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Fransa ya kafilesi 
gidiyor. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

Mıntaka misakı hakkında M . 
Barthou sulh siyesetile ala
kadar devletler Fransa ile bir 
araya gelmelidir diyor. 

FlA Ti 5 KURUŞTUR . 

tı de~İ't~a F ranaa olmak üzere ba
•iy118i k er arasında vukubulan 
laın ol.:~~tm~ann daimi ve ıağ
gazetele:i ıgı~ı ~abat için ltalyan 
llıekted' 1 tu ıhtımalle .. i sayıp dok-

ır er: 
ı -HiçR 

Tupada oynadu•!a, Fransanın A.v
let olur mu? ıgr aiycıai oyunlara a-

2 - Uzak ~ ,_. far,.ta v . . 
uen güne naziklefti '!?''Y~tın gün. 
Rusya kendini büsb "t8:~ bır •ırada, 
l • . u un Avr · 
erıne verebılir mi? Vakt' upa ı~-
P<ırktaki bedbaht bir m ılhe Uzak 
de" 'l · ·d·k· k u arebe gı mı ı ı ı, oca Ruııya İmp 
lorlug" 1. . ık ara. . unun teme ını y ma de ce• . re .. 0ıne getırrni,ti? 

'd/-;-- Kü~ük itilaf develtleri; ken. 
1 erme duşecek biribirine ayk 

va ·ı b . ırı 
zı e ve mec urıyetleri nasıl ya-

P<tcak/ar? 
4 - Müşkül ve hadiııelerin •" 

tat' k un • arşıııında Bat>.'?an anlaşmaları. 
•n mukavemet kudreti ne olabilir? 
liatırlardadır: Geçen sene orta. 

fa Dörtler misakı atıldığı zaman , 
~alyanlar derin bir haz duymuşlar-
h ı. Zannediyorlardı ki, İtal)a 
eyrıelm'lel politika aleminde en 

•on "k b·· .. Yü sek noktaya varmış ve 
'1~~n_ milletler gözlerini Romaya 

ınışler •. Bazı milletler, realite
(Devamı 5 inci sahifede) 
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Grevcilerin adedi 65 
bine y6kselmi9tir • A

merika büyük bir 
tehlikeye maruzdur •• 

SANFRANSISKO, 16 (A.A.) -
Bugün aaat 8 de yapılmaar takarriiı
eden umumi ırrevin arifeıi oian pa -
zar akjanu birçok kantrl<'hklar ve 
yağmacılıklar olmuştur. 

Oaldandda grMcİ ırruplar bak • 
kalların camekinlannı kırarak ena· 
kr yağma etmek iıtemiılerdir. 

Polis ile halk araaında çarpıtma
lar olmuttur. bir milli muhafız biı· 
ırrevciyi ıüna'ülemittır. Polis miidfü"j 
nün elinde aaayiti temin için 150 po· 
lıa vardır. Belediye reiıi, polia mü • 
düriine 500 memur kullanmaaı için 
müsaade etmiıtir. 

Paza1" ırünü 4800 t..arnvay iıçiıi 
t..anıvayları çekerek grev yapmıılar
dır. ltliyen birkaç t..amvay da bu • 
lfİin duracaktır. 66000 grevci ifçiyi 

,.._-"_ 'lio-.....,__~c--..;;;.-~--' ..ı idare eden komite eloııek ve .. t l<!v· 
aatmın devaınına karar verm.i.ftir. Amerikacla veuler clevam edalııen 

bir krüva:zörle balık avına çıkan 
A,..erika Reisicümhurv M. Roonvelt 

Rüşvet davası 

v AŞ1NGTON, 16 A.A. - ' DC• 

(Devamı 5 inci sahifede) 
• 

Metr Salem ve L. F araci 
ağır para cezası verecek 
Ankara Asliye ceza mahkemesi dün 

kararını suçlulara tebliğ etti 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Birinci 

asliye ceza mahk\"Ilesi Metr Salem ve 
Leon F araci Efen • 
diler hakkında aıağı• 
detki karan bugün 
öğleden aonra tef • 
him etmiıtir: 

"Rüşvet teklif ve 
vadetmekten ıuçlu 

Metr Salem Efendi
nin ceza kanununun 
220 nci maddesine 
teı.•fikan ve takdiren 
600 lira ağır para 
Cezaai!e mahkiimiye .. 
tine ve rüıvet ola .. 
rak vaat ve verilen 

Leon FARACt paranın memur Rüı-
bul edil . tü Bey tarafından ka 
223 .. ~emesıne mebni ceza kanununun 

. u.ncu maddeıine tevfikan yarısının 
Llc.~lıle. JOO lira ıt.ğır para cezaıiJe mah .. 
kumıyetıne ve Scılem Efendinin, cürmün 
vukuu esnaıında 65 yaşını mütecaviz bu 

(Devamı 5 inci sahifede) 

, 

Metr Salem'in mahkemede çi:zilmİf 
bir krokm 

SALI 17 Temmuz 1934 Tel: { Müdür: 24318, Yaxı it1eri müdürü: 24319. 
idare ve Matbu : 24310 . 

ıı ııııııııııııııııııııııııııırıııırıırrıııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

lktısat Vekili Celal Bey 

BURSA, 16 (Te4efoola) - Orhane • 
!İnden avdet eclon lkbaat Veı.;Ji Celil B. 
buırün öğleden ıonra reıımikiifadı yapo
lacak olan süt toe:u febrilauıru teşrif l>u
yunnuılardır. Rcfakatierinde lmıir Va
lin Kazını Pata ile BurN. Valisi Fazlı 
Bey ve diiıer ze\'at olduğu halele ototııo· 
biMe oaat 16 da fabrikayı te4rİf buyuran 
Vekil Beyin viirudu Nbrikamn dildüiü 
ile haber verllmlftir. 

