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• 
Ihtikarla mücadele 

Dahiliye Vekaletinin emrettiği 
toplandı komisyon 

Hazırlanacak rapor Vekaletçe kabul edn. 
dikten sonra tatbikata geçilecek 

toplantısını yapmıftır. 
Dünkü toplantıya belediye lktııat 

müdürü A.ıım Süreyya Bey riyaset ct
mittir. Komisyonda belediye ve vila
yet murahhası olarak AJıım Sür,.yya 
Bey, Ticaret odaaından da Rıfkı Bey 
hazır bulunmutlardır. 

Komisyonun dünkü içtimaı ihzari 
mahiyette olmuıtur. İhtikar mesele • 
ıinin tetkikine, Dahiliye Vekaletinin 
gösterdifi ıe'x:I dahilinde baılrnıl • 
mıı, eıya fiatları gözden geçirilme • 
ğe ha.tlanml§tır. Evvela, toptan fiat
lar Üzerinde tetkikat yapılaco.k, bu 
i§ bitirilince perakende aatıılar konu
ıulacaktır. Yiyecek ve içecek madde
leri en aona bırakdmııtır. 

lhtikarla mücadele komisyonu mc 
ıaisi neticesinde, alrmnaıı icap <'den 
tedbi,)eri tesbit eden bir rapor hru:ır· 

layacaktır. Bu rapor Dahiliye Veka • 
!etinin tasvibine arzedildikten aonra 

Aaım Süreyya Bey tatbik aahaama konulacaktır. Komie
yonlar ikinci içtimaınr önilmüzdeki 

Dahiliye Vekaletinin emri Üzerine çartamba ırünü yapacakt11'. Bu toplan 
teıkili takarrür eden ihtikilrla mü • bya, Ticaret ve Zahire Borsasından 
cadele komisyonu dün belediyede ilk da bir murabbaı iıtirak edecektir. 
-=====~==-~~~~======~====~~=-;-.........,~=--====~~====~-=-

Yüksek lktısat tıe Ticaret mektebı" bu .sene mezunlan bir arada. 
- Yazısı iç aahlfelerimizde -

ra nezaret etmek Üzere yarın me3' 
k1r mahalle gideaktir . 

........ ----------------------·~~ Esnaf Bankası 
Tahkikatı 

. 
' 

Bazı Belediye memurları 
hakkında 

tahkikat mı yapılacak ? 
ANKARA, 14 (TelMonfa) - Iı • 

tanbulda Esnaf Bankası tahkikatını i • 
~ eden mülkiye milfettiılerinin Da
hıliye vekaletine wrdiklerl raporun 
bazı belediye memurları hakkında ka • 
nuni takibat yapılmasını istilzam ettliği 
haber verilmektedir. 

~ncak haklarında tahkikat yapılma· 
ıı ıcap eden memurların son af ka -
nunundan istifade edebilecekleri anfa. 
ıılııcaktır, 

Fırka Reisliğin
deki tebeddül 

Cemal ve Cevdet Kerim Beyler 

Cümhuriyet Halk Fırkaaı lstanbul 
vilayeti idare heyeti reiıi Cevdet Ke
rim Beyin Cümhuriyet Halk Fırkası 
umumi idare heyeli azalığına tayin 
edildiğini dün hnher vermiştik. Veri
len malilmata göre, Istanbul vilayeti 
yeni idare heyeti reisi Antalya reiai 
Dr. Cemal Bey ıalı günü şehrimize ge 
lecektir. Cevdet Kerim Beyin ayın 26 
sına kadar §ehrimizde kalması v~ ye .. 
ni idare heyeti reisile müştereken va .. 
zifesine devamı mukarrerdir. 

Cevdet Kerim Bey 26 Temmuzda 
Rusyaya gidecek olan sporcu kafilp • 
sine riyaset edecektir. Meclisi tatili 
münaaebetile, Cümhuııiyet Halk fır • 
kası umumi idare heyeti bürosu şeb • 
rimize nakledileceği İçin avdette, ye
ni vazifesine ıehrimizde baılıyacak • 
tır. 

M. Hitler, Rayiştag'da bir 
' nutuk irat ederek son hadi 

seleri ve rejime karşı yapıl
mak istenilen ıuikasti anlattı. 

Tel •, { J\1ijdi.:ı·: ~4310, Ya2.t i.,leri müdürü; 24319. 
lJ:ı.ra Vtı ~1ııtb.a.a : 24310. 

S',. lohn Siman 

Türkiye-Fransa münasebatı her gün 
büyük bir salah ve yakınlık buluyor 
Fransız sefiri dikkate f.ayan bir nutuk söyledi 

Fransız Sel.iri M. Kammerer 

Dün Fransızlann 14 Temmuz mil· 
li bayramı olduğundan ıaat 11 de 
Fransız sefiri M. Kammerer Fransız 
kolonisini kabul etmi~tir. Koloni namı 
na U nion F rançai.., idare heyeti azn· 
aırun en yaılm bulunan M. L. lsoard 
bir nutuk irat ederek bütün koloni 
namına bayramı tebrik etmi~ ve ana 
vatandan uzak bulunari Fransızların 
ana.vatana merbutiyetinden bahsede • 
rek, Türkiyede yerleıımit olan Fran • 
sızlar namına sadakat ve tazimatınm 
Fransız reisicümhuru M. Lebrune teb· 
!iğini rica etmiıtir. M. Kammerer bu 
nutka mukabele ederek Türkiyede o
turan Fransızlar namına gösterilen sa 
mimi vatanperverlik hislerinden do • 
layı teşekkür etmit ve her tarafta mev 
cut buhrandan ve miqkülattan bahse· 
derek fU sözlerle nutkuna devam et· 
miıtir: 

- Biz Fransızlar, aiyaai aabada 
birkaç aydanberi memnuniyeti mu • 
cip olan birçok mevzulara malik bulu 
nuyoruz. Evveli devletin idaresini eli 
ne almak için istirahatini feda eden 
meıhur ihtiyar M. Doumergue ıaye • 

(Devamı 2 inci sahifede) 

l kinci maç huRÜn 

Yugoslavlar intikamlarını 
alabilecekler mi? 

Yugoslau takımının kuuuetli 

Futbolümüzde, son zamanlarda, 
yeni bir tabir çıktı: (Arsa futbolü) ... 

Rastgele ve defibela kabilinden 
ban1, bum vuru~larla oynanan ekser 

oyuncularından iki üç sima .• 

maçlarımızda bu tabir seyircilerin du 
do.k)arını sık sık ziyaret eder oldu.. 

- Nasıldı maç? 
(Devamı 6 mcı sahifede) 
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-ittihat ve Terakki! 1/manya hadiseleri 

(BAHAEDDiN ~AKIR BEYiN BIRAKTICI VESIKA.l.ARA GOUJ , 

Şu herif in ebedi gaybubeti haberini M. Hitler Ra yiştag' da icra-
mutlaka telgraf la bekleriz t h b d• 

"Geçenlerde bir kahvede otur- den dağılmıt olduğunu kendisin - a 1010 esa }0} ver } 
makta olan on bet yirmi Bulgar den sorduk. Etem Ruhi Bey as - ı • '"' •, 
genci Bulgaristanın terakkisinden , lan, yani anası babası Ermeni o -
Türkiyenin ise geri kalmasından lan Ahmet Rıza Beyin bu cemiye
bahsederlerken fU günlerde bir kar tin dağılmasına sebebiyet verdiği-
gaşalık olsa da Türklerin evlerine ni söyledi ve Aı met Rıza Bey aley 
girsek (Gül Aytem), (Gül Fat- hinde bir takrm galiz kelimeler 
marn) diye ~ n~~ Türk hanım!a: kullandL Ahmet Rıza Bey firari de 
nnı agUfU vısalımıze alsak gıbı ğildir Pariste tavattun etmek üze-
ıözleri !üzüm~ze k~rtı söylemek- re lıı:..nbuldan kaçmıttır, dedi. 
t~n çekınmem t!erdır. ~tte Bulga- Bir de Ahmet Rıza Beyin "Metve-
rıstanda me~e_nı_Ye~. den.ılen fey bu ret., gazetecini bir ecnebiye ter _ 
suretle kendısını gosterıyor . ., kettiğini çünkü kendisinin fran _ 

''Tüccardan Ahmet Hamdi efen- sızca ga~ete çrkaracak kadar fran 
dinin dükkanına hrrsız girerek yüz ~L f ı d • nl tt 
f k d Ah H d

. f ıızcaya vaıu o ma ıgını a a ı. 
arn atır ı. met am ı e en- B" 1 d • • 

d • · t"d ·ı h '' k" t .. t t ız evve ce e sıze yazmıt ve ı-
ı ıs ı a ı e u ume e muracaa e • · • - d bö' 1 • ı b ı 

t - B ·· · k b tın ıçın e y e ıosan ann u un-
ı. unun uzerıne asa amızıo · • 'k Hak'k 

t b f d Naib t H
.. mamasını rıca etmıştı . ı aten 

mu e er esna ın an an use- . . • . 
· f d' ·ı y · · ı Em" hız Ahmet Rıza Beyın layıhaları-

yf nd~ ehn 1 1 ed ' eysı olgdu k"lıd~. e- nı okuduğumuz zaman kendisinin 
en ı, ır11z ıye pa ır u ur B M . f ·· d .. 1 .. · .. d f' 

hapse atıldılar. Niçin? Çünkü Bul- ursa ... a~r'. .• mu .ur.~gu0n en ı-
gar çavufu Emin ve Hüseyin efen- rar et~ıg'.nı. ogrenm~ttı · ~u~-~n 
dileri vaka gecesi saat dört radde- as~! hır ısla°;' _oldugunu. bıldıgı -
!e rinde camiişerif civannda gör- mız ve ~endıaıne. r.Jı: zı_Y~de hu~-
m ü ı met ve rıayet ettıgımız ıçın Cemı-

"S~ltan Hamidin ağır hasta ol- yete girmittik. Bir de E: ımeni ko-
duğunu gazeteler yazıyorlar. Şayet mitelerile hiç münasebetiniz olma 
Padişah ölürse, siz bunu Pariste da- dığına dair verdiğiniz kavi temi-
ha çabuk haber alacağınız için ö- nala kapılmıştık. Eğer hakikat 
!um h berini telgrafla bize bildir- Etem Ruhi Beyin dediği gibi ise, 
menizi rica ederiz. Telgraf parası Allah ve Resulullah aşkına işin 
tubemiz tarafından ödenecektir. ! doğrusunu bildiriniz de biz de böy 

Abdülhamidin hastalığına dair le bir cemiyetten vazgeçelim. Zi -
çıkan haberler intallah sahihdir. ra ortada bir çok kiylükaller dö-
Sultanın sol ayağını fena halde nüyor. Cemiyetten şimdilik aza ha 
işmi; olduğu haher:ni , telgraf ha- ıicinde kimse haberdar değildir. 

vadislerine istinaden "Balkan., ga- Böyle iken bu işten rarfınazar et-
zetesi de ilan ediyor. Şu herifin mek hayırlıdır. Sonra istibdada 
ebedi gaybubeti haberini mutlaka galebe çalındığı bir zamanda "hay 
telgrafla bekleriz.,. di flJradan, siz Ermeni komitele -

"Bulgaristanda bir senedenberi rine yardım ettiniz!,. gibi bir ta -
kibr:t ve sigara kağıdı inhisar al- kım ciğeri hatlayacak sözler işit • 
tına alındı. Şimdi Bulgar kolcuları mektense timdiden vazgeçmek da 
bu inhisarı fırsat edinerek müte- ha hayırlıdır. 
madiyen lslam evlerini basıyorlar Biz Ahmet Rıza Beyin Ermeni 
ve kadınlarımızın bile cebren üzer- evladı olduğunu hiç zannetmiyo -
lerini ıır~tırıyorlar. Geçen gün ruz. Daha geçenle:•de (Metveret) 
beş ~o!cu etraftan Emi~ be~n ev~- gazetesinde Kuranıkerimin fazi -
ne gırcrek kadınların uzenne hu- !etlerini takdir ederek Avrupalı -
cu'? ~ttiler. Emin beyin haremi v~ !ara karşı fedakarane mukabele -
gelını korkula;ın,dan bayılarak bı- !er yapan Ahmet Rıza Bey gibi bir 
rer t~r~fa aerıldıle~. Fakat kolcu- hamiyet ıahibi nasıl bir Hıristiyaıı 
lar hıç ını~f etmedıler. Hatta ~a- evladı olabilir? Etem Ruhi Beyin 
yılanl~ın ~mdadına kof&l11an bıle sözlerine Allah bilir 0 kadan canı 
ev~en ıçerı _bır:mma~ıla~.,, • mız sıkıldı ki muarızlarımıza kar-
•. ~u vahşı mıllet hıçbır fenalıgı , 1 sükut etmekten ba,ka bir fCY ya 
u~erı_n~ almaz. Her fenalı~ ken- pamadık, ağlamak derecelerine 
dılerının haklı olduklarını ıddia e- idik. 
derler. Bulgaristanda Y&f&Yan muh ge H h ld (Ş · O et) 

l 'f ·ıı 1 • er a e urayı mm ga -
le ı mı et erın ne canı, ne malı · d S • B · k l 'I d · t al d d ' zetesın e ya ezaı eyın a emı e 
nB~ e_ırzbı. Te':"nkılye t h~ a dı~. veyahut ne suretle olursa olsun bu 

ır gun ız ur ere ecavuz e ı- • . . · k 1 1 d 
lecek 1 h · h k ışın hakıkatı ortaya onu ma ı ır 

o ursa angı mer a.met apı - . d -· 'h · -
ısını ç.-,.lacağız? Ana, baba ocağı- ki hız de bura a ':"uste~ı ane ~fi -
dır diyerek terkedemediğimiz em- mize bakalım. .zır~ hız cemıyet 
lakimizi mahv ve peri•an edecek- meftunuyuz. (Şu:uyı Ümmet) e ya 
!eri gibi en nihayet bir gün bizi de zılaca~ olan ~akaled~ ~hm.et Rı-
katliam edeceklerine hiç fÜphe yok za Beyın hangı Ermenının oglu ol
tur. Ey O manlılar gözümüzü aça- duğu Etem Ruhi Beyden sorulma-
lım, zevku sefada; b 14ka bir feY lıdır. Çünkü onun •?y~ediği aözler 
dü,tinmiyen Abdülhamidin zulüm bizi pek meyus etmıtlır • ., 
ve istipdadına bir nihayet verelim. (Bitmedi) 
Abdülhamit bir gün ba,ımıza böy
le bir felaket gelmesinden kork
maz. O ne kadar Müslüman kanı 
akarsa o kadar mütelezziz olur. 

"B " ura gazeteler:nin yazdığı veç-
hile ,ayet Abdülhamit intafiah ya
kında " ne kendi etti rahat, ne a
leme verdi huzur; yıkıldı gitti bu 
alemden, dayansın ehli kubr., di
yerek sanduka mekan olu:ua, bi
zim burada U-1<ip edeceğimiz hattı 
hareket ne olacak ve ne it yapıl
mak lazımgeleck? Bu tebtirah ha
vi olarak tarafınızdan gelecek tel
graf gizli mi tutulacak, yoksa tel
grafı alır almaz subemizce bir şen
lik mi tertip edilecek? Abdülhamit 
geberecek olursa yapılacak itler 
lıakkında birçok ~eyler hatıra gel
diğinden bu hususta bizi tenvir et
menizi rica ederiz . ., 

Bu!gar:tsandan Parise gönderi
len mektupların yukardaki hülıi.sa
ları Bulgaristan Türklerinin düsün
celerini ve vaziyetlerini göster.:Oe
ğe kafidir. Tabii her tarafta oldu-

Bulgaristanda dahi Türkler ara 
aında bir anla,amamazlık görülü
yordu. Fakat bu ihtilaflar bir iki 
ki iye inhisar ediyordu. Ortalığı 
karıftırdıkla:·ı söylenen bu bir iki 
k~§i Etem Ruhi ve Ali Safi Beyler 
dı. Etem Ruhi ve Ali Safi Beyler 
cemiyet tefkili hususunda Bulga -
riıtandaki türkleri aldatmı~ ve ye
ae düşürmut olan kimselerdi. Ka
zanlıktan Pariıe yazılan bir mek. 
tupta deniliyordu ki: 

Rumeli gazetesi b14muharriri 
Etem Ruhi Bey ziyaret maksadile 
kas bamıza geldi. Kendisile ko • 
nuttuğwnuz e.nada Ruhi Bey (Tu 
na) gazetesile Glan münakaıaların 
dan bahsetti. Bir aııalık, evvelce 
t~kil edilmif olan cemiyetin ne -

Türkiye - Fransa 
Münasebatı 

(Başı 1 inci sahifede) 
sinde memleketimiz dahili vaziyeti • 
nin kuvvet bulduğunu görüyoruz. Ben 
yirmi sene bu muktedir hükümet ada 
mmın huıusi kalem müdürlüğünü ifa 
etmit olmakla müftehirim. Gene bir 
tesadüf eseri olarak, Prağ-, Bükreı, Bel 
grat, Londrada muvaffakıyetli seya
hatler yapmıt olan diğer bir ihtiyann 
Alsace Lorraine iılcrinde muavini bu 
lunmakla ıerefyap olmuf bulunuyo • 
rum. Bu seyahatlerde aulhün takviye
si için kuvvetli ve faideli gayretler 
aarCedilmittir. 

Ayni zamanda Türkiye hüküme -
tinin bütün Şark memleektleri araam· 
da aulh münasebatının takviyeıi için 
samimi bir surette çalıştığını görmek
le memnun oluyoruz. Asri Türkiyenin 
banisinin dahiyane hamleleri, Harici
ye Vekili Tevfik Rüştü Beyefendinin 
Türkiyeye Avrupada büyük bir mevki 
bahşeden gayretleri, içinden umumi 
emniyetin çıktığını göreceğimiz büyük 
niİ!'laklardan birkaçının husulünü te .. 
min etmiştir. Bu gayretler gözleri -
niz önünde biribirini takip ediyor ve 
denebilir ki Avrupada bir araya top
lanmıt olan bunca müşkülat karı,.•n
da sulh hakikaten devamlı bir teYdir. 
Bi:U yakından alakadar eden vakayi
in mucibi memnuniyet bir ıekilde in .. 
kiıafı eanaaında, aizin de aöyleJiği • 
niz veçhile, Türkiye ile Fransa araıın 
daki ıiyaıi münasebatın daha samimi 
bir ıurette aıklaştığını görmekle mem 
nun oluyoruz. V c birkaç gün evvel 
Başvekil lımet Patanın İrat ettiği nut • 
kunda iki memleket münasebatını te
barüz ettirmek için aövlediği güzel söz 
ferden dolayı kendi kendimizi ıaya
nı tebrik göriirüz. Daima sulhperver 
olan Fransa., samimi ve kat'i surette 
•ulhe ba ".lı olan bir Türk hükümet a
damının sözlerini takdir eder. lıte 
böyle, bize teselli verecek birçok mev 
zulanın.rz vardır. Bunların kıymetleri 
ni takdir edelim. 

Emin olunuz ki, bu memlekette 

Kurşuna dizilenlerin kendisine ve rejime karşı 
nasıl bir suikast hazırladıklarını anlattı 
BERLIN, 14 (A.A.) - Rayi,tağ 

dün tam aaat sekizde toplanmıştır. M. 
Hitler açık bir otomobille ~lmit ve al
kıtlanmııtır. 

Hükumet srralannda M. Cöbbels 
ile Von Neurath bulunuyordu. M. Yon 
Papen yokilu. Büyük üniformayı giy -
mit olan Göring cıelıenin açıldığ-rnı bil. 
dirmit ve müteakiben M. Hitltt kür -
süye çıkarak ataiıdaki nutku ıöylemit
tir: 

"- Nutkumun hedefi, neticeleri iı -
tikbal için felaketü olabilecek buhra
nın menıeini ve renkilini millete izah et
mektir. Milli ıoıyalistler iktidar mev- 1 
kiini gasıp olarak değil, metru bir su-
rette almışlardır. . . 

Milletin ve devletin hal ve is~lıba -
li için olan mühim endişeleri, onların 
dikkatinden hiç bir zaman kaçmamıı -
tır. [l z münekkitlerin halledilemez ka
DJl&tinde olduklan meseleleri ele al -
dık, Alman imparatorluğu artık coğra. 
fi bir telakki değil, bir birlik tetkil et
mektedir. 

Daima milletimizin, hariçteki hu • 
kukunu müdafaa ettik. Siyasi, iktısadi 
bayatın hemen hemen her sahasın -
da yeni yeni yollar aramaya mecbur ol
duk. 

. Eğer Alman milleti bize itimat ve 
bizimle teşriki meaa.İ etmeseydi, me .. 
aaimiz heder olurdu. 

Bununla beraber menfi unsurlar Al
man milletinin müabet gayretlerine en· 
gel oldular. Bu unsurlar funlardır: 

1 - Bütün memleketlerde tahrikat 
ve ifsadatta bulunan beynelmilel boz -
g-uncular. 

2 - Milli ıoıyalistliğin iktidar mev
kiine gelmeıile, mevkilerinin kaybol -
duğunu gören aiyaıi adamlar, 

3 - Daimi ihtililler yapmak iıtiyen 
ihtilalciler. .. 

4 - Milletle hiç bir teması olmı -
yan ve tUfeyli!er cibi yaşıyan ve fa .. 
kat bir nevi asabiyet doğunnağa ha -
dim olmaları itibarile tehlikeli bulunan 
ayaklar. 

Geçen març ayındanberi, ~iman mil
letimn ikinci bir inkılap µyialarile ze
hirlenmemesi için ıiddetli bir propa -
gandaya tevessül etmiştim.. Hücum 
kıtaatı saflarında inhilal al&metleri 
görüldü. Bu kıtaaıkn şefleri ikinci bir 
ihtil.ilden bahıodiyorlardı. Suiistimal -
teri bildirilen Röhm bunları inkar et
miye çalıştı ve hücum kıtaatrna kartı 
perde altından hücumlar mevzuu bah -
solduğunu bildirdi. Hücum kıtaatının 
baz.ı rÜııea.Mı tarafından mezkUr kıtut
la milli ıoayaliıt fırkaaı ve devletin di
ğer müeuesatı arasmda bir uçurum 
kazılmıı tı. . . 

Mayıs ayı arfmda ifrat harakede-

Röbm, benim muhalefetime inı!izar 
ettiği için tuavvurlannı cebren tat .. 
bik için bir plan düıündü. Bu plana 
göre, hücum kıtaatı orduya kartı tah
rik edilmeye başlandı. Ye bunun için 
de ordunun benim taıvibimle hücum kı
taatını dağıtacağı ileri ıürüldü. 

Hücum kıtaatı buna mani olmalı ve 
ikinci ihtilali yapmalı idi. Röhm bu 
maksatla milyonlarca mark ihtilaı ve 
l'ethiş usulleri tatbik edecek hususi 
gruplar teşkil eyledi. Bundan başka, 
mumaileyh, benimle yaptığı son görüş· 
meden sonra, beni ortadan kaldırma
ya karar vennİ?tİ. Çünkü hiç bir su -
retle benim müzaheretime güvenemez .. 
di. Beni öldürecek şahıs bil tayin edil
mişti. Bu "Uhl., ismindeki bir hücum 
kıtaatı şefidir ve tamamen itirafta bu -
lunmuştur. Kararlaştırılan İsyan, huku
met dairelerine taarruz ve benim tev • 
kifimle baıJıyacak ve yıldmm dar -
besile y.ıpılaeak\2. Röhm ve. • ırriki 
cürümleri, iıyanm kan dökülmeden ve 
günlerce mücadele edilmeden tatbikine 
imkan olmadığım anladılar. 

Y alruz ben müessir bir surette ha -
rekete geçebilirdim. Eğer her hangi 
bir kimse benden aailerin niçin adi 
m:ıhkemelcre sevkedilmediklerini so -
raraa vreceğim cevap ıudur: 

O dakikada Alman milletinin mu -
kndderatrndan meı'ul ve buna binaen 
milletin en yüksek hakimi bulunuyor • 
dum. 

Örfi kanunu tatbik etmek lazımdı. 
Her hangi bir kimse devlete el kaldınr
aa onu beldiyen akibetin muhakkak ö -
tüm olduğunu nullet bilmelidir. 

Ceza tıdcktli oldu. Hücum kıtaa -
tının on dokuz yüksek şefi , 31 şef ve 
azası ve himaye kıtaal•ı ıefierinden de 
üç kişi kurıuna dizildi. 

Tevkifler esnasında mui<avemete te
ıebbüs eden 13 kişi öldürüldü. 

M. Hitler ecnebi tnl\tbuatı tarafın
dan verilen ~hrikamiz ha.herlcrdon bah
sederek demi.tir ki: 

"Nazır Yon Papen, Seldte ve di -
ğerlerinin suikastçılarla ali.kadar olduk
lan hakkındaki iddiayı vakayi tek -
zip etmiştir. Zira asiltt onlann da kat
lini taıavvur ediyorlardı.,, 

Baıvekil, hrkaya itimadını bildi -
rerek ve bu cinnet eserinde :;erik o
lanlann hepsini affederek nutkunu 
fU surtle bitinnittir: 

''"HayatUDJn en acı kararlannı vt:r .. 
mek mecburiyetinde kaldığım bu aaat -
lerin bütün mesuliyetini. tarih bU2u • 
nında üzerime almağa hazırını.,, 

Bilibare, Rayiıtağ reisi M. Göring, 
kısa bir hitabe irat ederek Alman ınil
letinin M. Hitlere medyunu. . tükran 
olduğunu beyan ebnit ve cehe tatil e
dilmittir. 

