.A. - Bir sıcak dal· 

gası hüküm sürmektedir. Michiı:-an'da 
kasırgalar ve fırtınalar olmu,ıur. Bcı 
ki,i ölmüıtür. 

Asılsız bir haber 
LONDRA, 7 (A.A.) - Daily Te. 

legraph gazetesi yazryor: Şark Av • 
rupası diplomaaiai iki mühim istiha -
leye manız. kalmıtıır: Bir taraftan, 
Yunan hüklimetinin Londra ve Roma 
kabineleri tarafından im.:a edilmiyen 
h · ç bir akdeniz misakma iştirak el • 
memeğe k&rar verdiği, çünkii Atina
nın böyle bir diplomatik vesikanın 

kalya aleyhine müteveccih bir koali
ıiyonu k.olaylakştırmaıında korkmak 
ta olduğu bildirilmektedir. 

o·ğer taraftan ise, Kema.Jı&t Tür~ 
kiyenin, münhasıran Sovyet Rusya 
doıtluğuna istinat edemiyec~ğjue ..:.a· 

ni olarak lran ile sıkı bir antant ak . 
delmiş olduğu ve yakında Tahr.ma as 
keri bir heyet göndereceği söyelruııek 
tedir. 

Anadolu Ajan,jının notu: Bu hıuua 
ta ısalôhi)'ettar mahalilin malumatına 
müracaat eden Anadolu Ajansı bu ha 
berin asıl ve esa.ıı olmaclığvl-! beyana 
mezundur.) ----Yahudi işçilerinin tethiş 

LONDRA, 7.A.A. - Reuter ajansınıa 
IVio•kovadan habeı· aldığına göre, Yahu
di İşçileri tethi~ etmekle maznun elli
den fazla itçi hakkında takibat yapıla
caktır. - --Boynos ayresle tevkifler 

BUENOS-AIRES, 7.A. A. - Zabita 
anıel ıindikası merkezinde taharriyat 
yapmıttır. Fabrikalara karşı sabotaj 
yapmakla. maznun 200 amele tevkif edil· 
mit ve bir çok ihtiLU beyannameleri 
müsadere edilmiıtir. 

Ziraat nümune mektebi 
IZMlR, 7 (Milliyet) - Ziraat nü· 

mune mektebine bu sene 20 talebe ka· 
bul edilmesi Ziraat veki.leti tarafından 
tebliğ edihnittir • 

-o~ 

Türköfis İzmir şubeai 
lZMIR, 7 (Milliyet) - Türkofis 

l:unir ıubeıi müdüriyetine tayin edi .. 
len Akil Emrullah Bey geldi, vazifesi• 
ne başladı • , 
Zaronun yerine 
kim geçecek? 

Bir resmile birlikte bize 
bildiriniz: 

- En ihtiyarınız kimdir? 
- Nasıl yaşar? 

- Nasıl geçinir? 
--o-

Memleketin en ihti
yarını bulacak kariimi
ze makbule geçecek bir 
hediye vereceğiz! 

-
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[fm:~.;;3\Jı 
~afaya baıladık! 

Bımennihi T aalii perşembe ak
f°;;'ndanberi Yalova sal asına baş
a. ık. Hemen Cenabıhak cümle -
mızi •alada daim etsin. 
d 1!~ •~ne Y alovaya günüb':rliğine 
d?gıl bır mevsim geçirmek için gi-
ıy~rduk. Yalovayı birkaç yıl ev
~l ılk gördüğüm zaman herkes gi-
1 ı be? de oraya karşı bir tutkun -
b".k hıssetmiftİm ama, yol meselesi 
d~~· .~ir de oraya varış ve oradan 
,:n~~ saatleri bende dama bir ir-

nti husule getirirdi. 
Ka!'l.ıcalarda bir gece geçirebil

~ek ıçın ak1am vapuru ile gitmek 
ro:ıımgelir, o vapurla da kaplıcala
ku ancak dokuzda vanlırclı. Do _ 

:z:da_.herkes yavaş ycıvaş aksam 
Yenıegınden kalkar ve hal"İ L .· 
llezinm el • 1 ı>ır 
1 e en sonra yashgına yak • 
e:ımıya .~lardı. Ya ertesi günü 
zall:h Jİdmek isteJini:z: mi? Maa
kü · .~ mahkiimlarına hü _ 
he': t:blıg edilir gibi, f<llak söker-

k 
P•nı:z:a vurul-an 1iddetl 0 b. 

aç tak tak 'l ı ır
na altı ı e sıçrar ve zorzoru -
Y .. k bi vah pu?'na .. Yetifirdirıiz .• Bü-

u r az ile gorclü ki b 
Vapur tarifesi el m u •ene 
tQdill n e çok münasebeti" 

.. d er yapılmı.,. Sabahleyi kö ı 
rıı en gene •ekizcl b • n p
Buna mukabil y ,e ır vapur var. 
~n seneni al a ovadan da ge -
fa bt n tı vapuru yerine 'l 40 

r vapur var B · 
meh için yecJ•cl • k u Vapura yetif -
Sonra ·· 1 e alkmak kiilidir. 
riicl ~n ortasında saat ·kici k .. 

en bır vapur KaJ k .. ~ e op 
Yarak BüyükaJ 1 oyune uğrı-
Gene ik'de Yalaya kadar gidiyor. 
d b· , ovadan har k en ır vapu d e et e· 
liyor. Birib. ~ a Büyükadaya ge-
d• l ırıne yolcu kt ıyor ar ve eld· • a arma e-
yorlar. Mük! ık.eri )'erlere dönü 
bııldan ikide helk bir fey. latan -
b'!f. buçukta k '"ıe :ıt eden yolcu 
wıbi Y cılovaJ ap !~dara vardığı 
denler el b an 1 e hareket e -
lar. ffte b eşte köprüye çıkıyar -
bu rahat u •eneki Yalova sal asına 

Y 
Yolculukla baııladık 

old . . 
Y a:ırtıad bir fl!Ye dikkat ettim. 

Jld cm geçemiyeceğim .•• 
~n va i.kelesinde gazete almak 
iiç dö;:'urıın vakti olup olmadığını 
ha ne ~emura ~ordum. Bana da
l'emed·l ar vakit kalrlığını söyli-

ı er Fakat ih . 
ettiler. N ·el .. • hyat tavsiye 
)or mu e en soylıyemecliler bili-

• Bttnuz? B~ l · h' b. · .,nele • .,.are erın ıç ırı-

V e sa;: YOktu. 
ke1ec1:",, .atfa Y alovaya vardık. lı
Vapıır t 1~ m~sele var ki, bu yeni 
Zlm. ot''b~e;ıle ayar edilmek lii -
acı hare o us er !"Üfferi çok olmaz
Yecırn ket etmıyorlar. yolca he
kırç .:_,~asında sizin etrafınızı bir-

.,., or ve 1·· Yor: şo or mua!'ini sarı -

.._Bey I el 
ne, bu e en il Otoboa ( ! ) fiati-
s· · >'Urun. Falan r1 • d. •:zıı bind· . ı an ıyorlar. 
Yorau11uz "jor~'!"· _Eışyanızı koyu
nı~ı:z:Ja da i;:;ıı bırkaç bavul .. Ya
Yo.a çıkac • YGkınız var.. Tam 
•unuz: agınız zaman soruyor -

0 - Kuzum' y 
lobiis fiırt' • anlışlık olmasın! 

•ne de;;il -. ? 
- E L " mı. 8' . Vet oey' ı O 

•:ı:ım arırb 1~· tobos liatine. 
Anla ld a •ekiz kifiliktir. 

li<rti d:~;. 1 '!'11 Kiri basına otobüs ti o-,.mıyo . 

/f
<rp haddi •• r ama, arabanın is
i " nı IStedi"" •L • .. ç onırün ";z:J g~ gıoı artırıyor. 

l{ordiin.. u e sekız kisilik taksi 
merırk/:z '!'Ü?. Y alovadd var. Eğer 
l 1 1•enız 1nı:ı:. Kul k Ynmurtaaından a-
lörlerine .u~ a Yapar, lstanbul so
re ki bastı~ <rrsınız. Neyııe, bir ke
etmek liizı 'ne.yapalım? Hulasa 
kır içinde :;ı:elır~e zaten on claki
Verifini • P bıten bu yolcu alıf-
cl··ı Orq ·ard b. ki il etti"• -b a ırço arına tesa-
rol etsef:;" klediye pol"sleri kont-

iskele ileçh dırha rahat olur. 
Yolclır y aplıcalar araaınclaki 
fimdi Yun;::urta YDVarlaym! Hem 
leci·.. urta ucuz old • · • • l 11llniz k el ugu ıçın ıs-
•ccdarda b a ar yuvarlayın! Kap-
fİ~lilt yok. u.yenl e he~~z bir eleği -
il' • a nız dort el • • -
J a.an mahut H aıre ısmı-
"en <rvuzbırn t ı· bq <rrhk ümit kal . o e ın -
r hırrcla femellerin';'~ıf. Bu son
clecekler ve yerine 1 :oune~e göste-

ern bır . • Y<rtaklı mo-
llİıı bütiinyo şehırlen müesseseleri
lır,111 t n sıhhat ve istirırhat sart
lırr .. ı 'Jflıyacak bir otel yapa~ak
Vay0 ·, _ ence ancak bu otel Y alo-

oır ba . Verecek . nyo ıstasyonu vaalını 
t fır, 

_,_ lendim · · L 
"'Ye bu .. '..•121 pe,, sıkmıyayım 
'"ııt. yll~nluk bu k-ıdarla geçiyo
"1elıı., r ovar.ın nE: banyalarını ne 
Şiııt<1;İ;1,<r~~ı uzatmak İy · değildir. 
ll'eııe p," .. l<rh:ııs,.,,ar!ac!ık. Yarın 
te/<İııt/oruşiirüz İnşallah. Ese dosta <rr. . 

FELEK 

<laıı}' llrtta~. Az çok kazancı 
<lir bmutlaka taaarruf vazifen

;.. 0 •cundur. 
""rıu · · b ıyı il, 1-e'le vı: yap. 

t1 1 "P T. c. 
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• EH 1 R HABERLERİ 
MAARiFTE 

60 bin talebe 
413 mektep 

-·-
lstanbul Viliyet:er içinde 
ilk tahsil birinciliğini alıyor 

latanbul Maarif Müdürlüğü ö
n~üzdeki ders asenesi ba,ında 
yemden açılacak altı ilk mektebin 
hazırlıklarını ikmal etmiftil'- Bu ae 
ne eyliılde ilkmekteplere çok fazla 
talebe girecektir. Mevcut mekteple 
re müracaat eden talebeyi almazsa 
yeniden dershaneler, fubeler açıla 
cak, hiçbir talebe mektepsiz bırakıl 
mıyacaktrr. Köylerde de yeniden 
mektepler açılacaktır. Son seneler 
de ekalliyetlerden Türk mekteple
rine rağbet eden talebenin sayısı 
şayanı hayrt derecede artmakta -
dıı~ T alebesizlikten dolayı son bir 
ay içinde tehrimizde bet ekalliyet 
ve ecnebi ilk mektebi kapanmıt -
br. Denı senesi ha.tında daha ba
zı ekalliyet ve ecnebi mektepleri -
nin kapanacağı tahmin edilmekte
dir. İstanbul vilayeti Maarif mü -
dürlüğü mıntakaaı en fazla ilk mek 
tebe ve talebe adedine malik ol -
mak itibarile bütün vilayetler için 
'de birinciliği almaktadır. Bu se -
ne, İstanbul ilk metkeplerinden 
altı bin talebe mezun olmuştur ki, 
ııimdiye kadar bu rakam hiç bir 
zaman kaydedilmemittir - Bu sene, 
İstanbul ilk mektepler·inde okuyan 
talebe adedi 60 bine baliğ olmut
tur. Bu rakamın eyli'ilde yeni kay
dolacak talebe ile birkaç bin faz
lalaşacağı ümit edilmektedir. la -
tanbul Maarif Müdürlüğüne, Hay
dar Bey tam yedi sene evvel tayin 
edildiği vakit, İstanbul ilk mektep 
)erinin adedi 330 du. Bu mektep
lerde okuyan talebe adedi de 38 
bindi. Haydar Bey yedi eene için
de fevkalade mesai sarfederek İs
tanbul ilk mektep faaliyetini bir 
mi1ıli arttırmıııtır. Haydar Bey bu 
faaliyetinden dolayı Vekalet ta.a
fmdan takdir edilmiştir. Bu muvaf 
fakıyetine binaendir ki, lstanhul
da en uzun müddet bili. fasıla mü 
dürlük yapmakta rekoru kıran 
Haydar Bey olr;uştur. Haydar B., 
dün İstanbul Maarif Müdürlüğüne 
tayin edildiğinin yedinci senesi -
ni ikmal etmiıı ve bu gün sekizin
ci yıla hasmış bulunmaktadır. Ça
lıfkan ve kıymetli maarif müdü -
rümüzün daha u:ı:un zaman vazi -
fesini muhafaza etmesini dileriz. 

lstanbul lisesi mezunları 
ceır.iyet;nda toplantı 

İstanbul Erkek lises<İ mezun
ları cemiyeti riyasetinden: 

Cemiyete ait fevkalade mühim 
mesaili görüşmek üzere bilumum 
lisemiz mensuplarının temmu
zun 13 üncü cuma günü saat 10,30 
da mektebin konferans salonun · 
da içt<maları ilan. ve rica olunur. 

Fikret ihtifali 
Şair Tevkif Fikret merhum için 

bu sene de 19 ağustos pazar günü 
saat 14 te bir ihtifal yapılacak ve 
merhumun Eyüpteki kabri zııya -
re edilecektir. 

._I __ ı:s....;O_R~S_A __ , . 
(lı Banka.sınan alınan ctvelir 

5 Temmuz 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
lati •.1. r r. zr d.biıi ~l Rıbbm 17,75 

1933 Erıani 93.50 Mümeııil lnı-
U•itürk 28.,60 ponauz 47,75 

" JJ 27,70 n il 47,00 
" ııı 27,70 " 111 50 

ESHAM 
Reji Kupon• lı Bankası Nama 9 

u ,, Hamiline 9 •uz 2 ,50 

.. ,, Müeıaiı 98 TeJefon 11,90 

Türkiye Cümhi".ı · 
riyet Bankası 

Terkoa 19,40 
Çimento 11.10 

SG lttiat dey. 14,00 
Tram•AJ' 38.25 Şark dey. 1,-

Anadolu Hisse 26.80 Bal7a 1,55 
Şir. Ha7riye 15 Şark m.~u. 3,20 

ÇEK FiYATLAR/ 
Londra 634 1-2 i Praii 
•' aria 12,06 Belrrat 
N':"~ork 79.50.40 M.ııdrıt 
Mılano 9,21 113 Ber1in 
Cenn-re 2,4'1.SS Zloti 
At"na 82.39,25 i Pengo 
Bru!..aıtl 3,40,36 Bükret 
Amaterdam 1,17~6 Moakova 
.Sofya 66~13,.56 t Viyana 

N U K U T (Satıı) 
Kuru, 

2<> Franu:1 160 20 1. lav içre 
1 Dolar 117 1 J'r%.eta 
l Şile A,,, . 22 1 M:u-k 

21 Kur. Ç«"k. 106 1 ~~·· 1 t.ııi 
2~ Lt'va 23 20 Ley 

1 Jat•rlin 6.35 2U Diuar 
~o Li r ~ t 214 1 C l!'T"nc.oviç 
20 F.Be1çika 115 Al~n 
20 Dr..- hmi 21 1 /\1:,!'cidiye 
ı Fleıriıı 83 Hoınknot 

19,11,12 
3,41 
5,82 

2 ,07.53 
4,20,ıo 

4,06.50 
79,20,50 
10,74.50 
4,30,50 

808 
I~ 

49 
20,50 

19 
53 

9,25 
35 1.2 
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Beşiktaş Yunan taıkmile karşılaşıyor 
Siyah Beyaz, Sarı - Kırmızıya nazaran aceba nasıl 

bir netice alacak ? 
Cuma günü Galatasarayla bir 

maç yapmış olan Ye Yunan milli 
takımının birçok oyuncu veren 
Panatinaikos takımı bugün de Be
tiktatla kartılatacak. 

Panatinaikos'un cuma günü 
gösterdiği oyun tarzına ve aldığı 
neticeye bakacak olursak bugün 
Beşiktaşın alacağı netice hakika
ten merak edilmeğe değer. 

Siyah beyazlıların bugün ha -
kiki oyunlarını göstermek sureti-

le iyi bir netice almaları hiç te 
heklenmiyecek bir ihtimal oeğil
dir. 

Y alnr:r. buna Yunanlıların da 
pek te kolay yenilecek bir takım 
olmadığını da ilave etmelidir. 

Bugün siyah beyaz Yunanlı 
sporcular karşısmda San - Kırmı
zıya nazaran daha mı iyi bir ne
tice alacak? Herkesin merak etti
ği bu .•• 

Gene iki facia 

Bir adam karısını öldüre
cekti, kendisi öldü 

Bir sarhoş ta 25 lira yüzünden arka
daşını öldürdü .. 

Galatada Kulediıbinde evvel ki gece Hüsamettin isminde 
bir zat birdenbire aklını oynatmı:t ve bir aene evvel evlendiği karısını 
yatarken boğazlamak istemittir. Bet ay evveline kadar Galatada Fakir 
Çocuklaıa Kurtarma mektebinin muhasebecisi olan Hüsamettin Bey o 
zamandanberi itsiz kalmı,tır. Hüsa mettin Bey evvelki gün refikası Sa
biha Hanımla ba~b~a ne vakit yoksulluktan kurtulacaklarını konutmuf 
akta·ma kadar muztarip bir hasbülYalden sonra yatmı,lardır. Sabiha Ha 
nım geceyarısı tam derin uykusunda iken Hüsamettin Efendi yataktan 
kalkmı•, eline bir ustura almış ve birdenbire ka. asının üzerine hücum 
ederek elindeki ustura ile yüzünü, boğazını , göğeünü, paralamaya bat
lamıııtır. Böyle i.ni bir hücuma uğrayan kadın can havlile yerinden fır
laınıf, karanlıkta keskin bir aletin yakıcı teeirlerle vücudü üzerinde ya
ralar açtığını hissetmiş ve en son kuvvetini sa :ıfederek üzerinde kendi
sini öldürmeğe uğratan kocasını karyoladan yere fırlatmaya muvaffak 
olmuştur. Bu fırlatış filvaki Sabiha Hanımı kocasının usturası altında 
can vermekten kurtarmı,, fakat kocasının bu cinayetin cezasını kendi 
elile çekmesine vesile olm~tur. Çünkü Hüsamettin Efendi Sabiha Ha
nımın can havlile ve sarfettiği !On gayretle karyoladan fırlatıp yere atı 
lınca elindeki ı:; : tu: anın üzerine dü flDÜ• ve bu keskin alet tam boğazına 
isabet ederek gırtlağı üzerinde der in bir yara açmıftrr. 

Bu dütütün tiddeti, çıkardığı gürültü, onu takip eden Sahiha Hanı
mın feryadı konu komfuyu uyandırmış, Hüsamettin Efendinin dairesin
de bir facia cereyan ettiği anlaşılm ı,, bekçiler, polisler yetişmiş ve kan
lar icinde çırpınan karıkocanın feci hali görülrnüttür. 

Yaralılardan Sabiha Hanım derhal İngiliz ha·tanesine, Hüsamettin 
Efendi de Sen Jorj hastanesine nakledilmi~le dir. Hüsamettin Efendi -
nin yarası ağır olduğu için hastahanede ölmü~tür. Sabiha Hanımın ya
raları da çoktur, fakat •imdilik ölüm tehlikesi bertaraf edilmiştir. Bu 
facianın tahkikine nöbetçi müddeiumumisi Kamil B. vaz'ıyet etmi,tir. 

