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Tramvay ücretlerinin indi
rilmesi hazırlıkları bitiyor. 
Şirketin iade edeceği para da 
bugünlerde tesbit edilecek. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

Üç tayyareden mürekkep 
bir. Rus filosu Romayı ve Pa
riıi ziyaret etmiş ve büyük 
tezahüratla karşılanmıştır. 

F'IATI 5 KURUŞTUR. 

Dil değişiminde 
'(ol ve gidiş 

lbrahim NECMi 1 
lel:urultay işleri için lüanbula 
'<> 1ın geleli, birçok ağızdan ıu 

rguYu duyuyorum: 
•ıl ::: Nasıl olacak? Yeni cIDi na• 

B ogrenip nasrl konuşacağız? 
lıi)' u SOrut, oııtalıkta yeni ve 
ı,~ııı~ ~ir konutma dili yaratı
illıı ır.~hı bi_r kuruntu bu.lundu
di •·llkgoatenyor. Yeıriliklerın ver
it t· orku, kafaların içinde böy
lir. ır kuruı:wtu uyandırmış olabi-

kıı 811rada ilk önce böyle bir kor
leıJek }'.er olmadığını açıkça ııöy-
} ısterim: Dil değifiminin da-
ıı~dığı öz dil, işte Türklerin ko
dir'l durduklan konuşma dili
o!1' hu deği§ecek değildir. Oba 
ıet' unun içinde yazı di.l.inden 
tı ~~ek kalmıt olan birkaç yaban
llıad~ Yerine, gene yabancnı ol
ltcakgıınız öz Türk sözleri konu
lıi lır. Bu da o kadar duyulmaz 
1c.i r lı akııla kendtliğinden olacaktır 
ı.ıı; una varmak için hiç bir zor-

a Yolu tutulmak gerekmez. 
Dil d - · · · · ü·"''-6 ·· .. d" • .. egıtımımn .... ~ yuru-

t::!~ Yapma dil, Tüdderin güzel 
tt ke konu§'tuklan ve anlqtıkla
tirıııokufına clili değiıld~r. Değiş
llİI e • orta~an kaldırmak iste• 
lıo en dil, yazıda kullandan ve 
ıliJ~~fulınıyan yapma "Ve hrıtık 
~rj Konuımamıza karı§lln ya
diinı 1 ıklarm kaynağı da ıene bu 
dil~rden bize kalmıt olan yazı 
de r. Dileğimiz, yazı di.Jini el
liıı: ıelebildiği kadar konutma di-

Yaklattınnaktır. 

111 itte dilin temi:r:lenmeıi, arın-
1.aı d •. . l d ak 

İıtel·· e~l§mesı yo un a varm 
dQ •gıınız ilk erek (gaye) bu-

r. 

~ Buna varabilmek için tfütünü~ 
di o.L-ve tutulan yollar nedir? Şim• 

uunları gözden geçirelim: 
~ "Dilimizdeki yabancdıklan kal
ç ~al!~· bunlann yerine öz türlc
t~· erını kullanalım,, dediğimiz 
,~n karııınıza ilk önce t()yle bir 
02 çıkabilir: 

lıi -:- Pek iyi! Dediğiniz güzel 
r ••· b" d 1ı: • • tak ". ız e yapma ıstenz; an-

)alı' nıce edelinı, itte §U, fU, ıu 
biı a~cı sözlerin öz türkçelerini 

eınıyo bul B ruz, amryoruz.,, 
'tu un~ karp, ilk yapılacak iı, 
det ~1 varlığını araştırarak, dil
~r a lıp kalmıt yabancı s&zleri 
~~laına yolunu bulmak ve gös-

~tir. 
~Bunun içindir ki T. D. T. C. 
.~~~ık çalıımalan arumda Tür· 
~o. •n her yanında halk ağzında 
11,rı 11tıtlan ıözleri derlemiı, bun
lcıııı >'ilhancı ıözleri kartılama ba
~İtı~~dan taramııtır. Gene bunun 
~re ır ki dilimizdelri yabancı söz
ı;):ı;) ~rtılık olabilecek öz Türk 
\ltı:dni (Tarama Derııisi) adı 

• il ortaya koymuştur. 
t~l arama Derıiei) ndeki kar

' ~lr - derginin batında da a
tiıııcli[aıılı olduğu gibi - hepsi 
tİld· en benimsenilmit sözler de
~'- ırj Bunlar içinde pek sevimli 
1ılc111 ~ •tıl~~t bi_nler~e ıözümüz 
Ildır llh gıbı, eıkı çaglarda kulla
lerd' Ugün unutulmuş, uzak yer
lıhııe söylenir, bizim ağzımıza 
llrıo.'2 •özler de vardır. Batka
)'ı~nk bilmecİiğini söylemek, 
lci, 

11 
11 gibi bir istekle böyle es

llıtk Zak, bilinmez sözleri kul:lan
(lrz ~erekmez. Öyle bir arman' a 
:ttıoı: düşmemelerini bütün ya. 
lır b{~•n dilemek iıterim. Böyle 
titıi 1 1~nıezseverlik, dil değiıimi 
~ >iikıek, iillce ve budun için 
bir . il.erekli ve çok assılı (fayd"alı) 

6' g~lünç etmektir. . 
deııı ergıdeki kartıld<lar, Htek e

eree bugünden de kullanıla· 
(beYamı 6 mcı sahüede) 
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Deniz silahları meselesi 

M. Mussolini 40 gemiden 
mürekkep iki filonun 

manevralarında bulundu 
Deyli Herald diyor ki: Eğer İngiltere de 

deniz silahlarını arttıracak 
olur•a bu dünya için bir felaket olacaktır 
GAETA, 8 (A.A.) - Bahriye müs- Manevraı..rdan 1G11ra, M. Muıso-

teıan ve erkanı harbiye reisi ile bera· !ini iki filoyu tefti.ı ..ımiıtir. 
her M. Mussolini dıio Pala knivazörii GAETA, 8 (A.A.) - M. M.ıHoli-
ne gİtmİftİr. Orada harbiy.., han müı- ni dün deni:z :rnıınevrMannda hazır bu
tqarlan i.le F.p.t fub.smın ,.,._i ki- i.....uftur. Duçe Pola krüvazöriine bi-
cibi kendisini belıiiyorlardı. neri<en mutıııt mer...De karfrlanmış • 

M. MUNOlini, W.eta :ıçıldamıda 40 tr. 
parçsdan miireld<ep birinci ve ikinci fi- ikinci filo limMıdan açılarak talim-
loların mane\.Talarında bazır bulunmuş- !ere başlacW.tan aoııra birinci filo da 
tur. Filolar, iki kuma aynlmıflaoıcb. açılmı!lır-. Gurup halinde yap>lan talim-

Mahkemelerimizde ilk 
defa görülen garip bir dava 
Çıplaklar cemiyetine aza olan bir zat 
mahkemede fikirlerini müdafaa ediyor 

Dava ıekli ba•it, fakat mahkemeye düıüş 
sebepleri ilk ve tuhaf ... 

Memleketimizde 
fimdiye kadar etine 
rastlanmamış tekilde 
pyanı dikkat bir da 
va açılmıt ve dün 
Beyoğlu dördüncü hu 
kuk mahkemesinde 
bu davanın görülme -
ırine batlanmıştır. Ha 
di•e davanın açılıt 
feklinden ziyade ma 
hiyeti noktasından 
dikkate pyandır. Bu 
hususta aldığımız ma 
li'.imatı atağıda bula -
caksınız. 
Ayaspqadaki atelye
sinde çalıtan Dimitri 
Doklidis isminde bir 
zat zevcesi Madanı 
Sultanadan birdenbi
re ayrılmıtbr. Fakat 
bu ayrılığın sebebi, 
doğrudan doğruya bir 
geçimaizlik değildir. 
Dimitri Efendi, bazı 
hususi dütünceler sa
hibi bulunan biıı zat
tır ve Fransadaki çıp 
laklar cemiyetine aza 
kaydedilımttir. Bu -
nun saikuile, kendi 

.. 

evinde de bu düş.ün- Anne çocuklarile beraber mahl.emeJ.,n çıkıyor. 

celerini tatbik etmek istemittir. hammül eıtmit, lakin, çocuklarını 
Madam Sultana, kocasının evde da bu yola alıştırmak istemesine 
çıplak gezmeaiııe bir müddet ta- (Devamı 5 inci sahifede). 

- \ Ekalliyet me~teplerin
deki Türk muallimler 

ltalyan filoau bir mane;ra esnasında 
ve M. Musso~ini deniz tna· 

nevralarınıla 

!erden .onra M. Mussolini Pola büva· 
zöründen ayrılımı ve diler gemileri de 
C>oftit elmjytir. 

Cihan için bir felaket 
NEVYORK, 8 (A.A.) - Amiral 

Beeıtty tarafından lngiliz bahriyesi me
(Deyamı 6 mcı sahüede) 

Yahudi düşmanlığı 

Cezayirde örfi 
idare ilan edildi 

Araplar bilhassa muraba
hacı yahudileri öldürmü,Ier 

PARIS, 8 (A.A.) - Daily Tei&
graph nnıhahirinden: 

Diindenberi Cezairde Kostantm 
td>ri örfi .İd80'e altındadır. 

Müslümanlar ve Yahodil.er arasında 
fevkalade heyecan vardır. Şehirde inti
zamı lataat muhala:za ve temin elJn .... 
tedir. 

Salahiyettar membalanlan ..,..;,ıen 
haberlere göre, ölenlerin sayısı 27 dir. 
Bunlardan çoğu para. ikraz eden ya • 
lnrdi.Jerdiı . 

CEZAIR, 8 (A.A.) - Umumi .,.. 
li M. Carde tayyare ile Kostanti.ne git
mi§tir. Şehirde aaayİş tamarnile iade 
olwunur.-tt. Son kavgalarda ölen müı
lüman ve yalıudilerin cenaze merasimi 
bugün yapılacaktır. 

Avusturyada 

Bir kişi daha 
idam edildi 
Fon Papenin Viyana se

firliği kabul olundu 
VIY ANA, 8 (A.A.) - Batvekil 

M. Schuschnig, dün aktam radyoda 
~n.uzca olarak 
aöyJecl , ği bir nu • 
tukta M . Dollfusa
un katli hadisatmı 
hatırlatarak d<!IDİ! 
tir ki: 

M . Dollfuaa, A· 
vusturyayı esir et
mek için biç bir va 
sıladan çekinını • 
yen caniyane te • 
cavüze kartı mem 
leketinin i&tiklal 
ve ıerefini müda -

t>ı. :.cnusctmıg faa buauıunda iki 
eene müddetle a -

zi.mkar ve yorulmaz bir mcaaele yap 
mı~tır. Bir aulb eseri olan Dollfusa
un eserine devam edilecek ve fiddete 

(Denrnı 5 inci sahifede) 

Muhafızgücü 
Bisikletçileri 
Sporcularımız Ankarada 

parlak karşılandılar 
ANKARA, 8 (A.A.) - Tüıtciye bi

s-iklet tunmu tam bir muvaffakıyetle 

Resmi lise muallimlerinden bir 
kısmının dersleri azaltıldı 

lık mektep muallimlerinin kadroları Haydar 
Bey Ankaradan geldi 

Bir hafta evvel Ankaraya giden 
Maarif müdürü Haydn Bey tehrimi· 
ze dönmii§tür. ~ 

Muallimlerin der• aaatleri 
Aldığımız malıimata göre, ecnebi 

ve ekalliyet mekteplerinde derai o • 
)an orta tedrisat muallimlerinin vazi .. 
yetleri Vekalet tarafından esa.alı hir 
tekilde tetkik edilmiftir. Haftada 
okuttuğu den adedi 24 aaati geçen 
resni l .ae muallimlerinin ecnebi mek 
teplerindeki dersleri uhdelerinden a
)ınmıttır. Bir kısmı muallimlerin Üzu 
i«Vie iae, haftadR 24 saati dol<lu
racak ıekilde, ecnebi mekteplerinde 
ancak 6 aaat den verilmiıtir. Bu su • 
retle ecnebi ve ekalliyet mekteplerin 
deki vazifelerine nihayet Yerilen rea
ımi orta mektep ve liae muallimleri -
il.in adedi 30 u mütecavizdir. Bu mu• 
allimler haftalık mesaileri reuni mek· 
tep denı.,..:ıe beraber 24 saate indiril 
mittir. Bu da son çıkan kanun icabı- 1 
dır. Ecnebi YC ekalliyet mektepleri 
lkadrolannda b... bir değit-iklik ya-

pılmanutbr. . ı 
Kapanacak ml!tkepler • 

Mali vaziyetlerinin fenalığı dola • 
yıaiie den _,nesi b~ında birkaç ekal 
}iyet ve ecnebi mektebinin kapana • 

Maarif müdürü Haydar Bey 

cağı tahmin edilmektedir. Eaasen bu 
eene içinde bet ekalliyet ve ecnebi 
melrtbi kapanmıttı. Kapanacak mek
teplerden açıkta kalacak Türk muaI 
!imler münhal vukuunda tercihan ta-

.(DeYaınr 5 inci sahifede) 

Tramvay şirketi 1 milyon 
200 bin lira verecek 

Tarifelerdeki tenzilat son şeklini 
aldı, nereye ne kadar verilecek? 

;,\ym 16 undan itibaren iadirile<>ek olan tramvay ücretleri için, fdet i
cap eden hazır~ tamamlamak üz.redir. 

Ağustosun ı6 mcı perfembe ııününden İÔbııftll k\ıUanılınak Ö:MM yeniden 
tnıziliıtılı biletler bımrlanmuma başlanılmıp. 

Tramvay §Ü"lreti, biletçilere timcfiden talimler yaptırmaga başlam.,m-. 
923 mukavel~inin t.Taırnvay tarifesi tatbik aahasma girdiği için, latalar ar""' 

unda ..bna<:ak üoretller ıu ni•bet dahili" de olacak!tır: 
iki ima, bir mmtaka addedildiğine göre; ücret ikinci mevkide 3,30, birj.,.. 

ci mevkide 6,10 kunı~ur. Kıtalar üçe çıktığı zaman mmtııka ikiyi buJUI". Bu i. 
tibarla, <lördiincü lataya kadar ikinci mevki 6,10, birinci mevki 8,30 lrunıttuT. 
Bugün tatbik edilen tarifede bundan fazla maıtakalarda loıta artımme ıröre ücret 
almmaktadır. Halbuki, yeni tarile, dö.t krtadan fazlao için alınaaık üa-eti i
lri.ııc:Mle 6,10, birinci mevkide de 8,30 kunıt olarak tesbit ebniftir, Ya yeni 
tanfede, 7 lataya kadar olan mmta!<a lar için oılman Ücre>ll... hıııı•ne" ı...Idı
nlmıfbr. 

Tramvay ıiri<eti.nin iaıde edeceği paranın mİM!tarmı tesbit itine bugünlerde 
ba§la!lacakta-. Bu miktar, bir miJ yon 20 ~ bin lira kadar tvtmaktaclır. 

Aldığımız malümata göre; Jirkeıtin bu parayi Nafia vekaleti aıa ine Yerme
ci takan-iir etmİ§tir. Bu ifler üç ay içerisinde bmrilecektir. 

Bir zaferimiz daha 

Elaziz şimendifer hattı 
yarın küşat ediliyor 

Nafıa ve Maliye Vekilleri merasimde 
bulunmak üzere Elazize gittiler 

baıarmq olan Muhalrzgücü bWk!etçileri <"' Nalla Vekili Ali Bey 
bugün ıehrimtte gelmipenlir. 

Maliye Vekili Fuat Bey 

müdirandan bazı zevat ve her iki ve -
Kaıet buousi kalem rnüdüTleri relıılı:ıot 
etmektedirler. 

Bisikletçiler Kmkkalede ve .•~ ANKARA, 8 (A.A.) - Nafıa veki- ı 
Muhafrzgücü, idman c.emiyetfen itti~ li AI; ve Maliye vekili Fuat Beyefendiler 
fıokı, şd>ir ve ıpor klüpleri narnmA bu ak§&ID saat yirmi binle Aııkaraıdan ı 
Kayafl~ kar§ıl~"?""~tır .• 1 Şükrü Bey- ~ayseri • Niğde Adana • FeY>:ipaıa hat-

A~ıye Kavd<ilı ~ııleru ve ıporc:u- tile Ye buau$İ bir trenle Elô.zi:ze müte-
efendi de ya§3 gemu§ • • 
lan muvaffakıyetle başaııdıklan bu tur- 'Veccihen bareıket edecek ve 10 &IU'!toı 
dan dolayı tebnlı etmitJeııc!ir. Biııa.Iet- ....,t 16 ela FJazize muvasalat eyliye-
çil..- l{eyaı - Cebeci yolunda •ÜVarıİ ceklerdir. 
müfrezesi ve Saıınanpazarında da vila - Hatun açılma ..-asimi o gün yapı-
yet, belediye ve halk fıri<ası ve lıaD<- lacaktır, 
eyi mümessilleri, idman cemiyetleri u- y ekil Seyelendilere Devlet Denri"-

(DevaDll 5 inci sahücdc) yollen müdürü umumisi ile rüeoe ve 

Açrlma merasiminden evvel Nafıa 
ve Maliye vekillerile inşaat mmtakası 
müdiiTü Mühendis Abbas, Elaziz me -
busu Fazıl Ahmet, belediye reiai Hür
rem Beyler tarafından biret" nutuk İrat 
edilecek ve Eiaziz istaıyomına kadar o
lan 70 kilometrelik inta.aıb hitam bulan 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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TARiHi TEFRiKA: 108 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDIA ŞAKIR BEYiN BIRA.KTICI VESiKALARA CORE) 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C. 

Ruslar ecnebi memleketlerle olan bü 
tün muhaberatı sansüre veriyorlardı 

Nihayet pasaportumu talep et
mek üzere polisin yanına gittim. 
Tamam üç saattenberi p;u;aport 
muayene ve kaydetmek ve üstb~ 
aramakla meşgul ve yorgun bulu -
nan polis: 

- "Bu seninki mi?,, diyerek ve 
eşkalimi tatbika vakit bulamıya -
rak pasaportumu elime tutu~tuıdu. 

Eğer 37 yatındaki kaydı naza
rına çarpmıf olsaydl, muhakkak 
ben de evvela mahbese ve sonra, 
ekseriyetle Rusyada vaki olduğu 
üzere, hüktimeti Hamidiycye red 
ve teslim edilmi• olacaktım. 

Batumda birbuçuk ay kadar o
lan müddeti ikametimde geçen vu 
kuat ehemmiyeti itib;ırile fayanı 
tezkardrr. Oçamçeredeki arkada, 
!arımız cidden hamiyetli adamlar 
d•r. Batuma geldiler ve görüştük. 
Fakat Oçamçerenin Osmanlı hu -
dudun.dan vapurla 16 saat uzak 
bir1 mevkide bulunması harekatı ic 
raiye srrasmda bunlardan edilecek 
istifadeyi kısmen tahdit etmekte • 
dir. Maamafih, dahile kağıt götür 
mek ve göndermek hwuıunda bun 
!ardan istifade edilmektedir. 
Sancak Bey zade diye methur olan 
Batum Ahalii lslamiyesi ü-zereinde 
fevkal&de nüfuzu bulunan el'babı 

hamiyet ve gayretten Mehmet Be
yi evvela ziyaret eUim. Fakat ken
dimi ve mensubiyetimi iptida if'a 
etmed'm. Paristen geldiğime """za
ran mÜ'kaleme Jön Türklere ve fır
kalarına intikal etti. Mehmet Bey 
ittihat ve Terakki cemiyetine kartı 
baridane bir ıurette idarei lisan et
t;. 

Birkaç mülakattan sonra anla
dımki mumaileyh Sabahattin bey
le muhaberede bulunduğu gibi Mı
sırdan lsmail Hakkı namında bir 
zat gelmit ve Riza Beye dair bir
çok müfteriyatı kazibede bulun

mut. Mülakatlanmızın teaddüt 
ve tevalisi mumaileybten bu zeha
bı ıildi. Ve hakiktı esasiyeyi anlat
tı. Faaliyete ait ittihadı me..oai ev
velemirde mumaileyhle oldu. Bu
nu,, icrası ilkbahara talik edildi. 
Şimdi mumaileyh, Sabahattin 

beye ait temayülü_ izale ebnemekle 
beraber, fikren ve mesleken bizim 
tarafa maildir. Bu zahn vücudun
dan çok ietifade olunması memul
dür. Sabahattin beyle dahile yapı
lan muhaberatm merkezi mutavas
~ıtıdır. Fimabaat keadisine daha 
ziyade evrak irsal edilmesi lazım

dır. 
Gecen hafta isimlerini ve mak

buzla;ını gönderdiğim zevat ise 
geçen seneler Rusya ihtilali zama~ 
nında lslamları tahrik etmek üzere 
kıyam eden ve bir kazak zahitile 
iki neferi öldüren ve idama mahku
miyetleri cihetile Osmanlı hudud.u; 
na atlıyan dört (efkiya) drr.Vesaıtı 
haf'ye ile bunlarla köylerinde gö
rü~tük. Ve baharda benim de ken

dilerine Selmastan badelavdet ilti
hak edeceğim kararla.ttırıldı. 

Simdi kendileri (Hopada) ve 
köylerde hareketlerine devam edi
yorlar. Herbirisi birkaç adam öl; 
dürmüf olan bu adamların ~.vaı 
fil'yelerinden istifade memuldur. 

Ru!yanın Erzurunı ve Trabzo~ 
hududu üzerindeki nokah, yanı 
mühim lalam köylerini gezdim· 
Bunların tahdidi efkarı için ileri 
gelenlerile mükalematta bulun
dum. Her iki taraf lslam ahalis'.
nin arasında temas meselesi temin 
edildi. Binaenaleyh fimabaat (bun 
!arın hepsi Batum vilayeti dahilin
de) Urcak kariy~3inde Şükrü efen
diye kapalı GI ıak üzere 15, Artv:n 
kazasında "Firari!" Mahmut efen-
diye 10, Murgul kazasmd~ Mehmet 
efendiye 5 ve Batmnda Giritli oğlu 
Ahmet efendi vasıtasile lsmail ağa
ya (bu adam fevkalade cesurdur ve 
itimize yarayacaktır.) 10 adet ga
zete il'Saii şimdil:k kafidir. Gene 
Batumda e~raftan Şerif beye de 
birkaç nüsha gönderilmesi lazım-
dır. 

Kariyesi merkezi istinatıır. Rus
yadan açık ibare ile mektup yaz
ınayıtım pek tabii idi". Z.ira hük~
met ecnebilerin memalıkı ecnebı
ye ile olan kaffei .. ~uhaberatını • 

·· e ver'ıyor Hurrıyet Rusyada san or · . . 
. d' b. kuru sözden ıbarettır. 
şım ı ır d d'"' . 
Hatta az kaldı, para gön er ıg nız 
mektupları açacaklardı. Bat~d.~ 
arkada,lıgını kazandığım hır gur
cü ııosyalistin posta memuruna vu
kubulan gizli tebliği üzerine mese· 
leyi ka.pattık. Avdetimde Batumda 

ne suretle muhabere edileceğini 
arz ederim. 

Şimdi iki aydır Selmaı.tayım. Ev
ve1emirde bura"l•n Van ve Bitlis 
vilayetlerile sıkı e ehemmiyetli 
bir teması vardır. Osmanlı hudu

dunu timdi gözümün önünde görü
yorum. Son, kürtlerden vesait 
ti kafiye istihzarı kuvvei karibiye -
ye gelmittir. Fakat Iran ihtilalinin 
en buhranlı bir zamanında olmak
lığımız ve Selmasın bir buçuk ay
drr adeta mahrnr denilecek bir hali 

ketmeke,te olması bu teahhuru in
taç etti. Cemiyefn Tebriz ve Tah
ran medisleerine vukubulan beya
natı çok muvafık oldu. 

Selmasın ileri gelenlerine takar
rüp ettikçe kürtlerden vesaiti muk
teziye tedariki kolayl~ıyor. Hat
ta Sehnasta muhtelif zevata gönde
rilen Şlırayi Ümmetleri toplrya
rak ve Vana giden bir hususi zata 
teslim ederek geçenlerde dahile 
gönderdim. 

Kürtler üzereinde Şeyhlik dola
yısile nüfuzu küllisi bulunan Sel
mas etrafından ve Meşayihi kiram· 
dan efendi ağanın yakında fevkal
hat veaani me:tkurenin ihzarı için 
himmetinden çok ümitvarım. Ken
disine gene cemiyet tarafından bir 
tefekkürname gönderilse fena ol
maz Enci:."meni milli reni hacı Pi-

tinemaz ağanın himmetinden ist'.
fade olunması memuldür. 

Geçen hafta cuma günü hudu
da yakın (Kalen) nam köyde otu
ran ermeni komite•i reisi M. Sam
son ile gidip görüştüm. Fakat ken
diı.ile resmen konllf&bilmek için 
henüz b ' r salahiyeti resmiyem ol
madığından bahsi esasa tetmil ede
medim. Ermeniler hissiyatıma göre 
baharda bir kıyama hazırlanıyor
lıo.r ve Vanı:la Sabahülhayır namın
daki cemiyetten çok ümitvar bu
lunduklarını söylüyorlar. 