Gerek barekil M. HMerin nutku 
n gerek Görinein hitabesi türddi .ıl
kıtlarla k&J'lılanmı§br. 

ri çoğaldL Bunlan tenkil için yapılan 
teşebbüsler Röhmün mukavemetile kar
tılanıyordu . Röhmün huluıundan ftİp -
he ebnİye haJladun. Pek az ıonra, bu 
adamın tabakkuku Yahim ihtilaçlar 
tevlit edebilecek mahiyette haris plan
lan olduğuna kanaat getirdim. Niha -
yet vakıalar gittikçe daha vahim bir 
şekil alıyor ve her ne bahasına olursa 
olaun Röhm ile birlikte yürümiye az -
metmiı gruplar t'eıdı:kül ediyordu. 

M. Hitleri11 nutku ve Fransızlar 

Röhm benim malümatım haricinde, 
Yon Schleicher ile temasa geçmiıti. 
Yon Schleicher, rejimin değiımeıini el
zem addeden bir pi.in tesiı etmişti. 
Röhm milli müdafaa ve bütün milli te
tekküller nazın olacak ve Yon Papenİn 
y rine de Yon Schleicher geçecekti. 
Ben bu planın tatbikine hiç bir zaman 
muvafakat edemezdim. 

Devlet içinde yalnız bir telı: kuY • 
vet olabilirdi. Ordu, ve bir tek siyasi 
irade bulunabilirdi. Milli ıoıyalizm. 

Silah ticareti 
Hususi ıirketlerin bu işi 
yapmaması isteniyor 
LONDRA, 14 A.A. - Silahsızlan

ma konferamırun tali komitesi tarafın• 
dan silih ticareti hakkında kabul o • 
luna.n mukavele projesinin üzerine na • 
zan dikkati celbetmek lizere, 23 lngi • 
tiz cemiyeti murahhaalan tarafından 
imza edilen bir takrir, lngiliz hükUme
tine ve M. Hencleno- tevdi clunmut· 
tur. 

Bu cemiyetler muralıbaaİ.;,.. takrir
lerinde • bu meselenin şayanı memnuni
yet bir surette halü için huıuıi fÖr
ketlfl!' tarafından sili.h ticareti yapıl • 
masınm menedilmesi ve hükUmetler ta· 
rafmdan oi.lih imal ve ticar~nin de 
muvafık bir tekilde bir beynelmilel 
kontrol altına alınmumı istemektedir
ler. 

Fransayı temsil etmek gibi yüksek bir 
vazifeyi deruhde etmiı olan adam, Fran• 
aa ile Türkiye araamda en iyi anlat .. 
mayı ve iki milletin bir kat daha aa • 
mimi ıurette mukarenetini teminden 
ibaret olan birinci vazifesine merbut 
olduğu gibi, ayni zamanda kalben si
zinle beraber olarak, Franaız tesanü
dü hissinin nıAnauz bir kelimeden j .. 
baret olmadığını, kendiaine müraca .. 
at edecek olanlara nazannda iabat et 
meği arzu ede-t'.,, 

M. Kammerer bundan sonra tebaa 
ruo biaaiyatına, FrallUz Reisicümhuru 
ile Başvekili nezdinde tercüman ola
cağını aöyliyerelıc sözüne nihayet ver
mittir. 

Bundan sonra davetliler, büfede a
na vatanlanrun aaadet ve refabı tere 
fine birer llllllD&DJ'a iı;erek da~ 
tardır. 

PARIS, 14 A.A. - M. Hitlerin Ra
yiştağ'da söylemiş olduğu nutuk bak -
kındaki mütalealanru serdeden gaze -
leler, mumaileyhin yalnız dahili ıiya -
setin hatlarını çizmekle iktifa eykdi -
ğin.i ve beynelmilel meseleleri ıiikiit ile 
geçis~rmiş olduğunu yazmaktadırlar. 
. . Gaze:eler, Hitlerin nutkunun hari
ci ıiyaaete müteallik olan kısmının 
hiç şüphesiz son dakikada lngilterenin 
Berlinde yapmıı olduğu tetebbüı ve 
M. Muısolininin hattı harelııeti yü
zünden nutuktan çıkanlmıt olduğu fik
rindedirler. 

Hitler, nkit kazanmak istiyor 
kendiıi için bugün elzem olan da 
dur. 

Nafia Vekilinin 
Beyanatı 

ki, 
bu-

(Başı 1 inci sahifede)' · 
tir. Nafıa vekaleti bu huausta icap e
den tetebbüslerde bulunacaktır. 

Bu ıene zarfında Ankara iıtaayo
nununun yenide:\ yapılma.ama karar 
verilmiştir. Projeleri tertip ve tanzim 
edilmek' Üzeredir. 

Bu sene zarfında inşaama baş • 
!anacak olan Filyoa. Çatalağzı kömür 
hattının yann münakasası yapılacak • 
tır. 

Afyon - Antalya hattmm birinci 
kısmı etüt ve iıtiktafı bitmiı olup ba 
ırünlerde bu kısmın da münakaıaıı i ... 
li.n olunacaktır. Diğer kıarmlarm İstik 
fafı bittikçe ınÜnakasalanna devam e 
dilecektir. 

lı:mir seyahatı 

ANKARA, 14 (A.A,) - Nafıa ve 
kili Ali ve Adliye vekili Saraçoğlu 
Şükrü Beyefendiler evvelce kararlat -
tınlmıı olduktan veçhile bu hafta için 
de lzmir seyahatini yapacaklardır. 

Nafıa Vekili Ali Beyefendi, yeni 
ıahn alrnmı§ olan lzmir - Kasaba hat 
tmı her hususta yakından tetkik ve hat 
tın selamet ve muvaffakıyetle ifleme 
si için icap eden tedbirleri ıetbit ede 
cektir. Ve Balıkesir - Kütahya tarikile 
Eakitehire gelerek oradaki müeueae • 
leri dahi yakından gözden geçirdik • 
ten sonra Ankaraya avdet edecektir. 

Hallan te/tif 
Ali Beyefendi bundan aonra ID'a• 

siyle bütün hatları ve İnşaatı gönnek 
Üzere seyahatlerine devam edecektir. 
Bttabrinde devlet demiryollan işletme 
müdürü ve icap eden diier bir iki zat 
bulunacaktır. 

Kambiyo ihtigaç listesinin he şintt daB; 

maddesinde değişiklik ~~k 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Merkezleri ecnebi memleketler~•; olang 

lan mekteplerin hissedarlarına gön derecekleri faiz ve temettülerıtı. olmu 
surette gönderileceklerine dair olan kambiyo ihtiyaç listesinin b~ raka 
maddesini tadil için hazırlanan projeyi tetkik etmek üzere icra Ve ediy 
leri Heyetince teşekkül eden komi• yon toplanarak projeyi tetkik ~tfll anati 
ve bu hususta bir rapor yazmıştır. Rapor Maliye Vekiiletine takdifll

1 
B·· 

dilmiftir. Maliye Vekili tarafından tetkik edildikten sonra proie ve" lakau 
por icra Vekilleri Heyetine ıevkolu nacaktır. 

Türk parasının kıymetini koruma 
kararnameleri birleştiriyor 

ANKARA, 14 (Telefonla) - icra Vekilleri Heyeti, Türk paroP 
nın kıymetini koruma hakkındaki mevcut kararnamelerin birleştiril,_ 
li ve bunlara bazı yeni hükümler ilavesi sureti Maliye Vekı:iletinitı J1 
zırladığı 11 numaralı kambiyo kararname projesini tetkik etmek üıtl 
Maliye ve lktısat vekiıletlerile Ciim huriyet Merkez Bankasınılan irıtilıA 
edilecek üç kişilik komisyon teşküi ne karar vermiştir. 

I ktısat Vekili Celal B. Bursada 
BURSA, 14 (Milliyet) - lktı sat Vekili Celôl Bey akşam KaraJı' 

yolile Bursaya gelmiştir. Vekil Bey lzmir valisi Kazım Paşa ile melıl 
Rüştü Bey tarafından lnegölde karşılanmıştır. lnegölde iktısat i~I 
mevzuu iizerinde konuşmalar yapılmıştır. 

Celiıl Bey vilayeti ziyaret ettik ten sonra otele inmislerair. Burttİ 
süt fabrikasını açtıktan sonra Orh angaz;i ve l znik kaz'aıannı da ziP 
ret etmesi muhtemeldir. 

Bulgaristanda 50 kişi tevkif edildi 
SOFY A, 14. A .A. - Hüküme t, Filibe şehrinde gizli bir komüıtiıl 

fuat teşekkülü meydana çıkarmıştır. Bu teşekküle şehir garni:w11ııll' 
dan bir takım askerler de dahil bulunuyordu. 

E:li kadar tevki/at yapılmıştır. 

Şehinşah Hz. Hilalialımere4000 
lira teberrü etmişlerdir 

ANKARA, 14.A.A. - Iran Ş chinşahı Hazretleri Hilıilialınıtl 
merkezi umum "sine dört bin lira teberru elmiflerdir. 

Muhafız Gücü bisikletçileri 
TUZLUCA, 14, A.A. - Muh alrzgücü bisikletlileri saat 10,30 J' 

Tuzlucaya gelmişler ve tezahüratla kar1ılanmıfiardır. 

Tayyare ile posta nakliyatı 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Pek yakımla tayyare ile lstanbal 

'Ankara araaında mehtap, kartpostal, havalename ve koli nakline bııf 
(anacaktır. 

Vergiler hakkinda nizamname 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Maliye Vekaleti bakaya vergil' 

hakkındaki kanun ile arttırma ve eksiltme kanunlarının tatbik ıeklil' 
gösteren nizamnameleri hazırlama; ktcuht. 

- --- - ---
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İsm~t P~. Hz.Maliye 
Vekaletinde 

Trakya Y ahudile~ : 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Bat

vekil ismet Pqa bugün öğleden son -
ra Maliye vekilini makamında ziyaret 
elmİftİr. 

Kibrit şirketinin 
çakmakları 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Güm
rük ve lnbiaarlar vekaleti kibrit inhi -
aan ıirketine piyaaaya çakmak çıkar • 
ması için tebligat yapmış idi. 

Maliye vekaleti de damga maı!>aa -
ıı müdürlüğüne kibrit jnbi&a.nnın çak
maklannı derhal damgal&ması için e
mir venn.i,tir. 

Piyasaya ilk' çıkanlacak ça!onak -
Iar şirketin depoaunda mevcut bulunan 
12 bin çakmaktır. Şirket bu çakmak -
!ardan sonra yeniden çakmak oelbede -
rek piyasaya çıkaracaktır. 

Büyük cüsseli aygırlar 
ANKARA, 14. A.A.- Geçen sene 

yüksek yanı ve iılib encümeni reisi 
Baıvekil ismet Paşa HazretlerinUı yar
dmılariyle alıtun1ş olan büyük cüsaeli 
aygırlar bıı sene uzun yaylada muvaffa
kiyetle damızlık vazifesini gönııüıler
dir. 

Uzun yayla ımntakaımda mevcut at
ların tamifi, qkalinin alınması, damga. 
lan"-t ve fD suretle ıecere tutulması 
işlerinin hazırlanması makadiyle Ziraat 
Vekaletince mutabaasulardan Çiki Bey 
uzun yaylaya gönderihniıtir. Mtİmailey• 
hin vazifesi bir ay kadar sürecektir. 

Hayvan aerg:si 
ANKARA, 14.A.A. - Bu sene mem• 

leketimzde onyedi mahalde hayvan ser
gisi açılacaktır. Bunların dördü yeni i
lave edilmiflir. Onlar da Denözli, Balı· 
kesir, Urfa, Samsundur. 

llk ser-si 20 temmuzda Kay-inin 
Pmar batında açılacakbr. 

Haralar 
ANKARA 14 A.A.- Çifteler, Konya 

Çukurova haraları faaliyete geçmiılttdir. 

İzmir su şirketi 
lZMlR, 14 (Milliyet) - Belediye 

Su tirketinin umumi çepnelere ıu Yer 
mediğinden ve belediyeye karıı tam 
tarife tatbik etınek istediğinden tir • 
keti Nafia vekaletine şikayet ebnit -
tir. 

Edirncye giden sporcular 
EDiRNE, 14. A.A. - Edirne ve ls

tanbul Halke.vlerinin teşebbüsatı ile dün 
f ıtanbuldan şehrimize yirmi kişilik bir 
•porcu kafilesi gelmit ve aanatlar mek
!ebine yerleştirilmittir. Sporcu gençler
le şehrimiz lisesinde iıtirabatta bulu
nan lıtanbul liseleri talebesi düu büyük 
bir ihtiramla ve derin bir heyecanla Ga
~i Hazretlerinin heykellerine çelenlder 
koymuflar ve böylelikle Cümhunyet ve 
Gazi ülküsünün bekçiliiini yapacakları
na bir kere daha and içmiılerdir. 

Hadisesi .. 
Umumi Müfettiş 1. Tali 

B. in beyanatı 
Trakya Umumi Mülettifi lbr~ f>e 

Tali Bey Yahudi meıeleai ha~ 
-emiıtir ki: <1:~ 
kikatımı bitirOJ"• 
Kırklarelindeki ~ 
dişenin mesull.,ı' 
adliyeye verilDI' 
tahkikat safhası 
!iyeye geçmiıtit' 

f Trakyada bir Yı' 
hudi hildiaeıi y~ 
tur. Yalnız, nıe~~ 
zii kalmak ~rtı 
Kırklarelinde b• 
zı hadiseler oldlııf 
~.:,., Bir jandar~ 

lbrahim Tali B. mızm şehit edil~~ 
ği de doğru d~~· 

dir. Trakyadaki seyahatimin neticeli 
rini taııyan raporumu geçf>lllerde J>I 
karaya götürerek Dahiliye Vekile~~ 
ne venniıtim. Trakyalılarda aporcuIP' 
ve at yetittinne me:l.İyet ve kabili,-" 
leri çok fazladır. Trakyalılar fıtri 1'#' 
biliyetleri sayesinde yakın bir z.-' 
da her sahada büyük muvaffakıyet14' 
kazanacaklardır) 

Yeni kanunlar 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Y~ 

hakimler kanunile poliı vazife ve "" ' 
lahiyet kamınu bugünkü resmi gazC ' 
tede intitar etmittir. 

Hamit Bey 
ANKARA, 14 (Telefonla) - ~ 

tanbul belediyesi reis muavini Ha , 
Bey bu sabah şehrimize gelmiı ve aJı: 
tam trenile udet ebnİftir. 

Bandırma - İzmir hattınd
yüzde elli tenzilat 

BANDIRMA, 14 (Milliyet) - ~ 
let Demiryollan idaresi Band1111'
lzmir batımda yolcu ücretlerinde 1, 
de elli tenzilat yapmıştır. Yeni tıır• I" 
yarınki pazar gününden itibaren t
bik edilecektir. 
~-----~~·,__ _____ __,., 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deni:ı: ""; 

viyeaine indirilmiı barometre bu 
bah: • 

Saau 7 de '759, 14 ıe 759, de~ 
hararet 7 de 225, derecei 1ıararet 1 , 
29,5. Azami derecei hararet 32,5, •• 
gari derec:ei hararet 19. ...4 

RüzP,. , lodostan eamittir-~ 
sürati saniyede 4 metredir. 

t 
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(F~LE0\J 
Murat bezleri 

1 Yalovadan 

{.I B' 
d ı.ıarıs lpodromunurı bodrumun-

a .kturan ayı bakıcısının sıllık kı-
~:ı:. erı k~aklıktan rahib~lı'ğe ka

Je' l gez:clıkten sonra imparatoriçe 
'rı 1' 

0 J°n Bızanslı Teodora'nın çocuğu 
~iııf o muyordu. imparator tahh b 
,ıa rakacak bi • . . nı ı-

e ı1· r varıs ıstemekte ısrar 
etııf e 'Y,.~kr, f"!_ıat Teodora'da bir türlü 
• 4 anaıı alam tl . b 1· . iJ1I B.. .. e en e ırmıyordu. 

,o lak udyuk imparatorluğun atisini a
. a ar eden bu İf artık Bi~~-- il 

rı gele l • • • l ~... e-
n ennı ıfga etmiye b l IJ ;•ştı. Cenerallerden papcızl ~ ak. 

ar herkes bunu düfünüyordara Saa
ray B'"hekim' (T' u. • 
·ı· 1 ..,. • ı ıvery(iı) verı1··· 
ı aç arın bır le.iri g.. ..1 eti ıgı 

ası gözden düpnüftü 'N"?ı m iği için 
i11' •ele hakkınd b. • 1 ayet bu me

/ıi çin bir heyet~ ki çar~ b?lmak i
"zel Yeni hekimi (Ml!f. .~ e~~ldı._ Sarayın 
ili fiği bu ka • ıltüs) un nyaset et-

bir ( duah::::)'b~da her kiliseden 
lar ara.ınd H 11 Uf!makta idi. Burı 

4 dıköylü b. a Olkidonya yani Ka
Bizanaa 1:,,P<Zpaz, Marmara'mn 
Yakın akaıı t. olan Şark kıydarına 
~k peyd hl vadide bir suyun 
nu ~n: ~ !wusası olduğu. 
bir kere b an lflttığini ıöyliyerek 
etti. Çar~nuk:f enenmesini teklif 
lar ba teki';. h mış olan Bizanslı

' imparator~ habnıerı kabul ettiler. 
l ratoriçe de b er verdiler. lmpa-

isl oldu. Ve B' andan pek memnun 
bin kifil'k bı:~anslı Teodora dört 

ıı~· · . 1 ır ma· ti (P' lltltı. (Pit ) ıye e ıtya) ya 
fiği, Şİrin Y",_J? '?"f!azın tavsiye et
diki Ya[ Vuuının ısmi icli ki ,.;,..,. 
l«ı ova kap[ • T-·· 

bir fey de"'l • ıcalanndan bQf-
lm..,. gı ılı. 

J ... ~ratorj,. T d 
ua bir hay[• t;ı eo ora (Pitya) 
Fakat Pity ı dı. Banyolar yaptı. 

er den birisi j1a bulunan rahibeler
en d....:11 mparatoriçeye vadinin 
·• -.. Ve h" lliirtien çcıl l ucra bir yerinde bö-
loı bir Yer~ arı arası'!a saklanmıf, 

J6 De ba sıcak e akan bır su göSterdi 
rıi favsiy •?dan teneffüs etmesi
buharı<ırı'::ıttıİn Bu küçük pınann 
1'11ek ha. a sırlara çocuk ver • 
tiye11 kati acı.; vardı. Erkek.çocuk is-

ııf 1akatind ı:n ~ b~ bir erkek re
lq Yed' e.~erdı. Teodora üç de-

t ~11 a:tti' H d 1'llalııcdız1 °· · er efasında 
ilençle ,;:;ıttdan dalyan gibi bir 

'{" ılq kcdırcl er, en "f<lğı bir saat orcı
.. dqkj • 1

• Bu Plnann yanıbOJln· 
i/f b.ığl;::aca ela her gidif te bir bez 

Yirmi bi": .~utn:azılı. Böylece 
- rar Payi ~un clo«iuktan sonra tek
( Qy 

3011 
t ta cwıdet ·ettiler ve bir 

~iik ra T eodora karnında bir kü. 
• Prerq veya . b 1 gurıu h. . prenaesın u undu-
~İrıcle 1•88~ttr. Bütün Bizans sevinç 

Ji iu hald~~.'. Bafta imparator oldu-

r • • • 
lı eodoranı kokl • 

'I "1' ba·1aı1 .n • adıgı pınar ve 
Jı Cattur. gG·t'~ agaçlık bugün mev-
t> b-• ı tim g .. d.. B ;; ~ ... erinden b ' or um. u mıirat 
~ ~•İz lıir h<tlJ' 0~ tanesi fakir ve 

. • 1YorJ., A be Qgacın dalında sar 
<' f •"Cer b 
it ba_rın Çocqkl <ı unlan bağlıyan-
,. ilmem. ı.ak;'' oldu mu? Orasım 

tit· ÇOcıık yqPmak !J!zans zamanında 
~nı ağac b •pn bir paçavra par 
hen ,;'11ı/i a agl~ak kali gelir-
rarav•alan ~gı beş yüz liralık 
Grtıak icap eı1· ann boynuna do • 

'at lıezi de.. •Y_or. O zamanki mu 
mıffır. gıfmlf değil, pahalılan-

•• 

• 

• 

B FELEK 

Bc~grat sefirinıiz geldi 
lcii e ırat sefiriın· 
•elı. ~~vanıiyonel 12 Ha~dar Bey dün 
ı. l'iınıze gelnı. lrenıle mezunen 

araya gibn. . ış ve dün alqam An • 

[ a'~· R SA 1 
O, Bank • 
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ı ISTll(.RAZLA F I y A TL ARI 
19a"_!''E~~.da.h;ı; R 931 R TAHViLAT 
Oa.itürlı; "' 93.50 M~turı 17,75 

il U 60 unıea•il lc.u. 
• 27• Ponauz 
• ili ,65 <lll.30 

27,eg • il 47,35 
ES H .. ııı so 

1, B•nlcaae Nama 9 A. Af 
" "' Hamiline 9 !:!i k.uPoı:ıı .. 
~· •• Müeııiı 98 T elefol\ 2,50 
~U,.ltile CümhU- T •rk01 10.SO 
1' Jet Bankası 56 Çırnento 19,4C 

4,r-•:ınva. 1 Jttiat dey. ıı,ıs 
Ş~a.doJu Hiııe 27 ~ Sark de1. 1•,oo 
ı• . Ha7riye 15 Balya ::;s 

Ç E K ~ark m.ecza 3,20 
FiYATLAR/ 

634 i Praa 12,0fi Belarat 19,11,12 
79,S• Madrit 3,41 

926,75 Be.-lin. 5.82 
2,43116 ı Llot; 2,07,42 

82,39,25 Penıo 4.20,10 
'.*,40,75 Bükre, ,!'.:: 
1,17,40 Modıo•a 10.74.SO 

66,13,56 Viyana 4,30.SO 
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~ı 
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~ 1•.l•rlin 6,35 20 Diuar 53 
2o lıret 

214 ı 1 (f'r,1o•İç 
~ ~·Be!çilca 115 A:t:r 9,25 

l "•htnj, 24 1 Mcc~<liye :ıs 1-2 .f:'Jori~ 
83 .lianknol 237 
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EH 1 R HABERLERİ 

EKONOMi 

Yumurtacılar 
Toplanıyor 
içtimada ihraç nizamna

mesi görüşülecek 
Geçen fubatta Samsunda topla • 

nan yumurta kongresinde mühim ka
rarlar ittihaz edilmiıti. Bu kararlar 
es&• tutularak Türkofisi tarafından 
bir yumurta iıtihsat ve ihraç nizamna 
mesi proje•i hazırlanmqtır. Türkofi· 
ai bu projeyi mütalealan alınmak ü • 
zere Ticaret odalarına göndennittir. 
Ticaret odası yumurta tüccarlarile ve 
ihracatçılarile bu huauata görüpnek 
üzere hepsini davet etmitıir. Pel'§em· 
be giinü yumurtacılar Ticaret oda • 
anıda bir içtima yapacaklar ve nizam 
name projesini tetkik edeceklerdir. 

lzmir sergisine hazırlık 
l:zmir ııe"l!iaine qtirak edecek o • 

lan Ticaret ve aanayi eri>abı yarın Tı
caret odasında bir içtima yapacaklar· 
dır. Toplantıda aergiye i§tirak tekli 
gönqülecektir. 

L4stik fabrikalarında tetkikat 
yapıldı 

Kösele • wtik ıanayii meselesini 
tetkik eden komi•yon perıembe gü • 
nü lastik fabrikalarını ziyaret etmi' 
ve ellerinde mallar, kullandıktan mal 
zeme, atok mikdan ve umumi hesap· 
lar üzerinde tetkikat yapmı§tı. Heyet 
tetkikatma salı gÜnÜ de deri, kösele 
ve ayakkabıcılar nezdinde devam e • 
decektir. Komisyon bilhassa §U nok • 
talan tetkik etmektedir: Liııtik ve 
deriden yapılmı~ bir ayakkabinm ne 
kadar dayandığı, muayyen bir müd • 
dette kullanılan her iki cin• ayakka
bının ne kadar hariçten ve ne kadar 
dahilden tedarik edilmit malzeme bu 
lunduğu, memleketten çıkan ve ka • 
lan para mikdarı, her iki sanayide ça 
lııan amele mikdan ve verilen vergi 
mikdan. 

Rusya ve Çekoslovakya ile 
ticaret yapanlara 

Türkofiııten tebliğ edilmiştir: 
Moslrova ticaret konaeyyeliğine ta 

yin edilen Mümtaz ve Prag konseyye
liğine tayin olunan Avni Beyler, ha • 
reketlerinden evvel tüccar ve alaka
dar zevatla temas arzusundadırlar .. 