Bir sarhoş arkadaşını öldürdü 
Evvelki ak~ Kumkapıdn 25 1 ra 

yüzünden bir cinayet olT::.ı~~ur. Cina
yeti yapan U.tifik nmir.~c bir Erme· 
ni, öldürdüğü ado.!tl da No.::ıı:r i : . r.1:~ . 
deki arkadatıdır. Laıifik Ncbarla be
raber Kumkııpıdaki meyhanekrdcn 
b · risine gitmiş, orada o!urup İçmiş -
!erdir. Meyhaneden avdetle Lô.tifik 
Nobara üşüdüğünü söylemiş ve : 

- Caketini ver de azıcık ısın"J.yım, 
defl'1i~. Nobar da çıkarmıf, ca.ketini 
Latifike vermiştir. iki arkadaş bir 
mı.iddet yol aldıktan sonra Latıt:l< el -
ni sırtındal:.i caketin cebine atını~, pa 
ra bulunduğunu anlayınca yirr,ıi be~ 
lirayı da kendi cebine aktar.1na et -
miştir. Bu arada sarhoı olan Liitifik 
tabanca&ına el atmı§ ve naralar savu
rarak boşa'tmaya başlamıştır. Çıl:"n 
kurşunlar r~obara rastgelmiş, ağır su
retle yaralamıt, Latif k le elinde ta • 
bancaaile ı;:elen bekçi, polis ve 5J'..alj 

Sinema ihtilafı devam 
ediyor 

Kapatılan sinemalar için Da
hiliye Vekaleti nezdinde teşebbüs 
te bulunmak üzere Ankaraya git
mit olan Cevat Bey dün lstanbula 
dönmüttür. Sinemacılar mahafilin 
den alınan habere göre, Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya Bey belediye 
ile sinemacılar arasında Darülace 
ze hissesinin verilmemesi yüzün -
den çıkan ihtilafı ehemmiyetle te 
lakki etmiş ve meseleyi vali beyle 
sinema sahiplerinin huzurile bir 
daha tetkik ve halledeceğini söyle 
mişti•. Fakat Şükrü Kaya Beyin 
Trakyaya hareketi üzerine mesele 

• 

tarafından yakalanmıtltr. Nobar nak
ledildiği haatahanede ölmüştür .. Liıti
fik tevkif edilmittir. Hadiseyi nöbet· 
çi müdde'uınumisi Ekrem Bey tahkik 
etmektedir . 

Yazıralar yandı 
Dün Kocamustafapaşada Bostan 

sokağında 30 numarada yazmacı Mih 
ranın oturduğu evden yazma kunıtuı 
ken mangaldan ateş çıkmıştır. Yazma 
lar hemen alev almış ve 100 tanesi 
yandıktan sonra söndürülmüıtür. 

Pıçak çeken kiracı 
Eyüpte lsliınbey caddesinde olu • 

ran Zekiye Hanım, kiraeısı Bekir Ef. 
tarafınd'1n hakarete uğradığı ve :ı:a
yinbiraderi Ali Efendiye bıçak tethir 
ettijiini · ddia etmiştir. Zabıta tahkika 
ta batlamı§tr. 

Lozan günü 
24 Temmuz Lausanne !Ulhünün 

imzalandığı büyük gündür. Herse 
ne olduğu gibi, bu sene de bu me
sut günün yıldönümünde, üniver
site konefrans salonunda büyük 
merasim yapılacaktır. Hukuk Fa -
kültesi Talebe Cemiyeti bu husus
ta bir program hazırlamaktadır. 
Hukuk profesörleri Lausanne sul· 
hünün hukuki cephelerden tetki
kini yapacaklar, talebe tarafıro.dan 
hitabeler irat edilecektir. Halke
vi de ayni günün gecesinde bir 
konser ve bir temsil verecekti:'· 

nin halli, Vekil Beyin avdetine 
kalmı,tır. 

EKONOMi 

Ankaradaki sergi 
Binası bitiriliyor 
Cümhuriyet bayramında 
büyük bir sergi açılacak 

Milli lktısat ve Taaarrui Ce
miyetinin Ankarada yaptırmak • 
la olduğu büyük sergi binası ik
mal edilmiş gibidir. 

llk defa bu sene cümhuriyet 
bayramında bu bmada büyiil< bir 
sergi açılacaktır. 

Sergi yalnız iktısadi bakımdan 
değil, her cepheden Türkiyede 11 
senelilc inkişafını tam bir açıklık
la gösterecektir. 

Milli Tasarruf ve lktısat Ce
miyeti bu büyük serginin tam bir 
mükemmeliyetle tertibi için Al -
manyadan bir mütehassıs getirt -
miştir. Her Doktor Walter ismjn
deki bu mütehassıs sergi itleri et
rafında şehrimizde on gün devam 
eden tetk'.lklerde bulunmuştur. 

Mütehassıs birçok fabrikaları, 
başlıca iktrsadi müesseseleri, gez
miş ve dün Ankaraya hareket et
miştir. 

Mütehassıs memlekitimizde 
sergicilik noktai nazarından bü
yük bir muvaffakıyet ve yerli 
mallar hareketinde devamlı bir 
çalışma olan Sanayi Birliği ser
gisini görmek için yakında şdı
rimi:ı:e gelecektir. 

Esnaf cemiyetleri toplantısı 
Esnaf cemiyetleri reis ve ka

tibi umumileri her ayın ilk cumaı·
tesi gününde olıfüğu ~bi dün de 
ticaret odasında bir umumi top
lantı yapacaklardı. 

Fakat bazı sebeplerden dolayı 
dün bu toplantı tehir edilmiltir. 

Vapurcuların bir talebi 
Vapurculuk tirketi Türk aula

rmdaki kabotaj hakkında Devlet 
Denizyollarile vapurculuk 9irketi 
arasında taksiminden sonra kendi
ne isabet eden tonaj nisbetini az 
bulmuştu . 

Şirket bu tonaj nisbetinin Va
purculuk firketıi lehine tadili için 
yeniden te§ebbüsata giri9miştir. 
Şirket meclisi idaresmden bir :zat 
bu it için Ankaraya gitmiııtir. 

Lastik fabrikaları gezilecek 
Lastik ayakkabıların deri, kö

sele ve ayakkabı sanayii üzerinde 
ne tesir yaptığını tetkik eden ko
misyon pertembe günü lastik fab
rikalarını gezmeğe ve hesaplarını 
tetkik etmeğe karar vermiştir. 

Fakat lastik fabrikalarından 
ekserisi bugünlerde kapalıdır. Fab 
rikalar bu l<apalışı aya~ahıcıla -
rın aleyhindeki propagandaları ne
ticesi olarak göstermektedirler. 

Halbuki ayakkabıcılar lastik fab 
rikalarımn sadece mevsim dolayı
sile kapalı bulunduklarını ve ya
kında hepsinin kışlık kaloş imali 
için faaliyete geçeceklerini l<0miı
yona bildirmişlerdir. 

Kimsesiz kadınların el işleri 
Halkevi içtimai yardım şube

si himayesinde teşekkül eıfen hu
susi komite tarafından yoksul ka
dınların el işlerjni tanıttırmak ve 
satılmalarına delalet etmek için 18 
temmuzda açılacak Galatasaray 
yerli maUar sergisinde bir pav
yon tefrik edilmiştir. 

Evinde her türlü el işi yapıp ta 
bu teşebbüsten henüz haberdar 
edilememiş olan hanımlar el işle
rini 12 temmuzdan 16 temmuz 
akşamına kadar saat 14 le 17 ara
sında halkevi Ceğaloğlu merkezin
de bulunacak olan komiteye ge -
tirip makbuz almalıdırlar. 

Erenköy sanatoryomunda 
yeni bir pavyon 

1.tanbul Verem Mücadele Ce· 
miyeti Erenköy sanatOl'yomuna 
20 yataklı yeni bir pavyon yap
tırmağa karar vermiştir. 

Ayni zamanda cemiyetin E
yüpte bu sene yaptıracağı dispan
ser masrafına karşılık olmak ü -
zere 26 temmuz perşembe akşa
mı bir deniz gezintisi tertip e
dilmiştir. 

Deniz gezintisi için Şirketi 
Hayriyenin 71 numaralı vapuru 
isticar edilmiştir. 

Bu vapur köprüden saat 18,45 
te harelket edecek, bazı iskelelere 
uğradıktan sonra sabah saat 5 te 
köprüye gelecektir. Vapurda ala
fra;1ga ve alaturka konser var
a.ır • 

Yahudi meselesi 
ve Türkiye 

Birkaç gündenberi Trakya ve 
havalisinden, ~ehrimize bir
çok Yahudi a:lelerinin hic
ret ettiklerini biliyorsunuz. Bu
hicretin sebebi nedir? Muhacir 
Yahudilerin söylediklerine naza -
ran yerli ahaliden birtakım kim
seler kendilerine bazı tazyikler ya 
pıyorlar, ve bunların orada rahaL 
ve huzurlarını kaçırtyorlarmıf? ! 

ôyle ise bu taiyİkın sebebi ne
dir? 

iste bu nokta üzerinde biraz 
clu..:nıak zarureti vardır. Bun'! he
nüz bu tazyikten şikayet eden Ya
hudiler bile cevap veremiyorlar •• 
Bilmiyoruz; hiç anlamıyoruz, hiç 
sebep yok! demekle iktifa ediyor
lm .. 

Peki, hiç sebep olmazsa, bu işin 
manası nedir? 

Bir Yahudi aleyhtarlığı mı? 
Bunun böyle olamıyacağını her 

aklı selim ~ahibi derhal teslim e
der. Eğer farzımuhal böyle bir a
leyhtarlık mevzuu bahsolsaydı, o 
zaman Yahudilerin bu söylenilen 
tazyikler karsısında ls•:ınbula de
ğil, bafka m~mleketlere hicret et
meleri ve Türkiye topraklarını ter 
keylemeleri lazımgelirdi. 

Almanyada bu aleyhtarlık başla 
dığı zaman memleketin muht~lil 
fehirlerinde bulunan Yahudıle~ 
Berline değil, belki Fi1istine ve dı 
ğer yerlere hicret ettiler. 

Şurasına dikka~ etme~ lazım 
dır ki lstanbuldakı YahuJ.• vatan
daışlanmız, gene eskisi gibi rah~.t 
ve huzur içinde oturuyorlar ve bu· 
tün Türk vatandaşlarının haiz ol
dukları hukuktan ayni ı,ekilde isti
iade görüyorlar.. , • • 

Bu hicret, ve bu hıç bır umumı 
tesekküle tabi olmadan yapılan taz 
yıklar anlaaıldığına göre, yalnız 
Traky;. ve 'havalisine munhasır 
kalmıştır. • . _ • 
Eğer bu civardakı Yahudi~enn bıı 
tasavvurları uir kabahatlen vars~. 
kanumın kendilerini takip edecegı 
asikôr olduğu gibi, bunlara karşı 
d°oğrudan doğruya ve. kendil!kle -
rinden vaziyet alan kimselenn de 
kanunun pençesinden yakalarını 
kurtaramıyacakları tabii~ir. • 

Türkiyede bir tek nızam, bır 
tek kanun vardır ve bu herkes hak 
kında siyanen daima ayni şekilde 
tatbik olunur. • _ 

Bunu herkes gibi, cümhurıyehn 
faziletinden daima istifade eden 
Musevi vatandaışlanmız da bilme· 
1idirler ve hôdiseyİ fazla izam et
memelidirler .. 
Türkiyede "Yahudi aleyhtarlığı" 

fikrini körüklemek için hiç bir se
bep yoktur. Zaten Türk!-yede di
ğer memleketlere nazaran milctarı 
çok az olan Yahudiler, Türk har
sini, Türil terbiyesini tamamen 
temessül etmeğe baf/amlflardır.Aı 
caiz bunun daha kuvvetli ıurette 
kalplerinde ve dimağlarında yer 
etmesini istemek hakkımızdır. 

Türkiyecle, vaktile ispanyada 
katolikliği hakim kılmak için Ya
hudiler, ve Müslüman Araplar 
hakkında "engiziıron" mahkeme
ldi kuran ve onları zorla din de
ğistirmeğe ııevkeden bir "F e ·,.Ji
na'nd d'Aragon" bir "lsabelle de 
Caı1ille,, zihniyeti hiç bir zaman 
yer bulamaz .. 

Yahudilerin evvela "Şampanya 
panayirlerincle,. serbestçe tica;et 
etmesine müsaade ederek hırrıç • 
ten birçok zengin Yahudi tüccar -
larını memleketine celbeden ve 
panayİr bittikten sonra bunların 
paralarım ve mücevheratını Z";P! 
ve müsadere ederek hudut harıcı 
eden bir "Güzel Philippe,, in hare 
keti yinninci asır medeniyetinin 
ve bütün medeniyet tarihinde da
ima güzide bir rol oynamış olan 
Türklerin siarı değildin 

Ve nihayet sırf bir ırk farkı nok 
tasından hareket etmek için de hiç 
bir sebep yoktur. Hükümetin bu 
husuııta aldığı ciddi ve seri tedbir· 
ler, Yahudi vatandaşlarımızı el -
bette tatmin etmiştir. 

Alakadar Yahudilerin vaki olan 
tazyikle,ıJen şikiiyetleri varsa bu
nu mahkeme daima adalet daire
sinde halledecektir. 

Emin olsunlar ki Türkün adale· 
ti "Süleyman" ın adaletinden d._ 
yüksektir. 

Mümtaz FAiK 

Gayrimübadillere tevziat 
Gayrimübadillere yapılacak 

pe.ra tevziatı hakkındaki hazırlık
lar bitmiş ise de tevziata henüz 
ba,lanamamıştır. Maliye Vekiıle -
tinden takdiri kıymet komisyonu
na Cümhuriyet Merkez Bankası 
vasıtasile verilen havalenin Ziraat 
Bankasına devri muamelesi henüz 
bitmemi,tir. Tevziata bu hafta i • 
çinde başlanması muhtemeldir. 
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Kadın cemiyetlerinin dört komisyonu l 
[Öz dilimizle 

Yahudiler •• 
ismet Paşa açık söyledi: 

"\ 

1 HiKAY 
Bir hafta evvel Milliyet'te Mümtaz 

Faik Beyefendinin "Kadınlar ahU.kta 
müsavat istiyorlar" başlıklı ve taacciip 
iıarelile biteen bir yazı~ını gördum. Sır 
hatta oonra da, yine ayni gazetede, Aka 
Gündüz Beyefendinin "Dört komisyona 
bir bakış". isimli mekalesini okudum.Her 
jki yazıyı da baştan nihayete kadar me· 
rakla gözden geçirdim ve münevver er· 
keklerimizin Feminizmi nasıl karşıladık· 
lannı anlamıya çalıtbm· 

1 
larda bu mÜe1&ese müsbet bir İt görme
di, belki en kavi imanlılann itimadını bi
le sarab; faka! madem ki Türkiye Cüm
huriyeti oraya mümessil yollamakta, da
imi aza tayin ebnekte devam ediyor, o 
halele göziirniizü oradan uzaklaıbrmak 
doğru değildir. Beı yüz bin kadının İm· 
zalı mazbati'lan belki kağıt sepetine ab· 
labilil', fakat bet yüz bin kadının çocuk· 
!arına vereceği sulh terbiyeli hiç te İı· 
tihkar edileme:ı:. 

- Bizde Yahudi yağı (1) lığı 
yoktur! 

Türkiyenin bQflndakiler, ne söy 
lerse on'I inanmalıılır. Elendi Türk 
eli altında ya,ayan ve bayrağının 
gölge.ine sığınanlara diş bilemek 
küçüklüğünü yapmaz. Yahudiler 
de bu yurdun içindedirler. 

Karamanın koyunu 

Ben Kadınlar Birıiğincle aza değilim. 
Fakat istedim ki bu cemiyetten bir ha • 
rum ortaya çıksın da bugünkü faaliyet· 
lerinin en u.nalacak noktasını eiprıu• 
mumiyeye anlatsın; bu faaliyetlerinin 
mevzuunu teıkil edip te matbuata yanlıt 
akseden bazı tabirleri düzeltıin; müp • 
hem kalan birçok esasları aydınlatsın. 
Bekledim, fakat intizarım boıa çıktı. 
Gazete ıütunlannda, kadınlara açıktan 
açığa sorulan suallere lakayt kalmayı 
doğru bulmad1111 ve u:ı:un seneler F emi· 
nizm sahasındaki hizmetimin bana ver· 
eliği salahiyetle, matbuatın bu kıymetli 
erkanına cevap vermeyi üzerime aldan. 

Evvela §UY.il söyliyeyim: l11kılİlp Türk 
kadınmın nt>vküni ümidimizin fevkinde 
yükseltti. Cüınhunyet Türk kadınına, 
dünyada misli göriilmemiı bir nezaketle 
ve gayet kısa bir zamanda özlediği hak
lan verdi. Fakat bu mevki ve bu haklar· 
la her ıey olmuş bitınit d~~il.dir. Daha 
Türk kadımn biz:ı:at kendiunın yapaca· 
ğ1 birçok işl~r vardır. Hem haklanmı:ı:ı 
elde ettik diye lllr köıeye çekilerek, mÜ· 
cerret ya~ak zamannnıza uygun bir 
hareket sayılamaz. Nasıl ki siyaset ale
minde umumi görüşler ve beynelmilel 
temaslar dünya muvazene•ini temin edi .. 
yoraa, kadınlık aleminde de bu görüşler 
ve bu temaslara ihtiyaç vardır. Onun 
için bütün dünya kadınlığının bugün 
meşgul olduğu dört komisyonun mevzu· 
una alaka göstermek biz Türk kadınla· 
noca medeni bir vazife telakki edilmeli
dir • 

Şimdi, bilmem kimin hataırile, matb~a
ta yanlıt akseden biri~ komisyonu.o ıs· 
mini beraber tashih edelım. Bu komısyo
nun iımi "Evli kadının erkeğe tabiiyeti,, 
değildir. "La nationalite de la f~me. 
marie<ı" dir; yani "Evli kadının millıyeti, 
tahöyeti,, meselesidir. Aka Gündüz Be· 
yeiendi, pek haklı olarak, bu yanlışlığın 
tesbit ettiği manadan kuıkulanmıılar ve 
evlenme bağının "çözülmez düğümünden 
bahsetmiıler. 

Bu komisyonun gayesi, evli kadını, 
tam iradesine sahip bir insan gibi ,milli· 
yetini tayin ebnede serbest bırakmakbr. 
Mesela bir ecnebi ile evlenen bir kadın, 
tabiiyetini feda etmeyi arzu etmez, ken• 
U: •~ :-~ğınıT'I: sayesinden uzaklafmıya 
razı olmaz. Yahut kendi ciı.indeen bir .,r. 
keı"'- evli olduğu halde, ııünün birinde 
herhangi bir sebepten, erkeği bafka bir 
tabiiyete ~nneyi muvafık bulursa, kadıa 
arzusu hilafına ecnebi himayeıine geç• 
meyi İslemez. Maksat, her şeyden yük· 
.ek olan vatandaılık hakkını, kadına ken 
di oahırilo temin ettirmektir. Kanunu me
de.;i, Türk kadınına bu aalıada birçok 
imtiyazlar vnmiştir. Fakat tabiiyet me
..,(eıi ı,;,._ memleketin hududu dahiline 
inbi.-.. · etmez, en a:ı: iki memleketi ali.ka
dar eder. Bunun için, bu müşkiilit bü • 
tün dünyada ayni ıurette halledilirse, 
karııklık ortadan kalkmıt olur. 

Bu ane kadar iıminden dolayı pek şid
<letli hücumlara maruz kalan "Ahlakta 
müsavat,. komisyonuna gelince, bunun 
hiçbir menfi terah yoktur. Bunun fran
ıu:ca ismi "Unite de la morale" ılır ve 
türkçeye Ahlakta müsavat olarak çevril
miştil', Bunun maksadı, cinı farkı gözet• 
meden, erkek ve kız çocukların ayni ah-
181< ölçülerile terbiye ebnektir; gayesi de 
temiz ve dürüst bir nesil yetittirmektir. 

Dikkat edilmiştir ki, ailelerde kız ço
cuğu <la.ima tazyik ııörerek, erkek çocu
ğu da her hareketi müsamaha edilerek 
büyütülür. Kız çocuğu için herşey ayıp· 
br; fakat erkek için mübahbr. Erkek da· 
ha küçük yaşta, zayıf cinı üzerinde kuv
vet tecrübesi yapar; vurduğu tokat ve 
tekmelere mükabil, tosun, aslan Ünvan· 
lanm kazanır. Kız çocuğu iıe, gücü 
yetmediği için, zayıfları silahı olan göz
yaılannı kullanır. Fakat hazan da fitne 
ve yalana da müra~t edet1. 