Ermeni rües:ısı burada, içtima i
çin olacak, kamilen toplanmakta
dır. Yanda ermenilerin kıyamı ha
beri buralarda devran etmekte ise
de neticesini hala tamamen anlıya
madım. Elhasıl bahara kadar bura
da hakiki bir ista'syon tetkil edece
ğimi ümit ederim. Nazariyatta in
san her teyİ çabuk hallediyor. Fa
kat hakikatte, daha doğru~u mev

kii ameliyatta öyle değil. Bahusu
sus benim gibi hediye (halı) teda-

rikile iş görmeğe mecburiyet olur
sa. Allah ~kına söyleyiniz, beni 
be~ parasız bırakmaz bilmem na
sıl bir mani ifade eder? Sabatt'n 
beyin halı tüccarı (bedava.cılrk) 
yapmadığı için benden evvel mena

bii lazimeyi tutmuş! 
-B:tmedi-

Arşidük Otto 
---o-

Arşidükün ltalyada M. 
Mussolini 

ile görüşeceği söyleniyor 
ROMA, 8 (A.A.) - Ar§idük Otto

nun kız kardeşleri Arşidüşeı Adelaide, 
Chariotte ve Elisabett, halen Bour.bon • 
Panne prenolerinin misafiri olarak Ca
pezzano di Cornioredeki Pianore villa -
•ında bulunmaktadırlar. lmparatori -
çe Zi~ın da yalanda Artidük Otto i
le buraya ııeleceği aöylenilmektedir. 

Bu ziyaret haberi bir ,takım şayia -
)ara ..ebd>iyet venniştir. Hauaten Ar
şidük ile M. Munolini arasında bir mü
liıkat yapılacağı ve Arşidükün ltalya
da yeni Avusturya ı.a.vekili M. Schu
•clıniıı ile görü~eği söylenilmd<te
dir. 

Diplomaıi mabafiüne nazaran bu 
§aYİalan ihtiyat ile karşıl;mıak liizon 
gelir. 

Kabine erkanından bazısının Av.,.. 
turyaya ait meselelerin halli saltana • 
tın iadeten tesisinde aramağa muhalif 
olmadıkları fakat baılıca müıkülatm 
beynelmilel şaJı,;.da ve bilhaua küçük 
itil.ifın Franıanın mukavemetinde ol
duğu pÜtaleası ileri sürülmektedir. 

Marr'a Lenine nişan 
verildi 

Tası Ajansı bildiriyor: Fen 
Akademisi azasından Pr.. Marr il
mi faaliyetinin kırk befinci yıldö
nümü münasebetile Sovyet hüku -
metinin en büyük ni,anı olan Le -
nin ni,anı ile taltif edilmittir. 
1889 da kendini ilme veren Pr. 
Marr 45 senelik ilmi hayatı zar -
fında 500 eser yazmı.ştrr. 

Pr. Marr mütehassıs bir dil i.li 
midir. Kırk dil konuşur ve dillerin 
.şeve inki,afı hakkında yeni bi« na 
zariye tesis etmiştir. Bundan ma -
ada Kafka.s milletleri tarihine de 
deriu bir vukufu vardır. 

Asgada mu/1.arebeler 

Cinli ve müslüma~sker-
.,:t 

ler Kaşgırı işgal ettiler 
SIMLA, 8.A.A. - Reuter ajansı 

m: habirinden: 'çı·nde komu .. nı0 stler 400 Çinli ve 2.000 müslüman as-
ker urumçi sulh komisyonu reisi 

al 
HONG KONG, 8.A.A. - Foo-

ener Kung,erihan'm kumandası chov'da bulunan ecnebiler, komü
altında Kashgar kasabasına gir- nist kuvvetlerinin sehrin 3 mil me
mişlerdir. Tungan asilerinin mağ- {a/esinde bulunduklarına dair çı
lubiyet ve ricatlarından sonra, bu kan şay·alar üzer(ne tekrar endi
teh;rde, vaziyet güçlel}mit olduğun- şeye düşmüşlerdir. Bununla bera
dan, Kashgar'ın bu suretle işgali, ber, limanda bulunan lngiliz dist
lngiliz konsoloshanesini ferahlan royeri kumandanı, bunların dağı
dırmıştır. Aradaki fasıla esnasın:'. nık bir halde münferiden hareket 
da, bazı hırsız makulesi, lngiltere eden talan grupları olduğunu, ko
konıoloshanesini bile soymuşlar- münistlerle alakaları olmadığını 
dı. zannetmektedir· 

Kumandan vaziyetin çok karan
lık olduğunu, fakat halihazırda ln
gilizler tarafından hiçbir hareket 
icraat dü~ünülmeclı 'ğini ilave etmiş
tir. 

Çin'lilere yardım eden beyaz 
Ruslardan mütetekkil bafka Lir 
kuvvette Aksu ve Ma$&lb~ı'a gel
mif1;ir. Yakı!lda Kashgar'a tayya
reler:n de gelmesi beklenmektedir. 

Çinliler Y arkent istikametinde ... __ B•i•rmpo_l_i.s_k_a.rak-o·.· •. a·n·a-h•iı•.c•um--· • I 
demiryolunu korumak üzere kü- KALKOTA A A ahali , 8. • • - M i 
çük karakollar ikame etmi~lerdir. bir bayrama ittirak eden müsellah 

Jeneral Kungtenghan ile müa- 150 müslüman Kalküta'da.n 20 mil 
lüman askerin kumanda heyeti ara- mesafede bir polis karakoluna hü
~ındaki ihtilaf emınarelrine rağ- cum etmif, binayi tahrip ederek 
men vaziyet şimd;lik istikrarını karakol·da bulunan 3 pol'ei yarala-
ımıhafaza ediyor gibi görünmek- mıtlardır. Hücumun sebebi, meç-
tedir. huldür. 

Hindenbur_gun vefatından sonra 

19 Ağustos reyiamı için 
propaganda başlaclı 

•••••••• 
Milli sosyalist eski muharipler cemiyeti bütün 
Almanları Bitlere rey vermeye davet ediyor 

BERLlN, 8.A.A· - Eski çelik 1 lel reisine bu kadar hürmet ve ta
miğferler ve timdi milli soı.yaliat zim ve minnettarlık eseri gösterme· 
sabık muharipler cemiyetinin mat- mittir. 
buat bürosu neşrettiği bir beyan- Bu gazete, M. Hitler'in canlı ve 
namede bütün Ahnanlan 19 A- beliğ nutkunu ve başpapas Dohr-
ğustos reyiamında M. Hitlerde dev- maun'un güzel mevize.'ni kaydet
let reisi ve ba,vekil selahiyetlerini tikten sonra bunların, T amıenberg 
birlettiren kanunu tasvip etmeğe .;.bidesi etrafına gelen her 11nıftan 
davet eylemektedir. 200 000 Ahnan'm teessüründen, bü 

BERLlN, 8.A.A. - B~vekil M. tün Alınan fehirlerinde bir dakika 
Hitler dün akfam Tannenberg'den hüküm süren sükUttan ve halkm, 
tayyare ile Berline dönmüftür. yeni Almanyayi eski imperatorlu-

Almanyada tevk:fat ğa bağlıyan adama aayısız ,ekil-

BERLIN 8 A A ık . b" lerde gösterdiği tazim hislerinden 
• · · · - ı ecne 1 d h b ı· • ı.ı • ·1· t 

d 
· Al a a az e .g o uugunu ı ave e -

ra )'.> ı~ta,.yonunun man genç- ekted· 
lik te~kilatı reisi M. Von Schi- roBERLırlN. 8 AA _ B"t" 

h
, h k ·-· , . . . u un gaze-

rac ın '3 s~n:'- arfı net~ett gı ya- teler, Mar~l Hindenburg'un ce-
lan haberlerı ıfaa ettklerınden do- · · _ .ı bah etm •~ .. . naze merasımınaen " eıue 
layı Almanyanın muteaddit yer- b' ki F fk" 
1 • d b' k k' 1 --'-'f d·ı ve ırço arı ransız e arı umr 
erın e ır ço ımse er tevxı e ı · · · · .. d" -· )''-. f M y S h' h' ba k" mıyeı.ının goster ıgı a ..... ayı ve res 
~ış •.r · f · 

1 
on c ı:ı";c d.:ı, fVe 1 nıi Fransız mümessillerinin mera-

e mısa ır 0 ":1~1 ın urgun ~ime i•tirakini kaydetmekted'r. 
cenaze merasımınde bulunması bu M 1 p ta• ,. p · t 1 
haberlere karşı en kati tekz'p teş- cı·a~efa ~ dm ıhn arbs. el yapı an 
k'l d ını merasım e azır u unutu, ğa 

1 BeE~~IN, 8.A.A. _ Alman mat- yet iyi bir tesir bırakmıttır. 
b t M 1 H . d ıııb .. 1.. Romada ay1n 
~a ı, a.r~sa .. ı.~ e ur7un o u- ROMA, 8.A.A. - Dün Alman 

mu dolayısıla butun ecnebı memle- k'I' · d M al H' d bo 
k ti d 1 . . b" "k ı ıseaın e, areş ın eıı urg-

e er e yapı an merasımı uyu · t' ah t' ruh · · d" • 
bir memnuniyetle kaydetmektedir- 11.n ıs ır la 1 tı uMıçın. mı krmer1a-

T aymis' in makalesi 
LONDRA, 8.A.A. - Times ga

zetesi, diyor ki : 
" Kraliçe Victoria'nın öliimün

dıonberi, hiçbir millet, ölen bir dev-

İtalyadaki tevkif at ----
Stefani ajansı da 
Tekzip ediyor ---12 kişi tevk'f edildi son

ra serbest bırakıldı 
BOLONY A, 8.A.A.- Stefani 

ajansı tebliğ ediyor : 
Daily Telegraph muhabiri, ahi

ren, bazı fa.şistlerle bunlar meya
nında M. Arpinatinin tevkifleri 
keyfiyetini temamiyle muhayyel 
bir .şekilde haber venni•tir. Bu 
muhabire göre, federal katiplerden 
3 zat ta dahil olduğu halde 300 
kişi kadar tevkif olunmuştur. Bu 
müheyyiç, havadisin ~atiyen uıl ve 
esaıı yoktur. Ne Bolonyada, ne de 
sair vilayetlerin hiç b!rinde, ne si
yasi bir .şahsiyet, ne de federal ka
tip tevkif edilmemiftir. 

Yalnız, son günlerde 12 kişi 
tevkif olunml1'5'l da, bunlar da 
derhal serbest bırakılmışlardır. 

Singapurda müthiş bir 
yangın 

S1NGAPUR, 8 (A.A.) - Binl...-ce 
ki~i, şehrin yerli mah !lelerinden birin
de ç.kan ve elan devam eden bir yan -
gm neticesinde yeniz ve yurı..uz kal • 
nuylardır. 

sım yapı mı• r. erasıme, a ın 
hükumetin ayan ve mebusan meclis 
!erinin ve faşist partisinin mümes
silleri, ecnebi sefirler, Alman sefiri 
ve birçok enerallerle zabitler itt:
rak etmişlerdir. 

Rus tayyarecileri 

Paris ve Romayı 
Ziyaret ettiler 

Tayyareciler her yerde te
zahüratla kar~ılandılar 
LE BOURGET, 8. A.A. - Viya

nadan gelen üç Sovyet tayyaresi, 
saat 10,35 te burada karaya inmit
t'r. Tayyareciler hava itleri nazırı
nın kalemi mahsus müdürü ile 
Sovyet sefareti maslahatgüzarı, 
bir çok mülki ve askeri zevat ile 
tayyarecilik alemine mensup kim
seler tarafmdan istikbal edilmiş
lerdir. 

p ARiS, 8.A.A. - Sovyet hava 
heyeti murahhasa51 Fransayı res
men ziyaret maksadile dün Le 
Bourget'ye gelmiş ve çok samimi 
bir tarzda kabul edilmiştir. Tay
yare meydanınm direğine Sov
yetlerin büyük kızıl bayrağı çekil
miş ve nutuklar söylenınittir. 

Ceneral Michaud Sovyet tayya
recilerine h~ geldiniz demit ve 
Sov:vet Rl..cya hava mümessilleri -
nin bu ilk ziyaretini kabul etmek
le Fransız tayyarecilerinin fevka
lade bahtiyar olduğunu söylemiş-

_. . . r· ·--· . 

DAKi 
I zmir panayırı münasebetile 

Devlet Demiryollarında 
te:;ızilat yapılıyor 

•••••••• 
Ankaradan lzmire 700 kuruşla gidip gelinecek 

Halk biletlerinde de tenzilat yapılacaktır 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Devlet Demiryollan lzmir panayİrt 

ve kurtuluf şenlikleri münasebetile demiryolu ücretleTinde tenzilat ve 
teshilata karar vermiştir. Ankara ve Konyadan 24, Afyon ve Bandır· 
madan 25 Ağustos trenlerinde doğruca lzmire hareket edecek katarlar· 
la Ankar<ı - AIY-On ve Konya - Aly on, Alayunt, Balıkes:r, Afyon, Me • 
nemen, Bandrrma, Menemen kısımlarındaki istasyonlardan münhası • 
~a,? lzmi~e gi!mek üzere gidif - dö nüş bileti alacak yolcuya yüzde 80 
ıla 86 nısbetınde tenziliit yapılaca ktır. Bu tenziliit ikinci defa olarak 
~nkara ve Konyadan 7 Eyliil, Aly on ve Bandırmadan 8 Eyliil tarihle· 
rınde hareket edecek katarlar için tekrar edilecektir. Yolcular lzmıre 
muvasalat tarihinden sonra beş gü n zarfında lzmirden hareket edecek 
katarlarla geldikleri istas)f-Onlara döneceklerdir. Bu biletler Ankaradan 
lzmir'l gidiş - dönüş ikinci 1050, üç üncü 700 kurustur. Bandırmadan 
ikinci 375, ikinci 250 kuıuş olarak tesbit edilmiftir." 

Bundan başka halk ticaret biletlerinin on bef günlüklerinden ZO 
Ağustos ile 10 Eyliil arasında ilk d ela lzmire hareket e4ilmek üzere 
alınacak olanlarına ait ücretler yar ı yanya indirilmiftİr. 

Panayirde satılmıyan eşya, hamule, senetleri lzmiı • ambarına iade 
edilmek ,artile mahreçlerine meccanen iade olunacaktır. 

Gazi Hz. ile M. Hitler arasında 
teati edilen tel .Qazıları 

'AN KARA, 8 ( A.A.) - Reisicumhur Hazretleri Mareşal Fon Hin • 
den?urgun vefatı münasebetiyle A iman devleti reisi M. Hitlere aşağı• 
dakı telyazısını göndermiflerdir: 

Büyük devlet reisinin velatiyle pek müteellim olarak en samimi ta· 
ziyetlerimle Türk milletiyle beraber Alman milletinin bu matemine a
zami iştirak ettiğim teminatını zatı devletlerine izhar ve ifade ederim· 

Gazi MUSTAFA KEMAL 
M. Hitler şu cevabı göndeımişt ir: 
Türkiye Riesicumhuru Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine 

ANKARA 
Alman milletinin pek mübeccel devlet reisi Von Hindenburgun zi • 

yaı dolayısiyle duyduğu derin yası, zatı devletlerinizin ve Türk milleti
nin payl<ıfmasını gösteren yürekten ıözleri için zatı devletlerinden, 
Reich hükUmetinin en samimi teşekkürlerini lii.tfen kabul buyurmanı
zı rica ederim. Adoll HITLER 

Har:Ciye Vekili Tevfik Rüştü Beyefendi ile Von Neurath arasın -
da şu telgralla.r teati edilm:ştiT: 

Devlet reisi Mareşal Hindenbu rgun vefatile Almanyanın duçar ol
duğu elemden son derece müteessir olarak taziyetlerimi ve derin sem· 
patimin müteessir ifadesini kabul buyurmanızı zatı devletlerinden ri
ca ederim. 

Türkiye Hariciye vekili doktor 
rıne. 

Doktor Tevfik RUŞTU 
Tevfik RüftÜ Beyefendi Hazretle· 

ANKARA 
Almanyanın ağır ziyaına hara retle iştdrakinize dair tesliyetka~ 

sözlerden dolayı samimi teşekkürlerimin kabulünü zatı devletlerinden 
rica ederim. 

Reich nazırı Baron Von Neurath 
•• 

U züm Fiatlerini yükseltmek için 
tedbir alınacak 

Bir heyet tetkikat yapıyor 
IZMIR, 8. (Milliyet) - lktısai ve.?.aleti Ofis müdürü, Oda umumi 

katibi ve Borsa komiserine garbi Anadoluda derhal seyahata çıkarak 
üzüm, incir, tütün, pamuk ve sair mal:sul vaziyetini tetkik etmelerini 
emretmiştir. 

Vekalet emrinde, heyete, resmi makamlarla değ:l müstahs 0lle de 
temas etmesini tavsiye etmektedir.Tetkikata Maniıuıdan baflanacaktır. 
Heyet Akhisar, Kasaba, Salihı~, Aydın, Denizli, Sarayköy ve Isparta 
havalisini dolaşacaktır. Bu tetk katı icap ettiren sebebin bu senenin 
üzüm fiatlannın dilşüklüğü olduğu zannedilityor. 

Bugün üzüm satıcılar birliği Fırka reisi Avni B. in de istirakile 
Borsad içtima etmiftİr. Toplantıda mahsulün değer f.:atla satıldbilmesi. 
çareleri etrafında müzakereler olm u~tur. 

Amerika da Yeni bir grev 
NEVYORK, 8 ( A.A.) - Trikotaj fabrikaları amelesi bugün umu• 

mi grev ilanına karar vermişlerdir. Bu grev ikiyüz imalathanede çalı -
fan on sek!z bin ameleye famildi r. 

Hakkı Tarık Bey 
Cir....,n mebuau Hakkı Tarık Bey 

fırkanın umumi idare heyeti azalığm 
dan istifa etmi§tir. Tank Bey doatla· 
rının tavaiyeıile bir müddet muti.ık 
bir iat:rahate çekilmeğe karar ver • 

mittir. 

tir. 
Sovyet hava filoları merkez mü

dürıi M. Unsliht cevap vererek gör 
dükleri kabülden dolayi tetekkür 
etmiş ve sonra radyo ile tayyareci 
ve sivil bütün Fransız ve 
Ruslann devamlı ve müstakar 
bir sulha kavu,mak hususunda i
cap eden bütün gayretlerde bulu
nacakları ümidini izhar eylemit • 
tir · 

ROMA, 8.A.A. - Evvelisi gün 
Moskovadan hareket eden dört ıno
törlü üç büyük Sovyet tayyaresin
den mürekkep filo dün akfam saat 
19,30 da Ciampino karargahına 
gelmiştir. 

Sovyet heyeti Balbo filosunun 
1929 da Odessaya yaptığı ziyareti 
i:ıde eylemektedir. Misafirler en
ternasyonal ve Giovanezza marşla
rı .nasında ceneral Liotta ve diğer 
Lir çok zevat tarafından hararetle 
kar,ılanmı,lardır. Misafirler ltalya
da b:r hafta kalacaklardır. 

Milletler cemiyeti 
Bütçesi iki milyon lna-i

liz lirasını buluyor 
CENEVRE, 8.A.A. - Almanyıı 

ile Japonyanm Milletler Cemiyetiıı 
den çekilmesi neticesinde, lngil
tere senelik aidatını 100,000 Ingi· 
liz lirasından 200-000 İngiliz lira· 
ıına çıkarmıştır. 

Milletler Cemiyeti bütçesi, hali· 
hazırda 2 milyon İngiliz lirasıdır. 
Birçok devletler borçlarını ödeırıe 
mektedirler. Bu devletler : Alırıaı: 
ya, Kanada, Çin, Macaristan, ltıı.1· 

'Ya. Japonya, Yeni Zelanda, Po
lonya ve Y ougoslavyadir. 

Bunlardan bazılarının borçlar~· 
nı bu sene ödeyecekleri zannedı• 
liyor. 

Talebe seyahatleri 
BERLIN, 8 (A.A.) - Abnan ta~ 

be birliği bu ay içinde Bulgari.tana _bır 
talebe seyahati tertip etmi§tY· d 

Bu seyahati bir Bulgar talelıesi 0 ""' 
re edecektir. Almım talebeleri Bulı"'. 
ristanda dolaşırken, 30 Bulgar talebe•' 
de Almanyada seyahat edecektir· l}Utr' 

Jar 24 ağustosa kadar Almanyada "'1 • 
lacaldardır. 



.... 

ELE 
Sessiz satıcılar 

'ciYt Artık mesele kapandı. Sabah -
~ 11 aaat sekize kadar satıcılar a
lıcikm açamıyacaklar. Şimdi de 

E. araauıJ.a endife ••• 
;; • :d' bU -~abalılayın simitçiyi na

ifi ecegız? 
... :- Salepçiyi nereden duyaca. 
'"l:•ı? 

H Gaıete ne olacak? 
le ?klı endişe! Ya sabahlayın sa 
Oı~enıeuek halimü ne olur? 

cın ~"Yanın hiç bir yerinde ihtiya 
/~ ış?rdan gelen feryatta hatır
~İı h kımse yoktur. Buna rağmen 
•il ep alacağımızı satıcının ihta-

e derhatır --' · Tab'" • d• ''-. ....erız. il şım ı 
ti/• ada kuilince evlerde neler ek 
Ö neler? 

~ki:alde ne olacak? olacağı fU 
rq

11 
erı avaıı çıktığı lraJar bağı • 

l'İ ~cılar şimdi küfelerin üstle 
l'o~e iiyük harflerle: "Salep kaynı 
(S·~' Yahut (Taz.e simit) yahut 
<>rrı Qt gibi kabak) levhaları yazıp 
Pe11ııılarına asarlar, müşteriler de 
tıc·/erelere birikip gelen· geçen sa 
1"'1 <rnrı Yazılarını okuyup alacak-

"' hatırlar vesselam. 
FELEK 

~eınir sanayii de 
~uruluyor 

~tınlekette senede iki 
nıilyon liralık 

denıir ıarfediliyor 
p.___ . - - d .tib 

~lı., --:"' •Uı gunun en ı anın te • 
Pıt " atılacak ve kiqa.t resimleri ya 
tıı-~clıalc olan yw fabrikalanmızm ha 

' 1•- .,_ - ' ec1·1 . • D"" 
"""""-• hunaı ı mıftir. ıger ta• 
ııı_.. bu falrilaılarclan -.-a lwnıl
~~ . lllıulcarrer yeni aanayiin eaasları 
ı_;:ııde tetkikler yapılmaktadır. Bun 
Ilı lı "". başında demir aanayii gel • 
11\iı- 1"<1ır. Önümüzdeki ilkbaharda de 
'•lı •ıu.aıy;;nin temelleri atılmı§ ola • 

ti ~?"· M-.ıeketimizde aenede -
ın~:..:i'_İlyon liralık demir aarfedil -
ii~r ır, .Demir sanayii kurmak işi di 
ı~ayıden daha çok masraflı bu
llıilr kt~dır. Bu k11mı sanayi için 10 
ıc......,"j lıraya ihtiyaç görülınekt..dir. 
~ acak demir oanayii için ham 
he.· d_e tedariki de itin mühim bir cep t..:h' tqkil etmektedir. llk zaman -
te,ı !"" maddenin k:ı~en hariçten 
.ı· ~ki zarureti mevcut görülmekte-

"· 
Salih Pqa hastaneden 

çıktı 
Teıviki ~ ye Sağlık yurdundaki ame-

d lan ıo...., iadei al'Wyet eden kıoolor
d~ l.ıuııandanlanmızdan Salih Paşa 

hutahaneden çıkmı~. 

Fakir aileİerin işleri 
" lfallc • · · • • . .ı._.: •~rı· evı ıçtanaı muavenet .,...,.,...., 
f~ "':'•Har aereiainde itelri aa.tılan 
ı.llfl ••lelerin paralannı dağıtmağa 
t~ftır. Gelecek Yerli Mallar ser 
"i' " içtimai yardan şubesinin pa -

<>ııu daha geniı olacaktır. 

Mısırlı seyyahlar Bur-
. saya gidiyorlar 

lıe. 8•r haftadanberi ıehrimizde bulu 
tid~ "1ısırlı seyyahlar bugün Bursaya 
,ı_ t:"klerdir. İzci kafile&i, Buraada 
lltiı.'rlı~ç gün kaldıktan aonra şeari -

doııecektir. 

M. Ge-o-rg~e,_s-Bonnet 
bugün gidiyor 

'111.~izdo bulunan eaki Fransız 
t~ 1~ ."'-zırı M. Georgea Bonnet bu 

t 
~ harekd edecektir. 

BORSA 1 
Ot Bankasından alman cetveldir) 

8 Ağustos 934 
13 .\ICŞAM FiYATLAR/ 

l'li~~hC:!U.zLAR ı TAHViLAT 
l~ il:.' d,.hili 94,SO Rıhtım 17,7S 
ll-iti.i.,ı:,••oi 96,.26 M\imema•il 48,-tO 

._ 28,35 i pon•ld 47,65 
• tı 27,25 • 11 47,20 

ltt 27,25 • ııı 60 

ESHAM 

NUKUT (Satı;) 

~ I' 
k"rut 

\ k) ranant 190 20 1. la•içll'• 1 o.lar 
~l Şile A. •• 117 1 Pcacta 

~ ~··· ç.k. 
22 1 Malk 

IOG l Ze1oli 
1 ... 

<Q l,t~rli.• 23 20 L•:J 
lQ L;,., G33 2U D;ıı•P' 

• 1 ~·8e)ıı;i'tta 
2ı4 J ( erııo•İ,. 
115 Ahıa 

l Fİ-~-· 24 1 McciJi,.. 
o .... 83 ll•n~not 

19,13,14 
34,77.80 

5,Sl 
204,34 

4,20,50 
3,98.26 

10,91..zı; 
79,33,50 
4,27.&2 
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11 
4t 
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• 
EH 1 R HABERLERİ 

EKONOMi " · 

ince kumaş 
için iplik 
Yapılan tecrübele; müı

bet netice verdi 
Aldığımız maltimata na.azran Sü • 

mer Bankın meıuuca.t fabrikalarunı -
zm !iddetle ihtiyacı olan .,,., tamamen 
t.riçten ıetmlen bmganı ~ 
burada imal etmek için bir müddetten 
beri yapmakta olduğu te§ebbü.ler 
müabet netice v~. Kancam İp
likleri ince kumaı yapmak için behe
mahal lazımdır. 

