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İsmet Paşa Hazretleri bugün 
Hereke fabrikasının bazı pavi 
yonlarının resmi küşadını biz
zet yapacaklardır. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 
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• ismet Paşa Hz. gazetecilere beyanatta bulunuyor ismet Pa§a Hazretleri Fabrikada 

~:~i~:~::ınd• vüzuh 1 Sanayi planının tahakkukuna doğru 
Siirt mebusu: MAHMUT 

. ~İiyük Britanyanm uımmıi siyase 
~·aydınlatacak yeni ıtıklar var. 

&ıltere gibi cihan politika.sının ce 
~Yanları üzerinde müeııir olan 
• '1: devletin politikasına verdiği 
~ınetin anlatılma.sı çok mü· 
l' . dir. Büyük Britanya, Batveki-
1.lltirı dilile: "lngilterenin müdafaa 
'ı1IQ ılııtlan, Man• denizinin sahilleri 

e"1 T te ~· ~ Ren nehrinin kıyıl andır!,, 
l :ı:ını ortaya atmakla her teyi an
k'tra.ıt oluyor. Umumi harbin fela
ıı:~eri ve meı'uliyetleri mevzuu 

.. ~lduğu zaman, bir düzüye tU 
~ıılaha.za tekr.ı.r edilir: "Eğ"• bun 
aıı :ırirmi sene evvel, lngil' ler, i
cabında Fransız cephesinde bulu· 
'iJacaklarını bugünkü gibi açık açık 

ade etselerdi, muhakkak ki Kay
:: Vilhelm daha hesaplı hareket 
ıl er., belki de Umumi harbe mey· 

an Vt ... : . .... czd:' 
Büyuk tinta~~a, yakın vakitle

l'e kadar Avrupa ~lerine o kadar 
ra~lndan karıtmazdı. imparator· 
llgun yüksek menfaatlerine do. 
~mayan kombinezonlarına kartı 
d' Yıtsız kalırdı. Onun en büyük 
.'kkati, Amerika, Japonya ve Bah
~uhitte toplanıyordu. Şimdi Av
i;:P!'nın son hadiseleri kartısmda, 
d' gıltere, bu istikametini değittir· 
,j· Alınan tehlikesine kartı tedbir 
il!"lak mecburiyetinde kaldığını, 

an etti. 
llo~~~iltere gibi büyiik bir devletin 
) 

1,tikasına yeni bir cereyan ve 
enı bi · t'k · l na • r il ı amet vermesı, ya nız 

Ilı :ı:~rı sahada kalmaz. Bu it, a
e elı ve tatbiki cephelerde daha 
~~h tedbirleri icap ettirir. Milli 
~afaanın kuvvetlendirilmesi, bil 
, 1 hö a tayyare filolarının artırılma-

Yle bir icaptan doğmuttur. 
in ·ı· tor) '!' ız dominiyonlan; lmpara-

lııQ 11ıun Avrupa itlerine pek ya
tii dan karı~masıru ötedenberi bot· 
~e:ı:ler. Londra hükumetleri bu 
ta· da çok hassa.s olurlar. Buna 
0 ~en, yeni politika istikametinin 
tıı~ ar açık ve kat'i olarak anla
'clet 1; alınan bu karardaki tid
liy ve kat'iyetin derecesini göste· 
ıııu0{ liükfunet; yeni politika.sıru 
litilt afaa etmek ve silahlanma po
~ll·llıını mazur göstermek için 
clıt:' batlı fU sebepleri saymakta· 

'il~..._ Batka devletlerden gelecek 
ile · •ı:ı:Ianma karar ve teklifleri-
2nanılamaz. 

•ı:ı:ı ..._ Almanyayı, yeni bir silii.h
:ı:or~a konferansına getirtmek 

3 
ur. 

""-., ..._ Silahlı ve daima silablan,......,,,a • 
clııL. Rıden bir Almanya bulun

-..ça k' 4 ıın,ede emniyet kalmaz. 
tııııı;- ~vrupadaki son hadiselerin 
~r1.uzerinde yaptığı tesir, Ü· 
lır. :ı: ıği birkat daha arttırmış· 

s 
•i bi..._ Bugünkü terait içinde bah-
cleğjld~nlafnıa yapmak ta mümkün 

ır. 

6 ..._ s· 
o)•ı,· 1. ıyaai misakların faydası 
l•r• 

1 ır; fakat mutlak olarak bun
lllıiida~~niy~t edilerek memleketin 

lii ası ıhınal edilemez. 
''nd~·lngilterenin yeni politika· 
lııitiin ~~hemmiyeti, daha ziyade 
~Yle unyada yaptığı ve bundan 
"lduy Yapacağı menfi tesirlerde 
''tıda huz: Denıek ki, milletler ara
~ iiınt~ türlü uyutma ve anlaş
~ert ~· kalmamıttır. Demek ki 
•- ııangı h' 'l"h ' "'''hh·· .. ır sı a sızlanma ümit ve 
llıete Usu, bundan böyle de aka-
"ıı.rtık~h~k~mdur. Yer yüzünde, 
llıiıı,tl ~ılaflı meseleler etrafında 

~~ın biribirile anlatmaların~ 
cvamı S inci sahifede) 

e · IsmetP . rk·· 
bez fabrikası ı d ·· n çb 
I smet Paşa Hazretlerinin gazetecilere beyanatı 
Asıl zor it kurulmuı bir fabrikayı iıletebilmek dirayeti ve 

kabiliyetidir. Bakırköy 
fabrikası geçen on sene zarfında bu imtihanı vermiştir 

ismet Paıa Hazretleri kurdeleyi kesiyorlar 
Planlı sınail~e hareketinin _ _ __ . ·- -

ilk mühim adımı dün, Bakırköy 
bez fa'Lrikasına ilave edilen yeni 
paviyonun açılmasile atdmıttır. 5 
senelik programın mensucat sana 
yiine matuf hamlesini tetkil eden 
bu kuruluf, iktısadi hayatımızda 
mühim bi~ boşluğu doldun:naaı nok 
tasından fevkalade bir ehemıniye 
ti haizdir. 
Açılış merasimi ~asıl oldu? 
Başvekil ismet Pata Hazretle

ri refakatlerinde lktısat Vekili Ce. 
lal Bey bulunduğu halde dün Er
tuğrul ya tile Y alovadan limanrınr
za gelmişlerdir. Yat, saat 16,30 da 
Bakırköy açığında demirlemif, mo 
törle sahile çıkılmıştır. Burada, 
açış merasimine iştirak arızusile 
biriken kalabalık bir halk kütlesi 
nin alkışları arasında kartılanan 
Başvekil Paşa ve Celal Bey doğru 
ca fabrikaya gelmişler ve methal. 
deki salonda bir müddet istirahat 
etmitlerdir. Fabrikanın önündeki 
cadde ve yeni kurulan paviyon hat 
tan bata donatılmış, bütün davetli 
!er gelmit bulunuyordu .. 

Dünkü açılış resminde, güm • 
rük ve inhisarlar vekili Ali Ra
na, Sanayi umum müdürü Recai, 
Sümer Bank umumi müdürü Nu • 
rullah Esat beyler, ordu müfettişi 
F ah rettin Pata, Meclis sikinci rei· 
si Hasan, Kılınç Ali, Nuri, Vali 
Muhittin, fırka idare heyeti reisi 
Cemal, müddeiumumi Kenan Bey 
lerJe şehrimizde bulunan mebus • 
!ar, iktısadi müesseseler erkan ve 
mensupları daha bir çok zevat 
hazır bulunmuşlardır. 

Başvekil ismet Paşa, salonda 
istirahat ettikleri müddet zarfın • 

· da fabrika müdürü Fazlı Beyle gö 
rüşmütler ve hasbühalde bulunmut 
!ardır . ismet Pata burada Fazlı 
Beye, kontenjan kalktığı takdirde 

l 

Dünkü rami küıa da ait iki intiba 

tutunabilmek imkanı olup olmadı- , 
ğıru sormuştur. Fazlı Bey: 
"- Tesisatı amorti ettikten 10D 

ra mesele kolaydır, pafllDl. Yalnız 
tesiasatnruz yenidir. Ayni zaman
da birçok ana.sır vardır ki maliyet 
fiyatı üezrinde yüzde bir, iki ni&be 
tinde tesir yaparak yekunu arıttırı
yor.,, cevabını vermiftir. 

lktıaat Vekili Celal Bey: 

"- Kanaatimce kafi JereceJe 
himaye mevcutur. Bunu daha faz 
la arttırmak doğru olmaz. Haliha
zırda hangi sanayi tutunamıyorsas 
onun ycqamak kabiliyeti yoktur. 
Sanayi erbabının maliyet fiyatları 
nı nazarı itibara almalarw ve bugün 
kü frtlara uymaları lazımdır.,, 

Demittir. Bu arada Celal Bey, 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Yunanistan Hariciye nazırı 
M. Maksimos'un istifa ettiği 

~ "'şayidir. Yerine M. Mihalako
polos'un geçeceği söyleniyor. 

Tel: { Müdür: 24318, Ya21 itleri müdürü: 24319. 
İdare ve Matbaa : 24310. 

Başvekilimiz Celal Beyle beraber silindir dairesinde 

Dünya ltarısııor mu1 
---------------------------··---------------------Asya da büyük bir fırtına 

kopmak üzere imiş! 
Japonya, Mançuri, Mongollstan Dahili Çin ve 

Rus Türkiatanını ihtiva edecek büyük 
bir imparatorluk kurmak arzuaunda imit 

ÇtN 

Japçınyanın kurmak istediği 
LONDRA, 13 (A. A.) - lngiltere • 

nirı uzak ~ ~ k"J'lt göster • 
mekte olduğu alika, matbuatta mühim 
lıir mevki inal etmeğe ba'*1ııttn"· Ba
zı ırazetelerin Mançuri'ye bir İngiliz ik
b ... t heyetinin izamı kararını memnuni-

• 

İmperatorluğu gösterir harita 
yetle karşılamaları manidardır, fakat 
R.. · Japon gerginliğinin bais olmakta 
olduğu en.U.., çok büyüktür. 

Daily Ekspres diyor ki: 
Asyadıa bir fırhna kopmak üz.,.-edir. 

(Devamı S inci sahifede) 

lzmirde çıkan orman yan-
gını devam ediyor 

Bir çok köyler tehlikede kaldı 
Yangının söndürülmesi için mütemadiyen 

çalışılıyor, zarar büyüktür 
Dün lzmir civarında büyük bir onna n yangını çılctığıru hu5Usi muhııııbirimizin 

bir telgrafile bildinni§tik. Yangm elin ıöndürülememiıtir. Bu hususta ajanı JU 
takilab vermektedir: 

lZMIR, 13 (A. A.) - ödemi,, Bayındır ve Kasaba Kazalanrun müşterek hu
dutlarında büyük bir onnan yangını çıkıruftır. On be§ kilometre murabbalık bir 
sahayı kaplryan bu yangın bir ifet halini alnuş, birçok köyler tehlikeye düP"Ü1tÜr 
Bütün köylerle yaylalardan ve ovalardan kafileler halinde hareket eden halk küt
leleri yangını söndürenlere yardıma ko,maktadır. Ayrıca asker kıtaab da hareket 
etmiıtir. Y angm mahalline giden Vali Kiznn Paşa yangını aöndünne ameliyesi
ne bizzat nezaret etmektedir. Tire Kaymakamı Gafın- Bey tertibat alına 8miri ta
yin edilmiftir. Gece yangın mmtakasmda mayete mani olmak için tertibat ile iş
tigal olunmuştur. Miktan heniliı: belli olmamaama rağmen zarar pek mühimdir. 

Tramvay ücretleri -
Tenzilatlı tarif enin tatbi-
kine 1 eylülde başlanacak 
Nafıa Vekaleti ııirkete hazırlıklarını bitirmesi 

için 15 gün daha mühlet verdi 
Tramvay Ücretlerinin 1923 mukave

lesine göre tenzili hakkındaki karar do 
Jayısile şirketin Nafıa vekaletine müra
caat ederek yeniden müsude istediğini 
haber vermiştik. . . 

Oğrendiğimize göre, vekilet ·' ırkel·ın 
bu iıte gösterdiği hüsnü niye~. ~'?zar! 
itibara alarak hazırlıkların bılınlmesı 
için eylUlün batlangıcına kadar müsaa
de vermiştir. Binaenaleyh, tenzilatlı ta
rifenin talbikı bu müsaade ile 16 Ağus
toıtan 1 Eylı'.ıle tehir edilmiştir. 

Tramvay şirketi, yen· b Jetlerin ba&1) 
muı itini henüz b·tirememi~tir. Son ten 
zjlilla göre, tertip edilen yeni biletler 
100 bini bulmaktadır. Tab' işi bitirildik· 
len sonra b !etçi ve kontrclörlerin yeni 
şekle hazırlanmalan iç'n tal'ml r yaptı· 
nlacaktır. Maamafih §uras;nı i!ive ede
lim ki, 923 mukavelesine bJğlı bulun&n 
bu tarife muvakkat olarak tatb:k ed le
cektir. 

Mıntakalar tamamen değişiyor 
Aldığımız malumata göre; Tramvay 

tirketi ile Nafia Vekaleti arasında l:ir 
müddeıtenberi devam eden lemas'.ar mü• 

M. Hanses 

bet neticeler vermiştir. Bu anlaşmalara 
göre, ıebekcde mevcut mıntakalar yeni 
esaslar dahilinde yalnız üçe tefrik ec'ile
cektir. Bu ıuretle, bilhusa uzun kıta • 

(Devamı S inci sahifede) 
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--HARTCrHABER-LEl!I D 
Av ustur ga mes 'e lesi ''11-::::::.:::~:..:::::~K~~-~ 

TARiHi TEFRiKA: 113 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA GORE) 
Her hakkı mahfuzdur. Yauın: A. C. 

Arif Hikmet Bey Rumların hışmı
na uğramamak için va/ tiz olmuş ... 
Maarnafih fU LÖZÜ, bu hizmeti propaganda yapmak üzere bir er

reddetmek için söylemiyorum. Ev- meninin Golosa ve oradan hudu
vela müsaade buyuunuz da hak- da gittiği söyleniyor. Ermeninin 
kımda ibraz buyurduğunuz hisiya- elindeki evrak türkçe olduğundan, 
tı hayırhahaneye ve teveccühü a- onun Sabahatticı bey hesabına gez
licenabaneye tefekkür edeyim. Ben mekte olması muhtemeldir . Saba." 
denizin kadılığa iktidar ve istihka- Lattin beyin netrettiği "Terakki., 
kım sizin hüsnü nazarıruzdan iba- gazetesi buraya de geliyor. Rum
rettir. Bu hüsnü nazardan dolayı lar vasıtaaile Makedonyaya atırı
cidden ift har eder ve kendimi size hyormuf.,, 
minnettar bilirim. "Dün gece Atina ile Pire arasın-

Saniyen şurası kat'iyen malumu- da bulunan bir yere gittim. Orada 
nuz olsun ki dünyada aksayi eme- bir gazinoda hatları fesli birçok 
!im birinci derecede mensup ol- gençlere tesadüf ettim. Bunlar mek 
duğum Türk milletine, ikinci dere- tep tatili münasebetile lstanbuldan 
cede Müslümanlara ve üçüncü de- Ciride dönen mektep talebesi imit
recede insanlara müfit olmanın vo- Derhal evrakı önlerine döktüm. 
!unu bulmakttır. Girit kadılığı ğibi Evvela korktular, tonra kartımı 
bir hizmet fikrimce muvaffakıyet- görünce mutmain oldular. Kendile
li netice verecek olsa, hem Türklü- rine milli bahislere dair bir nu
ğe, hem Müslümanlığa, hem de in- tuk verdim. Bu efendiler bana ,u. 
sanlığa nafi olmak için o vazifeyi nu anlattılar: Bundan birkaç ay 
ka\.ul ederdim. Ben o neticenin hu- evvel adliye binasındaki meclisi 
sulünden emin olsam, iki yüz frank mebuıan salonu ta o zamandanbe
değil, iki kuruş verseler gene gide- ri mühürlü durmakta iken nasılsa 
rim. Binaenaleyh teklif buyurduğu- müruru zamanla ipi falan çürüye
nuz hizmeti reddetmiyorum. Kabul rek kapısı kendi kendine açılmıf· 
etmek için bazı şartlar koymak is- Kapının açıldığı görülür görülmez 
terim. Şu halde mülak:atmızr arzu derhal mabeyine jurnallar yağmur 
ederim. Berayı mülakat benim size gibi yagmağa b~lamıf. Yıldızdan 
gelmekliğim iktiza ederse de, sin- sürü ile yaver domuzları kofup gel
nime ve görüp gösterdiğiniz kadı- mişler ve tahkikata giritmişler. 
lık istihkakına mağrur olarak t~ri- Kapının kendi kendine açrlması a-
finizi istida edecegim.,, deta büyük bir mesele olm~. 

Bu Girit kadılığı meselesi mayıs Pirede iskele boyunda Osmanlı 

Yugoslavya karışıklık
larla alakadar değili ....... ' 

Yugoslavya gazeteleri, İtalya matbuatının 
isnatlarını şiddetle reddediyorlor 

ROMA, 13. A.A. Prens hattı 'hareekti dolayisiyle resmen 
Starhemberg, bütün gün Ostide teşekkür edildiği bir anda ortaya 
kalmıflır. Mumaileyh, sabahle- atılmış olduğunu ehemmiyetle 
yin Regina Pacis klisesinde yapı kaydeylemektedir. 
lan ayinde bulunmuş ve sonra Bu gazete, ilaveten diyor ki : 
Avusturya gençler Kampına dön· Avusturyadaki kargaşalrk gün· 
müştür. Prens, öğle yemegını lerinde biz tamamiyle bitaraf ve 
plaj lokantalarından bjrinde ye fakat müteyaldoz müşahit vaziye-
işti.r. tini muhafaza ettik. ltalyan fırka 

Avusturya. ftalya münasebatı larmın Avusturya hududundaki 
ROMA, 13.A.A. - İtalyanın tahşidinin bir nümayişten başka 

Viyana orta elçiliği büyük elçili- bir Jey olamıyacağını ve beynelmi 
ğe tahvil edilmiyecektir. Son gün- fol vaziyet dolayisiyle bu işin daha 
lerde diplomasi mahafilinde c'.~ve ileriye götürülemiycceğini bili-
ran etmiş olan şayialara göre bu yorduk. Yugoslavyaya yapılan if-
fikir, Avusturya dostluğunu mu. tiralarm en eyi tekzibi Avustur 
tanlan bir surette tevsik maksa. yanın Yugoslavyaya dürüst hare· 
diyle ileri ablmıt idi. Bugün nim ketinden dolayi teşekkür etmiş ol. 
resmi bir surette beyan edildiğine masıdır. Avusturya istiklalinin 
göre Avusturya ile İtalyanın dip. muhafazası, Avrupanın beynelmi. 
loasi müna-sebetlerinde bir güna le! siyasetinin en m~him esasla-
teheddülat yaprtmryacaktır. rından biri olmak icap eder. Fa. 

Yugoslavya ve Avusturya kat bu meselenin halli için faşiz-
lıadise/eri min kullanmakta olduğu usuller, 

BELGRA T, 13.A.A. - Bazi . tehlikelid'r, ameli değildir. 
İtalyan gazeteleri, Yugoslavyayı Arpdük Otto seyahatte 
Avusturyadaki iğtişaşlara yar· ISTOKOLM, 13. A.A. - Ar-
dım etmiş olmakla ittiham ettik şidük Otto de Habsburg, Kopen-
lerinden dolayı Politika gazetesi, hagdan Helsingberg'e gelmiştir. 
baş makalesinde bu ittihamı şid- Şimale doğru otomobille seyatı-
detle ret ve bunu iftira diye tavsif na de\am eden Ar~idük illnimal bu 
etmekte ve bu iftiranın tam Avus- akşam veya yarın sabah İstok 
turyanm Yugoslavyanm dürüst holme gelecektir. 

Almanya da 

Dahiliye nazırının 
Bir makalesi 

Feci bir kaza 

Alf onsun küçük 
Oğlu Gonzalo öldü 

1907 de mevzuubahis olmuftu. T e- sancağını hamil bir yelken gemisi
rakki ve ittihat cemiyet o esnada nin kaptanile konuttum. Bu zat 
faaliyet'ni gittikçe arttırmakta ol- Rizeli Mehmet Ali kaptan
duğunılan cemiyetin katibi olan Sa dır. Kendisine 'Hayyalelfelih,, 
it Kenan beyi Osmanlr memleketi- eserimizin bazı yerlerini okudum. 
ne bititik olan memleketlerde bir Kaptan kabrna sığamaz oldu. Bi
cevelan yapmağa ve orak dağıtma- zim Türkler bazı şeyleri bizden da
ğa memur elmitti. Sayit Kenan be- ha iyi biliyorlar. Trabzonda ahali
ye yol parası olmak üzere 300 yi ayaklandıran Hasan kaptan is
frank verildikten sonra temmuz minde birisi imiş. Bu adam: Ben 
1907 de yola çıkarılmıfh. Bu pro- vergi veririm. Fakat o mahsulü 
paganda seyahatinin neticelerini meydana getiren ineğe ve öküze Nazır "Almanyada dikta- Prenı Avusturyada bir oto 
öğrenel;ıilmek için Sait Kenan be- de vergi veremem.,, demiş, daya- törlük yoktur,, diyor mobil kazasına kurban oldu 
yin Pireden ve Atinadan Pari!e yaz namarnıf, kimse birşey yapamamıt. 
dığı mektupların bazr yerlerini a- Pirede rastgeldig"im bir hocanın BERLIN, 13. A.A. - Dahiliye LONDRA, 13 (A. A.) - Sabık lgpan 

M P 'ek, "19 • t 1 b' · t' ya Kralı A)phoıu'vn k&tibinin Reuter 
fağıda nak'ediyoruz: önüne gazete koydum. Meg"erse • rı agus os P e 1511 ı-,, · 1 L • k Ajansı muhabirine bildirdiğine göre ba-

"Vapurumuz limana girer gir- herif Atina sefaretinin imamı imi~. nin manası unvanıy e vır ma a t.a.ile birlikite Avus.turyada _,,.,..atte 
mez yüzlerce sandal etrafımızı çe- Hoca gazeteyi eline aldı, "Şiirayi le neJretmi§ti.r. Mümaileyh, bu bulurum kralm dönlüncü oğlu, 19 Y"'1m· 
virdi Kayıkçı h-.arati vapura trr- Ümmet,, ismini okur okumaz elin- makalede bilhassa şöyle diyor : da Prens Gonzalo vefat etrıJİltİr. 
mandılar. Çok fijkür heybemi kap- den attr ve kota kof& kaçıp gitti. Almanyadan daha <lemokrat han- Prens Gonzalo, bir otomobil l<azasrnr 
tırmadan gümrüğe çıkabildim. Zi- Buradaki ermeniler bana Abdül- gi memleket vardır ? müteakip anzi biT hastal.kı..n ölmüştür. 
r:l. yerli rumların bile birçoğu pal- hamidin adamlarından daha ziya- Bir diktatör, her halde millete LONDRA, 13 (A. A.) - Mütevelfa 
to!armı ve şemsiyelerini çaldrrmı•· de düfDl&n nazarile bakıyorlar- Ev- fikrini beyan etmesine ve kararını Prens Gonzalo, Prenses .Beatriı ile bir-
lardı. Gümrüğe yakın en adi bir ote rakımızı Mehmet Ali kaptandan verınesine müsaade etmekten çe- likte "e oton><>hille Karint>ya eyalet;ni 
1 ' d' fak b bu b k b T k ah k <lolaşmakta >diler. Otomobili idare et -e ın ım, at ir çuk franktan 8' ·a irkaç ür e d a o utmu~- kinir. Plebisist, ecnebilere Füh-- k bul b mekte olan Pren-, sarhoş bir biıiklet-
a~agı yata amadım. Bu !Piçük tum. Ermeniler fıskos etmeğe aş- re rile milletin bir ve beraber ve Al !iyi ezınemel< için birden biae diıre!niyo-
kasaba Paristen bile pahalı. ladrlar. Nihayet bir ermeni papası manyada gayri mesul bir diktatör- nu lavırdığından otomobil oradaki bir 

Sabahleyin kalktım, sokakta do- gelerek o Türklere dedi ki: "Sakın lüğün hüküm sürınekte olduğu su- duvara çarpmıştır. Bu kaza, dün a1qam 
la~D'ken yol üzerinde iskemle at- bu evrakı okumayınız, sonra htan· · retindeki iddianın yanlıt olduğu- geç vakit, Kumpa>dorf civannda vuku-

Nüfus işleri sür' aile görülecek Ve
kaletin geni bir tamimi 

"ANKARA, 13 (Telefonla) - Bazı nüfus dairelerinin gizli doğum 
ölüm ve evlenmeleri kaydetmekte iş sahiplerine müşkülat gösterdikto?· 
ri anlaşıldığından Dahiliye Vekale.ti bu hususta Vilayetlere bir taminı 
yapmış ve ayrıca nüfus memul'larının bQflıca vazifelerini gösteren bir 
talimatname hazırlamıştır. Vekalet tamiminde nüluıı dairelerinin nü· 
fus ılefterleııinJe yürütecekleri vak aları mevsuk ve bir vesikaya müııte· 
nit olduğu takdirde hüviyet cüzdanını veya lazım olan vesikayı der• 
hal vermelerini, diğer huııuslarda iş vali ve kaymakamlara müracaat· 
la tahkikata sevketmelerini bildirmekte ve nüfus işinin süraile, inli • 
zamla görülmesi ve sıkı bir kontrnl e tiibi tutulmasını vali ve kaymakanı 
la:ıdan istemektedir, · , 

Kütahya imamlarının kararı 
KUT AHY A, 13 ( A. A.) - Kütahya imam ve hatipleri ar~a 

verdikleri bir karar netice•i olarak müftülüğe müracat ebnişler ve bun 
dan sonra yalnız vaz:fe esnasında sarık saracaklarını ve sair uıman -
farda diğer vatanda,Iar gibi fapka .ile gezeceklerini beyan etmi,lerdir. 