Bu gayri müsavi surette t!.rbiye gören 
çocuklar, hayatta kadın ve erkek olarak 
karşJaıırlar. Ayni ahlak ölçüsü onları 
burada da takip eder. Kadın, ufak bir ha-
ta yüzünden fena bir nam kazanır, erkek 
bunun on misli fazlasını yaptığı halde 
mahkumiyette beraet eder. Şayet ayaifı 
kayıp ta, bdm namus hududunun hari
cine çıkarsa, derhal poliı tarafından kay
di a1ınır, günahkirlann diyarına tecrit 
edilir; erkek ayni §eyi binbir kere yapb· 
ğı halde, aile ve cemiyet i.çınae eııKİ 
mevkiini muhafaza eder, hatta !eriki 
cürmüne ilk ta§ı atan da y!n~ o olur. 
Kadın hastalık bulaşbrdı diye poliı re· 
fakatinde kapı kapı h~.stane dolaşır • 
ken, erkek serbeat bırakıhr ve etrafı. 
nı 2ehfrlemede devanı ede~. 

Lu müsavatsızlı~ ::.e~iyet için fela .. 
kt-\t 1r, içtımai dertlerim 'zi yaratan en 
bUyiık bir imildir. Ze .- ,, ve ana olan 
kadinın mevkij s.ailaır, h3.kkı Lam ol
m ı~ kı, insaniy :l tc onunla beraber 
ku ~ vcllensın ve ,.ea<iınlc~!·in. 

Konya asliye hukuk mahkemesinden: 
Konva ikinci ordu müfettiıliğinde top 

çu binbaf111 Hilauet Bey tarafından 

htanbulda Betiktaşta Türk mahallesi 
~fmP sokak onb.ir numarada mükime 
Vecihe hanım aleylHne ikamet olunan 
borçtan kurtulma davasından clolayi i
kametııi.lu meçhul olduğu anlatılan 

me:ı:bure Vecihe hanıma dava arzu 
hali sureti ilanen tebliğ edildiği halde 

Bize ne kadar ısınır, bizimle ne 
kadar kaynaşırlar•a biz de onları 
o kadar benimseriz! 

'Aykırı giderler•e, oğlunu azar
layan bir baba gibi, kaşlannı çat
maıını da bilmez değiliz. Yahudi
ler, bir kötülük yapmadıkça kork
mcuınlar. Bura.ı Türkiyedir. On 
yıllık Onuvluk (2) çağında, han
gi Y ahudinin burnu kanadı? 

Hangi Yahudinin elinden para• 
.ı alındı? Hangi Yahudi, yurdun -
dan çıkarıldı? Yalnız şu son gün
lerde duyduk ki Trakyanın birkaç 
yerinden tektük bazı Yahudi göç
men (3) leri geliyormuş. Oralarda 
bir takım kendini bilmezler, ken • 
dile . ini sıkıştınyorlarmııı ta ondan 
ötürü yerlerinde durmamışlar. Bun 
lar, her kim ise, yasa (4) dan ya
kalarını kurtaramayacaklar. Birer 
birer ele geçirilip berge ( 5) çarpı
lacaklar. 

iç i.,lerimize bakan Şükrü Kaya 
Bey, ismet Paşanın buyrultuıu ile 
Edirneye gitti. 

Ol(() biteni öğrenip gelecek. 
Ey bizi sevenler, ve ey bizi sev

miyenler ! •. iyice anlayıp dinleyi
niz ki, biz taııııana kaç, tazıya tut 
diyen adamlar değiliz. 

Özümüz, sözümüze uygundur. 
Sevgimiz yer yüzünde en güçlü 

sevgidir. Y ağılığımız, yer yüzün -
de en güçlü yağılıktın. 

Yahudiler, iş ve güçlerile uğra
şaı'ak boş yere Azbuya (6) kapıl
maesınlar ! . 

M. SALAHADDiN 

1 - Yağılık - Düşmanlık, 2 -
Onuvluk - Cümhuriyet. 3 - Göç
men - Muhacir, 4 - Yasa - Ka
nun, 5 - Berge - Ceza, 6 - Az
buy - Heyecan. -------YENi NESRIY AT 
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inci sayısı çıkmışbr.Çanakkalecle geçen 
hava hareki.tına dair fllyanı dikkat bir 
tercüme ile başlıyan yazıları arasında 
lran Tayyareci.liğine, saatte clörtyiiz 
kilometre uçan tayyareye, bava cam• 
bazlı.ip dünya kupasına ve halle tayya· 
relerine ait istifadeli mevzulara dair 
ya:ı:ılar vardır. 

Ki ALIK 
Tamam"" tamir edilen bilômum 

konforu havi Yeni Postane arka· 
sın da Atır efendi caddesinde T ürki· 
ye han>nda oda, depo ve mağazalar 
kiraya verilecektir. Fiyatlar ehven
dir. Türkiye hanında (3) ncü kuta 

N"Y!hirli Adil Efendi, kamyo
nun şoför mahallindeydi. Yanında da 
keskin gözlü, tombulca bir kadın Tar 
dı. Şoför direksiyonla meıguldü. İçe• 
rideki yolcular da sürati seyirle koca 
makinenin çıkardığı gürültüyü dinle
yorlardı. ausuyorlardı. 

Kamyon düz bir çayırlıkta durma
dan kotuyordu. Adil Efendi batını ha 
fifçe yanındaki kadına çevirdi: 

- Peki., Şimdi ne yapmak fikrinde 
sinjz. dedi. 

Oteki, adıunın ırözlerinin içine ba
karak cevap verdi: 

- Ne yapacağnn, ada.ııııakıllı biri
ı;ni bulursam gene metres oturaca -
ğı.m. 

Adam bu aöz üzerine düşündü, dü· 
şündü. Bir ıeyler söylemek istiyordu. 
Yutkundu. Nihayet cebinden sigara 
kutuaunu çıkarıp kadına bir 11oigara 
verdi. Bir de kendisi yaktL Birkaç ne· 
fes çektikten sonra tekrar kadına dön 
dü: 

- q "l Mehmet Beyin yaptpığı "şi 
ben biç beğenmedim. dedi Eğer ister 
se---- :ıı •:ı...c tJ ,ı· yara.unda bulunayım. 
Kadın mesleğinde pişmiş, gülerek 
yan gözle Adil Efendiyi süzdü: 

- Ne gibi ... Mesela .. ded ·. 
- Yani Hananefendinin ısıkıntısına 

medar olayım diyorum.. Arkadaılar
dan ,öyle münasip birisi var da ·hani .. 
Eğer isteğin varaa gene .. 

- Peki, bu zat kaç yaıında kadar •. 
- Pen P-ibi .. 
-Vaktü hali yerinde mi? Kazan 

cı nedir t öiitün arzularmıı yapabilir 
mi? Sonra Mehmet gibi vicdansızın 
biri olmasın! 

Kı:.flyon, Nevtehirden Niğdeye gİ· 
diye. .u. Adil Efendi, kazanın yerli • 
ı'.ydi. Bağ bahçe sahibiydi. Tiqret 
için latanbula giderken memurlardan 
Mehmet Bey iaminde bir zatın lstan .. 
bundan gelirken getirdiği Fıtnat Ha-

ı r •-eline götürmek 
Üzere beraberine almııtı. Fıbıat Ha

.....:!y a .aca!< üç ay ka-
t>(urmuşlar, yıldızlan ba

ntmadığı için geçinemiyorlardı. Ka -
""- . , er.ı.s:eklerle acem niki.hile yaşa • 
yan kısımdan idi. 

"~'" ,...h•rsa olıun nihayet o, bir av
ratb. Y aıayacağı erkeğin iyiliğini sor 
tu.ı...ıo1. haa. - • ,._.u: 

- H·ç merak etme .. Ona ben gibi e 
min olabilirsin. 

Adil Efendi kırsakallarını k'4ıdı. 
Kasketini düzeltti. Nevtehirdenberi 
kadınla dizdize yaptığı bu kamyon 
yolculuğu onu çileden çıkarmıştı: Y o 
)un dönemeç yerlerinde, tümsek kı -
sonlarında kamyon sarsıldıkça kah 
o, kadının tombul vücudüne yaalanı· 
yor, bazan da kadın: 

- Hayy .. diyerek ona dirsek vu • 
ruyordu:. 

Bir erkek vücudile kadm vücudü 
arasında vukubualn bu m ecburi te • 
maslarla ikisi de elektrikle ıdiler. Ve 
bö7lece iti pitirdiler. Kadın, N evfehjr 
limn kt>nd si için münuip bulduğu 
,..ı. <l o'ln Adil Efendinin kendisinden 
baıka kimse olmadığını anlamıtb; fa 
kat adamı bwbütün avlamıt olmak 
için ona bir §ey söylemiyordu. Adil 
Efendi de henüz vaktin münasop ol
madığını düşünerek susuyordu. 

Kamyon ezan vakti !Siğdeye gel-
mi§ti. Otellerin önünde yolcularmı in

ikinci komisyon, iıte erkek ve kadm 
müsavabdır. Bu müıavat hiçbir memle
kette temin edilmemiştir. Türkiye Cüm
huriyeti, iş .abasında Türk kadınına a
:ı.ami kolaylıkta bulunduğu halde, A vru· 
panın bazı haksız uslılleri memleketimiz
de de tesirini göstenniıtir. Huıuıi mese
lelerde hele Reji gibi kadın amelesi çok . . . 
kullanılan yerlerde, kadınlann ıatiımar 
edildil(ini kimse inkar edemez. Sonra, 
ecnebi müeaseıeler ıakin adetlerini bura 
da da tatbik ediyorlar ve evli kadınlara 
kapılannı kapıyorlar. Hatta resmi daire
lerden en çok kadın memuru olan maarif 
te, erkek me•lektaılan derecesinde yiik
aelen muallim hanımlar, kız mekteple • 
rinde bile müdürlük eden kadınların a· 
eledi çok a:ı:dır • 

on gÜn içônde bir guna cevap verilınedi
ğinden ltu kere yevmi muhakeme ola
rak 14-7-934 tarihine müıadif cumar
tesi günü saat 9 a tayin edilnriı olmakla 
mezbure Vecihe hanımın yevim ve vak
tr mezkurda Konya asliye hukuk mah
kemesine ya bizzat gelmesi veya tara· 
fından musaddak senedile bir vekil gön
dermesi ve aksi takdirde gıyabında mu
hakemeye bakılacağı davetiye varakası 
nm tebliği makamına kaim olmak üze
re ilan olunur. (979) 

Rüştü efendiye müracaat olıı";""sı. 1 
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' dirdi. Gece vakti yola çıkmak müna
sip olm;dığı için o geceyi otelde ge
ç'rdiler. Ertesi gün erkenclen tekrar 
Ulukışlaya giden bir kamyona yerleı
tiler. Oğle vakti Ulukıtlaya geldiler. 
Tren hazırdı. Uzun tren yolculuğu es 
naaında kompartımanda biribirlerile 
d~ ha iyi anlattılar ve biribirlerine a
çıldılar, kadın, Adil Efendinin tekrar 
meuııeketine döımı line taraftar de • 
ğildi. Eğer kendiıi istiyor, beraber ya 
famak arzu ediyorsa Iatanbulda yata 
maları lazım olduğunda ısrar ediyor
du, Halbuki Adil Efendi evliydi, ço
luğu çocuğu vardı. F :tnet: 

ve 

Sulh ve Cemiyeti Akvam komiıyonu
na Aka Gündüz Beyefendi fantezi namı· 
m veriyorlar. Dünyada en çok ihtiyacı· 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
0 N YON SiGORTASINA yaptırınız. 
Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
mız olan ıeY sulhtür. Bunun böyle ol- -
duğunu sık ırk imza ettiğimi:ı: dostluk 1 

muahedelerile isbat ediyoruz. Bu dostluk 
rabıtalarını kurmak için devlet reiılerinin 
buluıma yeri de Cemiyeti Akvam deni

UNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 3836 

len müessesedir. Vakıa bu aon zaman • 

E 

Milliyet'in :romanı: 15 kiz dakika! Sansaros'tan haber 
yok. 

- Şimdi gelirim. İstasyon mey ·ı 
danındaki imitçiden alacağım. 

- Ulan kaçarsan? •• 
Sansaros beş kul'UfU uzattı: 
- Al öyleyse. Ben suçlu olay • 

ilrm ne komiser bey beni Elkişehir. 
de dövmesinler diye sana tembih 
ederdi, ne de ben dakikası dakika
sına gelirdim. 

- Git öyleyse .. çabuk gel. Gi>
züm pencerede! 

- Şimdi, iki dakika sürmez. 
Sansaros vagondan atladı. istas

yona daldı çıktı. Otomobil ,oför
lerine töyle bir gözaltı. Hepsini ta
nırdı .. Onlar da Sansaroeu tanır
lardı. En yabancısını ve acemisinı 
buldu: 

- Aman '°för abey !dedi. Bizim 
beyefendinin küçük çantası kal • 
mış. Beni DaP, mahalle$İnin kote· 
sine kadar çabucak götü. ürsen sa
na bir yirmll:c$İi?t •ıar. Ti~:n <"Jj .. 

de-;ek. Yirmi be, dakikaya kadar 
çantnvı yeti<;tirmeliyim. 

" <'\r ir an dü:ıündü. Giden 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
trenlerden sonra bot dönecekti. 
Yirmi bef kurut yirmi bet kurut
tuı; dedi. Birden aklına geldi: 

- Kırk kurUf ver götürüp geti
reyim. 

- Hayır! ben yalnız gideceğim • 
Evde beyefendinin otomobili bek
liyor. Hanımını da getirecek. Çan-
ta .... 

Sansaros üç dakika aonra Dağ 
mahallesinin k~inde indi ve be
fİncİ dakikada Bentderesindeki 
Hacı Gülsüm kadının evine geldi. 
Şöyle bir dol8.fıfta ihtiyar, zengin 
Hacı Gülsüm kadının evde olma . 
dığını anladı. Dere tarafından bir 
brmanıtta evin avlusuna gi•di. Ce
binden çıkardığı bir teyle kapıyı 
açıverdi. Yetil sandık ve randığın 
köteıindeki çıkın aklında kalmıt· 
b. Bir, iki, üç sayıncıya kadar san 
dığı açtı. Çıkını aldı. Beline sardı 
ve geldiği yerden gerisin geriye 
döndü. 

Polisi telq almıştı. Oç dakika, 
bet dakika, on bet dakika, on se-

Trenin kampan.aaı çaldı. 
Nerdeyse sonuncusu çalacaktı. 
Polis çıl.dırıyordu. 
Polislikten kovulsa neyse ne, 

ba,ka i, ara.ıı. Ya on b~ günlük ay
lığını lceserlene, çoluk çocuğu ne 
yapar? Piçkurusuna ne diye. ... 

İnandım diyemeden istasyon ka
pısından bir fitek fırladı. Oçüncü 
kampanamn son dandanı biter ve 
tren gıcırdarken Sansaros kendini 
vagonun basamaklarına atb. 

Polis hem kızıyor hem gülüyor
du. Sansaros kompartımandan gi
rer girmez bir söz bile söylemeden 
tokatı yap~tırdı. Sansarın ses çı· 
karmadı. Sadece: 

- Ölürdüm de gene yetiıirdim 
abeyciğim. 

Ve sözünün eri olduğunu gört&
ren bir jestle kötesine oturdu. Po
lis vurduğuna piırman olmuttu. 

- Çok kızdım da. .. Senin gele· 
ceğini hiç ummadım. 

- Nasıl olur abeyciğim. Yezit 
simitçi gitmiş. Ta. ... Meclisin önün
de yakaladım. Aldım geldim. 

- Hani öyleyse simitle peynir. 
- İstasyon kapısında birisine 

çarptım yere dü,tü. Treni kaçırı. 
nm diye arkama bakmadım. 
, _ - Neyıe otur. Sana yemek va-

- ilahi Adil Efendi, diyordu. Sen 
keyifli bir hayat süreceksin. Çoluiu
nu, çocuğunu gene besler, iaşelerini 
temin eder ve haıbelicr._.r> tjCllret iç· n 
1.tanbulda kaldığını aöyliyiverinin. 
Hayat, hayat lstanbulda .. 

Nevşehirlinin, bu güzel kadının bü 

gonundan ekmek peynir alır veri· 
rim. 

Tren hareket etti. Polis Sansaro
sa inanmışh. Kalktı. Yemekli va
gona gitti. İki dakika sonra eknıek 
peynir, sö~ et falan getirdi: 

- Benim de karnım acıktı, bera
ber yeriz. Beni öyle üzdün ki botu 
botuna tokat yedin. 

Polis hala vicdan azabı çekiyor
du. 

Gizli bir utanç ile Sansal"06'un 
yüzüne bakamıyordu. Kompartı • 
manda daha üç yolcu vardı. Biri
si kasabalı ile köylü arasında, 
kılığı düzgünce bir kiti. . . Öteki
ler heybeleri, çarıkları, yırtık palto 
ve tüyleri dökük kocuğu ile iki köy 
lü. 

Polis b8.fını tahta köteye daya • 
mıt, gözlerini kapamıf uyukluyor
du. Sansaros ikide birde pencere 
camının buğusunu yenile silerek 
dıfarısmı seyrediyorda. Bu yol üs
tünde biç seyahat etmemifti. Yal
nız Y ahtihandan Ankaraya kadar, 
ilk gelitinde dekovile binmr.ti. 

Kasabalı kılığında olan adam 
hem kartısındakilerle 'konutuyor, 
Jıem ikidebir ıedirıin altına koy
duğu heybe ile sepete yııngöz.le ba
kıyordu. Ve her göz yoklamasın
dan sonra da Sansarosa bakıyor -
du. Polisten k'm olduğunu öğren-

yüleyen kara gözleri kal'§mnda ira 
desinin bağları çözülmüıtü : 

- Peki .. Nasıl istiyonan öyle ya
palım. dedi. Ve lotanbula muvasalat· 
)arından sonra adam bankadan para 
çıkararak bir dükkan aldı. Ve kadı
nın üzerine yapbrdı. Sonra, tekrar 
N evıehire giderek iki evini ve bir dük 
kanını satarak latanbuldaki dükkana 
sermaye koydu. itleri yoluna girmiı
ti. Bir sene zarfında Kapalıçarşı için 
deki dükkanın getirdiği temettü ile 
bir ev satın aldılar. Bunu da Fitnet 
Üzerine yazdırdı. 

Adil Efendi ,itlerin hep böyle tı· 
kınnda gideceğini zanned .yordu. Hem 
memleketteki çoluğunu, çocuğunu ida 
re etmek bir taraftan da metresinin 
tuvaeltin~, i.ırafına para yetivtirmek 
müşkülleşti. Dükkanın işleri bozulmuı 
tu; lak'n Fitnat hiç bildiğinden ıaı • 
mıyor, otomobilden aşağı inmiyordu. 
Durmut durmuı, turnayı gözünden 
vurmu~tu. Nevşehirliyi •nvd ~ ·""'•n alev 
leri içinde çayır çayır yakıyordu. 

Adil EtenJı, "'' .. - - • . ·- -etin • 
den mektup aldı . Kansı ve çocuklan 
birkaç aydır kendiler' ne para gön • 
dermcdiğini ileri sür erek onun vazi .. 
yetjnden ~üphe et t ilclcr'ni ~~ bir ~ .. ~ .. 
taya kadar lstanbula geleceklerini bil· 
diriyorlardı. Lvlatid.r tn.u.1 un ~ı '-'·L-? 
Zelihayı ve yavrularını çok severdı. 
Bu havadisten metresine baha.etmedi. 
Emri Taki ihdas ebnek istiyordu. Ve 
birgün ansızın karısını ve çocukla rını 
eve getirdi. Getirdi amma Frtnat Ha: 
nımefendi küplere binnıitti. ı...-:~ac, gu 
nü, bu dangul dungul Anadclulul>r · 
la yaşayamıyacağmı ileri sürerek çingan 
kopardı. Adil Efendi, karaman ko
yunu gibi, ıemiz~ tombul, karagozlü 
metresin ·o bu haksızlığına çok canı 
sıkıldı. Ve çannaçar ötekinin baıka 
bir ev tuttu. O tuttu amma kadm ge· 
ne rahat durmuyordu. Bu sefer de ka· 
nsını kıskandığını ba·hane etti. Zeli ... 
ha da inatçı bir kadındı: 

- Ya bu kaltaktan vazgeç.. Yahut 
beni boşa .. diyordu. 

Zavallı Adil Efendi ahır vaktinde 
iki cami arasında kalmıt binamaza 
dönmüştü. Bu koyunla keçiyi barıştır 
manın imki.ru yokta. 