Batvekil ismet Paşa Hazretleri Sü 
mer Banknı tehriınizdeki fabrikaiarı
m ziyaret eona.sHMla kaıngarn ip!il<le
rinin memleketimizde yapılmuı için 
direktif vermitlenli. Bu direktif üze -
rine Sümer Bank elindeki mevcut ve
saitle tecrübelere başlall'.UŞ ve m.üabet 
neticelet" almmrtfır. Bugünlerde bu İf 
için yeniden mak'neler gelecektir. 

Tiftık ihracatı 
Tiftik fiyatlannda geçen hafta bat 

..,._ hareket devam cbndotedir. Ge
çen hafta da 166 ton tiftik ihraç e<iil
mİ§tir. Bu .suretle 31 Temmuz 933 ten 
934 temmuzu nihayetine kadar İ&tan 
bul limanından ihraç edilen tiftik mik 
dan 5223 tonu bulmuı olmaktadır. 
Geçen mevsim ihracatı 5807 tondu. 
Bu aaıretle bu sene geçen seneye na
zaran lstanbulun tiftik ibracatmda 
600 tonluk bir nQ\<aan vardır. 

Tiftik ihracatında noksanlık görü· 
!ürk.en bu aenenin yapak ihracatında 
fazlalık vardır. Bu ay bafmcla loıpan
mıı olan yapak aenui zarfında harice 
3963 ton yapak gönderilmiştir. Btlf'l
dan evvelki aenenin ihracatı iae ancak 
2627 tondu. 

Bu seneki fındık rekoltesi 
noksan 

Ticaret borsıuına bu senenin fın
dık rekoltesi hakkında malômat ııel· 
meğe baılamııtır. Son gelen mali'ıma
ta naazran geçen senenin 28,000,000 
kilo rekolteoine mukabil Gireaon vila
yeti rekoltesi yüzde 32 noku.nile 
19,000,000 kilo tahmin edilııı.iıtir. Hu 
mikdar be~ aenelik mahoul vaııatioi i
le mükayese edilince fark yoktur. Or 
du vilayeti rekolte6İ 6,125,000 kilo tab 
m in edilmİlfl:İr. Bu aenenin rekoa.teıi 
eeçen :;eneden y;izde 25 nok&andır . 

SIRKETLERDE 

T clef on parası 
Mühlet bu akşam bitiyor 

yarın para istenceek 
Telefon abooelerinin haklarını be

lediyeye terkedecekleri hakkındaki 
f...-arat mektuplarına verilen mühlet 
bugün bitmektedir. Bugüne kadar, 
Naf:a Vekaletine müracaat ederek 
hakkım belediyeye venneği taahhüt 
ehnemİf abonelerin itiraz hakları kay 

bolmaktadır. 

Belediye yarından itibaren faali -
yete geçerek fazla mükaleme ücretle 
rini şirketten taheil için teşebbüaatta 

buıluna.cal<br. Geri almaaık para mec
muu 220 bin liradır. Bu para ile Hasc 
ki ve Cerrabpaşa hastahanelerine ili 
veten iki paviyon inta ettirilecelı.tir. 
Hasekideki doğum paviyonu tevsi e
dilecek ve bir k...- klmilder bur.ııdan 

Gureba hastahanesine nakledilecek -

tir. 

Para kaçıran bir Bulgar 
lmtanbuldan Avrupaya hareket e

den konvansiyonel trenine Edirneden 
Karaağaçta binen yolculardan Bulgar 
tebaa.ııından Payli Naygirof iaminde 
birin.in ahvalini tüpheli gören muha • 
faza memuru ismet Efendi Bulgarın 
elindeki gÜzel kemanını gömıek arzu 
aunu göstenniıtir. Zeki memur kema
nın ş.ın..nıı burasını nruayen~ edet"
ken parmakla tahtanın kalınlığına de 
li.kten bak•ken 500 levalık ),;,. kağı· 

dın olduğunu görmüştür. Bu kağıt çe 
kilince bir bet yüz levalık daha bu -
lunmll§tur. Kurnaz ıuçlu kemanile be 
raher ihliaaa mahkemesine getirilmit 
tir. 

~-.azin bir ölüm 
Türkiye it Banka11 muhasebecile-

rinden Ali Rıza Bey, geçirdiği pek na 
zik bir ciğer ame
liyatından sonra 
ı:özlerini ebediyet 
dünyaaına kapa -
mıttır. Bütün İş ai 
lw mmı.auplan ta 
rafından hüınıet 
ve nıuha.bbctlc se
vilen bu l(e.a.ç ban 
kacırun ufı.ılü meı 
Jek arkaa,.,,ıarının 
kalplerındfl derin 
ve $Önmca: bir ya. 
ra açmı~tu-. 

Cenazesi bU!l'Ün per~embe &aat 10, 
30 d.. c~rrah;:>ll~a ha•taban.,,.inden 
kaldırıl11raJ. Evi;ptPk; a le makbere -
ı.ine defn~dile;~l-:tir ı, BftnknıJl\a ve 
k~~f"rli aile~ne derin tazİyetleriınizi 
!unanz .. 

Yarınki at koşuları 
Yarın yapılacak üçüncü yazlık at ko

şularına 38 at iştirak edecek 
Vilayet Baytar Mödüriyetioce ter

tip edilmekte oloın. yazlık at ,_.şiarı
nın üçüncüsü yarm Veliefeodide y ... 
pıılacoıkbr. Bu aeleıiD yarıpara 38 at it
tirik edecektir. 

Ko~ar "' tekilde yap&cakırr. 
BiRiNCi KOŞU (Sab§ lı:-01usu) -

Üç ve daha yukan yaıtaki haır.kan 
lngiliz at ve kısraklara mabsust".ır. Ya
nta yedi at ittirak edecoktir. 

İknmıiyesi: 190 lirad•. Birinciye; 
120 lira, ikinciye 50 lira, üçüne~ 20 
liradır. 

Duhuliyesi: 1 ,90 liraıchT. Sik1cıt; üç 
yaırndakiler 55 kJo .dön ve daha yuka
n y~er 60 kMo ~ıyacaldardır. 

Sat., fi atı; 1500 lira ve daha yu
karı olanlara beıer IU!o ilive edilir. S.... 
tıı fiıotı 600 lra ve daha aşağı oılaııl6J'. 
dan ~ kilo tenzil edilir. Me.alesi· 
2,100 metredir. ' 

1K1NCI KOŞU (Handikap) - Dört 
'Ve daha yukan yaştaki yerli, yanmkan 
At"ap ve haliskan Arap at ve knrakl.;ra 
malısu.mır. Bu kotuya ıadıiz at iJtjrak 
edecektir. 

il.rami •" 19() "--d D.:..:--!..._ yeşı. -- D'. ~ """'>"': 
120 lin, ikinciye 50 lira, iiçüncıüye 20 
li.-aıılır. Duhuliyesi: 1,90 liradır. Mesa
fesi: 2,200 nıebediıı. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: - Oç ve daha 
yukarı yaş ı..ki yerli yan:ıııkan lnpi:z at 
ve km-aldara snım-tur. ıBu kotuYa 
on bir at &tti.-ak edecektir. 

POLiSTE 

Tornistanı 
Tutmayınca 

Bir motör kavun yüklü 
bir kayığı batırdı 

Beıildaşta Silivri iskelesinde kıııyık
çı Ça.falu Mehmet Ali Beyin sahjp ol
duğu Teceddüdü Bahri motörü, bulat 
çıkannıık için Beşik!"§ mavna iskele
sine yanaşmakta iken makine tomis -
tanı tu tmaım.ş ve ıüratini lı:esaniye -
rek orada kavun çdcramkta olan üç 
sandda çarpmr'lbr· 

Sandallardan biri kavunları ile bat
mıftır. 

Cesedi bulundu 
Üç gün evvel Anadolub1-mda ça

lışmakta olduğu Hafız Hüseyin efen
drmn bahçesinden denizde yüzmek ü -
zen çıkıp avdet etn>İyen ve Göl.iau ,... 
ırı.yı civarında elıl>iseleri buiuıum yanq
ma Bebçetin cesedi bulummıt ve yapı
fan muayenesinde boğulmak .wı·etile ve
fat ettiği anlaş>lmı~trr. 

Kazaen düşen cam 
Çafomakç.Jarda 61 numaraılı ııörn • 

!ekçi Ha:kkı efend>nıin lcolW>a kazaen 
cam dü'lcrek bileğinden yaralanmış ya
ralı Cerrahpaşa bastane&ine yatnıtnu,
tır. 

Kalaysız bıkır tencere 
T opbanede Bostanbaşında Tüıiı:gü

cü sokağında Oihmm 'loför 1 omail Ef. 
kansı Zeynep H., kızı Vu.fiye H. biT 
türlü yemeği yemiııJer, bir saat •OID'a 

küçük V asfiyeden baflıya!·ak üçünde 
de zehirlenme alaimi görülmüftiir. 

Vak'ay.i baber alan koıın<,uılar, bir 
dcktor çağırarak eancılar içinde luwa
nan M.lerun tedavisini yapt •• "tırşlardrr. 

Üçünün de lrnlayuz baokw tncerede 
yapıfan yemekten zel:ıirlenılikleri anla
ııılmı ş tır. 

Esrar kaçıranlar 
Ege vııpu:una yükletilınek üzere 

getiı:ilen 2,5 kilo e..,.ann ımıhaf,.,... me· 
murları tarafından yakalandığını ya~ -
mıştık. 

Emniyet müdürlüğü kaçakçıl.k şu
beıi dün de bu kaçakçılık i§::le rneşgu~ 
olnruş ve şimdiye kadar yapılan tahki
kat neticesinde kadın ve erkek clmak 
üzere 11 kişiyi nezaret alıtma almıttır· 
Kaçııkçdarm bir şebeke halinde çıdış -
takları aııiaıılmı§tır. 

Yirmi kurus için 
' Uzunçarşıda denıirci Kirkoı· efendi 

ağı:zldı:çı Supbi eiendiye Yll'llll kuruş
hık bir ağclk umarl;muş , fal.at ald•
ğı ağı:zlığın paramu vermemiştir. 

Suphi efondi evvelki gün parasını 
isotemiı, f:ıkat !Grkor ve arkaclqlan 
tarafından çııkan kavııada -dövülmüş • 
tür. 

Akııam Suphıi ~endi tekrar düldıa. 
na eele:-c:k parasını isteıniı, bu sefer 
çıkan ikinci kavga.da Kirkor uoturaamı 
çekerek Supl:ıi efe!l'döye hücum etmi~tir. 
Sunu karşı!-ti düWrundı>n gören Sup
hi efendiınin krrdeş.i, Saim ef&ndi elline 
geçıirdiği keilıi ile Kirl<onı ık*uz ye
rinden ağarca yaralaıwfhT. 

Saned i alıp gitmişler 
Gedik-paşada oturan h.....ı.;.n efen

di polise müracaet ederek tofW Ahmet 
efendiye bir müddet evvel 180 liraya 
bir kamyoııet satıp 100 lirasını peşin 

80 lİrMnıı da - olanılı: alchP.,, fa
kat f(lför Alımet efendinıio dün 7anm
da ...bdaıı Şiibü •. o6cluğu halde 
düııkiruna plclilderini ve 80 liraya 
~ 20 lira vereceklerini ve beı li
ra ıskonto ile bilahare 55 (i,.... _...,_ 

cı_d<lerini .Ö}~ elinde mevcut 80 
lıralık ""netl<ırinıi alıp l<aci:ldarnu ..c;y. 
laıniıtir. T ahkikıat ~ıy'..,r. 

Tavuk hırsızı 
Ber.ktafta Köyiçiocle mumcu 8alıkal 

daiawı.lıi tanlkçu Mehmet ef-'i . 

lloaı..,.,..: 360 liradr. Birinciye: 
285 lio·a ilı:inciye 55 lira üçüncüye 20 
liradır. Duhuliyesi : 3.60 liradır. Sik
let: Oç ya§ordalciler 50 lcilo, dört yaşın· 
daki.ler 60 kilo, bet ve <laıba yukan YBf• 
t:akiler 62 kilo tapyacald...dır. 

Meoaıfeaıi: 1,600 metredir. 
DÖRDÜNCÜ KOŞU {Handibp) 

- Üç ve daha yukarı Yattaki halioken 
Jngiliz at ve kısraklara mahsu&tur. 

Bu koşuya dört at iştirak edecelı:
tir. ikramiyesi: 300 liradır. Birinc&ye: 
225 IU.., ikinciye 55 lira, üçüncüye 20 
lira.dır. Duhuliyesi: 3 liredn-. Mesaie
«İ: 2,200 metredir. 

BEŞ.iNCi KOŞU: - Dört ve claiıa 
yukarı Yll§ta&tİ yerli yanmkan Arap ve 
bafisknn arap at ve Jmnklara mahaı.s
ıtur. Bu ko'luya (8) at Oştirak edecek
tir. 

ikramiyen: 190 ılinochr- Birinaye: 
120 lira, ikinci.ye 50 lire, üçüncüy., 
20 lira.dr. Duhuliyesi: 1,90 liradır. Siık
leıt: Dört yapndakiler 56 kilo, ~ ve 
daha yukarı y"§takiler S8 IDılo, tatrya
caıldardır. 

1934 -- :zarim,da kazandığı ik -
ramiyeler ydı;.ilnu 300 liraya baliğ olan
lara İkİ§"I" , 500 liraya baliğ olanlara 
üçer kilo daha fazlasını kazanımıı o -
lan4ara beıcr kilo ilô.ve edilir. 

Hiç kotu ~ olanlıınl&n 
dörder kilo tenzil edilir. Mesafeoi: 
1,800 metreclir. 

BELEDiYEDE 

Kapanma 
Saatleri 
Açık kalmak için mü

racaatlr çoğalıyor 
Dükkanların akşamlan saat 7 de 

ve 9 da kapatılmalan hakkındaki ka 
rardan sonra, birçok esnaf belediyeye 
müracaat ederek tikayette bulwunak 
tadır. Dün de belediyeye tütün ve ra
kı satan dükkan sahipleri müracaat 
ederek kendilerine saat 9 a kadar mü 
aaade edilmesini istemişlerdir. Dai -
mi encümen bu müracaatları tetkik 
etmektedir .• imalathane ve fabrikala 
rm bu yoldaki müracaatı Ticaret o
dasına yazılmıştır. Ticaret odasının 
bu husustaki cevabı belôenmetkedir. 
Erken kapanma karan~ h&la bazı ka 
zalarda iyi tatbik edilemiyor. Hafta 
içinde kaymakamlar belediyede bir 
topalnb yaparak bu i§in tatbikat cıhe 
tini konuşacaklar, ve bazı yeni karar 
)ar verilecektir. 

Uç gUndUr terkos yme akmıyor 
Terkos ıebekesi ulah edilirken, ye 

ıüden ferşedilen boruların bir kıanu 
ters diişmÜ§tÜr. Bu tekilde ferşolunan 
borularda yeniden ameliyat yapmak i 
cap etmelrtedir. Belediye sular idare
ai bu kısımları tetkik ettirmektedir. 

Oç gündenberi sular gene akma -
maktadır. 

Bs lediye blitçesi tasdikten 
geldi 

B<.lediye bütç.esi Dahiliye Vekale
ti tarafından taadik edilmiı ve bele -
diyeye gönderilm'.ştir. Bütçede esaılı 
bir değiıiklik yoktur. Ancak hesap it 
~ri müdürlüğünün bazı teklifleri rcd
dedilıniıtir. Y eşilköy, Kısıklı, gibi 
aemtlerdeki belediye şubeleri lağve • 
dilmi.t buradaki memurlar, daha ka -
labalık !<'belere verilerek bu ~)er 
takviye edilmittir• __ ..,_ __ 

Tevfik Rüştü Bey 
Y alovada bulunan Hariciye vd<i4i 

miz Tevfik Rü'ltü Bey dün sabah teh 
rimize gelmioı. Tokatliyan oteline in -
miştir. Vekil Say, öğleden sonra bazı 
ziyaretlerde buluııınuıtur. 

Hamdullah Suphi Bey 
Atinadan ıehrimize dönen, Bükreı 

sefirimiz Hamdullah Suphi Bey Ya • 
)ovaya gibniştir . 

Küçük haberler 1 ' Neeşt Ômer Bey Avrupaya gitti-
Onivenite eski rektörü Dr. Neşet Ö
mer Bey tetkikatta bulunmak üzere 
Avrupaya bard<et etrni~tir. 

nin dükkBnma eşkati .......ı.ut bir ""1ıs 
iki tevuk aıınıuJtrr. 

Kavga 
Kadıköy iskeılesine nıeıuup Öksüz 

motör sahibi Hasım efeııdi ile Recep 
J. namında lıin ile kavga etmeğe lıat
lamqlar neticede Hasan <l. bac:ıağuı • 
dan, Recep el. de, ba§mdan yaralan
nuşlardır. 

Çırll!R inek 
Fatihte Ça-ıanıi>ada Bd<~iıler ma· 

hııllesinde oturan M..ı.net ağanın 7 
daki Halil iomindelci çocuğuna yaAJın .. 

Ramide oturan HWeyie efeıııcliıırn ete-
ği çerpnuf -.re ~ aizınclan yaralan
mıııtJr. 

Kapıcının paraları 
Akif el. isıınincle biri T"'fYikiyeı:le 

Nilüfer apartımanınde kap>cı s-.... 
hanumu açık bulun.. odıwı11>a girerd< 
17 linıum çMıp kaçari<en y..ı...ı-nq • 
tır. 

MAHKEMELERDE 

Razgrad hadisesi 
Ve gençler 
Mahkeme gençlerin bera

etioe karar verdi 
Razgıratta Türk mezarlığının tah 

rip edilmesinden ve Türk ölülerinin 
bu suretle mezarlanndan çıkanlma • 
amdan mütecasir ve müteheyyiç olan 
Türk geııçleri necibane bir nümayiı 
yapmışlar ve Bulgar kabristanına çe
lenk koymuşlardı. Fakat bu nümayiı 
eanaamda bir de hi.di&e olmu~, zııbı
tamız gençlerin taıkınlık yapmaları 
ihtimalini gözönünde bulundurarak 
kabri&tana girmelerine müu.ade et -
memİ§, bu e&nada kabristana giren 
gençlerden bazılarını da zabıtanın 
emrine itaat etmemekten do1ayı mah 
kemeye venni§ti. Bu gençler yüksek 
tahsil talebesinden Şevket, Cevdet, 
Aziz, En.ver, ilhan, Ali, Bedri, İsma
il Hakkı ve T~ Efendilenli. Üçüo
cü ceza mahkemesinde cereyan eden 
muhakemeleri dün n.eticelenmİl, iddia 
makamı tarafmda.n Türk ı;ençlerinin 
Türk zabıtasının emirlerine karı• gel
diiine dair kafi deli.ili kanuniye tah 
ail etmediğinden beraetlerini istemi§
tir. Mahkeme keyfiyeti müzakereden 
aonra idd:a makanıının talebini mu
vafık bulmuş ve gençler hakkında be
raet karan vermittir. 

Bir Beraet kararı 
Edip Efendi isminde bir zat tara

fından Son Posta refikimız aleyhınt. 
bir dava açılmqtı. Edip Efendi bu da· 
vasmda Son P""tanm kendi&i hakkın• 
da aaılaız bir haber yazdığını ve tek
zibini neşretmediğini iddia ediyor, tf\Z 

minat istiyordu. Mahkeme bu davada 
kasdı cünni görmem.it ve Ali Ekrem 
ve HaJ:I LUtfi Beylerin beraetine ka
rar vermiJtir. 

ihtisas mahkemelerinin 
müddeti 

Üç sene evvel hususi bir kanunla 
tetekkül eden adli ve askeri ihtisas 
mahkemelerinin kazai müddetleri 15 
Kanunda bitecektir. Eğer yeni bir ka 
nunla bu 14 ibtiaa& mahkemeainin ka 
zai aaJih;yetleri temdit edi!ınezse mah 
kemeler 15 kanundan itibaıen dava· 
lan rüyet edemiyecekleı·dir. Bu tak -
dirde mevcut davaların asliye mahke 
melerine intikali muhtemddir. 

Maamafib ihtiaa.a mahkemelerinin 
kaçakçılığın men'i hususunda pek b;i 
yük faideler temin ettkileri nazarı 
dikkate alınarak salahiyeti k.aaziye -
]erinin temdidi için mecli.ae bir kanun 
liyihast tevdi P.di1meai de muhtemel -

dir. -

Limana verilecek 
Y.eni şekil 
n 
Şirket pa:ıar günü tas-

fiye kararı veriyor 
Bir mücldettenberi Ankar.ııda bulun

makba olan Liman şirl<eti umumi mÜ· 
dürü Hamdi B~·
bugün şehrimize d< 
necektiT. Hamdi Beı 
Ankara.da Liman ;;ir 
ketinin tasfiyesi ma 
Jeıile meşgıli olm 
tur. Liman şirlı:e'I 
heye<l:İ uımumiye'Si pa 
zar giinü p.ket m"' 
kezinde t<>PI •nıw:ak ' 
tllt<etin t.asf"ryeoi b 
rM'llll verecektir. Şir 
ketôo mevcut bissele 
rinin yüzde 98 i bii
lnim<?te ait oiduğun· 
dan bu karanıı aIBı- Hamdi Bey 
muı güç okruyacak· 
tır. Tamamen bükıimetin malı olacak 
olan yeni 'liırlı:ette e.kisine nazaran bir 
değiıiklik olmıya<:akhr. 

Himdi Bey Ankıarada bHhaaaa la
tanbul iiınamDa verilecek yeni şdo:l 
haldunda son teMölderini yapan komis
yonla ıeu>aalanla bulunmufhlr· 

lstanbul limanınm iııki§Wı etrahn
da ilk tetkikatı y- Hamdi Bey ko
misyon içtitnıılarına ;,tirak ederek ha -
zırladığı proje ü""'"8de etraflı izahat 
vı:nnifti.T. 

AJdığmm: malünuııta - latan· 
bul limanı projesi üzerindeki teıtkiWer 
aon saflıaamll vasıl olmu§lur. 

ViLAYETTE 

İskan idaresinde 
Değişiklik 

Bazı işlere kaymakam- " 
!ıklar bakacaktır 

latanbul iakin idaresinde bazı de
ti~iklikler yapılmı~tır. Kadroda kü -
çültülmüıtür. Ancak idare ilga edil -
mit değildir. Bir kısım işler kayma -
kamlıklara verilmiştir. Mer.ı..ez sevk 
ve tesçil işleri ile me"ul olı:,,1ktadır. 
Bu sene de çok mikdarda muhacir ge 
lecektir. , _ ·.U:..:!I 

Gelen mu fettişler 
Dahiliye ..ekhleti teftit heyeti rei

a.i lbrahim Sabri Bey §elır'mize gel -
IDİ§tir. 

Adanada bulanan Mülkiye b_,ü 
fettiti Hacı Hüonü Bey de mezuneıı 

Günü -'----& 
~:".A:Jt.;, }l'ii .,,. • 

İstanbul rahatta 
Üç gündür lstanbulun sesi sa • 

dası kesildi. Koca sehre bir hüzün 
dür çöktü... Sokaklar tenhalaştı 
ht;r gün yüzlerce mum elektnk 
Z~Y'?' altında panl panl yanan 
vıtrınler, mağazalar en i.,lek cad • 
delerde bile birer sur manzarası al 
Jı .• 

• Gece ~ dokuulan sonra Bey
ogluna bır çıksanız zamıeclerainiz 
in Boğaziçinin Anadolu yakası ve 
yahut Edimekapı fehrin içine gö-
beğine ta,ınmı,tır... ' 

V iikıa Istanbulun se.i kısıldı, la 
~at b~na rağmen başımız dinrleış
tı •.• Dımağımız rahat etti ••• 

Saat yedi oldu mu, sanki gayri 
m<;.r'i bir kuvvet mağazalann,dük
kônlann kepenklerine birden a;ı
lıyor: 

Gırrrrrrr ! ! ! ! ! ! .••• 
Bu birinci ihtar •.• 
Saat dokuza gelince gene bu 

kuvvet tektük kalan diğer mağa • 
zalann kepenklerini çekiyor •.. 

Bu 60nııncu ihtar ... 
Ve artık şehir, ınım ve derin bir 

uykuya yahyor •.. 

&kiden Frcmsada sokaklarda 
halkın uyuması için münadiler do
laşırlarnuş!. V cikıa biıcle öyle de
ğil •.• Uyumasanız da olur. Fakat 
9 dan sonra artık ticaret yoktur. 
Kazandınızsa kazandınız. Kô/i. 
Şehrin isi·rahate ihtiyacı vardır. 

Şehirde ticaret yapacağım, pa
ra kazanacağım diye gece gündüz 
uykusuz yaşayan adamlar arasın • 
da birkaç nevi esnaf vardır ki öte
denberi bunlara bakar bakar acır
dım •.. 

Mesela kozhelvacılar! Zavallı -
lar, iki tane sakızlı cevizi 100 pa -
raya satacağım diye sabahtan ak
şama kadar ve akşamdan sabaha 
kadar kösebaslarında mütemadi -
yen sıtmd gö~üş bir sesie bağırıp 
dururlardı ... Kozhelvacılardan son 
ra bozacılara ac~ !dım. Bunların 
vaziyetleri daha fecidir. Çünkü el 
lerinde koca koca güğümler, kış 
kıyamet, kar, tipi yağmur deme -
den bütün mahalleleri dolaşır ve 
mütemadiyen: 

" Ek . l ' d. - şı var tat ı var ... ,, ıye 

bağınp dururlardı ..• 
Bereket ve.:ıain şimdi yaz da, 

bunlar mevküerini manavlara, sey 
yar meyve satıcılanna terkettiler. 