15 ve 16 temmuz 934 pazar ve pa
zartesi günleri Türkofis lstanbut §U • 

bıeainde sabahtan ak§Bllla kadar hu • 
lunacaklardU".,, 

Rüştü Bey geldi 
Evkaf müdürü umumisi Rüştü 

Bey berayi tedavi ve istirahat la
tanbula gelmiştir. 

Altıncı yerli 
Mallar sergisi 
Çarıamba günü saat on 

alhda açılıyor 
Senelerdenberi faydalı netice • 

ler veren sanayi birliğinin yerli 
mallar sergMıinin altıncısı çarşam
ba günü saat 16 da açılacaktır. 

Dün sabah sanayicilerden üç 
kiJililc bir heyet Dolınabahçe sa • 
rayına giderek, Büyük Millet Mec
lisi Reisi Kazım Paşa Hazretlerini 

ziyaretle altıncı serginin de küıat 
resminin yapılmasını rica etmiş -

tir. 

Kazım Paşa Hz. sanayicilerin , 

bu ricalarını kabul etmişlerdir. 

Salı günü şehrimize gelecek olan 
Başveki.J ismet Paşa Hz. ve lktı
sat VekiH Celal Beyin de küşa·t 
resminde bulunmaları çok muhte

meldir. 

Sergideki yangın söndürme iş

leri de tanzim edilmektedir. 

Serginin bu sene teşkil edilen 
büro taksimatı tamamile ihtiyacı 
karşılayacak mahiyettedir. Komi
serlik bürosuna merbut muhase • 
be, neşriyat, intizam tababet, rad
yo neşriyatı, ele'ktrik , müteferrik 
işler ve emniyet şubeleri faaliyete 
geçmiştir. 

Bu sene çıkış ve girişlerde ser
gi ziyaretçilerinin muntazaman 
tetkikat yapabilmeleri için müm • 
kün olan tedabir alınmıştır. 

İstanbul seyahat ecenteleri bu 
mevsimde 1stanbula gelecek sey
yahların •ergiyi görebilmeleri için 
programlarını şu şekilde tertip et
mişlerdir. 

23 T ammuzda rozet 
tevziatı 

~ temmuz idi milliye mü-
safdıf olması dolayısile Himayei 
et al c~miyeti tarafından o gün 
rozet dağıtılacaktır. 

Cemiyet kutularla kumbarala
rı şubelere göndermeiie başlamış
tır. 

Akademinin sergisi bugün açılıyor 
Güzel sanatlar akademisi mimari, resim, heykel ve tezyini sa

natlar ıubesi talebelerinin bir sen elik mesailerinden mürekkep sergi 
bugün öğleden soma açılacaktır. 

Akademi talebesi bu sergide gerek senei deraiye esnasındaki ça. 
lıfDl& mahsullerini, gerekse mu'ht elif konforlardaki kazandd<lan itle
ri bu .ergide te"'"r etmektedir. Resimlerimiz akademinin bugün a
çılacak olan seTgİsindelri resim talebesinin mahsullerinden iki tablo 
ile resim talebesinden üç hanımı gö&termektedir. 

MAHKEMELERDE 

Yangında 
Yanan para 
Mahkeme ilk kararında 

israr etti 
l•tanbul birinci ceza mahkemesi a

zaıından Ertuğrul Sait Beyin Adliye 
yangınında yanan maatı dolayısile ma 
af katibi Fatin Bey aleyiıine açtığı da 
va Fatin Beyin bu paray> ödemesi ka 
rarile neticelenmit. Temyiz mahke • 
mesi de bu karan bozmUJtu. Da•a 
Sultanahmet Su'lh birinci hukuk mah
kemesinde yenihaıtan rüyel edilmiı, 
haklın ıeaki kararında ıarar etmittir. 
Fatin Bey de davayı yeniden temyiz 
etmi§tir. Bu sefer meseleyi temyiz he
yeti umwniye•i tetkik edcktir. 

Sinem1c1ların açtığı davı 
Belediye ile sinemalar arasındaki 

ihtilaf Dahiliye Vekili Beyin tavasau
tu ile halledilmit ve sinemalar film 
göstermeğe batlamıılardır. Fakat he
nüz bu hususta açılmıt olan davalar• 
dan feragat edilmemiıtir. Davalar aey 
rini takip etmektedir. Belediye vekil
leri ıinemacılar vekillerinin verdikle
ri layihalara cevaplannı evnnitler • 
dir. Şimdi müdafaa günü tayin edile · 
cektir. Ne belediye, ne de sinemacılar 
vekillerine davadan feragat e~e • 
leri için hiç bir talimat vermemiıler• 
dir. 

Köprl Ustu cineyeti 
Köprü üzrinde Anadolu Ajan11 dak 

tilolanndan Melle. Süzaru öldüren A
janı telaiz memuru Ali Fedai Beyin 
muhakeınesine dün devam edilmiı, 
muhakeme iddia makamının mütale • 
uını ııerdebneai için 22 Temmuza bı
rakılmıthr. 

Yol vergisini vermiyenler 
934 senesine ait yol mükelle • 

fiyetlerini ıbedenen çalı§arak öde
mek istiyenlerin isimlerinin nisan 
sonuna kadar tesbit edilmesi kay
makamlddara bildii-ilmişti. 

Bunların iş mevsimine kadar 
süratle yetiştirilmeleri için yeni • 
-ı..,n tebligat yapılmıttır. 

ViLAYETTE 

Nebatların 
Temizlenmesi 

Kanun dün Vilayete 
tebliğ edildi 

Nebat ve hayvanlar ile mahsu
litımn muayene ve temizleme iş
leri için kurulacak fenni müessese
lere dair kanun vilayete gelmiş • 
tir. 

Kanuna nazaran hususi kanun

lara göre bazı hallerde muayene 
veya temizliğe tabi tutulacak ne
batlar ve hayvanlar ile mahsulatı
nm muayene ve temizleme i§le • 
rinin icra vekilleri heyetince ten

aip olunacak yerlerde fenni mü • 
esseseler kurmak ve işlebnek ü -
zere Ziraat bankasından 600.000 
liraya kadar istikraz akti için Zi
raat vekaletine salahiyet verilmek
tedir. ... 

Lastik vergisi 
Lastik ayakkabıların kiloaun • 

dan 150 kuruş Mıtihlik resmi alın
ması hakkındaki kanun vilayete 
bildirilmiştir , 

Lastik çizmelerle potin ve mest 
üzerine giyilen !istik kaloş ve şo
sonların beher kilosundan 50 ku
ruş alınacaktır. 

Muhsin B. Limanlar umum 
müdürü oluyor 

Aldığımız maliımata göre lk
tısat vekaletinde yeni ihdaı ediılen 
limanlar umwn müdürlüğü vaziie
aine eski İstanbul ticaret müdürü, 
timdi İktisat vekaleti müfettiti 
Muhsin Naim Beyin tayin edilme
ai takarrür etmittir. 

Gayrimübadillere yapıla-
cak tevziat 

Ga)'rimübadillere iıtibkaklarına 
mahsuben yapılacak binde 4,3 para 
tevziatma yarın baılanması muhte -
meldir. 

Museviler de Tayyare alacaklar 
Dün aralarında ilk defa bir toplantı yaparak 

bir dernek teşkil ettiler 
Musevi vatandqlanmız tarafın • ve ülkü kardetliğj ile candan çalı? • 

dan tetkil edilen tayyare yardım der- rak Tayyare Cemiyetine en ço~ ~erece 
neği ilk içtimaını dün Tayyare Cemi- de yardım ve sürekli iane temını e&as 
yeti merkezinde yapmıştır. Musevi )arı teaıbit edilmiştir. 
Tayyare derneği şu tekilde teşekkül Bu dernek, diğer tayyare dernt>k· 
etmil}tir: ]eri gibi Tayyare cemiyetinin resmi 

Reis Yuda Alaluf, Reis vekili Mu- makbuzlarile tahsilatta bulunacaktır. 
İz Paralı, fahri müralop Vitali Bahar. Bu hayırlı işte muvaffak olmalannı 
İzi Kaseı ve laak Niyego, Benıiyon dileriz. 
Benso, Sabatay eenardeti efendiler • ~um Ordokos vatandatlarnnız da 
den mürekketpir. tayyare yardım dc.rrl"'klerini ehemmi· 

Dünkü içtimada Musevi vatandaş- yelli surette teşkil ile me,gul olmak-
lanmızın öz yurdumuzda Türk biriiği tadırlar. " • 

MAARiFTE 

Orta tedrisat 
IVluallimli~i 

İmtihanlara ayın yirmi 
üçünde başlanıyor 

Yüksek mektep mezunu olup ta or• 
ta tedrisat muallimi olmak istiyenler im 
tihanlarına bu ayıa 23 ncü günü ü
niversite konferan• •alonunda baılana 
cak, temmuzun 28 ne kadar devam ede
cektir. 

Üniversitenin açılış dersleri 
Üniversitenin açılı§ dersleri, kitap 

halinde ne§rectilmek üzere hazırlan 
mıttır. . . 

Açıkta kalan Üniversite 
profesörleri 

Eıki darüllüntın ve üniftl'liteden 
açıkta kalan profesörler henüz maaı a
lamamıılardo-. 

Bunun aebebi kendilerine bir aene 
tam 11188§ verilmi§ olrna11dır. Badema, 
naaıl muamele yapılacağı vekaletten so
rulmuttur. Gelecek cevaba &'Öre hareket 
edilecektir. 

Yüksek iktısat ve ticaret 
mezunları 

Bu sene yüksek iktıaat ve ticaret 
)' . de . ~h 1 b'tirilmi' • ısesın . u:n1 an ar 1 !t nıezun (>o 

)anlar dıplomalarını almıtlardır. 
Bu yıl mektebin ıehbenderlik kıa

~ndan Müfit, RC§at Akif, Saim, Nec
mı, Orhan, Sabiha, izzet, Şahap, Mec
di, irfan, Enver, Gayret, fhaan, Ah • 
met Şerif, Beylerle Sabiha hannn ve 
bankacılık kı$1D1Ddan da Mihriye, Sali
~ Hanımlarla Kemal Enver. Şura, Az. 
mı, Muhtar, Mustafa, Lütfullah ve 
~": Beyler mezun olmuılardır. Ken • 
dılenne muvaffakıyet temenni ederiz. 

Tal ebe Birliği gezintisi 
.. Talebe Birliğinin vapur guintisi bu

l'Un yapılacaktır. 
Hu•usi ıurette tutulan vapur bu 

sabah saat 9 da köpriiden hareket e
decektir. 

Yanı rektör 
Y ~i .~•enite rektörü Cemil Bey 

salı ırunu Ankaradan ifehrimize gelecek 
ve derhal yeni vazifesine baılıyacak • 
tır. 

. Ne§Ct Ömer Bey salıya kadar vazi
feSJae devam edecektir. 

Yeniden ecnebi profesörler 
alınacak 

Oniverıiteye yeniden alınacak ecne
bi prof..,sörler takarrür etıniıtir. Bun • 
la,. araıında , rontken: mütehasııaı M. 
Leusaver , dahiliye mütehaıaıaı M. 
Franck ve hukukçu M. Sdıuvıırtz var• 
dır. 

Meğer Allah 
Kendisi imiş 
Adliye koridorunda bar 

bar bağıran bir adam 
Adliye koridCll'lan her çeıit inaa • 

nın bir arada bulunduğu, doatun düt
manile, kannm kocasile, ananın ev • 
)adile hesaplaştığı, aenelerce biribir • 
)erile yü:ıılepnemeye karar verente • 
rin ister istemez yüzleıtiği, karşılaı • 
tığı bir yerdir. Bu koridorlarda •ık 
aık hazan giiliinç, hazan acı levhalara 
tesadüf edilir. Dün de bu kabil bir ha 
dise olmuı, müddeiumum.ilik koridor 
lannda dolaıanlar: 

- Allah benim. Benim Allahlığımı 
kim inkar edermit. 

- Allahım ben. Muhammet be
nim kulum. Ona peygamberliği ben 
-.alıyettim. diye bir haykırma iıitmiı
ler, derhal onun olduğu yere koşmuı 
lar ve jandarmaların nezareti altında' 
müddeiumumiliğe getirilmiı bir maz· 
nun olduğunu görmütlerdir. 

- Ben Allahım diye haykıran bu 
maznun bir Tokatlıdır. İsmi Mehmet
tir. Katilden maznundur. Tabfifi ce
za11 için deli olduğunu iddia etmİ§, 
tıbbi müsabede altına alınmak üzere 
lstanbula getirilmiı, Adli hp itlerin • 
de uzun müddet mil§abede altında bu 
Jundurulmut ve neticede temarüz et• 
tiği, akıl hastalığına mÜptela olmadı· 
ğı anla§ılmııtır. Dün tamüuıbha ol • 
duğuna dair raporile birlikte .~~e • 
ketine gönderilmek üzere mudde:;' 1~ mum iliğe sevkedilmi1tir. Fakat o e ı 
olduğunda ısrar etmekte: k d r 

- Ben A!lahun diye hay ırıp u • 

maktadır. 

yenileme müddeti bitiyor 
Adliye yangınında yanan da-

d 5yalarınm yenilenmesi için al 
va 0 

· bul d'l • • b aylık bir mühlet ka e ı mıftı. 
Bu müddet 19 temmuz perıem

be günü a'kşamı bitmektedir. Bu • 
nun için gerek avukatlar arasında, 
gerek yenileme bürolarında dün • 
den itibaren pek ha•·aretli bir faa
liyet başlamış.tir. 

Avukatlar ellerinde bulunan ve 
henüz yenilenmemiş olan dava • 
!arı yenileme için icap eden mua
meleyi ikmal ile uğrapnakta ye • 
nileme büroları da her gün yüz
lerce yenileme istidası kabul et • 
mektedirler. 

c 'l 
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Kadınların faaliyeti 
Kadınlar Birliğinde tefekkül e

den dört komiayonun hikayesini 
hepiniz biliyorsunuzdur. Bu ko
misyonlardan biıincisi evli kadı • 
nın erkeğe tabiiyeti, ikincisi ah • 
lakta birlik, üçünciiııü iste kadın 
ve erkek müsavah, dö~düncüsü 
sulh ve Cemiyeti Akvam komis. 
yonlan idi. 

Bundan bir müddet evvel bir 
yqzı yazarak meseleyi tetkik et • 
tik. Ve kadınlanmızın ve daha 
Joğrusu bütün Türk kadınlan n<ı
mına hareket etmek isteyen güzi • 
de/erimizin ahlakta müsavattan 
ne kasdettiklerini sorduk. Ve bu 
müsavattan bir fey anlayamadığı
mızı ilave ettik. 

Kadınlar Birliği ahlakta mü -
savat komisyonu buna bir cevap 
verdi. Bu cevabın bazı aksamını 
neşrederek maalesef bundan gene 
bir mana çıkaramadığurıızı, belki 
lransu.cadan tercüme edilirken, 
"Unite de la Morale,, ve (Egalite 
de la Morale) de olduğu gibi bir 
tercüme hatası bulunabileceğini 
söyledik. 

Kadınlar Birliği ahlakta müsa
vat veyahut ahlakta birlik komis -
yonu, bu cevabı gazeteye aynen 
koymadığurııza üzülmüş ve biraz 
içerlemiş olacak. Fak<ıt bizim bun 
da hiç bir kasdimiz yoktu. Belki 
bu cevaptan gene bir mana çıka
ramadığımız. için heyeti umumiye
sini aynen nqretmemeği kendi 
menlaatleri noktai nazanndan ,,el 
muvafık görmemiştik. Fakat ma • 
demki ısrar ediyorlar, tekrar gön
derdikleri izahnameyi bugün ser
best sütunumuzda neşrediyoruz. 
Günah bizclen gitsin. Yalnız bu mü 
nasebetle bizim de son Jefa olmak 
üzer<e bir mütalea serdetmemize 
müsaade etsinler: 

Geçen günkü yazımızda komis
yonlann isimlerinde bir tercüme 
hatan olması ihtim<ılinden bahset 
mif ve bunların asıllannı görsek 
daha iyi olur demiftik. 

Kadınlar Birliği buna dair iki 
yapraklık bir Fransızca kağıt gön
dermif. Bu kağıt bir "Circulaire,, 
den ibarettir ve alelade bir ilan 
manzarasını arzetmektedir. Bu 
"Circıılaire" kadınların medeni 
ve siyasi faaliyeti ve reye iştiraki 
için teşekkül eden beynelmilel 
ittifakın "Circıılaire" idir. Bu mü
nasebetle ittifakın mefgul olduğu 
beş komİ.çyonun isimleri de ya
zılmıştır. 

Bu komisyonlann isimleri fran
sızca aynen ,udur: 
ı - Comm;ssion de l'Egalite de la Mo

rale et contre la Traite des kmmes 
2 - Comınission de l'Egalite des Con· 

ditions de Travail entre 11ommcs 
et Femmes. 

3 - Commission du Suffrage et de 
J'action civique des femmes . 

4 - Commission de la Paix et de la 
Socicte des Nations. 

5 - Commission de la Condition Ci-
vile dcs Femmes. 

Görülüyor ki Kadınlar Birliği 
belki siyasi man<ıda olduğu için, 
asıl ittifakın mevzuu olan üçüncü 
komisyonu kendi dairelerine almıf 
lardır. Diğer taraftan 5 inci ko • 
misyonun ismi tamamile yanlı~ 
tercüme edilmiftİr. Çünkü kadın • 
lann medeni vaziyeti sade evli ka
dının tabiiyeti meselesi değildir. 
Bu daha ziyade hukuku hususiyei 
düvele tabi bir. meseledir. Amma 
diyecekler ki biz bunu tercüme et
medik. Türkiyeye uyan fekilde ta 
dil ederek aldık. Fakat mevzu ne
dir? Yalnız isimleri almakla bu İş 
olur mu? Bu fikirlerin tatbikaiı na 
ad olacaktır?. Ne gibi neticeler el 
'de edilmesi mümkündü•?. 

Ne iıre. hanımlarımızın fikirle
rini fazla' yormıyalım. Şimdilik 
sôvleri meskiir olsun diyelim ve 
8~!:elim. · 

Mümtaz FAiK 

Bir kaç tifo 
Vak'ası görüldü 
Şişli ve Pangaltı tarafla-

rında oturanlara aşı
lanmalan tavsiye ediliyor 

Pangaltı, Şitli, Karaköy tarafla • 
nnda birkaç tifo vakaaı görüldüğü i .. • 
çin, Sıhhiye müdürlüğü hastalığın <>
nüne geçecek tertibat alımıı ve ~ mın 
takalarda vasi mikyaıta ~I tatbıkab· 
na haılamıştır. 

Sıhhiye müdürü Ali Rıza Bey bu 
hususta diyor ki: 

_ Bu civarda oturanlar kendi ıı~· 
hat ve menfaatleri iktizası olarak b• 
fodan korunmak için derhal aşı olma: 
lıdırlar. Atı olmak isteyenler mev:kı 
tabiplerile Beyoğlu belediye ve hu • 
kıimet doktorlarına da müracaat ede
rek afı olabilirler 



( Sıhhi bahisler 

Mikrop 
Bombardımanı 

l 

"Times,, gazetesinin eski ba,ya. 
zıcısı Wichan Steed İngilizce Ni • 
neetenth Century adlı bir mecmu· 
ada ortaya bir lakırdı fırlath: Al· 
manlar bir mikrop sava.tına hazır· 
laruyorlarmıf. 

Daha 1931 denberi ite batlamış· 
lar, birtakım Alman hafiyeleri Pa: 
ris Metrepoliten'inin ağızlarmdakı 
hava çekitlerini ve büyük yapıların 
kuluvarlanndaki hava akın. 
tılarını tetkik ile uğratmıılar •• 
Maksatları tehrin içinde mikropla· 
rın yayılmasını kolaylattıracak en 
uygun şartlan öğrenmek imit-·· 

Birçok büyük tehirler üzerine 
yapılacak havai saldınt planları 
daha timdiden hazırlanımt; bu te
hirlerin batlıcaları: Paris, Tyonvil, 
Meç, Strasburg, Belfır, Nansi, Brie 
Verdün, Epinal Tul, Manilya, Li· 
yon, Le Sen Etiyen, Rube ve Tur· 
kuvan imit··· 

Sanlı, ünlü lngiliz yazıc11mın or· 
taya çıkardığı bu gizli plin her yer· 
de ve bilhassa Almanların mikrop 
saldı?flarına ilk hedef olacak o • 
lan Paris balkı üzerinde merak ve 
heyecan uyandırdı. 

••• 
Zararsız mikroplarla tecrübeler 

yapılmıf, metrepoliten ağzına ko
nulan mikropların hava cereyanile 
etrafa yayıldığı anlatılmıttır. 

Mikropların hava vasrtasile et
rafa yayılabildikleri gibi yerde sı· 
ra ile evlere kadar girenler var: Ti. 
fo mikroplan ve Lefler Klebs mik· 
roplan gibi. •• 

Tüneller içerisine mikroplan sa· 
lıvermek ve bunları yolculara te
neff üs ettirmek dütünülmüt ola • 
bilir. 

Bu mikroplar uçaklar vasıtasile 
gökyüzünden yere dökülebilir mi? 
Mikroplarla yüklü ağır bir madde· 
nin yukarıdan dökülmesi dütünü
lebilir. Rüzgarların layikile tetkik 
edilmit olması sayesinde bu mik • 
roplar istenilen yerlere kadar sü
rüklenebilir. ilmi usiilleri kullan. 
mak istiyen bir erkaniharbiye he· 
yetinin dütman memleketlerine bu 
latık hastalıkları yaymak için mik. 
ropçulara müracaat edeceklerini 
düfünmek doğru olsa gerektir. 

Basillerle doldurulmut obüsler 
veya bombalar abnak mümkün ola· 
maz mı? Obiislerin, bombaların 
patladıkları esnada çıkaracakları 
sıcaklıktan dolayı bu mümkün ola
maz. Çıkan sıcaklık mikroplan öl· 
dürür. 

Dütman safları arasına salgın 
hastalıklar salmak istiyenler kul • 
landıkları silahların kendilerine de 
zararı dokunabilir. 

Dütman ordusunda bulatık has
talıklar salgını çıkarmak her iki ta· 
raf için de tehlikeli olur. Biribiri
ne dütman olan ordular arasında 
atılmaz engeller yoktur. Kartılık
lı iki ordudan birinde çıkan bir sal
gın hastalık ötekine de bulatır. Bü. 
yük savatta 1918 grip salgını buna 
örnektir. Cephe hattının her iki ta
rafında da grip birden görülmüt • 
tür. 
Doğru olduğuna kolayca hükmo 

lunamıyan bu mikrop savat• müm
kün olsa bile bunun ağır mes'uliye
tini yüklenenlerin nasıl bir tehli • 
keye doğru kottukları anlatılıyor. .... 

Bu, çok kere olduğu gibi, diif • 
man erkaniharbiyesinin halkı kor
kubnak için savurduğu bir tehdit 
olabilir. Patlak veren bir hastalık 

-· - - ~ - _.._ -- -
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K• .. AK. r . '; Serbest rotun 

- .... • .. ••••• Öz dilimizle 1 ._ ____________ Kadın Birliği komisyon 
Maskara akıntısının Bir çanak çömlek larını nasıl müdafaa 

hikayesi... evini gezdim! ediyor? 
Vaniköy ile Çengelköy araaın • Kadın Birliğinden: 

dahi yolun kıyısında bir akıntı r>ar· Göksu ilerisinde, topraktan ça- Milliyet gazetesinin 10 temmuz 934 
dır. Boğaz sularını karl{I kanf bi- nah çömlek çıkaran bir yapımevi tarihli nüshasında, Günün Gölgesi aÜ· 

len en tecrübeli kayıkçılar bile bu bulunduğunu İ1itirdim. Geçen CU· tununda ve ahlakta birlik yazısına ce 
ak ~ l kal ma, kayıkla oraya kadar gittim. De vaptır. Milliyet gazetesinin 6 Haziran 

ıntının ÖnÜn<ıe sap anır, ır • b' tarı'hlı' nu"shaıında Gu"nun" Gölgesi sÜ· 
la G .. b k • renin ağzını, yosunlu çamur ıri • r. eçen gun, U a ıntıyı geçıp tununda neşredilen yazıaına cevap 
kayığı nhtıma yanaştırmayı dii • kintileri kaplamıfb. olarak 5 Temmuz tarihli bir yazı gön 
fiindüm. Taşyapuı sağlam köprü ile ya· dermiştik. Hakkı müdafaası olan bu 

ihtiyar kayıkçıya: nıbaşındaki bu temizlenmemiş de- yazının her nedense ancak 10 Tem• 
_Sular, pek kabank değil, kü. re, öyle aylıın düşünüyor ki sende muz tarihinde maksa.t anlaıılmaya. 

rekleri hele bir zorla baka/un, ya- ler gibi oldum. cak kadar ufak bir knmr ne:ıredile • 
naşabilir miyiz? dedim. . Avrupadan apansız Orta Asya rek birçok mülahazalar da beyan edil 

röllerine atlamı, gibi fQfkınlığa di. Efkan umumiye kar§ıaında da 
Kayıkçı ümitsizce b""nı salladı: bu L-d maksadın anla•ılmuı için yazının ay 

A b · .. ı·· ..;;,radım. Güzel Göksu, '"' ar • - man eyun, sen ne soy a- -.. nını gönderiyoruz, bunun tamamen 
yorsun, ona Maslw.ra akıntısı der· btqıbof ma bırakılmalı idi? Yılla- neırini rica ederim. Mümtaz Faik Bf. 