Tayyare ile posta nakliyatı 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Poııta Telgraf ve Telefon ldaren 

memleket dahil ve harici posta nak !iyatı için büyük şehirlerde mühim 
mevkı:ere posta kutulan koymak tasavvurundadır. Bu hususta tetki
kat yapılıyor. 

Şimdilf.k Ankara, lstanbul, Eski sehir arasında işliyecek tayyarele -
rin nakledecekleri mektupların be her 20 gram ve küsuru ile havalena
me ve kartpostalların adedinden 1 O kuruş, posta paketlerinin kilo ve 
küsurundan 75 kuruş ücret alırıac aktır. 

Poııta ücreti verm';yen resmi müesseelerin tayyare ile naklettire -
cekleri mektup ve paketlerden de ayni ücretler alınacaktır. 

• 
I skan kanununıın tatbiki için 

ANKARA, 13 (Telefonla) - Nüfus Umum Müdürü Ali Galip B. 
bana şu izahatı verdi: 

- Yeni iskan kanununun tatbiki İçin Müdiriyeti umumiye seferber 
bir· haldedir. iskan, muhacirlerin k 11bul ve kayıtları, toprak tevz.ii, yerli 
foı e bağ ve meyvelik yer teıız.ii tali rralnamelerini hazıriudık. Tabcı:lilin 
cc viliiytlre göncfe,.eceğız. Harikzcde, teviı:, ,ark mült'.!ci:ri ya ôdi iskan 
nwamelelerinin bıitün e;ki işleri sene sonuna kadar twnamen ikmal e· 
dilmesi i~in vilayetler,, enıi,. ı:erdi h. Cizli nüfus kanunu'lar. tatbikma 
ela 1 Eyliilde başlıyacagı.:. K'1yıt mflamelesi on beş Teş ··inievrıele 
k11dar bir buçuk ay :lcvam edecekt·r, 

Yeniden nü/ usa yazılanlar 
AN KARA, 13 (Tele/onla) - \Temmuz ayı içimle memleket dahi

linde 31839 gizli doğum, 15532 gizli ölüm, 10666 gizlr evlenme kay
dedilmiştir. ...... 

l zmir su şirketinin hesapları 
IZMIR, 13 (Milliyet) - Nafia vekilinin emrile tefekkül eden bir 

komisyon su şirketinin hesaplarını tetkik etmeğe başlamışta. Komisyotl 
da Maliye müfettişleri de vardır. Şirket senelerdenberi zarar ettiğin -
den bahsederek hükamete yüzde 20 temettü hissesini vermerni,tir. Ma
liye müfettişleri bu hususu tetkik e.deceklerdir. 

Orman yangını söndürüldü 
IZMIR, 13 (Milliyet) - ödemiş, Bayindır, Turgutlu havalisindeki 

büyük orman yangını sabah söndürülmüştür. Yangında iki bin ağıJÇ 
yandığı tahmin ediliyor. Valimiz; avdet etmi~tir. 

9 Eylül bayramı hazırlıkları 
IZMIR, 13 (Milliyet) - 9 Eyliil kurtuluş bayramı için program 

ltazırlamak i;zere teşekkül eden komite fırka reisinin İştirakile Halke 
virıde toplandı. • • · 

----------~~~~--------~· mı~ olan bir ayak kahvecisinden bulda ağır cezalara çarpılırsınız." nu yen' den gösterecektir. " gelmiıtir. 
bir g;::zoz içeyim dedim. Bu aralık ondan sonra defolup gitti. Mehmet Prense, eğer ameliyat yaprlmış ol • B k d • d 
.. k' . . k k Alman hükumeti, milletin büyük saydı, hayatını k-.ırtarmak rnüm- a Ir ma enın e 
uc ·ışının tür çe onuştuklarım Ali kaptanla Trabzona bir miktar b' k · . . 'b' · · kün olacak idise de, kalbi zayıf oldu - M. Maksimos 
işittim. Derhal yanlarına yakla,tım. evrak göndereceğim. !r ek·serıyetının tacvı ıne ıstınat ğu,.-;lan bu ameliyat yaıırlamaım~trr. N f M }" V k"l 
Onların kim olduklarını anladım. Bu bahsettiğim ermeni papasile etme te ve her sene serbest ve giz- Prens Conzalo, bu •abah nenden a ta VC a ıye e. 1 - Y H 
B .•. ı bİd Ih f . nl li olarak onun reyine müracaat e- h t d -ı .. .. l . t tk•k t t l unan ariciye nczare~ ın~~ st~n ı a sa~iye cihetin- s~ aret ım~mı ö. erine gelene is- as ane e o muşhir. crı C l a yap 1 ar 
de şıırlerıle, aha dogrusu saçma tıpdat dersı verıyorlar ve Abdül- dilmektedir. Almanyaya düşman o- ELAZIZ, 13 (A.A.) - Nafra ve tin:len İstifa mı ediyor? 
sapan hicivlerile meşhur olan ayaş- hamide boyun eğmek için halk a- lan ecnebi gazeteleri, daima Al- Mahalli hükumet alakadar ma- Maliye vekiller r;ıiz uun Harputa gide ATINA, 13 (Milliyet) - Son giin 
!ardan Arif Hikmet bey imi,. Şim- r.uında propaganda yapıyorlar. Pi- manya hakkında betbahane bir ta- karolara gönderdiği bir notada te- rek ora.da belediye binaıımııı temelat lerde Hariciye Nazm M. Maluimosun 
di sefil bir halde burada kundura- rede Kosti isminde bir rum var. kım şay' alar çıkarmaktadırlar. Al- zahürata iştirak etmek üzre kafi- ma mera•i.minde bulumnuşlardrr. Ve istifa edeceği ıayi 
cı'ık yaparak hayatını kazanıyor. Vakti'le davul, tokmak vesaı're gı'bı' man milleti, 19 ağustos tarihinde l h 1· d b' . . kil beyler, demiryollar inşaatını ve olm11-1tur. Aldığunrz ...---..._.,,,. 

b 
'al . . .1 e a ın e ve ır cemıyet 82ası sı baklT madeni ;,ıerini teftiş için ba • 

lkinc"ıi gemilerde atetçilik yapan en eski cemiyet gazetelerini Pire- u fayı arı ortaya atan ıntırı cacı- fatile de hiç bir kimseye Saare kır maden"ne gibnitelrdir. mevıulr. malumata 
bir adamdır. Üçüncüsü ise henüz de sürermiş. Herif Jön Türklerin !arın yalan söylemekte olduklarım girmek mü-saadesinin verilmiyece- Aktam bakır madeninde kalına - !:;:.t bue~~;~~. 
on sekiz, on dokuz Y&flarrnda had- tarihine benden ziyade vakıf. "Ce- ve Almanlar arasına nifak sokmak ğini bildirittir. cak ve bugün şehrimize dönerek ge- Hattiı kendisini bu 
dehaneden firar etmi• bir mekt-. miyet beni unuttu!,, dı'yor. Bu a- zamanlarının geçmit olduğunu İs· Mahalli ·hu"'kumA et bu kararın ce hu•u•İ tTenle Malaıyaya hareket f krin 
f' d' 'd' O d I -.- t edecekf cyliyeceklerdir. Malatyadan · aonra ; . den cayd1T -

e ın ısı ır. çünün e cep erinde dam gözü açığa benziyor. Her- pa ır. reyi-im komisyonu ile bilitilif otoınobille Sivası tetrif buyuracak 0 • mak için yapılan 
on para yoktu. Bunlardan etrafı halde günde on bet gazete kadar Sarre Ve reyiam verilmiş olduğunu tasrih etmek· lan Nafıa vekili oradan da Saınauna tekliflere M. Maksi-
tahkik ettim. P:rede Jön Türk na- satabilecektir. (Devamı var) SARBRÜCKEN, 13. A.A. tedir. gidecektir. ===.:~t'.i 
mına layık olacak hiçbir kimre yok- r-----·---------------------------------------..;,.-------------"\ tir. M. Mihalakopu-

tukundura boyacrar Arif Hikmet 1 E C lf E B İ A T B U A T J N D A O K U D U Jt A R J 1\1 Z ) :~~ni"de:~~e n;-. 
bey rumların nefretine uğramamak \.. ______________________ ...;:..,::.::,...;:,_,::,::.:,,:::.. _______ .,;;;;;;:..:~-.::;_.:;_ ___________ ~""".~'."'"-- deceği bildirilmek • M. Maksim.u 

iç"n vaftiz olmu~. şimdi ismi Ma- Romanya'nın iktisadi yağ temin et,,.;1 olacaktır. 1 yor: (Almanya borçlarını tahlil ettik· 1 z;ifesi muvakkaten - ı:mdılık altı ay ted'r. Maliye nazın 
ld D . • 'k' · d · b 1 b'I Franaa ve lng ltere ile ticari müna- ten sonra markın kıymetini de düfüre- için- Reichsbank Müdürü Schachta M. Loverdosk te ınüteveffa biraderi· 

no ur. ıger ı ısı e ış u a ı - • t" I k ·~n'lmı'-'ı'r. Bu"yu"k bı"r ;. adamı olan Dr d •-· 
k · · ak d f · 1 ki vazıye l aebetleri kolaylO§tırmak üzere mü:za- cek o ursa re abet kuvveti z;iyadesile ~~ •• ~ nin mü ürü bulunduğu Halk ban,...· 

me ıçın Y ın a va tız o aca ar- kereler yapılmaktadır. Fransa Roman· aağlanlaşmq olacaktır.) Kurt Schmitt iktisat Nazırlığı vazife· aının müdiriyetini denıhte ebnek nİ • 
m11. Bu üç Türkten maada Pirede Devlet Bankaıının, Romanyamn >·adan mühim miktarda z;ahire, lngilte- Raporda çok ıayanı dikkat b'r nok- s ni 29 haziran 1933 te Nasyonal lider- yetinde bulunduğundan kat'i aurett" 
eli ayağı düzgün birkaç Türk da: 1934 •enuinin üç aylık ithalat, ihracat re de z;<ılıire ve kerede alacaktır. ta- dahi temas edilmektedir. Bu da terinden Her Hugenbergin istilası Ü· ue ecnebi tedi...., h LL d k' .r- l k ·· k"'l lar istifa edeceği temin edibnetkedir. ha varını•. Fakat sefaret tarafın- ,,...ı aRRın a 'raporu Anlaşıldığına göre bu müz;akereler mü Naz;i rejiminin Almanyaılaki ücret me· z;erine a mıf ve ço muf u z;aman • 

T kat'iyen ümit uericı" mahı'~tte dein/. · · d "f b m'""' Nasyonal Alınan malum" ata go··- Harı'c"'" d il' !' 'l k f b J .,. 0 • ıait bir tekilde ilerlemektedir. M. selesine Pıttır. a uazı e aşına geç ~·.. ·~ '' 
ande ıfer ıra ven ere atan u a dir. Romanyanın münmebatta bulun- 1'ataruku seya/ratinin neticesinden 11 mühim •anayi grupanun amele sosyalizmin ilk kargQfOlik sene•nde nazın M. Maksimoe önümüzdeki ~ 

gön erilmi,Ier, henüz genç ve ah- duğu mem'eketler ve bilhaasa lngilte- memnun olduğuna bild"rmi§tir. ücretleri tarilea'nde 1828 e naz;aran Allianz Sigorta Müdüriinün Ortodok• §amba günü Filoransaya gidecek "". 
lakı bozulmamı• olan haddehaneli ret arasındakı ticari nwnıazene memle- • (Near East) vasati olarak yüz;de 16,5 bir tenezz;ül iktisadi 'ılerinin idaresinde karşılQ§h• orada birkaç gün kaldıktan sonra P•" 
efendiden evrak tevziinde istifade ketin aleyhine netice vermİ§tir. Nor- Al l "l "I vardır. Fakat hakiki sukut bundan ğı müıkülıit göz;ö'!üne.getirilebilir .• 28 se hareket edecektir. 
olunabileceg"ini anladrm. Arif mal bir sene olsaydı bu netice büyük manya ngı tere ı e da faz;ladrr; çünkü tarife ücreti ile haz;iran 1934 >anı va:uleye bafladıı:ın- ---------------""""' ... 

bı'r mu-Rku"'fôt tevlit etmeyebilirdi,· run· k b • • • b'lf" d b' temı'yleme hareka" H'k b d p· - r T re a ete gırışıyor bir ifçinin 1 ıil kazandıg"ı ücret ara- an .r sene sonra - • 1 met ey e ıreye ugrayan kü ticari muvazene, senenin mütebaki tından ı"kı' gu"n eueııl Dr. Schmitte ba· 
T .. ki k b 1 d ısında büyük farklar vardır. ur ere para mu a i İn e gazete kınnınJa hububat ihracatı bQ§layınca, Almanya her ne /radar mali ve ikti- l ·· l · yılma hasta:,;;;, tiriz; olmm ve temmuz; 

b l 
Ame e ucret en, aza olmaia mecbur -o -Y 

sata i ecektir. yeniden temin edilebilirdi. Fakat bu •adi müıkülıit içinde bulunuyorsa da olduklan cemiyetler a:datı ue muhtelif bidayet'nde mezuniyet alarak uazile· 
Pireye hergün vapurlar gelı'yor. sene maatteeuül bu gibi ümitler yok )'akın bir atide beynelmilel pazarlar- 1 b den rekilmi§tir. 

d l k l k d J ·ı teıkilıit ara mec uri muar.>enetler yÜ· -
içinden köylü, asker, memur her tur. Bağ ay reko tesi anca meme e- a ngı tere ile nkı bir rekabete giri- zünden aynca bir tenkise uğramakta Bu akfQmki gaz;eteler mumaileyhin 
turlü adam çıkıyor. Dü'n genç ço- tin ihtiyacına kifayet edecek kadar· ıecektir. dır. Bu gibi tenkiulr ekaeri-tle pe•i altı ay sonra uazilesine audeti ümidi-

ukl b abe b 
dır. Şu ha/Je yegane ümit Muırda ha- Bu mütalea, lngilterenin Berlin sefa nen yapılır. ,,_ • ni iz;har ediyorlaraa da Na.yonal &06· 

C a er r unlara epeyce ga- kalıyor. ilkbahardaki fena havaların retinde Ticaret Müıauiri M.F. W Thel Mesela 280 reichmıark ücret alan yalizm 'n önümü:rJeki alh ay içinde ik-
zete dağıttık. Burada bir şube açıl- tesirinden kurtulan mıaır mahsulü, yaz wal'n raporunda zikredilmektedir. bir flllıı• aidat ue ianesini uerdikten tisadi buhranla karfllafacağı muhte-
sa çok it görülebilecek, fakat su- vakti müaait cereyan eden havalardan Raporda aynca fU izahat vardır. (Al- sonra e/'ne 204 mark geçer. Karaor- meldir. Bu müşkül devre zarluıda ikti 
beyi idare edecek adam yokh.ır. müs:elit olmuştur. Elde edilecek rekol· manya beynelmilel paraz;larda mevcu· manda çalııan bir taıocağı amelesi hal aadi siyasetin Dr. Schachtın elinde 
Elimizdeki bir sarbot ve iki hay- te, memleket ihtiyacını temin ettikten diyetini hiuettirecektir. Buna da se- tada 24 mark alır. Bunun sekiz markı- kalması manidardır. Dr. Schachtın en 

1 1 k k 
maada mühim b:r miklar harice gön- bep, Almar1 ihracatının mühim piya- nı aidat ve iane olaralr vermeğe mec- aon mühim icraatı Dawea ııe Young 

az a tür çe onuflllla rast gelirsem derilecektir. •aİarda aufıf yapabilmeleri için ken- b"rdur. istikra;z;ları da dahil olmak üzere Al-
hemen ma!anın önüne bir gazete Hükümet 1933 .<enesinden elde ha- diler.'ne ucuz; iptidai madde tedarik manyanın bütün har"ci bo~lanna ait Francis Williamr: ( aDily Herald) · r 
koyuyorum. lan mahsulünün ihracına müsaade ue- edilmesi ııe kısmen de mühim miktar- nakti tramlerleri tehir etmek üzere 

El altından burada fsmail Ke- ren bir emirname çıkarmak üzeredir. !ara baliğ olan beynelmilel sipa~le- Dr. Schacht'ın yeni haz;iranda uerdiği karardır. Almanya 
mal hakkında tahkikat yaptım. Netice itibarile bu seneki mısır mah:ru- ri için fiatlerin, memleket ihticaycın· vazı"fesı" hükümeti hiç olmazsa Dawes ııe Youn;J 

tünden endife edilmiyor. Bu şuretle dan artan malları eller:nde aaklanıak- borçlan tediyatına devam etmek SU· 

Şimdi Napoliye gitmi, fakat heri- pek yakında mühim miktarda ecnebi tan ise ucuz; liatler" de olaa harice sat- iktisat Nazırı Dr. Schmittin 11eçir- retile bu kararın hükmünü tamamen 
fin burada itibarı var. On beş gÜ· parasının memlekete gireceğı ümit e- mıığı tercih etmeleri ayn bir sebep mekte olduğu mühim hastalık dolayı· kabul etmemİf oluyor. 
ne kadar Arnavutların kıyam et- dilmektedir. Bu uıuiyet, Romanya ma- teşkil eder.) sile kendiııine me_..iyet ı.>erildiği ...,._ Bu tay"nin ehemmiyeti, ıimdiye ka-
rneleri bekleniyor. Bu maksatla li:ye&inin çarklarına hiç olmazsa biraz M. Thelwoll ilaveten funlan söylü- men b.ldirilmiştir. lkti&at Ne:zareti ua- dar Reichabankın •iyaaetini tanzim e-

den Dr. Schachtin Hitlerin emri altıfl" 
da milli iktisat diktatörü olmıuınJa· 
dır; çünkü iktisat Nazırının dikt"!Ô/. 
lüğe müsait kudreti vardır. MumaıleY 
Reichsbank Müdürü sıiatile Alm~; 
yanın malik olduğu mahdut ecne 
nukudunu idare ile muııazz;altır; P~· 
Schmittin haleli ue lkt'8at Na;z;ır ue~•· 
li sıla!ile Almanyanın harici mem ;~ 
ketelrden ithal edeceği ham maaa:,,.; 
ri temin etmekle de mükelleftir. B~ t 
tebliğde z;ikredildiği gibi milli iktr•" 
aiyasetin'.n muhtelif ıubelerine ait; 
lan iki vazife bir şahsın eline te 1, 

edilmiştir. Acaba Dr. Schachhn ~r 
ue enerjilı f'lhsiyeti, şimdiye • ,;· 
bankacılık ve siyasi iılerde oldu.f;::~11t 
bi önümü:rJeki aylar :zarfında 1 ~/ı 
aiycuetinde de keruliaini göst~} 
mi? (T 
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leyleklerle kartallar 
.. V <ikıa kartalların yırtıcılıkla 

fohreti vardır amma leylek dünya 
~ın en uslu, en mlhperver kuşu -
~· Bu kadar snedir leylek görü

rtim, hiç kavga ettiklrine rastgel
ln~dim, Güvercinin döğüştüğünü 
llordüm, leyleğin görmedim. 

Buna rağmen gazetelerde oku
f0ruz: Orhangazi taraflarında 

1
eweklerle kartallar arasında gün
lrce süren bir muharebe olmuş. 
. "Ylekler bu muharebeye iştir<ik 
f • 
~ın yavrularını yuvada bırakıp 
fltmişler Demek iş çok ciddi imiş. 

Bir adama akılsız demek için 
ekseri: 
el - Kuş beyinli! derler. Bun • 
an anlaştlıyor ki kuşların aklı 

Jloktur. Lakin bu ana kadar mu -
~ebe etmemek mretile göster • 
, •kleri akıllılığa mukabil simdi 
111Banlan taklit etmeleri m;etile 
f.~erdikleri akılsızlıktan da görü
lıJlor ki onlarda da ciddi bir aiya

•et buhranı var. 
k A.aıba ne oldu da leyleklerle 
ktartaflar bozuştular ? .. Evini bar-

ııı terkedip savaşa gidecek dere. 
CeıJe leylekleri kızdıran nedir?. 
f Bunu bilmiyecek ne var?. Kar
Qllar, kan içen, yükseklerde ge -

:ten, merhametsiz kuvvetine mağ
~-' bir kuştur. Alçaldıkça gözü 
~0rnıez, görmek için yükseklik is
eler. Kimbilir leyleklerin ne ka
/' canını yakhlar ki; sovulcan • 
an baıka hayvana kıymıyan bu 

lakin ku,, kufların en yırtıcısı ile 
S<lrpışmayı göze aldırdı. Denili • 
~or ki; leylekler muharebe mey • 
<ıııında birçok yaralı ve ölü bırak 

llııflar. O taraflarda halk leylek 
Jlavrularını evlat edinmişler. 
, Ben leyleği kuşa benzetmek i

~ıı ayaklannı ve gagasını kesen 
~ tf~raddin Hocanın hareketini 

0 1lru bulmam. O zaman leylek, 
~lttdiki Avusturya'ya döner. Bi -
ı~ııı leylekten alınacak çok dersle
l'iıııiz vardır. 

Dikkat etmediniz mi?. Vakti 
!elince hepsi bir araya toplanır, 
zıe göçerler. Önlerinde bir tanesi 

<lVuzdur. Bu kılavuzu onlar seç
(ezler. Kılavuz kendi kenidni 
el~Poze) eder. Çünkü - buraya 

1kkat ediniz - birinin çokluğun 
reyini alman meziyet değildir. 0-
lltın çokluğa kuvvet vermesi la • 
~llıdır. Leylekler arasındaki. tesa
~t, elbirliği insanlara ders olma
l(f.,, Memleketten çıkarken her 
~tin üstünde döne döne bütün 
~lehleri haberdar ederler. Ben 

•on muharebede ;ey/eklerin ta
t<ı!_tarıyım. Kartalları sevmem. 
stinkü palapervazdır. Yüksekler

e "çar. 
c ller bahar leyleği ayakta görün
'te •eyahat edeceğiz diye yorarız. 

11 
a muharebe ederken görürsek 

.. ~Jle yormalı?. Hemen Allah koru 
""il 1 

Kapanma saatleri 
ijk~u kapanma saalleri meııelesini 
lı 0 nce lakırdı piyasasına ben at • 
Ilı Ilı, Sinemalann m!at 23 te kapan· 
llıo.'4_,ı emri çıktığı zaman bunun 
Jı 8'qza ve müessesahn akşam er
i~" kapanması ile birlikte olması 
~ 1111geleceğini ileri sürdüm. Bu 
tı'· bir keramet, ne de bir cesaretti. 
ı~"Yanın her tarafında tatbik edi
c, •. feylerin bizde de tatbik ed

0

le. 
11 fııden emin olduğum için fikri 
~r a~tım. Döndü dolaştı, iş sahiye 
oı~dı, Lakin bölük börçük bir şey 

ıı. 

'!tQ l:vvela yazıhaneleri ve diğer 
le,. '••eseleri bundan ist:sna etti
le,.: !Veden? .. Çünkü bu müessese
tj~11 belediyenin karan üzerine te 
~ 0 1du. Derken a.Jwılan baz • 
~q':'• tütüncüler, berberler geldi. 
"'ıtıİıı bakkallar, zerzevatçılar, ma 
<11, tfr bu İften hariç. . E, ne kal
ııı~' Bu kadar istisnalı bir nizam 
;ı.,..~. llıu?. Size bazı fıkralar söyli--,,.,,,, . 
)l~Qa~ettin Hocanın karpuz h:kô.
IQ,~ llıalum. Ama ben gene anla • 

3(ııı. 

~~o~q bir kaç karpuz almış. Bir 
lq,

1 
c4rı dibine de oturmu~, karpuz

'>ıe eınıeg" e baslamıs •. Hemen he-
li h . . 

ıl1'1tı epsi hışır çıkmış. O da kal · 
~, ~' ~tmış ve bir aralık ta üzeri
~;ı.411 ~uk su dökmü~. Sonradan 
~q Jla dalmı~ .. Uyandığı uıman 
lıq,.,,'et bastığını gôrmüş .. Athğı 
1, k tızların yanına sokulmuş, şöy
~i, eııara tesadüf eden bir tanesi-

)e:;;; Buna değmemiş! diye almış 
c·Jle '" Harareti geçmemiş, b:rin-

yqLın b' d'" ' " ........... lf er ıgennı: 

<ılıııış Buna da değmemiştir .. diye 
~1,,;· onu da indirmif. Velhasıl 
ılôlw·i[.alım, üzerine küçük su 

........ u el bütün karpuzları: 
).,.._, una değmemi . .tir diyerek 
-·~ıa · , ' 
ş'~cİ: 

<ııı.,,. d ı mağawlann kar>anma so-
~İıı;.,: l c hemen hemen buna ben

e~. nuPiİn tiifÜncülCT • YaTIO 
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EH İ\R HABERLER.İ 
EKONOMi 

Şeftali bolluğu 

Şeftaliciler iıtihsalitıa 
arttığını söyliyorlar 

Bursa teftalicilerinden bir gnıp 
dün Ticaret odasını ziyaret etmittir. 
Şeftaliciler Almanyaya teftali ihraç 
etmek için yapacakları tetebbüa et • 
rafında oda ile temaslar yapınqlanlır, 
Şeftali istihaalatı son senelel'de miıte• 
madiyen artmaktadır. Şeftaliciler de· 
mektedirler ki: iki aene sonra bütün 
Türkiye şeftali ile karnını doyursa ge 
ne mevcut §eftalileri yiyemiyecektir. 