1'ıtna~, kavga ettikleri birgüu met· 
resine kapıyı açmadı. Yükumi tuttu • 
ğu için artık bu pinpona ihtiyacı kal· 
mamı,tı. Sonra, on!' b r b~çuk ıen~. ka 'ı 
dar metreslik ebnıf, aldıgı evle !1uk· 
kAnın bedelini vicdanen ödemif sayı
lırdı. Mahkemeye müracaat ederek 
dükkana elli lira aylık talep etti. E,.i 
de kırk liraya kiraya vererek kendi
ıine münaıip başka b r av aramağa 
baıladı. 

Zavallı Adil Efendi de (koyunun 
bulunmadığı yerde keçiye Abdurrah • 
man çelebi derler) diyerek kansmm 
yanına gitti. Dükkanın e9yalannı u • 
cuz, pahalı satarak çoluğu çocuğu ile 
tekrar memleketine döndü. Saf adam 
cağız bir çift karagö:ı:ün eairi olarak 
elinden birçok para ve mülk çıkanıııt
tı. Bu, kendisine ve yetipniı çocukla
nna bir ders ıoldu. (Karaman koyu
nu) diye sevdiği Tıtnat kendiıi°'! 
oynadığı bu oyundan sonra metruı gı 
bi Karaman koyununa dütman oldu. , . d 
Ve ev"ne dağlıç, ıığır, keçi etın ~ 
başka et 30kmadı. Onun bu hali b~
tün kasabalıyı güdürüyordu. Muzıp 
ahbaplP.rı onu vakit vakit: 

- Karamanın koyunu, sonra çıkar 
oyunu! diye kızdınyorlardı. . 

Osman Nan 

'lllilliy~t 
Asnn umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye için Hariç İçia 

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

12 ,. •••.•••• 14 - 28 -

Gelen e•rak seri •erilmez.- Müddeti 
l'•çen nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait itler İçin müdiriyete müra• 
caat edilir. Ga.zetemiz ilanlann ma•'uliye
tini kabul etmez. 

dilden sonra içine bir kurt dütmüt
tü: Heybesini 8.fırıverine ! 

Sansaros herifin bu emniyetsiz
liğine gittikçe içerliyordu. 

Köylüler, iht:mal çaldıracak bir 
feyleri olmadığı için hiç aldırmı -
yorlardı. Kılığı düzgünce adam bo
yuna anlatıyerdu neler bilmiyordu 
ki ... 

Y alnu: bir merakı vardı. Be§ on 
satır lafeder etmez hemen yapıfb· 
rıyc.rdu: 

- Hani, yok mu ya, biz etraf • 
tan olanlar ... 

Bununla birkaç aaatlik bir yol
culukta bile olsa kartısmdakilere 
arkalı bir adam olduğunu göster • 
mek i.tiyordu. 

Köylüler, efraftan olan yol ar• 
kadaşlannm söylediklerini hep Jı:u. 
lak arkası dinliyorlardı. Etraftan, 
ağadan, hanedandan olan yolcu 
bir kere olsun iki köylüye necisi • 
niz? nereye gidiyorsunuz? deme
mitti. Boyuna kendi anlatıyordu: 

- Hani yok mu ya, biz etraf de
ğil miyiz? Ankaraya sılmrk gider 
geliriz. Geçende bizim Kaymakam 
Bey bir menciliııte bana sordu: 
Canım ağa, ıen etraftan bilirsin. 
İşmet P,..a Lozanda kazandı mı 
yutuldu mu? 

Ne bilsin delikanlı? Kaymakam 
mektebinden çıkmış bizim kazaya 

Bugünkü progranı 
lSTANBUL : 

18,30 Plak neşriyatı. 19,30 Türk rfll' 
sikisi neıriyatı (Eliza, inci, Ülkü, Sr 
vim Selim Hanımlar). 21 Atefgün'I 
klübündan naklen konferans. 21,30 g.,; 
riye Rasim hanımın i.tirakile dane pııl' 
silcisi, 19,20 Ajans ve 

0

Borsa haberleri· 
223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 1~ 18,10: Soliat konseri. 19: P-'luaahabe. t9.f'r 

Piyona konseri. 19,45: Mu•ahabr. 20,15: 
yano refaka tile orkeıtra konıeri , 21: M""' 
babe. 21,12: Keman konıeri. 21,50: Haber'! 
22,02 Netrli netriyat. 23: Musahabe. 23,.... 
B.B.C. danı orkestraıının plakları (H-" 
Hail .) 24,05: Dana muıikiıi. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m . ' 
12: Radyo orkeıtraır. 13: Muıahabe. 1~/ 

Hafif musiki. 14,15: Musahabe. 15: go4 
netriyab. - Mu•asabe. 18,15: Pl&lc. 18,.,.. 
Köyliilerle lıa.sbibal. 19105: Jan Marku otk"" 
traaı, 20tl(): Uni•eraite. 20,45: Pli.k. 21: '41; 
sahabe. 21,15: Dan_. muiıiki. 22: Mu••.,,. 
22,15: Radyo orkeıtraıt. 

230 Khz, LOKSEMBURG. 1304 m. /1 
lnıiliz netriyab. 21: Hafif mu•iki. 21"1' 

Musahabe. 22: Senfonik plik konseri. 22•_.. 
Pl&k. 23,30: Da.na musikisi. 24: Piyano kr 
seri. 

401 Khz. MOSKOVA, 748 m . ıJ 
11,15: Sabah kon•eri. - Muıa.habe. 

Jnııiliz.c:e. - Musahabe, 18,30: Musahabe· ' 
Şarkılar. 21: T a_1annili ak t am konseri. 

832 Khz, MOSKOVA, 361 m . 1' 
17,30: Musahabe. 18: Ceııç.lik nepi7atı·,

Edebi •et riyat. 20: Karıtık konser. -
ıarkılan (Abdouloff). 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Opera orkestrası. 20: Harpa koos~ 

20,30: Musahabe. 21: Spor haberleri. 2~! .. 
Tiyatro temsili. 23,30: Haberler. 23,50: V"" 

band. 24,20: Sipn mu•ikiai. 
686 Khz. BELGRAT, 437 m. ,JI'; 
21: Radyo or"eıtrası. 22,38: Hafif 11111_..--~ 

23: Haberler. 23,20: Sakıefon konseri. 'Dl': 
KahYehane koa•eri. 24,20: Dana pli.kl•rl· 

713 Khz. ROMA, 421 m. . J 
21,45: Mancinelliain (Ero • Leandre) i•ifll" 
operet temsili. 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
21,45: Taııannlli ıenfonik Ro• mo•ik;.İ. 1' 

Hafifi muıiki. •• danı parçalan, 
592 Khz. ViYANA, 507 m. JI 
20,10: Haberler. 20,20: Piyano koaıerİ· 

(Daa ıüaıe Maedel) isimli Heinrirh Rein~ 
dtın operet temsili 23,15: Haberler, 13,30: 
ikiye kadar: Caz. 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. 
19: (Haydut) '-imli Şillerin piyesi, - Jil 

berler. 21: Karııık neır;7at. 23: Mabe~ 
23.30: Opera rnusjkiıi. 24: Müntehap d 
lardan ahnmıı monolojlar, 

950 Khz. BRESLAU, 315 ,., 
20 Cembal aletila konser, 20,30 HafU~ 

haberleri, 21 Mu•ikili kantık netıriyat, 
Aktüalite, 23.20 Haberler, 23,45 Dana ,.,ıst' 
kiıi. 

Deniz yolları 
lŞLETMESl 

Aoenteleri ! Karaköy Kôpriilıeıl 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzacle 

.. --·Haıı. Tel 22740 41--ı 

Trabzon yolu 
VAT AN vapuru 1-0 TemıııuS 
SALI 20 de Galata nhbmııı· 
dan kalkacak. Gidilte Zonpi· 
dak, İnebolu, Sinop, Sampnı. 
Fatsa, Gireaon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüfte baıı
Iara ilaveten Sürmene, Ordu':f' 
uğrayacakbr. (3723) 

IZMIR SÜR'AT 
lSKENDERIYE yolıı 
EGE vapuru 10 Temmuz SA· 
LI 11 de Galata nhtunmdaJI 
kaJkaca:k doğru İzmir, Pire• 
lskenderiye'ye gi.decek ve dö
necektir. (3721) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 9 TenmııtJ 
PAZARTESİ 19 da Sirkeci 
rrhtmımdan kalkacaktır. (3722) 

iLAN 
Mülga Seyriaefain idaresi kaptaıı1' 

rından merhum zevcim MuhaıTem Def 
den kalan yetim maaşıma ait tatJ,ill 
mühüriimü zayi ettim yenisini bak •1' 
tircliğimden eskisinin hükmü yoktur• . 

Haydarpaşa Çayır cadden Çelti~çı 
Ahmet B. sokak 2 No. lı hanede N~ 

~ 

gelmif. Neyse bildiğimizi söyıed~ 
te delikanlının gözü biraıı: açıl~; 
Gene bir gün etraftan ben, ef1" il' 
tan Hafız Salih, evaftan biı: 
yiğen Süleyman Efendi jand~ 
bölü4c kumandanın odasında. . · .. ..I. 

Sansaros birdenbire iki köyliİJ i 
dönüp sordu: 

- Ağalar! Nereye böyle? 
iki köylü etrafın 18.fını k~~ 

Sansaroa'a memnun gözlerle ~ 
blar. Etraf kızdı, sert sert baktl' 

- Lafımı bitirmedim, dedi. 
San:saros aldırmadı, köylü)efl' 

kollUflnlYa ~ladı: 
- Ağalar! Eskifehirde ne 1" ' 

pacaksmız? 
- it aramıya gidiyoruz. 
- Ne it yaparsınız? lı 

- Biz kuyu kazarız, ağaç •'' 
rız, tatçılık biliriz. . 

Bu sefer etraf kızdı, Saıı.saro~' 
- Lafımı ne diye kesiyortU'",; 
- Hep sen söylüyorsun da o11 ;ı 

için kesiyorum. Bırak ta biraZ 1ı 
konuta hm. 

- Sen kim oluyorsun? ~ 
Etraf, bu sorgusu ile Sanse.!°

1 

sushıracağını sanmıttı. 

Sansaros bir nefes cigara Ç~ 
mekten daha tabii bir sesle ce 
verdi: 

- Bitmedi..-
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E L 
Bizde modern kerestecilik Çorum güzelleşiyor Elazizde ilk tren 
Kunduz ormanlarında katiyai nasıl 
yapılıyor, keresteler nasıl hazırlanıyor 1 

Zamana itibar-Toz ve su-eskilikle 
yenilik mücadelesi - Gazi heykeli 

, Elazize treni sokan Cümhuriyet yeni 
bir zafer daha kazandı 

Kunduz ormanlarında kesme ameliyesi 

tu~dRA, ~Milli!'et) - Bu mek.. \ Bine yakın amelenin 600 • 700 
Zeb.Id· .~ •en veaaıtle üç günde ge• onnanda 240 ı fabrikada 70 ti 

1 ıgıın · Baf n_ zirkö .. ' Bo 1'11., vamancık, Ve- Kumcağız sevkiyat ialı:elesinde ça-
bine pru ve .. Y~~t kazalarından lqtırılmaktadır. Fabrika halen yir-

Yakın T urk ıtçısine ekmek ve- mi dört saat bila fasıla çahşma.kta-
aıhn d(~kduz Ünnanlan Türk Li- dır. Müdüriyet amelenin mesleki 
d e ~r eti) fabrika ve ormanların bilırileıini çoğaltmak için kendile
t ~ ahaedPCeğim. Tonlarla keres- rine mütehuaıalarla haftada iki de 
de ıınal eden bu müessesenin güzi- fa ders verdirdiği gibi bir defa da 

e müdürü Memduh beyden or- umumi bir konferane verdismekte
°;Iandan batlıyarak ihracat iskele- din. Kıt geceleri iki saat okumakta 
une kadar olan bu gen~ sahayı amele için mecburidir. Amelenin 
~:eme müsaadelerini diledim. ia§esile de yakinen alakadar olan 

n alikamızdan memırun olan fabrika idaresi eğle yemeklerini 
~:ınduh Bey benimle beraber üç b~ kuru' mukabili yedirmektedir. 
ıun geznıek suretile bizzat izahat Bir kap ve bol olarak verilen bu 
vennek lütfunu esirgemediler. yemek etlidir. Bekar emelenin ika-

Kereate fabrikası Bafrada bulu- metine mıı.brus aıhhl yatakhaneler 
jn tirketin sahai faaliyeti 300 ki- mevcut olduğu gibi istirahat za
hİetre gibi vaat araziye yayılmıt manlanm geçirmek iç.in salonlar, 
._u B"11cyor. 933 senesi ağustosunda park, futbol, voleybol sahaları 
~ an asım idaresine geçen fab-
rı~-halen senevi (60000) metre mevcuttur. 
llııkabı kereıte imal edecek aari Fabrika amelesinin bir de (Kun. 
~hizata malik bulunuyor. Vezir- duzıpor) isminde futbol tetelJcülü 
l oprü, Osmancık ve Boyabat kaza- mevcuttur. Y alaız fabrika arazi
aır arasın<la bulunan (Kunduz) or sinde saha için tefrik edilen kısım 
~~nları (14000) hektarlık araziyi gayri k.ifi gelmektedir. Bafra be· 
j"'lıYor. Ormandan kesilen kütük- lediyesinin sahanın ittisalindeki 
t~r Darıçay, Aydın, Pelincik, Zey- mezarlıktan ufak bir kısmı bu sa
l~n ve Akçabökteki depolara getiri- haya ilave etmek suretile yapaca· 
~Yor. Buralardan Kızıl ırmağın a- ğı fedakarlık mahalline masruf bir 
F'·una terkedilerek 150. 20 ame· himmet olacaktır. 
dnın dainıı takiplerile 25 - 30 gün- Bu nıuazazm fabrika idareci ve 

e ırınağın ak ·1 fab .k 

ÇORUM, (Milliyet) - Çorum Gü- mıuı kaıketimsi nesneleri göriip üzül· 
neıi çok sıcak .. Kırvurucu, yakıcı, bu· memenin imkanı yok. D:yorlar ki, Ço-
naltıcı bir bava var .. V akıt vakıı, te· nnn, eakilikle yniliğin mücadele ettiği 
kilden tekile girerek M"§ulcuna eızun tehirlerin batllcalarındandır. Gazi 

1 
uzun üzüntü vermekten hotlanan oy- ı Türkiyesinin unaran, başaran varlığı 
nak, kıvrak kadınlar gibi, durup du- b~'. ~em~~kette ıuur ve ~anla ~e~
rup savrulan rüzgirlar da olmasa, a. dıaını .goatermekte gecıkmemııtır. 
dam batında beliren çe§Xnelerin so • Eakinin tek ka.tlı, .kar~ı§, ç~~r aı· 
ğuk suları içmekle kanılınıyacak.. 1 vah. ha~~belerı, bırer ~ırer ıılı~~rken 

Düz ovanın yer yer buzl~mıı bu- yenın guz:el, modern bmalan yukıel· 
caklanndan kopup sürüklenen dalga mit, yollar tamir ve yaptınlarak boy. 
dalga toz kümeleri bir anda peydala- dan boyan ağaçlarla süslenmiştir. llk \ 
nıyor, yeryüzünün lahzada podralan- mekteplerinvarhğı da d,kkate değer. 1 
dığını görürken, gözünüze kaçan toz• ÇOl"umlular büyük kurta~ı~ıya bir şü)<• 1 
!arı çıkarmak için mahmur mahmur ran borcu olarak heykelını rekzetmış- I 
etrafınıza bakınıyorsunuz. Çorumda !erdir. Heykelin bulunduğu bahçeye 
sineklerin fırkaları, karargahları ordu- park ismi verilmittir. 
lan var.- k . d • Memle etın genç ve saygıya eger 
Akıam gÜneıinin fersiz ışıkları, kö· bir belediye reisi var. Konuıtuğum 

ae bağının, kör.eleşmit tepelerinde tanıttığım, tanııtmlan insanlardan 
damla damla erir, kızıllaşırken, mele- genç reisin mütemadi methini işittim; 
ye meleye gelen koyun, aığır sürüleri· Çorum ve Çorumlular belediye reisin
ni görüyor, bir vilayet merkezinde bu- den az değil, çok pek çok yenil:kler, 
lunduğunuzu unutarak, ye§illiklere umuyor bekliyorlar. Gerçi, belediye
gömülmüş, mor kanatlı, serin dereli nin he..;.erde olduğu gibi paraaı, pulu 
köylerde olduğunuzu sanıyorsunuz. yok ama, Çorym adlı diyarın hayati 
Ve bu, zamanınızı, koluna ıu helkin- itlerini, ıağlık ıartlannı, bakımını el· 
lerrni takmış, .aalına ıalına yürüyen )erinde tutanların azim ve enerjilerini 
genç kadınlar, kızlar, ağır ağır, gıcır yokluğu varlığa çeviriyor ... 
gıcır giden kağnılar daha kuvvetle Halk evi, batlı batına muvaffakı- 1 

tekit ediyor. :ret ve milli benliğimizi yayma yolun• 
Çoruma ayak bastığım alqam, han• 

dan otele inkılap e-i§ bir palasa in
mittim. Gurbet hiasinin verdiği aon
•uz acılık içimde alevleıirken, pence
relerden kaflı dükkanlann irili, ufak
lı levhalanna datgm dalgm bakıyor• 
dum. Gözlerime iliıen aahrlar, zaman 
bakkaliyesi, zaman lokantaaı, zaman 
pet"ükirı, zaman k('bapçıaı, zaman bil 
mem neyi, hep zaman zaman... Dik. 
kat ettim; Çorumlu doatlar, zamana 
uymak için entereaan jestler yapmıı· 
lar? Bununla beraber, zamanın de. 
ğiştiğinden, dünyanın döndüğünden 
haberdar olmıyanlarda belliki, çok
ça .. aKdmiar, dama dama, kaim si
yah çizgili çar§&flara sıkı ııkı ıanlmıt 
lar, değil insanlardan horozlardan bile 
kaçıyorlar. Ş.plca yeirne, kalpak boz• 

da. Her evimize nasıp olmıyan mü ... 
kemmel bir kütüphaneai, okuma aalon 
!arı, güzel sanatlar şubesinin varlığı, 1 
neıriyat ıubeainin çalı§Xn&sı var. Bu, 
tatlı ve sıcak çatı da muhakkaktı, bir 
kusur aramak lazımsaapor ıubeainden 
şiki.yet edebiliriz:. Çoruıpda bir idman ' 
yurdu mevcut olmakla beraber, yal
nız futbolle inhisar eden sporları bile 
ailik, sönük bir gölge gibidir. Yaşlan 
ve vücut te§ekkülleri henüz inkitaf 
devresine girmemİf çocukları bana 
sporcu diye tanııtırdıklan vakıt, hay
ret içinde bucaladığımı itiraf ede· 
rim. 

Çorumluların zaman mefhumuna 
verdikleri kıymete iıtirak edebilmek 
için zaman lokantumda lezzetine 
doyulmaz kebap yemiye batladım. 

• 

:=.!azize ilk trenin vardığı ve 
l>u münasebetle büyük t~zehürat 
yapıldığını telgraf haberi olarak 
yazmıştrk. 

Elaziz muhabirimizden dün bu 
buauata resimler ve tafsilat al
dık. tık tren 29 hamrıwıda Eli.ziz 
istasyonuna girmitse de, asıl me-

rasim 1 temmuz pazar günü Y•· 
pılmıttır. . . 

O gün bütün şehir adeta bo
tanmıf ve haTh:, kadın, erkek, ço
hık çocuk daha sabahtan istasyo
na dolmuştur. İstasyon binası 
bayraklarla süslenmit ve binanın 
önüne belediye tarafından bir tak 
yapılmıştı. 

T akm bir tarafına "uzun se
neler seni bekledik,, , diğer tarafı-

Balıkesirde yaz 
bilin k d ıntıt..ı ı e r.ı a sa- i~ilerinin tamamının Türk olması. 
vinçt a ar getiriliyor. Otomatik her sahada Türkün muvaffak olabı ' 
rın er vasıtasile tomruk depola- leceğinin en bariz deiilidir. 