"n yu"kü' ı"le ı"'-' bu"klu"m olan söga"''t· ler. Ki nin yazmndaki bazı noktalar da son 
_ Mt!llllkara akıntısı olmaktan ne lerin arasında akacağı yolu f(lfir· defa olmak üzere cevap veriyoruz, 
k ı> m,. ta karaya vurmu.: gibi görünen Milliyet gazetesini 29-6-934 tarihli 

ÇI ar.•• 7 T yıll Göl • " 
Bilgiç bir tavırla gülümsedi: bu durgun çamurlu suyu arca nüsha.amda ve Günün " gesı aütu • 

al sonra da, ben böyle mi görmeli i- nunda dünya kadınlığının üzerinde 
- Saltan Mahmudun tı çifte l • • ugr" aıt"" b-• komı'•yondan biri olan 

ı. __ _,,_ L![ b -L k tlfm? Derenin biraz daha i ensın- ·o· ~ 0 

,...y..ğı uİ e u cunntıyı sö ememif·· Ahlakta Birlik komisyona ıu üç mev· 
Sordum: de, kimbilir kaç yıl öncenin yapuı zuu kendine toplar: 
- Sen nerden biliyorsun? birtakım ev ukeletleri varJL Dere- A - Kadm polisi, 
_ Maskara aktntuının hikayesi ye bakan gözlerine siyah örtüler B - Kadın .,,e çocuk ticareti 

vardır. Dur size anlatayım: Elen· çekmişlerdi. Sanırım eski fen ve C - Evlenmemi§ annelerin çocuk· 
dim, vaktik Sultan Mahmut, altı sakrak Böksuyu bir daha göremi- lannm vaziyeti. 

"f kopıl ' ki • • • f Bu komı'syonan üzerinde ugr" a.tıg· ı t k " 'l b -"' yece en ıçın... ~ çı e u ayıgı ı e urcuıan ge- "' ahi"- mefhumuna gelince bu çalı•~a 
L_ hami J ld ki d Sazlann yer._,. tıkadılW aere, ...,. ~ çer1<en, ac ar o u an yer: e ,,_. .,. mnumi ahlak seviyeainin yükselmeıi 

kalmı,lar. Ne üeri, ne geri •• Pa. gittikçe daralıyerdu.. yolundadır, kanunlarımızla da esasen 
di,ah ta kızm'f: Kısa bir dönemeci Jönerken, kabul edilmit ol- ahlak birliğine de 

- Yapışın, küreklere._ Şuraya tahtalan kararmıf yıkık bir yapı i- istenilen ve yapJması mümkün olan 
)'anllfacağız, diye emir vermİf. le karpl(Jffım. ...,.ıer ancak umumi bir terbiye ve za 
Vemü, ama, Jeniz ferman dinler Kayıkçı elile gö«erdi: man me.elesile kabili haldir. Bununla 

. , / • al hami - lfte araJ.ıinnuı yer!.. da aile kucaimm vereceği ıuurlu ter mı. nyan, tı acı, yarım sa- .,. h t t iki ed 
1--' d Kayıktan çıkarak birkaç ciJım biye ve meketp aya ınm e n e • 

atten =ıa uğnqtıkları hal e akın- • • --g·ı· _.,, ... __ ,_ ahl~k mef. hum.u ne_siller 
tı b • tü'rl'' :-ı T yu"riidüm. Yarıçıplak biri-, utek - ,._...,. _ _ 
yı ır u geçememorer. am T~- üzerinde yapacagı teaırlerdır. Yükııek 

bu sırada, çelimsiz bir kayıkçı, ters siz, isteksü sordu: medeniyetin geri insanlık düşüncele • 
kürekle, kayığını akıntıdan geçirip - Ne ararsın elendi? rine takılıp kahnan insanlığın zarar-
sahili tutunca paJi,ah oturduğu. - Birkaç çanak almıya geldim. landır. Bunun için bugÜn geri düıü.n 
yerden: Küsmiif gi'bi bafını çevirdi: celerin yüzünden aramızda yer etmıt 

- Hay maJJkara hay .. geçti bel - Çanak kalmadı! •• Oç gün son- ahlak ölçüsünün bütü~ ~üny~ ~i • 
diye haykırmif. O günden sonra a. ra gel! ye•i ve yeni Türk cemıyeti aevıyeaıne 
kıntının adı da Maskara akıntısı - Neden? göre yer tutmaaı icap eder. 
kalmıs. - Daha kurumadı ... Fırına ata- Bugün insanlı~ ~Ü§d~esi?d':"d~·İ 

' çü alan cemiyet ıçın ıger cınaı egı 
Hikaye ho~a gİtmİfti. ihtiyar cağız ki kurusun. insanidir. Zararlı olan fili ise menet· 

kayıkçıya: Yapunevinin içine girdim. Bu· mek cemiyetin hakkıdır. 
- Peki ama, dedim, 0 çelimsiz rada, kantere bulanmış bir adam, Geri dü§Üncelerin bugÜnkü çevre· 

l.ıayıkçı gibi sen de ters kürek kul· ayağı ile döndürdüğü demir bir yu- de açık olarak görülen zarar~ ka_d?' 
lanarak yanastıraan olmaz mı? varlağın Ülltünde çamura istediği mevzuunu da alakalandırdıgı ıçın 
Alnından ,;ohut tanesi gibi akan biçimi vererek turfıı kavanozu ya- dünya kadınlığı böyle bir yolda ça • 

terleri silerek: pıyordu. Jı,maya koyul'?'u'~r. y ~k'."' gaye ta· 
K • -· l , J" l d.. mam.ile umumı ve ınsanıdır. - iyi ama, a beyim, dedi; bende - omy ge e. ıye ses en ım. Türk Kadın Birliği 

akıntıya kürek çekecek hal kaldı işini yanda bırakmıyarak mırd- Ahlakta Birlik Komisyonu 
mı?.. dandı: Kadın polis ne de~ek?. . • 

KULAK MiSAFiRi - Eksik olma! Kadın polpis remnı elhıae gıymıye
- Bütün gün böyle çalışır mı - cek ve kasatura tabanca g~ .al~t ta· 

Talebe birligwi aezintisi sın? ıımıyacak, mwa~~eıeı:e gınşmıye. 
6 - Belli olmaz, ifi bilir... cek, aarhoşluk hadıaelennde kol kuv· 

Birliğin yıllık gezintisine itti- _ Kaç kuruf gündelik alırsın. veti gÖstermiyecek, yalnız zafa kapı· 
rak edecek arkad14lara: Vapur _/fi bilir!.. lan kadınlara doğru yol göaterecek 
15-7-934 pu:ar gu"nu" -··t 9 da ko"n. Y 1 b" -~ il 1 d" l km...-lzlerin kayırıcı•• olacak, "°kak - .. a• ı ır uuam er e ı: çocuklarının hayatmı takip i.le onl"!'a 
rüden kalkacak ve öğleden sonra - Buranın ustan sen misin? Ji. bir ana gibi yol göatereccktır. Vazı • 
itttrak etmek İsteyenleri almak üz- ye sordum. fesi ,efkati, analık ve ";'ürebbiyelik 
re saat 14,5 tekrar köprüye uğ. - Benürı! •• dedi. kudretlerini bağlayan polia kadın bun 
rayacaktır. O gün muhtelif mü- - Kaç işçi çalı#trıyonun? )arla candan uğra§Acakhr. Çocuklar• 
sabakalar yapılacağından bu mü. - lfi bilir!.. dan baılıyan teri>iye ve koruma ile u· 

bak 1 · ek ---'---' 1 - Bu "'"'ı eski bir ""'Pı""' benzi. mumi ahlakı Tikaye ederken gizli 
aa a ara gırec arı<a<ıaf ar spor -? ,,-,.. ,,- ,,_ haatalıklann da önüne eeçebilecek • 
levzımların da beraber getirmeli. ,,-. tir. Evlenmemit annelerin vaziyeti 
dirler. - Yiiz yıllık olnıalı.. meselesine gelince: Kanunlıumnada 

- Toprağını dereden mi tap - bunun için ııöylenecek ve iste_nece~ 
salgınından korunmanın dütman 
İçin de kolay olmadığını bu halkın 
bilmesi lazımgelir. 

Unutulmamalıdır ki dütmana si
lahla kartı durmak mümkündür ve 
bu imkan kahramanlara yakıtını • 
yan bu silahı kullanmak hususun
da herhangi bir muharibi tereddü. 
de dütürecektir. 

Böyle bir te,OObüsün milletler a
rasında uyandıracağı aksi amelde 
bilinmez değildir. Sınırla .. açıktır. 
Salgın hastalıklara tutulanlar, ev· 
)erine döndükleri zaman kendi 
milletleri efr&dına da o hastalığı 
bulattıracaklardır. Bütün insanlığı 
ayaklandıracak olan böyle bir çıl
gınlığı yapmıya kim kalkıtabilir? 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

yorsunuz? bir nokta dahi olmasa bu sırf ınsanı 
- Hayır! Büyükdereden getirti- ve bevne!milel bir gaye olmak dola· 

yoruz. vısile bizim de çalışmamız bir vea . 
Düşündüm: yüz yıldır hiç değif- bedir. Ahlakta birlik isminin gayesi 

miyen bir yapımevi ki, Barım (1) ı iııe vulı:andaki mektubumuzla anla,ıl· 
toprak, yapıcısı da kol! .. Yiiz yıl- maktadır. 

Tiirk Ktt-lm 11:rliifi 
Umumi Ktitipliifinden dır hep o if .. h,.-., o işçi ... Hep o bas 

makahp çanak çömlekler .• Boyala
rını bile değiştirmeyi düşünen ol· 
mamıf ..• Siz bulun artık, bu t~ma 
sa ile değirmen döner mi? Elektri
ğin girmediği yapımevinden ne 
beklenebilir ki •.• Kol gücü, maki
ne gücüne karfı ne yapabilir ki? •• 

Bilmiyenler bilmeli: Y artta, ka
zanç getirecek büyük yapunevleri 

(1) Barnn - Mal, (2) Irteki - Ip • 
tidal. 

11erelt ... Bir kanduracr üç ırilnde 
bir ç'lt kundura yaparken, bir va· 
ınmevi, bunun e,inden günde bir· 
kac bin çilt çıkanyor. 

Adam. devle gürqemez. Bunu 
iyice kafamıza kovmalıvız. Yüz yıl 
öne~ karalan bu lrteki (2) vapım· 
evlerinin son dök;intüleri bilmem 
Joha kaç yıl, ayakta durabilecek· 
ler! .• 

M. SALAHADDiN 

Milliyet'in romanı: 22 dum. Sen bugün geleceksin diye 
hamsi pilavı pitirdi. Peynirli mısır 
unu bulamacı yaptı. Şekerli kayga. 
na da var. Hasta olsaydı yapamaz· 
dı. 

par yanınıya batladı. itte buna can 
dayanmazdı! 

Bu küçük Karadeniz balığı bet 
on dakika tatkm fatkın kulaç attı. 
lıtıklan bir türlü göremiyordu. Ge
ne arkaüstü yattı, dinlenmiye bat
ladı. Epeyce yorulmuttu. 

Kaplan Reis çiranm söndüğünü 
görmüttü. Acaba ne oldu? Bekle. 
di. Çira yanmayınca bir el silah 
daha patlattı. Ne kadar yerinde 
ve zamanında bir patlatıt. Çocuk 
babasının çok, hem pek çok yakın
da olduğunu bu sesten anlayınca 
ayazı çıkhğı kadar bağırdı: 

- Baba! Baba! ! Baba!! ! 
Birkaç kulaç öteden ve denizin 

karanlık ortasından gelen bu ses 
Kaplan Reisi tatırth. O da seslen
di: 

- Osman! Osman! ! Osman! ! ! 
Çocuk cevap verdi: 
- Benim! Geliyorum! 
- Ne yaptın sen çocuk! 
Ağzı su dola dola: 
- Sana çabuk geliyorum! 
Bir ip attılar. Çocu!< Osman İpe 

sarıl..fı.. Ka"Yanozdan havuç tu~u-

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
su çıkarılır gibi çıkarıldı. Sırsık • 
lam. Up uzun boylu, kemikli, za. 
yıf babasının üstüne öyle bir ablıf 
atıldı ki iki dizi babasının iki kol· 
tuğunu mengene gibi kenetleyiver
di. 

- Ha benim Osmarum ! Bir da. 
ha böyle yaparsan senin baban ol
mıyacağım ha! Bunu eyi bilesin. 
Babanın bir arkadatı da çıkıftı: 
- Ya biz olmasaydık ta, ya çıra 

i~ini bilmiyen birisi olsaydı da, ya 
ikinci silahı abnasaydık ta. .. 

Öbür arkadatı da çıkıttı: 
- Sansaros, Sansaros ama, bu 

kadar da Sansaros'luk olmaz, da! 
Osmanı ambara çektiler. Islak 

donunu çıkardılar. Vücudunu ku. 
ruttular ve bir paltoya sardılar. 

- Anan nasıl Osman? 
- Seni bekliyor. 
- Onu sormuyorum. iyi mi, ge-

ne hasta mı? onu söyle. 
- iyi, iyi! 
- Neden anladm? 
- Mangal yaktım, odasına koy. 

Osman'ın içi içine sığmıyordu. 
Uzak ellerden ne getirdiğini sora· 
caktı ama utanıyordu. Zaten hiç
bir sefer dönütünde böyle bir tey 
sormazdı. Çünkü babası arsız arsız 
sormasına meydan bırakmadan ne 
getirdiğini söylerdi. 

Ambarda gürcü kurabiyesi yiyen 
Osman kulak kabartıyordu. Kara
mel, çiçekli bisküvit, çay falan her 
seferki feyler. Acaba yeni ne var? 

Babası ambara eğilip seslendi: 
- Osman! sana bir flober getir

dim! 
- Nedir o? 
- Tüfek. Küçük küçük fitekleri 

var. içi barutla saçma dolu. Sarıas· 
ma, üveyik, tarlakuju vurursun. 

Bir arkadatı gülerek lafa karıt
tı: 

- Da! Anlıyacağın ağaca, du
ııara, dama, serene tırmanmazsın. 
Sansarosluğunu yerden edersin da! 
Ben de sana bir fey getirdim. Bir 
feY değil, iki fey ••• 

_? . . . . . . . . 
- Bıldırcın ağI getirdim. Bir de 

kanatlı demir. 
Osmanm gözleri karanlıkta par 

Bıldırcın ağım gerilere gerecek. 
Sonra yüksek bir ağacın tepesine 
çıkacak. Bıldırcınların denizden 
gelme~ini bekliyecek. Tam geldi • 
!er mi? kanatlı demiri ağacın te· 
pesinden bırakacak. Bu demir dal· 
la.dan atağı düterken tahin, atına· 
ca uçu~unun sesini verecek. Bıldır· 
cınlar ~ahin, abnaca baskınına uğ
radık sanarak hemen yere inecek
ler. Habire yürüyecekler. Hepsi a
ğa takılacaklar. 

Osman az kalsın: 
- !ilerde? fimdi ver! 
Diyet.ekti. Ama utandı. Babası 

ile anası ona arsızlık ebnemesini 
öğretmi~lerdi. 

Babasının öbür taka arkadatı da 
öncekinden geri kalmadı: 

- Ben ne getirdim bilir misin 
Sansaros Reis? 

Osman &e• çıkannadı. Sadece 
gözleri bi1· daha parladı: 

- ? . • . . • • • 
- Bir resim kitabı getirdim. Bir 

de çivili boncuk oyunu getirdim. 
Ve anlatmıya hafladı: 
- Resim kitabı çok güzel. için

de hep kurtlar kutlar var. Sonra 
yanlarında bunların noktalı biçim
leri var. Bu noktaların üstünden 
kalemini yürütürsen hep o resimler 

Bugünkü program 
950 Khz. BRESLAU 316 m. 

: 21: Muaikili deynek ko4uıu "t•E"nnili" 
23,20: Haberler. 24: Gece konseri. 

223 Kh:ı:, V ARŞOV A, 1345 m. 
\ 18,10: Soliet konseri. 19,lS: Çi.ft piyano ile 
ca:ı:. 19,15: Edebi netriyat. 20: Muhtelif. 20,15 
Hafif orkeıtra konıeri. 21,2: mueahabe. 21,15: 
Popüler tagannili. senfonik konaer. 21,50: Ha
berler. 22: Musahabe. - Neteli netriyat. 23, 
15 Haberler. 23,30: Danı pl&kları. Z4: Muaa• 
halıe. 24,05: Danı pl8k1arı. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
11,30: Ruhi ve dini neıriyat. lZ.15; Cün

dü.2: ne4riyab. 18: Musahabe. 18,15: Plftk. 
18.JO: Köylü netriyatı. 18,45: Muaahabe. 19,.05 
Sibicianu orkeatraaı. 20,30: Konferans. 20,45: 
Ptik.1 21: Hafta icmali. 21,15: Romen muıiki
ıi. - Haberler, 22,20: Radyo orkeıtraaı. 23: 
Haberler. 23,30: Kahvehane konseri. 

230 Klu, LOKSEMBURG, 1304 m. 
21: Danı musikisi. 23,30: Musahabe. 22: 

Plak. 22,30: Pl&k. 123: Plik. 23,30: Danı mu
ıikiai (ta1"annili) 

638 Khz. PRAG, 470 m. 

20,05: Askeri konser. 21: Muıahahe. 21,15: 
Tasanni. 21,30: Muıababe. 22,JO: Aktüalite. 
22,20: Brünodan: Mizahi netriyat. 23..2(): 
Plik. 23,30: Siıan muıikiıi. 

686 Kb. BELGRAT, 437 m. 
20,30: Orl" konıeri. 21: Mun.habe. 21,30: 

Popüler tark.ılar, 23: Haberler. - Radyo or• 
keıtraıL 24: Danı plikları. 

401 Kbz. MOSKOVA, 748 m. 
11,15: Sabah konıeri. 11,15: lıTeç netri· 

yah. 13: ln.-ilizce. 17: Muıahabe. 18,30: Ma
.. babe. - Muıikili netriyat. 19,30: Muıaba
be. - Musikili neıri1at. 21: Edebi n-.ri)·at. 

832 K~z. MOSKOV A, ( Stalin) 361 m. 
19,30: Senfoıük konaer. 22: Dazu musikisi.. 
545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 1 
19,30: Şehir belediye orlc:eıtrur. 20,40: 

Musahabe. 21,25: Stüdyodan operet temsili 
Leharın ,.•eıell du.l kadın.. 23,30: Haberler. 
23,45: Dans muıikiıi. 24,.30: Kuriua aiıall ta• ........ 

191 K.lıs. Deutachla.ndıender 1571 m. 
21: • Karııık muıikiken mürekkep popari . 

23: Haberler. 23,25: Muıababe, Z4: Neıeli 
ba•a.lar •• danı musikisi. 

592 Khs. ViYANA 5"7 
20.,20: Şarkılar Pi1ano refakati.le, 21,05: 

"ViJ'&nA, Viyaaa kalacaktır,, Holzer takımı 
•e teıanni heyeti İttirakile radyo popuriıi. 
23: Son haberler, 23,15: Petteden Siıan mu• 
ıikisi, 24,30: Dana musikisi, 

IVAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETİ 

IST AN BUL ACENT ALICI 
liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
Tarı vapuru 15 

Temmuz 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
rıhtnnından kalka<:ak. Gidişte Zon· 
guldak, lnebolu, Ayancık, Sam•un, 
Unye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö
re!, Trabzon ve Rizeye. DönÜ§te 
bunlara ilaveten Of, "" Silrmeneye 
uğrayacaktır. 

iımıı:ım:: ................ . 
....................... 

Jli[ iy~t 
Asnn umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye için H.-iç için 

L. K. L. K. 
3 .,.ı.p ........ fi 4 - 8 -
6 ~ • • • • • • • • 7 ~ 14 -

12 .. • •••••.• 14 - 28 -

Gelen eTr&Jc aeri yerilrnez..-- Müddeti 
geç,.n Jri'u;h.alar 10 lcuruttur.- Ga.zeto •• 
matbaa:ra ait itler için müdiriyete müra
caat eclilir. Gazetemiz il8nlarm. m•a•uli:re· 
tini kabul etmez. 

Davet 
Halkcvindcn : Evimiz içtimai '{ard: 

şul,~1i himayesinde t•şekl..ül eden h•1 ~ 
si lmmit~ tarafından yoksul kadınları" 
işleıini tanıttY,uak ve satıJınalarıı>' 
deliılet etmek için 18 temmuzda Gal•~" . ıır 
sarayrnda açı ?a<"ak yerli malJar ser.f!~ dl 
de bir pavyon temin edilmiştir. E~ın 'r 
her türlü el işi yaµıp ta bunları t.şh;0 ehnek vcva satmak isteyenler her ıı"1• . alk•' 14 den H ye kadar eıyalarmı H 

1 0 
Caij-aloğlu ır.eı kezinde bulunacak 0 '1~ komiteye getirip makbuz mukabilinde 
lim edebilirler. 

htanbul asltye mahkemesi bjritı<' 
hukuk dairesinden : 

Hafız Hasan efendi tarafından fdab• 
mut paşada Mengene Taıvir ~do 
17 No. da Emine hannn aleyhine~ 
olunan tahliye davasmm gıyaben cer<' 

yan eden muhakemesi net.iceıinde: oıtff 
kur hanenin fuzulen §&ğili olduğu aııil' 
ıılan müdda:aleyfıa Emine hannnrn oıtfS' 
kUr 17 No. lu haneden tahliyesine fC 

1176 kunıştan ibaret ohm masarÜİ oı• 
hak-Un de mezbure uhde~ taJııllİ' 
line dair sadır olan J0.6.934 tarih <tf 

34-506,151 No. lu ilimın ~ 
hazm meçhul bulunan mumaileyha1' 
U.M. K. nun 141, 142 inci maddesi ttJ!' 
cebince ili.nen tebliğine karar vaiJıı!A 
ve ilimnı sureti de mahkeme divaoh'; 
nesine talik eılilmiı olduğundan midi"' 
leyha İ§bu ili.mm netri tarihinin ferda' 
sından itibm-en on bet giôn rarfmda t11' 

ruku lranuniyeye tevessül etmediii ~· 
tirde bu baptaki hükmiin iktisabı ı.-t>" 
yet edeceği ilimm tebliği ............. 
kaim olmak üzer ilan ohmur. (1123) 

Itt.ımbul Tapu batmetmwluğnndaıl : 

Tav"!i Süleyman ağa mahalleriniıı od 
terazisi sokağında eaki 13 mükerrer Y~ 
ni 37 oN. lu bir kıta arsanın Tavafİ 5" 
Jeynmn ağa imam ve müezzinl....ine ıntf' 
ruta Bayazrt Bey vakfından olan rrııss1' 
yen mahallôn tapuda kaydi olmadrğrrııll" 
1515 o. lu kanun mucibince hazine n6' 
mına Tapuya raptedileoeğinden ....,.tıı'.ıl 
gayrimenkule tasarruf iddiasında bııfa• 
nıınlarm on gün zarfında lstanbul 'f •· 
pu ba§111emurluğuna müracaatlaıı iJıİ~ 
olunur. (1120) 

iHTiRA iLANI 
" Z şeklinde iki demir ile müteş.,ııtıil 

oluklu seren " hakkında istihsal olıl" 

non 4-2-1930 tarih ve 889 numaralı ib' 

tira beratı bu defa mevkıii fiile k~ 
füıre alı.ere devrüferağ veya icm- edile
ceğinden talip olanların Galata' da, Ç~ 
ni'. Rıhbm Han.oda Robert Ferriye rPiıl' 
racaatlan ilaıı olunur. (1140) 

ZA Yl ÇEK 
lstanbul'da demir tüuarr ~ 

l.utfi Bey etnrine Adapazarı Tüık 'fi
caret DankMr lzmit ıuberinden aldıi1"' 
61904 numaralı ve !~-934 tarihli 'JP13 
liralık çek zayi olmuf ye iptali için ~· 
znngelen muameleye tqebbüı edi)Jrlİ1 
olduğtından zuhurunda hükmü oJnıa<lı' 
ğı ilan olunur. lzmitte Umıwı ~· 
hane9i sahibi Esat. (1116) 

ve 

Sigortalanmzı Galatada Onyon Hanında Kain 
ON YON SiGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 3836 

ortaya çıkar. 
- Çivili boncuk ne? 
- Ha Ufak! O çok keyifli bir o-

yun: Cir mukavvanın üstüne yirmi 
otuz çivi çakmıtlar. Onu fÖyle bi
raz uzağa koyuyorsun. içi delik 
boncukları çivilere atıyorsun.Han· 
gisine geçerse, dibindeki numarayı 
kazanıyorsun. En çok numara alan 
oyunda haf oluyor. 

Taka bir g'ICırdadı, bir hı,ırda
dı bir sallandı, bir sürtündü. Kıyı-• 
ya yanlLflJlıtlardı. 