Piyasa haberleri 
lstanbul Ticaret borsası her hafla 

dahili ve harici piya.aa haberlerini 
muntaazman bir bülten halinde neşre 
batlanıışbr. ilk bültene nazaran son 
bir hafta zarfında latanhula 2448 ton 
buğday gelmiş ve bunun 515 tonu ih. 
raç edilmiftir. 

Kösele - Lastik meselesi 
Ayakkabı • lastik rekabetini tel • 

kik eden oda komisyonu dün ticaret 
odasında bir toplantı yapmrflıır. Bu 
toplantıda komiayo!n şimdiye kadar 
yapılan tetkiklerden edinilen intiba • 
atı teshil etnııiş, ~dan iırteni • 
len raporlar tetk;k edilmiş ve bu me
selenin sıhhi ve iktrsadi cihetleri göz
den geçirilmiştir. Komisyon bu tel • 
kikten sonra son defa olarak ayakka 
bıcılarla umumi hir temas yapmağa 
karar venniştir. 

İlk tedıisat 
Kadrosu 
Hazırlanıyor 

300 kadar muallim nakil 
ve becayişlerini istediler 

latanbul ilk tedrisat kadrosu ha • 
zırlanmağa başlanmıştır. Şehrimizde 

300 kadar muall"m nakil ve becayiş
lerini istemıtelrdir. Bu talebe imkan 
nisbetinde jsaf edile<:ekiir. Kadroda 
münhal olmadığından yeniden hiç bir 
tayin yapılmıyacaktır. Tefrin' evvelde 
açılacak beş yeni me!.teple yeni şu • 
belere, lağvedilen ilave muaHimlik • 
!erden tnsarruf edilen mualilınler ta
yin edileceklerdir. 

Fırka idare hey' eti azalığı 
Cümhuriyet Halk Fırkaııı umumi 

jrf=-1"'~ hcye•ioıle h"'l'Walan 8zalığa,, Cunı 
huriyet Halk F ıd<ası umumi riyaset 
divanınca Çanakkale mebusu Ziya 
Gevher !Sey ııeçılmittir. 

-o-

Milli emlakin dosyaları 
Milli Emlak idareo.ine a.it dosya

alnn hepsi yeniden gözden geçirile
rek tanzim olunmaktadır. Bunlar tas
nif edildikten sonra d~ha ~aslı bir şe 
kilde a.atrlacaktır. 

Gelen muhacirler 
Dün ve evvelk'. gün şehrimize 

Bul.gariotıı.n ve Romanyadan bir !ı:afi
le muhacir gelmi~ ve iskan mmta.ka • 
Sarma gönderil:ni~tir. 

l
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AKSAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
lı.tikrazı dahili 94,50 Rıhtım 17 75 
1933 Eri'•nİ 96,25 M·- ·ı 48,00 
Unitürk 2.8,56 umea•ı ' 

" il 27,40 " il 47,60 
" ııı 27,40 " JJ[ 49 

ESHAM 
Jı Bankası Nama 9,tSt Reji lnıpon•uz 
,. ,. Hamiline 9,15 j Telefon 

2,50 
10.SO 
18,50 
ıı.so 
14,00 

,. 11 Müea•İı 98 l T erkoı 
Türkiye Cümhü~ Çimento 
riyet aBnkaaı 53 ittihat dey. 
Tramvay 35 Şark dey. 
Anadolu Hisse 27,10 aBlya 
Şir.aHyriye lS..25 aŞrk m.e<:za 

1.-
1,55 
3,20 

ÇEK FiYATLARI 
Londra 
Paria 
....-aauo 
Nüyork 
Cenevre 
Atina 
Brüksel 
Amaterdam 
Sor ya 

632.5-0 ' Prai 
9.27,25 : Bell'rat 
9,27,25 • Madrit 

80,SS t Berlin 
2.43,50 I • Vrto•a 

83,36 f Hudapett• 
3,38,65 • Moakova 
1,17,SO 4 Bü\ı:ret 

66,24.30 f Viyana 

19,13,14 
34,77,80 

5.81 
2,03 

4.20,rı' 
l,!iS,25 

10,91,25 
79,33,50 

4.27,SZ 

NUKUT (Satı§) 

Kuruı Kuruı 

20 F. Fran•ı~ 160 20 1.1a'7İçre 808 
1 Dolar 117 1 Pez:eta a 

21 Kur. Çelt, 106 1 Mark 49 
1 Şile, Av. 22 1 Zeloti 20.SC 
1 isteri in 633 20 Ley 1" 

20 Lir~t 214 20 Dinar 53 
20 Le.a 2.1 1 l"ernoviç -.-
20 F. Belçika ııs AJtın q,25 
20 Drahmi 24 ' Mecidi1e .3.> 1 2 

1 Florin 83 Uoıı.ıknot ı·~: 

ispirtocular, öbürgün benzinciler, 
daha öbürgün kömürcüler ve n'ha
yet sanırım kunduraboyacıların • 
dan ba~ka kinrıe kapalı kalmıya • 
cak ... 

Bu iş, şehirdeki memur ve müs
tahdemlere insan gibi yaşamak im 
kanını vermek için ortaya çıktı .. 
istisna edilenler:n yaşama.~ hakkı 
yok mu?. 

FELEK 

Mısırlı izciler bugün Mısı
ra avdet ediyorlar 

Mısırlılar memleketimizde ·gördükleri yenilik· 
)erden büyük takdirlerle bahsetmektedirler 

Mı•rlı l:ı:ci hey eti Mıııır aelaretirule • --

Bir müddettenberi tebrimizde bu
lunan Mıoırlı izciler terefine evvelki 
gün Mısır sefaretinde bir çay ziyafe
ti verilın'.ştir. Mısırlı gençler memle • 
ketimizde bulunduklan müddet zar
fında birçok fayanı tem~ yerleri 
ve bu meyanda Yalovayı da ziyaret et 
m.işlerdir. Mısırlılar Yalovayı çok be
ğen.'llitler ve çok kısa bir zamanda 
gösterilen terakkiyi tıı.kdW etmişlerdi.-. 
Bugün vapurla memleketelrine avdet 
edeceklerdir. 

Mısırlılardan mürekkep bir heyet 
dün matbaamıza gelmişler ve Türki • 
yede gördükleri misa.firperverlikten 
çok mütehusis olduklarını söylem.iş • 
lerd'r. 

Mı.sır genç mü.slümanlar izci gnıpu 
reisi Abdülvebap Enneccar Bey de • 
miştir ki: 

- Kardeş Türkiyenin büyük inlu-
1" p ve teraklti yolundaki cihan mede
niyetini hay~etlere ilka eden muaz • 
:zıam eserini cand..,. takip eden biz 
Mıaırlılar fırsat ve imkan buldukça 
bu kahramanlar diyannı yakından 
görmek için can atarız. Genç mi4lü
manlar cemiyetinden müteşekkil gru 
pumuz da bu arzu ve emellerini tat-

BELEDiYEDE 

Dükkanların 
Kapanma saati 
Sigaracılar beyiye hakla-

rını terkedeceklerini 
bildirdiler 

Dükkal'Jarın erken kapatılmalan 
karan etrafındaki ka~h vaz'yef de 
vam ediyor. Tütün, cigara satan dük 
kan sahiplerinden bir kısmı belediye· 
ye müracaat ettik1eri gibi, aynca, in
hisarlar b~üdürlüğiine de müraca
at ederek, beyie haklannı terkede • 
ceklerini b ldimıişelrdir. Cigara bayi 
!eri, dükkanlarının ak§am saat 7 de 
kapatıldığını, bunun için satış yapa
madıklannı ileri aünnektedirler. Tü • 
tüncüler, saat 9 a kadar açık bulun
mak için müsaade i&temektedirler. 
Bunlardan batka daha birçok eınaf 
belediyeye müracaat ederek g~ kııpnt 
mak için müsaade iı.temişlerdir. Da • 
imi encümen bugün toplanarak bu g; 
bi esnaf hakkında bir karar verecek
tir. Maamafih bazı kazalar dahilin • 
de, tütüncüler saat dokuza kadar açık 
bulunımaktadır. Daimi encümenin ka
l'an her kazada ayn ayrı tefsir edil
mektedir. 

Bıız meselesi 
Ticaret odaaı buz işlerinde ihtikar 

olup olmadığı hakkındaki tetkikle • 
rini ikmal etmi~tir. Yarm oda idare 
med si ;çtima ederek bu hu•usta kat'i 
karannı verecektir. 

O .~tr uva h:ssasi 
Gümrükler idaresi oktruva hissesi 

olarak be'.ediyeye, haziran, temm.uz 
aylarına mahsuben 100 bin lira ver • 
mittir. Yeni mali sene oktruva re-sıni 
geçen seneye nazaran fazladır. Bu se 
neki fazlalık 45 bin lira kadardır. 

Yolların tamiri 
Beled'.yenin 1934 aenesi bütçesine 

yolların tamiri için 44 bin lira tahsi
sat konmuştur. En fazla mühtaçı ta • 
mir yollar Fatih kazası dahilinde ol • 
duğundan, Fatihe 7 bin lira aynL...,ış • 
tır. Beyoğlu, Eminönü kazalarına al
tı bin 1 ra, diğer kazalara da beşer 
bin lira ayrılmıştır. 

Yeniköy · Büyükdere ufalt yolu
nun inşa.sına yakında başlanacaktır. 
Trabyadan Hacıoaman bayırına ka • 
dar olan çimento yol bitmek Üzeredir. 
Bu çimento yol memleketimizde ilk 
tecrübe mahiyetinded r. Bu yol mu • 
vaffak netice verirse, daha bazı yer • 
lerde çinıento yol İn§aatı yap:lacaktır. 

Ekmek fiatı 
lstanbul Belediye•inden: 
Ağustosun on beşinci gününden iti 

baren ekmek dokuz ve francala on 
dört kurJtlur. 

min etmek gayeaile on ~ gÜn evvel 
üzerinde §anlı Türk sancağının dal • 
aralandığı Ege vapuru ile İstanbula 
geldik. Vapurda gördüğümüz mükem 
meliyet ve intizam vapur zabitan ve 
mürettebatmm ve bilhassa Süvaria.i 
Sait Bey kaptanın yolcuların esbabı 
istirahatlerinin temini hususunda ib
raz ettiği gayret ye faaliyet yeni Tür
kiyeyi gözlerimizde canlaııdırmağa 
b~l~tır. Türk gümrük m.emurları
nm ve Türk polisinin ecneb' yolcula
ra müşkülat göo.terdiği yoı'lunda ya • 
bancı düşmanlar tarafmdan hariçtG 
yapılan propagandanın tamamen asıl 
sız olduğu buraya geldiğimizde gör -
dük. Ve anladık. 

Heyet gazetemize gönderdiği bir 
mektupta bu ziyaretleri ea.nasında 
TUrkiyeıle kendilerine her türlü ko • 
!aylığı gösteren vali Muhittin, gÜınrük 
başmüdürü Seyfi, Salon müdürü En
ver, beşiru:i şı•be müdürü Daniş bey
lerle Denizyollan işletnıe idaresine 
İstanbul acenta>ı Ziya Beye, Yalova 
kaplıcaaln müdürü Cemil ve Muzaf
fer Beylere ve bütün polis ve gÜmrük 

memurlanna te1ekkür etmektedir. 

Parlamentolar 
kongresine hazırlık 
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Türk grubu dün toplandı 
ve vaziyeti görüştü 

24 eylı'.ılde şchriırniıX!e toplanacak bey
nelmilel paıııliımentolar konferansı ha • 
zırlıklarile meşgul olan Parlamentolar 
Birliği Türk Cn•pu dün de Milli Saray
lar ldarminde toplanınntır. 

Heyet, dün, şehrimiz~ gelecek nnmıh
hasların ve refaaı'~tlerinde bulunacı.k o
lan efnrdt eilelerinin İzaz ve ilmım!..rı 
-ı.,.i ile meşgul olmu~tur. 

Tıirk Grupuna yapılan tebliı:ata na
=r.n konferansa murahhaı ola.-ak ~ti
ra.k edecek zevatın miktarı t'mdilik 'ki 
yüze baliğ olmaktadır. Bazı parlamento
for henüz murahhM J;stelenni gönder
mediklerinden murahhasların sarih mik
tarı malüm olnınrnalda beraber üç yürü 
geı:.eceği anlaşılmaktad?r. Murahı.-lara 
refakat edecd< efradı aileleri de mühim 
b;.,. yekun te.•.!ııil edecektir, bımlarm kon
ferans meaaisi esnasında bazı müe.~ 
feri gezdirmek ve harumlanmızla te • 
maota bulunmalannı temin etmek ic;in 
bir Kadınlar Komitesi te§kiline karar 
v~. Bu komite namına Nakiye, 
Urnia Refik, Efzayiş Suat, U.ti.fe Bekir 
Hanımlar heyetle temasta bulwunakta
dtr. Bu hususla aynca bir program ya
pıJacaktır. Hanımlara kız muallim, kız 
sanat ve hasiabııkıcı rndııteplerile Eoir· 
geme Derneği ve Hilaliıaluner sanat im· 
mı gibi kadınlığı alakadar eden müesoe
ııelerimiz gezdlrilecclctir. Aynca ~
leırine bör çay ziyafeti verilmesi de düşü
nulı"'<'ktedir. 

Murahhaolar terefuıe de hükümet ta· 
rafmdan ziyafetler verileceği gibi Ada
larda ve Boğa2da tenezzühler tertip e
dilecek; müzeler, camiler ziyaret edile
cektir. 

Beynelmilel ıkonfe:an•lara tah.is edi
lecek olan Yrldız saraymm tamiraıtı bit· 
miı, tefrişata baıle.mnıştır. Bu da konfe
nmım tu;~ı§ gününe kadar b.itirilecektia-. 

Konferanım içtima günlerinde rnurah 
hulara ikram edilmek üzere hwusi ve 
nefis sigaralar imali için 1 n!u!'ill' 1 daresi 
nezdinde teşebbüste bulunulmuştur. 

Mura.hha.Jara Devlet Demi~ ve Deni> 
yollarında yüzde elli tenzilat yaprlmaeı
na hükümetçe karar verilmittir. 

Tevfik Rüştü Bey 
Yalovada bulı.ıımnakm olım Hariaye 

Vel<ilj, Tevfik Rüştü Bey evv.:UG *"""' 
chrimize gelmiştir. Tevfik Rüştü Bey 

birle•• ;., Tol<atll'}'Qll otelinde i&ıim.'ıat 
edecektir. 

Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey 
dü., Tokatlryan oteline giderek Tevfra 
Rüştü Beyle görüşmüştür. 
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Amerika sefiri 
Amerika Sefiri M. Skinn.,,- ""'zunfye

tini geçirmek üzere Parise gi(miftir. 

'ADLiYEDE 

Türklüğü tahkir 
Sabri Efendi uçuncü 

cezada beraet etti 
· Haber gazetesinde Petrol müstear ıa 
mile nepetıtiği bü- mektupta Türidügü 
t.....aı- etmekten •uçlu Sabri Efendinin 
muhakemesine dün üçüncü .,.,_ mah
kemesinde devam edihniftir. Müddeiu
mumi bu neşriyatta Türldüiii tahkir 
suçunun bulunmadığını aöyliyerek be • 
raet istemiştir. 

Müdafa vekili Etem Ruhi Bey de Sab
ri Efendinin en atqli Tim< gençler.inden 
olduğunu söylemi§. ve •Türle yavnısu 
Türklüğü tahkir etmez» diyerelc beraet 
talebinde bulunmuştur. Mahkeme mü • 
zakereden MJIDl"a ittifakla beraet karan 
venniıtir. 

Bir katil davası 
Beylıozda ormandan odun !resen Şa • 

ban ianinde birisini öldünnektcn $uçlu 
korucu lbTahimin muhakemesine devam 
edilmiftir-. Malıkeme lbrahimin 4 sene 
6 ay hapse ir:.onıılm-ma, müelıbeden 
imme hizmetlerinden ma.hrumiyetine 
karar VermİJÔI'. 

Mahkeme hey'etini tahkir edan 
bir adam 

Birinci ceza mahkemcünde bir yan. 
lama tpıden mahküm olduğu .,....a.ıa 
mahlı:cme .heyetini t~ etmdoten auc
Ju Niyazi oğlu izzet Efendinin mulıake·
meslne dün üçüncü cem ma;hıkemesiıı.le 
ba§lanılmı§tır. Fakat Niyazi Efendi 
batka suçtan malıklirn olduğundan, bu 
İş te malıkem~lerôn tatili müna•ebetile 
acele bakılacak iflerden olrnndığmdan 
mWıalremenôn tatilden soıraıya bıraılııl
masına karar veıi!miş.tir. 

Para kaçakçısı 
Ayakabısının i?ne saklamak suretile 

harice Türk parası kaçnmalotan suçlu 
Amavwt Fettah Efendinin muıhakeme.0-
ne dün üçüncü ceza mahk~inde de
vam edilmiştir. Şahit sıfatr1e dinl.,.,,il • 
mek için celp kesilen memurlar mahke
meye gdrnediJ<lerinden miiızdd<ere iJe 
celplerine kanır veri.lmış, muhakeme a • 
ym yİrmi$İne bırakılmıthr. 

Neşriyat davası 
Kanuna muhalif mecmua ne~ret -

mekten suçlu Mahmut Saim Efendi 
ile matbaacı Refika Salih, Sinan, Jo
zef, Abmet Sait, Keteon ve Padatl 
efendilerin muhakemelerine dün Ü • 

çiincü ceza ınahk:emeısinde de"Vam e -
dilıni§tir. Dünkü muhakemede Maa • 
rif müdürlÜğÜnden İstenilen hakkı te 
lif ilmühaberleri suretleri okunnuış, 
bunlardan F eııerbahçenin telif hak • 
kmm Zeki Hilmıit, Üniversitenin te • 
lif hal<kınm A. Mahmut Beyler na • 
mma muharrer olduğu anl~ılmqtır. 

Mahmut Saiın Efendi telif ilmühaber 
leri:nin birinci istintak dairesinde ol • 
duğunu söylemiştir. Bunların celbi için 
muhakeme başka gÜne bırakılmııtır. 

Rumeii hanı c!nayeti 
Beyoğlunda Rumeli barunda Ma • 

dam Teodorayı öldürmekten suçlu 
Sokrat ve Todorinin muhakemelerine 
dün de devam edilmiş, es.ki ikinci ıu
be müdürü Ziya Bey ta.bit olarak din 
lenilmiş, muhakemenin devamı başka 
gÜne bırakılmqtır. 

POLiSTE. 

Söz atmıs • 
Gülhane pananda dturmakta olan Ay

şe Hamına söz atan, lbs:ın Ef....cti yaka
lanmıfbr. 

Esrar balun~u 
B"yazıtta Ça.dıırcılarıla Mdımedin ü

zerinde hir miktar esrar buluıvnuı ve 
yakalanmıştır. 

Kalp sektesi 
T epebaıında Freslro aparhmanında o

turan 60 yaşında Şeküre Hanmurı Üs· 
tüne bir fenalık gelmiş ve kalp $elcterin
dcn ölmüştür. 

Falcı hir kadın 
K.ı.ragiimrükte ohınln Kuşgöz namile 

andan Haındinin karrsı Sümbül Hannn 
evinde, iıki hanıma büyük bir teabih elin
de fal ~ar ve üfürükçülük yapanrken 
yaka!amnıştır. Sümbül Harum Adliyeye 
ve.-itmiştir . 

Sandal devrilm:ş 
Beyoğftındıı oturan komisyoncu Mar

ko Efendi, Selim Efendi isminde bir ar
kadaşı ile Kalaınışta sandal ile gerzmek
te iken sandal devrilrni§, Marko Efendi 
boğulmu~, Selim Efendi lrurtanlmıştır. 

Eyııpte bir gazoz fabrikasında 
infilak 

Geç.en gün Eyüpte bir l!~oz _fabrika
sında §iddetli bir :infilak h&dısesı olmuı
tur: 

Eyüpte J,Jamf>ey caddesinde Bilecik 
p20'Z fabrikasmda vulrua gelen bu infi
lkm sebebi, mevcut makinelet-den biri
sinin fazla tazyik altında kalmasıdır. 
Tazyik neticesinde kaun fevkalade bir 
ıı-U.-ültü il7 ~tl;ımış, iş başında bulunan 
lskender ısrnınde bir amele yüzünden 
ve .~uhtelif yerlerinden yeralannııştn-. 
İnfilak dolayısile, civardaki ~erden 
bir çoğunun pencere camları lunlmıştır. 
Yaralı tedavi altındadır • 

Denize dUsen otomobil , 
Büyükdere sahilinde durmakta olan 

şolö:- Niyazinm 2327 numaralı otomobi
li, freni bozulanık denize yuvarlanmış, 1 
büyük müJl<ülat!a karaya çııkarılmışt .... 

Günü ... ""...;_~~~~ı 
~IOL:l~J"I 

Sanayi haftası 
Bu hafta Türkiye, iıktısadi ha • 

yatının en mühim günlerini yaşı • 
yor. Başvekil lsmel Paşa, lktısat 
Vekili Celtil Beyle beraber üç mü
him fabrikanın temel taşını ahyor 
v~ bir fabrikanın da yeni bir "pa· 
vıyon,, unu küşat ediyor. 

Bu suretle beş senelik sanayi 
programımızın ilk esaslarına bQJf
lamış oluyoruz. Hiç şüpheJiz genç 
Türkiye Cümhuriyeti çok yakın 
bir atide imparatorluğun kendisi
ne miras bıraktığı ikhsadi çehreyi 
tamamile değiştirecek, yani sade 
müstehlik olmaktan kurtularak 
müstahsil mevküne girecektir. 

Malıimdur ki yirminci asır me
deniyetinin birtakım icaplan var
dır. Bu icaplan biz de derhal ka
bul etmek mecburiyetindeyiz.Çün
kü medeniyet sade medeni mem
leketlerin tarzı hayahnı kabul et
'!}ek d<;ffeldir. Medeniyet, onu do
guran ılmi tekniği, fenni ve çalış
ma tarzını kabul etmek demektir. 
Bu itibarla beş senelik sanayi 
programı Türkiye ikhı;adı'yahnda 
olduğu kadar, Türkiyenin hayahr
da da mühim roller oynıyacak bıı 
kudrettedir. 

Millet;erin istiklali, evvelemir
de ikhsadi İstikltile bağlıdır. Siya
si istiklalin kuvveti iktısadi istik
lô.lin kuvvetile mütena. iptir. Hu • 
duttan kanımızı akıtarak, canımı
zı vererek kovduğumuz dürman • 
lar, eğer mlhun aktinden sonra 
bizim içimize sokulur, kasalarını 
vücudumuzım üzerine yerleşt"rir 
ve emme basma bir tulumba gibi 
servetimizi eme:r ve bunu harice 
bcıshnrsa bunu hiç bir zaman is • 

' tiklalimizle kab:li k.J göreme • 
yiz. Sevr'de müttefikler ne istiyor

fı? Memleket dahilinde nüfuz 
mıntakaları, istismar mıntakaları •• 

Lozan buna siyasi b.r sel çek -
ti. Bir zafer kazandı. Şimdi ise, 
beş senelik program. Memleket 
dahilinde ecnebi servetinin, ecrıe
bi sanayiinin dalbuc!ak ralmasına 
ve Türk köylüsJnü, Türk iktısadi
yatını emmesine miinı olacakhr. 
Onun için yeni sanayii kurarken 
bu noktaları bilha:s•a gözönünde 
bulundurduk. Ve hiç bir zaman ec 
nebi sermayesine göz dikmedil:z. 
Yüzde 10 dan çok büyük bir faiz
le bile olsun memleketimize gel -
mek için mırın kırın eden ecnebi 
sermayesine müdahene etmeden 
bü işi milli bankalarımız peha'ii 
başarabilirlerdi. Ve netekim de öy 
le oldu. Sanayi programı haddıza 
hnda bizim gibi, şimdiye kadar 
her ~eyi hariçten getirtmek mec -
buriyetinde olan bir memleket i • 
ç~n çok büyük bir ehemmiyeti ha
izdir. Ve bu programın milli ser
maye ile tahakkuk ettirilmesi hiç 
.şüphesiz daha enfea, daha gü:aei 
bir tedbirdir . 

Filhakika birçok memleketler 
şimdiye kadar ziraatten sanayi sa
hasına geçerken ecnebi rermaye -
sine arzı iftihar etmislerdir. Bii'f · 
şik Amerika Devl'etl~rinin sanay·
ini besliyen Lond ra lı ·rsası olmuş
tur. Cenubi Amerikanın birçok 
memleketleri sanayi programlan
nı tatbik ederken lng:!iz parasına 
ihtiyaç göstermişlerdir. Fakat u -
nutmamalı ki onların vaz 'yeti hu
susiyeleri vardır. Ve her sey "z-ı
rnanda ve mekanda,, nazarı !tibo.
ra alınmalıdır. 