Evet manavlar! .. Bu mana.ı es
nafına tla ne kadar acıdığımı bilir 
misiniz. Zavallıların sabahtan ak 
fQ1l'IO kadar ayaküstü durdukları 
yetişmiyormuş gibi bir de akşam
dan sabaha kada11 uykusuz geceler 
geçİrmeğe mahkUmdurlar ... 

Bizim evin karşıauıJa bir ma • 
nav var. Gecenin hangi saatinde 
pencereden baksam biçare müte -
ınacliyen önlüğü ile elmaları parla 
tır, karpuzları yerletşirir, üzümle
rin çü uklerini ayıklar dururdu. 
Karann ilk tatbik edildiği gece, 
baktım saat dokuzda dükkiinınua 
· apısına bir çuval germiş. Ve ya -
ındaki şiracı dükkanına gitmiş .• 
Alışmış kudurmuştan beter der

ler ... Biçareyi uyku tutmamtf ola
cak ki ben yatana kadar orada o -
turdu çan çan etti. Hiç olmazsa 
bu suretle meyve yerleştirmekten 
kurtulmustu ... Y alnız arada sırada 
bir za~ete girıyor ve iki diikkii
nın arasında:d alçak kapıdan ken
di tarafına geçerek şira, ayran, so 
ğuk su içmeğe gelenlere - arzula· 
rına göre - kiih bir karpuz, kah bir 
kilo üzüm, kah şeftali ve saire ik
ram e&yaeJu. Buna mukabil de 
bu hediyeyi ak:ılar kendisine ol -
Jukça fazla bahşiş vermekten ha
li kalmıyoTlardı. 

O zaman kendi ;:endime ha>ıf· 
landım. Çünkü ben o gece, dük -
kanlar kapandıktan sonra tedarik 
siz olduğumdan sigaraaı:ıı kalmıf -
tım. 

Ne demeğe, sokakta gelirken, 
kendime bir paket Serkl Doryan 
hediye eden bir adam aramamıfhm. 
f{enJisine lıiz!mgelen balı.fişi ben 
de verebilirdim ... 

He.• ne ise latanbul bu kararla 
çok sakinleşti ve rahata kavu1tu. 
Ve bir kısım esnaf ta fazla centil
men oldu. 

Mümtaz FAiK 

Gülhane parkında bir 
müsamere 

Hinla.yeietfal Eminönü kaz-aaı 23 
Ağll8loata Gülhane parkında bir mü
aam.erc verecektir. Bu müsamere fır .. 
ka vilayet idare heyeti reoi Dr. Ce~al 
Beyin himaye.-inde yapılac~tır. !"u
samerede Şehir tiyaın.tı art •tlen de 
bir p~ea temsil edeceklerdir. 

Sabri Bey 
DaJıiaiye velileti viliıyetler idare

ai wnumi müdürü Sabri Bey Lımirdeıı> . 
tehrimize gebniıt · r. 
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1 
Tırnakların Bengisu Akliye ve Asabiye hastanesi için lüzumu olan 200 .. 

3 ~ı 
Bu yakınlarda Bur.sıaya giden Karyolaya talip çıkmamasına binaen 14-8-934 Salı günU 

5 

Tehlikeleri bir tanıdıkla geçen gün yolda kar- 14 te pazarlıkla muamele yapılacağı. "456~1 
şdaşhk. Beni görünce sordu: Og" lumu sana vereyim ] Tırnaklarının temizliğine dik • 

kat etmiyenler çoktur. Ellerinin 
tırnaklarına olsun, ayaklarının tır
naklarına olsun ehemmiyet ver • 
mezler. Tırnaklarının üstlerini 
sabunlarlar, çevrelerindeki girin • 
tilere, oyuntulara bakmazlar bile. 
Hatta o derecede ki biyoloji ile 
uğra.şan genç bir Fransız hekimi 
brnaklarının ara&mdaki siyahlığı 
ölçü olarak kullanırmış. Mesela: 
"Orasını bir tırnak siyahlığı kadar 
yükseltmek ister,, dezmiş. 

Tırnakların altında ve çevrele
rinde toplanan tozlar tehlikeler 
yapabilir. 

Çok defa mekteplerde, gençler
de görülür: T ır.nağı çemberleyen 
deri irin bağlar. Tırnağın etrafın
daki derinin çatlaklanndan giren 
mikrop orasını iltihaplandmr, i • 
rinle,tirir; ora-da "et yaran,, olur. 
irin bütün tırnağı çepçevre sarar. 
Parmak ucumın iç yüzünde kalır. 
Eğer çrban tırnağın altına kadar 
yürürse işte bu gerçek et yaran olur 
ki tırnağr ve hatti. daha ileriye gi· 
decek olursa parmağın ucunu da 
düsüriir. 

Ayak parmaklan mikroplardan 
o kadar kolayca müteessir olmaz. 
Hemen bir düziye ayakıkabı için
de bulunduğundan derinin tenef
füsü ile peyda olan nemlilik orada 
kalır ve derinin epiderm deni•len 
ü tt kısmını yumuşatır. Nemlilik. 
sıcaklrk ve epiderm döküntüleri Ü· 
remek için mikropların işine ge • 
lir. 

Bazan parmaklar biribiri üstü
ne biner. Üstünde peyda olan ·OOZ• 
lu bir maddeden dolayı altta ka
lan parmağın tırnağının rengi so
lar. Bu, tırnağın karniye tabakası
nın hastalığıdır. Tıpkı b~ keline 
benzer. 

Yukarıda söylemiş olduğumuz, 
el parmakları çihanJan, ayak par
maklarında da olur. La.kin bunlar 
bütün parmaklan sarar; gezip yü
rümeğe engel olur. 

Bazan fena kesilmit bir tırnak 
yav~ yavaf parmağın etine gömü 
lür. Gömülen tırnağın etrafı tüm
seklenir ve kızarır. Gömülmüf tır
nak, etlenmif tırnak denilen ifte 
budur. 

Ayak tırnaklarının layakı ile te
mizlenmemesinden doğan iki ıbü
yük tehlikeden ayak yaralarına 
musallat olan ve yıldırım gibi bir
denbire tesir eden enfeksyondur. 
Gazlı gangrenden bahsetmek isti
yorum. 

Geçen asrın sonlarında bir a • 
dam ya~ıyordu. Adına Oreliin şol 
derlerdi. Çok tatlı yazılar yazardı. 
Hele Kont'larına, Nuvelleri'ne o • 
kumakla doyulmazdı. Onu ı<even • 
ler, beğenenler yanın heykelini bi
le d iktiler ... İfte bu Oreliin Şol 
bu gazlı gangrenden öldü. Nasırı • 
ru çıkartmak için pedikür çağırtır. 
Herif ya beceriksizm~, yahut ta
sası_z ... Nasırı çıkarayım derken 
parmağı yaralar, Tırnağın çevre • 
rinde ve altında bulunan türlü tür
lü mikroplnr bu yaradan içeriye 
girerler. llkönce ayağı, sonra ba
cağı sararlar. Ve 24 saat içinde a
damcağrz ölür. 

Görülüyor ki brnakları temizle· 
mek bile hazan tehlikelidir. Bu • 
nun önüne geçmek için ne yapma
lı? Tırnakları kesmezden önce 
yava, yavaf tesir eden bir antisep
tik mahlut kullanılmalıdır. Şu ter· 

- Beni naJrıl görüyorsun? 
- Azıcık sararmıssın.. 
Neilen sarardı~ı sezeb!lir mi-

sin? 
-Hayır! 
'Anlattı: 
-Agnğ (l)tlan yeni kalkmış gi. 

bi görünmem fUndan üeri geli
yor: Ben bm- su içtim! 

- Su mu içtin? Su içmekle ailam 
böyle BQTClnr mı? 

- Dinle: BW'SflCia Bengisu (2) 
Jiye anıı\ın bir su oar. Bu suyun 
ölüyü büe ılfrilttijini, hele böbrek
leri bozuk olanlara birebir geldiği. 
m söylediler. 

inanıp ben de içtim •. Kükürt ko
kan bir sa.. Vay elendim, sen mi
sin içen? Oç dört bardakta kar
nım küp gibi oldu. Su değil, sarmi 
deiirmen tası .. Bir türlü nelm ala
mam. Sıkı.hm klllldun. Üstelik bir 
de bulantı ' bafladL Uzamıılayım: 
tamam üç 8Ün ağuma lokma girme 
di. lçtiği;n suyu boFtmcaya ka
dar akla karayı seçtim. 

- Vah zavallı, dedim, nasıl 
kapdtlın da böyle bilmediğin suyu 
içtin? 

Bönbön yüzüme baktı ve hiç kar
plık vermedi. 

Sonunda bir şey söylemek için 
diyeyim ki her çavultu (3) ya aldır
mamalı. Hele sağlık islerinde su
nun bunun sözüne kpılarak her 
sağlık verdikleri nesneyi kullan
mak adamın başına olmadık isler 
açabilir. ' 

Bizim arkadQf dört bcıNak kü
kürtlü su İçmekle gene ucuz kurtııl
muş sayılır! .. 