Arkadatlardan biri yarınki güm 
rük i•leri için takada kaldı. Öteki 
paltoya sarılı çıpçrplak Osmanı o
muzladı. Kaplan Reis te bir zem· 
bil alarak yola düzüldüler. Be, on 
dakika sonra eve gelmitlerdi. 

Hasta kadın biri bet, biri yedi 
numaralı petrol lamba.lannm ikisi
ni de yakmıftı. Bu ıtık eve tenlik 
veriyordu. Osman sırtına bindiği 
adamın kulağına fısıldadı: 

- Elbiselerim, çaputl.arım, hepsi 
kumlukta .• 

- Ben gider getiririm. 
Babası odadan girince anasına 

ııordu: 
- Naulsın? da! 
İnce bir seş, sevinçli, içli, tatlı 

ye yorgun bir ses cevap verdi: 
- Seni gönlüm, daha iyi oldum 

da' 

Kaplan reis arkasına baktı. Ç0 ' 

cuğunu göremeyince anasının ııat1 
alnını ve yemenili saçlarını öptiİ~ 

Osman öteki odanın dolabınd 
bir mintan, bir don çıkanp giyill' 
di. Beriki odaya geldi. . , 
Osmanın babası, Osmanm deııı1 

de yaptıklarını anasına anlatıyor·. 
du. Kadıncağız iki sıska eli ile ilı' 
ııslca dizini dövüyordu: 

- Ha, deme! Sahi mi? 
- Bu kadar da Sansarosluk ol• 

maz ! da! Sen buna anlat! Bu ço ' 
cuk yalan söylemez, iftira el:JJJeı; 
doğruluktan ayrılmaz, ama yet~ 
artık, Sansarosluktan vazgeÇsıll' 
Bir gün batma bir bela gelecek. 

1 
Kaplan Reisin birdenbire aklı" 

gelmeseydi sormazdı: 
- Babanın iti ne oldu? Kadı ge' 

ne dediklerinde direniyor mu? 
- Kadı kayınakamı kovdurdıl• 

Oç yıl sonra bizden bilmern ot 
harcı istiyorlar. Reis gelsin de "" 
relim dedim. Seni beklemedilet·

11 
Ocağın üstünde lstanbulu kurta'"; 
Çanakkale Kaymakamının retfll 
vardı ya. .. 

- Mustafa Kemal Beyin? 
- Ya .. İfte onu aldılar, caı:o1• 

çerçevesi, kağıdı ile sattılar. J(ılf"e 
aam harcına yetmemif, yarın ıtf.., 
geleceklermif. ~a bir feY av• 
satacaklannıt. 

-BitmeJi-
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Bursa: Su şehri 
Genç doktorlarımızla Bursa sularını tet
kike giden Nüzhet Şakir 8. ne diyor? 

So c~ doktorlar abaha yat suya önünde 
n stajlarını G"lh h 

nesinde ya tıklan u ane aııtah•- :yom ve kalsyüm olan bu au soğuk 
tılan genç p dokt sonra hayata a. olduğu için mide ifrazı ve adali.tı 
reJ&ep 30 ki .. or~anınızdan mü- üzerine münebbih gibi tesir eder. 
sa ve yal tılik hır kafilenin Bur- Adeta (kloro peptik) rolü yapar. 
de teticihvadaki •ıcak sular üzerin bundan dolayı tembel ve hazmi güç 
ze geldik! t !":Pınak üzere tehrimi- yapan mideler için '8-Yaı tavsiyedir. 
rak hild" er_ın~ telgraf havadisi ola- Aynca müdrir olduğu için ve 

S ırınıttııu. bir litrede ancak 0,3 gram imlah 
ıcak ıul 1 bütün . ~r a tedavi usulünün buhınduğu için bütün ensiceyi yıka 

hu h·-Tncelılderine vakıf olan ve ma tedavisi de yapılmak suretile 
-uıta ın .. t dd lllıt olanın" u ea it eserler yaz. bozuk bünyeleri ıslah etmek maksa 

dan ınuaıı· uteh~cıs doktorlarımız- dile de romatizmalara da bu suyu 
altında ıın Nuzhet beyin reisliği içme suretile yapılacak tedan fay 
YahatinjaPılan bu ameli tetkik ae- da verir. Bilhaua müdrir olarak 
hüyijk i ;.~ genç doktorlanmızın bu su kullanılmalıdır. Fransada 
fÜPhe y~kt;deler temin ettiğine Pugue suyuna muadildir. 

Bin su }.·. Bu kadar kıymetli olan su ile 
tanının ı,e rı olan ve her yerde Bursa hekimlerinin alakadar olarak 
rının _.:._• ulunan Bursa kaplıcala. 
rakJti d geçen senelere nazaran te
rın1 ö - erecesi hakkındaki intıbala. 
Şakir t:n~ek istedığim ~~~t 
!erini fQ y 

1
ana: bu husustaki fıkır· 

_ B Yo da ıfade etti: 

batini :r~ belediyesi halkın nh
teller' d Ufunınek itibarile Bursa o. 
sıhhi 1: d~~tbik ettirmekte olduğu· 
küı e ırler noktasından teşek
oteU f~Yandır. Bu itibarla Çekirge 
İstir eh Yalnız intizam, temizlik ve 
foru. aha! no~taımclan oldukça kon. 
Anca aız. ~ır vaziyete girmittir. 
rin· k, hızım yani kaplıca hekimll.'
da 

1~k~~dığı fekilde henüz Bursa
haıtah ır kaplıca yoktur. Askeri 
l'apab·anı e yalnız kaplıca tedavisi 

.. 1 eeek bir .. 
gosterileb T E. muessese olarak 
Yeni tesia:tİ~i bg.er.' asri kaplıca 
teınin ed ı e ıran evvel "''"'"'"U er ve .. --J-
&eçirecek olu ınue~s~seyi faaliyete 
nınınıt ol ~sa butün dünyaca ta
kile ve an una sularından hak-
d'I a:ı:aıni ·~'-'ide . 1 mi9 olu :r:AJ ıs.tifade e-B r • ., 

elediye reisi . 
kaplıca sahip! ı_nı:z Muhittin beyle 
llletlerile hali ~~nın ınü,terek him
lan Çekirge ükenııneliyete konu 
tedavi teki' b kaplıcalarına fenni 
e~enınıiyet 1ve ~ınınıdan bir parça 
nufuslu B n ecelı; olursa 75 hin 
h. ursannı ta . 
ır su feh - l _ m manasıle 

ll:ıaz.. n ° acagmda tüphe kal· 

Genç dk 
tetkiki . 0 toı•larımı:ı:m bu defaki 
duklar;:ınlde en ziyade ali.kadar ol 
lır) Ge u ardan biri de (abıhayal
au hak~endyazılarımdan birinde bu 
"V"erın· ın a uzun uzadıya izahat 
teairl~~i ~adtalar Üzerindeki şifai 
te Yapt ~· e a.nlatmıttım. Bidayet .. 
salih) ~f1 

tahl!l n~ticesinde (şürbe 
sıhhiy .~adıgını ıddia eden Burs:ı. 

esının ra ·ı k 
hıhayat) b'l~~rı e apatılan (a-
Yahanel ı_n 1 a are İstanbul kim
lıp faal'erı raporlarile Yeniden arı. 

•Yete geç · ' 
ne birçok h~·t 1 me~ıne rağmen ge· 

- a arı ıç' · tereddüde dü.- .. ıp ıçmemekte 
d ,urmu~tü Muh' . . 

e karşılıklı ve gari • dd' ıtınıı;: • 
birçok dedikodular ~~vı· ~~lar haita 
olan hu suyun kimyevi 

1 
~ne ~febhep 

h 1 h e •• a i k~sa arı akkmda da Nüzh.,t Ş 
"tı.ır heyin hana söylediklerini ay~-

en Yazıyorum: 

" Bu su soğuk karboniyeti kalayüm 
a~ı:odyumlu bir sudur. İçindeki 
'İl at emlahının biraz ircaı dolayı. 
ete sudan hamızı kibritima intişar 
ç kektedir. Sulfatın ircaı su harice 
b~~ıktan sonra durduğundan men
h an çıkan rnyu biraz bekletince 
ltı "-ll:ıızı kibritima kokusu zail ol
k ~tadır. Bu su ihtiva ettiği fazla 
lik ~Yüın. iyonu iJe ~üd.r~r te.sire ma 
l'li hr. Vı~el gi~ ~br!t!yeh kal~
h ın do.hı müdrır kıbrıtıyet emla· 
~11"- her mide tahammül edemez. 
ltı~~~iyet emlafonın daha ~y~~e 
İçil e \l~erine te11iri oldugu ıçın 
isil~~~ı kolaydır. Birkaç bardak 
ı~~li tgı halde midede yorgunluk 

l etmez. içinde karbo.niyeti sod 

hastalar üzerinde seriri tecrübeler 
yapmaları ve bu su hakkında esas· 
lı tetkiklerde bulunmaları çok ta· 
yam arzudur. Şürbe salih değildir. 
Pistir, deniyorsa da suyun metre 
metre derinlikten boru ile harice 
çıkması bu suyun çok temiz ve her 
türlü patojen mikroplardan ari ol· 
duğuna iyi bir delildir. Bu havali, e 
sasen fazla radyo aktif olduğu için 
bu ıuda da radyo aktivitenin bulun 
ması icap etmektedir. 

Bu seneki kaplıca, iklim ve ma
den suları tetkikatımız bize Bursa!-
da yeni bir su kazandırmıştır. 

Aydın mekteplerinde imti
hanların neticesi 

AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

orta mektebinin birinci sınıfını A 
ve B tübelerine devam eden 138 
talebeden bu ıene 79 talebe smrf 
geçmiş ve 59 talebe ikmale kalmı§· 
tır. İkinci sınıfm A ve B şübeleri
ne devam eden 108 talebeden 54 
talebe sınıf geçmiş 54 talebe de İk· 
male kalmıştır. 1 ve ikinci sınıf· 
tan bu sene ipka kalan talebe hiç 
yoktur. Son sınıfta okuyan 51 ta· 
!ebeden ! 2 ~i şadetname almış, 39 
talebe kınanaınarr..ştır. Mektebin 
geçen sene ikmale kalan 11 tale· 
besinden do!.;•zu .\v·l.n ortamek· 
:ebind~ t'!İ<rar :mtihaoa gırmişler 
biri kazanmış, sekizi kazanama
mışlardır. İkisi baŞ'ka mektepler· 
de tekrar imfhana girmişler ve 
muvaffak olmuşlardır. Son emir 
üzerine başka mektep talebelerin· 
den ikmale kalan 4 efendinin tek· 
rar imtihanları Aydın orta mek
tebinde yapılmış bunlardan yalnız 
birisi kazanmıştır. 

Aydında irfan hayatı 
AYDIN, (Milliyet) - Vilaye. 

timizde 102 ;Jk gündüz ve 1 ilk ya· 
tı mektebi vardır. Bu mekteplere 
ders senesi sonunda devam eden 
talebe sayısı 3547 kız ve 6566 er
kek olak üzere 10113 dür. İmti
han neticesi tam devreli ilk mek
teplerden 81 kız, 212 erkek olmak 
Üzere 303 talebe mezun olmut· 
tur. 3 derhaneli köy mekteplerin 
J!:'n şadetname alanlann sayısı 62 

. z, 256 erkek olmak üzere 318 
dır. Vilayetimizin ilk ve orta mek
t~ ı;nevcutları ihtiyaca kafıse de 
lıse ıhtiyacıız mühimdir. Bu ihti. 
Yacın da yakında temin e<fileceğ:i 
ne eminiz. 

Evciler köylerde 
. NAZfLLt, (Milliyet) - Halk. 

evı köycüler kolu Azizabat ve 
~ atnlak köylerine giderek tetki • 

at yapmışlardır. 
Halkevi A ve B futbol takım

ları cuma günü apor sahasında 
b. ' ır maç yapmı: ,ar, maçı A takı. 

mı 5 - 2 ıkazanmıştır. 

MlLLl i E'f' PAZAR lS T~MMtfL· 1":tt4 • • 

Mamur ve 
Mesut bir nahiye 
Yenipazarlılar çalışıyor ve 
nahiyeyi güzelleştiriyorlar 

"YENiP AZAR, (Milliyet) -
Aydın Halkevi köycüler tubesi 
vilayetimizin nahiyelerinde tet· 
kik seyahe.tlarına devam ediyor. 
Y enipazara gelerek nahiyeye bağ
lı köyler üzerinde de tetkikat ya· 
pıldı. 

Yenipazar küçük Madran dağı 
eteğinde Akçayın Menderese lka
rİ§tığı zengin ve mümbit bir ova ij.. 
zerinde Bozdoğana bağlı 5000 nü 
fuslu bir nahiye merkezidir. Na
hiyenin mnum nüfusu 10 bine yak
lqmıttır. Yenipazar 1200 haneli 
çok 'irin ve muntazam caddelerle 
ayrılmıştır. 86 mağaza ve dükkan, 
12 kahve, 4 han vardır. Bundan 
başka 1 hükuınet dairesi, 1 bele
diye dairesi, 1 yatı, 1 gündüz 
mektepleri, 1 Posta telgraf daire
ıi ve dört fabrikası vardır. 

Nahiyenin il köyü vardır. Yeni 
pazar ovasında senede 500000 ki
lo pamuk, 100000 kilo kendir, si. 
sam ve her nevi hububat istihsal 
olunur. Pamuklar Yenipazar, u
murlu, Sultanhisar ve Atça fabri
kalarında işlenir. Kendirin pek az 
bir kısmını yerli tezgahlar itlet
mekte ve müh'm bir kumı da Na
zilli, İsparta ve bu sene lzmire de 
ıevk olunmaktadır. Mıntakamız
da mühim bir mevkii olan Nazilli 
Urğan senayiinin kendi ihtiyacı
nı Yenipazar ovası temin eder.Vi
layetimizin en iyi ve bol sebzesi 
Y enipazarda yetifir. Y enipazarda 
300 den fazla ıebze bahçesi var .. 
dır. Bu sebzeler vilayetimizin her-. 
noktasına gönderildiği gibi Muğ
la, Denizli, Buldur, Afyan vilayet
lerine de ihraç olunur. Y enipaza. 
rın bilhassa kınmzı biberleri çok 
meşhurdur. Yemeklere çok iyi 
renk verdiği gibi tatlı olmaaın. 
dan her tarafta aranır. 

Yenipazar köylerinin altısına 
otomobiJle gidif gelit temin edil
mi~tir. 5 dağ köyünün yolları da 
yapılmak üzeredir. Her köyün tele 
fon malzemesi fıazırlanmıfl:ır. Ya
kında tesisat kurulacaktır. Nahiye 
köylerinde 4 mektep vardır. Fa. 
kat nahiye merkezinde yatı mek
tebi olmasından nahiye çocukları· 
nın hepai okutulmaktadır. 

Havası ve suyu çok methur o
lan Yenipazar kasabasının planı 
yaptırılmıf, belediye bu plan da· 
hilinde kasabanın imarına çalıt
maktadır. Evvelce kasabanın ten
viratı yatı mektebinden alınan ce 
reyanla temin olunmakta idi. Fa

kat son zamanlarda Faik ef. ismin 
de mütetebbis bir gencin fa.brika
ımdan bütün kasabaya bol ve ucuz 
ıtık verilmektedir. Eski ka.b;istan
lar kaldırılmıf, yeniden iki asri 
kabristan yapılmıttır. Ana cadde
nin ve bir beton köprünün in~atı 
bitirilmif, timdi· Cümhuriyet mey 
danının tesviyesile ve tanzimile 
uğratılıyor. Belediye ÇaJ'fl içinde • 
ki köhne ve yakıfıksız binaları İs· 
timlak etmek için bütçesine td.h • 
.risat koymuş ve kararına almıştır. 

Yeni müdür\ Şükrü Bey vazife
ye başlayalı çok az bir zamaıı ol -
duğu halde muhite kendisini çok 
sevdirmittir. Nahiye itlerinde çok 
hassas ve alakalı çalışan Rıza, Hu. 
lusi, Ali Remzi ve Faik Beyle' 
rin Şükrü Beyden her türlü yar • 
dım ve kolaylıklar görerek nahi • 
yenin geri kalan bütün islerinin ba 
tarılacağına ve ileri götÜrüle.:eği
ne şüphe yoktun. 

Yeni pazarın en mühim ihtiya
cı Akçaydan açılacak bir k-.nalla 
sulanması işidir. Proje ve ketfi ev 
velce yaptırılan bu mühim itın de 
Cümhuriyet idaremizde pek ya -
kında batarılacağına bütün Yeni • 
pazarlılar emin bulunuyorlar. 

Sultan hisarda itfaiye tertibatı 
noksan 

SUL TANHISAR, (Milliyet) •• 
Dün aktam deveci Osmarun evin· 
den yangın çıktı. ihtiyar heyetinin 
ne tuluruba ve ne de yanğın sön
dürecek biT kovası bile olmadığın 
dan Osman ağanın evinden bir 
iğne kurtulamadan temamen yan· 
dı. Sultanhisarda dört fabrika, bü
yük bir çarşı vardır. fbtiyar heye· 
tinin geliri bir çok nahiye beledi
yelerinden fazladır. Böyle olduğu 
halde bir tulumbası bile olmamaaı· 
na akıl enneyor. 

En ihti.11ar kim? 

.Zaro Ağadan büyük oldu
ğunu iddia ediyor? 

Hatta Zaronun gençliğine ait bir ha
diseyi de vesika olarak söylüyor 

Bursanın en iJıtlyar aJamı 
Ahmet ağa 

BURSA, (Hususi muhabirimizden) 
- Zaro Ağanın ölümünden •oma, Tür
lôyenin en yaıh adllDll olduğunu iddia 
eden Bunada Kayoerili Ahmet Efen • 
elidir. Elindeki reoımi vesikalar 117 ya
pnda olduğunu göotermektedir. Fakat, 
kendisi 130 u geçtiğiocle musirdir. Hat 
ti Zaro Ağadan daha yqlı bulunduğu. 
nu, Zaronun yaı iddiaomm yerinde ol
madığını söylemekte ve bunu da fU ııöz
lerile is bata çalıpnaktachr: 

" - Abdullah oğlu Zaro ile ailesi Ye 
dikulede oturuyorlardı .. Ben de o ura. 
larda Tophane camiinin tamirinde dı -
\larctlık u•talığı yapıyordum. Benim, 
Laz B«lri çavu§ isminde bir ahbabnn 
\lardı. Koca Rauf Paşanın adamlarmdan 
olan bu arkaıJaı nasılsa Zaronun Güllü 
adını taııyan hemşiresine göz koyınuı 
Amma Güllü diyip te yabana abnaym 
(Ahmet Ağa burada nükte yapmak io
tedi) en rana güllerin taravetine sahip 
bir yosma İdi o... Çavuı gÜnün birinde 
Güllüyü Rauf Paşanın lronağ~ kaçırdı. 
ve P&§anın deliletile evlendiler.. işte 
ben de bu münasebetle Zaro ile tamı
tnn. Kendisine q verdim. Hem ele, ihti 
yarlık f81Dpiyonluğunu başkasına ver • 
mek istemeyen merhum Zaro Ağa yinni 
yaıında iken V alde hastahanesinde 
Marko P8§a tarafından sünnet edildiği 
zaman ben koca bir delikanlı idim. 

- iyi h<>J amma Ahmet Ağa dedim. 
Gazeteler Zaro Ağanm 157 yaşında öl
düğünü yazıyorlar. Buna ne denin? 

- Ne diyeceğim. Mübaliğa.. Belki 
de 59 dairi Mehmet Bey tahririnde y,.. 
ımı büyük yazılırmış olabilir .. Maama • 
fih ben kendime mi yoksa gazetelerin 
yazdıklarına mı inanayım. Zaro benden 
küçüktür veuelaın. .. 

Ahmet Ağa Sultan Mahmuttan iti· 
haren geçen devirlere ait tarihi vak'ala· 
n birer birer anlabyor. Kendisi 58 tıa
rihinde aıkeT olmuş .. Askere alındığı za 
manda yaşı 30 dan fazla imq .. ilk as
kerliğini Mahmudiye gemisinde geçir
mit. Amiralleri de Kayserili Ahmet Pa 
şa isminde biri imiı.. F abt, Sivastopol 
da Mustafa P&f& ismindeki zatın kuman 
dası albnda hariıetmişler .. Ahmet Ağa 
bu harbin tiddet ve dehteti karfıaında 
Türkün savlet ve kahramanlığını anla • 
ta anlata bitiremiyordu. Bundan oonra 
(oailikle) Bağdada gönderilmiı, Girit 
harbine. Yem~, İ"fanına iıtirak ebnİf .. 
Bu müddet zarfında neferlikten yüz
baıılığa kadar yükselmiş.. Umumi harp 
te Çanakkale harbine dahi gönüllü fa
kat yazıcı zabit olarak iJtirak eylemif .. 
Yüzbaıı Ahmet Ağaya tekaüt ma&fl a· 
hp almadığını sordum. 

- Alınıyorunmı evlat dedi. O vakit 
bükUmete IJlİiracaat elltim. E vraknn te
kemmül eyledi. Lakin Çırçır yangının -
da bütün eJYamia ~raber evraldarun 
da yandığı için yeniden hükiımete mü
racaat et\Wn amma bir türlü derdimi din 
letemedim. O vakitlı:i. Serasker Hüseyin 
Avni Paşa bana gadir etti oğul dedi. 

Dıvar, hamam kubbesi, nakk"thk Ah 
met Ağanın bellibatlı oanatlerinden bi
ridir. Y "fİl ile Ulu Camiin tamirinde 

1 Ahmet Ağanın büyük enıekleri geçmiı, 
hamam kubbelerinin tamirinde de hep 
bu ihtiyara müracaat edilmektedir. 

Ahmet Ağaya evli olup olmadığını 
aardum. 

- Birkaç defa evlendim. Befi erkek 
biri kız elb çocuk babası oldum. Hayat 
taki gayem evlitlarmu okutup me!Dle
kete faydalı olarak yetiıtirmekıi. Çok 
tükür buna da muvaffak oldwıt. Oğ -
lum Emin miliız1nı iken Şipkada diğeri 
Yüzbaıı Hidayet te Pilevnede, lnnail 
Y esnende Sait te Balkan harbinde ıehit 
oldular. En küçükleri olan Mehmedi· 
mi de Umumi harpte kaybettim dedi. 

- Torunların yok mu Ahmet Ağa 
- Y alıuz, Eminin kızı Leylanın bi.r 

çocuğu Tar.. Abdurrahman, timdi Kon 
yada pofu müdürüdür. dedi. 

Ben bu uzun sorgulardan sonra bu 
muhterem ihtiyara veda ettiğim zaman 
o gene Sivasılopol harbi bibraların.ı, De 
1i Recep ismini verdikleri topun ağzı • 
na bizzat yerleştirdiği 120 oklı:alık gill
lenin yapbğı tahribabt anlatmağa bat· 
lan.ıh. 

DERViŞ 

POLiSTE 

Eski kan 
Çekmiş olacak 
Türklüğü tahkir eden bir 
kadın Adliyeye verildi 
Emniyet Birinci Şube Müdürlüğü 

Saihe Sara Hanım isminde bir minlü 
man Amerikalı hanım hakkında ta • 
kibat yapmaktadır. Saibe Sar.a Hanım 
Türk değildir Fakat miislümandır. 
Saibe Hanım 8 ya§ında iken baba11 
kızı ile beraber lstanbula gelmiş, bu· 
rada ihtida etm~, Sait iomini almq 
Ye paşa olmuştur. Kızı Sara hanım da 
müslüman olmuş, Sara Hanım büyü • 
yünce babası Amerikalı Sait Paşa kızı 
Saibe Sara Hanımı Trabzonlu bir bat
ka Sait paşa ile evlendirmiş, bu Trab -
zonlu Sait Paşadan Saibe Sara Hanı
mın bir kızı olmuf. Şimdi Ankarada 
birçok müstear namlarla bar artistli· 
ği yapan bu kızcağızın müstear iaim. .. 
!erinden biri de Sevimdir. Saibe Sara 
Hanım minlüman olduktan aonra ken 
disine İngilizce tahsil yapbnlmamıt • 
tır. Binaenaleyh ingilizceyi bilmemek 
tedir. Türkçeyi de adamakıllı öğre • 
nememıiş, sadece mutaaagyp bir müalü 
man olarak terbiye edilmit ve yetit • 
tiriJmiştjr. Gayet gÜzel kuran okuma
sını bilen ve kuran yazısile türkçe de 
yazmaya muvaffak olan Saibe Sara 
Hanım kızının bar artisti olmasından 
müteessirdir. Onu bu sevdadan vaz • 
geçirmek emelile nasihatler etmiş, fa 
kat Sıwim dinlememi§, ona bar artist• 
liği hayabnın alayişinden, cazibcoin • 
den \le nihayet atktan bahsetınittir. 
Saibe Sara Hanmı da ona bir mek • 
tup yazını§ ve bu mektubunda Türk. 
lerin aşktan ve artistlikten. . anlama • 
dığını ifade etmek istemiıtir. Fakat 
bu tfadeyi o kadar berbat bir tekil • 
de yazmıştır ki Türkleri açıkça tah • 
kir etmi~tir. Bu mektup nasılsa ele geç 
mit ve Saibe Sara Hanım hakkında 
birinci tuhe müdürlüğü tarafından 
Türklüğü tahkirden dolayı takibata 
başlanılmıştır. Saibe Sara Hanım müd 
deiumumiliğe ııevkedilecektir. Fakat 
Türklüğü tahkirden dolayı takibat ya 
pahilmcsi için müddeiumumiliğin Bü 
yük Millet Meclisi riyasetinden izin 
alması icap etmektedir. Bunun için 
mevcuden müddeiumumiliğe sevkecfj .. 
lccek olan Saibe Sara Hanım Büyük 
Millet Meclisince takibat yapılmaaı 
için izin verinceye kadar serbest bı • 
rakacaktır. 