Biz şimdiki halde ağır sanayii
mize henüz başlamadık. ihracat 
yapmak, hudut haricinde dünya 
piyasalarile rekabet etmek fikrife 
hareket etm;yoruz. Belki hudut 
dahilinde dünya mallarile rekabet 
etmeğe çalı~ıyoruz.lstediğimiz şey 
bize lô.zım olan şeyi temin etmek
tir ve bunun için harice para ahıt
mamaktır. Zaten son zamanlarda 
milletler iktısadiyatında hakim o
lan "aatarchie,, yani kenai yağı ile 
kavrulmak zihniyeti beynelmilel 
ticareti de esadı surette baltala • 
mış ve herke~ kendi başının çare
sini kendi hudutları dahilinde a • 
ramağa teşebbüs etmiştir. 

Beş senelik sanayi programı bi
ze de bu imkônı verecek ve birrok 
kapıların kapandığını gören ec • 
nebi malları en büyük bir ağırlık
la bizim üzerimize de yükletmek 
istedikleri bir zamanda yerli labri 
kalar 6u sele karşı bir set vazife
sini görecektir. 

Mümtaz FAlK 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz ıe· 

viyesine indirilmiş barometre bu aa -
bah saat 7 de 757,5, saat 14 te 757,5 
derecei hararet saat 7 de 21,5, aaat 
14 te 2G.5. Azami derecei hararet 28 
Asgari derecei hararet 19,5. 

Rüzgar yıldızdan esmiştir. Azami 
aürati saniyede 9 metreye çıkmı,trr 
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Bugün de demir sanayii ilerlemit 

memleketlerin husu&iyetlerini gözden 
geçirelim. Her feyden evvel ıunu aöy
liyelirn ki, demir cevherini fırına ko
yup eritmek, dcımir istihaal ebnek -
:zannedildiği kadar - İnce ve güç yet • 
mez bir iş değildir: Herhangi garp ül· 
kesindeki bir tesisatın eşini yurdwıw
zun bir köıesine kurmak, malürn ve 
muayyen formül da"reainde kanııtın· 
lan iptidai maddelere JaznngeJ.en ha
rarette temin etmek bu sert tatı akan 
ateı yapar, döküldü~ ~ k~lı~ı~~ 
ıeklini verir. Türk iş.çılerının, J}Çılı,gı
nin bundan aczi akla gelmez. Esasen 
dünya dem"rciliği daha pek iptidai §8· 

kilde ve yoksulluk ";inde iken cedleri • 
mizin bu zanaatteki muvaffakıyetleri· 
nin dün kadar yakın tarihin J&hade
tinden ıelecek yazlllllzda baluedece
ğiz. 
Mü~at muhte8l ioı:illu t..-.nde 

olan bu ağır aanayiin tefkilUlandınl· 
mumdandR"; bunlan ltillıaua üç nok· 
tada hüliaa edebiliriz: 

1 - Kokun cinai ve maliyet fiaii 
2 - Demir cevherinin cinsi ve mati· 

yet fiati_ 
3 - Nakliye ücretleri. 

Bundan baP<a müharrik kuvvetin mA• 

liyet &atını da nazarı dildmıte almak 
icabeder. Bu demirin meydana gelme
.,; için lizımgelen elemanlanhr. Bir 
de yaşayabilmesi memleketin iktisadi 
§eraiti vardır ki, memleket dahilinde 
adam b~ma d~en dem.ir sarfiyatı, 
demir mamuli.tı ifliyen fabr"kalar, ih
racat kabiliyeti ... ilh. giıbi Şimdi biz ilk 
üç esasm demirci) kte ilerleınİ§ yerler
deki tesirine bakalnn: 

Dünya demir sanayiinde yüzde 47 
mevkii olan Amerikada umwniyet üze. 
re demir cevherleri chuen çok iyi •e 
vasati 50. 55 dereceliktir, derununda
ki fosfor miktan azdn". Nakliye vazİ· 
yeti iyi organize edi]m ~ ı ve çok ucuz
dur. lzabehanede k.tnlmıyacak kadar 
aert ve iyi kokun fırmın içine maliyeti 
vasati 7,5 liradır. Hatta Binn.iııghaın· 
da Albamanm demir cevheri yüzde 
36 • 38 olduğu hal<le yüzde 86 G. 
havi yumuşak olmasına rağmen kulla• 
rulan kokun bir tonu fırına 5 liraya ma 
ledilmektedir. Dünya ikincisi Alman· 
yaya gelince Ve:ıtefalya kolaı iyi ve j. 
zabeye elveri,J:dir. Nakliye vaziyeti 
kanalları, organiza.oyonu sayeainde 
ucuzdur. Bu yüzden demir cevherinin 
yüzde 3 f 4 hariçten getirdiği halde de
mir aanayiin muvaffakıyetle yaııatır. 
logi 1tere gerek kömürü gerekse demir 
cevheri itibarile tabiatin ciddi hima • 
ye&ine mazhardır- Muntazam kanalla· 
lan klıfi gelmiyen yerlerde cevher"ni 
hariçten getirir; bundan do.layı aarfj. 
yatının yüzde 30 unu ithal ebnektedir. 
Fransa, Belçika, Lüksemburg diyarla
""' geçerek ltalya ve Japonyan:n hu· 
ausiyetlerini zikretdeceğim. ltalya İp
t:dai madde itibarile pek fakirdir. De
mir cevherinin yüzde 70 ini, köm.ür 
ve kokunu da kamilen hariçten geti
riri. Buna mukabil de su •antrallarm· 
dan İ•tifade ederek müharrik kuvveti· 
ni ve nakl.yeıini çok ucuza maletmek· 
tedir. Japonyada hem kömüni, hem de 
deınir •cevheri cihetinden fakirdir, ve 
ancak ihtiyaçlannm yüzde 10 unu 
dahilden tedarik ederler. 

Şu &ırasile yazdığmıız menaleketle
riıı dünya demiırciliğinde mevkileri 
vaniır. HepHrıin de muvaffakıyet:lerin • 
deki .iımil - biraz yukarda yazdığımız 
- cevher, kok, nakliye fiatlerinin ha
litasının dünytt jiyasasma uymasında .. 
dr. Bu ü; elemandım her tanıita mü
sait olaralo tem-n edilen de nakliye 
vaziyetidir. Mesele iyi demir cevherine 
sah;p olan lngiltere bile nakliye tari
fesi emrettiğ · mahallerde cevherinni 
hariçten getiriyor. Görülüyor ki dem.ir 
aanayiinde en mühim rol nakliyededir. 
Kanaatimce nakliyeyi ucuzlatmak en 
güç ve en karışık ·}tir; çünkü bu bir 
memleketin umumi hayat meaeleaidir. 
Nakli yenin muayyen bir nishet dahi
linde indirilmesi, bütün yqama tartla
nnın değiştir lmesi demektir. Vakıi. 
yeni Nafıa Vekilinin bu cephede çok 
değerli ve cezri tedbirlerine son za .. 
manlarda tahit olmağa bqladık. Fa
kat ne de olsa muaıır1arn:nı:za nisbeten 
çok yük•ekteyiz. Hem demir aanayİ· 
indek: müterakki memleketlerde kara 
nakliyatmdan kaçmmalrtadn4ar. O hal-

Çiğletin yerlisi .. 
Birinden dinledim: 
- Cigarayı az içirdiğini nnadı· 

ğım (1) için arasıra Çiğlet de.nilen 
Amerikan sakızı alır, çiğnerim. 

Geçende ba çiğletlerden bir tane 
alacak oldum. Ama bu alıştığım 
Çiğlet değildi. Ağızda bir tiirlii 
yumuşamıyordu. Kabına baktım, 
o kap .. Yazı o yazı .. Smı yaprağı. 
nın üzerinde, biraz daha alıcı gö
zile bakınca şunu okudum: Sakız •• 
Bu yazı .. "Çiğlt"e o kmlar benze· 
tilmiş ki şaştım. Benzemiyen için
deki sakızı idi. 

Diin gene buradan çiğlet alır • 
ken: 

- Sakın, dedim, geçende verdi 
ğin sakızdan verme! 

Biraz canı ınkıld ı : 
- Yerli çiğlet .. Beğenmiyor mu· 

ınınuz? 
- Yerli olabilir .. Fakat çiğne· 

nir gibi değil .. 
Sonra .özünü şöyle bitirdi: 
- Diyeceğim şu ki çiğletin yer· 

lisini yapmağı kim düfiindü ise 
Ntureddin hocanın km helvasına 
benzetmiş. lnaRınm ki yaptığı sa
kızı kendi de beğenmemiştir . 

Şimdi ben kendi kendime düşü
nüyorum: 

- Gelişigüzel her barım (2)ın 
yerlisini yapmak abey (3) doğru 
mudur? 

Bence: Yurtta kurduğumuz bü
yük .erdem (4)leri bu küçük, gös
terişaiz, kazançız işlerle kanştır
mıyalım. 

Yerli çikolatalar çıktı çıkalı dı
şardan çikolata gelmez oldu. Çün
kü yerlileri dıfardan gelenlerden 
aşağı değil. T a~a, besleyicilikte 
güzel .. 

ipek yapım evleri çoğaldığı gün
denberi kadınlarımızın sırtında .}'U· 

bancı ipekli görmez olduk. 
Çünkü yerli ipeklilerimiz hem 

daha ucuz, hem daha kullanışlı, 
hem daha dayanıklı • • 

Herekenfrı, Karamürselin, Yüni
fİn kumaşfan lngiliz kumaşlannın 
pabucunu dama attırdı. Çünkü bu 
kumaşlar eskisi gibi elde dokun
mıyor. Avrupacfakiler gibi, büyük 
yapımevlerinde bin ozenti, bin e
mekle ortaya çıkıyor. 

lstanbulda büyük lastik yapım
evlerinin l..'UTulUfllndan sonra dı
fmdan gelen lastik kaloş ve ayak
kaplara kapılartmı:z.1 kapadık_ Çün 
kii burada daha sağlam, daha ucuz, 
daha kul/anıtlı yapılıyor· 

Dernek oluyor ki yerli; yalnız 
burada çıktığı, yapıldığı için de
ğil, dlf<JTdan gelenleri bastırdığı, 
onlardan üstün olduğu, yahut hiç 
olmazsa onlardan aşağı kalmadığı 
için satılıyor. 

Yoksa öııüne g,.fen kötü bir nes
ne ortaya çıkcrıp: "bu yerlidir, 
bundan alınız!,, der~e barım satmıs 
olmaz, dilenmİf ol.,r. ' 

Daha kazançlı. daha verimli iş
lere el atal.m ve yerliyi sevmeği, 
bir yurt severlik işi olmaktan çı· 
karalım. 

Bilelim 1.-i a/ı~verişte sürümü el
de etmek için barımın değerli ol
ması başta ge'ir. 

M. SALA.HATTIN 

(1) Sınamak - t<erübc etmek. (2) 
Barım - mel, (3) Abey - acaba. 

de bizde de demi· sanayii kurulabilme
si için mümkün mertebe nakliyeyi 
azalbnak bilha " kara yolundan ka
çınmak 18.zımdır. 

Diğer iki elem.a.-ı olan dem.ir cevheri 
ve kok ibtiyacım.ız için dü,ündükleri-

?f .. illi-ye.t'in romanı: 51 

- Peki, buyurunuz, gidiniz. 
Miifettit uzunca bir dütününtten 

sonra onlara da gidiniz dedi. Sizi 
aratınca gelirsiniz. Kadm ağlıya· 
rak: 

- Aman beyim, bunları kayma
kam bey duymasın. 

- Merak ebne. 
ikisi daha tadırvan önüne gel

meden Sansaros eve kotmuf, yan
daki kör odadan dinlediklerini bey 
ağasına anlatmıştı. 

Maliye müfetti•i itin içinden bir 
türlü çıkamıyordu. Anl~lıyordu 
ki ortada bir oywı var. Fakat genç 
bir kaymakam bu kadar küçüklü
ğe nasıl dütebilir? Buna ihtimal ve
remiyordu. Ş"mdi bir fezleke yapsa 
malmüdürünün lehine yapmak la
zımgelecekti. Hatta bundan, öteki 
auç maddelerinin de birer isnat ol
dugu ihtimali meydan alırdı. 

Müfettiş epeyce dü~ündükten 
sonra manyetolu telefonu açtı. 
'Kaymakamın evini buldu: 

--Affedersiniz, rahatsız ettim. 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
Mahut Yeter halanın iti için bir feY 
soracaktım. Evet. Kadının arzıiha. 
lini kim yazdı acaba.? Zatıaliniz 
mi evet-. Bizzat zatıaliniz. Hemen 
timdimi tef:lif ediyonunuz. Daha 
iyi burada görütürüz. 

Olur fey deği ! Kaymakam biz
zat yazdığını açıkça söylüyor itte. 
Zili çaldı, kapıdald ihtiyar ikmal 
jandarması girdi: 

- Demin buraya gelen adamı 
tanıyor musun? 

- Görmütlüğüm yok beyim. 
-Yanındaki kadını? 
-Tanırım. Ona Dölükara kızı 

kahpe Yeter derler. 
- Nalbandın Cafer çav~un ne-

sidir bu? 
- Hiç bir ,eys· değil beyim. 
- Ninesi değil mi? 
- Istafurullah ! Kırık bir kere 

istafurullah ! Rahmetli nalbandın 
Cafer ı::avu~un sülalesi burada ün
lüdür, bir anı'ır beyim. 

- Ih Yeter de ne oluyor? 
- Onun burn~daki çenesinde-

Hasta bakıcı 
9 eyliil ••• 

Teyzezadem Nevin bugün haa· 
taneden geldi. Zavalı kız o kadar 
mustarip ki ... Enittem ona kötkün 
bağlara nazır büyük odasını tahsis 
etti. Beyaz karyola, ipekli cibinlik 
içinde süzgün çehresile bir manol. 
ya yaprağı gibi sarı. Onun bir de 
Zerrin isminde on yedi ya.şiarında 
kadar mİI\İmini bir hastabakıcısı 
var. Her gün doktor geliyor, hasta. 
yı muayene edip gidiyor. Tertemiz 
bembeyaz gömleği, beyaz takkesi 
ile Zerrin hastanın etrafında dönü
J'OI", ena tepsi içinde "oğurt, aüt 
getiriyor. Gece olunca .bu küçük 
hasta.bakıcıda uylaı yok. Sabaha 
kadar kö,edeki fotöyün üzerinde 
nöbet bekliyor. Hayabnı kazan -
mak için gece, gündüz çalıtan bu 
küçük kıza hasta Nevin kadar, bel
ki de ondan daha fazla acıyorum. 

11 eylU.l •. • 
Zerrin'in öyle manalı, cazibeli 

gözleri var ki .• Vazifesini dikkatle 
yapan, hastaya kartı Yatmdan u • 
mulmaz derecede ihtiınamkar dav
ranan bu küçük kıza kratı duydu • 
ğum merhamet hissi benliğimde ya 
vat yavat bir sevgi haline geliyor. 
Gündüzleri, uykusuz gecelerin 
sersemliği yüzünde bir hüzün, göz
lerinde mahmurluk yapıyor. Bu ge· 
ce ne olursa olsun ona uyumasını 
tavsiye ed"p bu küçüğün nöbetini 
ben bekliyeceğim. 

Bunu teklif ettiği zaman ilk ev
vela tereddüt etti. Sonra öyle se • 
vindi ki- Sevdiğim gözlerde gördü· 
ğüm bu minnet hisleri kalbimde 
çarpıntılar yaptı. Gece sabaha ka
dar nöbeti bekled:m. Çoktandır ba
na karşı zafını bildiğim; fakat vah
fİ bir erkek gururu ile afkına la
kayt kalıp ezme!t istediğim Nevin 
gözlerimin ;.ifaki.r tesellileri ile, kaç 
gecedir uyumadığı halde, bu gece 
hastabakıcısının ben olduğumu b l
diğinden, mfüterih uyudu, hiç ök • 
sürmedi. Mıtılır.ıtıl bir küçük ço • 
cuk gibi uyudu. 

16 eylUl .... 
Artık geceleri nöbeti hep ben 

bekliyorum. Hatta gündüzleri Zer
rin'le beraber bulunabilmek ıçın 
hastanın yanında oturup ona sev
diği k"taplnrı okuyorum. Zavallı 
teyzezadem benim kendisine karsı 
bu ihtimaı::ıları n'hayet ~mıka'
bul eUiğimden sanarak öyle sevini
yor ki. . . Y ava ya va~ iyile~meğe 
b?7bd1. Demek ki onun hastabakı
cılığını ben dalıa iyi yapacakm• ım. 
Ha_buk'. günler geçtikçe, gecelerin 
uykusuzluğtı beni türlü türlü tehay
yüller İç·inde bırakıyor. Eğer ben 
Zerrini görüp sevmeseydim, bu 
genç kız kurtulmıyacaktı. Lakin .. 
'imdi ben hastalandım- Geceleri 
sessizlik içinde fotöyün üzerinde 
uykutuz sabah1 ıya sabahlıya bü -
tün ! · nirl~rinı bozuldu. Zerrin, sa· 
hahları terütaze bir cehre ile: 

- Bonjur Süreyya· Bey. dive ge· 
liyor, nöbeti teslim alıyor. Bana 

mize bir gelecek yazımıza bıralcıyo
ruz. Bizim İçin İptidai madc\ooler·ru ta
mamen harice muhtaç tekilde temini 
tehlike&idir_ Çünkü bu sanayiden tim
d'lik Türk iktiaadırun beklediği milli 
aanayiimizle dah'li ve nefsi miidafaa 
olabilir. Amalimizde dünya piya.oasm· 
dan hisse almak kapitalist ruhu giz
lenmiştir. Binaenaleyh tedbirlerinıfz 
bu gayeden doğar. 

Saclreclclin ENVER 

ki nitanlara bakmadın mı beyim? 
ı,ıedi ği kötü işlerin damgasıdır 
onlar. Bu Yeter eskiden kahpelik 
ederdi. Çok vukuatı vardır. Birkaç 
kere de yaralanmıttır. Ne kadar 
delikanlının batını yedi. ihtiyarla
yınca turaya buraya kötü kadınlar 
t&lır, onunla geçinir. 

- Demek Cafer çavu,un ninesi .. 
- Şimdi o nerelerdedir bilmem. 
Maliye müfettiti batını iki elle

rinin arasına aldı. Epeyce komik 
bir vaziyete düşmüttü. O sırada 
kaymakam geldi. O da anlattı: 

- Yeter hala, mumcuların Ay
te kadın denilen bir kadının evin
de oturur. Y etmİf seksen ~mda 
yatalak, kimsesiz bir kadındır. E
vime sırtla getirmitlerdi. Tahkikat 
yl\ptım, onun üzerine arzühalini 
kendim yazdım. lsterceniz ihtiya
rın bulunduğu odaya gidelim. 

Hükumetten çıktılar. Guya kasa· 
bayı müfettişe gezdiriyormut gibi 
belli etmeden mumcuların Ayşe ka
dının evine gtttiler. Ayşe kadın 
kaymakamı görünce bir sevinç çığ
lığı kopardı: 

- Ah beyim! Ah beyim! Hep
sinden haberimiz var. Müfettiş pa
şalar arabalarla gelmiş, candırma
lar atlarla ıı-elmiı te o malmüdürü
nü kıymık kıymık edeceklermiş. 
Allah senden bin kere razı olsun! 

kartı gözlerindeki minnet hisleri 
yavat yavaş sevgiye inkılap etti sa
nıyorum. Yoksa bana mı öyle geli
yor? 

Bir, iki saat dinlenebilmek için 
odama çekiliyorum. Ama, beni hiç 
uyku tutmuyor. Tekrar Nevin'in o
dasına geliyorum. 

Zerrin, iri, yeşil gözlerile bana 
baktıkça uykusuzluğumu, kederi • 
mi her şeyi unutuyorum. Şimdi ü • 
mitsiz &lkının hicranları ile hasta
lanan Nevini de seviyorum. Zerrin 
hem bana, hem Nevine hastabakı
cılık ediyor. Eğer bu küçüğün göz
lerindeki tebessümler olmasa ben 
de yatağa düşeceğim. 

22 eylU.l . •• 
Nevin, Zerrin' e kartı zafnnı an

lıyor mu •bilmem ki .• dün: 
- Süreyya Bey.. siz geceleri 

uykusuz kalıyorsunuz. Beni hemşi
re beklese.. siz üzülmeseniz. dedi. 

Bunu söylerken gözlerinde (~a
kın ha. • siz yanımda iken daha 
mes'udunı) manaları vardı. Nevin, 
şimdiye kadar seni ne için ihmal 
ettim melek kız. 

Galiba aşkını benliğimi tekem • 
mü! ettirdi. Bir genç kızın sevdası, 
ümitsiz bir genç kız sevdasına ka
yıtsız kalmamayı bana ihtar etti. 
ş·mdi Nevinin de, Zerrinin de !llkı 
kalbimde ve gözlerimde birleşiyor. 
ikisini de teviyorum. 

Buna mukabil Zerrin, bu küçük 
kız hem Nevini hem beni, iki aşk 
hastasını tedavi eden bir hastaba • 
kıcı. 

Hodbini bende b:rhastalık halini 
de idi- Teyzezademin aşkına muka
bele etmemekliğime şimdiye kadar 
bu vah,i his mani olmuştu. Zerrin'. 
in yeşil gözleri, yapraklar arasın· 
dan süzülen güneş ziyası gibi bu 
fena hissi eritti. Kalbim şimdi ter
temiz, duygularım çok insani. 

26 eyıİll ••. 
Nevin iyileşti. Yataktan kalktı. 

Enistemin ve bütün aile efradımın 
yüzÜ gülüyor_ Fena bir havadis 
var: Zerrin'e yol gözüküyor. Kü. 
çük hastabakıcı bu sabah bavulu • 
nu alarak bize veda etti. Elimi sı • 
karken gözlerim ya~la doldu: 

- Seni kayhett" ğime çok müte
essirim Zerrin, dedim. Mahzun 
mahzun boynunu bükt" : 

- Ne yapalım, lu!met bu kadar
rnıt Süreyya Bey. Benim vazifem 
bitti. Has-talarmıı iyi edince tekrar 
tedavi edilecek hastalara ko.arım. 
Yalnız s:ze istirham eder" m, Nevin 
Hanımı mes'ut ettru)ğe çalışınız, 
benim yokluğumu belli etmeyiniz !. 

Bu kızın temiz, insani hislerle 
çarpan yüksek kalbinin tercümanı 
olan bu sözleri hiç hatırımdan çık· 
mıyor. Küçük hastabakıcmın yok
luğunu belli etmiyorum. Nevin gün
den güne iy:Jeşiyor. Beraber kır 
gezintileri yapıyoruz. Biribirimizi 
o kadar seviyoruz ki .. · 

11 teşrinievvel . •• 
Nevinle ni~andık. Bugün ni

tanımız neteli b'r merasimle tesit 
edildi. Biz bu sevinç dakikalarını 
Yl4arken küçük sevgili kimbilir 
hangi hastaya yüksek kalbinin ih
timamlarım sarfediyor. Ben, Zer • 
rini hala teviyorum. Sadetimde o
nun aşkının büyük bir hi•sesi var. 
Beni onun sevdası yükseltti. 

25 teşrinisani . . 
Nevinle evlendik. Küçük hasta • 

beyim! beyim! 
- Sus şimdi. Gürültünün sırası 

değil. B'zi Yeter halanın yanma 
götür. 

Eski, fakat temiz döşenmiş bir 
yer odası. Kenarda bir yalınkat dö
şek. içinde sıska, çok ihtiyar, yata

lak bir kadın. 
Kaymakamı gomınce gözleri 

parladı. Peltek peltek, güçlükle ko
nutarak nasıl sevindiğini anlabna· 
ğıı. uğra,ıyordu. Fevkaladeden ay
Irk bağlandığı halde altı yııdanbe
ri altı para alamamış. Kendi gibi 
daha çokları varmış. 

Döşeğinin altından iki tomar çı
karttı- Açtılar. Bunlar nüfus ka
ğıtları, Cafer çavu~ gelen mek
tuplar. Tarla tapuları falandt. Bir 
tane de fotoğraf vardı. 

Bu resim Cafer çaVUfun, Edirne 
muhasarasından önce gönderdiği 
bir resimdi. Maliye müfettişi hep· 
sini ayrı ayrı tetkik ettikten sonra 
kanaat getirdi ki artık itin lamı ci
mi kalmadı. Hemen vaziyet aldı 
ve bir saat sonra malmüdürünü tev· 
kif ettiler- Kimse ile görü,türüp 
konu~lurmıyorlardı. Hanımı Sansa
rosu bir kaç kere ııu bu bahane 
ile göndermiş ise de çocuk bir tür
lü efendisi ile konutamamrflı. 

Şimdi hiikumet yalancı tahitlik 
edip devletin kanunlarını tat•~a~ 

.ISugünkü program 
ISTANBUL: 
18,30: Plak neıriyab. 19: Mesut Cemil bey 

tarafından çoc:uL:lara masal. 19,30: Türk nı.u· 
siki neıriyab: (Stüdyo ıaz heyeti •e Rifat bey 
Belma, Meliha hanımlar.) 21,20: Ajana •• bor 
aa haberleri. 21,30: Cemal Reıit, Laıinıki, iz
zet Nezih, Mesut Cemil beyler tarafmdan oda 
musikisi. 

223 IChz. Varıo•a 1345 m. 
20,15: Viyolonsel konseri_ 20,40: Plılk, Spor 
haberleri. 21,12: Kadınların en w\İ2'eÜ isimli. 
W. Brornmenn oepereti. 2~,15: Çocuk balumı 
23,30: Danı muıilı-iai. 24: Musahabe. 