M. SALA.HATTIN 

(1) Agnğ - Hastalık. (2) Bengisu 
Abıhayat, (3) Çavultu - Şöhret 

1 faı.ı. K'!r' fabrika1a 'I" ilanları J 
Askeri Fabrikaları ıçın 

mevcut nümunelerine göre 
(180,000) adet mukavva ku
tu mübayaa edileceğinden sat
mak isteyenlerin 13-8-934 pa· 
zartesi günü saat 14 de Bakır· 
köy Barut Fabrikası MüClür· 
lüğüne ınii.racaat eylemeleri. 

~~~~~--~(~4577)_ 
Galatasaray resim s~rr i~lna iştirak 
edenler 11 ve 12 Ağurl0$ta lavlıa ve 
heykellerini behemihal almaları. (1747) 

tip tavsiye olunur. 
Su 200 gram 
Yot • 1 gram 
Y odopotasyüm 2 gram 

Bu suya batırılmış b;r pamukla 
tırnağı kesilecek parmaklan ıslat
malı. Tnnaklar kesildikten sonra 
da oraları tekrar bu ~u ile temizle
melidir. Bir saat kadar parmakla
rınız sarıya boyanmı' olarak kalır, 
ama enfeksyon tehlikesinden kur· 
tulmuf olununuz ... 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

Milliyet'in roman;.: 46 

Sansaroıt bir genit nefes daha al
dı ve çocuklardan a;mJdı. Arka· 
sından haykırdılar: 

- Ama ça.buk dön gel ! 
- Günet göğün tepesine çıkına.-

dan gelirim. 
Kıs k111 gülerek ve nah taban 

ko'3-rak yamacın k~seinde kaybo 
!unca yamaca tırmamnağa b~ladı. 
A.kaclaki dereden Faıkılar yolunu 
tutacaktı. Bacaklarına güveniyor
du. F akılara akfam ezanında va
rabilirdi. Ya karnı acıkırsa?! Ço· 
ban moban, elbette yolda birisini 
butur. Hiç değilse iki kış önce bu 
ralara gelirken karların altından 
nasıl ot köklerini söküp geveledi
lerse, şimdi zerdali zamanı, her ta· 
rafta taze ot kökü bulun~r, söker 
yolar, nasıl olsa karnını doyurur ... 

Sansarosun içinde o güne kadar 
tadını tatmadığı yepyeni ve depde 
rin bir sevinç vardı. Artık tek b~ ,ı
na idi. Artrk ona h'c kimse hırsız, 
uğursuz, domuzun Çıkardığı, kah· 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
penin piçi, yezi.din gözü falan di
yemiyecekti. 

Onu hiç, hiç mi hiç tanmıryacak
laı·dı, ve Saıuaros ta, ne bilsin na • 
sıl ya~ayacaktı ifte ... 

Acaba mektepte ne oldu.? 
Mektep bir fey olmadı. B:rinci 

gün Sansarosu k:imse sormadı. At
ladığı sokak çöplük olduğu için 
kimse geHp geçmezdi. A1bdestıhane 
pencereseindeki ipi üç gün sonra 
ıbuldular. Bir çocuğun mektepten 
kaçtığı polis müdürlüğüne yazıldı. 
Müdür tamim etti. Tam'mler def
terlere geçirildi. Mektep idaresi bir 
netameli uğursuzdan kurtuldukla
rına memnun oldular; ve hayat de
nilen çark, eskisi gibi şaıkırd~u
kur dönüyol"Clu ... 

il 
Tav~an kaçtı 

Sansaros hızlı yürümüştü. Fa
kılara geldiği azman henüz ak . 
şam olmamıttı. Pazara gelen sey-

Settar efendi, ıı.k,am dükkanı ka
patıp eve döndülcl:en sonra, oğlu 
Raifi d irseklerini masaya daya. 
mıt, pis pis düfiinür bir halde bul. 
du. Gençliğinde hayli kadın mace
raları geçirmiş olan Settar efendi, 
o kadar psikoloğ olmamakla ıbera
ber, hemen vaziyeti sezmişti: 

- Muhakkak, dedi, bu işin için. 
bir kız var. 

Kansı öldükten sonra bütün mu
habbeti oğlunda toplanmıştı. Onu 
bir elektrik mübendi11i yapmaık ve 
bu suretle i~tikbalini temin etmek 
istiyordu. 

F'akaıt Raifin günler geçtikçe 
çallJDlaz bir hale geldiğini ı:öriin
ce de ciddi bir endi~ye kapıldı: 

- Adam sen de ne düşünüyor
sun? Elini sallasan ellisi.. Tarzın. 
da bir iki söz söylerse, oğlunun kal. 
bindeki ağırlığı bir hayli boşalta. 
cağını dütüıımiiftü. 

Ve bir pundunu getirerek bahsi 
açtı. Lakin Raif öyle düşünmüyor
du: 

- Baba, öyle diyorsun ama, bu 
kız hiç te düfiindüğün gibi değil .. 
Onun yerine ba{llca ıbirini koyamaz. 
sın. 

Settar efendi oğlunun sesindeki 
ihtirazı dyduktan, gözlerindeki a
teşe baktıktan sonra vaziye•tin zan
nettiğinden çok vahim olduğunu 
anlamıştı. 

- Yavnmı, dinle beni, dedi. 
Ben kadın kısmını iyi bilirim. Bel
ki de sana faydam olur. Yalnız 
bir iki kelime ile meseleyi bana an
lat. Tabii bir icabına bakanz. 

- O da ıbenim giıbi fakültede ta
lebe .. l:mi Mebrüre.. Daha ilk 
gördüğüm gün 'h°'uma gitmifi:i. Ba
ba, biliNin ·ki, ben öyle kolay kolay 
kız beğenmem. Üç ay evvel ni~an
lanmıftrk. Artık meseleyi sana ha
ber verip te düğün gÜnünü tayin 
edecektik. Fakat .birden bire, orta
da b 'çbir 'ey yokken Mebrüre 
nişanı bozdu· Neden bozdu, anla
yamadım. Biliyorum ki o da hala 
beni seviyor. Sebebini sordum, 
söylemedi. 

Settar efen<li sordu: 
- Acaba anası, babası mı razı 

olmryor? Dur bakalnn, elbette. bu 
işi düzeltiriz. 

Raif omuzlarını silkti: 
- Kimsesi yok ki .. dedi. Kimse

den de nasihat i.temeğe ihtiyacı 
yok. Çünkü on sekiz yaşına geldi. 

Babası biraz düşündü: 
- Aranızda bir şey geçmiş ol

masın? Kızı bir başkası ile aldat
mağa kalkmadın ya.. Sonra ben 
bu gizli nişandan bir fey anlamı· 
yorum. 

Raif kıpkırmızı ke1ild i : 
- Yok baba, sana yemin derim 

ki aramızda b ir mesele yok. Meb
rüre namuslu bir kızdır. Sadece 
evlenmek is-tiyor , o ka dar .. 

Settar efendi düşünüyordu: 
- Muhakkak bu meselede bir 

şeyler var am a , oğlan söylemek is
temiyor. 

Bir aralık Raif mütereddit bir 
tavırla dedi k': 

- Baba, sen gidip Mebrüre ile 
bir konu,aan. Belki onu ikna eder
sin. O da bizim ciddi ve namuslu 
insanlar olduğumuzu anlar· 

Settar efendi bu teklifi kaıbul et· 
ti. Çünkü oğlunun bütün ümidini 
buraya bağladığını kimbilir .belki 

yar satıcılar yavaş yav~ atlarını, 
e,eklerini hazırlıyorlardı. Ertesi 
gün, pazan olan köye yetişmek i
çin akşamdan yola çıkacaklardı. 
Pazara gelen civar köylüler takım 
takım yerlerine dönüyorlardı. içle
rinde hiç bir genç, hatta orta yaşlı 
adam yoktu, Hep sakallı ihtiyar· 
lar, kadınlar, kızlar ve çocuklar. 
At, eşek denilen feYler de ata, ~e
ğe 'öy böyle benziyen acaip mah· 
IUklardı. Memleketin sağlam olan 
nesi varsa, insanı, hayvanı hepsi 
bir cepheye süriilmüftü. Herkesin • 
kendine göre bir derili olduğu, her· 
kes te biribirine ıbenzediği için 
Sansarosa k>msin, necisin, buralar· 
da ne arıyorsun? diyen çıkmamış· 
tı. O da bundan memnundu. Kılı· 
ğı da ötekilere benzediği için pa· 
zar meydanında serbestçe dolattı. 
Karnı çok acrkmıştı. Bir paZarın 
bütün pisliğini t~ıyan ve bir tara· 
fmda küçük bir •bataklığı olan bu 
pazar yeri gittikçe tenhalaşıyordu. 
Üç pazarcı mallarını gaz sandrkla· 
rına, kıl kil' mlere doldurup sar
mışlar. Yere oturmuşlar bir şev vi· 
yorlardı. Akşam yemeği olacak. 
Sansarosun ayakları, çeneleııi oynı 
yan bu üç ihtiyara doi!ru sürüklen
di. Yiyecek istemiyecekti, fakat ve· 
rirlerse alacaktı. : 

de ıbir haltlar karıştıracağını anla· 
mJltı. 

Ertesi gün en iyi kostümünü giy
di ve Raif in ver-O.iği adrese gitti: 

- Eğer güzel de, zengin bir ko
ca arıyorsa, vay halimize! diye dü
flinüyordu. Bu zamanda genç kız· 
lar, bizim zamanımızdaki gibi mi 
ya? 
Kandırmak bahsinde mebaretini 

takındı ve bir apartımanın beşinci 
katına çıktr. Mebriire yemeğini ha
zırlamakla meşguldü. Kapıyı açtı. 

Settar efendi daracık salona girdi. 
Kızı görünce: 

- Aşkqlsun Raife! dedi, baıba
~ınm oğlu imiş .. 

Sonra genç kıza dedi ki: 
- Hanım kızını, affedeNiniz, 

sizi rahatsız ettim. Ben Raifin ba
basıyım. Biraz sizinle konuf1Dağa 
geldim. 

Galiba genç kızda ıbunu anlamış 
tı ki, eve tanımadığı ya:bancı bir 
erkeğin gelitine hiç te hayret etme
misti. 

.:_ Niçin geldiğimi belki anladı
nrz. Bizim Raifle galiba sevişiyor
sunuz. Bunda fenalrk yok. Genç
ler elbette sevişecek. Bu, onların 
hakkıdır. Ben bugün Raif namına 
buraya geliyorum. Baıbası sıfatile 
oğlum için desti izdivacmızı talep 
ediyorum· Mebrüre hanım, hiç te
reddüt etmeyiniz, saadet öyle ko
lay kolay bulunur şey değildir. 

Settar efendi için<len de f(iyle 
dü,ünüyordu: 

- Ah, kendim için olııaydı da, 
herhalde daha iyi söylerdim ya. 

Baba da genç kızın gÜzelliğine 
ve evin temizliğine bakarak oğlu
nun hüsnü intihabım beğenmifti. 

Genç kız dü,ündü. Ne dj.yecekti? 
Evet mi, hayır mı? 

Settar efendi: 
- Kızım, dedi, mademki gö

nülleriniz bağlanmış. Bir yuva 
kurun, gidiversin veııelam .. Yok
sa Raiften ,ikayet ettiğin şeyler 
mi var? 

Genç kız : 
·- Var, dedi, şimdi gö:tereyim 

de anlanunız. 
c:dip çekmeceyi açtı. Bir men

dile bağlı solm~ eski mektuplar 
çılrnrdı. Settar efendi Ftırmı,tı. 
Hakikaten bu mektuplar gençliğin
de sevdiği genç bir kıza yazdığı 
kendi mektuplarıydi .. 

MebrüTe dedi ki: 

Tayyare Piyango Müdürlüğündell 
Şartnamesi veçhile yüz on yedişer bin adet Ramazan "~ ~ 

Kurbanıı:.a~~şleri tap ettirileceği?den tali~lerin 15-8-9~4 '(ı,, ~ ~. 
şamba gunu saat on beşte Konusyona mıiracaatları. 45 ~ te., 

~it 
lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalnıa ~•ı 

Komisyonu Reisliğinden: ~r 1 
Tıp Talebe Yurdu için Mayıs 935 sonuna kadar 1~0 ~it., 

olan 2000 kilo Benzin, 160 kilo Vakomyağı, 34 kilo GresY3'1'. ~ 
ve 32 kilo Valvalin yağı 14-8-934 Salı gÜnÜ saat 14 de pa.2!111 ~ 
lıkla satın alınacaktır. isteklilerin müracaatları. "456> ~~ 

Hugünkü program 
ISTANBUL: 
18,30: Pli.k neşri7atı. 19,20: Ajaus haherlerJ 

19,30: Türlıt. musiki netriyah. (Kemal Niyazi 
Azmi beyler ve Hayriye, Müzeyyoo hanımlar.) 
21,20: Selim aırn Bey tarafından koaferans. 
21,30: Nurullah. Şevket bey ta.rafından tacanai 
't'e orkestra kons.eri. 

8Z3 Kh .. BÜKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Gündü~ neıriyab. 19: Rasathane ra

poru. 19105: Karıtık ko n• er. 20,15: Konferans 
20,30: Keza 20,45: Balet .!le Yerelinin eaerle· 
rinde n °RIGOLETTO., opera .... 

8Z3 Kbx. VARŞOVA, ı345 m. 

------------~ıı~d; 
!llilliyel'" 

,. ,, ti"· 
Asnn mndesi " MlLLlYE ,/ 

ABONE OCRETLE~l ~ 
Türkiye için Ji,.rlf'-

L K. ıa-
3 aybiı •• , ı. ., • • • 4 - ,.... 
6 ., • • • • • • • • 7 50 14 ..... 

12 " •••••••• 14- :ıs . 
-- .. cfdtı:ı 

Gelen en-ak seri Teriime•.- M0 fi 
geçen nfub.lar 10 kuruttur.- Gat:~. 
matbaaya ait iıler İçİA müdiriJ'el'ı ullf" 
caat edüir. Gazeteınix ilU.lann ~·' 
tia.i kabul etme:ı. 

20,15 : P!yano konseri. 20,50: Spor haber1e
ri. 21: Musahabe. 21,12: Hafif muai.lci konseri 
20,40 : Zira i ha.herler. 21,50: Haberler. 22,12: 
"Le Grepuscule de• dieui,. isimli Va&"nerin ~ 
oper.a ıunın ü çünc;:Ü perde si (Bayl'euttan nak- B "l 3 •• I'" • 1. ~' 
len) 23,30: Konferans. 23.45 : Daos mu•ikiai. eyog. u uncü noter ığın.e: • •.,,J' !\~. 
24, Muoahabe. 24,os , Musahabe. , Efendim, 18 Temmuz 1932- ıaı1Jı' ~ lii'I 

175 Kh .. MOSKOVA, 17ı4 m. I llanb 1 3 .. .. . L-- -~- (<" I e 
11,30: Musahabe. 18,30: Kızılordu netriyab. 5 U uncu noten nu:z:UTUD'- • ~I 2 

ı9,30: Kolkoo netr;Y•"· 21: l!.deb;yat. 22: tanzim kılınan bir kıt'a senedi r ....... (r l;ı t 
Almanca netri.yat. 23,05: Fransızca neıriyat. müek.kilem Eleni. H.Binti Kıenifoll"p ııl ~:ı • 
24,05: lspanyolc=a. .ı. 1' "'~I 

832 Klu. MOSKOV A, (Sı..lin) 360 m. tanbulda,Bebekte Bebek cacldesiıı-.ıôl" l;ı 1-\ 
19,30: Senfonik konser. 22: Danı musikisi. 152 ntmıaralı mutasarrıf olduğu~tSJI"' l'7 h 
638 Kh .. PRAG, 470 m. '1 
21 : Senfonik konser. 22: Muıalıabe. •esaire. ül budud 150 arsrn bir kıt'a .,/ 8 € 

23,15, Plak. Bebekte, Bebek caddesinde Kayalol' ., t.
1
!1
1 686 Kh•· BELGRA T, 437 m. r ı il 

21: Kral orkestrasının askeri konseri. 23: Mu- kiinde 5 numaralı Güzin HaııJlOlll dıf ~ 
sahabe. 23, Habarler. 23,50: Kahnhan• koa- nesinde mükim Halil Rifat Bey ~... el 
aerl. D kt '\' · ~;' 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. mu o or usuf Kemalettin ,) 5 
21, Küçük radyo tiyatrosu. 22: Daao muai- 1300 Jiray satarak bu bapte pe:f olı! L ~J • 

kiıi. 22,40: Haberler. 23: Budapeıte konıer or- 1 ak kendisind fit' " ı_ f 
k .. traH. o ar en peşinen 500 poJ' ıi d 

ı9l Kb•. Deuhchlandoend .. 1571 m. mış idi, Şu farila ki: müımayJeyb - .JI t'ı' 
21: t.tiraht. 23,30' Hab .. ı..r . 23,45, Könir•· tor Kemalettin Bey ~et altı ay .ıt:·,·. 1 

lıergten naklen neıeB bavoılar ve danı muai- ~~ • 19 

ı.;,;, da mezkur arsayı teferTUğ eylemedi~,,. 
658 ıa... LANGENBERG 456 m. nih eti b. hi kad ~or () 

17 Bayreuth' tan Ricbard v •l'Derin Cötter- ay ır sene tamına al dor ~ 
'daemmerung iaimli opefaıı, 23,30 Habe rler, caat etmediği takdirde 't'enRİf ol ~ C ~. 
23,50 Londradan Spor, 24,10 Gece muaikiai. pey akçesini müekkileme terk .,yf~..J .(l~ 

658 Kh" Vi YANA 507 m . tlf"" ~~ 
21,10 Raci.yo orkestrasını •oHat kon•eri, ve mezkUr pey akçesini. İıtirdat t ~· 

Malu Schönherr'm Ulares;nde, 22,50 Halk ceğini taahüt eylemi§ idi. Aradan Jıı1 --'t ltıı 
4arkıları, 23,30 Haberler, 23,50 Ore ko•seTi.# · et?"- ' 
24,20 Dan• musilcisi. _ne kadar ~ bir sene 12 ırün , 1 ıl' ~ , 

ıo31 Kh .. KONJGSBERG 291 ... olmasına rag'lllen elyevm mumaiJeyfı <~ lı 
17 Richıard Vaper'in Götterddemmeruua 1 _, d ., ,.e P" ~ 

•perMl Bayır<e1Ath' t:an naklen, 23,30 Haberler, sanın tererruğuna. yana§ma ıgı r: jJ 
24 Net'cli paTç.alar ve dana muaiki•İ. bir muracaatta dahi bulurunadığı ~~ l\ 

230 Khz. LUKSEMBURG 1304 m. • b ih · · cbııt't IJ' 
20, Plak. 20,15: Koşu haberleri. 20,20: Plak '! u tarnamemn tanzimine me ı,t' I~ 

zo.45, Hikaye. 20,50, Plôk. 21' aHberler. 21,20 ,hasıl olmuttur şöyleki: şayet işbu jb ~ tj 
Pl &.k. 21,35: Haberler. 21,40: Pl a.k. 22: Piya· • _.. ~ ı 'tl 
yo ll OQ SC'r .i. 22,35: Oda muai.k.i aj (Plik.J 23,lSı namenm tebliğinden veyahut' ın,()L:-.... ti' ~i 
Dan> plaklar" zurunda ikanıetgalı o!arak gö&terd~ıl' ~İ\n 

1 
lifülarz mahalde bulunmadıiı b>i< ~ ~ 

A T A K s m d?ireyi aliyelerinden bu ba,pta yap!ııır 
fi • • ;ıan tarihinden itibaren bör mah ,r 1 () 

8 E L E O 1 Y E B A H Ç E S 1 da gerek bizzat ve gerel;ı tevkil ~eC ,r '\ 
herhangi bir şalıa marifet:ile mezl<ii" ~ 

A Ç J L D J sayı tefemığ eylemediii tıı.kıtirckı ıl 
kür ar~ayı zuhur edecek talibine "'':ır 

Hergün Mlizilı: ve Caz ğ m Ye bu suretle satı~tan hiısiıla J"1' 
G•yet ucuz her nevi meşrubat cek kaleyi zarar ye ziyaııımı işbu. ıı 

( ı ; :; 7) name harç ve masarifi oluı 30 lir'. I 

- Biz Raifle nişanlandığımız za 
man, artık bu apartımam bırakmak 
lazımgeliyordu. Ben de ortalığı 
düzelt ı rken, anneme yazılmrs olan 
bu mektupları buldum. Tar:hİerine 
bakıyorum. Sizden ayrıldıktan az
sonra evlenmiş. Halbuki ben an
nem evlendikten üç ay sonra doğ-
muşum. Benim doğuşum aile içinde .!5' a seea ______ _ 

,,. bir'.ikte arayacağım ve aynca üGJ""11 I' 
katet ve masarifi muhakemeyi de ~~ I 
sinden talep eyteceğim ve bermu~°!''/ 
nedi resmi venniı olduğu 500 lira üı~. 
de hiç bir .talep ve hakkı istir~ lı' f 
mıyacağı malı'lm olmak üzere 3 nu• ti 
lan İJbu ihtarnameden birisinin doll ;il 
Yusuf Kemalettin Beye teb!iği .,., j.lı' 
metgihmda bulunamadığı tak.ıird~ ~ 
liğ makamına kaDıı olmak üzere il ;pı 
tebliği hususunu ve 2 inai nü.he.' -> 
dairede hıfzile Ü'çüncüsünün taratı;'~,ı 
iadesini rica ve istida eylerim ef~ Jl" 

b ir facia olmuş. Şimdi niçin Raifle 
evlenem'yeceğ,imi anladınız de
ğil mi? Siz benim babamsınız 

Settar efendi daha ziyade şaşır· 
dı · : 

- Kızım, öyle şey olur mu dedi. 
F u<kat o dakika Mehrürenin an

nesini gayet iyi hatırlıyordu. Ha
fifçe bir kadındL Bu yüzden ayrıl
mışlardı. Adamcağız ancak ayrıl
dığı gÜn, kadının ba.şıkalarıle de 
münasebetlerin ·öğrenm · şti. 

- Kızım, dedi, senin bu itte bir 
yanlı~lığın var. Sen benim kızım 

Tam yanlarına beş altı adım ka· 
la ada.mm biri ıbiraz doğruldu ve 
elindeki yazma men<lil çıkınını 
gösterereık k~ıdaki köpeğe ses
lendi. 

Bu da senin kısmetin ulen ! 
Sansar08UD gözleri parladı! içi 

ezildi. Bir şey söylemek istedi, söy
liyemedi, dili tutuldu. 

- O neyae bana verin. 
Diyemedi. Fakat birisi gördü. 
- Ne o? dedi, sende mi istiyor-

sun? 
Sanfaros ba,ı ile evet yaptı. Fa· 

kat yazma mendilli adam elin<leki 
çıkını köpeğe fırlatmıştı. iki parça 
ekmekle biraz peynir kırıntısı gÖ· 
ren köpek saldrrdı. öteki adam 
Sansarosa seslendi: 

- Koş yetiş! Yoksa kısmetin el
den gider ha! 
San~arosun içinde bir çelik zenbe 

rek çözüldü. Bir kurşun gibi ekmek 
parçalarının üzerine abldı. Köpek 
hırladı. Biranlık bir boğuşma oldu. 
Bir !okak köpeği ile bir <'_ile çocu
iki parça artk ekmek için ·harbetıti· 
ler. " 

Kısmetleri müsavi imiıı: 
Ekmeğin bir parçasını Sansaros 

kaptı, bir parçasını köpek. iki a· 
dam gülüyor ve bir adam gülmiyor-

değilsin. 
Mebrüre mektupları göstererk: 
- lşte isbatı ! diyordu. 
Fakat nasıl anlatmalı? Mebrüre: 
Jnkar, etmeyiniz, dedi,ben zaten 

bu yaşta hayatın kederlerine alış
mış bir kızım· felaket artrk heni 
korkutınıyor. 

Settar efendi evden dıtan çıktı
ğı zaman genif bir nefes aı.ciı.: 

- Daha iyisi Raif bu kızla evlen 
mesin, dedi, pek kanşrk ıbir 'eye 
•benziyor. 

SEM 

du. 
Gülmiyen adam, iruru ekmek 

parçasını baklava imişçesine kemi
ren Sansarosu çağn-dı. 

- Oğul! dedi .. Karnın çoık mu 
açtı. 

Çocuğun ağzı ekmek dolu oldu-
ğu halde başı ile "evet,, dedi. 

- Senin baba.n neroe? 
- Cephede kaldı. 
- Hangi cephede? 
- Bilmem, cephede ;,te. 
Oç ihtiyar biri.birine 1baktdar ve 

ti.ki gülen adam artık gülmedi. 
Hey'beden yarım bazlama ile bi

raz peynir çıkarıp verdiler. Birisi 
de kutağının arasından bir bez 
parçası çıkardı, açtı, ayırdı, biT 
kırmızı, kağıt yüz para uzattı. 

Sanaarog o kadar çabuk yİy<>T" 
du ki yarıda tıkandı. Artık yiye
mez oldu. Elinde bir parça bazla
ma kalmıştı. Köpeğe doğru yüriidü. 
Köpeğin Sansarosa karşı hiddeti 
henüz geçmemişti. Gene hırlama
ğa ba.ııladı. 

- Ulan hırlama! Demin hakkı· 
m yedim, timdi yediğimi verece
ğim. 

Bir loknıa elmıek attı. Köpek ba
rıfmamakla bere.her ekmeği kapb. 
Bir lokma daha fırlattı. Zaten üç 
dört lokmalık bir teYdi. fakat bu, 

Istanbul Bebekte, Cevdetpap ..,.
N o. dükkanda Eteni bannn vekili- t9~ 

31 Temuz 
Avukat -•) 

Nikolaki efendi. A 
. I~ 

.köpekle dost olmasına yetti•~- "t-. 
dakika önce pantalonunun Pş111 l 
Dl parçalıyan köpek timdi sı:,.ııı' 1 

rO"Sun arkasından kuynığunuL .... ıııl 

1 
yanık gi-diyordu. Bir aralık "" ~ 
bile oktattı. ~~ ~ 

Kötedeki köy kah..-eainin ( ' 
gelince Sansaros dımlu. Nerer.jl lı\i~ 
diyordu? Hava karanyoro1l· f1" 
meydanında pis bir kokudaJI 11i9 ~i 
ka kimseler kalmamıftı. K~"e ~r ~) 
önünde duvara yaalatılmıt pıt iJ'' ~~ 
ke vardı· Köpeğin yeri ·btırş.fl .-ı'°'. lı~l 
altına girdi yattı. Fakat Sa0_t1ıı" ~ 
sun yeri yoktu ki girip. Y".':&~~ ~~ 
ihtiyar kah'V'eci elinde b•~.~eıı ,' 
çalı ile kahvenin içini süp1l 
uğraşıyordu. 

-Dayı ! ben süpüreyUn• 1'.,ıı' \ 
Çiçek bozuğu, köse sakall~·tiııi~ 1 

hurumsu kahveci yağkaP"1 

sarı ıtığı altında biT süzdü. b<Jti~ 
- Süpür bakayım. Ben , 5e~ ı) 

çok yoruldum. Senin adın ne· ı~. 
buralı değ'lsin gibi. poııi~ ~i 

- Benim adım mı .. feY·· °"' f!Y 1 
adım Ali. Benim kimseın 1 J(ş9tl~ ~ 
zimk yer çok uzakta. Hep ur~·/' ~ 
oralardan. Dolaşa dolana •b 

1 
~ i 

geldim. şt 11'' • 
- Yatacak yerin neyi o " \ 
- Hic, hiç.bir teyim yok· ~ . ., 
- Baban askerde mı· _ı• _,,,, 

-Bitmeu' 



Dünya Futbolünde Neler Oluyor? 
.~oırı.:aı;ırılan futbolcu Bologna'H finıı.li oynıyacaklardır. ı hoşumuza gitti, bu mecmua diyor 

t,1 ~ ba Yanın Brasovia lrulühü- Amele dünya lırıpan ki: 
~ g~ ~an e~der vakalardan bi- Amele dünya kupası maçlan 15 ''Türkiye Şampiyonu Feneıt>ah-
~~ ~r. Vıyananın Halrovah Ağustosta başlıyacaktır. Bu maç- çe 8 ila 26 Ağustosta lstanbul ve 
~~lf Ve :ınya~~ .. -~~r turne~e lara Çelroslov~:'-• lsveç, No.rv~, Anka~ada Ba&an memleketleri 
~biind ada gordugu Brasovıa 'Sovyet Rusya, ıftırak edeceklenn faımpıyonlarma mahsus büyük bir 

0 ~· fulhoi: Sekeli ismir~e M.a~ batınd": gelmektedir. tw:nuva tertip edecektir.,, 
, lkıılii yu pek begerunıftir. Bizde yapacak mıyız? Tari•hler yanlış ama, lıavadie 

1 ~p araunda bu futbolcuyu Dünya ıkupau •• Orta A'\11'Upa ku- kısmen doğrudur. 
af' ~ı.lla.ı jatın almak hususunda paaı ••• Şimali Avnıpa kupası .•• Bal-

i~ovah ı!- h~~amıştır. Fakat kan kupası •• Amele dünya kupası. 
~lıl'ıııa.. gendıgı bu futbolcuyu Bir sürü kupa etrafında •bir sürü 
°"-d ıra karar · S k ı· ~ ltı lı: vemıış ve e e ı futbol maçları ..• Biz.de de Fener-
~bii fede~lmuştür. Bras~via bahçe, balkan milletlerinin en iyi 

İitliiğüne ::na vet te~ti_ıyet takımlarını lstanbula getirtip bir 
lı l racaa e m:ş r. 

ltaj a Yadan Brezilyaya turn~a yapmağa çalqıyor ••• Bu 
lt.ğ ~~ fanıpiyonu Yuventus'un da belki lstımbul kupası veya Fe-
litııu,;~ı Servagiotto Brezilyaya ne11bahçe kupası yahut ta bllfka bir 
;~adaır .Bu sağ açık bir sene Bre- isim alacak ••• 
J., Sın OYnadıktan sonra belki Franeızcıa bir spor mecmuasm-
<ii~'eet~~siı:ııi İçin tekrar ltalyaya 

Yüzme çalıştırma günleri 
htanbul Denizcilik Heyetinden: 

Yüzme antrenörünün evvelce ilin edi 
len çahıtmna gÜnleri hakkında ku • 
lüplerden aldığımIZ tezkerelerde bıı 
güalerin kendilerine mini teıkil etti
ğini bildirdiklerinden günler &§ağıda. 
ki vaziyette deği§tirilınittir: 

Cumartesi, Salı, Pel'§elllbe ·Mod. 
banyoları. 

Pazar, Cu.ma Bebek Galataaaray 
kulübü, 

Çar§lllllba Ortaköy İdman Yurdıı ilıerke ll'ltr, Bologna kulübünün da bu havadisin naklini gördük ve 
1'lıruı ınuavini de evlenmek üze- ----------------------

~·Qtı if~~a hareket etıniştir. Gelen güreşçiler kimlerdir? 
/ ı\ıııe . utbolcu, ltalyanm Cemı
~ lıı lebrıkadan getirttiği ve ltal
~. aasına soktuğu fı.ıtbolcular-

1. Şİııı 
1
8 eYnelmil-el maçlar 

;od' "'.lı at: Inenıleketleri mili takım-
, liiyfe 1 'i,~<laki beynelmilel maçlar 

'ı• ~ ı:, j! ıt edilmiftir: 
o~ ~ ty~~de Norveç • Finlandiya, 
ti" ~•ıiran e Norveç. Danimarka, 12 
.- q liaı· l935 te lsveç-Finlandiya, 

! liaı~randa Danimarka • Norveç, 
,,,1 t ~Y!Gı;anda Norveç • Almanya, 
lı' Yl~ıd e Finlandiya • Norveç, 22 
J{ ~~! Da ~orve~ • Isveç, 6 T efrini 
, R nıınarka • Finlandiya. 

el ~ 5, 19°manya şampiyonu 
,ı. k 1 faın ~ ınevsimi Romanya fut-
~ ı def P•Yonluğunu Ripensiayı i-

1'!i~ V da 4 · 3 ve 5 . 3 yenen Bük-
,. fi &· enus kulübü almıştır. 
fıff o,.t ele Şimali Avrupa mı? .• 
"!· 41q,~ Avrupa kupası maçlarını 

tk08ı tya, Macaristan, ltalya ve 
ı~<&ı~dovakyanın en iyi kulüpleri 

~ ilııdj t . oynandığı rnalfundur. 
' • svıçreliler de F ran.sa, Holiin 

'1: ~lı ~ Belçikanın ittirakile bir Şi-
fıil la. Vrupa kupası tertibine çalıf· 

iJ! l dır. 
i l)}alyCl<la yeni bir oyuncu 

ı· •n ku tJI' ~~ ıııJı~ · pası maçlarında Aijan-
~ıl' ~Ilı. 

0 
1 taknnında merkez muha

. ı' ~\İ~ ~1Yan De Vincenzi iki sene 
.~-~ "ile k 0 nonun Ambrosiana kulü-
"'; 

00trat yapmıştır. 
e~ Qtta Orta Avrupa kupan 
,r ~'tııst A. Vrupa kupası maçlarında 

;,,el'. \ıryanın Admira'sı ltalyanm 

~ ~'l''"d - ·ı . . 11; t\ ... a gureşçı erımız 
61 ,,llslara 4-3 
pf ''la" ı 
·
1 ı.ı g~fıp oldular 

~"" 051<.ov A, s ( A.A.) - Hususi 
li t ~o.birimiz bild'.riyor: Sosya • 
lıı;~iiı-., <>t cüınhuriyetleri ittihadı mil 
~"<la.bo.ı.taltnnı ile bugÜn yaptığnmz 
Co,J•~ o. 4 • 3 mağlôhiyetimizle ne-

"1 %., t~'r. · 

Gelecek gÜren:iler grup 

17 Ağuatoata Takaim stadında ya. 
pdacağını geçen &'Ün yazdığımız pro
fesyonel giiref millaba.kalarma işr. • 
riık edecekleri §iıındiye kadar Jıa. 
ber verilen gÜreşçiler ıunlardır: 

Kujanpaa Mauno Japonyanın oon 
seçmelerdeki birincisi, Manuılr.e Hi • 
chard Almanyanm en yüks,ek ağır sik 
Jetlerinden, Huhtanen Otto Fenlan. 
diya §aDlpİyonu. (Bu güreşçi dünyaca 
m"fhur Olimp:yat ıampiyonu Nistro
mu yemniı bir ataddır.) Oliveira Ema 
nuel ispanya §8JJ1piyq'nu, Fisher Fran 
Paria olimpi.yadmm birincilerinden, 
Nagy Bela Yugdslavya birinc:ai, Chi
rtop Jean Raman;ya profeayonel tam

piyonu, Holuha.n Fran Serbest ~
te birçok kereler birincilik alnuş Ma
car, Vavrıo Joaef Amisterdam. olimpi· 

.• 

• 

halinde bir arad• ••• 

yadı ıampiyonlarından. Szabo Michael 
Macar profesyonel birincilerjnden ve 
Paria plipiyadı galiplerinden, De la 
Motte Jozef Belçika §&!llpiyonu, Dra 
ghiceanu lstvan Roımanya profe5yq -
nellerinden, Olaclıovaki lstvan sabık 
profe&yonel dünya §"Dlpİyonu, Sora • 
dy lstvan Macar profesyonel birinci -
!erinden, Raago A1bert, Estonya -
fegyonel ıaınpiyonu, Krauser Ma:ıı: 
Müsevi şampiyonu, Poloyalı 

Turnede bulunan iki Yunan §aDl. 

piyo.ını:nd...ı da muvafık cevap gel
miştir. Bu miiubakalara bizden de 
Aınerikada muvaffakıyetli maçlar ya 
pan Mülayim, Tekirdağlı Hüsey:n, 
Rifat, Kara Alinin ginneelri için gö • 
l'Ü§ülmelotedir. 

• 

• 
Da vis kupasını lngilizlere kazandıranlar 

Bu sene Davis İnıPfU1."~ lngil.terey~ ~azanılı~an Perry ile Austi11 levk'alade oynamı,şiarıiır. Bu iki meşhur 
tenuçının resımlerını ilercedıyoruz. UzuR bo,ylusu Perry diğeri Austin'dir ... 

.Heybelide Deniz ve Tenis yarışları 
Adaları güzelleştirme cemiyeti tenis ve deniz yarışı hazırladı 

Adaları güzelleıtiııme cemiyeti bu ı adalaıa hem de memelk.,limizde su ı 
yaz Büyükadada da müteaddit müaa. .sporlanna rağbeti arttırmak maks;ı-
bııkalar ve eğlenceler tertip etti. Ce. dile, Heybeliadada bir denı>: bayramı 
miyet &'ÜZelliği, havaııı ve tabii eğlen teı-tip edilm'ttir. 
celeri itibarile Adalar iç.inde en gÜ • 
zel addedilebilecek Heybeliyi f"Dlen· 
dinneğe karar ve1'DÜ4 ve müteaddit 
apor eğlencelerini burada yapmaya ka 
rar vermi~tir. EğlenctJler Adaların en 
ııiizel ve yegane pli.jı olan Heybelia
dada Sadık Bey plajında yapılacak
tır. - Bu cum& gÜnÜ plajın tenis kort -
larmda dağcılık klübü tenis ;ı,zası ile 
Adalar tenis ldübü aza.sı ara•mda )a• 
pıle.caktır. Müaaabkanın galiplerine 
cemİyet tarafından kupa hediye edi
lecekt'r. Gelecek hafta yapılacak de 
niz yarl§lannm proırramr da şudur: 

Adalan Giizellettirme Cemiyet; 
Reialiğinden: 

17 Ağustos 1934 cuma günü, hem . 

, . 

Bu hususta Türkiye denucilik fede 
rMyonu, T. 1. C. l. ktanbui nuntakaaı 
merkez ve denizcilik heeytlerinin mü 
zaheretleri temin edilmi§tir. 

Bütün amatörlere açık olan müsa• 
bakalar ıunlardır: 

1 - Yüzme, atlama ve su topu: 
Saat 10 da başlayacak ve Heybeliadıı. 
plijr önünde, vücude getirilecclc: 50 
telif Yllf ve sınıflar arasında yapıla -
metrelik bir yüzme havuzu içinde muh 
caktır. 

2 - Kürek: Saa.t 10,30 dıı ba}hya 
cak ve Türkiye denize.ilik federasyo
nu tarafından kabul oluna.n 4 lük ve 
1 lik giglıerle ve yalnız hanımlar vo 

• 

• 

müptediler ara.aında yapılacaktır. Me 
aafe 1200 metre ... 

3 - Padel Bot: 11,30 da baılamali 
üzere sahibi oldukları amaforl"r ara.. 
sın da olacaktır. 

4 - Yelken: 15 de ha§byacak,.. 
muhtel'.f smıflar arasında olacaktm, 

Y arl§ vasıtalarının nak'U aahiple ,. 
rine aittir. ! 

Müsabakalanmıza iıtirak edecek 
kulüplerp ve kulüpler haricindeki a • 
matörlerıin 14 Ağustos alqaının.ı ka 7 
dar Büyiikadada fırka binaamda cemi 
yetimize veya müsabakalar l>a4 ıu.ı.. 
mi İstanbul su sporlan kulübü birin • 
ci reis vekili Ekrem Rfi!tü Beye milo 
raca.a.tla kayddlunmaları rica olunıuı. 
Bu tarihe kadar kaydolunmayanlann 
aonradan müracaa.tlan kabul olun • 
mıya.caktı:r. ~ 

~~.~~çıleriınizden yalnız Çoban 
<li~~ı. ıle. Mustafa ve Abbas aayı he 
~~~ ~~ıp gelımitler, ea çok gÜven 
"tı~l-.. ~. ile. A~a• tuı1a mağ<lüp 

ı.... :ı• • lf:ııseyın ıle Adnan ııayı he· 
~ >'•ıulnıitlerdir. Türk •porculannın Moskova takınu ile yaptığı ilk maçtan birkaç intiba ve bir Rıu karikatüristinin yaptığı her iki takun kaptanlannm karikatürleri•• • 

~ ~kaUiyet 
·ç1~ ~.~kteplerindeki 
.~ lltk muallimleri 

1 

~ •d· <naşı ı inci sahifede)) 
··I ~ ıı~ r tiit bı, lerdir. Kadroya. yeniden 

~ !.ı iı\~~ILall.inı almması:na i:mki.n ııö 
-"· 1 'll ~•ti ltt.,dir. Çıkanlan 30 mııalli • 
~ ~ ~ """eke kapanan mektep

efJ1 f ~ '~ıi'ltta kalan maallimler tayin 
pJe. ..~"t b..~· l'.taama.fib, ecnebi ve ekal-• I• "'I• .._.1-.1 . . , __ _. __ 
ı ~' t..ı,. -.. erının esas ........., ... be-

~l~ ıt "<il'-· d "'ldir Kadro--'-
\ •r a. I "'11! egı • u.e& 

ıı:; ~· t'olı 5' dılctan ııonra, T .,..-inievvel-
ı~• ~. ıt ...ı·ı., --- _ı_ 

•o ~ "•~· ı cektir. Kad:rod.a e-.... 
eıe ~~ .. ~it olnuyacak, ancak, ı.

\ "'-k;ı~e çeltilecek mu&llimler ye K Ocli,j Yapılacak, baız:ı SDUftan 
~~ ı....,,,~ ınel<teı>lerin muaBim 

- .,, açtı.ta ladae• hocmr 
ekteplere verilecektir. 

"~ ıı .. ~ t lı:td' ~ ~ "- e rısat kadrosu 
5e I; "'tıhııt 'Ik 

~ "'ı, ı tedrisat kadrosu da bı.ı 
jJ1! ı·" &it %do. ha:zırlanmağa ba§lanacak 
Jll' t ~ilqİlt &ene kadrolarda esaslı bir de
ti~ ~•it ~oktur. Ta9radan lstanbula 

SJf' •~t ll>:ere birçok muallimler mü-
. ,. ed' 

1 ""ı 'Yorlarsa da hunların arzula ...,,. it' "'d'l . 
,... L 'ılı 1 ernıyecekt"r. Ancak aıhhi 

~ Ilı. .. den dolayı 50 kadar ilk mek
'11 "a.ıı· . \ lkııı tneclıuri sekilde !&tan • 

~edilecektir. 