Kaçak ipekli ve sigara 
Dün limana gelen Romanya ban • 

dıralı Romanya vapuru yolculann • 
dan Madam Sofyarun Üzerinde muha. 
faza memurlan tarafından kaçak ipek 
li kumatlar bulunmuştur. 

Saadet vapuru ~· :ulanndan Ay • 
şe Han.m iaminde birisinin elindeki 

lstanbul mubteliti Trakyadan döndü 

Edimede Trakya mubtelitile bir ınaç yaaprak 7 ·O galebe çalan Ve
fa, Süleymaniye, Beykoz ve lstaıı:bulıııpor klüplerinden mütetekkil lı • 
tanbul muhteliti dün sabahki konvansiyonelle tehrimize dönmütlerdir. 
Kafile, istuyonda arkadqları ve klüp menauplan tarafından "Yata!,, 
sadaları arasmda karşılanmıtlardır. Resmimiz bu gelişi tesbit ebnekte
dir. 

BELEDiYEDE 

Haliç dolup 
Taşarken --
Avni Bey Halidn dolması 

için ne ıöylüyor? 
Halicin M>n zamanlarda bir hayli 

dold1ığunu ve deniz ve~aitinin bilhas
sa yukarı kısımlarda çok güçlükle İ§
liyebildiğini yazmı§hk. Dün bu mese
le etrahnda daimi encümen aza.sın .. 
dan Avni Bey §UDlan aöylemitlir: 

- Halicin dolmama" için çok es
kiden dedelerimiz muvafık bir u.'111 
bulmuşlar .. Yukan kıamılar dolmağa 
baıladığı zamanlarda burasını temiz 
lemek mecburiyetini tuğlacılara Ter
mişler. Malümya, ciırarda pek çok tui 
la harmanlan vardır. Bu harmanlara 
lazım olan çamurlar da buradan te
darik ediliyonnU§. Bir taraftan Haliç 
tuğlasının alımı da mecburi tutuldu • 
ğu için bu it kolaylıkla hallediliyor· 
mut. 

Zamanla bu mecburiyet lraldınlm 
ca Haliç baııboı kalmıt va doimap. 
baılamııtır. Belediye, muhtelif aeneler: 
de burasını tamamile temiz1etmek ça 
resini clii§ümnii§tür. Fakat mul'll.f be 
tediye bütçesine çok ağır celmiıtir. 
Maamafih, önümüzdeki sene esaslı fe 
kilde tanzim edilecek olan tehir büt· 
çesinde Halicin teınizlenmeıi iç.in mü 
him bir :rer aynlacaktır . ., 

Diğer taraftan belediye fen heye
ti de Halicin dolması meaeleıi ile ya• 
kmdan ali.kadar olmaktadır. Alika • 
dar bir zat henüz vapurların iukele
lere uğrayamamafl vaziyeti olduğunu. 
yalnız manevralarda mÜ§küli.t çekil • 
diğini söylemiştir. Haliçten çıkacalC 
ankazm belediyeye terki yolunda M• 
liye ile bir anlatma temin edilememe 
si yüzünden bu temizlik işinin de geri 
kaldığı ileri sürülmektedir. 

Zıbıtai belediye memurlarının 
tecziyesi 

Zabıtai belediye memurlarmm 
tecziyesi hakkında bundan sonra fU 
şekilde hareket edilecektir. Tecziye
si mevzuu bahis memurlar ,..,~sen ...,n. 
ı;. iseler polis divanınca eski zabıtai 
beled;yeden iseler belediyece hakla • 
nnda karar verilecektir. 

Ekmek ve fırancala numuneleri 
Şimdiye kadar ekmek ve franca • 

lalardan muayene edilmek üzere birer 
nümune alımyordu, ,: 

Bundan sonra ikiter nümune alı • 
nacak, birisi kimyahaneye cönderile • 
cek, diğeri sahibinde kalacaktır. 

Diğer taraftan bozuk çıkan ekmeli: 
ler için ,imdiye kadar unlan ... ıan ba 
yiler hakkında takibat yapılıyordu. 
Bundan sonra, bayilerin değil asıl i. • 
millerin mahkemeye 'Verilmeleri karar 
lqtınlmıttır. 

Şerefiye resmi indirildi 
Belediye vergiler kanununun de

iiifen 39 uncu maddesi dün tebliğ e • 
dilmittir. Badema terefiye verilme • 
dikçe yaptlan saha mnampJ .... !.r-r; tp • 
kemmül elmemiı addedilecektir .Beledi
yece, istimli.k vukuunda da §erc1ıye 
kesilecektir. 

Şehir işlerindeki tenkitler 
Son zamanlarda, tehir iılcri hak< 

kında gazetelerde çıkan tenKit, ıika· 
yet yazılarının ehemmiyetle nazan i· 
tibara alınarak tahkikat yapıbnaaı De. 
biliye veki.letinden belediyeye bildi • 
rilınittir. 

Tepebaşında operetlere 
başlanıyor 

Belediyenin Tepebafl bahçesinde 
Şehir Tiyatrosu sanatki.rlan tarafın • 
dan öniim.üzdeki cumartesinden iti • 
baren tema illere batlanacaktır. 

Bu hususta icap eden hazırlıklar 
tamamlanmak Üzeredir. Fiatlar 50 • 
70 kurut olacaktır. Oynanacak eser· 
ler arasmda (Üç Saat) n (lotanbul 
Efendisi) operetleri de tekrarlana • 
caktır. 

çuTalda da 15 kilo kadar kaçak aiga. 
ra bulunmuş, müsadere edilmiıtir. 

iskeleden aşağı 
Tünel caddesinde 5 numaralı 

dükkanın tavanını boyamakta o • 
lan boyacı F ransuva iskeleden mij.. 
vueneaini kaybederek yere düş • 
müş ve batından yaralanarak Be,... 
oğlu hastanesine yattrılmıttır. 

Bisikletler de .. 
Pangaltıda Bilezikçi aokak 39 

numarada oturan Faruk Beyin 6 
ya§ındaki Eınel ismindeki kızına 
Ahilya namındaki şahıs bisiklet. 
le çarparak kızı sol kolundan ha. 
fifçe yaralamı§hr. 

Orkan beyg:rler 
Küçükayasofyada Güngörmez 

sokağında oturan börekçi Hüse . 
yin oğlu Tahir Kumkapıda kömü~ 
iskelesinde börek satmakta iken 
sürücü F eridin arabasının beygir
leri ürkerek adamcağızın yaralan· 
masına sebebiyet vermiştir. Sü • 
rücii yakalanmıttır. 

Bı çı kla tehdit 
Langada Cami soka'.;rrrda Yer

vantohi kadının kiracısı Hasan e
fendi ile sokaktan geçen Artak a· 
rasında bir dil kavgası olmuf • 
tur. 

Hasan efendi bilahare valdesi
ne gitmek üzere sokağa çıktığı 
srrada Artak önüne çıkmıt ve bı
ç.a'k tethir ederek tehditte bulun
muftur. ATtak yakalanmı~"tır. 
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( Ameırlka seflrinlli"D ~özlle 1 
Çankayadakiçay ziyafeti 

Fakat bütün 
halde ev 

Bu ziyafet cidden güzeldi. 
teferruatı mükemmel olduğu 

sahibi bir türlü gözükmüyordu. 
Şimdi herkes ~tan aşağı elik • 1 buralarda bulunabileceğini akim • 

kat kesilmit hadisatı bekliyordu. dan bile geçirmezdi. Eakifdıirde 
Gözlerin ve kulakların kirişte ol- üç Yunan fırkasının karfısmda yal
duğu bir zamanda Türk lideri, hiç nız bir tek Türk alayı bırakılmıftı. 
kimseye ıezdirmeksiz:n taarruz sa- Fakat bu alay çok çahtkandı. Bu 
atini tesbit ve sevkulceyş ile tabi- alay cenuba taşınmış olan Türk fır· 
yesinin teferrüatı hakkında jene - kalannın yoksuzluğunu gösterme
rallerile müşavere edecekti. Bütün mek için geceleri bol bol ateşler ya· 
bunları ve bir askeri toplanmanın kar gündüzleri de fııkalar burada 
vukubulmakta olduğunu ne Anka- bulunduğu takdirde ne kadar toz 
ra, ne Yunanlılar ve ne de bütün çıkarırsa o kadar to;ı; duman yapar-
dünya bilmiyecek ve işitmiyecek- !ardı. 
ti. Bu hikayenin mütebaki kısmı Fethi Beyden umulan telgraf bir-
için fU başlığı kullanabiliriz: denbire geldi. Lloyd Georges'un, 
Bir futbol maçı ve bir çay ziyafeti Yunanlıların Türkiyeden kayıtsız 
Başkumandanın 28 haziranda şartsız çekilmelerine muvafakat 

Akşehirde bir futbol maçında ha- etıniyeceğini bildiriyordu. Mustafa 
zır bulunacağı matbuata resmen Kemal telgrafı cebine koydu. An. 
tebliğ edilmişti. Ankaradan kısa kara o gün Bqkumandamn birkaç 
bir müfarakat iç;n akla yakın ge- güne kadar Çankayadaki kötkle • 
lebilecek bu sebep kendilerine sa· rinde büyük bir çay ziyafeti vere
dece bir futbol maçında bulunmak- ceği havadislerini duyarak sevini -
lığın vereceği zevki değil ayni za- yor ve böyle muslihane bir eğlen
mıı.nda (ko~ularm ne konutluk- ceye İftiralı: için hazırlanıyor. Bu 
)arına kimsenin kulak kahartmıya- ziyafet cidden güzeldi. Bütün te
cağı!) bir yerde bazı zabitlerile ferrüatı mükemmel olduğu halde 
görütmek fırsatını temin edecek ev sahibi bir türlü gözükmüyor! 
ve otomobili ile ~nkaraya döner- Müşarünileyh ertesi sabah son 
ken kaı;_an~ıkta T urk hatlarının saat çaldığı zaman kendi adamla-
merkezı hır noktasına vararak ge- n arasında bulunmak için bir gece 
ceyarısınd~ f~a v~ kolordu ku • evvelisi otomobiline atlamıt ve An 
'?andanlarıle bırle?!P taa~ saa- karadan sessizce çıkıp gitınitti. 
tinden m~?a, kat 1 •• darb~. ı~ın bu Burada tuhaf bir hadise oluyor. 
zevatla bütün teferruatı goru,ecek Kumandanlarından birisi taarru • 
1Ve nih~yet bir. !~tb.?l .. maçmı ~y; • ırun birkaç gün geciktirilmesini 
retmenın verdıgı butün neşeyı sı:. çünkü hayvanlar yemsiz kalacağı
,ua.larmWı: taşıyarak Ankaraya do- m söylüyor. Lider cevap veriyor: 
ıııeceklerdı. "iki ·· h ·nsanı 

Şimdi hükUmetin harp pl8.nlan- gun sonra em ı ara 
:na dair kararsızlık içinde bulundu- hem d~ hayvanllll'a bol bol grda 
P havadisleri Anka.radan sızmıya bulacaı:=,, • 
başladı. Bu havadisleri gazeteler 25 agustosta karargiı.hmı Koca
Clillerine dolayarak her tarafa yay- tepeye kurdu ve s":bah saat ~.30 
~. Eflı:armmumiyede Tüık ordu- da taarruzu emrettı. Tam dakika
aımım daha bir müddet hiçbir ha- smda Türk topçusu piyade hücu
teket yapmıyacağma dair kanaat munu bazırlamıya ba,ladı ve on 
aetirdi. Herkes ve bilhassa Yunan- bet Türk fırkası Afyonu tutınakta 
hliır böyle dü,ünüyordu. Dünyada ~an ve hiçbir taarruzu beklem~yen 
omuzlannı silkerek: ÜÇ Yunan fııkasma baskın lıalınde 

"Kayıtsızlığa alrtmıt ve tefessüli çullan~. Yunanlılar elde~ gel~n 
ebneğe başlamıt Türkten ne umu• her teyı yaptılar. Fakat Turklerın 
lur ki! ani baalanı ve aayı üstünlüğü onla-

Diy~;du. n olduğu gibi geriye, timale doğru 
Ancak bu harp planları karar • uzanan hatlarına doğt'U yuvarla • 

sızlıktan çok uzaktı. Gizlice ve ge- dı. . . • . . 
cenin karanlıklarında yüriimek • Şımdı de, hıç beklenmıyen . .1>~~ 
..,.tile Eskitehirde Yunanhların H~~~n kopup gelen~~ ~u~ 
kartısında duran bütün Türk kuv- Turk bocwnundan daha buyük bır 
vetleri cenuba, yalnız çok mühim baskın da me~~~a çıktı. Mll;'taf:" 
olan Afyonkarahisan demiryolu ~~ gene bu~n h~p f~nnı kaı
telaki noktasına değil ve fakat bu delerıne ve metınle!'lne. ~ t~ ~
köşenin çevresine ve daha öteleri· lak asma~tı; benım ıçm çızmıt 
ne taşınarak ,etırin cenubunda olduğu krokiye atılacak bir ~öz, 
Dumlupınar tepelerine müteveccih b~sk~ ne .s~rı;tle yaprldıgını 
yerlere nazır mevkilerde yeri etti- gostermıye kafıdır. 
rilmitti ki kimae Türk kıtalarının Türkçeye çeviren: '.Ahmet EK.REM 

Londra müzakerelerinin neticesi 
(Başı 1 inci sahifede) 

f!ununla beraber Fransanın silahsızlan· 
mayi daima emniyete bağlı tuttuğunu 
habrlamak İcap eder. Bu tenit dahilin
de bir silahoızlanma mukaveleG akdi 
İmkanları da ancak bu misakın akdin
den sonra haııl olabilir. 

ROMA, 14.A.A. - Havas bildiriyor: 
Gazeteler timdiye kadar ıark misakı. 

na daima gayri müsait bulunuyorlardı 
Bunun için, Stefani ajanıının dün neş· 
rettiği tebliğ pek mühim telakki edil
mektedir. Bu tebliğe nazaran ltalya hü
kümeti 1'Şağıdalü üç sebepten dolayi mi
taka miısait bulumnuıtur : 

l - Misakın Almanya aleyhinde ol
madığı hakkında teminata maliktir, 

2 -- Mioakta Almanya için müsa..,at 
hkkının tanındığı kanaatindedir, 

3 - lngilteYe gibi, lıalya da Locar· 
no misakına sadrkhr. Fakat halen tasav• 
vur edilen ~ misakile yeni bir taah
hüt altına giı memektedir. 

Giornale dltalia Fransanın, Roma ve 
Londra hükiimetleri tarafından müsait 
bir surette tetkika layik bir proje ha
:urlamıt olduğunu yazıyor. 

Lavoro Faociıta diyor ki : 
Alman hükfunetinin ne ıe!ülde karz.r 

vermesi laznn geleceği bittabi yalnız 
kend'isine ait bir · ıtir. Fakat milli sos· 
yalistliğin Avrupanm fikri, siyasi ve ik· 
tisacli birliğinin tedrici bir surette le· 
ıekkülüne hadım olmak lüzuımnnı an
layacağını ümit ederiz. 
r,ama ve Sovyet Rınya hiikirrriyeti 

BERLIN, 14 A.A. - Alman ajan-
11 bildiriyor: 

lngiliz sefirinin, garp,· İrak ve Ak • 
deniz Lokarnolarile Milletler Cemiye -
ti miaakı arumda bir rabıta teıiaini is • 
tahdaf eden projeyi Alman bük.ime • 
tine tevdi ehnit olmasını mevzuu bah • 
seden gazeteler, Şark Lokarnosu misa
kının, intizar edildiği gibi, hadis ola • 
cak her hangi müşkülat karşısında mü
tekabil isllişare taahhüdü ile değil, 
mütekabil muavenet laahhüdü ile baş • 
ladığrnı kaydetmektedirler. 

Misak bu ıuretle askeri icraah, en 
tabü bir şeymit gibi, en ön safa geçir • 
mektedir. 

Binaenaleyh , Milletler Cemiyeti mi
aakının teminatı yerine kaim olacak o • 
lan bu misak H:abında F ranııanrn Şark 
Avrup:uındaki aakeri müttefiklerine ve 
h-epbirden mUes.sir olmak imki.mnı ver· ı 
mek itÇbarile hakikaten askeri bir mi -
oakt • 

Vakıa nazari olarak bu misale ihti
taf halinde muhtelif kombinezon!~ der
piş etmektedir. Fakat filen söz Fran -
sa, Sovyet Rusya, küçük itila/ ve saire 
ara11nda münıikit hususi mukavelele
rin teşkil ettiği şebekenin olacaktır. 

Misak projeleri Milletler Cemiyeti, 
misakını baltalamaktlı ve gerginliğin 
gayri asekri bir surette hal imkanını 
endiıe verici bir tarzda azaltmakta • 
dır. 

Cenevre müzakereleri de hadisele • 
rin seyri üzerine tesirini kaybedecektir. 
Buna rağmen , miıaklarda AJmanyanm 
Milletler Cemiyetine avdennden bahse
dilmektedir. 

Anlaıılıyo~ ki, bu misaklan yapan • 
lar Milletler Cemiyetinin herkes tara
fından tanınan ıslahı lüzumunu esas .. 
sız addel'mektedirler. 

Lehistan ve mıntaka misakları 
VARŞOVA, 14 A.A. - Yarı resmi 

gazete Polska yazıyor: 
lngilterenin Şark misakına karşı mÜ· 

ıait bir vaziyet a1masmı mucip olan 
Londra görüşmeleri, Fransanın siliıh • 
•!zlanma sahasında yaptığı tavizat iı .. 
t11na edildiği takdirde, yeni bir vazi • 
yet ihdas ebniş değildir. 

Lehiıtan intizar vaziyetinde kala • 
caktır. Lehistan meseleyi tetkik etmiı • 
tir, fakat henüz Almanyarun hattı ha • 
ne ıneç:lıul olduğu gibi, müttefiki Ro • 
manyanın da unutulmuı ohnasını tıbit 
ve mü§&bede nıecburiyetincledir. Lehis
tan, mıntlakavi misakları iyi bir ıurette 
ka<Jılamaktadır. 

Bunun için, teklif edilen misakın 
bö?"le bir misak için lazım OOuı f"'"aİtİ 
haız olup olmadığını bilmesi lazımdır. 

Lehistarun karar vermekte istical 
ebnesine lüzum yoktur. Zira Lehistan 
t.elclif edilen misaklar fikrini Sovyet 
Rusya ve Almanya ile olan ademi le • 
cavü:z itilifları ile daha evvel taıbik 
e&niı bnlunmaktadır. 

ltalya ve Fran- - lngiltere 
görüşmeleri 

BERLIN, 14 (A.A.) - Hava. A. 
jansından: lıalyan mahafilinin Fran
aız • İngiliz görüımeleri neticelerini 
müsait bir aurette karııladığına dair 
olan Stefani Ajansının tebliği Alman 
siyaai mahafilinde §iddetli bir heye • 
yan uyandırmıştır. Tebliğ, Rayi§tağ 
celsesinin açılmasından birkaç saat 

MJU.IYET PAZAR IS TEMMUZ 1934 

RESMİ TEBLİG 
.,._,...., '(.Bqı 1 inci sahifede) ~ 
'bir '&irine karsı nazarlannı ııe Tıis• 
laini eheınmiyetli nzrette tepıi1, 
etmiştir. 

Tiirkf.,,. ile Y afuırlilerin biribirini 
_, ,önlüklerine dair Dahiliye Ve • 
irili Beye ~ iki tarafın söyledikleri,. 
ni lıikôye etmeği oatıındaşlar arasın• 
daki geçimaizliği behemahal tedaııi et 
mek vaııilesinde ve kararında olan 
hiikiimet rmwafık bulmamaktadır. 

Bu kar§ılıklı tikiyetlerde beyne! • 
milel ıemitizm ve antiııeınitizm ede • 
biyatmm bütün siyasi iktıHdi ve mil
li anasın görülmekte olduktan bq • 
ka Türkiyeye ait bir hususiyet olarak 
Yahudilerin yabana dil ve harsta kal 
makta ısrar ettikleri ve içlerinde de 
militarize mmtakalarda memleketin 
emniyeti için zararlı ve casus adam • 
lar bulunduğu hakkmdaki zanlar mev 
cuttur. 

Diğer taraftan Yahudi münevver -
!eri milli hars meselesinin imperator 
luğa ait hatalar olduğunu haklı ola • 
rak &Öyledikten sonra Türk kiiltürü 
ile kayna§llla göaterdilderi arzusunun 
hakiki ve ciddi olduğunu ve memle • 
keletin enıniyeti için sadakat ve va • 
tandB§lık Tazifesine riayet hisleri a
leyhindeki §ayialann haksız ve isabet 
siz olduğunu Mmimiyetle bildirmek • 
tedirler. 

Şayialar 
Hazinuı ortanndım itibaren halk 

arasında bir de hükUmetin Yahudi • 
!eri Trakyadan kaldırmak istediği ve 
6'.kat hu hareketin açıklan açığa de· 
ğil hususi tertipler ve tazyikler ile ya 
pılmasmı terviç eylediği i§aa edilmi§ 
tir. 

Bu §eraİt albnda haziran 24 ten i
tibaren Çııııakkalede ve 30 Haziran
dan itibaren Trakyanm diğer muhle· 
lif yerlerinde hesaplarmı ve muamele 
!erini keserek 1stanbula nakletmek 
hareketi baılamış olduğu anlatılıyor. 

Hükümet merkezi, 3 - 4 temmuz
da vatanclafiar arasında dedikodu mev· 
zuunu qan filiyat ve t~bü•leri far. 
keden:k kat'i emirlerle müdahale ve va• 
zi,.,ti durdurmağa teşebbüı etmiştir. 

ilk gelen haberler ve tikayetlerden 
100 kadar Yahudinin mahalli ta•v'kl•r 
yiizünclen 1.ıanbula hareket ettikleri 
öğrenilmifiir. 

T eJbirlerden sonra 
Gerek ba ilk haberler ve gerekse rem 

muzun üç ve dördüncü günleri bir • 
cleııhire ııeniJleyen cereyanlar üzeri • 
ne 4 bmnuzda hükümtin aldığı mües
sir tedbirlerle Jıadiseler kat'i olarak 
clurdanalmuştur. 

Vukuahn huliisaşı 
ŞimıJiye kadar olan vukuat fU su • 

ııetle hulasa edilebilir: 
A - Trakyadan ve Çanakkalede 

mevcut olan yerli ve yabancı 13 bin ka,. 
dar Y alıudideu ceman 3 bin kadar 
niilusun lstanbula hareket ettiği talı • 
ınin olunuyor: .. 

B - Kazalarda ve Edimede boy • 
lııot. ....,ı.bü•leri olmuı ve bu teşebbüı
lıeıoe. mektep çocuklan kanşllnlınak ı•

tıenmiftir. 
C - Kırklarelinde 3 • 4 temmuz 

ııecesi çapulcu anasır harekete gele • 
ftlı: Yahudi evlerine tecavüzle hırsız -
lıia ve soyguncnluğa koyulmuflardır. 

Soygunculuk çarşıya ve dükkanla -
ra sfrayet etmeden bastmlmıı ve bu 
esnada 65 ev aoyaun.culuğa uğramış-

tır. . . 
D - Bütün bu hadisat esnasında 

bir jandarma ~bit olmu~ ve bir Ya • 
hudinin yaralanmasından batka nüfus • 
ça zayiat veya yaralanma vukuatı ol • 
ma.mııtır. 

Bugünkü vaziyet 
Yukardaki vukuat üzerine hükurr..,t· 

çe alınan lledbirlerin bugünkü vaziyeti 
de ıudur: 

A - Her yerde memurlar be; ·tür
lü propagandalar te&irinden zihinlerini 
kurtararak vaziyete ciddiyetle hakim 
kılmmıtlar ve hadisat eınasmda faali· 
yetlen kifayetsiz ve halütavırlan mü
samahakar görülenler idari ve adli mua
melelere maruz tutulmuşlardır. 

Krrklareli haJUıesi 
B - Kırklareli hadisesi ıiddetle 

takip olunmuı ve devam edilmekte bu· 

evvel viuıl olmuıtur. 
lngiltere ve Almanya 

BERLİN, lngilterenin Berlin aefi· 
ri, Alman Hariciye Nazırı M. Von 
Neurath'ı ziyaret ederek Londrada 
Fransız ve lngiliz hüki'ımetleri mu • 
rahhaslan arasında cereyan eden mü 
kalemelerin neticelerini kendisine bil 
dirmittir. 