686 Khz. BELGRAT 437 m. 
20,20: S a lon kuarle-ti tarafından operet par

çaları . 21,20: Reldanılar, 21,30: Radyo piyesi 
22: 8~thovenİn 9 DC'U scnfo11.İ1İ ( pJ&k ile) 
23,05: Haberler. - Kah•ehane konseri. 24,10: 
Dana plAklan. 

175 Khz. MoıJı:oya 1714 Kahır;. 
17: Son haberler. 18: Konser. - Mu•aha

be. 21: Musikili netriyat. 22: Ecnebi diller
de netriyat. 

832 Khz. MOSKOV A, (Sıalin) 36ı m. 
17: Muhtelif musiki parçalan. 22,30: Dan• 

musiki•İ. 24,05: lspanyolca neıriyaL 

823 Khz. BOKREŞ. 364 m. 
13 • 15 Cündüz ne .. triyaii. 19: Hava raporu. 

19,05: Kanıık konser. 20,30: Oniveraite radyo
•'-'· 21,15: Senfonik konser. 22: Musahabe. 
22,15: Senfonik kon•erin devamı. 23: Haberler. 
23,30: Plak. 

545 Kh&. BUDAPSŞTE. 550 m. 
19,45: Musahabe. 20,20: Forini tarafından 

taganni, 21: "Traıedie de l'homme,, İsimli 
temsil. (Szeıetten naklen.) ' 

638 Khz. PRAG, 470 m. 
1~ 20: Muıil·ili nln1anca neıMyaL 19,~5: Ha

tierler. 20,10: Pli..k. 20,15: Kan11k konaer. 
~0,55: Musahabe. 21,10: Tagannili kon•er. 
21,55: Bründen kuartet konseri. 22: Snat aya
rı, 22.15: Mandolin kulübü tArahndan konser. 
22 35: Piynno konseri. 23: Musahabe. 23,15: Sa ı 
lo~ orkestrası. 23,45: lngilizce haberler. 

230 Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. 
Belçika akıamı. 21,20: Pl~k. 21,35: Haber

ler. 21,45: Plak. 22: Taeannili ko~ser. 22.35_: 
Piyano konaeri , 23,10: Senfonik plak konserı. 
23,."15: Dana pl3klan. 

2Khz. VlYANA, 507 m. 
20,30: Roma~ti!c. opera musikisi. 22,25: Ne

,eli ha,....an hik~yeleri. 23,10: Haberler. 23,50: 
Gece konaeri. 

Khz. ROMA 421 m.: 
21,45 Karı,ık konser, 22,30 Trende isimli 

tr·n11ıil, 23,15 Danı muıı;kiıi. 

Khy. ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
21,45 El duo de 1'AEricana isimli Riccinin 

o~rrti. Mü!eakiben d,.n• mua;kiıi. 

1 Asker• fabrikalar ilanları 1 
Bakırköy Barut Fabrika· 

sında bulunan 3go adet müs· 
tamel Bidonlar açık artbrma 
usu1ile sııtılacaktır. A'mak isw 
teyenlerin bidonları görmek 
üzere her pazartesi ve perşem· 
be günleri ve arttırmaya gire
ceklerin 27 -8-934 pazartesi 
günü ıaat 14 de Fabrikada Sa
tın Alma Komisyonuna mÜ· 
racaatlan. (561) (4539) 

4946 

bakıcının bu saadetimizdeki rolü
nü bugün kanma söyledim. Nevin 
de bunu hissettiğ" ni söylüyorsa da 
kendisini gözden dü~ürmemek, kıy
meti eksilmiş olmamak için saade
timizin husulüne doğrudan doğru
ya kalplerimizdeki mütekabil his
ler"n •ebep olduğunu iddia ediyor. 
Karımın kadınlık gururu hakika

ti if,aya mani oluyor. Zerrini unu
tamıyorum. Onu dü1ündükçe Nevi. 
ne kartı muhabbetim, samimiyetim 
fazlalaşıyor! O. N. 

iş ve İşçi :ı 
Milliyet bu ırütunda İf ue iffİ ~ 
yenlere tauaaaut ediyor. lı ~ 1 

, 

utiyenler bir mektupla ,, ı,;;ro 
mu:ıa müracaat dmeliclirl.r· 

İş arayanlar 
.. "'~ ~ta mektep mezunu ,·:ınOıl<•. ~İl' 

de boşta birisi İ§ arıyor. Herhangıu•~ 
iti yapabilir. Milliyet Uluburlalı f 

• • * ık. 
Çok namuslu b.ir adam kapıcı~ 

odacılık, bekçilik ve buna benzer rot 
İ§ arıyor. Milliyet M- S. rumuzun• 
racaat. ......,,., 

Tepeha.Aı 8.elediye bahçesi~ 

' 

, '6-8-934 Fert'""" 
ııınbul Bıltdiynı 21 d• 

$ehirTıiJııtrosu oP~~T ~ 
111111111111111 Bü!O~; 

lllwfll ~=li~:. ~ 
1 ıtanbul, . 11"' 

lllllllJI ve Şiıli cibeb 
vayları yolcular için temin ediJmİttİt' 

T RK M BADILLER ~ 
NAZARI DtKKA TlN}~ 
Yunanistandan ıelen mübadil ' 

lerin bu defa Y unanistanı seyYalı ,ı• 
fatile gezmeleri için mezuniyet isıil" 
sal edildiğinden bundan istifade e 
isteyen zevatın Eylulün ilk haftaJ~ 
da tertip edilen itbu seyahate i~~ 
rak ebnek Üzere yazıhanemize ıniı" 
caatlen ilan olunur. 

Gidiş dönüı: biletı ücreti ve r-'!. 
port masrafile Yunan ve Türk .;ti 
harçları bu fiate dahil olmak ~ 
32 Türk liradır. 

"NAK" 

Seyahat acentalı~ ~ l 
Galata, Rıhtnn caddesin~ 

---Telefon: 43126 tjııı 

iHTiRA IL.A~I 
''Tayyare bombalarına fitil" h~ 

i.tihsal olunan 2 Haziran 1929 ıı.ı' 

ve 795 numaralı ihtira beratı bu eJ 
mevkii füle konmak üzre ahere el 
ferağ veya icar edileceğinden tali~ 
lanlann Galatada, Çinili Rıhtım iJil 
da, Robert Ferriye müracaatWt 

olunur. (1699) ,.stJ 

ltlılliy~ı 
Aınn mndeıi "MiLLiYET "~ 

ABONE ÜCRETLERi.~ 
Türkiye içia. Hariç~ 

L. K. L. ' 
3aylriı•••1'••tı 4- 8.,.... 
6 " • • • • • • • 7 so 14 .,.,.,, 

12 " ••• f • • • 1.C - 28 .,..,. . 
-- ··dd .. Celen nrak seri. verilmez.- Mu f' 

ıeçerı nüshalar 10 kuruıtur.- Gas•t~.,,. 
matbaaya ait i,ler için müdi.riyeı. tJ1

1
'!
1
,. 

caat edilir. Cazetemiıı: jli.nlana. mes'u 1 

tini kabul etmez. -
İttihadı Milli 

Türk Sigorta Şirketi 
Hı:rik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz· 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Vnyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 +4641 

istiyen sofadaki Salibin Mehmet 
Aliyi, sokaktan çağrılan hocanın 
Kamil efendiyi bir de !ahte Yeter 
bala ile gelen adamı arıyordu. Fa
kat hiç kimse ıbu isimde adamları 
tanımıyorlardı. Hele dölü karakızı 
kahpe Yeter hiç bulunamamıftı. 

Müfettiş aktam yemeğine kay
makama davetl.iydi. Odada otur
dukları sırada kapı çalındı. Kapı 
nın acılmasile merdivenlerden pal
dır kÜldür birinin çıkması bir oldu. 
Gelen, kahpe Yeterdi. Odaya girer 
girmez bir müfettitini ayaklarına 
sarıldı, bir kaymakamın .. 

- Amanın! ben ettim &İz etme
yin! Boynum kıldan ince. Korku
dan yaptım. Ne bileyim ben. Bana 
Dölükarakızı kahpe Emine derler 
ama o kadar yüreksiz vicdansız 
değilim. 

Bu (değilim) kelimesini o kadar 
uzatıyordu ki acı ıbir feryat oluyor
du. Tekrar tekrar haykırıyordu: 

- Ben yıllarca kahpelik ettim! 
Ben ~imdi diyosluk ediyorum ama, 
şehit anasının parasına göz koyma
dım! Göz koymadım beylerim! 
Göz koyacların gözleri kör olsun! 
Siz bilirsniz. 

- Dur ağlama, ıuı ta yolunca 
konutalım. 

- Ben ne bileyim böyle ağır i~ 
olduğunu ... Beni hannrusı evine 

çağırdı. Benim de adım Y etet; 
ğil mi Yetmez olaydım. f:~~ııeııi: 
ile bera,ber bana o akılları ogt ııJ' 
ler. O defteri müdür efendi 1'e I~ 
eli ile yazıp bana verdi! O •~ı 
sayılarını, günleri üç gün ezbe~JI 
ti! O oğlanı hükUınatın 90fat 8' 
o bekletti! O sakallıyı tadır•~ 
nüne o gönderdi ! Hele o be~ 
:elen herif! kimdir o? Tanı~ 
rum. işte o benden daha döl 
bir diyosmuf ! efıel 

Müfettitler, kaymakam ~1,.ıf 
gelici geçicidirler ,gece biz 1' bııt'' 
bizbize. Senin halin mal\im,10J1 
da seni y~tmam sonra.. ,v/ 
öğrettiklerimizi elifielifine 1,ill" 
caksın dediler! Amanin! Beıt 
d. 1 v ? ' ı ne o acagnn. . ·ıet• 

Kadını zarzor susturabiJdı '{.off 
- Sen ıbir tarafa kaçın•· c> f~ 

ma. Mahkemeden çağırııı 
hepsini böylece söyle. )şt• .; 

- Beni karıt karıt arıyor yetl.
1 - Söyleriz. Yalnız seıı .,,,)' 

bildir ,çağırdıklan zanıan ·~ 
geçirmeden gidersin. btıı' ·ı 

- Her teyi yaparım· Bu f1~1 

batım hükumatmdır. Ay be:reııl" 
analarının, millet öçin caıı l ra ~ 
rin paralarını çalaı'!. hırsız1'~tiİ • 
muşum! Ay ben ne kadar 
ratmııınn ! _, .-ırl 

(Deva"· 
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Sanayi planının tahakkukuna doğru 
l 

l mış ve B&fvekil Paşa refakatlerin 
deki zevatla beraber halkın alkı' 
lau arasında sahile inmitlerdir. O
radan motörle Ertuğrul yatma ge-

- - - _J 
Rumi kü,addan bir ba,ka intiba 

E.r •. <Başı 1 inci sahüede) Hususi ve resmi mevcut mües-
kit~li fabrikası hakkında B&fve • seRlerin en yeni makinelere ma-
lik ataya, izahat vermİ.f ve fab- lik olanı hemen burasıdır. Fakat bu 
lak ~ın naüdürü Ceialettin Beyi gün için hepsinden daha kıymetli 
E.r ~j~ etıniftir. Celalettin Bey, olan görüt tudur: Bu fabrika kü -
~ıı ıde demir iııtaatına bu kış baf !."'k ve iptidai bir halden mütema-
lS acağını, gelecek sene ağustos <li; en ilerliyerek ve genişliyerek 
le t~ ~ faaliyete geçileceğini söy kendi kendine büyük bir müssese 
ııı~1f ve bu hussuta lll!'lıimat ver- olmuş.tur. 

•ftir, fabrikaların tasavvuru hatta ku 
Fabrika geziliyor rulmaaı, yaşayabilir bir halde işle 

il Saat tam 17 de önde B~vekil ıiiınesine nisbetle kolay taralı sa-
ıı~a Ve refakatinde davetli bulu • yılır. Asıl zor iş kurulmuf bir fab. 
lla 11. diğer zevat olduğu halde yeni ı-ihayı işletebilmek dirayeti ve ka-
llı ~ıyponun kapısına gelinmiş, Is • bılıyetidir. Bakırköy fabrikası ge-
de &fa Hazretleri buradagerili çer on sene zarfında bu imtihanı 
r:b<ı:n kordelayr kesmek suretile vcı mi,, kıymetli müdürü reyine gii 

RikaYI açmıttır. veniiir ve eline milletin sermayesi 
d . llııu ınütealap sıra.şile bütün emanet olunur bir kudret göster • 
f b~ler do~ılmıt, Bakırköy bez miştir. Yeni kurulacak büyük mü-
~a ııkası nıüdürii Fazlı Bey, ismet eueseelrimizin işletme zamanla. 
tı <ifa liazr:etlerine her kısımda ay ı-ınJa bu imtihan devrini hep be· 
iııt'rı iza:hat vermittir. Sırasile raber dikkatle ve merakla takip e-
Jııo} • ka:z,an, pamuk, hallaç, bobin, deceğiz. 
eıı a, dokuma daireleri dolaşılmı~, - Fazlı Beye, fabrikanın muhte-

llıodem şekilde kurulmuş bulu lif parçalarını bana anlatırken iş-
~ 1tıı.akine ve tesisat görülmüt • çilcrin yetiştirilmesinde, makine • 
,.;; &ınet Pa,a Hazretleri, her kı !erin bakımında dikkatimi celbe. 
il ~ tevakkuf ederek kendileri - den noktaları saklamadım. 
~ e \>erikn malıimatı büyük bir; ala işçilerin yetiştirilmesi, yeni sa-
d~ \>e ınemnuniyetle dinlemitler • nayi hayatımızda büyük bir vazi-
ır. le ve geniş bir sahadır. Her işçi 

fıo Boyaına dairesinde, ipliklerin ku:iandığı makineden azami isti • 

çılmi,tiı 88.fvekil Paşa geceyı yat 
ta geçirmiflerdir. 

Yeni paviyon faaliyete geçti 
Dün kü~t resmi yapılan yPni 

paviyon işlemeğe başlamıştır. Son 
ilavelerle Bakırköy bez fabrikası 10 
!>İn iğlik tesisatı havi modern btr . 
hale gelmistir. içerisinde 400 ame 
!e çalışmaktadır. Yeni paviyonun 
i{leme:ıile, fabrika imalatı mühim 
bir mikdarda artacaktır. 

Bakırköy Bez fabrikasının in • 
~aatma 1933 senesinde baflanmış 
tı•. Progııam mucibince 1934 sene 
sinin tubat, mart ve nisan ayiarm 
dan Avrupadan gelen makineler 
yerlerine yerıe.tirilmit ve yeni fah 
.. ika işlemeğe hazır bir vaziyete ge 
tirilmi, bulunmaktadır· 

Fabrikanın tuisatı moderndir 
Bu suretle evvelce 3,000 iğ ıktn 

1 u kere 10,000 iğe iblağ olunan 
Bakırköy bez fabrikaH mümasil 
sınai müeasesata karşı normal vü 
satte, modern tesisatlı, rekabet kuv 
vetini haiz bir fabrika haline gic • 
miş bulunmaktadır. 

Fabrika neler yapacak? 
imalatı, ciheti a.skeııiyenin ı>a· 

r.ııC-du kum~ ihtiyaçlarına kifayet 
itibarile cevap verebileceği gibı, pi 
yasada da eski imalatından fazla 
olarak ince patiska, desenli bezler 
vc pamuk elbiselik kumaflar ~ıka 
ıacaktır. 

Kuvvei muharrikesi şimdilik 
~ehir ele!drik tebekeainden alına
cak ise de icabında müstakil bir 
kuvvei muharrikenin tesisi için de 
lazımgelen tetbirler ittihaz edilmiş 
bulunmaktadır. 

Senede 9 milyon metre kumı:tf 
istihsal edilecek 

Bakırköy fabrikasının halıhazır 
da ve gece gündüz çalışmak sure
tile senelik istihsali 2 milyon met
redir. En son sistem makinelerle 
techiz edilmi' oimlsına binaen bu 

MEMLEKETTE 

Aydında 
Sihhat işleri 

• 

Bir zührevi hastalıklar dis
panserine de ihtiyaç var 

AYDIN, (Milliyet) - Mem
leket hastahanesi vilayeti
mizden başka komşu vila
yetlerden de gelen bir çok hasta· 
lara f ·fa ve derman sunan bir şifa 
yurdudur. So nsistem rontgen ma
kinesine geçen sene tedavi cihazı 

da getirilmit ve bir çok hastahane
lerde eşi bulunmayan bu makine 
az zamanda bir çok yurttaşların şi
fa bulmalarını temin etm~tir. 

Hastahane asri ve çok muntazam 
bir laboratuvara aahiptir. 

Harici, dahili, göz ve ka.dın ser
visleri bugünün terakkilerine uy
gun bir hale ola.ttırılmıttır. Hasta
hanemizin noksanı tecrithane ve 
karantine kısmının ayrı bir paviyo. 
nu olmasıdır. Bu noksanın telafisi 
için de geçen sene vilayet bütçe
sine tahsisat konulmu~ ve paviyo
nun temelleri kazılmıştır. Altı ay
dır atılrnıyan temeller· n birin ev
vel atılarak ve bina ikınal edilerek 
emsali için de çok ileri giden ve 
vilayetimiz için büyük bir varlık 
t~.kil eden bu sağlık yurdunun bu 
noksanın da tamamlanacağını şüp
hesiz sayarım. Ankara belediye 
hastahanes'ne nakledilen dahiliye 
mütehaıssısı Dr. Nihat beyden boş
kalan dahiliye mütehassıslığına he
nüz kimse tayin olunmadı. Bugi.in 
bakteriyolog Nuri Bey tarafından 
idare edi~en bu kısmın mütehassı
sının da biran evvel tayin edilme
si Aydınlıların ba~ gelen dilekle
ridir. 
Aydının mühim sıhhi ihtiyaçla

rından birisi de bir zührevi hasta
lıklar dispanserinin olmamasıdır. 
Hastalıklı kadınlar için hastahane 
de ayrılan 10 yatak ihtiyaca yetmi
yor. Günde 30,<W kadına ayak teda h ~ şekilleri üzerinde tecni· iade edecek kabiliyeti, yalnız bil-

t:ıİr .Yapılmı,tır. ismet Pa~ Haz gİ ile değil, bir nevi ateşli hıra ha h 
~ erı, dokwna kısmında 250 do · tine gelen arzusile temin etmeği dü- :'! 
)~il makinesinin bulunduğu bü· şüıımlidir. Bütün milletin yeni ik • ı 
t u.k salonda da işçilerin çahtmala tısadi hayatını istikametlendirmek 

1 

1 
visi yapılıyorsa da bunlar bir ta
raftan tedavi görürlerken b:r taraf

ı tan da hastalıklarını yaymakta de-

'Ilı takip etmitlerdir. i~i.ı ehemmiyet verdiği bu labriku 1 
t.,Blllıdan sonra, Bakııl'cöy bez fab lıır ancak bilenlerin, çalışanların, 

d
111aaının eski aksamı gezilmiş ve öğıenmek isteyenlerin ve öğren • 1 

a." tl•le t ----' b' "dd t · t ' nı<•k kabiliyetinde olanların bu!un t he ı r r.....,.,e ır mu e ıs ı 
a a.t etmitlerdir. dı.ğu yerle olacaktır. _ 