Mahkemede garip bir dava 
(Başı 1 inci sahifede)) 1 

tahammül edemiyerek aynlmıttır. 
Buna rağme11., aııalarmdaki sami • 
miyet inıkrtaa uğra.ma.ınıt, Dimitri 
Efendi kendi çizdiği programı tat 
hm ederken, karısı ve çocukları 
da kendisini muayyen zamanlar
da ziyarete devam etımitlerdir. Ni 
hayet Madımı Sultana ayrı tekilde 
yqadığıru nazarı itibara alarak 
mahkemeye müracaat etmif ve ko 
casından nafaka istemeğe ka11ar 
vermiftir. 

Dimitri Dolılidi.s El. ne diyor? 
Dava edilen Dimitııi Doklidis 

Efendi dün kendisile görüten bir • 
muharririmize tunları anlatmış • 
tır: 

" B - en, çıplaklılığın sıhhate 
bir yol açacağı kanaatindeyim. Ve 
merkezi Fransada olan "lspaııta 
kulübü,, nün de azası bulunuyo • 
rum. Epey zamandanberi evde her 
gün bir müdedt çıplaık dol~ıyo • 
rum. Jimnastik yapıyorum. Ve 
çıplak olarak yatı}orwn. Çocukla
rıını da bu ~kilde hareket etmeğe 
teşvik ettim. Haııiçte, müsait yer • 
lerde, plajlarda da fırsat bulduk
ça çıplak olarak dolaşıyorum. 

Bunda kabul ettiğim esa:: sıh • 
hati daima gözönüade tutmaktır. 
Mutekit bir adam drğ'llm. Her şe 
yin sıhhatle ölçülebileceı:;ine kani-

im .• Bu itibarla, beni bu gayeye U• 

laf!:ıracak tetbirleı~ almakta tered 
düt etmedim. Şimdiye kadar ço • 
cuklarmıın terbiyesi, 'bende büyük 
bir dütünce halini almıttı. Fakat 
aon kararım bunu da halletti. 

Memnuniyet, nete, sıhhat cıere
ceıile ölçülür. Sıhhati de on dere • 
ceye ayırmak kabildir •• Betinci de 
rece vasatını teşkil eder. Aşağısı 
gayritabiiliktir, Dereceler yüksel
dikçe, memnuniyet ve neşe artar. 
Bu daha ziyade lüks ve modanın 
aleyhinde bir telakkidir.,, 

Dünkü muhakeme .. 
Dimitri Efendinin, çocuklarını 

bu f4cilde harekete tetvi•k etmesi 
netice&i olarak ayrılan Madam Su! 
tananın açtığı nafaka davasına 
dün Beyoilu dördüncü hukuk mah 
kemesindo ba9lanmıttır. 

Dünkü celsede, Madam Sultana 
ile vekili ve Dimitri Efendi hazır 
bulunmuşlardır. Sorıgu yapıldıktan 
sonra davacı iddiasını anlatm19: 

"- Ayrı oturuyorwn. Nafaka 
isterim... demitşir. 

Hakim, ayrı oturmanın sebebi • 
ni sorduğu zaman Madam Sulta • 
na şu cevabı vermiştir: 
"- Kendisinin bir programı ' 

var. Aile geçindi ımek için bizde 
adet olmıyan bir programı tatbika 

Bir zaferimiz daha 
(Başı 1 inci sahifede) 

kıamn iş'lıotmİ)'e açılacaktır. 
Müteakiı> üç &'ÜD hatbn ve o h .... a. 

!ide bıJuaa:n in?atm ve E"l'ani bakır 
mac1eniniıı tdtiıile geçİrilecelrtir. 

Nafıa ve Maliye Vekilleri 
ANKARA, 8 (Telefonla )- Na • 

fia Vekili Ali ve Maliye vekili fuat 
Beyler bu alqam saat yirmi birde tren 
le Elazize hareket ettiler. 

kalkıyor.,, 

Dimitri Efendi, buna kartı '" 
cevabı vermiştir: 

"-Üç aydır, benden ayrı otu· 

ruyor. Gösterdiğim, eve gelmi • 

yor. Buna rağmen, her ayın 24 gü 

nü ayn yqıyoruz. Geri kalan 6 

günü de, mutabık kaldığımız fekil 
de beraber geçiriyoruz. Madam, 
çocukların terbiyesi ve sıhhati i • 
çin koyduğum kontrolü tatbik et

memek istemiyor.Ben,onlara hususi 

terbiye vermek istiyorum ... 

Hakimin suali üzerine Madam 
Sultana daha fazla izahat verem:
yeceğini söylemİf ve mahkeme du 
ruşmanın hafi olarak devamına ka 
rai1 verıniştir. 

Bundan sonraki kısımlar gizli 

ştkilde devam etıniştir. 

A vusturyada 
(Ba~ı 1 incı sahifede)) 

karp, hıaık, cinayete kar§ı adalet ve 
cinnete kartı akıl ve mantık çı.iı:anla· 
caktır. 

Avusturya aleyhinde faaliyet 
ViYANA, 8 (A.A.) - Alman rad 

yo istasyonlarının dün tekrar Avus -
turya aleyhinde faaliyete geort;ikleri 
görülmüıtür. Viyanada ehemmıyetle 
kaydedildiğine göre Almanya Avus • 
turyanın •İ&tikli.line riayet edileceği 
.özleri arkasında bu memleketin iı • 
lerine devamlı surette müdahale fik· 
rini takip eylemektedir. 

Alman Batvekili M. Hitlerin iki 
gün evvel intip.r eden mülakatı bu 
notai nazarı, teyit ettiği Mıretinde te .. 
18.kki olunmaktadır. Çiiftkü bu müla· 
katta M. Hitler, Avusturyalılar hak • 
kındaki dii§üncelerine değiıiklik hi:•~I 
olduğunu bildirmek ıöyle dursun .bıla 
kis Avusturyada Anachluss leh !'de 
kuvvetli bir cereyan mevcut oldugu • 
nu iddia etmektdir. 

Bir idam daha 
ViYANA 8 (A..A.) - 25 Tem• 

muz isyanın~ karJ§&D Ernest F eike 
dün aabah idama mahk\ım. olmuı ve 
adliye sarayının avlusunda a.aılmııtır. 
Asilerden K°"telnigin ölüm ceazsı re 
isicümhur tarafından onbeş sene hap· 
"" tahv;t olunmuştur. 

Von Papen kabul edildi 
ViYANA, 8 (A.A.) - M. Von 

Pe.penin Avusturya hükümeti nezdin
de Alman ortaelçisi olarak kabulü dün 
akşam kahine içtimamda kararla.şlml 
mıştır. Bu hususta resmi bir tebliğ ne§ 
redilecekl r. 

BERLlN, 8 (A.A.) - Matbuat, 

Muhafızgücü 
Bisikletçileri 

(Başı 1 inci sahifede))' 
mumi merirezi ve apor erkim ve ma • -
hafız alayı ve :ııeıbitaru ve muzika ta • 
rafından i<arıtlaıunıp. 

Burada Muhahzgücü, f"hir, ,._.... 
'Yİ namına nutuklar ııery.Jenmif ve -
cu4ar idn... cermyederi umumi .,... • 
kezi namına bir vazo lıedıiye ediDulı 
Ankara mmtab~ı .....- ela bir ba • 
ket verilmiştir. 

Kafiie önde ıınwil<a oLmık ii:>ıes.o 
Gazi heykeli önüne muvatalat etmit " 
burada heykele bir çelenk vaz ve kafi
le reiııi tarafmdan bir hitabe İrat edil. 
mittir· 

M. Von Papenin Viyana hükılmetl la 
rafından •kabulünü memnuniyetle kay 
detmektedir. l 

Ôrfi idare kalJınldı 
ViYANA, 8 (A.A.) - Styrie em• ' 

niye müdürü, örfi idarenin kaldml • 
tnaamı emretmiıtir. 

Madam Dollfust!a maa§ 
VlYANA, 8 (A.A.) -Yarı ream.i 

(Viener Zeitung) gazetesi, Madanı 

Dollfuu'a Başvek"lin almıı olduğıı 
maaşa muadil bir tazminat verilmesi • 

ne dair olan kanunu neıre-ektedi~. 
Kanunda Madam Dollfusa, evlendıği 
takdirde çocukların istikbali için mı.on 
zam tazminat ver leceği de tasrih e • 
dilmiştir. 
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}4EMLEKETiir:ailfAl {MOTEFERRiK H ABER L E R ) Dil değiŞiminde 
Yol ve gidiş Leylek - Kartal 1 Şehit muallimin iki tayyareci ı 

Muharebesi bitti Mezarında 

Bandırma mıntakalarındaki 
leylekler yaralı döndüler 

BANDIRMA, (Milliyet) - Ban • 
dırma, Gönan, t:rdek, Manyas ve 1-
dmcik mmtakalarındaki leylekler yir 
mi gün kadar evvel yuvalarında Y-Jr· 
nılarını terk ile meçhul istikan:...U ga 
m.tler ve cittikleri yerlerden ıim6~ye 
kadar geri dönmem.iılerdir. 

Yuvalarında bırakılan yavrular 
- ~ uçacak bir çaida olrwdıklann• 

dan bunların bir kıamı açılılt.t..n öl • 
müş, kalanlar da bealenmek ve büyü 
tülmek için halk tarafından yuvala -
nndan alınıırufbr. 

Resimde cörülen leylelr yavrulan 
Bandınnanın ldincik natJ)esindedir. 
Bunlar sokaklarda, kaz v" hindi yav 
rulan gib onbeter ve yinn'ıer olarak 
dol.,,makta ve halk tar11fmdan bes • 
:c11mekte ve muhafaaz edil.mektetlır •. 

Milliyet - Son gelen haberlere gÖ
TP, l"ylekler yerlerine dönmüılerdir. 
Çoğu yaralıdır. Bunların bir le!I~~ le 
ım~ musallat olan kartallnr yuzun • 
den kartal sürülerine kaı tı citt.kl ... ri 
}dzılmıştı. 

İ:ımirde elektrik tarifeleri 
tenzil edildi 

IZMlR, - Geçenlerde elektrik 
tarife komisyonunca verilen bir ka
rarla elektrik kilovat ücretinin 
20.5 kuruftan on dokuz kurup in
dirildiği yazılmıttı. 

Yeni tarife vekiletin tastikine 
iktiran etmiş ve lzmir nafıa mües
-eleri kom)serlifine ia<le olummıt 
tur. Keyfiyet dün komiserlikten 
Elektrilı: Şirketine tebliğ edilmit
tir. 

Yeni tarifeye göre halk, tem -
muzdan itibaren elektrik kilovatı
nı 19 k11ruttan ödiyecektir. Yalnız 
temmuz faturaları tanzim edilmiş 
bulunduğundan tarife faıkr ağus
tos ayı sarfiyatından tenzil oluna
caktır. Yeni formül mucibince 
dünden itibaren elektrikli tramvay 
,biletleri ücretlerinde tenzilat ya
pılmıt, b;rinciler mevkiler on ku
ruştan dokuz kuruşa, ikinci mev
kiler yedi buçuktan yedi kuruta İn· 
dirilmittir. 

lsp rta Belediye intihabatı 
ISPARTA, 8 (A.A.) - Bu sene 

ımriıniz belediye intihabatı eyJülde 
,_laaıldır. Bütün ~ haidmıı ta
t•Y•olann cc:tvdleri yapıohnq ve .....,... 
mcle!eri ikmal edilmittir. 

Di '<er intihap lıazırlılclanna da de • 
vam edilmektedir. 

Yenipazırda yangın 
AYDIN, (Milliyet) - Yenipazor: 

Nahiyemiz.le dün gece saaıt 19 ela bir 
y_,n çıkarak 3 mağaza ve dülıkinun 
yanmatına ~ olmuttu. 

Yanan diild<anlar Mehmet efend>. 
nİıı Vf> Omıan ÇAYUfU'l manifatura ma
ğa28\arile Osman efendi yetinıieo inin 
d~. 

Zarar 22.350 lira tahmin oı...naı.. 
~ad... En çok zarar Osman <ia..ıiui.J 
mağazaemdadır. Bunda hiç bir teY 
kurtarmak mümkün olamııınıp. 

Zarıdı su 
ZARA, (Milliyet) - Zarada 

•imdiye kadar içilecek bir su bu
lunmamakta idi .• Kazaya kayma· 
kam Fami beyin gayretile bir pİ· 
yango tert'p edilmittir. Hasılatı ile 
ıuyun kazaya ~tirilmesine çalıtı
lacaktır· 

Balıkesir ko'ordu idman 
birliği birinci 

BALIKESiR, (Milliyet) - Bu se
ne pcl< çetin mücadelelerden aorır~ 
merkezde kolordu idman birliği talmnı 
kim>e birinciliğini kazandı. Kolordu Ö· 
tedenberi askerin ve zabitlerin spor 
ya-ına, canlı, c:evYal olmasma çok 
ehentıniyet veriyordu. 

Bu çalı-ın tabii bir mükiıfab o
fan bu birinciliık BaLlcesirde sevimli bir 
Mkdirle :.artrlandı. 3 aiustosta diğeT 
imale kalan Ayvalık idman yurdile kar 
ıılaş.....W:tıc. 

Kolordu rpor sahasında Balıkeoire 
diğer büyiik bir hizmette bul~tur. 
Edrenıit şooesi üzerinde ve ıelwio he
men methalinde bi:· spor $abası mey
dana getirilmittir. Bu saha hesaplı 
'Ve muntazam bir gayretle meydana ge
tiftlmit güzd bir eserdir. Bundan maa· 
da cidden zarif bir ten>s kortu da mey
dana gelmittir. 

Yij;ıt Ol'chmun bu ı.ı,......tli eserleri
ni cotl<un bir a!Jurla karsıJ.mamak ka
bil mi? 

Her iF ve heT homlesile kan, can 
ve İman telkin edaı ..... et kw imiz var ol
sunlar. 

Bir şaki daha cezasını buldu 
MARDiN, (MiUiyet) - SoyglNlaı

luktan dolayı 7,5 seneye giyaben mah
lıüm olup hali fi.-arda t.ulunan ve za
.._. zama.. ı>efİ:ne taktığı --.erilerlc 
soy~n<>aluk ve bilhaua lıaçakçıJara 
yataklık, kılavuzluk yapan Dergüviz 
f<öyündcn Simo namile manıf l~il 
nam ~aki bölük kumandanı yüozl,911 
Kemal Beyin kumanıclNndM<i jandar. 
ma müfreze•i tarahndan Deı,ıiivi:z or· 
manrntla sılaftırılarak yapılan Pdd•tli 
muaadt'me nctic .. inde ölü olarak el
de edilmiş.IW. 

Jandarmamızın bu mvvıılfakıveti 
baş>ta Dergüviz köylüsü c;lduğu halıde 
o h,.,. .. ı; hati<ını çolı ııevi:ndirmi!Oli•. 

Licede merasim yapıldı, 
kahire çelenk kondu 
DIY ARIBEKIR 3 - Şe,th Sait 

isyan hardı:atmı vukuwıdan evvel 
hinedip derhal hükUmeti haber -
dar ettiğinden dolayı bu yuzden 
Licede asiler tarafından feci bir 
r,ırette tehit edilen muallim Zeki 
Dündar Alp Beyin mezanna çe -
lenk koymak üzere Diyarıbekir 
Halkevi rei$i Tahsin Cahit Beyin 
riyaseti altın<la yirmi kitilik bir 
heyet otomobille Liceye gitmittir. 
Oraya varddcbn zaman hafta kay 
makam Mehmet Celal Bey olduğu 
halde memurin ve halk tu:ı.fmdan 
fevkalade merasimle kal"lılanmıt
lardırı. Heyet bir &aat kadar istira
hatten sonra bütün Lice halkile 
beraher ,ehit muhterem muallim 
Zeki Dündar Alp Beyin mezarı ba 
fllla gidilmi• ve orada Diyar1bekir 
Halkevi reisi Tahıin Cahit Bey ta
rafından gayet beliğ bir hitabe i
rat edilerek fehidin büyük hizmet 
!erinden bahsedilmittir. Bu hazin 
tehadet hakkında söylenen mües
sili sözlerden dolayı bütün hazırun 
ağlarnı,lardır. 

Hitabeye Lice mecliıi umumi a
zasından Muaa Bey tarafından ce 
vap verilmi,tir. Bunu müteakıp te 
bit muallimin mezarına gayet gü
zel bir çelenk konm~tur. Heyet o 
ak'3"" Liceliler tarafından misa • 
fir edildiği gibi haklarında dıt pek 
büyük hürmet gösterilmiştir. He • 
yet bir gün sonra Diyanbekire av
det etmiftİr. 

Cenup vilayetlerinde hayvan 
hastalıkları 

MARDiN, (Milliyet) - Ziraat 
v~eti ...,.i hayvan ı.-tW4cLm "Sek
.iyon şefi ıdolator Naki C....det B. se
çen .,:;._ günü Mardine gd~d< iki ııün 
tetkikat yaptıktan aonr Diyanbelu,.., 
ııitmittir. 

Naki Cewlet Bey Suriye ve Irak 
h...ı..du :imtidadmca ııeyahatlere devam
la cari hayvan hastalıkları üzerinde tet
kikaıta bulunarak İcap eden ~ahi e
mirleri verecektir. 

Naki Cevdet Bey Diyanhdcir, Sô
irt, EJazh, Van vilayetlerini ge>ıeeek, 
Malatya ) olu ile Anakaraya dönecek
tir. ı 

Aydın HilAliahmer gezmesi 
AYDN, (Milliyet) - Aydın Hita-

1.Wııhmer Cemiyeti vermı mücadele oe
nriyetile birlikte ağustasun 3 üncü cu
ma gÜDÜ Nazilliden Ödemişe ve ora-
dan Göküın yaylasına bir tenezzüh 
elan Cölcük yaylasına bir tenenüh 
clar trenle ve ora.daın Gölcüğe otomo
biUerle y aprlacaıktır. 

Paşa yayiasında cuma 
@ezintisi 

AYDIN, (Milli;'ft) - Dün birçck 
.ileler otomobillerle P&f& ya~-· çolı:
mıtfar -ve cumayı Jaylada ceı;inni1'er· 
cl.ir. 

Pata yaylası 1300 metre yiikıeldi
iinde çam ve ~ ağaç.larile bezeft· 
mit, aoiuk ve bol Al kaynak!., bulu
nan bir mesisedir. Evvdce yolsuzluk· 
tan h.yvania çık:ılamıyan ve heov .. e 
meçhul olan bu yaylaya cumhuriyet i· 
clareainde otoaıo!Jille cicliliyor. 

Jandarmalarımız bir çeteyi 
yakaladı 

MARDiN, (M" liyet) - Serıeler
denl>...ri hali sekavette bulunan S..-r 
kazasının "Ciİlir" köyünden Ali Mlsto 
oiullan bu defa da Cillir köyünde eski 
haum&an ile dövüşerd< taırafeyinden i
l<i kişinin ölümür..ı- sonra daia çık· 
rruşlardl . 

Bu a:ulılann takibine çıkan met"· 

kez bölW. kurnand"1lı yüzbaşı Kemal B<> 
yi.n kuroand.:l§u,d;,Jci müfreze şaıld.leri 
dağda "S t'tı~braral< yapıl.an müoademe~e 
şakil..-den biri ölü, değir beşi sibihları 
ile diri olarak yakalanmışlardır. 

Hafikte mezbaha 
HAFiK, (Milliyet) - Hafik be

ledi1eıi yeni bir merbaha yaphr
mağa t~ebbüa etıni' ise de, bu yıl 
bütçenin •u i'!erine sarfedilme•i 
bunun yapılmasına mini olduğun
dan gelecek yıl yapılmasına çalıtı
lacaktır. 

Çinede ziraat 
ÇlNE, (Milliyet) - Çine - Ay. 

dın vilayetinin, Muğla vilayetine 
bititik bir kazasıdır. Kazayı gök 
belle b~ pa:ımak, Madran ve Ma
zun dağları çevrelemektedir. Bu i
tibarla vilayetimizin en zengin 
ormanları Çine kazasmdadır. 

Çinede 45000 hektar omran var
<lır. En•elce bu ormanlar büyük 
tahribat gönnekte ve sık ırk çıkan 
yangınlarda ormanlar'! mahvetmek
te idi. Fakat son senelerde alınan 
ciddi tedbirlerle bunların önüne 
geçilmift;ir. Bu zengin ormanı olan 
Çinenin kıereste istilısalitı senede 
7 • 8 yüz metre miktarıdır. Bunu 
da ormanlar içindeki iki tahtacı 
köv hıı!kı i,letmektedirler. 

Vilayetimizin en çok hub•ıbat 
yeti~tiren mıntaka.M Çine l·azası
dı L Kazada geçen sene 45271 dö-

Kodos'la Roısi'nin reko
runu kırmağa çalı~ıyor 
TORONTO, 8.A.A. - Yüzba

tı Reid ve Ayling namında iki Ka
nadalı tayyareci, bugün V aaage 
Biç'ten, saat 5,12 de havalanınıt
lardır. 

Bunlar Kodos ile Roaainin uhde
sinde bulunan dünya mesafe re
korunu kırmak te,ebbüsündedir
ler. Bindikleri tayyare, geçen se
ne Molliıon ailesinin Atlu denizini 

Yüzgeçmek üzere kullandığı tay. 
' yaredir. 

Yüzb._.ı Re!d ve Ayling, önceden 
İrlanda yolu ile Bağdat üzerinden 
uçmak niyetinde iken, timdi daha 
cenuptan uçmağa ve Tül'lr.iye erazi. 
ıi üzerinden geçmemeğe karar ver
mi,lrdir. 

Her hal<le gayeleri , yanlarında 
bulunan benzin ihtiyatı tükenince
ye kadar yollarına devam ebnek
tir. 

Almanyadııki yabancılara 
verilen döviz müsadeıi 

BERLIN, 8 (A.A.) - Almanyada 
olUTan yabancı devletler teb .... ına, ma. 
iıet maı.rııflanm temin için verilen ka
y>tli marir almak mi.isaadesi ~r tt"§rini 
evvelden itibaren refedilecektır. 

Gandi oruca başladı 
WARDHAS - HiNDiSTAN, 8 (A 

A.) - Gandhl, bu sabah 6 da fıaftahk 
biT oruca ba!lamıt, .üt ve meyve ıuyu 
içere!< ya!mrptır. Gandhi gayet zai.f ol
duğunu, lııiır hafta sonra kal.kıp kalka -
mryacağını bilemediğini $Öylemiştir. 

Almanyada atış 
müsabakası 

BERLIN, 8 (A.A.) - Der Deu
tsohe gazet~i 6por i~ atıf mü
sabaı.aiarı teo-tip edeceğim bildinnek • 
te ve bdtıuıoa kadınları atıf talimlerino 
davet CJtmekledir. 

Romanyada Çiftçileri 
himaye . 

BOKREŞ, 8 (A.A.) - Romanya hü
kilmet1, çiftçileri himaye maK.adile, 
buğday f.iatlannı dünya fiat m.Geıt:in -
den yü:ııdo 25 )'Ülı:aek bir aeviyede tut. 
mak için te&>İrler alını ıtır. 

Hint sivil hava kuvvetleri 
S!MLA. 8 (A.A.) - Hiıı&.stan 

hüklimeti, Hint ıôvii hava filolannı 
odtınnak için 675,000 lngiliz limsı 
tahsis iıe ka.-ar verdiğini dün teş. 
rii ~cine badinniftir. 

Büyük bir yaugın 
BELFAST, 8 (A.A.) - Şimali 

lrlanda Yııli i dük Daberdonaun resmi 
ikametga!un.da bir yangın çı:knuttrr. 

Üç nfaiıle takımı !'.!!:.ketin önüne 
ıreçmeğe ça!lflll'lktadır. 

Los Angeles'te faşistler 
LOS ANGELES, 8 (A.A.i - Bah 

riye &ilahe.ndazlarına meıuup aabık 
a•kerlerden Virgil Haya, (Gümiit göm 
!ekliler) in hükümet aleyhine yaptık· 
ları faaliyet hakkında parlamento tah 
kikat komisyonu huzurunda tahadet• 
te bulunmuttur. 

Virgil Jlaya, bu fdıst te.&kıi .-ıı ·e· 
isler:nden birisinin hükümet depolı\ • 
nndan çalacağı her silah için keııdi. 
•İne 10, her mitralyöz için 50 ve h~' 
mühimnıat sandığı için de 20 dolar 
vıtdettiğini aöylemiıtir. 

Tıcareti bahriye konferansı 
LONDRA, 8 (A.A.) - Gazetefor 

lngiltere hükümetinin beynelmilel bir 
ticareti bahr:ye konferansı toplamalı. 
Diyetinde olduğunu yazmaktadırlar. 
Bu konferanstan maksat, yotcu ve 
yük vapurlannın vaziyetlerjni tetkik 
etmektir. Reuter Ajaıumın hnb"r al
dığına cöre, ticaret nezaretı tarafJn .. 
dan böyle hır konferans için hiçbir 
davetname gönder:lmif değsldir. va
kıa lngiltere böyle bir konferıuu ak
dini dü~ünmekte ise de, henÜ7- kat'i 
ve müabet hiç bir §ey yoktuı·. 

Timurlengin tercümei hali 
Tass Ajan11 bildiriyor: "Aka -

demiya" tab'ı müessetesi Timur
lengin te:cümei hali ile Cengiz Ha 
na ait kahramanlrk menkıbeleri -
ni netrebnittir. 

Timurlengin tercümei hali Bu -
harada ketfedilen bir Türkmen 
elyazısından tercüme edilmittir. 
Cengiz Hana ait menkıbeler de 
yedinci a.sra ait l>ir Çağatay ely<>."!!ı 
aından nakledilmiftir. 

nüm arpa, buğday, çavdar, darı, tÜ· 
tün vesaire ekilmitti. Bu sene ekit 
mıktarı ise 43699 dönümdür. Bu 
~oksanlık bu sene tütün ekitinin 
az olmasından ileri gelrnekıedir. 