Çaramda Gazi heykeli · 
BALIKESiR, (Milliyet) -

Balrkesir şirin bir kasabadır. Ba
ltkeair halkı ~ ve çalışkandır. 
Böyle bir halka güzel, temiz • bir 
tehir yakıtır. 

lena:ıe ~radan da (Kopsika) deni- RAGIP 
•il' a~neye alınarak başları ke
la 7°f. ~adan otomatik araba.
' t ak abrıkaya ithal edilen kütük
er ( atrak) tesmiye edilen muaz
zdaın bıçkı makinelerine verildilrin. e .. o· 
d ~uç &aniye sonra kereste halin-

e F ep?lara sevkediliyor. 
d Kbrıkay~ 26 kilometre mesafe
• e aradenız sahilindeki (Kunca
gız) m k .. d f · k l ev ıın e abrikanın ihracat 
1~k e d ve depolaı•ı mevcuttur. F ab
k~ a 3:11 ~uraya kadar aevkiyat lo
IC motıflı de kov ille yapılmaktadır. 
S umcağızda vapurları tahmil ve 
.kmaun~ aevkiyat yapmak için fab

~· a!.a aıt müteaddit motörlü mo
orsuz vesait rnevcuttur 

Aydında tattın ekimi 
AYDIN, (Milliyet) . -Aydın 

inhisarlar B-.müdürlüğü mmtaka
sında bu sene 18275 dönüm tütüne 
kili...,tir. Geçen sene eki' 20054 dö 
nümdü. 

Bu sene Aydında 500, Çinede !r 
4000, kutada.sında 8000, Sökede J 
3000, Denizlide 1700, lspartada 
1000 ve Ereyl:de 75 dönüm tütün " 
dcilmiştir. ~çen sene Aydında \ 
610, Çinede 2952, Kutada.sında 
10473, Sökede 3719, Selçukta 487, ' 
Denizlide 1174, Çalada 92, Çivrilde 
7, Tavasta 8, ve lspartada da 499 
ve Eğridirde de 530 dönüm tütün 
ekilmi,tir. 

El azizde irfan hayatı 
Muallimler için açılan kursta samimi 

toplantılar ve temaslar yapıldı 

• 

~abri~ayı işleten 220 beygir kuv 
~etınde~ı lol<omotif ve dekovildeki 

1okomotıfler tamamile kereste ta
.. 1 Yakmaktadrn. Fabrikada yu
murtaldtalaşı imal eden tesisat mev
cut 0 uğu gibi muntazam bir de 
marangozhane vardır. 

Bu sene batmüdürlük nnntaka
aındaki tütünlerin ç.ok iyi oldufru 
ve ekit noksanının bu suretle telafi """ 
olunacağı alınan raporlardaıt öğre· i' 
nilmi,tir . . 

.. 

. ·. 
.. . 

..... -· . ,. 

, 

Kundu:: ormanları firkelİ Bafra kereste fabrika, 

.· 

,_· 

Elazizcle kursa iştirak 

ELAZIZ, (Milliyet) - Elaziz 
mualimleri için Halkevinde hazi· 
ranm 2 sinden 22 sine kadar de
vam etmek üzere bir kurs açılını,. 
tır. Bu kursa bütün köy ve şehir 
mekteplerindeki muallimler iştirak 
etmittir. 

Kursta ortamel<tep tarih mualli
mi Talha Bey tarafından Türk ta
rihinin esas noktaları üzerinde se· 
ri halinde konferanslar verilmia -
tir. Ortamektep musiki mualli.;.i 
Sadi Bey de muallimlere ilkmek
lep musiki tedrisatı nasıl yapılır 
ve bu münasebetle milli, vatani 
şnrkı!arla musiki dersleri, hayat 
bilgisi ders!eri ve ders mevzuları 

, 
eden mu~imler •• 

aralarındaki irtibatları temin et -
mek uzere muhtelif şarkılar öğret· 
mi;tir. Ortamektep beden terbiye
si muallimi Rıza Nadir Bey ilk -
mektep beden terbiyesinin 9 ay:ı 
nasıl sıkıtlırılmak üzere tertip et
miş olduğu şemalar dahilinde ders 
ler vermiş bu münasebetle 100 ka· 
dar terbiyevi, sıhhi oyunlar 45 şe· 
ma ögretmiştir. Kursta ilktedri~at 
müf etti~i Kazım Bey tarafından 
seri halinde mesleki konferanslar 
verilmiştir. Kurs Maarif Müdürü 
Cemal Bey tarafından idare edil· 
m;~tir. Cemal Bey ayni zamanda 
mehle!ı:i ihtiyaçlar ve umu-:nf. e ·· 
hemmiyetli noktalar üzerinde cok 

Fakat yaz gelince, Bahlteair 
. bayağı sevimsiz bir hal alıyor. 
Lodos easentoz, poyraz essen toz .• 
Bu toz bulutu yakıcı sıcakla be • 
raber olunca insan uzaklara kaç
mak ihtiyacını hissediyor. 

Şehrin hazan caddeleri sulanır, 
fakat bu ekseriya alqam üzeri O• 

lur. O vakit zaten hava durulmu§· 
tur ve toz yoktur. 

Halk küme küme halkevi bah
çesine ve belediyenin mini mini 
parkına dolar. Biraz hava almak, 
biraz yeşillik görmek için ufak 
himmetlere minnettar kal_maya ha
zırdır. 

Suyu ve bahçesi az bir tehir 
yazın ne kadar çekilez teYdir, bu
nu Balıkesirltler pek güzel biJi. 
yorlar. Eğer belediye elindeki va· 
sıtalardan programlı tarzci'a ıt.tifa· 
de ederse yazın Balıkesirin man
zarası oldukça d~ğiJecektir · . 

İnsan ıadrrvanl....la akıp ırı
den suyu ve tozdan kaçıtan halkı 
gördükçe cidden müteessir olu -
yor. : 

Şimdi mektepler tatildir ve bü-
tün. çocuklar masum eğlencelere 
muhtaçtırlar. Bakımsız bir çocuk 
bahçesi olduğunu bilmek ve yav
ruları sapanla kuş avlar veya ava· 
re dolaşır görme'k ~ hota git.mi· 
yor. 

Güzel niyetli ve cidden doğru 
İnsanlar elinde olan belediyeden 
daha gayretli bW alaka beklemek 
icap ediyor. 

faydalı müsaıhabeler yapmıştır. 20 
günlük bu kurstan muallimler pek 
istifade etmitler ve muhtelif mev-

na da ''K.arcJeı lrana doğru,, cün 
leleni y.azılmı~tı. 

Defne dallarile süslenen tren 
uzaktan görününce halkın heye
canı büsbütün artmıt, aHotlar ..,. 
y&f& sesleri arasında tren takın 
altından geçerek iııtasyona gi~ 1 't' 
tir. 

--

Burada kurbanlaı· kesilmif, 
tehir bandosu utiklal ımırıını çal
mıı ve belediye reisi tarafından 
bir nut~ a<öylenerelc, Elazizin 
trene kavu,tuğu bu büyük gün 
hararetle kutlulanmıştır. 

Bundan sonra da diğer nutuk
lar söylemnİ§, halk geç va.kite ka• 
dar İstasyonda davul zuma çala
rak, milli oyunlar oynanarak şen• 
rıkler yapmıst • 

Tarlada kavga 
AYDIN, (Milliyet) - Aydına 

bağlı ve bir saat uzakta Arapku· 
yusu köyünde bir cinayet olmu,tur 
Köy bekçisi Cincinli lbrahim köy 
araz!•ini dolatırken Acarlar köyün 
den Çingene ormancı Hüsnü ile 
Kel Mehmet ve karılarının mısır 
tarlasına girerek hayvanlarım ot· 
lattddarını ve mısır kopardıkları
nı görmü,. Bunları tarladan çrkar 
mq ve ceza almak üzere hayvan
larmı da köye götürmek iatemit • 
tir. Çingeneler buna mani olmak 
için Deflebanın üzerine hücum et
mişler ve dövmiye ha,Iamıtlar, bı
çakla da ba,mdan yaralamıtlar -
dır. Bu kavga esnasında ormncı 
Hüseyin de bıçakla aol kolundan 
yaralanmıt ve bıçak kolunu kese
rek kalbine saplanarak ölümüne 
sebebi:ret vermiftir. Kadınlar da 
kendi kendilerinin yüzlerini yırt • 
mı,lardır. 

Detteban lbrahim Hüaeyinin ve 
Kel Melımedin bıçağile vuruldu
ğunu söylüyor. Çingeneler Hüseyi
ni lbrahimin öldürdüğünü iddia e
diyorlar. Hepsi de yakalanmıt ve 
a-dliyevP t 0 ·•· - - - ' -...,nahır. 

, . 

AYDIN, (Milliyet) - Aydın 
halkevi köycüler ~besi komite he· 
yeti, Söke kaza.sının merkez ve 
bara&ı nahiyesine bağlı köylülerile 
Söke ve Sarasında temas etmit ve 
dönütte Ortaklar, Germencik ve 
Karapınar nahiyelerine bağlı b"r· 
çok köylere de uğrıyarak köylüler
le konufIDu.~malar yapmışlar, ihti· 
yarlarını tesbit ebnişlerdir. 

:ıular üzerindeki bu konferansları 
büyük bir alaka ile tal;rip etmifler• 
diT. 



t 

( sefiırinln ~~zlBe ) 

Milli savaşta kadın 
Anadolunun vatansever, özlü kadını 

Milli mücadeled~ 
bütün cesaret ve asaletini göstermiştir 

Herhangi bir milletin kemali 
serbesti ile seçilmit parlamentosu
nun bundan daha asilane duygu -
!arla kendi merkezind~ yerlettiği 
Yar mıdır? 

Ankara.da Gazi'nin gayet mües
sir bir levha olan atlı heykelinin 
kaidesi çeYreeinde, tabii cesamet
te, adeta canlı üç resim yar. önde, 
gözlerini uzak Sakarya &&Yatma 
difı.mit ileri doğru adım açan iki 
piyade Yar; yimü iki gün ııüren bu 
gayqın top seslerini, üzüntülü sa
atler ya,ıyan bükiimet merkezi a • 
çıkça ititmitti. Sırtında top mermi
si t&fınınkta olan Anadollu bir köy 
1ü kadın bu müselles tekfi tamam
lamaktadır. Gömıüt olduğum bü
tün barp abideleri arasında bu a
bide kadar, sevgili anayurdu mü• 
dafaa için bir milletin elele vere
rek canla batla çalıflllasını temail 
edeni yoktur. Bu~ mükemmel bir 
liderin etrafına dizilmit miikem -
mel bir gruptur; milletin kadınlan 
;Türkiyeyi dütmandan, Anadoluyu 
süpürerek içeride devlet merkezi
nin kapılarma dayanınıt istilacı 
Yunanlılardan kurtarmıya hazırla
nan erkeklere yardım ediyor. Bu 
vatansever sav~ı kadın, adı:aaı
nı duvara dayıyarak ttddetli bayat 
memat mücadelesine giripnif bir 
milletin çok tanlı bir timsalidir. 
Kadın ora.da hem Türk ırkının müs 
tahsil ruhunu hem de erkeklerile 
birlikte omuzomuza harbetmek ar
zu ve ittiyakmı gösteren bir timsal 
gibi duruyor. Anayurtta Türkleri 
tenuil etmiyen bir hükiimete ve dı
~ndan gelen i&tilaya kartı Türki
yenin kıyamında bütün Tü& ka
dınlan ~e böyle durmUJlardır. 
Hadiseleri gözlerile gören bir tafıit 
bana milletin yaptığı hazırlığa da
ir fU dokunaklı vak'ayı anlabnı§
tı: 

Rusların memlek-et içine tqma
rak Türk inkılapçılanna teslim e
dilmek üzere, Karadeniz ya]ılan
nın muhtelif noktalarına cephane 
çıkarmıt olduklarını biliyoruz. Ne
rede ve ne vakit olursa ol<Mm cep
hane yükü geldi mi, erkek, kadın 
ve çocuk herkes kol ve paçaları 
sıvıyarak derhal yükü botalmııya 
k~uş ve biç vakit kaybetmeksi
zin cephaneleri en yakın köye gö
tünniiflerdir; o köyün halkı gelen 
cephaneyi ayni veçhile ve derhal 
daha ilerideki köye nakletmitler 
Ye böylece cephane köyden köye ta 
•ınmak suretile gideceği yere ulat
brıhnıfhr. Bana bu hikayeyi an
latan zat günün birinde bu dört 
gözle beklenen ve çok li.zmı olan 
harp malzemesinin tesadüfen nak
liyatına f8hit olı:mıfhır. Çocuğunu 
sırtma bağlamı§ ve üstüne de bir 
örtü aarmıt olan bir kadın bilhas
aa gözüne ili~r. Kucağındaki 
top mermisini iki tekerlekli küçü
cük kağnı arabasına yer~tirdik
ten sonra yağmur yağmıya ba,la
mıf, kadın biç düfünmeksizin ve 
bir an bile tereddüt etmeksizin ço
cuğu saran örtüyü hemen alını' ve 
merminin üstüne örtmüttür ! 

Anadolunun vatanperver kadın
ları İfte böyle özlü insanlardır. 

Mermi tqıyan köylü kadın tam 
ist;klal için ümitsiz bir savaf ha
zırlığına giri.,uif bir milletin sade
ce silahlanmak faaliyetlerini gös
teren bir timsal olınakla kalmıyor, 
ayni zamanda bize Büyük Millet 
Meclisinin toplaruraJarına ba,la • 
dıktan sonra verdiği ilk mühim 
lıararı da hatırlatıyor. 

Bu ilk karar, Moskovaya hususi 
bir sefaret heyeti göndermekti. He
yet 1 mayıs 1920 de Ankaradan 
yola çıkınıt ve 24 ağustosta Rmya 
Hükiimetile bir uzlatma imza et -
an,ti. Mezkür uzlllfDJayı kucakla
makta olan timdiki muahede an -
cak 16 mart 1921 tarihinde İmza 
edilmesine rağmen, Rtiılar, çok 15!
zım olan silah ve cephaneyi Tür
kiyenin muhtelif Karadeniz liman
larına teslimden geri kalmamı,lar
dır. O vakitler Ruslar Türkiyenin 
biricik dosıtu idi ve Türkler bu ha
kikati hiçıbir vakit unutmamıflar
dır. Türkler Rusyadaki Sovyet 
tarzının memleketlerine giNDesine 
kat'iyyen ' müsaade etmedikleri gi
bi ltalyadan d.a herhangi bir fa • 
•izm ~!ini kabule kat'iyyen ta • 
raftar değildirler. Ancak Rıulann 
bir vakitler o tek ba,ına ve dost • 
~uz harbeden Türlı:iyeye uzatbğı 
el hep hatırda kalmaktadır; bu 
noktayı ecnebiler bilhassa akılda 
tulma1ıdır. 

Simdi nkıntı ve ıstırap birçok 

yerlerde başgöstermiye batladı, 
15 mayıs 1919 da lzmire asker ÇI· 

karan Yunanlılar 22 haziran 1920 
de umumi taarruza gİriftİ, diğer ta
raftan da lngilizler 25 haziranda 
Mudanyaya ve 2 teımnuzda Ban· 
dırmaya a.aker çıkardılar. Kendile
rine "Yetil ordu,, adım takan etkr· 
yalardan ibaret, hem ecnebilere 
hem de vatandqlara düflD&D olan 
bir sürü, Mu.ta.fa Kemal'in müaa
mabakarane bir surette "zarar veri 
ci mahiyette,, vasfını Yerdiği birta
kım harekata girişti. 

Türklerin sıkmtmıu arthrmak 
için Ermeniler f&l'kta bir istilaya 
kalkıttılar. Ancak bu hareket he -
men ıöndürüldü. 5 tefrinieyyelde 
Kara zaptedildi. 6 tetrinisanide de 
Ermeniler mllı i9tedi. O 1920 se
nesinin yaz ve tonbahan yeİıi top
lanımt meclis için biç te hot değil
di. 

Fakat 1921 yılı ümitverici bir 
mvjde getirdi. Ezeldenberi vefa
kar ve sadık olan ismet Pap 6 ka
nunusanide Yunan istilacılarına 
ka11ı ilk lnönü zaferini kazandı, 
yeni Mecli.i de, milli iatiidalleri İ· 
çir. birçok cephelerde harbeden 
Türk kuvvetlerinin tevhidi için 20 
kimımuaanide yeni bir kanun çı • 
kardı. 

23 tubatta açılıp 12 marta ka
dll!' devam eden Londra konferan
sı Türldere, 23 martta Yunanfıla
nn gİrİftİğİ hakikaten ciddi ve teh 
Jikeli ileri yürüyüte kıyasen çok u
zak ve ehemmiyetsiz geldi. 

Onlar evvelce gİrm!f olduklan 
Bt. nadan yola çıkarak evvela 29 
ağustos 1920 de U,ağı ifgal etmit
lerdi. Bıırasmı Mustafa Kemal'in 
Dumlupınardaki ezici muzafferi • 
yetinden sonra Uf&k'ta Yunan je. 
neraileri teslim olu~ kadar el
lerinde tuttular. 

1921 yılmm yürek üzücü kıfma 
(Özlerimizi çevirince debtctli bir 

. smette yot"gUD dütmüt Türklere 
Allah tarafmdım gönderilen bir 
zaferin daha geldiğini görürüz. 31 
mı rtta ismet Papnm kumandası 
altmdaki Türk kıtaatı ikinci lnönü 
zaferini kazanmıştı. 

Bir adamın malik olahileeeği 
evsafm en güzeli, diğer birisinin 
muvaffalnyetlerini büyük semahat 
Te ulÜ'n'Ücenapla t&Jroir etmesidir. 
Lmet P8f&ya yazdığı mektuptan 
da anlatılacağı gibi Mustafa Ke
mal tam mana•ile büyQk kalpli bir 
devlet adamıdır: 

"Bütün tarihi ilemde sizin lnö
nü meydan muharebelerinde de -
ruhte ettiğiniz vazife kadar ağır 
bir vazife deruhte etınit kuman -
danlar enderdir. Milletimizin İstik
lal ve hayatı, dahiyane idareniz al
tında terefle vazifelerini gören 
kumanda ve silah arkadatlarınızın 
kalp ve hamiyetine büyük emni -
yetle iatinat ediyordu. Siz orada 
yalnız dü,mam değil, milletin ma
kiis talihini de yendiniz. lst la al -
hndaki bedbaht topraklarımızla 
beraber bütün vatan bugün mün -
tehalanna kadar zaferinizi tesit 
ediyor. Düıımanın hırsı istilası a -
zim ve bamiyetinizin yalçın kaya
lanna ba~ını çarparak hurdehat 
oldu. 
Türkçeye çeviren: Ahmet EKREM 

Türk kadını 
Ve lsviçreliler 
Pr. M. Malche Cenevrede 

bir konferans verdi 
Cenevreden aa.zetemize yazılıyor: 

CeneTre Kadmlar Birliği senelik kon
gre&İ müruuebetile 25 Haziran 934 pa 
zarteıi alqamı cemiyet salonunda 
Türk kadınhb hakkında bir konfe • 
ram tertip etti. Bu koo.ferana 1935 se
nesinde koogrMini lıtanbulda aktc -
decek olan beynelmilel kadmlar bir
liği içtimaında bulunacaklara Turk 
kadınını tanıtmak gayea.ini taııyordu. 
Konferansın bu aabada en aaJi.hiyet .. 
le söz oöyliyebiltcek olmı Türk dostu 
ve memleketinin manıf hatibi Prof. 
Malche tarafından verilmeai de ken
disinden rica edilmişti. Tayin ed °len 
ıaatte güzide Ye kalabalık bir samün 
kütle.i önünde hatip lıirk kachnlığmı 
laviçre kadmlığına takdim ediyordu. 
M. Malche konferansında Pierre Lo
tinin tanıttığı Türkiyenin, bu manıf 
muharririn yanlış görütü neticesi 
hakiki Türkiyeye benzemediğini talA 
katle anlattıktan sonra eski ve bu me 
yanda kendisine inkılaptanberi bahşe 
dilen haklara ehil olduğunu filen her 
ıahada i.bat ettiğini Ta biı-çok nokta
larda ıarp kadınlarının henüz ereme 
dikleri mevkileri salahiyetle itgal et-
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MÜTEFERRİK HABERLER 
BELEDiYEDE 

indirilen 
Tabelalar 

Belediye yeni bir şekil 
ve tedbir arıyor 

Hükômet, son kanunla levha 
ve tabela resmini bir misli arttır
mıftı. Bazı esnaf, vergiyi fazla 
bulduğundan levha ve taıbelaları • 
nı dükkinlarının üzerinden indir
mitlerdir .• Belediye bu suretle, ken 
di aldığı resimden mühim bir mik 
darda zarar etmiştir. Belediye, 
kendi levha ve tabela resmini bir 
mikdar indirmeğe karar vermif • 
tiıt Bu hussuta tetkikat yapılmak
tadır. indirilecek mikdarla hüku
metin ilave ettiği tekabül edecek, 
esnaf gene eskisi kadar levha ve 
tabela resmi vermit olacaktır. 