t' Ba,vekil ismet Pl4a Hazretle- Bilgisi, çalışması, hevesi az 1 

1
1 

Yeni paviyonun açılması müna.- olanların sığınmaları için mil-
i thetile gazetecileri kabul etmit • let fabrika yapmıyor ve yap· 
~er ve fU beyanatta bulunmuşlar • 
~ır: mıyacaktır. .. 
)~ -:- Bakırköy bez fabrikasımn 
~ 111 tesisatını hep berabeıı açtık. 
~~~ •ene bu vakit, bugün gor • 
~lııtliınüz güzel parçalar yeni ya • 
le .111 karıtık bir manzarasını gös
~l'Otdu. Bugün hepimize, fabn
kı 111 her tarafını bilerek anlatan 
,/ıııetli müdürü Fazlı Bey geçen 
lf he, bugünleri bana vadetmişti. 
da. aya.tında taaavvurları zamanın 
lit "~dolunduğu gibi tahakkuk et 
Suehılınek büyük muvaffakıyettir. 
ı1~er Bankı ve Bakırköy bez fab 
tiııı 1 idaresini ayrıca tebrik ede-
4.~ ll.akırköy fabrikası bundan 
~~hen seksen &ene kadar evvel 
ele 1ıııu, ve ayni zamanda elden 
ttııı~~erek devlet idaresine intikal 
l'e; t~~·Bana verilen ma!Uınata gÖ· 
ti~ Uıı:ıJıuriyet bu fabıilı:ayı tak· 
li~ ttı. ~600 iğlikle ele geçirmişti. 
~ık esııat devrinde 3600 iğe kadar 
~rıllllıf, yeni dairelerle fabrika 
~lııı ~ 9 bin iğlik bir müesaees 
ı~ıı,tuz.. Bugün memlekette, zan 
~le e~ltn, lzmirdeki hususi müesse 
fa.h,~ e daha çok iğ bulunduran 
k1~ lilta.lar vardır Tabii Sümer Ban 
~Ilı~~' etmekte olduğu bü~ 
•lkbahtıalar, • ki ilki önümü-zdekı 
'ııelfı.l ~da i,lemeğe ba,lıyacak • 
'&ıe eketin en büyük dokuma mü 

Ôeleri olacaktır 
tilta: lllıu-a bakılırsa, Bakırköy fab 
~•la.b~ı~aha küçük bir müeuese ıa 

il ı ır. 
li~1111Unla beraber, Bakırköy fab 
~'hıı 111111 hususiyetlerini ve hususi 
llıek etle~i nazarı dikkate vaz.et 

~ıı:n için hakiki birı zevktır. 

Fabrikaların kapı•ından ilk gü 
nü giren memur ve işçi herkes bu 
c>ası evvela yüreginin ~ç~ne ye~let_ J 

tirmek lazımdır. Onun ıçın yenı bu 
yıik fabıikalar ilk kuruldukları au 
dan it~baren sanatinde ve mariye
tinde dikkatten yüreği titreyen sa
natkarların yetişmesi için gayrı.;t 
~ıırfedeceklerdir. Burada gönlü -
~um iyi şeyler len birisi fabrikada 
hanımların geniş bi:ı çalıfma ze • 
mini bulmasıdır. Ötedenberi kaııa 
atim odur ki, lıanıml"~mıız d°"'-u· 
ma işlerinde ince zevkleri ve el ma
hııretlerile bizim dokumalarımıza 
diınya<la husu:;i bir zevk ve huJusi 
bir kıymet temin edeceklerdir. Ba
zı tabii mahsu!lerimizin kendine 
r.ıahsus bir nefaseti olması gibi, el 
işi itlemeler~mizin mazide tanın • 
mı~ hususi ç~itleri gibi yeni do • 
kuma fabrikalarımızın da her ta
rafta sevilecek ve aranacak ince • 
likleri olacaktır, olmalıdır. 
Bakırköy fabrikası cumhuriyet 

te 1600 iğlikden 9 bini geçen ige 
varını, ... Bu terakki nisbeti, san.ı.t 
lıayatımıza örnek olursa Türkiye 
az zamanda sanayi tabasında yük 
ı;eık neticeler alacak demektir. 

Bu tafsilatı sizlere ve efkarı u 
mumiyeye zevkle veriyorum. Ü· 
mit ediyorum ki, millet, yeni fab • 
rıkalara, memleketin ıanayıleşm~
si için gösterdiği alakaya iyi neti
celer alacağından emin olarak bi
zim sevinciınize iştirak edecektır • ., 

Merasimden sonra •• 
F abrikanm gezilmesi bittikten 

sonra terasede b:r müddet kaim-

Fabrika müdürü Başvekil Hz.. ne 
izahat veriyor 

istihsal ayni mesai ile senede 9 mil 
yon metreye çıkacaktır. Fabrika 
hini hacette askeri imalat kalite • 
lerini tamamen imal edebilecgı gi 
bi iktıcadi sahada çalı,ma halinde 
de senede vasati olaıak 3 milyon 
metre halk ihtiyacı için patiska ,. c 
ince Amerikan bezi ve mulıtl:f pi 
yasa bezleri imaline muktedir ola
caktn'. 

Fabrika 4800 insan geçindireccktir 
Uç posta ile mesai halinde se • 

ııelik istihsal 12 milyon metreye ba 
lig olacaktır. Takviy edilecek fahri 
kada azami istihsal halinde 120ll 
amele ve buna tekabül eden 480() 
kıfi geçinecektir. 

Kağıt ve şişe fabrikalarının 
temelleri atılıyor 

Ertuğrul yatı bu sabah B~ve • 
kil Pllf& ile diğer zevatı hamilen 
lzmite hareket edecektir, Saat 10 
da lzmit kağıt fabrikasının teme
ii atılacak, bunu müteakın lim.ı.nı 
mıza dönülecektir. 
Hereke fabrikası teftiş edile • 
cek ve şişe fabrikası merasimi 

saat dörtte değil beşte 
yapılacak 

Son dakikada aldığımız malu
'IU&ta göre; lzmitten dönüşte He • 
ıekeye uğranacak ve Hereke nın 
~ucat fabrikasında yni kurulan ha 
zı kısımların da küşat rsimleri ya
r,rlacaktır. 

vam etmektedirler. Belediyenin 
dispanser için hazır binası ve kad
ro~unda iki de dokk>nı ve sıhhat 
memurları vardır. Ufak bir himmet 

, le bir dispanser açarak bu çok mü
him iti kökünden halletmesi çok 
ehemmi~etlidir. Ha.stahanemizin 
çok Qynıetli bllfhe'lı:imi Necip be
yin bu hususta venliği izahattan 
sonra iki senedir ara sıra yazdığım 
bu mevzt«I tekrarlamağı çok lüzum 
lu gördüm· 

Siirtte açılan 
Yeni caddeler 
Şehir yeni binalarla git

tikçe güzelleşiyor 
SURT, (Millilyet) - Şehrimizin 

Cumhuriyet meydanını genişlet

mek üzere evvela keyabiye ve pa
zar yeri olarak ittihaz edi-

ı len mevkilerin belediyece yık
tırılma.sına batlanmıştır. Bu yerler 
Cumhuriyet meydanına ilave edi
lecPklerdir. 

1 

Diğer senelerde olduğu gibi bu 
sene de Siirtte İmar faaliyeti pek 
fazladır. Bu faaliyetin en çok göze 
çarpan yeri, Valimiz A.Sakip be
yin gayretile geçen sene açılan 
10 nuncu Cumhuriyet caddesi 
dir. Caddenin her iki tarafında 
inta edilmif ve edilmekte bulu
nan güzel binalarla, mağaza ve 
dükkanlar caddenin manzarasına 
bir güzellik daha katıyorlar. Müs
takbel Siirt • Bitlis yolunun batlan· 
gıcı sayılan 20 metre genitliğinde
ki caddenin açılmasôle belediye ci
varından batlanan Liitfi Pa~ cad
desinde genişletme faailyeti batla
dığını bildirmittim. Büyük cadde
nin açılması için sarfedilen büyük 
faaliyetlerfo semeresi olarak az 
bir müddet içeririnde Cmnhuriyet 
meydanından Bireyke camısının 

arkasına kadar cadde ikmal edil-

Bu itibarla Paatbahçede lş Ban 
kası tarafından inta edilecek Jişe ı 
,.e cam fabrikasının temelatma ıes 
mi saat 16 dan 17 ye knlmıştır. 

miştir. Lütfi Pata caddesindeki ge
niteltme faaliyeti de belediye civa
rından Zabit yurdu binasına kadar 
geni, imtidat eden saha güzel ve 
geniş bir cadde haline ifrag edilmi.f 
tir. Bu iki caddeden batka eski 
ortamektep binasından Ulu cami, 
Çartı b~ı, eski S. Ali Haydar 
tekkesinin önlerinden geçmek sure. 
tile 20 metre genişliğindeki büyük 
caddeye raptedilmek üzere büyük 
bir cadde daha açılmağa başlan. 
mıştır. Bu caddenin 1 nci kısmını Davetliler Fabrikaya gİ~crı 

Bavetlilerin ona göre hareket et
meleri lazımdır. 

ismet Paşa Hazretleri ve lktı • 
sat Vekili Celal Bey, şişe fabı ika· 
sının temelatma merasiminde bu
:unduktan sonra Zonguldağa ha • 
ı-eket edeceklerdir. Yarın orada da, 
Somi kok fabrkasınm temeli atı
lacaklır. 

, teşkil eden e: ki ortamektep bina-

lngiltere 
Politikasında vüzuh 

(Başı l inci sahüede) 
imkan yoktur. Her dava, ancak 
cebir ve kuvvet vasıtasile halledi
lebilir!., gibi bir kanaatin teessüsü; 
be,eriyet için yıkıcı bir felaket o
lur. lngilizler, bu halin müsebbibi 
olmak gibi manevi bir mes'uliyet 
altına niçin giriyorlar? İngiltere· 
nin umumi politikası ve dlahsız
lanma politikası etrafında millet 
meclislerinde cereyan eden müza
kerelerde bir kısım muhaliflerin 
ortaya sürdükleri itirazlar, daha 
ziyade buna benzer düşünceler et
rafında toplanmıttır. 

Fransız siyaseti; lngilterenin bu 
yeni vaziyetinden azami derecede 
istifade fırsatını kaçırmamaktadır. 
Esasen; lngilterede bu yeni kanaat 
ve politikanın doğumunda Fransa
nın ve Frnsız gazetelerinin mühim 
bir tesiri olmuştur. Sulhün ve dün· 
yanın emniyeti, yalnız lngilizlerin 
bu yeni kararlarile hasıl olur. Bü
yük Britanya ile F rama, ayni mü
dafaa cephesinde bulundular mı, 
sulh için hiç bir tehlike kalmaz. 
Kendi kuvvet ve teşebbüsile mev
cut sulh nizamını devam ettirmek 
lngiltere için cidden büyük bir 
şeref oluyor!,, yolunda Fransız ga
zetelerinin aylardanberi devam e
den neşriyatı; hakikaten lngilz !e
rin gururunu okşamakta ve efkarı 
umumiyeleri üzerinde matlup olan 
tesiri yapmaktadır. 

lngiltere, rejiyonal paktlara ve 
bu arada Şarki Avrupa misakına 

taraftar olduğunu söylemekle "Lo 
karno"yu da müdafaa etmit olu • 
yor. Zaten harp kuvvetlerini arttır· 
mak için saydığı esbabı mucibe 
arasında Başvekil, Avrupadaki ta
ahhüt ve mecburiyetlerinden daha 
evvel imzalanan muahedelerin i
caplarından bilhassa bahsediyor. 
lngilizler, inandıkları politikaya 
sımsıkı bağlanırlar. Onları, inan
dıkları bir şeyden vazgeçirmek 
kolay değildir. Ecnebi gazeteleri 
J<adar bir kısmı memleket matbuatı 
da lngiltere efkarı umumiycsını 
Alman tehlikesine kartı, mübala
ğalı dütüncelere götürüyorlar. Al
manyanın hava kuvvetleri hakkın
da, lngilterede hani olan kanaat 
tudur: "Almanyanın askeri tayya
releri azdır. Bir defa bunları, iıite
dikleri kadar çoğaltmak kendi elle
rindedir. Fakat onların hudutsuz 
sivil tayyareleri vardır ki bunları 
derhal harp tayyareaine çevirebi
lirler ve bu suretle kuvvetçe bütün 
devletlerden üstün bir hale gelebi
lirler. Bütün bunları hesaplıyarak, 
lngiltere müdafaa kuvvetleri ha
zırlamağa mecburdur!,, 

Vaziyeti bir daha hülasa ede
lim: Bütün milletler, iktisadi buh
ranı, iktisadi mülahazaları unuttu
lar. Bir taraftan eski ittifak sistem
lerine, öbür taraftan da her mille
tin kendi başına müdafaasını te
min edecek silahlanma yartına 
gidiyorlar. Bu politika cereyanları, 
sola doğru giden içtimai cereyan
lara tabiatile kuvvet veriyor. En 
fena va:myetler karşımıda nikbin 
görünmek istiyenler de fU fikri or
taya sürüyorlar: Silahsızlanma yo
lile dünyanın sulh ve emniyeti ku
rulamadı. Belki de silahlanarak, 
tecavüz fikrinde olanları silahla 
korkutarak bugünkü sulh nizamı
nı tutmak mümkün olur! 

Siirt Meb'a•u 
MAHMUT 

smdan Ulu camiye kadar ikmal e
dilmititir. Mütebaki kalan krsım
larda da faaliyet devam etmekte
dir· 

Altay idman yurdu 
BALIKESiR, (Mililyet) - Cu

ma günü idman birliğile bir maç 
yapan Altay birinci fut.bol takımı 
2. 1 mağlup olmuttur. Altay maçı 
kazanamamak.la beraber çok gü
zel bir oyun oYDlyarak tiddetle al
kıtlaınnıflır. Birliğin biraz fa-vullü 
olmakla beraber enerjik oyunu mü· 
esirdi. Sene içinde bu maç ~adar 
zevkli diğer bir maç görülmuf de
ğildir. Halk bu güzel futbolden 

k un kalmqtır. idman 
ço memn .. b' k 
b . ı· ·· · dei ziyaret ıçın ıraya a • 
ır ıgı ıa . Al l l 

<1 Izmire gidecektir. tay ı ar 
s:lrkesinle gördükleri teveccüh ve 
takdirden çok memnun olarak iz. 
mire avdet ebnişlerdir. 

HalkevcHer komşu 
kasabalarda 

MiLAS, ( Milliyet) - Vilay~t 
merkezinin halkevi gençleri 25 ki
silik bir kafile halinde geçen günü 
ka:zamıza gelmitler ve burada çok 
muvaffakıyetli bir müsamere ver
mislerdir. 

Bllflarında, halkevi re;d Cavit 

Dünya 
Karışıyor mu? 

(Başr 1 inci sahifede) 
Japonya, Mançuride Rus nüfuzunun bii. 
tün izlerini büsbütün silmeğe çalı§1Dak· 
ta ve bunun için Şarki Çin demiryolu • 
nun kontrolünü tamamen eline geçinne
ğe uğTaımaktadrr. 

M. Mirota, Ru•ya tarafmılan redde • 
dilmiı olan Japon teıklifimn son teklif ol· 
duğunu söylemittir. 

Sovyet gazeteleri, Rus efk-irıumumi
yesini vahim bir .takım hadiselere ~· 
bazrrlamaktadır. 

Ma<ımafih Şarki Çin denmyollarına 
veyahut Mançuriye maliıkiyet, ibtilafm 
hak;ki •ebebİ değildir. J ponya, Man. 
çuri, Mongoüstan, dahili Çin ve Rus 
Türkistaruıı.ı ihtiva edecek bir Asya im. 
paratorluğu kuımıağa çalışıyor. 

Kont Okouma, çak evvelden Japon
yanm Hi.~distana kadar teves1'Ü el.me
mesi için hiç bir sebep mevcut olmadığı. 
nı söylemiı'ti. Newa Chrcmiıcle, sulh i
çin endite etnıekıte 'Ye nizaı .Je.,.>nJl!Dlh 
aram.:ıkta olduğundan ıüpbe edilmemek 
lizmıgeleceğini söyiemd<tedir. 

Bu gazete diyor IB: 
«Şayet bir tehlike vara, bu tehlike • 

ye -~c;ut v~ her halde Sovyet Rusya 
değildir· Şaıiı:ı Çin demiryollannnı sa
tın almması için )'1lpt!an müzalı:erelerde 
Japonyanm talanclığı tavır birtaıkırn dü. 
tiinc:elere yol açacak §d<ilcİe.ıir. 

Maliırtı olduğu ve?ıile Japon "~tU· 
mumiyesmin en nüfınAu kııımı, Mançuri. 
de tahaffuzi bir harp yapd.ma.sı k-bin<le
.dir. Şarki Çin demiryollanndaki Rus ;. 
daresine birib!rmi müteakıp kahul etti
rilmiı olan tahdidatm bir talrMk mahiye. 
tinde olduğunu kabul etmd< kolay de • 
ğildir. 
Ruayennı Milletler Cemı )~etiı,e girıne

ğe hıı.'?ırlanmakla olduğ•, ve t:zak Şark 
ta serbest kalabilmek için garpte bir ta. 
ıkım misaklar aktetmelae bulunduğu ,.,_ 
retindeki Japon iddiası, ufak bir tclılile 
hi!e mukavemet edebilecek bir iddia de
ğildir. 

Hakikat ıudur ki, Rusya, Cenenede 
hazu· bulunmakla Japonya111n keneli İh· 
tiyarile loaybeımiı olduğu beynelmilel 
iımkanlm-a sahip olacağı ve Japonyarun 
cihan efkarı umumiyeoin.. .ikinci defa o
larak meydan okurl<aı biraz düıünme
si lazongeleceği.dic.» ., _____ _ 
Tramvay Ücretleri 

(Başı 1 inci sahifede) 
!arda seyahat ücretleri çok ucuzlaya • 
cak ve halkın ır.en'ataine ola,,,.k ha le • 
dilecehir. Maamafih bu yeni tekil üze
rinde henüz temaslar devam etmekte • 
dir. Ve muvakkat tarife l Eylulden iti
baren meriycte girdikten sonra bu hu • 
•usta kat'i bir k •rar verilecektir. 

Saat kiralarının tenzili meselesi 
Saat kiralarının 12,20 kurup indi • 

rilmesi dolayısile icap eden hazırlıklara 
denm edilmekt.edir. Sa'i.hiytttar bir 
zat, dün bu husuıta bir muharririmi.ze tu 
mütemmim iz.Jıab venniıtir: 

"- Elektrik prketinin abonelerden 
cereyan sarfiyatını ölçmeğe mahsus sa • 
atler için almakta olduğu sonsuz ücret, 
imtiyaz mukavelenames.i in ruhuna uy
gun görülmemiJtir. Bu münasebetle Ya 
pılan tetkikat neticesinde herhangi bir 
~lektrik saatine feiz: ve amortisman ola 
rak yüzde 25 hesabile 15 sene mü 'd.t
le verilen paranın kafi oldttğu an'aşıl • 
mı~tır. Şu halde yeniden konacak sut. 
ler, bu fonnüle göre, 15 ıı:ne •:>nra a • 
bonelerin malı olacaktır. 

Kullamlıklan saate mukabil ayda yir 
mi beı kuruştan senevi 3 lira vermiş o .. 
hn eski aboneler ise, 7,S senede saatle
rinin bedelini ödem:! ve onlara sahip ol 
muı sayılacaklard>r. Bedelle."İ bu suret
le tesviye edilmiı saatler için bi'ahara 
bakım ve masarifi umumiye nami:e yiiz 
de S niıbetinde bir para verilmesi . iı.zmı 
gelmektedir. Eütün bunlard~ esas ola • 
raJ,, saat bedelleri 22,S lira itibar edil -
miştir. 

Bundan baıka sa•tlcrin hakiki kıy • 
metleri, abomnan müddeti ve yüTde on 
faiz ve amortisman eaaıı üzerinden abo 
neler tarafından sabo a1ınması da müın 
kün olacalı:br. Yani evine yeni bir saat a 
lacak bir abone isterse bu formül daire 
sinde doğrudan doğruya tesahüp edebi
lecektir." 

Kazancımız nedir? 
Saat kiralarının tenzilinde bil"\'.ok 

noktalardan kazançlı vaziyetler temin e
dilmiıtir. Bir kere, asgari 25 kuıuıluk 
Ücret yanyanya inmittİra En mühim o
larak ta, ilô.ııihaye ücr<;t a~sı imkam 
ortadan kaldınlmt§br. 

Bey olduğu halde seyahat eden 
gençlerimiz, on bet gün evvel Muğ. 
ladan çıkmıtlar, Köyceğiz, Fethiye. 
Bandırmaya uğradıktan sonra Mi
lasa gelmitlerdir. Genç muallim 
hamın ve beylerden tefekkül eden 
grup, uğradığı yenle tarih ve dil 
tetkiklerinde bulunmUf, her yerd~ 
müsamereler vermit ve halkla ya. 
kından temas ederek müsahabeleı 
yapmıştır· Miliista da, belediye paı 
kında kurulan bir sahnede "kcyün 
namusu,, adlı piyesi temsil etmitleıı 
ve çok muvaffak olmuşlardır. Bil. 
has.sa hanım müme&Sillerinin mu· 
vaffakıyeti cidden zikre değer ma· 
hiyette idi. Piyesin bir çok perde
lerini Milas halin göz yaşları il6 
alkı,lamı,tır. 

Cavit Beyin bir hitabesi ile baş
lıyan mÜ!'amerede, alaturka ve 
alafranga bir saz heyetinin çaldığı 
parçalar ve Muğla ortamektebi 
türkçe muallimi Tahir beyin in~al 
ettiği şiirler çok alaka uyandırmış
tır. 

Milas halkevi de turnelere çık
mak için hazırlanmaktadır. Pek 
yakın bir zamanda kazamız halke
vi gençleri de, spor, ve temsil teş· 
kilatı ile bir turneye çıkarak, vila
yetimizin bir çok yerlerini dola~
caklardır. 



MÜTEFERRİK HABERLER 
Dil kurultayı 
Merkez bürosunda 
Göııderilen tezler hakkın

da tetkikat yapıldı 
T. D. T. C. Umumi Katipliğinden: 
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Türk Dili Tetkik Cemiyeti umumi 
merkez heyeti ye kurultay merkez bü 
l'09<1 bugiin aaa.t ıs de umumi katip 
İbrahim Nec.m.i Beyin reialiği a.!tmda 
Çanakkale mebu•u Ahmet Cevat, Ak· 
u.ray mebusu Besim Atalay, müzeler 
ıınüdürü Hamit Zübeyr orta tedrisat 
umum müdürü Ha.san Ati, Konya me 
busu Naim Hazun ve profesör dok • 
tor Saim Ali beylerden mürekkep o • 
!arak topl~, kurultaya gönderi • 
len tezler hakkındaki tetkikatına de
vam etmiıtir. Toplantıda Sovyet hil • 
ginlerinden prof~ör M. Samoiloviç, 
profesör M. Me§aninof ve Eakiııehir 
mebusu profesör Yusuf Ziya Beyler 
misafir ~arak hazır bulunmu;lardır. 
Umumi merkez heyeti yarın aaat ıs de 

Ankarada yapılan sergi binası 

tekrar toplaiacaktır. 
Üçüncü aza lilltesi 

ı - J8 Ağustos 1934 cumartesi gÜ 
nü saat 14 te toplanacak ikinci Türk 
Dili kurultayma aza olarak iştirak et 
mek üzere müracaat edenlerin üçün
cü li.atesi f'ldur: 

inşaatı bitmek üzere bulunan Ankara 
Sergi E viniıı bir fotoğrafım dercediyo
nn. Saıri Evi Mimar Şe-vki Beyin ese
ridir. Bu hina ile Türk mimarlığı cidden 
iftihar edebilir. Memleketimizde ilk ya
pdan bir Sergı bina.ı gibi yepyeni bir 
mevzu üzennde bu kadar muvaffakıyet
le çalıtabilmit olan Mimar Şevki Beyin 
~mda bütün Türi< Mim....lığmm mu
vaffakiyetini selamJamak haklı ve ye • 
rinde bir bardcet olur. 

Milli llrtısat ve Tasarruf Cemiyetmin 
malı olan bu güzel bina, 29 birinci teş-

Maarif Vekili 

rinde bir milli -.ıt)'İ Jıergioi!e açılacak. 
tır. Serginin azami mükemmeliyette ol-
1Da$ı için çalışılmaktadır. ~ ayrı
ca d.ozan'dan önce ve Lozan'dan IODlıl 
Türkiye» ecllı bir .ıon hazırlımmaılııta • 
dır. Burada Türlôyerun iılataadi Oııriıhi 
resim, harita, ıırafik ve şiarlarla canlan
dırrlmaktadır. 

Sergiye iJtirak için müracaat müddeit 
1 eylfilde brtiyor. 

Sanayicilerimiz için bir İmtİban mey. 
danı olan bu _.giye i§tinok etmeleri ..,_ 
refli bir vuiledir. 

Türk izcileri --

Abdülcebbar, Abidin, Ağaoğlu Ah 
met, Ali Rıza, Ali Sedat, A Rıuim, 
A Zuhuri, Apti Tevfik, Aptullah Rı
za, Müteka.it miralay Atıf, Avni, Av
ram Ga:lanti, Ayşe Vesim H., Bedri, 
Bedriye Mustafa, Bedroa Zeki, Behiçe, 
Beh're Hilmi, B~im, Burhan Sahir, 
Dr.Cahit Cevat, Celal Esat, Cemal, 
Cemal, Dr. Cemal Zeki, Dr. Cevdet, 
Mfil&zim Doğan, Ekrem, Emin, Fah· 
rettin ~t, Fahri, Fahri, Faruk, Feh 
mi Razi, Feridun, Feridun Dündar, 
Fevzi Muhip, Fikri, Dr. Fuat, Fuat, 
Gurd"kyan. Göizide Ounnn, H. Lüdner, 
H. Hayri, H. Rıza, H. Vasfi, H. Uluğ, 
Hafız Cemal, Hakkı At~ Halim Sa
bit, Halime , Halit Ziya, Hamdi, Ha
mi. Hamit , Hasan Remzi, Hatice Mua 
tafa, Hatice, Hıfzı Tevfik, Hicri, Hi
dayet, Hikmet, Hüseyin DaniJ, Hfue 
yin Hüaamettin, Hüaeyin Maral, Dr. 
lbrahim Hanif, lhrahiın Osman, iffet 
Halim, A. İhsan, İhsan, İnayetullah 
Cem.all, 1-ail Sıtla, Öz Türk Ahmet
oğlu lamet, K. Hirant, KAt:be Abidin, 
Keverk Sımkeıyan, Kev...,. Ferit, La
tife Bekir, Leman Cevat, M. Asım, 
M. Baha, M. Cemil, M. Fuat, M. iz • 
zet, M. İzzet, M. Mesut, M. Vahit, 
Mehmet Emin, Meliha, Meliha Hanım 

Zeynelabidin Bey dün 
şehrimize geldi 

Ağustos sonunda İstanbu
la avdet ediyorlar 

ve beyler. 
2 - Kunıltaya daimi dinleyici olarak 

iftirıık etn>d< üzere münıcaeıt ede!tlerin 
üçüncü listea ıudur: 

Mu.nez Hanını, Muhtar Bey, Muh· 
tar Bey, Mvlc...W... O.ınm Hanım, Mus 
tala H~ Bey, Mustafa Hulki Bey, 
Mustafa Nuri Bey, Muzaffer Muhitnn 
Bey, Müfide Hanım, MiineV'v...- Hanım, 

N. Doğan Bey, Naci Bey, Nafiz Bey, 
Madam N. Nargileciyaıı, Nebiye Musta
fa Hımmı, Nefise Hanun, Neriman Ha
nım, Neriman Ziya Hanım, Nimet Bey, 
N;met Hanım, Nurettin Bey, Nurettin 
Bey, Nuri Bey, Nuri Adil Bey, Nuı~ye 
Hanım, C>n-ı Bey, Orhmı Bey, Pavla· 
ki Meliıtopolo Efendi, Pirizade Borlu A
e11n Bey, Rabia Ratımeti H...,ım, Ragıp ! 
Bey, Rahmi Bey, Rana Harum, Recai 1 
Bey, Sabri Bey, Sabri Güzel Bey, Or. · 
Sadi Bey, M. Sadi Bey, Safi Bey, Safi. 1 

Maarif Vekili Zeynelatndin Bey dün 
sa!bah Ankamdan ıelırimize gelmi~. 
Vekil Bey istasyonda telnimizdeki ıına
eril erkiını, mualli:mler vesaıir bazı revat 
tarafmd n kar§ılanınııtı... 

Vekil Bey sel>ahleyin doğnıca Oni
veftiteye git:mittir. Üniversitede Rektör 
Cemil Bey, Fakülte Ddauıları, Umumi 
Katip Ferit Ziibtü Beyle, Üniverftte iş
leri etrafında uzun müddet görüşmüf ve 
izahat almıştır. 

Zeynelihid-io Bey, öifed.,., ..,,,... Ba
kırköyüne giderek yeni bez f ri.kaaı pa· 
vİyonunuıı açıhna mcnı&iıınindc • .- bu 
hmınU4tur. Zeynel"bidin Bey, ay nu
ııa lc:ıdar şebriıni:ııde kal cak ve Üni ve.-
ıite, maarif işl<Tile Jnefl:Ul olacaktır. 
18 oğustosta ikinci Dil Kurultayının kü
§'adnu )'1lpacaktır. 

Maarif Vekili Pempalaı otelinde ika
met etmektedir. 

PerfUDl>e günü Üniversite Doçentle
ri, Vekil Beyi ziyaret ederek maa~
mn artırdmaaı ip et..afmda izahat vere
cd<.lerdir. 

Dün öğleden - Onivenitede Yük
sek Tedrisat Umum Müdürü Hamit, Ta 
lim "" Terbiye Reisi Ihsan, Rektör Ce
mil, F.,., Fakültes.i Dekanı Ali Yar Bey
lerin huzuru ile bir içtima yapılmıflır. 
Dünkü içtimada, fakültelerin yeni den 
&e11eSi için i tiyaçlan olan levazımı ted
nJİye ıınaddeleri teshit edilimttir. 

Orta Tedri.at Umum Mi.i<!ürü Ha...., 
Ali Bey de tebrnr.ıi:rde olduğı:ndan, Or
ta T eôrioat muıtlliın ka-drosu, ""kil bey 
tarafından 1.tanbulda tastik eC!ecdctir. 
Kadronun eylül batında ilaru bekleınmelı: 
tedıir. 

Müthiş fırtına 
ye Hanım ,Dr. Saim Ahmet Bey, O... : -o-

S;üp Ragıp .Bey, Selim Rıza Bey, Sema- lngi1terede bir çok yerlere 
hat Hanun, Senmlı1!1t Hanım, Seniha Ha-
nnn, Sezai Bey, Suat Hüsnü Bey, Şahap yıldırımlar düştü 
Mahmut Bey, Şaziye Hanım, Şefika Ha-
ınım, Şefika lamail Hanun Gaspirali H., LONDRA, 13 (A. A.) - Dün Lon • 
Şemsettin B., Şevket B., Şükrü B., Tah- drada ve lngil ere.Un daha !:.azı havali-

. B T fiik B T---"'- B Teol E ünde g_ ök g.üriılti>su.' .. !e •İmşekle kan•ık un ., ev ., evuA ., ogos • f _ _,_,~ _.._ '·-" li - ' 
lendi, Madan Thaliya lkcns, Türkan e""";"'""" ş ..... et yagmurlar yağmı§tıT. 

H Vah-'~ B v- ...c B Bırçok evlere yıldınm dı.işmiiş.ae de 
Muhittin anım, """ ., """ ·• ··f · -'~-- F ' 
Y f Z. B Z-'-' B z ,_. B Zek' nu U>ça zayıat y""'"ur. ırtına e•nasm-usu ıya ., """ ., exı ., ıye da E • _,_ , '·'-· cııb • 
tH Züh. H · a..,..1 te ... ı ot us çarpfŞlllış, yol-

., re anım. 1 d 
3 - Bu üç liste ile eyyeljı:i tistderde cu ar an 43 lci~ az, çok yaralanmıştır. 

adlan yazılı zatı..,. her ııün saaıt 10 dan 
12 ye ve 14 den 17 ye kadar Dolmalıa.!ı
çede Milli Saraylar Müdürlüğü daiream- · 
de açılan davetiye dağJtma mericezi.,; 
müracaatla lmrt1-nn alabili.-ler. 

4 - Azi ve dinleyicilerin dördüncü 
ın.t .. i yama nepedilecekt!r. 

Macar Leh münasebatı 
PEŞTE, 13.A.A. - Havas ajan

sı bildiriyor : Macar Batvekili M. 
GömböfÜn eylül iptidasında Var
'°vaya yapacağı seyahat siyasi bir 
ehemmiyeti haiz olacaktır. Çünkü 
hariciye nazın M, Kanya da ken
disine refakat edecektir. 

Burada zannedildiğine göre bu 
seyahat istimzaç mahiyetinde ola
caktır. Son Avrupa hadiseleri ve 
Roma ile Bertin arasında çıkan 
•iddetli münakatalar Pettede hu
zursuzluk tevlit etmi,tir. Macaris
tan B.,rEn ile teması kaybetme
mekle beraber, iktisadi ve siya
si muahedelerle bağlı bu!unduğu 
!talyaya teveccüh etmektedir. 

Mamafih 'imalde müzaheret 
noktaları aranması yine günün me
&eles: halini almıştır, Bununla be
raber Macaristan i1e Lehistan ara
sında bir anlatma çok müşkül gö-
2üktiyor. Çünkü Lehistan kendisi· 
nin teessüsünü muciı;ı olan Versail
les muahedesinin tadilini açıkça ter 
viç edemez. Diğer taraftan iktisa
di sahada da bu ki ziraat memle
keti arı:-ıında P.'en' ':ıir mübadele 
c"revanının tpessi.\s edebilmesine 
de ilıtima! yok~ur. 

İrlandada 
lktısadi vaziyetin çok bo

zuk olduğu bildiriliyor 
KORK - lrlanda - 13 (A. A.) -

Daily T elegraph muhabirinden: 
lrlanda müsta.kil hükUmeti çok müş

kü.I bir va:ı:iyet ;çc..isindedir. Vilayetle
rin çoğu, bir müddet için fıkaraya ettiJ<
leri yardımı k~e mecbUT olmutl...,_ 
d..-. Hiil<Umet ~r banl<aıJan para a
lamamaktadr. Diğer taraftan, lrl.....ta'
nm 1 ngiıtereye ihracatı tevaliufa uğTa
dığmdım .~an~evtaılade 32almıp. 

Aıre·ikanın ticaret 
muvazenesi 

WASHiNGTON, 13 (A. A.) - 1934 
senesi ilk üç ayıBa ait harici ticaret bi
lançosuna nazaran ihracat J.018.367.00!J 
ve ithaJat 928.903.000 dolara balii ol
muıtur. Amerikanın Avnıpaya 475.mil. 
yon ve Avrup3nın Amerik.aya ithalatı 
240.000.000 dolardır. 

Buhran devrinde Amerikanın harici 
tica~ı;, il!< de(.:ı olarak iki milyan geç
mektedir, 

~n benzinden pahalı 
OKLAHOMA, 13 (A.A.) - Su 

a_zlığı o derce;re baliğ olmuıtur ki, şo 
forler otomobıllerıne laznn olan Mıyun 
bir galonunu 30 çent vererek satın al 
ıınak mecburiyetindedirler. Halbukı 
benzinin bir galonu 17 çentten ibaret 
tir. 

M. Venizelos Londrada 
LONDR , 13 (A. A.) - M. Venôze

Jos ve zeve:t! .. İ b.r kac hafta kahnak tizc- I 
re bur-aya sc!rn:ıı01·c!ir. 

L YON, 13 (A. A.) - Profesör ve 
talebeden rnüreldcep 175 kişilik Türk 
talebe heyeti Lyon'u gezmiılerdir. He
yet yarm Provence • en Aix' e ho.rd<et 
edecelı: ve oradan da Napol.iıye giotme&ı: 
üzere vapura b.iaecddİr. Heyet oğu•tos 
nihayetinde l6tanbul'a dönec<ktir. 

SPOR 

Güreş müsabakası 
Şehrimizde alafranga profesyo

nel ._;. r~ yapmak uzcre Avrupa • 
dan getirilmi• olan 20 ecnebi peh
livanın müsabakaları 17 ağustos 
cuma günü Takaim stadyomunda 
ha.tlıyacaktır. Dün Türk pehlivan
larından Kara Ali. Mülayim, Te • 
kirdağlı Hüseyin w.Rifat Pehlivan 
lar dahil olduğu halde bir içtima 
yapılmıt ve neticede biri Greko • 
Romen ve d:ğeri serbest güre' ola
rak ıki büyük müsabaka tertibi ka
rarla~tırı!mı§tır. Hakemler Tiırk 
ve ecnebidir. Güretçilerle beraber 
~ehrimi:ie üç tane beynelmilel gü
reş !ı3 kemi de gelmiftir. 

Bugün Taksim stadyamunda sa
at 17 de güre'IÇiler idmanlar yapa
cak ve hakemler J:>eynelmi!el nizam 
nameyi tetlik ederek güre~.;iler 
hakkında mukarrerat ittihaz ede • 
cet..lerdir. 

Avrupadan gelen bu lmvveıli 
pthlivanlarla bizde son zamanlar
da parlıyan ve çok parlak neticeler 
a1an amatör pehlivanlar ara•mda 
bir mukayese yapmğa maalesef im 
kan yoktur. Filhakika Federasyon 
Reisi nizamnam~izin profesyonel 
güreşçilerle metgul olmadığını ve 
beynelm"lel nizamatm amatöı·ler
le profesyoneller arasında mü•aba
ka icrasına imkan vermediğini ken 
d!r.ine müracaat eden bir muharrİ· 
rimize söylemiştir. 

Halbuki; mesela; bir Çoban Meh 
medin bütün amatör gür~iler:n 
bileğ'ni büktüğü gibi mesela Fin· 
landiyalı Huhtanen, Macar Szabo, 
veya Çek Wavra karfısında ayni ne 
ticeyi alıp alamıyacağı cidden me-
rak edilir bir hadisedir. (A.A.) 

Frans2da baynelmilıl amele 
spor biyramı 

PARIS, 13 (AA.) - Dün Fransa 
da ilk defa olarak büyük bir beynel
ınilel amele spor bayranu yapılmıı -
tır. Mi4ahakalara Sovyet Rusya, Sar, 
Almanya, lsveç, Norveç, lngıltere, 
Amerika, lsviçre, ispanya, Çekcslo • 
vcakya ve Franaa amele 9P(>rCuları 
i!-t rak etmitlerdir. Stadyüm hirçok 
Sovyet bayraklarile .Wlenmiı bulun • 
makta idi. Ecnebi sporcuların ve has 
saten Sovyet Ru•ya sporcularının sa
haya giritleri heyecanla alkışl.ınmı§· 
trr. 

Amiral Byrd 
Buzlar arasından çok 
güçlükle kurtarılabildi 
WASHiNGTON, 13 (A. A.) - Ri-

yaset ettiği heyetin üssülharekeainden 
123 mid uzakta, buz Üzet"i.-.de kain küçü
cük bir kulübenin içinde yapayalnız, bü
tün kı,ı tetkikatla geçirmiı olan Amiral 
Byrd, zayıf, halsiz Eakat neşeli olarak, 
mhayet lrurtarrlm~ır. 

M. Thomas Poulton'un idaresinde bu
lunan tahlisiye heyeti, 8 oğustoata bir 
traktöre bınett!<, Little America'dan ha .. 
reket ebnif, ve hrtma ile daha batka 
r.ıi.ni-ter yüzünden İKİ defa geri dönme
:!e mcchur olmu'}tu. 

Amiral Byrd 28 ırıarttenberi, meteo
rolojik vaziyeti tellak için cenupta !.al
mıştır. 

Fındık 
Mahsulü 

lı 

iki ecnebi şirket nakliye 
ücretlerini arttırdılar 

TRABZON, 13 (A. A.) - Karade • 
nİzin i"hracat mallarından en mühimmi 
olan hndıklarmuzm nakliye ücretleri 
bekkaıda Doyçe Levant Linie ve Sveoiıa 
onıe..t Linie adlı ikıi yabam:ı vapur kum 
panyası amlarınclıa anlaşarak nakliye üc
retlerini geçen seneye nôsbeten yüzde 
30 artınmşlanlır. Bu mühim iln-aç malı
mrz üzerinde çok fena tesir yapacak o
ı..ı bu anlatma karşısında ihracatçılan
mrz fındrk piyasası henüz açılmadan, 
bir taraftan Devlet Denizyollan ldare
mün müdahalesini beklemekte, diğer ta· 
raftan da bu iki kumpanyaya bir rakip 
çıkannalı: ·<-~t.bl üs;inJe bulunmaktadır. 

Polonyalı izciler geldi 
Dün tehrimize 4S Polonyalı izci 

gelmittir. 22 Ağustosta tehrim'.ze 200 
Alman seyyahı geelcektir. 30 Ağııs -
tos.ta da 450 lngiliz seyyahı gelecek
tir. 

lzmir posta ve teliraf 
başmüdürü 

ANKARA, 13 {Telefonla) - iz. 
mir Posta ve Telgraf Ba.tmüdürü 
Enver Bey görülen lıizum üzerine 
vekalet emrine alınmıttır. 

Tren yolunda bir ceset 
MALATYA. - Geçen sah günü 

Malatyaya gelmekte olan Menin • Ma 
latya treni, geceli dtaayonunda bir· 
denhire durmut ve yolcuları heyeca • 
na düş\irmiİftür. Trenin durmasma ae 
bep; hat boyunda bir cesedin upuzun 
yatmasıdır. Ma!Lnist cesedi gördük • 
ten sonra freni aıkmq ve hadiseyi kon 
doktörlere hab...- vermiştir. Yapılan 
muayene neticesinde ceaet baş.ırun bal 
ta i'le parçalandığı görülm~tür. 43 
y&§lannda oaln maktulün, Ceceli kö
y;inden Mehmet oğlu Alunet olduğu 
ve o civarda bulunan dan tarlasında 
bekçilik ettiği anla§llmı~ır. Katiller, 
zavallıyı öldürdükten &dnra, cinayet • 
ler;ni kapamak için ceJıedi denıiryo • 
!una bırakmıf!ardır. Zabıta tahkika • 
ta batlamı§lD'. 

Büyük ikramiyeleri kaza
nan memleketler 

25.000 lira ı.-- 12021 ....,_...,ı, 
biletin dört parçası l..ıanbulda, bir par
çası Artova, Bur..., lzm.i.-de .atılnıı§, bi~ 
parçası Edritebirde satılmıyanık <ade 
edilmiş, İki pıilı"Ç8ISI ...tılmamlflır, 

10.000 lira kazanan 19102 numaralı 
bHetin beştebirlik bir ve onda birlik üç 
ki cem'an beş pan;uı lıtanbulda, hiı-er 
parçası Mersin, İzmir, Muğlada ...tıl • 
mıı; iki parça11 ... tılmanu;tır. 

4.000 !Ua k"7.antm 13647 nurnaraılı hi
letiın !Jeıte birlik biT ve onıda birlik üç ki 
cem'an beş parçası lstanbulda bi,.... par· 
çaıııı lzımir ve Maniaada oatılnu§, bir 
parçası E~irde satılamıyımı.k iade 
edilmiş ve iki parçası satılmamıştır. 

3.000 Irra kazanan 9712 mımaralı bi
letin dört par·;ası lstanbulda, birer par
ça11 lzmir, Ankara, Nazilli ve Çi.ç&cda
ğmda sa!Thm§ ve .iki pMçaaı satılm:ımıt
tır. 

Satılık kağıtlar 
70xl00 ebadında kaplık ,evyot 
70x100 ebadında maroken tak-

lidi kahverengi mücellit kağıdı. 
50x65 ebadında maroken tak

lidi pembe ve krem ve yetil renkte 
mücellit kağıdı. 

Yukarıda cins ve boyları gö:rte 
rilen kağıtlar toptan ve perakende 
aatılıktır. Arzu edenlerin nümune
lerini görmek ve fiatlarını öğren • 
mek üzere matbaamıza müracaat
ları. 

5090 

Kiralık hane 
Arnavutköyü Akıntıburnunda 

aahilde "Ye tramvay caddesi üzerin 
de fevkalade nezaretli elektrik, 
lıavagazı ve suyu havi üç odalı da 
ire kiralıktır. Görmek için mez • 
kur haneye pazarlık için idare mü 
dürümüze mün.cataları. 

5091 

İstanbul Levazmı Amir· 1 
liği Satm Alma Komisyonu 

Hanları 
---~~~~~~~~~~~-

lstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı krt'at için 2136 
ton Lavamarin kömürü bir 
müteahhide verilebileceği gİ· 
bi işbu miktar ayrı ayrı talip
lere verilebilmek için üç guru· 
ba ayrıldığından 19-8-934 
Pazar günü saat 14 de kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartname· 
sini göreceklerin her gün ve 
taliplerin belli saatten evvel 
tt-k'1flerini Tophanede Komis
yona vermeleri. (128) (4068) 

4684 

'649 
~~~~~~~---~~~~--__,-~______,/ 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde~ 
Hizmet ot<;>mobili ve motörlerin ihtiyacı için açık ~ 