Çineyi b~tan bata kateden ve 
birçok dere ve çayları toplıyar:ı.k 
Aydına karı~an Çine çayından eski 
Çine de bir kanal alınarak arazi 
sulanırsa eki, mıktan daha ziyade 
artacağı gibi daha iyi ve çok mah
sul alımnuıın• da temin edecektir. 

Maamif kazanın batlıca istihaa
latı zeytindir. Çine kazasında 454 
bin zeytin ağacı vardır. Senede va
sati 2,5 milyon kilo zeytinyağı is
tihsal ve ihraç olunur. 

Çine tütüncülüğü de çok ilerle
miştir. 

Bulgaristan da 
Borçların yekununu ha
fifletmek için tedbirler 

SOFY A, 8 (A.A.) - Hükumet 
borçluların yükünü hafifletmek 
için hususi dahili borçlar mesele -
sini hal için yeni bir k=un nc~ret· 
mittir. 1933 kanunuevveli ·;.dc e~ki 
hükômet zamanwda meclisce ka -
bul edilen bir kanu.alıı. dahili hu -
susi borçlarm faız\ azaltılmı' ve 
tediyatın muvakkaten telıirile yir
mi senede ödenmesi takarniı- et -
mişti. Bu seferki kanun 300 bin le 
vaya ka<lar olan borçların resülma 
!ini de azaltmaktadır. F.u azaltma 
mikdan borçlu tüccarlar için yüz
de 20, esnaf için yüzde 30, ve zi -
raatçiler için yüzde 40 tır. Bu zi
yanların telıifiıini müstakbel bir it 
fa &andığı deruhte edecektir. Hü
kômet senede 200 mılron lf'va lu· 
tan meslek ve munzam kazanç ver 
gileri hasılatını sandığa devretmiş 
tir. ---

Üniversite için kitap 
O ıUv..-site içön lizım gelen d .... 'e

v azımı, kitap ve sair 9.tiyaçlann bir 
buçuk ay iç.inde t..namen temini ta
karrur et~. Bu huwslar için 300 
'bin lira tahsisat vardır. 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz se -

viyesine indirilmi f barometre bu sabah: 
Saat 7 de 757,5, 14 te 757. Derecei 

hararet 7 de 22,5, 14 le 29,5. Azami 
derecei hararet 31,6, ugBri 19. 

Riİz1l"ar 10 a kadar gün doiınu, 10 
elan 16 ya kadar lodo. ve ondan M>Dra 
y drzclan eamİfiİr. Azami sür&ti &&il.İ
yede 7 metreye çıAmuştır. 

Kari mektuo!arı 

Malul bir ustanın şikayeti 
Bendeniz yfrmi se ne kadar Bdkırkö -

yündeki bez fabrika$mda ustalrk yap
tım . V e vaz ifemi ıfa ederken sağ kolum
dan malfıl kaldım. Ecnebi devletlerinin 
.taııbulu işgali esnasında Levazımatı 

umumiyeye müracaatle kendi arzumla 
ayni fabrikaya merbut İzmit Mensucat 
fabrikasına gönderild im. Aradan bir za
man geçtik ten sonra İzmit mensucat fab 
rika~ı 336 senesinde İngilizler tarafın
dan topla tahrip edıldi . Bunun üzerine 
Ankara H ükılmetinin emrile Adapaza
n köylüklerine misafireten iskan e
dildik. Bittabi köylü bize uzun zaman 
bakamazdı. Ankara levazım daircıeine 
müracaatle senelerce devam eden mua
meleden sonra levazıma merbut fabrika
ların Sanayi Maadin Bankasına devre
dilmesinden mezkur bankaya müracaat 
etmekliğim tebliğ edildi. Geçen sene A
dapa zarından İstanbula geldim. Malılli
yetimc ve cmcktarlığıma binaen bir ik
ramiye mi verilmek veyahut fabrikalar
dan birine halime münasip bir hizmete 
mi tayinim hususunda bundan bir sene 
mukaddem Sanayi ve Maadin Bankası
na resmen müracaat ettim. Bankanın 
Müdür muavini Ali Sami Beyle fabrika
lar müfetti§i Serkis Nihat Beylerin tav
siyelerile Bakırköyündeki bez fabrika
aına gönderildim. Fabrika müdürü bey
)~ çarkçrbaşı " bir iki gün sonra gel sana 
bır iş verelım., dediler. Bir iki gün son
ra gittim. Bu gidip gelmeler birkaç ay 
devam etti. Bana "sen sakat ve emektar
sın. Seni bir kontrol memuru yaparız,, 
de<liler. Beş gün evvel gene gittim. "Sen 
sakatsın iş yoktur. Levazıma müracaat 
edin size muavenet eder" diye cevap 
verdiler. Bir senedir Adapazarından İs
t~nbula on kere gidip geliyorum. Ecne 
bı hükiuneti idar.,,;inde sakat olmadutı. 
Türk hlikümeti işinde sakat oldum. 
Senelerdenberi uğraşmaktayım. Malul 
ve mağdur kalmış bir vatan evladıyrrn. 
~ana da günahtır. Bir el ile hariçte bir 
~ş tutmak imk.inı yoktur. Beş nüfus a
ıle ba§Imdadır. Ma!Ulüm. Bundan do
layı bir ikramiye mi verilmek lazımdır, 
yoksa fabrikalardan birinde mi kulla
nılacağrm.? Alakadarların nazarı dikkati 
ni cclbetmenizi rica ederim. 

.. Bakırköyünd~ Çarşı içinde S<it-
çu Atelaıi vautaııile bez fal:ırik.aomdan 

malı'.il tesviyeci ustası FE l"H l 

Bir gayrimübadi!in şikayeti 

1 
~en, ve kardeıim gayrimübadiliz. 

. zm.ırde otunnaktayız. ilk bono tevzi 
ıncle. gayn mübadiller tM<diri lııymet 
komıayonuna müracaat eedr.,k bono
ları'?". latanbulclan bizzat ve para his 
aemızı de lzmirde Ziraat Bankasın -
dan aldun. 

Bu aefer bono tevziine l>aılanJıklan 
sonra koınisyona müracaat ederek ma 
li .. vaziyetimin gerginılöğini <Deri oür
d~~· ve lutfen bonolarla para hiase
~ızın adreıime gönderilmesini ia.te ... 
dım .. Buna Cemiyet cevap bile ver • 1 

med·. Bunun üzerine tekrar müraca -
at ettim. Fakat gene cevap alamadım, 
ne de bonolarımı gönderdiler. 

Bu sefer ~üncü ılel1ı l~tan!:rul vi
l&yeti vaısıtasile yeniden komiaoyna 
~aıvurdum. Aradan 40 - 50 gün geç
tı. Fakat hala cevap gelecek .• 

Küçük aatışl-ar burada bibnit gibi 
bir feydir. Aalcağımız 700 liralık bo -
no .le 6 • 7 ay oonra 20000 Eralık mü 
zayedelere mi gireceğiz? Komisyon 
bonolanmızı göndenniyor, hiç olmaz 
sa müracaatlanınıza cevap verain. 
Küçük aatıılar bitoin ve sonradan eli· 
mize geçecel"c bonolarla bir ıey ala -
mayıp onları yok bahasına &atmamız 
mı iıteniyor .. 

Bonolanmızr kanunen gönderme -
lerinde b ·r olmazlık varsa yazaınalr, 
biz de o §"kilde hard<et eMim. 

Şikayetimin gazetenizde yer bul • 
maaını rica ederim. 

KarşıyakaJa Şayeste •okai:ınJa 

37 No. da M. Nlüur 

(Başı 1 inci sahifede) 1 .,...._ 
bilir. Ancak bunda çok özen ve 
düşünce ile davranmalıdır. Yazı 
yazmak, düşündüğümüzü, duy -
duğumuzu, bildiğimizi okuyana 
anlatmak içindir. Okuyanın hiç 
anlamıyacağı sözleri yazmak, 
boş oda içinde söz söylemek gı
bidir. Hiç korkmadan bugün "şe

caat, cesaret, besalet ... " yerine 
"yiğitlik, yılmazlık., ; "arzu, e
mel, lheves..... yerine "dilek, is
tek., yazıırız. Bu sözleri kimse ya
dırgamaz, kimse yazımızı anla
mamazlığa düşmez. Bu bakım
dan dergi, bütün gün konuşup 
durduğumuz güzel öz türkç.e s&z,. 

leri, yazarken eski alışkanlık yü
zünden birdenbire bulamıyan ka
famıza bir yardımcı, bir andırıc1 
olabilir. 

Yalnız, "Allah., yerine hep bi
lip söylediğimiz "Tanrı., durur

ken - Türkçeliği de pek bes bel
li olmıyan - "Çalap,, sözünü al
mak yolunda tatsız \"e yersiz yan
lışlardan kendimizi korumalıyız. 
Düşünmeliyiz ki büyük dil deği
şimi işinde her yazı yazanın bir 
çalışma payı vardır. Böyle bir bü
yük iş, yalnız bir tcpluluğun, beş 
on kişinin elbirJ.i-ğile başarılmaz. 
Öyle bir birlik, ancak araştırma
ları yaymak, yazarları uyandır· 
mak, yolları göstermek işini ya
par. Bütün yazarlar elbirliğile 
<lilimizi özleştirme işine ken<lile
rini vermedikçe dileğimize ermek 
inanı yerleşemez. · 

İşte dil değişiminin yolu bu
dur. Biz bütün bilginlerin, bütün 
yazarların, bütün bilgi ve duygu
erlerinin bu büyük ve kutlu işte 
el birliğile, az günde dilimizi öz
leştirmek kolaylığını artık gözle 
görülür, elle tutulur çapta yaklaş
mış görüyoruz. 

Bu değişimde yapmacıklardan 
sakınmalıyız. Bir yabancı sözü 
türkçeleş tirmek yerine yalnız sö
ıün sonuna gelen ekleri türkçe
leştirmek yolund'a birtakım ör
nekler vaı-. "Jlmi., yerine "llim· 
lik,, , "iktifa., yerine "kifayet· 
lenmek., gibi yarım karşılamalar, 
varılmak istenilen büyük ereği 
yaklaştırmaz, uzaklaştırır. Yiğit 
olalım, korkmaz ol.alım: Doğru
dan doğruya "Bilimlik., , "Yete
bulmak., diyiverelim. Şimdilik 
bir kartılığını bulamadığımız ya
bancı sözleri de buldukça <leğişti
ririz. Dil değişiminin iki yılda 
aldığı yol, artık her düşünebilene 
bu işin yürüdüğü ve çok ileri gide
ceği inanını vermiştir. 

Bu yaznnızda dilediğimiz öz, yadır
ganmaz, sevimli türkçeye elimjzden gel
diği kadar yer venneğe çalıştık. Sanınz 
ki okuyanlar da yanlarında ne demeye 
geldikleri gösterilen bir iki sözden baş
ka11 iizerinde duraklamaz\ar bile. 

Tarama dergisi, çalışmaların 
bir bitimi değil<lir.Birkaç gün sonra 
toplanacak olan kurultay, oradan 
ba,lıyacak yeni çalıfmaların kapısı 
1ll geni• genit açacaklır. Bu 
kapıyı ilk açan büyük el, Türke 
bütün yükselme, il.erileme, büyü
me kapılarını açan kutlu eldir. 
O elin değdiği bütün i9ler giıbi 
dil iti de çok yakında başarılmış 
olacaktır. 

lbrahim NECMi 

Sünnet düğünü 
Hili.liahmer CAııniyeti Fatih kızta· 

p nahiyesi tarafından bu akş"m Kız
tatmdaki bahçede fakir çocuklar sün
net ettirilecek ve Hililliahmer menfa
atine eğlence yapılacaktır. 

YENi NEŞRiYAT 

Hafta gazetesi 
Halkm zevkini ve ihtiyaçlarını 

adnn adım takip etmekte olan hafta
lık gazeteler arasında pek sevilerek 
okunan (Hafta) nın 18 inci aayıaı da 
bu nüshada birçok faydalı ve eğlen -
celi yazılarla beraber büyük küçük 
50 parça resim vardır. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

.Galatasarayda Kanzi.ık eczabaneıi 
karııaında Sahne ıokağında 3 numa

ralı apartnnanda 1 numara. 

4537-. 

- Göz Hekimi -
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehaıııı 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

4638-

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan bafka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar latanbul 
Divanyolu No. l 18. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22#98 yazlık ikametgih telefonu: 

Kandilli 38, Seylerbeyi 48 
4640 

Den z siiah ·a.ı 

Meselesi 
(Başı ı inci sahif· 1c) 

selesi hakkında irat edilefl ••,..it• ı 
muahedenamesinin ilgas8'~ t:ıa b_. 
den nutuk dolayrsiJe ıct.,ra ~y<I 
nan Nevyork H...-ald Tr.f>uo ŞI! 

"dardır· Bu sözler, pek man• ,..yı 
bu sözler, kuvvetli bir doo'i:~ 
bip olmağa tara/ur ol.an biilı 
mütalealan o!.nayıp ine~~ · 
tiıUn tekip etmek ;...tedıg> • 
ifadeai ne, her hang·i bir ~ .. 
ile deniz sila.hlarının tahdidi 
veda etmek laznn geliY"" 
ôr. 

Bu da Vafİngton ve Lo.,d: 
hedeferini.n sonu olur. ~,,ıc' 
yanm ela bu muaheclelenn j 1 
etmekte olması ve Fransa e;.tiY"' 
bu muahedeleri ipka etmek . ;çiıı 
merikaya müzaheret etınele" 
bir sebep mevcut oJm-ıd"';,..ııİ 

Eğer amiral Beatıy'nin ~ ' 
zan galebe çalacak olursa bu~ f 
yeniden hudutsuz bir sil~la i,
rışı baş;lıyacak ve bu da cjhaı' 
felaket ol~caktır. . . esııı'' 

Mumaileyh, bu sözlenıı< r ıııı"'~ 
lememiş yalnız kendi husu•i (ııl. 
zannı beyan eylemit oha b~· .. ~ 
ler gene tehlikelidir. Filvaki . 
nİn yiibd< mevkii ve ifa .on>f. 
giizide hizmetler dolayt<ile . 
Japonya tarafmdan resmi b~~tıt"· 
gibi ehemmiyetle karşıJanac-- . 

Deniz konferansı meselefl 

LONDRA, 8 (A.A.) - 1' 
Sovyet ·Rusya ve diğer birç~ ~ 
devletlerinin 1935 deniz !<ona• ı 
tirak edeceğine dair dün ııııı< 
çrkan haberler menimcsiz:dir. . jf 

Londrada, deniz itlet'İl! 1~ • ' 

hara, Japon hükıimetinin iv~ 
zakerelere ilk defa olarak 
Irada, tehiri ıniinaUp olacaiı 9J5 
vardır. Ve -diğ"er devletlct+.> 1 
feransmdan bu kadar evvel ~ 1 
aa iştirak ettirilmelerinin faY 
<luğu tel.fıklrisi mevcutlllt"· ef. 

Japonya ve deniz kavoetl 1 
LONDRA, 8 (A.A.) - ~ 

selesi hakkında T" 'in diiaılıd 
leoi, siyasi mahafilT biT çok 1 

mucip olmalcıtadır. Jlı 
Bu makalenin Japonya urJ ,,, 

ı __ . ""rül" tal 1 . --•·"iıt e<"'. ttn"1 ıu en ep en tecm. , 
umların saılalıiyettar maha6!i" 
na:zarmı gös.terdiği umumiyetle 
ed>ıınektedit-. et#_ 

T olcyoda nezaretleTde ıöYl 
ekseriyetle birihirini nakzecleO tı<.;r 
Japonyanm fikinerini t.avzıölı 
mahiyette almadığı için J ;.ıl' ~ 
hakikatte neler istediği Londr 
yük bir alaka ile takip edi&iyOf"_A 

Timea'in bu malı:~e&i, bu ~~ 
defa tercÜDıMı olmakta ve f~ 
lrumeti mevcut muahcdelerle 
aiştemde bazı f<:r'i tadilata ~ 
etse bile Amerika ve Lıgilter<"?'. 
nizlerde hakimiye-t temin eı)f>ıt 
mm Japonya leh.ine tadilini a.ıa ,;,. 
ebniyeceklerini lhaas eylandıcl"'~ 

lngiltere lmparatorluğııtl 
müdafaası 

LONDRA, 8 (A.A.) - t · 
luk müdafaa komitesi nezd~ı 
ne ımnr-.ili Sir Maurice H..
vuoturalyaya gitmek üzere ~ 
Londradan haıreket edecektir. 

.. ~~~.:V~toria ~ıl' 
yuzuncu lltm1 ınu:as 

ızır bulunacaktır. Sir Hani.ey ıı::,, 
leden istifade ederek impanrlı>"·;.ı 
kiri eden mulıtelif hükUnıetl.,..;.ı 
rine giıdecek ve doıninyonl..,.,., 
silleri ile İmparatorluğun • 
na müteallik mühim meııeleleri 
re eıleceJı:ru-. ı 

Sabah gazeteleri bu hadiler 
ruh mahiyet vermektediner. 

iş ve İşçi 
Milliyet bu sütunda İf ıJ•/~ 
yenler., tav ...... ut ediyor. f ~ 
İ•tİyenler bir mektupla !fı,t· 
muza müracaat etmeliJrf 

İş arayanlar 
Bir Alman Hanımı bir ~f~ 

da ya tek bir şahıs :nezdinde fi . e ".ıl 
refakat etmek veya ev iılerıı> 'I'. 
ret etmek üzere bir yer arıyor•. 
muzu ide tah1"iren Milliyete il' 

* * ııı: ' 
Türkçe ve almanca okıt',.;~ı 

motör, teoviye, ve makine iıle ııt 
kıf bir Türk ırcnc; iş ara.,,.
Milliyet • Eakitchir rumuzuıı" 
caat. 

B. O. Tapu başmüdürlüğ::; ' 
Yen.iköyde Aya Nikola '/~ 

ı Ayan.ikola sokağında esiri 10 ı~ 
No. lu bir bap hane 23 Şııb t 

1 f 
rüli Hüccet mucibince M....,ı ~ P 

il<"l< 
sininin veresesi tarafından int ~J 
rneleyi tesçiliyesi talep olan tı~' 

Frosiru namlarına olan mezkiİ'·dal 
tin müstenidi olan defter taP11 1 

devr edilmediğinden ıenetsiz t" 
ahkamına tevfikan muamele ~ 
ğından iıbu hane hakkında t JD~ 
dcııısında bulunanlar mevcııt . ~~· 
taktirde ve&aiki tasarrufiyelcrinl 

tahsibe~ Tapu Müdüriye~~~d-' 
Tapu başmemurluğuna tanhı .. 
tiharen on bet günzarfında ııı" 
n ilan olunur. (1748) _A 

,.,;;J 
ZA YI - Emniyet altıncı t~c;il ~ 
iünden alrruş olduğum 316 tı ....ı 

-:ı:d""""·' rolu sandalcılık ehliyet cu " r 
b..ı tim • Y enıitıini alacağııı>daD ~ 
yoktur. Ayvansaray: çınar:;, 
10 Maksut oilu Yunus- (17 



..... 
\ 

[ DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI f 
lzmir'de 26 Ağustos 1934 tarihinde açılacak beynelmilel 

~~ayır ve 9 Eylül 1934 te yapılacak k~rtuluş şenlikleri 
la h~~sebetile demiryolu ücretlerinde, aşağıdaki tenzilat ve 

8 1 at yapılacaktır. 
?S l _-Ankara ve Konya'dan 24 ve Afyon ve Bandırma'dan 
; tgustos 34 tarihlerinde do!;ruca lmir'e hareket edecek ka
kar .arla Ankara - Afyon ve Konya . Afyon, Alayunt • Bali
hls~r, Afyon • Menemen, Bandırma - Menemen kısımlarında· 
n" ıs~as~onlardan münhasıran lzmir'e gitmek üzre gidiş dö
z~~ bı!etı alacak yolculara yüzde 80-86 nisbetinde mühim ten 
ı.at Yapılacaktır. 

7 ~şb1:': tenzilat, ikinci defa olarak Ankara ve Konyadui'l 
k Ylul Afyon ve Bandırma'dan 8 Eylül tarihlerinde hare
et edecek katarlar için tekrar edilecektir. 

rn k Yo~cular, dönüş biletlerini Izmir istasiyonuna vize ettir
dae l Şa~t:le lzmir'e muvasalat tar:hinden sonra beş gün zarfın 

ld?tır den hareket edecek katarlarla, tevakkufsuz olarak, 
ge ıkleri ista:.iyonlara dönebileceklerdir. 

•İr h ~u tenzilattan istifade için Ankara • Balıkesir (Balıke
h ~rıç) ,Alayunt-Afyon (Afyon hariç) ,Konya-Afyon (Afyon 
h lıç) !asımlarındaki istasiyonlardan bilet alacak yolcular; 
\' 

1 etlerıne yapıştırılmak üzre gişelere birer vesika .fotoğr.~fı 
.. ereceklerdir. Bazı istasiyonlardan lzmir'e gidiş - dönüş bi'et 
Ucretleri şunlardır : 

lI 111 

Kuruş Kuruş 

~nkara'dan lzmir'e gidiş dönüş 1050 

E:
0 nYadan 900 

700 
600 
525 
350 
225 
150 
250 

•ki ,, '' ,, 
~ şehir'den ,, ,, ., 790 
ı/Yon'dan ,, ,, ,, 525 
:. fak'tan ,, ,. ,, 340 
'>alıke · 'd 225 ! sır en ,, ,, ,. 
andırma'dan ,, ,, ,, 375 

Birinci mevki ücretler de bu nisbetlerdedir. 
b• 2-;---: Bütün ~~b~~ede. mer'i olan !otoğr~flı halk .. ticaret 
. letlerının 15 gunluklerınden 20 Agustos ıle 10 Eylul 1934 

~rfında ilk defa lzmir'e ha•·eket edilmek üzre alınacak olan-
rına ait ücretler yarı yarıya indirilmiştir. 

l . Yolcular, bu biletlerle hmir'e vardıktan, ve lzmir is
asıyonunun vizesini bizzat aldıktan sonra biletin mer'iyet 
~u"kl dd~ti nihayetine kadar istedikl~ri İstikamete doğru iste-

1 erı yerde kalarak seyahat edebıleceklerdir. 
I . ~u seyahate ait on beş eün müddetli halk ticaret bilet· 
erının Ücretleri şunlardır : ı 

1 il ili 
1750 1250 875 kuru~ 

b Bu bile~ hamilleri 30 kiloluk meccani bağaj hakla;ından 
k~şka aynı cınsten 25 veya muhtelif cinslerden müteşekkil 50 

1 
ılo nümunelik eşyayı daima beraberlerinde meccanen nak
etmek hakkını haizdirler. 

Istasiyonlardan uzak bulunan veya bu nevi biletler aatıl· 
(Yan yerler halkından bilet tedarik edecekler, Haydarpaşa 
( stanbul), lzmir, Kayseri, Adana işletme Müfettişliklerine 
Veya Ankara'da Devlet Demiı·yolları Umumi idaresine üc
tet, fotoğraf ve adreslerini gönderirler, ve hangi tarihte istas 
{0~dan seyahate başlıyacaklarmı bildirirlerse, biletleri, adres-
erın egönderilir. 

h 3 _ 16 Ağustos-10 Eylül 1934 zarfında şebekenin her 
f angi bir istasiyonundan ve herhangi bir tarih için lzmir'e 
•. 0toğrafh gidiş - dönüş bileti alacak yolculara umumi tarife 
Ucretlerinden % 50, ve panayırda teşhir için gönderilecek eş 
r~nın 250 kilosuna ve 250 kilodan fazla yekpara ağır eçsamm 
ıkı adedine umumi tarife üzerinden o/o 70 tenzilat yapılır. Eş
l'a tenzilatından istifade için; iktisat ve Tasarruf Cemiyeti 
merkez veya şubelerinden istihsal edilmiş bir vesikanın istasi 
tona verilmesi şarttır. 
. Dönüş yolculuklarile satılmayıp .geri çevrilecek eşya İ· 

i~~· lzmir'den hareket ve sevk müddeti 1 - 20 Eylül 1934 
ur, 

r Yolcular, dönüş biletlerini lzmir istasiyonuna vize et-
•rrnek şartile bu müddet zarfında lzmirden hareketle doğru 

ca Ve kısa yoldan geldikleri istasyonlara dönebilirler. Pana
rrda satılmayan eşya; lzmire gönderilirken, alınmış olan 
l ~ule senetleri lzmir anbarına iade edilmek şartile, mahreç· 
;rıne meccanen iade olunur. 
-..!.:da tafsilat için istasyonlara müracaat olunur. ( 4565) 

10,000 kilo Külçe kalay la 7 ,000 kilo külçe kurşunun 
kapalı zarfla münakasası 18-9-934 salı günü saat 15 te An
ka.rada idare binasında yapdacaktır. Fazla tafsilat Ankara 
İe liaydarpaşa veznelerinde Beşer liraya satılan şartname-
erde vardır. (4389) 4822 

Yerli Eczayİ tıbbiye kapzlı zarfla münakasası 29-8-934 
Çarşamba günü saat 15 te Aı l ·arada idare binasında yapıla
l'aktır. Tafsilat Ankara ve Ilaydarpaşa veznelerinde beşer 
ıraya satılan şartnamelerde ~ardır. (4516) 

İstanbul Kumandanlığı satınalnıa komisyonu ilanları 

1. F. Satınalma Komisyo-
1:\undan : 
b Istanbul Kumandanlığına 
l ağh kıtaatın mutbah ocak
arında yakılmak üzere 190 

ton Tüvenan kömürü açık 
r~nakasaya konmuştur. lha
esı 13-8-934 oazartesi gu·· • 

n" -u saat 15 tedir. Taliplerin 
Ş~tnameyi görmek üzere her 
~n ve münakasaya iştirak 
ıçınde o gÜn ve vaktinde temi
Satlarile birlikte Fındıklıda F. 

l 
A.. AL. KOM. na müracaat
arı. (41) (4544) 

• • • 
1. F. Satmalma Komisyo-

1\undan: 

1 Gümşsuyu hastanesinin 
hamamı için 144 ton hamam 
odunu pazarlıkla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 12-8-934 
Pazar günü saat 15 tedir. Ta
liplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa iş
tirak için de o gün ve vaktin· 
de Fındıklıda Fırka Satınal
ma komisyonuna müracaat
ları. (40) (4545) 

• • • 
1. Fırka Satınalma Komis

yonundan: 
İstanbul kumandanlığına 

bağlı kıt'at ile Gümiişsuyu has 
tanesinin ihtiyacı için 250 kilo 

,Çay pazarlıkla satın alınacaktır. 