Zira Milletler cemiyeti tamamen 
Fransız, hekemonyaaının siyasi bir le 
ıekkülü haline kalbedilmek isteniliyor 
Bu siyaset daha bugiinden kendini göt 
termektedir. Zira üç devlet muhtelif 
devletlerin itirazlarmı bile bile Sov • 
yet Rusyıııım Milletler Cemiyetine giı 
meıine karar vennitlerdir. Bu itiraz· 
lar hiç olmazsa bir noktai nazar te.ı· 
tisini icap ettirmeli idi. Şu halde bun· 
dan böyle Avrupa için bütün mühim 
kararlar Fransa ile Sovyet Rusya ara 
amda verilecetkir. Binaenaleyh bu em 
rİTaki aiyaaetine bir askeri siyasete in 
tizar edilebilir. Maalesef lngiliz te • 
~ebbüaü yalnız Alınanyada değil, ay· 
ni za.-nanda 1ıalya, Lehistan ve diğer 
memleketlerde bu temayülata karşı i
leri sürülen mühim itirazlan nazan İ· 
tibara almamaktadır. lngilterenin biz 
zat kendi ıiyasi prensiplerinde tam 
bir rieat teşkı1 eden bu muvafakatini 
Fransanm ne suretle istihsal ettiği ca 
yi sualdir. 

Mİ-sak projeleri hakkında, Corres· 
pondance Politik et diplomatik diyor 
ki 

Jngiltere sefirlerinin alakadar hü
k\imetlere tevdi ettiği misak projele
ri bu miaaklann nasıl bir nıhla taaav 
vur ve teabit edildiğini kafi derecede 
cöaterınektedir. AVT11Pa, Fransız - Sov 
yet menafiine teslim edilemez. Key· 
fiyeti anlamak için bu Üç misak prc· 
jeainin metnini daha ziyade tetkike 
lüzam yoktur. 

lannntflur. 3 - 4 temmuz ve 4 tem· 
muzda Y abadi evlerinden alınan ve ça. 
iman eıyanm timdiye kadar yüzde 
,.,ı>niı beşinden fazlası idari ve adli 
tedbirlerle meydana çıkanlnu§ ve sa • 
hiplerine iade ettirilmiştir. 

Müddiumumi mütevvikleri ve mü • 
tıecavizleri ciirümlıerine göre tevkif ede 
rek adli takibata başlamııbr. Hadiseden 
heyecana düşüp korkulanndan çeki • 
len Yahudi vatandaşlar avdet etmekte 
bulunmuıtur. 

C - Diğer taraflarda hesabını ke
serek veya korku ile çekilmi§ olanla· 
nn avdetleri için hiç bir mani olma • 
dığı herkese anlatılmış ve anlatılmak 
ta bulunmuıtur. Kırklareli soygunculu • 
ğu haricinde her türlü alım satun ve 
alacak verecek muamelelerini huku • 
met münhasıran adliyeye taalluk eden 
sahada görmektedir. Hadisatın bu • 
gÜnkü vaziyeti yukarıda söylendikten 
sonra hükıimet atide takip edeceği 
hattı hareketi hiç bir tereddüde ma • 
bal vermiyecek surette tekrar ve tas -
rih ebnek vazifesindedir. 

Hükumetin tedbirleri 
l - Hükiinıet her ne sebep ve ~e· 

kil altında olursa olsun hicret tazyik· 
!erine ve boykot hareketlerine mani 
olacaktır. 

2 - Adliyenin el koyduğu bütün 
suçlar süratle intaç edilecektir. 

3.- Yerlerinden çekilmiş olan Ya
hudilerden iotiyenlerin avdetlerine ma· 
ni olunmasına mahal verilmiyecektir. 

4.- Hükfunet için en mü
him mesele vatandaşlar ara
sında iyi geçinme ve emniyet 
içinde yaşama havasının ia
desidir. Dahili harici sebeple
re ve propagandalara maruz 
olan bu keyfiyette Hükfunet 
muvaffak olacağına ve müş
kilatı iktiham edeceğine kani
dir. Türklerin ekseriyetle ya
hudi vatandaşlara gizli ve a
şikar yardım etmek ve müf
rit zehirli propagandalara 
karşı yahudileri korumak için 
sarfettikleri gayreti ve teca
vüz teşebbüslerine karşı his
settikleri nefret ve istikrahı 
vaziyetin suratle salahı için e
saslı amil addetmektedir. 

5.- Türkiyede vatandaş
lar aleyhinde tahriklere ve 
düşmanlık tdkinlerine Hü
kfunet müsaade etmiyecektir. 
Hükfunet, matbuattan, va
tandaşlar arasına nifak koya
cak salgınlara karşı müteyak
kız ve basiretkar olmalarına 
intizar eder, 
6~ Memurlar, Hükfunetin hattı ba

rd<eti.ni tahakkuk ettirmek için bütün 
kuvvetlerini sarfedeceklerdir. 

C. H .F. katibi umumiliği, vazifesini 
iyi yapmamış olan idare heyetlerini tah
kik etmektedir. Fırka balmrundan va
melerini suüS'limal ebnİ§ olanlar hak
kından fırkaca İcap eden muamele ya
pılacaktır. Fırka teşkilab, HükUınetin 
noktai nazarı ile tam bir mutabakat ha· 
linde memurlara kendi sahalarında her 
suretle yardım edecektir. 

Hükfunet hadiseleri ve ted
birleri olduğu gibi nakleder· 
ken, vatandaşlar için endişeyi 
mucip bir vaziyet ve mesele 
kalmamış olduğunu beyan e
der. 

latanbul bePnci icra memurluğundan: 
Tamamına yeminli üç ehlivukuf marİ· 

fetile 5500 lira takdir edilen lstanbulda 

ahı çell'bi mahallesinde yemi§ iskelesi 

caddesinde eski 6, 8, 10 ve yeni 8, 10 

nınnaralı dükkan 960 hisse itibarile 65 

hissesi açık "'thrnwıya çıkanbruı olup 
1-8-934 tarihinde §arlnamesi divanhane

ye talik edilip 16-8-34 tarihine müsa· 

dil perşembe gÜnÜ saat 14-16 ya kadar 

Istanbul beFnci iora dairesinde paraya 

çevrilecektir. Arttırmaya iştirak için 

kıymeti muhammenenin yüzde 7,5 nis· 

petind., ~y akçesi alınır. Müterakim ver

gi, belediye. vakıf icaresi müşteriye 
aittir. Arttmna muhammen kıymetinin 
yü,de 75 §İni bulduğu takdirde ihalei 
kat'İJ esi icra edilir. Aksi takdirde en son 

arthranm taahhüdü baki kalmak üzere 

arttırma 15 gÜn daha temdrt edilerek 
1-9-934 tarihine miiıadif cumartesi gü-

nü saat 14 • 16 ya kadar ikinci arttırma 

olarak müzayede İcra edilir. 2004 numa• 

ralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı 

maddesine tevfikan ipotek sahibi alacak· 

blarhı diğer alakadaranın ve irtifak hak· 

kı sahiplerinin dahi gayri menkul üze· 

rindeki hakları ; hususile faiz ve masa• 

rife dair olan iddialannı evrakı müspİ· 
telerile 20 gÜn içinde icra dah-esine bil
dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakla
n tapu sicillile oabit olmadıkça satış be
delinin paylaşmasından hariç kalacak· 
lan ve alakadarların işbu maddei kanu
niye ahkamına tevfikan hareket ebne· 

!eri n daha fazla malumat ahnak iste
yenlerin dairemizin 33-225 numaralı 
cloı yasma müracaatlan lüzumu ilin o • 

lunur. ( 1137) 

ikinci maç bugün 
_(Bal' 1 inci sahifede) 

- Sarına. ne alan belli, - satan.. 
Bir arsa futbolüdür ıidiyor. 

.Yahut: 
- Ben maça gelemedim, iyi oyna· 

dılar mı? 
- Hangi iyi oynaması.- Arsa fut· 

bolünden farklı değil .•• 
Bu (arsa futbolü) nedir ve niçin 

aon zamanlarda futbolümüzü tarif e· 
den bir tabir olarak kullanlryor? 

Senelerce evvel, bugünkü gibi, iyi 
kötü birkaç stadnnız yoktu. lstanbu
lun biricik aahası Kadıköyünde, §İm
di Fenerbahçe stadı olan Ünyon klüp 
sahası idi. O zamanın sporuna ve apor 
telB.kkisine göre meıbur V emhley ata• 
dı sayılan bu saha taslağı, en mühim 
maçlara, en hararetli karıılapnalara 
sahne olurdu. Mühim maçlara ve bü • 
yük takımlara giremiyen futbolcüler, 
daha doğruou futbol heveslileri, ma
halle aralarmdaki bot ve ufacık ar • 
salarda iki numara bir topa olanca 
kuvvetlerile ve rastgele vurarak, ar • 
sanın etrafını ku§atmak betbahtlığma 
uğranıı§ evlerin camlannı bu henga • 
me ıangır §Ungur indirerek guya bir 
nevi futbol oynarlardı. Futholün bu 
nevine meııteinin ismi verilerek (ar .. 
sa futbolü) denirdi. 

lşte oon zamanlarda futbol tarzı • 
mızın düşmesi üzerine ekser maçların 
zevkaiz!iğine, bilgiaiz oyun tarzma 
İçerliyen seyirciler, bu eski tabiri, ta· 
zeliverek ortaya attılar. 

Bu tabiri !(eldiği yere gönd..-ecek 
olan, ancak, F enerbahçelilerin cuma 
ııünü Yugoslavlara kar§ı gösterdik • 
len mükemmel ovun tarzmın futbo • 
lümüze hakim olabilmesidir. 

Cwna günü Fenerbahçenin misa • 
firlere karşı ilk maçını seyretmiyen • 
ler, (araa futbolü) yerine cidden (yük 
ıek bir Avrupa futbolü) kaçırdıkları
na hayıflanmalıdırlar. Hayıflanacak 
nokta bir ta.kunımızın bir ecnebi ta
kınuna karıı parplak galibiyeti biz • 
zat görmekten mahrumiyet değil, asıl 
o takımın fevkalade bir oyunla seyir
cilere verdiği zevkten uzak kalmak • 
tır. 

(Yüksek futbol) diyince ne anla· 
nz: Mi.nevi yorgunluğa uğramamak, 
atletik kabiliyet göstermek, &eri ve yer 
den oynamak, kah açıklarla ve kah 
ortadan açıla kapana şa~rrtıcı hücum
lar yapmak, kuvvetli §Ütler çelmnek ve 
fırsatlardan istifade etmek. 

Mioafirlere kat"§• ilk oyunlannda 
F enerbahçe takımında yukanda say
dığanız nokta1arın bepıi mevcuttu: 
On be§ dakikada iki gol yediği halde 
minevi bozguna uğramadı. Misafirler 
daha iri yan, ve uzun boylu olduk • 
lan halde Fenerliler katiyen bir a(ıle • 
tik ezginliğe düşmediler. Sürat ve yer 
den oyun itibarile mükemmeldiler. 
Muzafferin açıklara paslan, açıkla • 
nn ortalara fırsat hazırlayı§lan Mu • 
zafferle Nanuğın §Ütleri ve muhacim
lerin hemen her fıraattan istifade e • 
di§leri unıum.iyctle kusursuzdu. 

Fenerbahçe böyle yüksek bir fut• 
bol tarziledir ki, farklı bir mağlUbi· 
yete ve hatta mağlubiyete müstahak 
olmryacak kadar futbolü temiz ve bil 
gili oynayan Yugoslavya takımını bü
yük farkla yendi. 

Misafirler, bugün gene Kadıköyiin 
de, gene F enerbahçe takun~le in ti • 
kam maçı yapacaklardır. lntıkamlan 
nı alabilecekler midir? Doğrusunu söy 
!emek laznngelirae, Yugoorlavya, iyi 
ve kuvvetli bir takundır. lntikammı 
almak için uğrafBcaktır. Fakat emi
niz ki, cuma gününün kahramanları 
da canla batla uğratacaklardır. Ve 
eğer F enemabçe cuma günkü güzel 
oyununu tekrarlarsa artık (arsa fut. 
bolü) tabirini öldürecek bir takımnnız 
oldu demektir. Böyle bir takım, gele
cek cuma için de, me§bur Sestanm 
takımına kal"§• ümitlerimizi kuvvet • 
lendiren bir varlıktır. 

Sadun GALiP 

MAKiNE MUTEHASSISI 
Karadeniz sahilinde büyük bir şirket

te istihdam edilmek üzre Türbin ve 

Kompresörl ... de bilfiil çalıfmq tecrübe

li bir Türk Makine mütehauısma ihti

yaç .-ardır. Taliplerin tercümeihal ve 

bonıervis 'YJll"akalan sureti ile fartlannı 

"N. F. 371" rumuzu ile latanbul 176 

N<;. Posta kutusu adresine bildinneleri. 
(1117) 

-
lttanbul 6 ıncı icra dairesinden: 

Bir borçtan dolayi tahtı hacza alın· 

mış olan 1800 liralık gayrimübadil bo

nosunun birinci artırmada kıymeti 
muhıımminesi bulunamadığından ikinci 

açık artırma suretile paraya çevrilmesi 

ne karar verilmiş ve yevmi satışta 16 

temmuz 934 tarihine müsadif pazartesi 

günü saat 10 da Barsa binası dahilinde 

satılacağından talip olanların mahalli 
mezkllrda memuruna müracaat ebne)e .. 
ri ilan olunur. (1119) 

Şark misakı 
Ve Italya 

ROMA, 14 (A.A) - Sovyet Rı ... 
yanın Roma sefiri M. Vladimir Pot• 
emkine, dün öğleden sonra M. Musso 
!ini tarafından kabul edilmi~tir. 

Mülakatın mevzuunu ihtimal şark 
misa!o projesi te§kil ebnitşir. M. Mu•· 
aolini Rus sefiri ile görüşmeden 24 
saat evvel lngiliz sefiri Sir Eric DrUJll 
mond ile gÖrü§IJJÜŞ idi. 

İtalyanın İngiltere tarafından 8"t 
lin hükUıneti nezdinde yapılmış olan 
teıebbüsü iyi bir nazarla görmekte ol 
duğunu ,~e hiç olmazsa manen bu te"' 
şebbüse iştirak etmekte bulunduğu b• 
dibidir. 

Gazeteler, dört garp devletinin 
yani Fransa, İngiltere, Almanya ve 
ltalyanm yapacaklan te§riki mesai • 
nin faal bir şekil iması lazım gelınek 
le olduğu fikrini ileri sürmektedirler• 

Seylap felaketi 
Japonyada 46 köyü 

sular götürdü 
TOKYO, 14 A.A. - Son dakikada 

haber alındığına göre, evvelce bildiri • 
len hasarattan gayrı, 1şikova eyaleti 
dağlık kısmında kain köylerden birini 
sular götürmüştür. 50 köylüden yal -
nız 4 Ü sağ kalmıtlır. 

Iıtanbul ikıinci icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayi paraya çevrilmesi ınu 
karrer olup yeminli ehli vukuf tarafın· 
dan tamamına (Bin dokuz yüz elli) li· 
ra kıymet takdir olunan 'Beyoğlunda fo 
riköyÜnde Kurtuluş caddesinde 1, 6, S 
numaralarla murakkam ve (130) metr• 
murabbamda bulunmı bir kıta arsanın 
tamamı açık arttırmaya vazedilmiş olup 
18-8-934 müsadif cumartesi gÜnÜ saat 
14 ili 16 ya kadar dairemizde birinci 
açık arttmnası icra kılmacakbr. Arttır• 
ma bedeli kıymeti muhammenesinin 
yüzde yetmiş beşini bulduğu surette ~ 
kiır gayri menkul müşterisi uhde5'İne İ• 
tırarun teahhüdü baki kalmak üzere 
bale olunacaktır. Aksi takdirde son art• 
2-9-934 tarihine müsadif pazar günü saal 
14 den 16 ya kadar keza dairemizde Y' 
pılacak olan ikinci açık arttırmasında 
dahi arttırma bedeli kıymeti muhaıtı· 
menesinin yüzde yetmit beşini bulmadı• 
ğı takdirde satış 2280 numarah kanun 
ahkamına tevfikan geri bırakılacaktır• 
Arttamaya iştirak ebnek isteyenlerin 
mezkur gayri menkulün kıyn>eti muba"1' 
ınenesinin yüzde yedi buçuğu nisbetind• 
pey akçesi veya milli bir bankanın temi· 
nat mektubunu hamil bulutunalan la• 
zımclrr. Haklan tapu sicillerile sabi! 
olımyan ipotekli alacaklılarla diğer a
lakadarlann irtifak hakla sahiplerinin 
bu haklarmı hususile fafa ve masrafa 
dair olan iddialarını ilan tarihinden iti• 
haren yinni gün zarfında evrakı müs· 
bitelerile birlikte daireye bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde haklan t..pU 
sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelini~ 
payla§masmdan hariç kalırlar. Mütera• 
kiın vergi, vakıf icareıi tanzifiye ve teJ1'" 
~iriyeden mütevellit belediye rusumlart 
mÜ§ter:İye aittir. Daha fazla malUmat al 
mak isteyenlerin 21·7-934 tarihinden i
tibaren herkesin görebilmesi için daire• 
mizde açık bulundurulacak olan arıtır· 
ma §"M:namesile 933-232 r.umaralı do•· 
yasında mevcut ve mahalli mezkurun 
evsaf, mesaha ve sairesini havi vaziyet 
ve takdiri kıymet raporunu görüp an· 
layabilecekleri ilan olunur. (1118) -latımbul bqinci icra memurluğundan: 

Tamamına yeminli üç ehlivukuf ;na• 

rifetile ( 13589) lira kıymet takdiredİ· 

len Kadıköy Caferağa mahallesinde ı<i· 

rilos hacı Şükrii sokak eski 1 mükerrer 
yeni 2 numaralı maa lıağçe bir bap ha• 

nenin tamamı açık arttırmaya çıkarıl• 

mtf olup 1-8-934 tarihinde §&rtname!İ 
!alik edilip 1~ tarihine müsadif 

pe'l"ffibe günü -ı 14 ten 16 ya ka• 
dar lstanbul 5 inci icra dairesinde parıt 

ya çevrilecektir. Arthrmaya iıtirak için 

kıymeti mubammenenin yüzde 7,5 ni•· 

pelinde teminat akçesi almır. Mütera• 

kim vergi, belediye, vakıf icaresi mÜ§" 

teriyc aittir. Arttmna muhammen kıy• 

metin yüzde 75 §ini bulduğu takdirde 

ihalei katiyesi icra edilir. Aksi takdirde 

en son artlrranm taahhüdü baki kaı.nal< 
üzere 15 gün daha temdit edilerek 

1-9-934 tarihine müsadil cumartesi gii• 

nii saat 14 • 16 ya kadar müzayede ic· 

ra edilir. 2004 numaralı icra iflas kanu· 

nunun 126 mcı ma.ddesine tevfikan ipo

tek sahibi alacakhlarla diğer alakadarr 

run ve irtifak hakkı sahiplerinin dalıİ 
gayri menkul üzerindeki haklan husu• 
sile faİzi ve masarife dair olan iddiala• 
nru evrakı müspitelerile 20 gÜn içinde 
icra dairesine bildinneleri lazundır. Ak• 
si halde haklan tapu skillile sabit olın"" 
dıkı;a satış bedelinin paylaşmasmdan Jııı• 
riç kalacaklan ve alakadanarm iıbu ınad 
dei kanuniye ehkilmına tevfikan harek•1 

etmeleri ve daha fazla malumt lamak is• 

teyenlerin dairemiz.in 34-1769 numara• 
lı dosyasına müracaatlan lüzumu ilii.11 
olunur. (1138) 

Istan bul Birinci ve ikinci 
iflas Memurluklarından: 

lstanbul adliye ıarayının yanması üzerine yenileme işleri hakkın· 
daki 2367 No. lu kanunun tayin ettiği müddet bitmek üzeredir. Yeni·. 
leme muamelesi için mezkôr kanun un 11 ve 24 ve 26 ıncı maddeleri 
hükümlerini nazarı dikkata alarak gerek alakadar ve gerek intihaP 
edilmiş olan iflas idare mümes.sillerinin kanun müddeti geçmedeJJ 
evvel yenileme talep ve muamelele rini ifa ve \kmal etmeleri tebliğ .,e 
ilin olunur. ( 1131 ) 



İstanbul Kumandanlığı satınalma komisyonu ilanları 

lstanbul Kumandanlığına 
müstakil kıt'alarm ihtiyacı i
çin 6400 kilo kuru soğan pa
zarlıkla alınacaktır. ihalesi 
17 • 7 -934 salı günü saat 15 te 
d~~. Taliplerin şartnameyi 
gormek üzere her gün ve pa
zarlığa İştirak İçin de o gün 
ve vaktinde Fındıklıda lstan
bul Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 
<7> (3908) 

• • • 
1. .F: ihti!acı için 10,000 ki·-

1? I_>ırınç, ihalesi 27 -6-934 ta
r~hınde yapılmış İse de verilen 
fıat pahalı görüldüğünden t k 
rar pazarlığı 16-7-934 e 
lesi günü saat 15 30 d dırpazTarr 1 . ' a . a
-~p erın şartnameyi gönnek 
uzere her gü w . t. k . . n ve pazarlığa ış-· 
ıra ıçın de o ,,;;.. akt. d F .. ~. ve v ın-
e mdıklıda Istanbul Ku-

mandanlığı Satmalma komis
Yonuna ·· (3909) muracaatları. (8) .... 

Fırka kıt' l .h . . · l 3 arı ı tıyacı 1. 
çın v ı S d w 

ı J •'·•O a e yagı ka-
pa ı zarfl .. k a muna asaya kon-
lu~~U.~ · ihalesi 31-7-934 sa-

111.pgul ~u saat 14,30 dadır. Ta
erı .. · .. n numune ve sartname-

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

Fırka Kıt'aalrmm ihtiya
<'I için 22,382 kilo patlıcan, 
22,382 kilo fasulya, 2,232 
kilo bamya, 9, 734 kilo Do
ınates kapalı zarfla münakcı.
saya konmuştur . İhalesi 
31-7-934 salı günü saat 16,30 
dadır. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün >'::! mü
nakasaya iştirak için de o 
gün vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplariyle F m
dıklıda Istanbul Kumandan
lığı Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (13) (3907) 

• • • 

MİLLiYET PAZAR 15 TEMMUZ 1934 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI ' 

Yolcu Ücretlerinden : Samsun - Sivas kısmında yüzde 
60 Manisa - Bandırma kısmında yüzde 50 tenzilat yapılınış· 
tır. 

Şebekenin diğer kısımları ııe tenzıfata tabı kısımıarın ıs
tasyonları arasında seyahat edenler de, Samsun · Kalın ve 
Manisa - Bandırma kısımlarında katedecekleri mesafeye gö
re, tenzilattan istifade ederler. 

1 il III 
Samsun - Sivas 724 525 335 
Manisa - Bandırma Şehir 632 462 294 
lzmir - Bandırma Şehir 932 679 432 

Tenzilat, 15 Temmuz 934 den Birinci Kanun 934 ni
hayetine kadar devam edecektir. Fazla tafsilat için istasyon· 
lara müracaat edilmelidir. (3818) 4'Jl40 

Haydarpata - Sapanca göl tenezzüh trenleri 15-7 -1934 
tarihinden itibaren Adapazanna kadar devam edecektir. 
Sapanca· Adaoazar kısmı için ilaveten alınacak gidiş dönüş 
ücrt>tleri. 

kuruştur. 

1 
75 

11 
50 

111 
30 

Haydarpaıa - Adapazar tenezzüh trenlerile beş yaşınıs 
kadar çocuklar (beş yaş dahil) parasız ve beşten fazla Yatta 
olan çocuklar da büyük yolculara mahsus ücretle seyahat e
deceklerdir. 

Tarifenin çocuklar hakkındaki bu hükmü Sapanca -
Adapazarı kısmında 15-7-1934 tarihinden ve Haydarpaşa· 
Sapanca kısmında da 15-8-1934 tarihinden itibaren tatbik 
edilecektiı ·. (3914) 

~ EVKAF MüDIRIYETt iLANLARI 1 
1 - Büyükdere'de Hacet sokağında 13 No lu hane 
2 - Üsküdar, Selimiye, Har em iskelesi 3-4 No lu hane. 

Fırka Kıt'alarınm ihtiya- 3 - Kızıltoprak, Zühtüpaşa, Tahtaköprü 51 No. lu hane. 
cı için 18,000 kilo kuru so- 4 - Bahçekapı'da 4 cü Vakıf han 1 ci katta 13 No.lu oda. 