nakasaya çıkarılan 6 ila 8 ton benzinin yevmi ihalesi 0 fili 
1 ?.-~-934· tarihinde beher kilosuna teklif edilen 32 Jcıl JI' 
fiat haddi layik görülemediğinden münakasanın bir h ti 
ınuudetle temdidine karar verilmiştir. Tenzilatla itasına .J 

lip olanların yevmi ihale olan 19-8-934 tarihine müsadif _5 
zar giinü saat 15 de Vilayet Muhasebeciliği dairesinde ıv· 
teşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. (4742) ./ 

İstanbul Posta Telgraf 
Başmüdürlüğünden: 

15 Ağustostan itibaren Ankara. Eskişehir • lstaJ1~ 
arasında işliyecek uçaklarla sevkedilmek üzere her nevi Y' 
ta müraselatı kabul olunur. (4745) 

İstanbul Deniz Ticareti 
müdürlüğünden: 

Denizyolları lşletmesinin sahip bulunduğu" KIZILl: 
MAK, SiNOP ve ZONGULDAK " vapurlannın idare 
tiyacatı için kömür nakliyatını deruhte eylemiş bulunan .~ 

zade Mustafa ve Hüseyin Münir Beylere kendilerile nıu;ı,: 
kit mukavele ahkamı daires~nde sırf karuzarar ve hes3 ti. it 
rma işletilmek ve idarenin tahriri müsaadesi alınmadık~a d~ ~ 
nebi limanlarına gönderilmemek üzere 2-8-934 tarihırı ,V 
itibaren bilabedel emirlerine tevdi ve iare ve kendi firıtı ti 
rırun forsunu koymalarına müsaade edilmiştir. Mukavele .. 'il 
cinhin(·ı~ işbu gemilerin ve yapacakları r.eferlerin bi!cüınl~ 
sum, maaşat, tamirat ve her nevi masarif ve her türlü . ..,.._, lrl 
ve tiiccari mes'uliyet ve mehÔt liki hedema mümaileyhııııtt ııl 
racirlir. Ancak gemilerin mülkiyeti kemafissabık Idareee İıı 
mamen mahfuz tutulmuştur. ilan olunur. (4670) .1 -t _________________ ....,,,, !l 

Maden Kömürü İşleri 1i 
Türk Anonim Şirketinden 

Zonguldak'taki sun'i antrasit fabrikasının temel atma ırı~ 
m'ne davetli bulunan zevata gönd erilen davetnamelerde CÜ 
RIYET vapurile hareket edileceği bildirilmiş ise de itbu vapur

1
.JI 

ne GOLCEMAL vapurunun ikame edildiği bir yanlışlığa mahal ,. 
mak üzre ilan olunur. / 

Şark Demiryollarından: 
TENEZZUH BiLETLERi 

17 Ağustostan itibaren 28 Eylül 1934 tarihine kadar zirde gösteril<I' 
vakif giıeleri CUMA ve P AZARTESI günleri berveçhi ati mahaller içİll 
tenzilatlı olarak tenezzüh biletleri aatac aklardır : "" 

1) ISTANBlJLDAN EDIRNEŞEHIR - sade gidit: inci m:vki 494,75 p ı 
2 nci ,, 360 -
3 ncü ., 230,__.... ~ 

2) ISTANBULDAN UZUNKOPRU - sade gidit' inci mevki 4()8,50 -
2 nci " zg6/I' ~ 
3 ncü " 189P ~ ~ 

3) -ISTANBULDAN KIRKLARELi - sade gidiı: inci mevki 42~ - ij 

: :~ :: 196.ff 
1 ~ 

4) EDIRNEŞEHIRDEN ISTANBULA •• sade gidit : 1) deki ayni fiatler 
5) UZUNKOPRUDEN ISTANBULA - sade gidit' 2) deki ayru fiatler 
6) KIRKLARELi ISTANBULA - sade gidit : 3) deki ayni fiatlet. ~· 

Bu biletler yalnız 106, 107, 322 ve 3 23 No. lı trenlerde ve verildikl;;, 
ııün için muteberdirler. Bunlar bagaj eı yası için bir meccaniyet bal<kılll 

~ 

dirler. 

Dört yaıından yukan çocuklar büyü kler gibi ayni ücreti tediye ederlel'• 

YENi NEŞRiYAT 

(Botun) çıktı 
Bu il'm, sanat, fikir ve edebiyat 

meanuasınm altıncı sayısı da zengin 
hir münderecatla çıktı. Bu nüshada, 
birçok resimli aiyaai makaleler, ede
bi münakaıalar ve tiirler vardır. O • 
kuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Holivut 
Holivut'un ıs Ağu•to:: nüshası gü

zel renkli resimler ve ~n &<>Jlı &inema 
lıaberlerile :ntişar etm.i~tir. 

Dr: Hafız Cedi 
Dahiliye müteha11111•• lı 

Cumadan ba,ka günler~e 
(2,30 dan 6 ya) kadar • 

Divanyolu No. 118. I~ 
M h te uayene ane ve ev el 

22398 yazlık ikametgah t i ' 
Kandilli 38, Beylerf>e'I~ 

' 
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Nafıa Vekaletinden: Deniz yolları l<-....ı•"I-ı ara. a.lıipleri. 
ıcı tfyon - Antalya hattının Afyondan itibaren 25 ila 40 
ıllJiı ılometreleri arası ikinci kunın inşaatı kapalı zarf 

e .~ünakasaya çıkardmıştır. 
ii l'v1unakasa 3 Eylül 934 tarihine müsadif pazartesi gü
:Lla.akt 15 de Nafıa Vekaleti Müsteşarlık Makamında ya
~a trr. 

iŞLETMESi 
Acenteleri : Karaköy Köprübafı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzade 
---•Haa. Tel 22740 ._ __ i 

1 Eylül 934... tarihine 
kadar Bankada 
yirmi beş lira 

A 

as garı 
EYLÜL 

•J 1' aliplerin fenni ehliyet ve cari 11eneye mahsus Ticaret 
"'
181 'k 1 · kk · l ~ vesı a arı ve (28750) Iıralık muva at ternınat a-
t ay~ı gün ve saatte Komisyonda bulunmaları lazımdır. 

ı A.. alıpler bu husustaki şartnameleri (50) lira mukabilin
ltik nkara'da Nafıa Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden te-

edebilirler. (4634) . ~ 

......... İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları . 1 
~~ Münakasa gÜnÜ Açık Kapalı Cinsi 
ı',lO O 27-8-934 Pazartesi Sa.13 Açık Bulgur 
o'~ 27 -8-934 Pazartesi Sa. 13 Açık Kuru fasulya 
s'Ooo 4-9-934 Salı Sa.13 Açık Kok Kömürü 
~·)()o 4-9-934 Salı Sa.15 Kapalı Arpa 
3'.)0o 8-9-934 Cumartesi Sa.13 Kapalı Yulaf 
) )() 8-9-934 Cumartesi Sa.15 Kapalı Kuru Ot 
g' .Ooo 15-9-934 Cumartesi Sa.10,30 Kapalı Saman 

1) 1 l )Qo 5-9-934 Cumartesi Sa.13 Açık Pirinç 
' 15-9-934 Cumartesi Sa.15 Açık Kriple maden 

[) kömürü. 
o:ıç arıcada Müstah~e.~ ~ev~i ~ğır Topçu alayı ile, Dağ 
e in~ alayb~·ü: .. : her ılasının ıhtıyaçları olan yukarda cins 
~ ~: tralariyle münakasa giinl~ri yazılı erzak Darıcada sa
i !!"illa komisyonunca alınacaktır. Taliplerin şartnameleri
riııorlllek için her gün ve münakasalarına iştirak edecek-

ltıe:ı:.kıir knmisvona müracaatları. ( 4506) 
4907 

Yi~e. . k'l P 
• • • 

i'ar . ıçın 1 1027 ı o ınar 
~ tein 9222 ki1o Gaz Ya

i d9·934 pazar günü saat 
ile ayrı ayrı a!eni münaka

lİıı~ 'atın alınacaktır. Talip
tk ~~aaf ve şeraitini öğren
l'ıaıı U:ı:ere her gün ve müna
l!ı 'lla girişeceklerin Vizede 
tıa~ K . .. 

~a. a. omısyonuna mu-
a.tları. (87) (4731) 

l;ı: • * • .. 4a ıtıır Müstahkem Mevki 
-~ ~1tıın 21,750 kilo Sade 
~ ~ ~~tıyacı kanalı zarf usu
r, 1 llnakasaya konulmuş
~alesi 5 Eylül 934 çar· 
İiıt günü saat 16 da lzınir 

a.hkem Mevki Satınalma 
~İs:vonunda yapılacaktır. 
~kl~l~rin şartnamesini gör
'~ •ç~n her gün ve münaka
ıv:ı l>ıreceklerin belli saatten 
lr teklif mektuplarını . Mez 
~ı ~0ınisyon Reis!iğine ver-
. ~rı. (S33) ( 4732) 

1' "' "' • 
'il O~irdağ krtaah için 600 
ltıb u~ 5 Eylül 934 çar
"ı' a ırunü saat 15 de kapalı 

ıa ' 
~le~; satın alınacaktır. Ta-
~ hıı:ı Şartnamesini görmek l ·r~ er gün ve münakasasma 
~ı t,ı~erin belli saatten ev
'~l)ıd ıf rnektuplarmı Tekir
-llta, a Satmalma Komisyo-

"errneleri. (86) (4735) 
)'~. . .. 
'il~ ırdağı kıtaatı için 200 
~~ Un 20-8-934 pazartesi 
~ a.t 'aat 15 de pazarlıkla sa
tda, ~acaktır. Taliplerin T e
'tda Komisyona mü-
~' ı. (84) (4734) 
lt~1•ehir Hava kuvvetleri 
1), )' ~ rnevcut 42 ton Mar-
1 ~ Rın 22-8-934 çarıam· 
ı~)ııu saat 15 de kapalı 
'~e)~desi yapılacaktır. Nü
'lld, 1 ~Örmek ve evsafı hak 
'~e~'lurnat almak üzere 
~~r ltde Askeri Satmalma 
a.tıl\ai._da Vekalet lstanbulda 
~t~t "lla komisyonuna mü
~tı "e ~erek taliplerin belli 

Satmalma komisyonuna mü
ı·acaatlan. ( 4499) 

4906 
• • • 

Top Koşum Hayvanatı i-
çilı 300 adet hamut kapalt 
zarfla. satın alınacaktır. Mü
nakasası 1-9-934 cumartesi 
günü saat 11 de Ankarada M. 
M. Vekaleti ııatmalma komis
yonunca yapılacaktır. T aüp
lerin şartnamesini görmek i
çin ve münakasayq, girecekle
rin oeili saatinden ~vvel tek
lif mektuplarını mezkôr sa
tmalma komisyonuna verme
leri. ( 4502) 

4910 
• • • 

Çorludaki Askeri Hastane• 
nin ihtiyacı olan 18,000 kilo 
Siit açık münakasaya konul· 
nıuşlur. Münakasa günü 28 
Ağu~tos 934 ııalı günü saat 
15 teJ!r. Taliolerin evsaf ve 
t:eraiti görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için de 
belli g-Ün ve saatte teminatla
riyle birlikte Çorludaki konıis 
yona müracaatları. ( 4504) 

4911 

Çorludaki Askeri Hastaha· 
nenin ihtiyacı olan 9000 kilo 
yoğurt açık münakasaya ko
nulmuştur. Münakasa günü 
28 Ağustos 934 salı günü 
saat 16 dadır. Taliplerin ev
saf ve ~eraiti öğrenmek üzere 
her gün ve münakasaya işti
rak için de belli gün ve saat
te teminatlariyle birlikte Çor
ludaki komisyona müracaat
ları. (4505) 

4912 
••• 

Gaziemirdeki kıtaat için 
145,000 kilo Un 29-8-934 çar 
şamba giinü saat 10 da kapalı 
zarfla alınacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek icin her 
giin VP münakasasma ,iştirak 
edeceklerin belli saatten evvel 
teklif mektuplarını Bornu
vada Askeri Satın Alma Ko
misyonuna verme!eri. (4503) . lı\e~t D.atinden evvel tek-

11'l>o I UJllarmı mezkôr ko- 4937 
t\ ara vermeleri. (19) • • • 

1~ . (!242•) • (4734) Hava ihtiyacı için 24,900 
"'tt\ kilo muhtelif renkte kanat bo-

~l>"aı:ı 1\ v? 'f uzladak kıt'at yası 23-8-934 perşembe gii-
"lı O: 1 ıçn 448,800 kilo nü ııaat 10,5 da Ankara M. M. 
~ 15 28·8-934 salı gÜnÜ Vekaleti Satınalma Komisyo 
\ı •r. ~e kapalı zarfla alma- nunca pazarlıkla satm alına
~· her a~tnarnesini görmek caktır. Taliplerin şartname-
f 'rde S !ron İzmitte ve Eski sini görmek için her gün ve 

f ~ltıa. Ve atıı~~lrna komisyon- pazarlığa girişeceklerin mez-
~ '\.... erleei:İu1?akasasma işti- kôr Komisyona müracaatları. 