1 

M(LLlYET PERŞEMBE 9 AGUSTOS 1934 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 1 
Bursadaki kıt'at ihtiyacı j 

için kapalı zarfla alınacak o
lan 375000 kilo kuru otun mÜ· 
nakasası 19-8-934 pazar gÜ
nü saat 15 de Fırka Satınal
ma Ko. da icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnameyi okumak 
üzere her gün münakasaya iş
tirak içinde vaktından evvd 
teminat ve teklifnamelerile 
Ko. da bulunmaları. (7) 

(4109) 4689 
••• 

Bergama garnizon kıt a
sının bir senelik ihtiyacı olan 
5200 ki!o toz şeker ve 345 ton 
saman 508 ton ot 18-8-934 
Cumartesi gÜnÜ şeker saat 10 
da. saman 11 de ot 16 da ka
palı zarfla alınacaktır. Şar • 
namesini göreceklerin her güa 
münakasaya iştirak edecekle
rin belli saatten evvel Berga
ma. Askeri Satınalma Komis
yonuna teklif mektuplarım 
vermeleri. (8) (4110) 

4690 
• • • 

23 üncü Fırkanın Merkıoz 
ve Tuzla'da bulunan kıtat hay
vanatmm senelik ihtiyacı o
lan 322,400 kilo arpanın kapa· 
lı zarf usulile münakasaya çı
karılmıştır. ihalesi 15 Ağus
tos 934 Çarşamba gÜnÜ saat 
14 dedir. isteklilerin şartna
meyi görmek üzere her gÜn ve 
münakasaya İştirak edecekle
rin de tayin edilen vakitte iz . 
mit Fırka Satınalma Komis
yonuna müracaatları. (13) 

(4194) 4698 
• • • 

Isparta kıtatının 934 sene
si Eylülünden 935 senesi A
ğustos gayesine kadar birse
nelik doksan bir bin ve Elm<>lı 
kıtaatı için 934 Eylülünden 
935 Ağustos gayesine kadar 
bir senelik elli altı bin kilo i>I· 

ğır eti ihtiyaçları kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmu~ 
tur. Isparta kıta'atınm eti 26 
Ağustos 934 pazar günü saat 
1 O da Elmalı kıtatırun \-i aynı 
giinde saat 16 da lsparb. Sa
tmalma Kor. yonunda ihale 
edileceğinden taliplerinin Is
parta eti için Bin üç yüz alt
mış beş lira. Elmalı eti için se
kiz yüz kırk lira teminatla· 
rile müracaat etmeleri. (14) 

(4195) 4699 
• • • 

Konyadaki kıt'at ve mües
sesat için 24,000 kilo Sade ya
ğı 22-8-934 çarşamba günü 
saat 10 da kapalı zarfla alma
caktır. Taliplerin şartnamesi
ni görmek için her gün T opha 
nede Levazım Amirliği Satın· 
alma komisyonuna, münaka
sasına İştirak için de mezkUr 
gün ve saatten evvel Konya
da Satmalma komisyonuna 
teklif mektuplarını vermeleri. 

(4344) 4773 

• • • 
Tekirdağ kıt' atı için 60,000 

kilo ve Malkaradaki kıt'at i
çin 45,000 kilo bulgur 
21-8-934 salı günü saat 15 de 
kapalı zarfla alınacaktır. Şart
namesini görmek için her gÜn 
ve münakasasına gireceklerin 
Tekirdağında Fırka Satınal· 
ma komisyonuna belli saatin
den evel teklif mektuplarını 

vermeleri. ( 4350) 
4774 

••• 
Kırıkkale Askeri San'at 

mektepleri için 5000 kilo Ma· 
karna, 500 kilo Şehriye, 
11,000 kilo Pirinç, 6000 kilo 
kuru fasulye, 1200 kilo No
hut, 2500 kilo Sabun, 3600 
kilo Şeker, 2000 kilo Zeytin, 
2400 kilo Beyaz peynir, 400 
kilo Recel, 500 kilo kuru E
rik, 500 kilo kuru Kayısı, 500 
kilo kuru üzüm, 60 kilo kır
mızı biber, 70 kilo cay on beş 
kalem bir şartnamede kapalı 
zarfla, 105 ton kok, 1600 ki
lo sade yağı ayrı ayrı şartna
melerle aleni münakasa ile sa· 
hn alınacaktır. Aleni müna 
kasalar 2 Eylül 934 pazar gü
nü saat 14 den 17 ye kadar, 
kapalı zarf aynı günde saat 
tam on beştedir. Şartnamesi
ni görmek ve almak için Kırık 
kalede Askeri San'at Mekte· 
bindeki Satmalma Komisyo
w.ma müracaatları. (37) 

(4352) 4778 

"" "" "" 
Tekirdağ kıt' atı için 300,000 

kilo Ekmeklik Un 25-8-934 
cumartesi günü saat 15 de ka
palı zarfla alınacaktır. Şartna
meyi görmek isteyenlerin her 
gün ve münakasaya iştirak e
deceklerin belli saatten evvel 
!eklif mektuolarını Tekirda
ğında Fırka Satınalma komİs· 
Y<1n Riyasetine vermeleri. 

(4346) 4779 • • • 
Konyadaki kıt'at ve mües· 

sesat icin 990,000 kilo Arpa 
25-8-934 cumartesi günü saat 
1 C da kaoalı zarfla alınacaktır. 
Taliplerin şartnamP-11,ni gör 
mele için her gün Tophanede 
Levazım Amirliği Satınalama 
komisyonuna, mjinakasasma 
i:ıtirak için de mezkur gÜn ve 
~aatten evvel Konyacla Satın 
alma komisyonuna teklif mek 
tuplarıru vermeleri. ( 4349) 

4780 
• * • 

Çorlu:laki kıtaat için 6000 
ki!o Bulgur, 6000 kilo Koyun 
ctı 11-8-934 cumartesi günü 
Bulgur sat 15 de Koyun Eti 
16 da !laz.:.ırhkla satın alına
caktır· Taliplerin şartnamesi 
ni g~rme~. için her gün ve pa
z~rlıga gırışeceklerin Çor:uda 
ki Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (63) (4554) 

4956 

Or~u- ihtiyacı için ( 495) 
kalem alat ve edevatı sıhhiye 
kapalı zarf usulile satın alına
{"aktır. ihalesi 4-9-934 salı 
günü saat 14 de İcra edilecek
tir. Talioler evsaf ve şartna· 
mesini görmek üzere her gÜn 
öğleden sonra ve münakasaya 
İştirak edeceklerin o giin ve 
saatinden evvel teminat ve 
teklif mektuplarile birlikte 
M. M. V. Satmalma Komis
yonuna müracaatları. (64) 

• • • 
(4591) 

7 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştababetinden: 

Haydarpaşa Emrazı Sariye Hastanesi için 144 kalem 
Eczayı Tıbbiye açık münakasaya konulmuştur. Münakasa 
16 Ağustos 1934 perşembe gü 1ü saat 14 de Galata' da Kara 
Mustafa Paşa sokağında lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer-

. kezinde müteşekkil Komisyonda yapılacağından isteyenlerin 
şartnamelerini görmek üzere mezkur Merkez Levazım Me
murluğu ile hastane idare memuı·luğuna müracaatları. 

(4160) 4693 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mev'; kıtaatı ihtiyacı için mevkii mü
nakasaya konulan 900,0&) ki ( mutbak odununa verilen fiat 
pahalı görülmüştür. ihalesi 2 Eylül 934 Pazar giinü saat 14 
de tehir edilmiştir. Taliplerin muayyen giin ve saatinde Ha
dımköyünde Askeri Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

"4573,, 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Haydarpaşa Lisesinde y ı ılacak Kalorifer tadilatı 29-8-
934 tarihine müsadif Çarşan: ı günü saat 16 da ihale edilmek 
üzere kaoab zarf usulile mür l ısaya konulmuştur. Taliplerin 
plan ve şartnameyi görmek i t ·e İstanbul Erkek Lisesindeki 
Komisyon Kalemine ve mün< kasaya İştirak edeceklerin de 
ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte komisyo-
numuza müracaatları. "4580,, 

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 münclcasaya konul
muştur. Miinakasa 26 Ağustos 934 tarihine müsadif pazar 
günü saat 14 te Galatada Kara Mustafa paşa sokağında Is. 
tanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil komis 
yonda ya!;nlacağmdan İsteyenlerin şartnamelerini görmek 
üzere Ankara'da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlü
ğü Ayniyat Muhasipliği ile mezkur Merkez Baş Tabipliği
ne müracaatları. ( 4336) 4820 

Çatalca Müstahkenı Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Catalca Müstahdem Mevl i kıtaatı ihtiyacı için Mevkide 
münakasaya konulan 11,000 kilo Patlıcan, 13,600 kilo Ayşe 
kadın fasulye, 6,800 kilo Bar· t :ıye fasulyesi, 3,600 kilo Bam· 
ya, 6,000 kilo Domates, 1,000 kilo Kabağa verilen fiat paha
lı .görülmekle 11-8-934 Cuma l.!si günü saat 13,30 t-ıı. tehir e· 
dilmiştir. 

Talipleri;:- muayyen gün ve saatinde Hadınıköyünde As-
keri Satmalma Komisyonuna müracaatları • "4572,, 

Li•eler Alım Satım 
komisyonundan: 

Galatasaray Lisesinin Ortaköy şubesinde yaprtırdacak ta
miratı 29-8-934 tarihine müııadif Çarşamba günü saat 16 da 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş 
tur. Taliplerin keşif ve projeleri görmek üzere İstanbul Erkek 
lisesindeki Komisyon kalemine ve münakasaya iştirak ede· 
ceklerin de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile bir· 
likte komisyonumuza müracaatları. "4581,, 

İstanbul Sıhhi Mütsseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Şişli Çocuk Hastanesi için lüzumu olan· 165 ·kalem İ· 
laç ve sıhhi malzeme olbaptaki şartnamesi veçhile ve 28 A· 
ğustos 934 Salı günü saat 14 te aleni münakasa suretile mua· 
mele yanılmak üzere münakasıya konmuştur. isteklilerin mü· 
racaatları. "4562,, 

Hilaliahmer 
Cemiyeti merkezi umumisinden: 

Elkitehirde Hila.liahmer merkez anbarında 
1 - Muhammen kıymeti (20000) kurut olan au değirmenı mal • 

zemesi ile (148500) kurut kıymetinde muhtelif makine yağlan 11 
ağustos 934 tarihinde. 

2 - Muhanunen kıymeti (10000) ~olan porselen ve emaye 
tabak ve fincan takımlarile (149000) kuruş kıYınetindeki in~at mal
zemesi ve muhtelif lamba ve şi,eler 12 ağustos 934 tarihinde satı
lacağından taliplerin yüzde on pey akçelerile müracaatları. (1730) 

tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarının makbuz mu
kabilinde mezkur Komisyon 
Riyasetine tevdi eylemeleri. 
(65) (4590) 

* * • 

l lıkla alınacaktır. Pazarlığı 
20-8-934 pazartesi günü saat 
14 de icra edilecektir. Talip-

ihalesi 11-8-934 cumartesi gÜ 
nü saat 15 tedir. Taliplerin nü 
mune ve şartnameyi görmek ü 
zere her gün ve pazarlığa işti
rak için de o gün ve vaktinde 
teminatlariyle Fındıklıda Fır
ka Satınalma komisyonuna 
müracaatları. (39) ( 4546) 

Ordu ihtiyacı için (177) 
kalem eczayı tıbbiye kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. 
ihalesi 5-9-934 çarşamba gÜ· 
nü saat 14 de icra edilecektir 
Talipler evsaf ve şartnamesi~ 
görmek Üzere her gün öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin o gün ve saatin· 
den evvel teklif ve teminatlari
le birlikte Ankarada M.M. V. 
Satınalma Komisyonuna mÜ· 
racaatları. (69) ( 4595) r Çorludaki kıtaat için pa· 

zarlıkla alınacak 120,000 kilo 
Patatese ihale günü talip çık· 
madığından tekrar pazarlığa 
konmuştur. Pazarlık gÜnÜ 11 
Ağustos 934 cumartesi günü 
saat 16 buçuktaclır. Şartname 
sini görmek isteyenler her gün 
pazarlığa iştirak edeceklerin 
teminatlarile belli gün ve saat 
te Çorluda Komisyona müra
caatları. (66) (4592) 

ler evsaf ve şartnamesini gör• 
mek üzere her gün öğleden 
sonra İstanbul Levazım A· 
mirliği ile Ankara Satınalma 
Komisyonuna müracaatları ve 
pazarlığa İştirak edeceklerin 
o gün ve saatinden evvel te
minatile birlikte Ankara'da 
M. M. V. Satınalma Komisyo 
nuna müracaatları. (71) 

"" "" * 
l. F. Satmalma Komisyo

nundan: 
Topçu ve nakliye mektebi

nin tamiri ve islahı için pa
zarlığa konmuştur. ihalesi 
12-8-934 pazar günü saat 
15,30 dadır . Taliplerin keşif 
ve şartnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarlığa İştirak i· 
çin de o gün ve vaktinde Fın
dıklıda 1. F. Satınalma Ko
misyonuna müracaatları. (38) 

(4547) 

. .. . 
Yerli Mamulatından 

15,000 adet aleminyom Mat
ra gılafile birlikte kapalı zarf· 
la münakasaya konmuştur. i
halesi 1 Eylül 934 tarihine mü 
sadif cumartesi günü saat 15 
de yapılacaktır. Taliplerin 
şartname ve numunesini gör· 
mek üzere her gÜn öğleden 
sonra Ankara'da M. M. V. Sa
tınalma Komisyonuna müra· 
caatları ve münakasaya işti
rak edeceklerin o gün ve saa· 

(4598) 
Dr. l H SAN SA M 1 .,._ 

öKSOROK ŞURUBU 

• • • 
Ökıürük ve nefes darlıj;ı boğmaca ve 
kızamık öksürükleri için pek tesirli 
ilaçtır. Her ..czanede ve ecza depo. 

Ordu ihtiyacı İçin 6,000 ki- -~ lannda bulunur.822 .,.. __ ııi 
lo Klorhidrat dö kinin pazar- ~065 



o 

Zafiyeti umumiye, iştihası~lık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük faide ve tesiri görülen 

... 

A 
Türk 

ADOLU 
Sigorta Şirketi 

---
Kul lan11ııZ·.,, 

~ 

Her eczane:!! 
de satılır· 

Güzel 4 Üncil Vakıf Han f •tanbııl 

fhtiyat ve Sermayesi: (leOOOeOOO) Türk Lirasıdır. 

ellere 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60' ı Türkler elindedir. 

1'ürklre ft Bankası tarafından teıkil olunmu,tur. ldare meclbl ve müdürler 
lıc.3 eti ve memurian kamilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke• 
tidir. Türkiye~i~ her tarafında. (200) il geçe-ıs acentalarmuı hep•l Ttirktilr. Tür• 
kiyenin en muhim mileaaeaelennln vebankalarıma sisıortalafıaı icra etmektedir• 

güzel 

ELDİVENLE 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıi2ortalar:nı en iyi f<raitla yapar. Hasar vukuuuda ıararları allr' at ve kolaylakla öder. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

yaraşır 

Şık, sağlam 
ve ucuz 

, __ _ 
SUMER BANK 

"Müdi,, 
markasını 

arayınız! 

-==:;;;;.;;;;~=· 
L>eniz yolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
jlı--· Han. Tel 22740 .,. __ _ 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 9 Ağustos 
PERŞEMBE 19 da Siriteci 
rıhtımından kalkacaktır. ( 4548) 

4952 

TRABZON 
sür'at yolu 

KARADENİZ vapuru 9 Ağus
tos PERŞEMBE 20 de Ga
lata rıhtmıın<lan kalkacak, Gi
ditte lneıbolu, Samsun, Ordu, 
Gireson ,Trabzon, Rize, Hopa-

YERLİ MA LAR Pazarlarında 
ya. Dönütte bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Polathane'ye uera
ya.ca.kbr. (4549) 4953 

Mersin sür'at yolu 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
1Cari111I Mevkii Cinsi Harita No. Metre M. Beher Metro 

Bostancı Ktıçnkyalı Kııağuz ç. Arsa 

" .. " 
" " " 
" " " 
" " 

,. 

" " " Kartal " 

32 
33 
34 
21 
'2 
23 
00 

4'17 
497 
250 
433 
433 
433 

75 

murabbaı 
L. K. 
00 12 
00 12 
00 12 
00 12 
00 12 
00 12 

1 50 

M!cmu kıymeti 

L. K. 
59 64 
59 64 
30 Ol 
51 96 
51 96 
51 96 

112 50 

1NEBOLU vapuru 10 Ağustos 
CUMA 11 de Sirkeci nhtnnm
dan kalkacak. G=<lifte İzmir, An
talya, Menin' e. Oön~e bunla
ra ilaveten Alanya, Küllük, Ça-

l nakkale'ye uğrayacaktır. (4550) 
4954 

...... ını ...... - ..... 1 .... 

istikbalini düşünen bir genç ba-
nnnın en ehemmiyetli vaz"fesi, ni
tanlısının cihazını hazırlamak, aa
bn almaktır. Zamanımızın icaba
bru idrak eden zeki bir hanını 

DAV İ D 
Çarp Üsklldar G. .. Meşeli Ayuma Tarla 00 

tıs Hissesi 
1897 Şaylan 

Tamamı 
wo 00 Hi11eyo 

Muıip 

Büyük gömlekçilik ticaretbaneei 
lıtik.lal caddesi 1 78, Galatasaray 
Lisesi lcartısmdaki mağazalarında, J 

kemali memnuniyeti muc;p olarak 
zengin ve mutena mallar bulundu
ğu, yani, gömlek, piama, robdö
,ambr, çorap, kravat ve tık ve e-Miktar 10 00 

llaltepı Rapa• sokağı Arıa 00 23 00 40 9 20 
., Çilinfir ,, " 00 50 00 50 25 00 

• legant, zatlara mahsus biliiınum 
. çamatır takımlarının en yübek 
nevi ve çqitleri mevcut olduğunu 
bilir ve kemali itimat ve emniyetle 
David mağazalarına müracaat e
der. 

Yukanda c:iıııri yuılı on kıt'a arsa111n peşin para ile temlik! 25/8/934 tarihiode mlladif Cumartesi 
gllntl ıaat on dörtte lhaleıi icra kılmacaimdan taliplerin dipozito makbuzlarile Kartal Malmüdirlüifuı-
de mtlteıekkll Satıı Komiıyoauna mllraeaat eylımelarl. (4575) 

lstanbul Üniversitesi Mübayaat 
Komisyonundan: 

1 - Universite Merkez binasile Fen ve Edebiyat Fakülte
lerinin işgal etmiş olduğu Zeynep Hanrm konağının harici kı
sımlan boya ve tamiri. 

2 - Tıp Fakültesi Gureba hastanesinde yapdacak olan 
tleri ve frengi ıeririyatı inşaatı 

3 - Universite Kütüphan 'sile okuma salonuna yapılacak 
olan kalorifer tesisi ve kazan tebdili. f 

4 - Tıp Fakültesi kütüphanesi möbleleri. 
,,. Yukarda yazılı dört kalem iş olbaptaki şartnameleri mu
cibince 9-8-934 tarihinden 30-8-934 tarihine kadar aleni mü
nakasaya vazedilmiştir. Merkez ve Zeynep Hannn binalarının 
harici tıunirile deri ve frengi seririyatı inşaatları ihalesi 3-8-
934 tarihine müsadif Pazartesi giinü saat 15 te Oniversite 
Kütüphanesi kaloriferi ile. 

Tıp Fakültesi kütüphanes1 möbleleri münakasası İse 
6-9-934 Perşembe giinü saat 15 de İcra edilecektir. 

Talipler ihale günleri verecekleri fiatm yüzde 7,5 teminat 
larile komiayonda hazır bulunmalan ve şartnamelerile resim -
lerini görmek için de her gün Mübayaat Komisyonuna müra • 
<aat etmeleri ilan olunur. "4566,, 

Yüksek Iktııat ve Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebimizin bazı aksamı boyattırılacağı ve smıf sıraları 
ve muallim kürsüleri yazı tahtaları pazarlık suretile tamir ve 
duvarlar badana ettirileceği cihetle talip olanların mektep ida 
resine müracaatları ilan olunur. ."4599,, 

------· Leyli ve Nehari -49----•lll 
R01mi Liselere muadelet hakkıaı haizdir. 

KIZ F eyzia ti Liseleri ERKEK 
Arnavutköy, tramvay caddeılnde - Çlfteaaraylarda 

Kız ve erkekler için ayrı teıkilita malik, A~a 1111ıfı ile İllr, Orta ve 
Liae kıaıml11rını ha vidır. 

Terbiye uııılleri ve tedruabndaki muvaffakiyetile taııınmııbr, 
Kayıt için her,:ün mektebe, veva Istanbul'da Yenipostane arkasında Basiret 

Hanında 13-14 numaralı Ôzyol idarehanesine müracaat edilebilir. 

lstiyenleı c mektep tarif namesi gönderilir. 
:\.lekıebin •elefonu: 36,210- Özvolun t lehnu 24115 [171 J] 

~ ERGANi BAKIR 4m 
Türk Anonim Şirketinden: 

23 'fO 25 Temmuz 934 tarihinde ili• olunan inşaat alhıaka
s&1ıoa alt teklif mektuplarının 16 Ağustoı 934 terlhine masadlf 
Parıembı gilnO saat on bete kadar Şirket MOdliriyeti umumlye
ıiııe tevdi edllec~ği alikadarlarca malum olmak Oıte illa olunur. 

(1749) 

Edirne Belediye Riyasetinden: 
20 gÜn müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıka

nlan Su Branşmanlarma muayyen müddet zarfında talip zu. 
hur etmediğinden münakasası feshedilerek malUm. şerait da
iresinde pazarlık suretile yapt rılmasına karar verilmiş ve pa
zarlık giinüı ıde 25-8-934 tarilıi~e müsadif cumartesi giinü ta
yin edilmiş olduğundan talipleriı:lıı gün saat 16 da Belediye 
F.ncümenine müracaat eyleme eri ilan olunur.~· "4576,.. 

Sizi ıoğ~k algınlığından, nezleden gripten, 
baı ve dış ağrılıuından koruyacak en iyi ilaç 

budur. İsmine dikkat buyurulması ( 4655) 

İstanbul Amerikan Koleci 
KIZ KISMI 

Amerikan kız Koleji, Amavutköy 
Tel 36.160 

ERKEK KISMI 
Robert Koleç, Bebek 

Tel. 36.3 
Mektep Jngilizceyi en iyi öğretlen bir müesseııedir. Almanca veya Fran· 

aızca ihtiyari olarak mütelıa1111 muallimler tarafından öğretilir. Aile 
"-Yab y~lır. Milli terbiye ve kültüre ıonderece ehemmiyet verilir. 

BAKALORYAYA HAZIRLAR 
Bakalorya derslerine zamimeten ticaret ve lı.tiaat, ihtisas dersleri 

Yerilir • 

Kütüpbaneleri mükemmeldir ve talebenin Tiıkuflanna, fikri terbiye
lerine hizmet eder. Kız Ye erkek beden terbiyesi ve sporlan ile ırençleri 

~ yükseltir. 

MUHENDIS KISMI ~li Ye~ elektrik, makine ve nafia 
muhendiu yeti,ıirir • 

Robert Kolec' de kayıt günleri : 
l Ajuıt'osa kadar Cuma &'ünleri 9 - 12 ye kadar. 
1 Aiuıtostan itibaren Cuma Ye Sah ırüıı1eri 9 • 12 ye kadar. 

'.Amerikan kız kolecinde kayıt günleri : • 
15 Ağuatoodan itibaren Cuma n Salı &'iin1eri 9 • 12 ye kadar 

Fazla mal\imat için mektupla da müracaat edilebt1ir. (631) 

4650 

lıtanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baıtabipliğinden: 

Calata'da Kara Mustafa Paşa sokağında merkezimiz bi• 
nasmm dışardan yağlı boyasi yle İçeride bazı aksanımın ta· 
mir ve sıvaları 25 Ağustos 934 tarihine müsadif curnat 
t~i günü aaat 14 buçukta mez kUr merkezde müteşekkil ko• 
ırusyonda açık münakaaa sure tile ihale kılınacağından talip· 
lerin şartnamesini görmek üz ere Levaznn memurluğl.10• 
müracaatları. ( 4370) 4821 

Gümrük Muhafaza Umum Ku
mandanlığı lstanbul Satınalm• 
Komisyonundanı 

1 - Gümrük Muhafaza memurları için 1710 metre kıt 
lık elbiselik kumaş ve 758 çift kundura ayrı, ayrı açık eksilt• 
meye konulmuştur. 

2-19-8-934 pazar giinü kumaşın ve 20-8-934 pazat• 
gÜnÜ kunduraların aaat (14) te eksiltmeleri yapılacak-, tesi 

hr. 
3 - Tasdikli şartnameler her gün komisyondan alınabİ• 

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

ları veya Banka kefaletnameleriyle belli saatte komisyona 
gelmeleri. (4265) 4710 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