Bebekte Belediye oteli 
Belediye, Bebek bahçesine aa

rf, büyük bir otel İnf& ettirmeğe 
karar vermiştir. Otelin projesi ik
mal edilmittir. İntaat birı müteah
hide havale edilmiftir. Müteahhit 
ot21i U. ettikten sonra kendisi iş
lerecek, masraf çıktıktan sonra be 
lediyeye devredecektir. Bu husus
ta mukavelenamede bir müddet 
tayin edilmiftir. 

Yıldız dnası bitti 
Yıldız bahçerini bir zamanlar 

kiralayan Maryü Sera ile belediye 
arasında eenelerdenbe: ~ süren ihti 
lif nihayet bulmuştur. Maryü Se
ra belediyeyi dava ederek 5,5 mil 
yon lira zarar ve ziyan iatemitti. 
ikinci hukuk mahkemesi de 32 bin 
liraya sulh teklifini kararla,tırmıt 
b. ikinci hukukun bu kararını tem 
yiz tasdik etmit, belediye ilam al
mıttır. Belediye Maıryü Seraya 32 
bin lira verecek, senelerce sürük • 
~nen ihtilaf bitmi• olacaktır. 

Gazi köprUsU ne zaman 
yapılacak? 

Gazi köprüsü üzerinde tetki • 
bt yapan hakem komisyonu me
•İsİDİ ikmal etmİf, raporunu Na
fia Vekiletine ve belediye ~ gön
dermi~r. Nafia Vekaleti, ~zi 
kDpriisü projesinin esasından de
fittirilmeaini istiyordu. Belediye 
ne p ojede tadilab muvafık bul
nmyordu. Komisyon, projenin tat 
bikat kısmında bazı tadilata ka • 
rar venın.tir. 

Bu hususta, projeyi yapan mü
hendis Pijo'nun da noktai nazarı 
alınacaktır. Belediye, Gazi köprü
süne ait diğer evrakı da Nafia ve
kaletine göndermiftir. On bet gü
ne kadar Vekaletin bir cevap ver,. 
meai beklenmektedir. Bir yaz için 
de, köprünün münakasaya konma 
sı ümit olunmaktadır. 

Plajların fiatı 
Plajların bedeli pahalı olduğu

na dair belediyey_e bazı tikayetler 
olmu,tur. Belediye mutedil had -
den fazla fiat isteyen plajların, fi. 
at listelerinde tadilat yapacaktır. 

AfiŞaj imtiyazı mukavelesinde 
yeni tadilAt 

ilan ve Afijaj imtiyazını bele
diye Anadolu Ajansına vermittl. 
Mukavelenamede yeniden bazı ta 
dilat yapılmaktadır. Bu husustaki 
An:ıdolu Aı~n. ı umumi müdürü 
Muvaffak Bey de ittirak etmekte
dir. Mukavelename yakında kat'i 
teklini alacaktır. 

iyi suya kötü su mu katıyorlar 
Bazı sucuların pia kuyu suları· 

m iyi su ile karııttırarali sattıkları 
aıılatılmıtbr. Belediye şehir için • 
de, yangın yerlerindeki ağzı açık 
metruk kuyulaım kapatılmasını 
kaymakamlıklara tamim etmiıttir. 
Fena su satanlar hakkında zabıt tu 
tularak kendilerinden ağır para ce 
zası alınacalrtır. 

ınekte olduklarmı aöylemitıir. Me.m -
lekette ilim bayabnm kadmlan naaıl 
yetittirdiğini s.itayqle IÖylerken is
met Pqa Kı:ı: Enatitüaünün Avnıp.a ve 
Amerikaıun herhangi hüktimet mer
kezinin bile gıpta ile bakacakları bir 
mÜeSIMe olduğunu ilave etnii~ir. 
Türkiyenin yeniliii yolunda Türk ka 
dmı enerji&i ile, zekisı ile kendine dü 
ten vazifeyi her yerde muavffakıyet
le b"'anyor. Bu hal Türk kadınına ve
rilen haklara li.yik olduklarmı isbata 
kifidir. Sözlerine nihayet Yerİrken M. 
Malche Gazinin Ankaradaki Zafer 
abidesini, omuzunda mermi tafıyan 
goiizel yüzlü Türk kadımnı canlandır.a
rak, onun memleketinin kurtuluşu yo
hında ujrqanlara bütün Yarlığı ile 
....ı yardım ettiğini ıröstennesi itiba 
rile: (Ne ırüzel bir semboldür) demi, 
tir. 

ihtikar v ır mı? 

Bahri Doğan Bey bazı 
tedbirler tavsiye ediyor 

Fiatları sıkı bir kontrola tabi tutmak, 
kooperatif hareketlerine geçmek lazım 

lbtiki.r var mı, yok mu diye düşü
nülüp dururken piyasada bizzat İ§ ya 
panlar ihtiki.rm mevcut olduğunu, 
hem de belediyenin tedbir alamama
sının buna sebep olduğunu söylüy,>r
lar. Halkın en fazla ehemmiyet ..-erdi 
ği ıey muhakkak ki gıda maddc:leri 
fiatlarıdır .. Gene bunların içinde her 
kesi en fazla sebze ve meyve hatları 
alakadar etmektedir. Çünkü her e
vin her gün mühtaç olduğu maddeler 
bunlardır. Fakat bir taraftan da asıl 
ihtikinn bu maddeler üzerinde oldu 
ğu anla§ılıyor. Daha düne kadar lktı
sat Vekaletinin Şirketler komiseri bu 
lunan Bahri Doğan Bey timdi Yemiş 
iokeles.inde bir dükkanda kabzımallık 
yapıyor. Bahri Bey diyor ki: 

- Kabznnallar meselesi hakkında 
gazetelerde intişar eden yazılar bu 
me..,le etrafında gazeteci arkadaş· 
!arla yaptığım ufak bir hasbühailn 
noksan olarak iniküından ibarettir. 
Evveli., meyve sebze fiatlarmm müs 
tehlike pahalıya geçtiği bir emri mu 
hakkaktır. Bu; müstahsil<len müsteh 
tike kadar rol alan eşhasın iyi ve 
kuvvetli bir teşkilata malik bulunma
ları ve bu işte nazami faideyi istihdaf 
etmiş bulumnaalndır, 

Bana kalına İstihsal krediıini ko
operatifler deliletiel ve Ziraat ban -
kası va11tasile yapmalıdır. Burada be 
lediyenin ve Hal idaresinin büyük ro
lü bulunacaktır. B , .... .-, bu İJ tama -
men kabzımallar elindedir. 

O halde laıbznnal bugünkü rolile 
gerek sermayesine işlemekle senna • 
yeainin hadsiz faizini ka7;ıı.,.._,,;;... ~a 

niyen giriıtiğİ işten alacağı komisyo
nu bu kazn.Dl,fA ilive etnıegc ..ut.._ ........ r 
olmaktadır. 

Bu anormal ve kontrolsüz kaz.anç 
!ar müstahsilin eline bütün senelik e-

Madenlerimizde 
İnkişaf 

Türkiye dünya krom 
iıtibaalinde en 

önde mevki alıyor 
Muhtel:if maden istihsalitında 

Türkiye ciddi bir ink>İ§afa doğru 
yürümektedir. 

1933 senesinde se..a.edilen her 
cins cevberleriınizde mühim faz -
W<lar göze çarpmaktadır. Kömür 
istıihsalahmız 1933 seneaıinde 
1.323.222 tonu bulmufhır. 

1934 sene.inde İlle bugüne ka
dar alman netice geçen seneden 
daha fazla olacağmı göstermek -
tedir. 

Mühim miktarda ihracı artan 
cevherimiz kromdur. 1933 senesi 
zarfında alınan imrariye mikta
n 75.379 tondur. Halbuki takas
tan istifade karan verildikten son
ra bir sene zarfında 29.000 tonu 
mütecaviz krom harice sevkedil
miştir. 

caviz laom barice sevkedilmiş -
tir. 

Yunanistan hariç oJmak üzere 
diğer memleketlerde ihracat ise 
mühim miktarda tenakus etmiş
tir. Her sene yüz lMılen:e ton 
krom is.tibsal merkezi olan (Ro
dezya) da bu sene ancak on bet -
yirmi bin tona baliğ olmuttur. 

Türkiyenin bu ıendci krom is
tihsali Avrupa sanayi aleminde 
mühim tesir ika etmiştir. 

Adalarda şenlik haftası 
Adalan ıı:üullettinne cemiyetinin bu 

ıeneki faaliyeti programı 12 temmuz 
Önümiizdl'ki peqembe akpmından iti· 
haren başlıyor. O aktam Yat klüp bah
çetıinde Ekrem ve Cemal Re§it Beyler ta 
rafnadan ıureti mabıusada hazırlanan 

gayet eğlenceli on dört bıbloluk "Ada. 
lar revüsü" Darülbeclayiin en müm
taz artiıtleri tarafından temsil edile
cektir. 

Bu temsilden soma da fd>riıı en 
mükemmel cazbandile ıreç vakte lııa.W 
dans edilecektir. 

Bu müıteına tenliğe iıtirak etmek' 
İ•liyenler davetiye almak İçin Tepeba
~ında ıehir tİystroıuna (Darülbeclayi) 
ve yahut Büyükadada Yat klübüne mü
rar.aat ederek davetiye a1abilirler. Şe
hirden g<'lecek zevat için sabah ıaat 
üçte bir vapur t.hıis edilmiıtir. 

13 temmuz cuma giinü saat on tekiz. 
de de Adalar merkepleri arasında ıür'at 
ve mukavemet koıulan yapılacak ve ka
zananlara hediyeler, en iyi bakılmıı ve 
en giUel palana malik merkep sahiple
rine de münaoip mükafat verilecektir. 

Bu vanıJardan birisi Darülbedayi 
artistlerinin bine<:ekleri merkepleT ara
SJnda yapılacaktır. 

j meğine mukabil az mikdarda bir ne
ma elde etmesine saik olduğu 2'İbİ Hal 
idaıreünin bilıakkin vazife görsne
meai veya görecek kuvvetli te~kilata 
malik olamaması ve kabzımallardan 
müsteblike kadar araya gelen muta
vaaıutlann da müıtaluil gibi kuvvetsiz 
Te parasız olarak biz kabzımallardan 
veresiye (bittabi pahalıya) mai alma 
ları neıice.i olarak mü.steblike de mal 
pahalıya geçmekted:r. 

Dem.ek oluyor ki kabzımal evvela 
açtığı kredi ile müatabsil ve g"1>e aç
tığı kredi ile müstehJike kadar ort•
da oynayan mutavaaaıtları kendine 
bandetmek, birisinden a&gari fiatla 
mal almak, diğerine de diledii:i ka • 
dar b'r ki.r ilavesile mal venn"k gibi 
cidden tabammülsuz bir ruhun sahi • 
bidir. Ve İ§te ihtikinn esası budur. 

·Buna mani olmak için yapılacak 
tedbirlere gelince; 

Gazetelerde çıktığı gibi cewiyetin 
ortadan kaldınlması değ ldir. Ben ce· 
miyetçiyim. Ve cemiyetin faidelerini 
müdrik bir insan için bu cenuyetin 
Türk camiau iç:nde atın,. olduğu 
vazifeyi bihakkin ıslah etmek v<: ona 
meıru vazifesinin icabatma riayeti Qğ 
retmek lazımgelir. Onun için d:> bele 
diyenin kuvvetle müdl\halesi icap e
der. 

Belediye ne yapabilir, ı 
1 - Yukarıda izah ettiğim gıbı lı

tanbula mal gönderen mmtakalarda 
müstahıilleri bir aracfa toplanmak ve 
kooperatifler teai• etmek -.e Ziraat 
·Bankaımm bu kooperatiflerin faaliyeti
ni bmz9ıı etmektir. 

2 - Hal idaresini çok kuvvetli 
ve işten bihakkin anlayan ellere tevdi 
etmek ve bugünkü kabznnallar ce
miyetinin saltanatına nihayet vermeli
dir. 

MAHKEMELERDE 

Muayene edilirken yutulan iğne 
Bkırköyünde dişçi Koço Efen

dinin muayenehanesinde ditlerini 
tedavi ettirmekte olan Ömer Yıl • 
ınaz Efendi tedavi esnasında dit 
sinirlerini öldürmek için kullam
lan tııınga iğnesinin kaaden yut
turulduğunu iddia ederek mahke
meye müracaat etmiıt, maddi ve 
Ye mi.nevi bet bin lira zarar iıte
mittir. Dün bu davaya bakılımf, 
ditçi Koço Efendi iğnenin kaıden 
yuttınulmadığım, Ömer Yılmaz 
Efendiniır kendi ihtarına rağmen 
ağzını açık tutmayıp kapadığı için 
iğneyi mihaniği bir hardı.etle yut 
tuğunu, ıöylemittir. Mahkemede 
bu hususta muht~lif raporlar okun 
mut, neticede keyfiyetin Adli Tıp 
ipeıi müdürlüğünde tetkikine ka
rar verilmit, muhakeme batka gü 
ne bırakdmıttır. 

Topkapı cinayeti 
T opkapıda sütçü Mehmet a

ğa ismindeki komşularını öldür
mekten suçlu Ahsen ve Retat i
simli iki kardeşıin muhakemele
rine 'dün ağır ceza mahkemesinde 
devam edilmif, birıkaç kiti tahit o
larak dinlenmiştir. 

Fakat bu şah.itler bir şey aöy
lememİflerdir. Muhakeme gelmi 
yen diğer şahitlerin celbi için bir 
batka güne bırakılmıthr. 

Sigortalı dükkandan .. 
Beyoğlunôa Asmalımesç.itte -

ki mobilya mağazasından gecele
yin yangın çıkan lstimat efendi -
om dülıkandaki e,yasınm on bin 
liraya sigortalı olduğu anlasılınıs
br. 

Arpk ismindeki mağaza bek
çisi zannaltına alınmıftır. T abki -
lcatı müddeiumumi muavinlerin -
den Ekrem Bey idare etmekte
dir. 

Y angmın nasıl çıktığı henüz 
tesbit e~lmemittıir. 

Abdlllhamidiıı varislerinin bir 
iddiası 

ikinci Abdülhanndin nrisleri 
asliye birinci hukuk mahkeme • 
sine müracaatla 1stanbulda bulu
nan iki mühim arsa kaydmın ken
di Üzerlerine geçirilmesini istemit
ler ve her ne kadar padifahlann 
emlak ve arazisi bir kanun ile 
millet lıariııesine intikal etmiş bu
lunmakta ise de Ahdülbamidin bu 
kanundan evvel vefat etmiş oldu-
0unu ve kanunun netrinden evvel 
bu araalarm kendi uhtelerine inti
kal etmit Lulunması icap ettiğini, 
iddia etmitlerdir. 

Hazine avukatları bu emlakin 
tasfiy9i için konulan bir 9e11e müd 
det ıreçmİf olduğu cihetle bu iddia-

ViLAYETTE 

Türk kültürüne 
Göre Türkiye 

-o-

yeni İskan kanunu çok 
mühim 

hükümleri ifade ediyor 
Yeni iskan kanunu ıi'ün vilaye

te tebliğ edilmittir. 52 maddeden 
mürekkep olan ikanun çoic mühim 
maddeleri llıtiva etmektedir. 

Kanuna göre, Türkiyede Türk 
kültürüne bağlılılc dolayısile nü -
fus oturuş ve yayılı§mın, bu ka
nuna uygun olarak icra vekillerin· 
ce yapılacak bir programa göre, 
düzeltilmesi Dahiliye vekilliğine 
verilmiştir. 

Dahiliye vekaletince yapılan 
ve icra vekilleri heyetince tasdik 
olunacak haritaya göre Türkiye, 
iskan bakımından üç nevi mmta· 
kaya aynlır. 

Bir numaralı m'ınta'kalar: Türk 
kültürü nüfusunun tekasüfü iste
nilen yer !erdir. 

İki numaralı mıntakalar: Türk 
kültürüne temsili iatenilen nüiu • 
sun nakil ve iakanma aynlan yer· 
lerdir. 

Oç numaralı mıntakalar; Yer, 
sıhhat, iktısat, kültür, siyaset, as· 
kerlik ve <İnzibat sebeplerile boşal· 
blması istenilen ve iskan ve ika
met yasak edilen yerlerdir. 

Muhacir ve mülteciler kimlerdir 

Türkiyede birletmek maksadi· 
le dıtarıdan münferiden veya müç· 
temian gelınek istiyen Türk so
yundan meskiin veya göçebe fert
ler ve afİretler ve Türk kültürü
ne bağlı mesklin .kimseler, işbu 
kanunun hükümlerine göre Dahi
liye vekiJliğmin emrile kabul olu-
nur. 

Bunlara (muhacir) denilir. 
Dördüncü mad'dede yazılan 

sebepler bulunmıyan mülteciler, 
Türkiyeye yerleşmek inerler ve 
bunu yazı ile bulunduldan yerin 
hükfunetine bildirirler iıe muha
cir muamelesi görürler. 

Öbür mültecıiler için vatandat
lıık kanunu bükümleri tatbik olu· 
nur. 

Tüıkiyede yerletmek makıadi
le olmayıp bir zaruret ilcasile mu
vakkat oturmak üzere sığınanla
ra (mülteci) denir. 

Kabul eclilmiyen muhacirler 
Dördüncü madde tudur: Türk 

kültürüne bağlı olmıyanlar, anar
fistler, casuslar, göçebe çingene
ler, memleket dıtına çıkanlmıt o
lanlar Türkiyeye muhacir olarak a· 
lınmazlar. 

J.lıfrn uteme hakkı 
Türk ırkından olup lıükiimet· 

ten i.r~n yardrmı İstememeyi ya· 
zı ile bildiren muhacir ve mülte
ciler Tüdriye ~nde -istedikleri 
yerde yerlqmeğe serbest bırakı -
hrlar. HükWnetten iskan yardımı 
istiyenler hükumetin göstereceği 
yerlere gitmeğe mecburdurlar. 

Türkiyeye geldikleri tarihten 
itibaren iki yıl içinde iskan iste
miyen muhacir ve mültecilere İs· 
kin yardımı yapılmaz. 

Gizli nüfusun kaydına 
dtwam ediliyor 

Gizli nüfusun yazılmasına de
vam edilmektedir. Belediye te§ki· 
!atma gizli nüfusu meydana ÇJ• 

l<anlması tamim olunmuttur. 

Undan alınan vergi 
Undan ve und'an yapılan ma

môlattan almmakta olan verginıin 
Jnkatı için lazım gelen talimat 

nameler tamamen gelmi§tir. 
Tatbikatta görülen bazı tered

dütlü noktalar hakkında Valinin 
riyasetinde bir komisyon da tet
kil olunarak yakında toplanacak • 
tır. 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz ae• 

Tiye.ine indirilmiı barometre: Saat 
7 de 762, 14 te 760, derecei hararet 
7 de 19 14 te 25, 

.A.ami dereci hararet 26, asgari 
derecei hararet 15,5. 

Rüzgi.r yıldız poyrazdan eomittir. 
Azmımi ıürati saniyede 9 metredir. 

lktısat ve ticaret 
Yüksek lktısat ye Ticaret Mekte

bi Talebe Cemiyeti tarafından neşro
lunan bu aylık mecmuanın üçüncü P 
ynıı çok nefis bir tabı ve zengin mün• 
derecatla intişar etmittir. Karilerimİ" 
ze tava ye ederiz. 

nın kıymeti ve ehemmiyeti haiz 
olmadığı mütaleasında bulunmak• 
tadırlar. 

l 

.. 

' 
' 



Almanya 
Hadist~leri 

. (Başı 1 inci sahifede) 
d"m bıldiriliyor. Fakat resmi sıfatı ol
'myan kimseler, Munich' de 122, Beri in· 
Je 73, Breslau'da 54, Dreıden'de 5. 
Stuttgartta 1 İdam yapıldı ğını söylemek· 
tedirler. t 

Bu listeler İçinde ezcümle oRehm'~n 
Bavyera sabık başvekili Von Kahr'ın 
sabı~ ~eichtag azas;ndan sekiz kitinin' 
ve bır JCneralin isimleri vardır. 
Cayı i resmi bir listenin daha hazır .. 