.... ~ erın Eskişehirde (75) (4653) 5061 

: 'l':rsus Belediye Reisliğinden: 
~.l~l"ı\.~Panserimiz için (112) kalem ilaç kapalı zarf usu
;ıı~ ,:ıakasaya çıkarılmıştır. Ağ.ıstosun 22 inci Çarşamba 
'~' adit. 15 de ihale edilecektir. Taliplerin ilaç listesini Tar-

•e Yesinden aramaları ilan olunur. (4463) 
4880 

Trabzon yolu 
ERZURUM vapuru 14 Ağus
tos SALI 20 de Galata rıhh
mından kalkacak. Giditte Zon
guldak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkeb:r, 
Trabzon, Rize'ye. Dönütte bun
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. ( 4679) 

5074 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru ıs A
ğustos ÇARŞAMBA 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacaktır· 

(4741) 
~~~~~~~~ 

Dikkat ı 
Vapur batlannda İzdihama 

mahal kalmamak üzere b'letle -
rin hareket günlerinden evvel 
Karaköy ve Sirkeci acentala
rımızdan tedarik edilmesi muh -
terem yolcuların menfataleri ica 
bındandır. (4688) 

İstanbul kumandanlığı sa - ı ı 
tınalma komisvonu ilanları 

1. F. Satınalma Komis
yonundan: 

Fırka kıtaatı ihtiyacı için 
20,000 kilo Pilavlık Pirinç 
açık münakasaya konmuştur. 
halesi 15-8-934 perşembe gÜ
nü saat 15 ila 15,30 dır. Ta
lip1erin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü 

nakasaya İştirak için de o gÜn 
ve vaktinde teminatalrile bir
likte 1. F. SA. AL. KM. na mü 
racaatları. (50) ( 4657) 

5064 

* • • 

1. Fırka Satmalma Komis -
yonundan: 

Kumandanlığa bağlı kıtaat 
ile Gümüşsuyu hastahanesinin 
ihtiyacı için 20,000 kilo Çorba 
hk ve Pilavlık pirinç açık mü -
nakasa ile satın alınacaktır. I -
halesi 19-8-934 Pazar giinü 
saat 15,30 ila 16 dadır. Talip
lerin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gÜn ve mü
nakasaya iştirak için de o gün 
ve vaktinde teminatlariyle F m 
dıklıda 1. Fırka Satmalma Ko 
misyonuna müracaatları. 
(55) (4695) 5101 

• • • 
1. Fırka Satmalma Komis

yonundan: 
Fırka Kıt'atmm ihtiyacı i

çin 12,000 kilo ·ku~ soğan 
pazarlığa konmuştur. ihalesi 
15-8-934 çarşamba gÜnÜ saat 
16 ila 16,30 dadır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
ırün ve pazarlığa iştirak için 
de o gün ve vaktinde F mdıklı
da 1. Fırka Satmalma Komis
yontına müracaatları. (57) 

(4693) 

• * • 
1. Fırka Satınalma Komis

yonundan: 
Gümüşsuyu hastanesinin 

kalöriferde yakılmak üzere, 
186 Ton Lavemarin kömürü 
açrk münakasa ile satm alına
caktır. ihalesi 20-8-934 pazar 
tt>si günü ııaat 15 ila 15,30 da
dır. Taliplerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinde teminatlariy
le Fındıklıda 1. Fırka Satm
alma komisyonuna müracaat
ları. (56) (4692) 

olmalısınız! 

PAZARTESi 

.~ 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

Deniz Nakil vasıtaları işletmesinden 73 kalem ve tamir 
faslından 24 kalem malzeme ayrı, ayrı münakasaya konul· 
mu§tur. Münakasa 26 Ağustos 934 tarihine müsadif pazar 
günü saat 14 te Galatada Kara Mustafa paşa sokağında İs
tanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil komia 
yonda yapılacağından isteyenlerin şartnamelerini görmek 
üzere Ankara' da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlü
ğü Ayniyat Muhasipliği ile mezklır Merkez Baş Tabipliği
ne müracaatları. ( 4336) 4820 

yatırmış 

1 Teşrinievvel 934 kumbara keşide

sinde talihlerini denemek isteyenler 
Ban ada asgari 25 liraları bulunması 

lazım geldiğini unutmamalıdırlar. 

' 
o 

ır .. k"f t' u a a. 
- TÜRKiYE iŞ BANKASI -5042 

Muallim aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Bursa'daki Lisesinin orta 

mf'ktep ve lise kısmında şu dersleri okutacak daimi muallim
ler aranmaktadır. (Riyaziye) (Fen bilgisi ,Tabiiye, Biyo
loji), (Fizik, Kimya), (Türkçe Edebiyat), (Yurt bilgisi, 
İçtimaiyat, Felsefe), (bilhassa Riyaziye ve Fen Bilgisi ders
lerinde İngilizce bilenler tercih edilecektir.) 

Laznngelen vasıfları haiz muaJlimlere menşe, kidem ve 
ehüyetlerile münasip ücret verilecektir. isteklilerin vesikala 
rile beraber Ankara' da Türk Maarif Cemiyeti Umumi Mer
kezine müracaatları. ( 4717). 
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IVAPUKLULU 
TORK ANONİM ŞtRKE~GJ 

lS~ ANBUL ACENT A1ıs. 
Lıman Han, Telelon: 229 -

İstanbul Oniver•ite•ine 
DIA•r ••hlrl•rd•n o•l•c•k tal•b• hanımlara matıaua 

TÜRK KADIN BiRLiGi 
NIMAYE ve MURAKABESiNDE 

KIZ TALEBE YTRDU 
Kayıt muamelHine ba,lanmııtır. Geçea seneki talebelerin ka

yitlerini yenilemeleri beyan olunur. Yurdun blltlln ıeraitile aylık 
ücreti umumiyetle yirmi iki liradır. Şifalaen veya tahriren tafsillt 
almak istiyenler Cağaloğlunda Birlik merkeı:ina ye Şebzadabaıında 
Yurt Mlldilrlllğüne müracaat etmelidirler. 

Van Gölü Sef ain işletme 
idaresi Müdürlüğündan 

Fabrika ve Gemiler Malzemesi Liste•İ 
Mıktar Eb'at Cinsi 

50 Kilo 3 m/m kalınlığında Kılngerit-lngiliz Mali 
50 ,, 4 ,, ,, Grafitli amyant 

50 " 3 " " " ,, 
30 ,, 3 ,, ,, Beyaz ,, 

2 ,, 10 ,, ., Fiber 
200 Adet Tek ağızlı Karpit lamba memesi 

50 ,, Katranlı kırçala 
20 Top Topu beş okka Yelken bezi 
50 Kelep ,, ipliği 

2 Sandık 120 X 60 Caın 
30 Kilo Dizel Marin Marka Metal 

100 Adet 1/ 2 m/m - 2 mim ye kadar lspiral makkap 

150 " 2 " 10 " " " " " 
200 ,, Marangoz için l • 2 No. lu zımpara kağıdı 
250 ,, Demir için 1 • 2 No. lu zımpara kağıdı 
100 ,, Pommel 50 Büyük 50 Küçük kapı mente§esi. 
100 ,, ,, 50 ,, 50 ,, Pencere ,, 
200 ,, Pencere Düğmesi 

50 ., 25 Biiyük 25 Küçük gömme kapı kilidi 
50 Paket Muhtelif Boyda Ağaç için Vida 
50 Kilo Tutkal 

l Düzüne 5.5 ve 6 Santim eninde tek ağızlı rende pıçağı 
1 ,, 5 .. 5 ve 6 San~im eninde Pilanya rende pıçağı 
2 ,, Bırer metrelık Ağaç metre 

1 O ., Marangoz kalemi 
10 Kutu 3 116 pus Havşabaşlı Civata ve Somun muhtelif 

10 '' 5/ 16 ,, ,, ,, '' " 
Boy 

" " 10 ,, 3/16 ,. Yuvarlak başlı,, ,, ,, 
10 ,, 5/16 " " " ,, " :: :: 
~ Vaı;ı gÖlü Gemi l§letme idaresi Gemi ve Fabrikaları için 
lazım, cıns veevsafı yukarda Yazılı 29 kalem malzemenin 20 
gün müddetle açık münakasaya konulmuştur. Kat'i ihalesi 20 

. Ağustos 934 pazartesi giinü saat 14 de Birinci Umumi mü
fettişliğin tasdikine talikan Erniste yapılacaktır. Şartna
meler Umum tahlisiye Müdürlüğünden alınabilir. Fazla ma
lumat için Van Gölü - Emise yazılmalıdır. (4431) 

4859 

lstanbul Mıntaka San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

934 • 935 Ders senesi İç İn mektebim.ize alınacak tale
benin kaydına ba§lanmı§br. A§ağıda yazılı vesaikle birlikte 
bir istida müracaat edilecektir. 

A - Nufus tezkeresi " Talebeni nyaşı on üçten küçük 
ve on yediden büyük olmayac aktır. " 

B - ilk mekte şahadetn amesinin aslı. 
C - Aşı şahadetnamesi. 
D - Dört tane kartonsu z vesika fotoğrafı. 
E - Müracaat ve kayıt müddeti 18-8-934 gÜnu a]{

Jaınma kadardır. Müsabaka 1 mtihanı 20-8-934 tarihine ya 
pılacaktır. (4525) 4945 

lıtanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Başta hl pliğindenı 

Galata' da Kara Mustafa Pqa sokağında merkezim.iz bi
nasmm dı§ardan yağlı boyasiyle İçeride bazı aksamının ta
mir ve sıvaları 25 Ağustos 934 tarihine müsadif cumar 
tesi giinü saat 14 buçukta mezkur merkezde müteşekkil ko
misyonda açık münakasa suretile ihale kılınacağından talip· 
\erin §artnamesini görmek üz ere Levazım memurluğuna 
müracaatları. ( 4370) 4821 

Türkiye iş bankası U. müdürlüğünden 
Pa,abahçede teais edilmekte olan Şişe ve Cam fabrikamrzın 
temelatmaaı bugün icra edilecektir. Muhterem meb'uslanmız 
dan arzu buyuranların bu merasimi fereflendirmelerini rica 
ederiz. 1 

Fabrikaya gitmek ve dönmek için köprünün Boğaziçi iskelesinde 
bekleyecek olan (74) No. lu vapur temin edilmi_ş olup saat .(15) de 
hareket edecektir. 

OSMANLI BANKASI 
Türk Anonim Şirkcti,-Tesis Tarihi: 1863 

Sermayesi: 10.000.000 İngiliz lirası 

Türkiyenin baılıca §ebirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançeater'de 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lran, Filistin, ve Yunanistan'da şubeleri · 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

Filyalleri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar. 
4887 

lstanbul ıntaka San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

934 · 935 Ders senesi için Ankara in§aat usta mektebine 
talebe alınacaktır. Aşağıda yazılı vesaikle birlikte ve bir isti
da ile müracaat edilecektir. 

A - Nufus tezkeresi "Talebenin yaşı on üçten küçük ve 
on yediden büyük olmayacaktır." 

B - ilk Mektep şahadet namesinin aslı. 
C - Aşı şahadetnamesi. 
D - Dört Tane kartonsu z vesika fotoğrafı. 
E - Müracaat ve kayıt müddeti 18-8-934 giinü akşa· 

mına kadardır. Müsabaka imtihanı 20-8-934 tarihinde ya 
pdacaktır. ( 4524) 4944 

Van Gölü Sefain işletme 
idaresi Müdürlüğünden: 

Adet Cins ve evsafı 
1 120 Beyğir kuvvetinde Glimak markalı 3. D. L. W. 

tipinde Semi Dizel Deniz mazot motoru Dakikadaki 
devir adedi 350 Üçyüz elli yedek meme yedek seg
mon hava kompresoru el kuvvetiyle faaliyete getirile
lecek veçhile tertibat iki pervane, ve mecburi yedek 
malzemesi beraber. 
Van Gölü Gemi işletme idaresi için lazım olan cins ve 

evsafı yukarda yazılı 120. beygirlik bir adet mazot deniz mo 
torunun alınması 20 gÜn müddetle kapalı zarf usuliyle mÜ· 
nakasaya konulmuştur. Kat'i ihalesi B. U. müfettişliğin 
tasdikina talikan 20 Ağustos 934 pazartesi giinü saat 14 
de Erniste yapılacaktır. Teklif zarflarının 750 liralık mu· 
vakkat teminata ait makbuz veya Banka kefaletnamesi ile 
20 Ağustos 934 pazartesi günü saat 13,30 za kadar Er
niste Van Gölü Gemi işletme idaresine tevdi etmeleri şart
name3İ Umum Tahlisiye Müdürlüğünden alınabilir. Fazla 
malılmat için Vangölü Ernis adresinf" yazılmalıdır. (4430) 

4858 

Yüksek Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mekteblmizin onuncu yıl dlSnBmllnl bir aile bayramı ıekllnde 
kutlulamak için Boğaziçi Slltlicesioe bir aezioti tertip oluamuıtur. 
Adrealari mektebimizce bilinemediğinden dolayı kendilerine ayrıca 
davetiye ıöndarilemiyan mezuolndan latanbul'da bulunaalann 
ıazintiye lıtiraklarini undan aazu ediyoruz. 

Ağutoıwa 16 ıncı Per~embe ılnil köprtiııün Botaııiçl lake· 
lesinden ıabab dolruıı buçukta kalkacak •apura teıriflerlni rica 
ederiz. (4698) sıos 

Yüksek Deniz 
Mektebi 

Ticaret 
Müdürlüğündenı 

1- Mektep Tali ve Yü kııek olmak üzere beş senedir. 
Leyli ve meccanidir. Gayesi Tüccar gemilerine Kaptan ve 
Makinist yetiştirmektir. 

2 - Mektebin yalnız Ta li birinci snnFma talebe alınır 
ve bunların da ortamektep me Z\DlU ve on sekiz yaşından bü· 

yük olmamal:-.rı meşruttur. 
3 - K · yıt muamelesi içi n cumartesi, pazartesi ve çar

ıamba giinl ·i müracaat edil melidir. 
4 - T.,::plerin mektep Müdüriyetine hitaben yazacak 

ları istid'anc. nelerine hüviyet cüzdanlarını, qı kağrt]arıru, 
mektep şahadetname veya tasdiknamelerini ve polisce musad 
dak hüsnühal ilmühaberini ve velilerinin muvazzah adres ve 
tatbik imzalarım ve dört a det vesikalık fotoğraflarmı 
raptetmeleri lazımdır. 

5 - Kayıt muamelesi 16 Eylül 1934 pazar gününe 
kadardır. Taliplerin muayene i sıhhiye için yevmi mezkUra 
müsadif pazar giinü saat dok uzda bizzat mektepte bulun 
maları lazımdır. (3858) 4668 

Gayrimübadiller Takdiri kıym~t Karaköse Valiliğinden: 
Komisyonundan: Beyazıt Vilayet Merkezi olan Karaköse kasabasmın 

15 Ağustos Çarşamba 1538 No.dan 1560 numaraya kadar halı hazir h~ri~asiyl~ ~ekli müs~ak~el .. pla~mın tanzimi işi 
16 ,, Perşembe 1561 ,, 1591 6-8-934 tarıhınden ıtıbaren yırmı gun muddetle münakasa-

Karar numaraları yukarda yazılı Gayri 
9Mübadill~rin ya konulmuştur. 

yü~de 2~ hesabiyle b'?nolarını almak üzere hizalarında gÖs· . N~fıa ~ekaleti Celilesince musaddak ehliyeti fenniyeyi 
terden gunlerde Komısyona müracaat etmeleri. (4755) haız taliplerın bu müddet zarfında tekliflerini bildirmeleri j. 

----------~------~~--------~----------:.__~=--~-'-~lan~.uol .. unur. (4625) &021 

.. -- Dr. Nuri Febmi _ .. ._1 
Göz Hekimi 

Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
sa.t 2-6yakadar. Telefon 23212 

t639mi 

lzmir sür' at yolu 
SAKARYA vapuru 

• Ü pal 
Her PERŞEMBE sun 

16 da Galata nb.tnnmdan kalkar doi' 

ru lzmire gider. Bu vapur her ~ 
gÜnü aaat 16 da lzınirden k.ıtoP 
doğru latanbula gelir. latanbul Dördüncü icra Me.m.ur • 

luğundan: Tanıamına yüz otuz beş bin 
lira kıymet takdir edilen Öıner Avni .... - ............. - ..... 
elyevm Hace Fatmahatun mahalle • 
ainin eski Gümüşsuyu yeni lzzetpaşa 
sokağında eaki 7,9, yeni 28-2, 28-3, 
28-4, No. b kayden 1341 arş111 terbi
inde bilmesaha yedi yüz yetm;ş met· 
re tenıbiinde olup beş yüz yirmi met
re binanın zemin mesahası ve baki· 
yen bahçedir. l~u bina Ekaelsiyor a• 
partımanı demekle ar'f kalörifer, sı
cak su, asansör gibi her türlü konfo
ru havi on alh daireli nezareti fevka· 
18.deli betor:arm.e araptmıanm yarısı. 
Açık arttırmaya konulmu, olup 25-8-
934 tarihinde §artnameleri divanha
neye talik edilerek 17-9-934 tarihine 
müsadi.f pazartesi gÜnÜ saat 14 ten 
16 ya kadar latanbul dördüncü icra 
dairesinde satılacaktır. Müterakim 
vergi, belediye, vakıf icareleri borçlu
ya aittir. Arttınnaya i§tirak için his· 
aeye isabet eden mubaınınen kıyme • 
tinıin yüzde yedi buçuk ni.betinde pey 
akçesi lazımdır. Arttınna bedelleri his 
aeye isabet eden mubaınınen kıy.met
lerinin yüzde yetmi§betini bulduğu 

takd:rde rhaleai yapılır. Aksi halde 
en aon arttıranların taahhütleri baki 
kalmak Üzere arttırma on bq gÜn da 
ha temdit edilerek 2-10-934 tarihine 
müsadif salı günü ayni saatte hiaae • 
ye iaahet eden muhanmıen kıymetinin 
yüzde yetmi, beşini tutınazaa satq ge 
ri bırakılır. 2004 numaralı icra kanu 
nunun 126 ıncı maddesine tevfikan i
potek sahibi alacakldarla diğer alaka 
d,.,.Larm ve irtifak hakkı sahiplerinin 
dahi gayri menkul Irisoeler üzerinde • 
ki haklarını ve hu•usile faiz ve maa • 
rafa dair olan iddialarmı en-akı mü.a 
bitelerHe yinni gün içinde icra dairesi
ne badirnıeleri lazımdır. Aksi bal<le 
haklar ıtapu ocillerile sa.bit olmadık· 
ça aatq bedelinin paylqmıuımdan ha 
riç kalırlar. Alakadarların ~u mad· 
dei kanuniye a.hki.mma göre hareket 
etmeleri ve daha fazla malUnıat al • 
mak İ&teyenlerin 933-816 yeni 933 • 
22 dosya numaraaile memuriyetirnize 
müracaadan ilan olunur. (1864) 

İhtira ilanı 
"A,mmağa kartı büyük bir metli' ......... 

net ibraz etmeleri laz=ı:elen -n· 
lar (tekerlek çemberleri) vesair ~ 
çalann imali için uaul., hakkında~ 
tihaal olunan 14-4-1930 tarih ve " 
numaralı ihtira beratı bu defa :ırıe""'! 
fiile korunak Üzere abere devrife,..J 
veya icar edileceğinden talip olanl•' 
r:n Galatada, Çinili Rıhtım han,,.dlı 
Robert F erriye müracaatları iliııı 0 

' 

Junur. 

Mukaddema Beyoğlunda Hiics-t! 
ağa mahallesinde Valdeç1l4me .,,... 
tıinde 67 numaralı hanede mukiın ilı,
e)yevm ikametgi.hı meçhul buJull"' 
Madam Angeliki Kilantiye. 

•~· u.....,• ..... anbul ikinci icra memur! s-
dan: Y uef Mizrahi Efendinin -r.'1' 
ıınetinizde matlubu olduğunu iddia ti. 
!ediği 250 iki yüz erli liranın t-1" 
için aleyhinizde Beyoğlu 3 üncü ~ 
Hukuk hi.kinıliğinden istihsal ve ~ '. 
rayİ infaz dairemize tevdi ey~ 
3-6-934 tarih ve 934-64 No. lu hac:sı 
tiyati kararnameai mucibince uhdei il' 
sarı:ufunuzda bulunan Beyoğtu..-1' 
Hüseyin Ağa mahalleainde Vaid~ 
meai caddesinde 67 numaralı baıı' 
kaydına bermucihi karar haciz v-" 

clilmİ§ ve mevzu haciz müddeabih ~ 
liğ depo edilmek suretife nakıble -~ 
dal edilmİ! iae de olbapmki """"' 
lı:anuniyeye tevfikan tarafınıza ıı,ı' •• 
yi tebliğ müba§İre tevdian gönd<ı" 
len kararname sureti ikametgabıt. -~ 
zmuıızm meç.huHyetine binaen el1"" 
lnhn8111!8ftU§ olmakla bu bonuatakİ ~ 
ligatm ilanen icrasına karar veritıı;: 
olmakla bir itirazınız varsa 934-41 .. 
doaya numara.sile 3 ırün zarfında.~ 
fahen veya tahriren dairemize bil"' 
meniz ına1Unıunuz olmak ve olb•Pll" 
ki hacizname suretinin tarafmı.z• ıt> 

~ )iği makamına kalın olmak üzere 
nen tebli,ti keyhyet olunur. ( 18" 

Sipahi Ocağı idare Heyetindeo= 
Sipahi Ocağı Llare heyeti Ocağın ~de kongresinin akdine ~ -~ 

rüldüğünden muhterem azanın 19 Ağustoo Pazar günü saat 16 da Harbi,eı!P" 
Sipahi Ocağma teşrifleri rica olunur, 

Müzakere ruznamesi: 
""' 1 - Ocağm aabip bulunduğu Yeniköyddri binanın saölnıaııı haldancla ı1Y 

kere; 
2 - Ocak bina-m yeni ~ LıH@da müzakere; 
3 - lcla.-e heyetinin iotifmı; 
4 - yeni ldare heyeti intihabı. 

lnhi•rler U. Müdürlüğinclen: _.,, 
B r M• 

!na in•aatmda tecrübeli bir Mühendise ihtiyaç va w 
• .,.. a "''' Aylığı 300 liradır. Talip olanlar vesikalarile 20 Ağustos Y 

dar Memurin Müdürlüğüne müracaat etsinler. (4561) 
49~ 

----------------------------------------~ 
Liseler Alım Satım Komisyonundaıı= 

Haydarpaşa Lisesi binas mm çatı tamiratı 22 Ağu•~ 
934 tarihine müsadif çarşamba günü aaat 16 da ihale eO" 
mek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 1~ 
liplerin plan ve şartnameyi gÖrmek üzere lstanbul Erlı 
Lisesindeki Komisyon kalemine ve münakasaya iştirak 'ed' 
ceklerin de ihale giinü teminatı muvakkate makbuzlarile J,if 
likte Komisyonumuza müracaatları. (4342) 4'!!) 

Tarsus Belediye Reisliğindenı 
Yeni yapılan Belediye Sineması için, teferrüatiyle ~ 

her bir adet sesli sinema makinesi kapalı zarf usuliyle ~
nakaaaya çıkanlnuştır. Ağustosun 22 inci Çarşamba s

1
--,,, 

saat 15 de ihale edilecektir. Taliplerin şartnamesini Be 
:. emizden istemeleri lüzumu ilan olunur, (4462) 

Gümrük Muhafaza Umum !<-" 
mandanlığı lstanbul Satınaıoı' 
Komisyonundanı 

1 - Gümrük Muhafaza memurları için 1710 metre~ 
)ık elbiselik kuma! ve 758 çift kundura ayrı, ayrı açık elı 
meye konulınu§tur. ,r 

2- 19-8-934 pazar giinü kumqm ve 20-8-934 ~,Jı' 
tesi günü kunduraların saat (14) te eksiltmeleri yapıla' 
tır. Ş 

3 - Tasdikli f8rlnameler her gün komisyondan abJ1 
lir ve örnekleri de görülebilir. ıjl' 

4 - isteklilerin yüzde yedi buçuk tem.İnat ın~"~ 
ları veya Banka kefaletnameleriyle belli saatte koın1•4110 
gelmeleri. ( 4265) :,/ 

Nefriyatı idare eden: MiJMT AZ F AIK 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 