Yı .. gorrnek Üzere h~r gün ve 
rııunakas . . ~ k . . .. aya ıştıra ıçın de o 
eun ve k · d ı .f va tın en evvel tek-
1 Ve t • F en1ınat mektuplariyle 
d ıntı~lıda İstanbul Kuman 

an ıgı Satınalına komisyonu-

ğan pazarlığa konmuştur. 1- 5 - Kızıltoprak, Zühtüpaıa,Bağdat C. 18-32 No. lu dükkan 
halesi 18-7-934 çarşamba gü- 6 - Kızıltoprak, Tuğlacı Mustafaağa, Cami, 19 No. lu ,, 
nü saat 15 tedir. Taliplerin 7 - Kızıltoprak, ,, ,, ,, 23 ,, ,, 
şartnameyi görmek üzere her 8 25 - ,, " " " " ,, 

na .. 
llıuracaatları. (9) 

gün ve pazarlığa iştirak için 9 _ ,, Zühtüpaşa, Bağdat C. 32 ,, ,, 
* * * de o gün ve vaktinde Fındık- 10 43 

(3903) 

S 1. • - ,, ,, ,, ,, " 
,, e ırnıyede 33 Fırka ihti- lıda İstanbul Kumandanlı- 11 45 
,ac · · - " " " " " 
36 oo6'nki36,000 kilo patlıcan ğı Satmalma komisyonuna 12 _ ,, ,, Tahtaköprü 53 ,, ,, 
kit' lo fasulya, 6,000 müracatları. (14) (3910) 13 - " Tuğlacı Mu;ıtafa, Zühtüpaşa 19 No.lu gazino 

0 
Bamya, 12,000 kilo Do- 14 - Haseki, Keçihatun, Ha.<!eki, C. 57 No. lu dükkan 

;ates kapalı zarfla münakasa Askeri' fabrikalar ilanları 15 - Kumkapı, Muhsine halun, lbrahimpaşa 30 No. lu dük-
3~_7 konmuştur . ihalesi kan. 
d' ·934 salı günü &aat 15 te· Bakırköy Barut Fabrikala- 16 -Yusufpaşa. Topkapı caddesi, Çeşme ittisalinde 115 
~~· Taliplerin şartnameyi rı muhafız kıt'ası ihtiyacı i- No. lu baraka. 

gormek ;;•er h .. ·· · 280 ki od fp H ki k .... e er gun ve mu- çın çe un pazarlıkla 17 -Yusu aşa, ase · C. 23 No. lu dükkaı 
~a asal'.'a iştirak için de o gün mühayaa edilecektir. Taliple- 18 - Üsküdar, Çinili, 219 No. lu dükkan. 

e vaktınden evvel teklif ve · · · · anlamak 19 R M lernj rın şeraıtını ve pa- - ,, um ehmetpaşa, Balaban Mevlevi tek-
d ki nat mektuplariyle Fın- zarlığa girmek üzere 19-7-934 kesi bahçesinde dükkan. 
l ~ ıda İstanbul Kumandan- perşembe ünü saat 14 de fab- 20 - Çarşı, Kahvehane S. 14 No. lu dükkan. 
1 ~~ Satmalma Komisyonuna rikada müteşekkil Komisyona 21 - ,, Sahaflar 59-57 1'1?. lu dükkan. 
tnura'-aatları. (10) (3904) müracaatları. (3884) 22 - ,, Yarıtaşhan S. 9 No. lu dükkan. 
----------~------__:......:_.:......:~--- 23 - ,, Keseciler, 91 No. lu dükkan. 

Çatalca M .. t hk M k 24- ,, Kazazlar, Orta sokak 29 No. lu dükkan us a em ev i Kumandanlığı s h 1 25- " ,, ,, 25 ,, ,, 
a na ma Komisyonu Reisliğinden: 26 - Kasımpaşa, Camiikebir, kışla boyu 5 No lu dükkan ve 

ı ·ı Çatalca Müstahkem Mevki lnt'atı ihtiyacı icin 18 000 oda 
d~ 0 kaade Yağı 4Ağustos 934 cumartesi günü s~at 14:30 27 - ,, ,, Mektep S. 6 No. lu dükkan. 
rnua;palr z~rf usuliyle münakasaya konmuştur. Taliplerin 28- " " Atik Teuane kapısı 7 No.lu dükkan. 
HadırnYenk .. ~ve saatinde teminat mektuplariyle birlikte 29 - " " Mektep S. 32 No. lu hane 
l OY\lnde A k ~ S ı K · 30 - Kasımpa.şa, Camiikebir, Atik Tersane kapısı 36-38 No. arı. (3832) s en atma ma omısyonuna müracaat: lu hane. 

31 - Kasımpaşa, Camiikebir: Atik Tersane kapısı, 48 No.lu 1 dükkan. 
tanbul Üniversitesi Mübayaat 32- Kasımpaşa Gazi Hasanpaşa, Mektep s. 6-34-36 No. 

lu hane ve müştemilatı. 
Komisyonundan: 33 - Kasımpaşa, Cezayirli Gazi Hasanpaşa, Dereboyu 20 

&ene?nivrrsit~. ~erkezi . ile Fakülteler ve müştemilatının 34 _ ~:~~:acazi Hasa:-ıpaşa, Kayık iskelesi 41-43 
tıu) rn~a 1Yesı ıçın (Maden, kok, mangal kömürü ile odu No. Iu dükkan. 
levfik~za{5edeye münakasa I<,.. nununun maddei mahsusasma 35 - Kasımpaıa Gazi Haııanpaşa, Dere boyu 6-8-1 O No. lu 
)ı zarf D ri7-9~~ tarihinden 5-8-1934 tarihine kadar kapa· ahır. 
l'vluhav us~ Ke ~unakasaya konulmuştur. Taliplerin her gün 36 _ Kasımpaşa Gazi Hasanpaşa, Dereboyu 22 No.Iu ahır 
edebili İ o~syonuna müracaatla şartnamelerini tetkik 37 - " Bedrettin, Havuzkapısı 37 -39 No. lu ahır. 
Muha r b:• .Talipler teminatlarmı bir gün evvel Üniversite 38- Boğaziçi, Rumeli feneri, caddesinde 35/ No. lu 
zar 'Zi.~e .. sıne Yatınnalan ve ihale günü olan 5-8-1934 pa dükkan. 
zır buİu s:it 1 ~ !e Üniversite Mübayaat Komisyonunda ha Balada yazılı emlak 935 senesi Mayıs nihayetine kadar 

- unm arı ılin olunur. (3843) kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. Talip olmak 
1 isteyenler Temmuzun 25 ci Çarşamba günü saat 15 e kadar 
stanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: ~vkaf Müdüriyetinde Vakıf Akarlar Kalemine müracaat-
lstanhul'd S ları. (3888) 

şı caddeaind ~. ~manviranı Sani mahallesinde Uzunçar· 
13500 

Kilo Dagwlıç eti· 
bin lira tnuh Guınuş oğlu hanı itti&alinde kain (2000) iki 
934 Pazar ~~en bedelli 5 numaralı dükkan 29 Temmuz 13500 Kilo Beyaz karaman eti. -
lar.aktır. lstekllİ s~at on dörtte açık arttırma suretiyle satı- Gureba hastanesinde 1934 senei maliyesi zarfında lüzu-

erın pey akçe leriyle müracaatları. (M) mu olan yukarıda yazılı iki katem koyun eti kapalı zarf u-
(3657) sulile münakasaya konmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak 

üzere her gün Levazım idare sine ve ihale günü olan Tem 

İstanbul Posta Telgraf 
Başınüdürlüğünden: 

Cümhuriyetin On y l 
kii tedavüle ko l uncu 11 Bayramında 3 gün için mev
rntşlır. (3885)nu an pulların satılmayanları kamilen yakıl:, 

Çatalca Müstahkenı Mevk" K d 1 ... 
ı uman an ıgı 

Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 
e Çat~Ica Müst~hkem Mevki kıt'aatı ihtiyacı için 180 ton 
krn~klık un 4 Agus~~s 934 T. Cumartesi günü kapalı zarf 

Us.ıl.ılc saat 14 de munakasaya konmustur 
A·•· ':aii;:ıluin teminat ~ektuplarile .~frlik~e Hadımköyünde 

"••en Satnıalma Komısyon una muracaatlan. (3830) 

muzun on altıncı günü saat on beşte teminatı muvakkate 
akçesi olarak sekizyüz ııek· sen bir lirayı alelusul Vezney 

e teslim ederek idare Encüme- nine müracaatları . (3387) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
İstanbul Uzunçarşı • Mercan ağa mahallesinin Uzun· 

çarşı eski Babiser askeri, yeni Harbiye caddesinde eski 8, 
10 ve yeni 59, 61, 61 / 7 numaralarfa murakkam yedi Oda, bir 
Ardiye, bir Büyük Mağaza ve bir büyük Maranogz Atelyesini 
nlÜştemil iki katlı ve iki kapılı ~ümüş oğlu namile maruf 
Han bedeli iki taksitte ödenmek şartile muhammen (9000) 
Dokuz ·hin lira kıymet üzerin den kapalı zarf usulile 29 Tem· 
ınuz 934 Pazar günü saat on dörtte satılacaktır. Taliplerin 
muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde temi
nat ve teklifnamelerini yevrn ve saati mezkUrdan evvel Is 

tanlıul Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil Satış Komiı 
yonu Riyaı:.etine tevdi etmeleri. {M) (3658) 

7 
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Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Eskişebrin Karacaıebir köyll civarında kain Hilaliahmer mer

keı anbanncla bulunan fa:ı:la bakır ( ka:ı:an, tepsi, ıahan, tencere 

taTa, vesaire ) edevab ve ayrıca llsttbeç, vernik, neft, çiri~ ve 

alnminyum toz boya 19 Temmuı 1934 perşembe glhıl saat 14 ten 

17 ye kAdar açık atbrma surelile aahlacağından alakadar olan 

taliplerin yevmi mezkürda bakır etyasınıa muhammen kıymeti 

olan 132800 kuruşun ve diğer boya malsemulnin kıymeti mu

hammenui olan 67200 kuruşU11 ylizde ona nispetinde depozito 

alı:çelerile anbarda teıekknl eden ıatıf komisyonuna mllracaat 

eylemeleri. 

Gerek müzayedeye iştirak edecekleri •• gerek satılacak di

ğer mal:ı:emeyi g6rmek isteyenleri aobara getirip glltOrmelı: için 

her glin saat 13 te köprü batında bakkal Latif biraderlerin 

dlkkioı önUnden anbara ait bir otobns lıareket ettirileceği ilin 

[1124] 

:._ ' ,.ı."_ • -- · . ~ ... ' • • • 

• Duvarcı Ustası Aranıyor 
Sümer Bank lstanbul şubesinden 

Uşak Şeker fabrikamızda 2 • 3 ay sürecek montaj iıleri için 
: 5 duvarcı uıtasıoa ihtiyaç Tardır. 

Bu ustalar ateı tuğlalarında çalıtmış ve kazan aksamını llre· 
bilecek iktidarda bulunacaktır. Kendilerine fabrikada veya u,ak· 
ta yatacak yer ve öğle yemeği temin edilecıktir. 

Bu müddet için Ü§ağa gitmek iıteyeolerin, tercümeihal ve 
ehliyetaamalerile şubemiıı: mübayaat servisine derhal mlracaalları 

(1128) 
~ '.. , . ~ . . • •. ı . ' .• - ~ • 

Ankara Belediyesinden: 
Mezbahada yapılması tekarrür eden firigorifik ve tefer· 

ruatı için icap eden proje ve şartname ve keşifnamenin ih
zarı iki ay müddetle münakasaya konulmuştur. Şartnamesi 
ni görmek ve tafsilat almak isteyenlerin hergün Fen işleri Mü 
dürlüğüne müracaatları ve müsabakaya iştirak edeceklerin 
ihzar eyleyecekleri proje şartname ve keşifnameyi 11 Eylül 
934 salı günü saat on yediye kadar Belediye Reisliğine ver-
meleri. (3895) { 

Nafıa Vekaletinden: 
Çubukderesi üzerine beton olarak kısmen İnşa edilmiş 

c.>lan barajın geri kalan kısmının bitirilmesi ve bu baraja ait 
nn1avin tesisatın yapılması ve bendin inşası esnasında Çu
bukçı.yı sularının akıtılmasını temin edecek muvakkat mec
raların açılmaııı ve inşaatın tatbik ve İcrasına muktazi bütün 
ameliyat kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. Mü 
nakau 5 Ağustos 934 tarihine müsadif Pazar giinü saat 
15 de Ankara'da Nafia Vekaleti Müsteşarlık Makamında 
yapılacaktır. Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası ve 
ehliyeti fenniye vesikaları ile (67,500) liralık teminatı 
nıuvakkateyi hamilen aynı gÜn ve saatta Komisyonda bulun 
maları lazımdır. Talipler bu husustaki şartnameleri (20 şer 
lira mukabilinde Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme Mü
dürlüğünden tedarik edebilirler. (3871) 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevki kıtaatı ihtiyacı İçin 900,000 
kilo mutbak odunu 4 Ağustos 934 cumartesi günü saat 
13,30 da kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Ta
liplerin teminat mektuplarile biı likte gün ve saatinde Hadım 
köyünde Askeri Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(3831) 

lnhiaarler U. Müdürlüğünden: 
2000 kilo Makine yağı 
6000 
5000 

200 

,, '' '' 
,, Gaz Yağı 
,, Dinamo Yağı 

) 
) 
) 
) 

1600 ,, Bir ve iki nu- ) 

28 - 7 - 934 Cumartesi 
saat 15 te. 

mara Damga ) 734 C · 21 . 7 - umartesı 
kurşunu ) saat 14 de. 

200 Kilo Tut kal ) 
400 ,. Reçine ) . 

Balada yazılı malzeme. hız~larmda yazılı günlerde pazar 
Iıkla satm alınacaktır. Taliplerın şartnameleri almak üzere 
her gün ve paz.a~lık ~çİ? de t~y in. ol~an gün ve saatte yüzde 
7 5 teminatları ıle bırlikte Cıbalıdeki Alım, Satım Komisyo· 
n~na müracaatları ilan olunur. (3775) 

. 
Biner Kiloluk on yedi ve Beşer yüzlük 27 ve üçer yüz 

lük üç ki cem'an (47) adet yerli mamulattan baskülle (45) 
adet 150 kiloluk kantarın 21-7 -934 tarihine müsadif cu
martesi günü saat 16 da pazarlığı yapılacaktır. Talipler yüz
de 7,1 / 2 teminatlariyle Cibalideki alım satım komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. (3743) 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
Belediye için iki Vidanj makinesi alınacaktır. Talip o· 

lan firmaların tekliflerini Belediye Reisliğine rröndermcleri 
ilan olunur. (3899) 
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1 Ueniz volf arı 

HEPSi BIRIBIRINE 
HEPSi DE A YNi V 

HANGiSiNi 

. BENZIY.DR... 
iTLERDE BULUNUYORLAR: 
INTiHAP ETMELi :1 

Bir soğuk hava dolabını satın almazdah evvel bunları düşünüyorsunuz.. 

Fakat piyasada bulunan bütün markaları gördükten sonra bütün bu 

soğuk hava ~olapları arasında yalınız birinin temayüz ettiqini 

göreceksiniz. O da "FriQidaire"dir, 

B O U R L A B i R A DE R LE R ve Şsa 

1 Acenı!ıe~i ~ E Kf ~ıö; ~ö~rÜba§ı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mü!ıürdarzade 

jıırı--· Han. Tel 22740 ---•i 
l'rabzon yolu 

CUMHURi YET vapuru 17 
Temmuz SALI 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam. 
sun, Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rizeye. Dönüşte bun
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. (3876) 4201 

JZMIR- SÜR' AT 
lSKENDERİYE yolu 
IZMIR vapuru 17 Temmuz 
SALI 11 de Galata rıhtımın
dan kalkacak doğru İzmir, Pi
re, lskenderiye'ye gidecek ve 
dönecektir. (3898) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 16 Temmuz 
PAZARTESİ 19 da Sirkeci 
rıhtımından ka.lkacaktır. (3899) 

Fatih sulh üçüncü hukuk hakimli
ğinden : 

Ydikulede Narh kapuda çıkmazı so 
kağında 4 No.Iu hanede sagİr Zehra ha
nıma ayıu hanede mükim daym Fehmi 
Ali Beyin sagirin bil'umum umuru ve 
ayetini ifa etmek üzere 12-7-934 tari
hinden itibaren vasi tayin olunduğu i
lan olunur. (1121) 

lsanbul Ziraat Bankasından:· 
Sıra 

No. su 
942 
943 
944 
945 
946 
956 
973 
U74 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
933 
984 
985 
986 
987 

Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre mu
No. su hammen kıymeti 

Büyükada Cami • Gazi Avrenos AhtaP hane ve bahçe 171/ 960 3 72 T. L. 
,, Karanfil Zeytinlik Arsa 3/ 8 11 eski, 30 yeni 141 ,, 
,, Maden Aslan Hane ve bahçe 57 / 64 12 357 ,, 
,, Karanfil Timyana Arsa 14/ 18 28 eski, 15 yeni 60 ,, 
,, ,, ~ Paskal Çıkmazı ,, Tamamı 4 mükerrer 40 ,, 

Tophane Yahya Çelebi Acı Çeşme ,, ,, 1 O 1000 ,, 
Bostancı Bostancı Çatal Çeşme ve Orta sokak ,, arşını 400 ,, 14 harita 11 · mükerrer 100 ,, 

" " " " " " 400 " 15 " " 100 " 
" " " " " " 400 " 16 " " 100 " 
" " " " " " 400 " 17 " " 120 " 
" " " " " " 200 " 18 " " 50 " 
,, ,, ,, ' ,,ve Yozgat ,, ,, 362 ,, 22 ,, ,, 91 ,, 

" " " " " " " 337 " 23 " " 85 " 
" ,, " " " " " 487 " 24 " " 122 " 
" ,, ,, " " " ,, 462 " 25 " " 1 16 " 
" ,, " " " " ,, 437 " 26 ,, " 11 o ,, 
" " ,, " " " " 412 " 27 " " 104 " 
" " " " " " " 387 " 28 " " 100 " 
" " " . " " " " 362 ,, 29 " " 91 " 
" " " " " " " 410 " 30 " " 103 " 
" " " " " " " 390 " 31 " " 98 " Yukarıda cms ve mevki ve evsafı sairesi yazİII gayrimenkuller yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden 

veya gayrimübadil bonosile ödenmek şartile açı k arttırma suretile temdiden satışa çıkarılmış olup ihaleleri 2-8-934 perşem
be gÜnÜ saat on beştedir. 

Mezklir gayrimenkuller den 973 - 974 - 975 - 976 sıra numaraları pazarlıkla diğer açık arttırma suretile satılacaktır. 
MLizayedeye gireceklerin mezkUr giinde saat on dört buçuğa kadar pey akçalarıru yatırma!arı lazımdır. Senei haliye vergisi
le belediye resimleri müşteriye aittir. (37 41) 

Edirne Jandarma Efrat 
Mektebi Kumandanlığındanı 

Azı Çoğu 
00000 250000 

50000 
6000 
2500 
3500 
3500 
8000 
4000 
8000 
4000 
2000 

15000 

6000 
3000 

10000 
2000 
2000 

X>OOOO 
8000 

38000 

3500 
1460 

200000 
7000 
3000 
4000 
4000 
10000 
6000 

10000 
5000 

3000 
20000 

8000 
4000 

15000 
2500 
2500 

250000 
10000 
38000 

3500 
1460 

Cinsi 
Ekmek pi-. 

§ll'me 

Un 
Sade Yağ 
Zeytin yağı 
Sabun 
Makarna 

Nohut i 
Süt 
Yoğurt 
Et 

Saman 
Kuru fasul-

ya 
Bulgur 
Börülce 
Pirinç 
Kuru üzüın 
Bezelye 
Odun 
Arpa 
Maden ko-

mürü 
Gaz yağı 
Benzin 

Azı 
3500 

8000 
8000 

30000 
300 

8000 
8000 
8000 

1 8000 
8000 
8000 
8000 

8000 
8000 
8000 
1700 

15 
5000 
1000 
1500 

350 
300 

150 

Çoğu 
4000 

10000 
10000 

350000 
500 

10000 
10000 

10000 
10000 
10000 
10000 
10000 

Cinsi 
Mercimek 

Patates ' 
Sovan 
Sığır eti 
Koyun eti 
Domates 
Prasa 

Ispanak 
T. fasulya 
Lahna 
Kabak 
Bamya 

10000 Patlıcan 
10000 Taze bakla 
10000 Semiz otu 
2000 Toz şeker 

25 Çay 
7000 Tuz 
2000 Dane zeytin 
2000 Beyaz peynir 

400 
350 

200 

Reçel 
Kırmızı bi

ber 
Sirke. 

Edirne Jandarma Mektebinin bir senelik ihtiyacı olan 
yukarda cins ve miktarı yazılı ( 45) kalem erzaktan un ve 
sığır eti kapalı diğerleri aleni olmak Üzere 18 - 7 - 934 tari
hinden itibaren (20) gün müddetle münakasaya konulınuş
tuı·. isteklilerin şerait anlamak Üzere Mektebe ve münaka
saya iştirak için de 11-8-934 Cumartesi günü saat 10 da 
Edirne Merke7 Mal Müdürlü .3-ünde toplanacak Komisyona 
müracaatları ilan olunur. (3861) 

• 

SIHHATiNi SEVENLERE 

0.JDE 
Afyonkarablsar Madensuyunun hazımsizliğe, Kraciğer ve böbrek 

rabaısızLklarına karşı şifa! hassalanndan istifade edenlerin adedi 
giln geçtikçe arııııaktadır. 

IFYONKiRA 1 AR ADEISUYU 
içenlere kolaylık olmok üzere su kamyonetle müşterilerinin yerle· 
rine kadar gönderilmekte ve aynca on şişelik kasalarla da su 
verilmektedir. 

Umumi ıabş yeri: Yeniposıane civarında Aksaraylılar ha
nında Hi!Aliahm er ,.uş mağazasıdır. Telefon: 20062 

( 4036 ) 4036 

Çatalca Müstahkem Mevki 
Satınalma Komisyonundan: 

Müstahkem mevki ihtiyacı için 40,000 kilo kırıple ve 
120,000 kilo Lavemarin kömüru 21-7-934 Cumartesi gÜnÜ 
saat 11 de açık münakasaya konmuştur. Taliplerden evsaf 
ve ıeraiti öğrenmek istiyenlerin Hadnnköy Satmalma komis
yonuna münakasa gün ve saatinden evvel müracaatları. 

.(3517) 3895 

Gayri Mübadiller Takdiri 
Kıymet Komisyonundanı 

Pazartesi 16 Temmuz 1 No.dan 548 No. ya kadar 
Çarşamba 18 ,, 549 ,, ,, 690 ,, ,, ,, 
Perşembe 19 ,, 691 ,, H 861 ,, ,, ,, 

Alacakları mecmuu 1000 lirayı geçmeyen ve karar nu 
maraları yukarda yazılı olan gayri mübadillerin binde 4,3 
nisbetinde nakit istihkaklarını alınak Üzere hizalarında gös
terilen ~nlerde komiuona müracaat etmeleri. (3913) 

ı .. t.ı., 
--· 

ATİE 
tarafından VE RE S 1 Y E satılan 

Elektrik cihazları aayeainde 

YEDE RAHAT 
Y' di sa. tıf yeri: 

Metre Han Beyoğlu Tolefen 
Cumhuriyet meydanı Taksım 

" Necati Bey caddesi Salı pazarı 
" Elektrik Evi Beyazıt 
" Muvakkithane cad. No 83 Kadıköy ,, 

Şirketi Hayriye iskelesi Üsküdar 
23 Nisan caddesi No 19 BUyUkada " 

" 
(950) 

Deniz Levazım Satınalma 

44800 
40918 
43439 
24377 
60790 
60312 
55128 

4034 

Komisyonundan: 
321 adet saç levha 
260 ,, Köşe bent 

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

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

) T emınuz 934 salı günü saat 

5875 kilo perçin çivisi 
1 ) 15.30 da. 

) Açık azaltması 24 temmuz 
.1 ) 934 salı günü saat 16.30 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda miktarı yazılı 
saç levha ile köşe bentler kondenser boruları kapal• zarfla 
perçin çivileri açık azaltmaya konmuştur. 

Şartnamesini almak istiy nlerin her gÜn ve münakasa
ya İştirak edeceklerin de yukarıda yazılı gün ve saatlerde Ka-
sımpaşada kain komisyona müracaatları. (3464) 

3893 

Çatalca Müstahkem Movki 
Satınalma Komisyonundan: 

Müstahkem Mevki kıt'at hayvanatı ihtiyacı içinl 10,000 kilo 
kuru ot ve 85,000 kilo saman 16-7-934 Pazartesi günü sa -
at 13 te açık münakasaya konmuştur. Taliplerden evsaf ve 
şeraitini öğrenmek istiyenlerin münakasa saatinden evvel 
Haclmıköy Satmalına komisyonuna müracaatları. (3516) 

3894 

,- Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ., 
• Mektep Eyliilün 17 inci pazartesi günii açılır. Koleç la11D1Dclan maada 

mükemel ticari ve ev idaren ıubeleri vardır. Sıhhat ve ahlak ve büı
nühale pek iyi dikkat! ve ihtimam edilir. Leyli talebeler ücretinde mühim 
tenzili! yapılmışbr ve ücretler dört taksitle ödenir. Kayıt cünleri Ağus

tostan itibaren Cuma ve Sah günleri. Fazla malıimat için her zaman mek-
tupla miiraca~ edilebilir. Telefon 60474 (697) 

3908 

lstanbul Sıhhi Müeaıeıeler Satın. 
alma Komisyonu Reiıliğindenı 

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

Güzel San'~tler Akademisi 
Müdürlüğünden: 

Akademizde muhtelif Şu bE>lerin bir senelik mesaisini 
gösteren bir sergi açılmışhr. 

Bu sergi, 15 Temmuzdan 30 Temmuza kadar her gün u-
mııma açıktır. (3840) 4170 

Umumi Nefriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve ~baacılık T. A. Ş. 