!anması da muhtemeldir. 
.,K '"d" "k. h . ~rşunı or u nun yenı er anı ar· 

b~ye • Cı !: \ M. Lutze, isyanın liderlere İn· 
hıs=lr etti~ini bildirmiştir. 
leneral Von Btombergin seyyahati 

BEP.LIN, 7. A.A. - Reichsvehr ku
~anılanı Ceneral Von Blomberg, M ... 
n.ıch ve lngolstat'da bir tefti' seyyaha
tı Yetpmak üzere hareket etmiştir. 

Hücum kıtaatı ve Hitler 
HERLIN, 7.A.A. - Milli soıyalist 

hucıım kıtaatının yeni er•·on h . . M L u . aa arp reısı 
. utze, Angriff., gazetesine beya • 

nat..ın~a Rôhm'in ve arkdaı •arının ha""e
ketkrınden ancak vaziyet hat ! . d . . d'k t'l" evı t"• re ,.r 1 ten ıonra haberi olduğunu ıöy .. 
t~nuş "e ~ü~uın kıtaatırun l"lİ.nlerle ka. .. 
yeı" l~~rıki ~sai etmemiş olduklarını 

Y~ 1adı~enın bır kaç reisin İıyanından 
ı . arc.t hulunduğunu i1~vc ederek d• • 
tır kı : emıı -

" Hit!erin hücum kıtaatına l . . 
madt tamamile bakiıii .. o ~n ıtı· 
d · . . . . r ve hucum kıtaatı 

a reııı e skısı gıbi se vmekte v h .. 
me~ eylt:m.;l;;t.:Wr. Hücum kı~ o~a ur-
rurı ola ı " ensık aa ı, z~-
tır.'' · · "'t esnasında azaltılacak· 

Göbbels' in bir telegralı 
BERLIN 7 AA . 

milr ! · · · - M. Lutze'nın 
b. ı soıyalııt hl-.-um k•taatı er'-' har 
ıy • r ~. Kanı .. 

Pag: redıs ıgıne layi.ni mün:ısehetiyle pro.-
n a nazırı M Göhbel .. . 

Şu tef,.raf ·· d • . . • mumadeyhe 
,, "' ı gon ernııştir • 

Asıl vazifen 1 · tnetlerİni mill" mu~z. ~rmıızın hüsü-
taatrmıza t 1.hıoıyalııtlıge ve hücum kı 

evcı etm 1 • . etme'- ol --•~ eme enne dıkkat 
" a""" tır H .. tnlt5k~r ve 1 k ·. ucum kıtaabmız na .. 

. eesız kalı 1 d S . 
eınrın altında H"tı . nış ar ır. enın 
ceg"i v--=..t · 1 erın kendilerine vere

"""eyı cesa U 
ita edecek! d" re e ve tedakarane er ır. 

Serbeıt bırakıl l •· ~-
BERLIN 7 an ar 

de tevkif e.İ;ı · A-(!ı.. - Son badiMtler· 
sohky y

0 
Saen. ruesadan Von T schir-

' n vı....ı.. V S • ve V on Kili" G .. y, on totzıngea 
licesi d h ~noger yapılan tahkikat ne· 
bul n e aınlerle şüpheli bir temasta 
1 

~nmamıı olduklan anlaşrldığrndan 
•r~~•t bırakılmıılardır. 
FLE~SBOURG 7 A A · · )'af" t k • • • ,. • - Millı SOS• 

sili "ı. on.ırra.sında, M. Hitler'in mümes
R 'd •Yetı Vllkelaya memur nazır M. 

u nlı Hes 30 baz" ha . . ınas 1· . . 1• ıran dıselenne te.. 
Ne mıştır. 

k •lir, asilerin hak tt"k'- . ..... .. an dök.. . .... e ı ırıı::n o umun 
etn

1
i h ulıne .. ııne manı olduğunu teyit 

,., 1~· ~•usı kıtaatın fedakirlıldarmı 
ın c t "',:m•ı, hücum kıta.larma mukave
n:.,, ~ enl-;re. ka~tı. şiddetli tedbirler alı-

. gını bıldırmıştir. 
laviçr l · Al e go.zete erı ve manya 
nE~NE 7.A İ . . nin A • .A: - . ıvlçre. gazetel"n-

lat L~nyaya 'l:trmcsıne kartı mütl.i
An r1!"'rıldığmdan İsviçre hükümeti 
nı. ~rırr ~ Borscn Ze.ituaJ, Volkiıcher is
ri•ndc~ .Alman ruetelerinin lsviçreye 
nne~ını 15 ~n müddetle menetmittir. 

B~~ı komüniat kendi.ini aııtı 
P. .. N, 7·A.A. - Eski komünist •Ucoadan H · · •••in J k ~n.ıt~n hapısanedeki huo-
ll.eich~ endıaını asmıştrr. Miimaileyh 
lıafmıı f ~angını hadisesinden sonra 
ı. ' a t sonra tekrar yakalannuı-

[~-:------
- Aakeri tebliğler 1 
flalül!eret··ı·· .k . . u un ı ramıyesı 

F atilı aske l"k 
t Ö r 1 şubesinden 

934 ~esi tna~ül ve ıehit yetimlerinin 
ıi geldiğ" ~e aıt tütün ikramiye bavo.le
rihind,,a 

1~a:'.:. tevziat 9 temmuz 934 ta
re F atihı ı. en 4 ay devam etmek üze-
.. • "'"2a1ı Ka da -ı kkil onuıyon tar Y. mu ete 
llttiddette afnıdan yapılacaktır. Bu 
Yİp ederin •onra gelenler haklarını ga· er. 

2 -Tevzi f<tnba glinI ~t cumarteai, pazartesi, per· 
kadardır. crı sabah ıaat 9 dan 12 ye 

3 
- Günde ır k" · · <ağından 1• k d c 1 ışıye tevzıat yapıla-

tıedi rn a ~ aranın elelrinde resmi se .. 
du~ b;:;l ~~zdanı, nüfus tezkeresi ol
Iniiracaat e d •zzat veya velıileri ıubeye 
/\. e eceklerdir. 

4 - ıo' r·· . alakas k .
1 

ene ıgı verılerek hazineden 
:ı_ .' esı en ıehit yetimi · · t '"t" 
'""'-t"a.tnıyeıine _ ennm u un 
"1ıiracaat tmmustahak olmadıklarınd~n [ ;ş··::;;~i 

Milliyet bu -t . 1 
)'enlere tav 1111 unda. 1f ve İfÇİ iati
. . auut edıyor J • • 
ıstıyenler bir m ht 1 . /f v~ ıfçı 
.... - e upa fburo .. 
.•• uza nıaracaaı efrnelid" 1 

işçi aranıyor""'· 
Fabrikalarda, bankalarda re•m· .. 

•••ele d 1 d ı mues-r e, aparbman ar a kapıcılık 
Yl a . ?dacılık arıyorum, kıı aylannda ';:'" 
<>rtler k bo · · &• fil .. Y". arım, nacrvııını var, ke-
T goıterır, taşraya giderim. Aksaray 
,-,~:""vay deposunda kapuci Mehınet 

1 •fendi vasıtasile Cemal. 

lstanbul asliye mahkemeleri ikinci 
Yenil em b.. da c uroıun n : 

Ar ı efendi tarafından Otakçılarda sı-
ra ' ·ı • ervı erde balıkhane nazınnın hane-
"nde "k· Ş f H 1 l tnu ım ere naz • a eyhin açı-

il'l botanma davasıtun yenilenmeıi eı ... 
..... d hal . · ıu h 

Günün üç meselesi 
(Başı 1 inci sahifede) 

te muayyen bir halde çalışmak 
~üsaadesi bazı kayıtlarla verilmi§ 
tır. 

Ecnebi profesörler, bu meseleyi 
halliçin aralarında kadın hasta• 
lıkları ordinaryüsü profesörü Lep
manı seçmiflerdir. Profesör Lep
man Maarif vekaleti ile temas et
mek üzere Ankaraya gitmiştir. 

Fakat, Maarif veıkaletinin mu· 
kavelesi sarih olduğu için bu' mü· 
saadeyi vermiyeceği tahmin edil
mektedir. 

Son dakikada Ankara muhabi
rimizden gelen ve kısmı mahsu
sumuzda münderiç bulunan tele
fon haberi de Nissen vaziyeti mü
nasebetile Maarif vekaletinin nok
tai nazarını efkarı umumiye hu
zurunda aydınlanırken diğer ec • 
nebi profesörlerin cie bu dilekle
rine bir nevi cevap teşkil etme'k
tedir. 

Doçentlerin zam teklifleri ve 
tesebbüsleri 

Diğer tar~ftan üniversite do
çentleri aralarında bir komite se
çerek , maaşlarının arttırılması i
çin vekalet nezdinde 1'apılacak 
teşebbüslere bu arkadaş!- !"mı me
mur etmişlerdir. 

Maaşlarının arttırılmasını is • 
tiyen bilhassa 34 doçent vardır 
ki bunların asli maaşları 35 lira
dır. 

Bu doçentler , kendilerine fazla 
para verilmeıiiği takdirde ostiıfa e
deceklerinden , kendilerine şim -
diden başka vazifeler aramakta • 
dırlar. 

Doçentler, fazla para verilmek 
imı!canı hazırlamak için ücrete de 
rıza göstermektedirler. Ve asga
ri 200 lira ücret istemektedirler. 
Fakat taldığımız malumata göre, 
mevcut bir maaşın ücrete tebdili 
için heyeti vekil.e kararı kafi gel
memekte, Büyük Millet Meclisi 
kararı icap etmektedir. 

Fakat bu maaşların arttırılma· 
sı meselesinden doçentler iki kıs
ma ayrılmıflardır. Bir kısım do -
çentler, ki adetleri 20 kadardır, 
(55) ~ra asli maaş almakta ve 
asgari 4 - 5 sene kıdem kazan
mıt bulunmaktadırlar. 

Bu kısım doçentler kendileri
nin maaşiarının ücrete çevrilme • 
sine razı olmamaktadırlar. 

Dün kendisile görüştüğümüz 
bir doçent ciiyor ki: 

- Ben dokuz senedir devlet 
memuruyum. 55 lira asli maaşım 
var. Ücret alırken kıdemimi kay
bederim. Bu itime gelmez. Niha
yet iki yüz lira ücret için rıza 
gösteremem. Çcık yükıek ücret ve
rilirse, o zaman mesele değişir.,. 

Söylendiğine göre, az para alan 
doçentlerin maaşına zam yapmak 
kanunen imkansız bulunduğundan, 
bu gibilere şehrimizdeki li.ııelerde 
ilave ders!er verilecekti!-. 

Maarif vekaletinin bu cihete 
meyyal oldueu söylenmektedir. 

Maarif vekaleti bütün üniver
s.ite doçentlerine birer ay mezu
niyet vermiştir. 

T rakyadan gelen 
Museviler 

(Başı 1 inci sahifede) 
Musevi ailelerinden bir kafile 

bugünkü trenle Trakyaya avdet 
etmek üzere hazırlanmışlardır. 
Bunlar eşyalannı da beraber götü
receklerdir. 

Bütün müseviler memnun 
Yahudilerin T rakyadan şehri

mize gelmeleri hadisesi etrafında 
Musevi tacirlerden Marsel Fran· 
ko Bey bir muharririmize şunlan 
ıöylemiştir: 

"- Bu hadiseyi duyduğumuz 
zaman hakikaten müteessir olduk. i 
Fakat ititmemizle hükumetimi • 
zin müdahalesi bir oldu. 

Mevzii bir vaziyetin inki}af 
etmesi ne kadar teessüfe şayan i
se, hükumetin 1cat'i icraatile bu 
kadar kestirme olarak halledilme
si de o kadar şayanı şükrandır . 

Doğrusunu söylemek icap edF-r· 
se, hadise, kalplerimize evvela bir 
hayn ,üphe getirmişti. Fakat tim-
di mesele tamamen halledilmiş \ 
bufonuyor. 

Şurasını da ilaVt! etn,ek isterim ' 
ki. bu hadi~e , Türkiyede Yahu
di düşmanlığı mevcut olmadığı
nı hir kere d:-ha ve re;ımen teyit 
et-niş tir.,. 

"Türk Kültür Birliği., reisi 
T.~~•in Alp Bey de şunları söyle
m ştir: 

"- Bu hadiseyi biıtün vatan-
daşlarla beraber l>en d<! şayanı 

I a : en ikametı;a meç ul bu-
"1"'0 müddeaakyhe ilanen tebligat ic- t 
tasına karar verilmiş oldufiundan tetki

katın İcra kılınacağı 19· 7 .934 tarihine 
trıus.a, 'if" -

tee,.üf görürüm. Lak:n derhal hal 
ı, Jilmes.• ve bütün Türk vatandas
larının hoşnutsuzluklarım izhar et
m,,,si Türk milletinin hdkiki s"ci
yp;;ni bir kere dai-a meydana 
,ıkarmıs ve Türkiy<'deki Musevi • 
lere ilerisi için kat'i bir hedef gös
termeğe vesile olmuştur. 

<I u perıembc ffÜnu saat 14 te buro-
... - bazn. bulunrnsı lüzumu tebliğ maka 

•na ı.. · 1--•~ ·· ·ı· 1 "Llrn o Hıax uzere ı an o unul'. 

t960) Diir..,. taraftan üniversite pro. 
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Kazım Pş. Hz. nin I' 
B t 

Görüşler 
eyana ı . 

(Başı 1 inci sahifede)) 1 I stanbul 
' Yüksek Mektepler Mübayaat 

Komisyonu Riya~etinden~ 

bul edildiği ma!Umdur. Bu vergi- i 

ler halk üzerinde tesiri hisaedilmı- ı Kızarfması 
yecek mahiyettedir. (Başı 1 inct sahifede)) 

Musevi.me6eleıi 1 
- Musevilerin T rakyadan Is • manın ceuuı yoktur. Yahut var-

tan bula gelmele:ıi hakkında müta dır da lstanbul halkı görüp ha · 

Mülkiye Mektebinin 934 mali senesi ekmek sebze ve 
çamaşır yıkama ücretinin münakasasma talip zuhur etmedi· 
l!inden mezkur ihtiyaç bir hafta müddetle pazarlık suretile i
hale edileceğinden taliplerin 9-7 -934 pazartesi gÜnÜ saat i
kide Fındıklıda Güzel San'alla.r Akademisinde Mübayaat 
Komisyonuna müracaatları lüzumu ilan olunur. (3710) 

leanız ne merkezdedir? 1 fırlamamıştır. 
- Trakyanın bazı mahallerin- ı Bir sigara bir evi yakar. 

den Musevilerin yerlerini terkede j Bir patlıcan tavası parlayıp 1 İstanbul Kumandanlığı sa tınalma komisyonu ilanları 

rek latanbula geldiklerini Ankara bir mahalleyi kül kömür eder. 
da iken haber almıştım. Bu, çok Merak etmeyiniz, me~ele yok 
tec:.süfe şayan bir hadisedir. Ha- tur. Bir kazadır olmuş işte, der 
riç memleketlerin bazılannda Ö· geçeriz. Ama hanlar hanüman· 
tedenberi Musooi aleyhtarlığı mev lar aönermis. Ne yapalım? Kaza. 
cut olduğunu biliyoruz. Bu cere • ya nza geı•~k. 
yanlar bazan memleketimize ka · 1 lstanbul, ocakta unutulmuş clö 
dar gelebilmif ise de fili ve umu- 1 ner kebaptır. Her patlıcan mev-
mi bir tesir hônl etmemif ve hü- siminde kızarır, tutuşur, pişer, 
kümetin kanunları hiç bir yols~ yanar, kavrulur, ve ... öbür patlı-

Darıca Askeri Satmalma Komisyonundan : 
Darıca Mst. Mev.Dağ topçu alayı ihtiyacı için aşağıda cins 

ve miktarı yazılı 8 kalem Erzakın münakasaları hizalarında 
gösterilen tarih ve günlerde yapılacaktır. Taliplerin şartna
meyi gönnek üzere her gün ve münakasaya iştirak için de 
0 gün ve vaktinde teminatlarile Darıcada Askeri Sa.Al.Kom 
na müracaatları. (3058) (3504) 

Miktarı Münaka5a günü Açık, Kapalı Cinsi 
l:ığa meydan bırakmamıştır. Tllr- can mevsimine kadar unutulup 
kiyede bütün vatanJa,,lar Cümhu- gider. 
riyet kanunlarının himayesi altın- ' lstanbul'da yangın ne suikast-
dadır. Hiç bir ferdin tecavüze uğ- ten, ne sigorta parasına tamah-
ramasına katiyen meydan verile · tan ne de kazadan çıkmaz. ls-
mez. Trakyanın bazı yerlerindeki tanbulda yangın, pasaklılıktan 
Mu~edleri memleketlerini terke ve çançandan çıkar. 

Kilo 
61900 

275000 
8300 
8150 

17400 
3900 

375000 
9500 

22-7-934 
20-8-934 
20-8-934 
22-7-934 
22-7-934 
20-8-934 
22-7-934 
20-8-934 

Pazar 
Pazartesi 

Pazartt:si 
Pazar 
Pazar 

kapalı 
kapalı 
Açık 
Açık 
Açık 
Açık 
Açık 
Açık 

Sığır eti 
Un 

Sade 
Sabun 
Tuz 
Makama 
Odun 
Gaz 

mecbur edenlerin her kim olursa j Mendebur, pasaklıdır. Mut · 
olsun, Cümhuriyet kananlarının laktaki ocak dururken mangalı 
hükümleri dairesinde tecziye edi- : kavlaşmış tahta solad~ y~k"~· 
l'ecekleri tabiidir. Hükümet bu hu Perdeleri örümcekleşmış mısalır 

Pazartesı 

Pazar 
Pazartesi 

ıusta lôzımgelen tetbirleri almış • odasına götürür ve patlıcan ta • 
tır. Dahiliye Vekili Beyefendi bu vasını burada kızdırır. Patlıcan-
me6ele için mahalline gitmiştir. lan içine atar, ve bir fincan kah. 
Mütecasir/erin süratle tecziye edi- veye çağırdığı komşular:ın.a k'.' · 
leceklerine şüphe yoktur. Başvekil casını, göıümcesini çekıştırm~!e, 
Pasa Hazretleri de Büyük Millet çançana başlar. Bu çançanla o~·-
M~clisinde sarahat ve katiyetle be le heyecana gelir ki düşük etek-
yanatta bulunmu1lardır. leri tavanın sapına çarpar, yağ 

Yerlerini terketmiş olan Muse- parlar ... 
vilerin tekrar avdetlerinde hiç bir Ve .. lrtanbul kızartması gaze-
miini yoktur. Hükümet bütün Türk telere yeni bir sermaye olur. 
vatandaşlarını olduğu gibi; onla- Bereket versin ki 934 patlıcar 
n da himaye eder. mevsimi hafif geldi. Maçkanın 

on yedi evinden bir kızartma. 
Şehinşah Hz. nin Ankarayı ı yaptı. Geçmiş yıllartl~ on yedı ı 

ziyaretleri sokağından, mahallesınden ya • 
Kizım Pa"" Hazretleri, lran 

r- R pa•'tlı. 
Şahı Ala Hazreti Humayun ıza lstanbul yangınında hepimiz 
Pehlevi Hazretlerinin Ankarayı zi sigortacının hesabına ayaklanı · 
yaretlerinin netice!İ hakkında sor rız: kasit var mı, yok mu? 
duğumuz suale cevaben demi,1.- r. ~ Hiçbirimiz bin ev yakan bir 
d. k" 1 . ır ı: . . 1 ihmalin ihmalcisinı aramayız. 

- Şehintab Hazretlerının mem lstanbul yangınında hepimiz 
leketimizi ziyareti iki memleket re 1 T erkosa, telefona, itfaiyeye, be
islerinin biribirlerini tanımaları- 1 tediyeye çatanz. Muıluk memu· 
na ve milletlerimiz arasında mev- ı runun gündeliği kesilir. Telelon-
cut olan dostluğu kuvvetlenmesi • cunun hal~a.lığı veril~ez. ltlai .: 1 
ne vesile olmustur. Bu dostluğun ! yed dedılır. Beledıye zora du
mütezayit bir şekilde daimi bir su i fer, tel:dir, ihtar alır. 
rette devam edeceğine kanaatimiz 1 Ama yangım çıkaran menrde-
vardır. . bur p(Uaklı gene mercan terlik -

- Büyük Millet Meclisi intihap terini şıpırdatarak, eteklerini 
devresi gelecek sene bitecektir. A- sürterek, elinde patlıcan tavaıı, 
caba intibap usulünün değiştiril - serese p.? sofalarda dolaşır. 
mesi hakkında bir tasavvur var mı lalın kısası: 
dır? lstanbulun her yangını bir 

- intihap •eklinin değiştiril - skandaldir; kendi yü:ııümüzü kı-
mesi hakkında şimdilik ~ir. ııey 1 zartan ve lstanbulu kızaıtmıya 
yoktur. Önümüzdeki sene ıçınde döndüren bir skandal. 
M~lisin ne karar vereceğini tah- ı Aka GONDOZ 
min mümkün değildir. 
P~ Hazretleri bundan sonra 

sorduğumuz ıuale cevaben iş kanu 
nunun önümüzdeki sene Meclis • 
ten çıkması muhtemel olduğunu, 
memleketimizde sanayi inkişaf et 
tikçe mesaiyi tanzim edecek ka • 
nunlara ihtiyaç hcsscdilmekte ol • 
duğunu ve Matbuat kanununun ta 
dili için, Mecliste bir temayül mev 
cut olmadığmı söylemişlerdir. 

Kazım Pafa Hazretleri Teşri • 
nievvel sonuna kadar tehrimizde 

ikinci icra memurluğundan : 

Bir borcdan dolayı mahcuz olup pa· 
raya çevrilmesine karar verilen hane 

eşyasının 10 • 7 • 934 salı günü saat 17 
den itibaren Taksimde Taksimpala~ •· 

partmanı önünde satılacağından talip 

olanların mahallinde hazır bulunacak 
ıneınurİne müracaatları ili.n olunur. 

(973) 

... 
Balıkesir 2 K. O. Sa. Al 

Kom. dan: 

• 

Balıkesir Merkez lut'atı i
çin muktazi 150,000 kilo u
nun ihalesi kapalı zarf usuli
le 16 Temmuz 934 pazartesi 
günü saat 10 da yapılacaktır. 
Taliplerin mezkur gün ve saat 
te Balıkesir Askeri Satınalma 
Komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. (3425) (3051) 

3881 
* * • 

Ankara M. M. V. Satmal
nıa Komisyonundan : 

Hava kıt'atı için Eskişehir
de yapılacak olan birinci amıf 
tayyare hangarının inşası ka
palı zarfla münakasaya kon· 
n1uştur. Şartname ve projeleri
ni görmek isteyenlerin her gün 
öğ-feden sonra ve münakaaaya 
istirak edeceklerin 25-7 -934 
ç~rşamba gü.--:ü aaat 10,30 dan 
evvel teminat ve teklif mektup 
lariyle M. M. V. Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 

(3057) (3505) 3889 

* * * 3. K. O. ile sari mukavelele-
ri olan müteahhitterin muka
velelerini İstanbul Kuman 
lığına devretmek için yapıla
cak muamele hakkında Is· 
tanbul Kumandanlığı Satın
alma Komisyonuna müracaat 
ları. (3) (3678) 4026 . ... 

Ankara M. M. V. Satmal-
ma komisyonundan : 

Hava kıt'atı için Diyarbekir 
Ali pınarda Tayyare garnizo· 
nundcı. kanalizasyon ve su de
posu inşası kapalı zarfla mu-

• istirahat edecekler ve bu müddet 
zarfında intihap daireleri olan Ba 
lıkesire gideceklerdir. Bu akşam 
refikaları Hanımefendi, tedavi i • 
çin Karlsbat kaplıcalarına gide • 

lstanbul 4 üncü icra 
cektir. 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALiCi 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
D l P vapuru il 

Uffi U ID8r Temmuz 

p AZAR ıünü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte Zon· 
guldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, c;..,,sun, Tirebolu, Gö
re!, Trabzon ,,.., Rizeye. Dönüşte 

bunlara ilaveten Of, ve Sünneneye 

uğrayacaktır. 

• 
-

fesörlerinden Mişon Ventora Bey 
de, meseleyi izam etmemek icap 
etliğini, Türkiyede Y ahutli aleyh
taı-lrğınm inkişafına imkan olma· 
dığını söylemiştir. 

Rusyad a 
LONDRA, 7 A.A. - Reuteer ajan· 

sının haber aldığına göre, Türkiyede 
olduğu gibi Sovyet Ruayada da Ya • 
hudi aleyhtafığını ezmek üzere res • 
tni tedbirler alınacaktır • 

Tilrkiyede Yahudileri, Trakyadan 
kovduklarına kanaat getirilenler şiddet
le tecziye edilecek ve Moıkovada Ya • 
hudi i~çileri tethişt""' maznun olanlar 
hakkında takibat yapılacaktır • 

Memurluğundan: 
Emniyet Sandığına ipotelcli olup yeminli üç ehlivukuf 

tarafmdan tamamına 3960 lira kıymet takdir edilen Eren 
köy Kozyahı.ğı eski 77, 79, 78 yeni 34 · 34 No. lı maabağ 
köşkün tamamı açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 
13 • 8 - 934 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 
ya kadar dairede birinci arttır ması icra edilecektir. Arttırma 
bedeli kıymeti muhamminenin yüzde 75 ni bulduğu takdir
de müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdir
de en son artbrarun taahhüdü baki kalmak Üzere arttırma 
15 gün müddetle tecdit edilerek 28 · 8 - 934 tarihine müsa 
dif Salı giinü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti 
muhamminenin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 
No. lı kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış pe
şindir arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin laymeti muham 
mmenın yüzde 7 ,5 nisbetinde pey akçası veya Milli bir 
Bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazondır. 
Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda 
diğer alakadararun ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla
rını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı 
müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 
gün zarfında dairemize bildirıneleri lazımdır. Aksi takdirde 

hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay 
lasmasmdan hariç kalırlar müterakim vergi, tenviriye, tan
zifiyeden mütevellit Belediye ruaumu medyuna aittir.Da
ha fazla malil."llat almak isteyenler 16 - 7 - 934 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi ıçın daired açık bulun· 

durulacak arttırma şartnamesi ile 934-1999 No. lı dosyaya 
müracaatla mezkilr dosyada mevcut vesaiki görebilecekle
iJan olunur. (3733) 

3888 

• 
nakasaya konmuştur. Şartna-
me ve projelerini görmek iste" 
yenlerin her gün öğleden son• 
ra ve münakasaya iştirak ed~ 
ceklerin 26-7 -934 perşembe 
günü saat 14 ten evvel teminat 
ve teklif mektuplariyle Anka 
rada M. M. V. Satmalma ko~ 
misyonuna müracaatları. 

(3056) (3W6) 3890 
• •• 

Ankara M. M. V. Sa. Al. 
Kom. dan: 

Hava kıtaatı için Diyarbeklt 
Alipınarda !kinci sınıf bir han· 
E c.rm İnşası kapalı zarfla mü
nakasaya konmus.tur. Şartna· 
me ve projelerini gönnek iste 
yenlerin her gÜn öğleden son· 
ra ve münakasaya İştirak ede
ceklerin 26-7-934 perşembe 
giinü aaat 10,30 dan evvel te 
ıninat ve teklif mektuplarile 
Ankarada M. M. V. Satmal· 
rna Komisyonuna müracaat-
ları (3055) (3507) 

3891 
• • • 

Niğde Fırka Sa. Al. Kom. 
dan: 

l 

Niğdede bulunan kıtatm 
dört aylık ihtiyacı olan 
210.000 kilo ekmek kapalı 
zarfla münakasaya konmuş· 
tur. ihalesi 21-7-934 cumar 
tesi günü aaat 14 dedir. Talip 
lerin şartnameyi görmek üze 
re her gün ve münakasaya İş· 
tirak için de o gün ve vaktin· 
den evvel teminat parası olan 
1 102 lira 50 kuruşun Fırka 
Muhasip Mes'ullüğüne tesli
mile müracaatları. (3070) 
<3606) 

3937 
• • 

Kayseri Askeri Sa. Al Kom. 
dan: 

Merkez kıtaat ihtiyacı için 
110.000 kilo sığır eti kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 24-7-934 salı gÜ 
nü saat 14 dedir. Taliplerin 
şartnameyi gönnek üzere her 
gÜn ve münakasaya iştirak e
deceklerin teklif zarflarının U• 

sulu dairesinde tam saat 14 e 
kadar Niğde Askeri Sa. Al. 
Komisyonuna tevdi eylemele-
ri. (3069) (3607) 

3938 * • • 
Eskişehir As. Sa. AI. Kom. 

dan: 
Eskişehirde Garnizonda 

bulunan Hava ve Kara krtaa· 
tmm bir senelik ihtiyacı olan 
36500 kilo sığır eti 30-6-934 
tarihinden itibaren kapalı 
zarfla münakasaya konmuş· 
tur. ihalesi 24-7 -934 salı gÜ· 
nü saat 15 dedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere tatil 
giinlerinden mada her gün 
ve münakasaya iştirak için de 
belli gün ve saatte teminat ve 
teklif mektuplarile birlikte 
Eskişehirde 4. K. O. Satmal 
ma Komisyonuna müracaat• 
farı. (3068) (3608) 

3939 
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iyi, Temiz ve Zarif 
giyinmek istiyenleri ancak: 
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Kumaşları 

tatmin edebilir 

Yünif kumaşları gerek de: e:ı, gerek renk, gerek mukavemet 

noktai nazarından İngiliz kumaşlarından farksızdır. 

Ütü§Ü kat'iyyen bozulmaz 

Topton satışlar ve siparişler için: 
Bahçekapı - Eski Şaııılı Han - No. 18 

Perakende satışlar için: 
1 - Y~ni Postane civır. nda Milli ıpor Zeki Rıı:a mağazası 

2 - Sultanhamam Ipekif karııaın:!a İsak Nyego kumaı mığazası 

"'------------·--=-----------38-47 ... _.1., 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

321 adet saç levha 
260 ,, Köşe bent 

) Kapalı zarfla münakasası 24 
) temmuz 934 salı günü saat 14 

te .. 
6507 Adet kondenser borusu ) Kapalı zarfa münakasası 24 

) Temmuz 934 salı günü saat 
) 15.30 da. 

5875 kilo perçin çivisi ') Açık azaltması 24 temmuz 
) 934 salı günü saat 16.30 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda miktarı yazılı 
saç levha ile köşe bentler kondenser boruları kapal• zarfla 
p<.;rçin çivileri açık azaltmaya k:>nmuştur. 

Şartnamesini alınak istiy "llerin her gün ve münakasa
ya iştirak edeceklerin de yukar--I., v - ı gün ve saatlerde Ka-
sımpaşada kain komisyona mfracaatları. (3464) 

3893 

,. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi~ .. Mektep Eylulün 17 inci pazartesi gÜnü açılll'. Koleç kısmından maada 
mükemel ticari ve ev idaresi ıubele ri vardır. Sıhhat ve ahlak ve hüs .. 
nühale pek iyi dikka~ ve ihtimam edilir. Leyli talebeler ücret.inde mühim 
tenzilat yapılmı~tır ve ücretler ·dört taksitle ödenir. Kayıt gijnleri Ağus. 
tostan itibaren Cuma ve Sah günleri. Fazla malumat için her zaman mek-
tupla. müraca~ edilebilir. Telefon 60474 (697) ................................................. 

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. 

40üJ) kilo makarna Açık azaltması 1 O Temmuz 
500 kilo beyaz peynir 934 salı günü saat 14 de. 

2 Temmuz 934 tarihinde kapalı zarfla münakasaya 
konulan yukarda yazılı kuma şiara 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 gerekse makarna ile beyaz peynırın 
şartnamesini görmek İsteyenlerin her gün, ve azaltmaya işti 
rak edeceklerin yukarda yazılı gün ve saatlerde Kasımpa· 
şa'da kain Komisyonumuza müracaatları. (3618) 

4005 

"SAT 1 E,, V ANTILA TÖRLERİ 
ve fevkalade tediye şartları sayesinde 

VERESiYE SERiNLiK 
·- '~ 

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

desi divarı ve Merdivenleri inşaatı 1 Temmuz 934 tarihin 
den itibaren 22 Temmuz 934 tarihine müsadif Pazar gü
nü saat on altıda kat'i ihalesi İcra kılınmak üzere yirmi 
gÜn müddetle aleni usulle mürı~ıkasaya konulmuştur. Keşif
name ve fenni şartnameyi tetkik etmek İsteyenlerin Nafıa 
dairesine ve münakasaya iştirak etmek isteyenlerin de ihale 
günü muayyen saatte Vilayet Daimi Encünlenine müra-
caatları ilan olunur. (3654) 4006 

Süt 
veren 

annelere 05 

Devredilecek ihtira beratı 

f-C!J 

E34"'447f 
~ "<4.sı 

'• Sun'i kösele imaline ait islahat'' 
hakkındaki ihtira i;;in berat talebi ,,uıı· 
nmda i stanhı..l vilayet celil esine tc~di 
edilmiş olan 13 Ağustos 1930 tarih ve 
J 6044 evrak numaralı müracaat üzcrio· 

deki hukuk bu kere ba,kasma devir '" 
ya icara verileceği teklif edilmekte ol· 
d._.ğundan hu hususta fazla malumal e
dinınek isteyen zevatın, l stanbuJ'd3 

Taş hanında 43-48 numnralada miirak· 
kam idarehaneye müracaa t eylemelerı 

Bursa Yerli Mallar Sergisi açılmıştır 
Bursa Be,incl Yerli Mallar Sergisi şehrin en muhteıem binası 

olan Tayyare ıinemuında açılmıştır. Sergimizi ııörmek, ayni za
manda ıifalı Borsanın kaplıcalarından istifade etmek isteyenler bu 
mllhim fırsatı kaçırmasınlar. (884) 3978 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

12,000 Kilo Kösele : Pazarlık münakasası 10' 
8,000 ,, Vakete : Temmuz 1934 salı günü 
4,500 ayak Amerikan Vida- saat 16 da. 

lası : 
3 Temmuz 1934 salı günJ kapalı zarfla yapılan müna 

kasasında teklif edilen fiatla r gali görüldüğünden dolayı 
pazarlıklıı. satınalınmasına kar ar verilen yukarda cins ve 
miktarı yazılı üç kalem malzeme hizalarında gösteterilen 
gÜn ve saatte pazarlıkla satmalınacaktır. Şartnamesini gör
mek ve almak İsteyenler her ~ün ve itaya talip olanların 
o gün ve saatte Kasımpaşada kain komisyona müracaatla· 
rı. (3659) 4023 

Galata ithalat Gümrüğü 

Kile Gr. 
576 
735 
396 
228 

97,5 
399 

34 
55 
68 
82 

445 
0,040 
0,180 
1,030 
1,030 
ı 
0,540 

0,630 
0,670 

0,150 

0,240 
0,440 
0,210 
9 

Marka 
AO 

AH 
ZF,RY 
OA 
AF 1 

RL 

' F C 
AF 
AF 
AF 

Müdürlüğünden: 
N o. Kap Eşyanın cinsleri 

125/ 130 6 Mektup Zarfı 
bila 30 Demir Çivi. 

12,123 2 Kağıt, Zaf 
9112/ 3 2 Çift telli pamuk ipliği 

589 1 Akkümül2'.tör kutusu. 
322/ 28 7 Şırınğa Askılığı "T e 
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Yukarda yazılı eşya 8·7-934 tarihinden itibaren açık 
arttırma suretile satılıktır. isteklilerin 29-7 -934 pazar günü 
saat 17 ye kadar satış komisyonuna müracaatları. (3717) 

J83i 

ilan olucur. (930) 3991 

TASHİH 
lstanbul Ziraat 

Bankasından: 
1 - Dünkü Milliyet gazetesinİO 

altıncı sahifasında münderiç saıı· 
kamıza ait emlak satışları hakkın· 
daki ilan meyanında (260) sıra 
numarasında mukayyet 28 emlalı 
numaralı arsanın muhammen Jcıt 
meti ( 500) lira olması lazım ge· 
lirken sehven ( 300) lira gösteril• 
miştir. Keyfiyet tashihan ilan oJıı· 
nur. 

2 - Keza 292 sıra numarasın· 
da muakyyet 238 emlak numaralı 
arsanın muhammen kıymeti (200) 
lira olması lazımgelirken sehveı:ı 
(20) lira gösterilmiftİr. Keyfiyet 
tashihan ilan olunur. 

3 - Keza 541 sıra numarasın· 
da mukayyet lcadiyede Çifte Çı· 
narlar sokağındaki arsa 183 ar• 
'ın olacağı yerde sehven (18) ar• 
şın gösterilmiştir. Keyfiyet tashi• 
han ilan olunur. 

TASHiH 
Istanbul Ziraat 

Bankasından: 
6 Temmuz 934 tarihli Milliyet 

gazetesinin sekizinci sahifesindt 
münderiç Bankamıza ait emlak sa· 
tıtı hakkındaki ilanın ihale taribİ 
23.7.934 olarak yazılacağı yer• 
de sehven 23 - 4 • 934 olarak 
yazılmıştır. Keyfiyet tashihan İ• 
lan olunur. 

Ankara Ziraat Müdüriyetinden: 
Ankara Vilayeti Çiftçilerine dağıdılmak üzere 235 adet 

Sap arabası 26 Temmuz 934 Perşembe günü saat 15 te ihale 
edilınek Üzere kapalı uırf usu lile münakasaya konulınuştur. 

Şartnameyi görmek isteyen taliplerin Ankara, l.stan· 
bul, Eskişehir, Bursa Ziraat Müdürlüklerine Adapazar 
ve lnegöl Ziraat Memurluklarına müracaat etmeleri ilan o
lunur. (3625) , 3965 

Inhi•arler U. Müdürlüğünden: 
Şartnamesinde yazılı ev safta beş yüz kilo Arap sabu• 

nunun pazarlığı 9-7 -934 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 16 da icra kılınacaktır. Taliplerin yüzde 7 buçuk temi• 
natlariyle müracaatları ilan olunur. (3627) 
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Aüet Küfe numunesi veçhile ( 
,, Kürken kürek numunesi veçhile ( 
,, 6 numaralı kürek nümunesi { 

hile ,( ; 
10000 ,, 7-16 Travers vidası nümunesi ( ı· 

veçhile (ı 
5000 ,, 7-16 Travers vidası pabucu nü- ( / 

munesi veçhile ( • 1 
1400 ,, Birinci nevi çıralı çam tahtası ( 

(0,25 x o, 28 x 400). ( 
350 ton Kok Kömürü Dolına Bahçe, Ye- ( 
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dikule mahsulatı. ( 
Kilo Dizel Motör yağı şeraiti veçhile ( 

,, Külçe kurşun nümunesi veçhile ( 
,, Yerli malı İnce kınnap nümunesi ( ·ı 

5000 ,, Yerli malı İnce kınnap nümunesi ( 
veçhile ( j' 

veçhile . ( 
200 paket 12/ 24 numaralı makine ipliği ( · 

10-7-934 
Salı saat 

Jl5) te 

12 - 7 - 934 
Perşembe 
saat (15) te 

17-7-934 
Salı saat 

,(15) te 

Balada yazılı malzeme hizalarında İşaret edilen g\in· 
lerde pazarlıkla mubayaa olu nacaktır. T aliplf!rin nümune 
ve şartnamelerini görmek İçi n her gün ve pazarlık için de 
tayin olunan gÜn ve saatinde yüzde yedi buçuk teminat 
akçelerile birlikte Cibali Alım Satım Komisyonuna müra· 
caatlarr ilan olunur (3529) 

Gümrük Muhafaza Umum Ku
mandanlığı lstanbul Satınalma 

komisyonunean: 
1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı için (14) adet beş man 

yatolu masa telefonu 29-7-934 pazartesi saat 14 te açık ek· 
siltmeye konulacaktır. 

2 - istekliler tasdikli şartnameyi her gün komisyon· 
dan alabilirler. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin alınacak malın tasarlan· 
mış tutarının yüzde 7,5 ğu olan (45) liralık vezne makbuzu 
veya teminat mektuplariyle gelıneleri. (3824) 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 

Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir 79 ı; 