Vekil Bey 500 dcııı fazla dawtHler '8· 
• ralınclan ııdlo9larla karıılanmııtır. 

Celal Beyin nutku 
lktııat Vekili Celi.1 Bey fabrikanın 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Balkan Hariciye 
Nazırları Anka
ra' da toplanacak 
M. Tatarescu geliyor 

---o-

Hamdullah Suphi Bey 
dün geldi 

Evvelki gün tehrimize gelmiı olan 
Bükieş Sefirimiz Hamdullah Supbi Bey 
dün akıamki trenle 
Ankaraya gitmiıtır. 
Hamdullah Supbı 
Beyin Ankarayı zi
yareti eyllılde Ro -
manya Baıvekili M. 
Tatareac,u'nun An -
karaya vaki olacak 
:ıiyareti ile alakadar
drr. 

M. Tatareıcu'nu 
bu ziyaretinde Tür
kiye • Romanya ara
ıında mevcut dosta
ne münaıebatın tak .. 
viyesi meıeleıi ve Hamdullah SUPHİ B. 
bilhaua Balkanlar 
meıeleıi görüıülecektir. 

Bu ziyaretten ıonra te§rinievvel ıon .. 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Yeni Üniversite rektörü 
bugün geliyor 

Yeni Üniversite Rektörü Cemil Bey 
bu sabah §ehrimize gelecek ve yeni va
zifeaine baılıyacak • 
tı.-. 

Verilen malumata 
ıröre, Cemil Bey, O· 
niveraite Rektörlü • 
ğünü vekaleten ifa 
edecek, burada meı-
guliyeti bittikten 
ıonra Anknradaki 
vazifesine dönecek -
tir . 

Eski Rektör Ne-
ıet Omer Bey bu-
gün vazifesini Ce
mil Beye devrede • 
cektir. 

CEMİL BEY 

Yeni bir proje hazırlandı. Kömür, va
purlara bir elden ve tek fiatla verilecek 
Yeni tesisat için 8 milyon lirahk bir istikraz y .ıpılaca k 

lıtanbul limanın
da bundan sonra bil
hassa Türk kömürıü
nün Türle ve ecnebi 
ııemilere en ucuz fi. 
atla verilmesi mese
lesine büyük bir e
hemmiyet verilmek
tedir. 

Liman Şirketi mü
dürü Hamdi ve Ti
caret Odası meclisi 
azalarından Kara Os
man zade Suat Bey
lerin Pire Ye laken· 
derlyede yaptıkları 
tetkikat neticesinde 
İstanbul lımanının 
.kömür itlerinin tan· 
zimi için bir proje 
tanzim edilmiftir. 
Proje üzerinde veka
letin tetkikatı ikmal 
edilmit ııibidir. Ya
kında tatbikine geçi· 
lecektir. 

lktısat Yekili Ce
lal Bey bu itle biz
zat metgul olmakta
dır. Projeye nazaran: 
latanbul limanında 
vapurlara kömür tev· 
ı:iatı lstanbul Liman 
idaresi tarafından 
yapılacaktır. lstanbul lstanbulda bugünkü vesaitle laömür tahmil 
limanında Türk kö- ve talıliyeıinden bir iki intiba 
mürünün ihnıkiye olarak Akdeniz mür mıntakası tesis edilecektir. 
mıntakasının en ucuz fia.tından Bu kömür mıntakıııında en 
daha ucuza verilmesi için bir kö- (Devamı 2 inci sahifede) 

Mühim bir nokta: --w. A. C. bugün geliyor 
Rusyaya gidecek Halkevi takımı Ses

tanın takımile karşılaşmalıdır 
Halkevi futbol takımı bu ay sonunda 

dost Sovyet memleketini ziyaret edecek· -----~---------. 
tir. Evin futbol l:\kın1'nı te~kıl eden 
ıporculann ekse.-isi milli takım futbolciı
landır. Ve lstanbulun muhtelif kulüp • 
]erine menıuptılr. 

Son zanıanlard, mili; takım hiçbir fa· 
aliyet göıtennediği için muhtelif ku • 
lüplere mensup futbolcüleı· bir araya 
gelip bir takını halinde oynamamışlar • 
drr. Halbuki, velev dost bir memlekete 
olsa da, bir spor turnesine çıkan bir ta • 
kurun biraz hazırlık geçirmesi ilk şar~ • 
trr. . . . .• 

Böyle ciddice bir hazırlık ıçın, ogren-
diğimize göre bir frr•al çıkmıı, fakat bu 
frraat kulüpçülük yüzünden kaçırılmış • 

trr. al 
Öğrendiğimizi anlat ım: 
Fenerbahçenin aon hafta Yugoslav 

takımını getirttiği malumdur. Yugoı • 
lavya, F enet'bahçe ile ilk maçını yaptığı 
gün, maçta bulunan Türkiye Futbol Fe
derasyonu Reisi, ikinci maçın Ruıyaya 
gidecek futbolcülerle oynanmasını F e -
nerbahçe Kulübü idare heyetinden ıifa • 
hen rica etmiş, F enerbahçeliler de ıeya· L_ ....;.:;.... .... _ı...;~::.;_~Iİlitı11iiil:il:Ca~ 
hate çıkacak ve Halkevlerini tlemsil ede-
cek milli futbolcülerimize bir hizmet ol
malt üzere bu teklifi memnuniyetle kabul 
etmiştir. 

Bu suretle ikinci, yani pazar günkü 
maçın Halkevi takrmile Yugoalavya ta • 
kuru arasında yapılmasına karar veril • 
mittir. 

Fakat gene öğrendiğimize göre, o ak
pm, Galatasaray ldare Heyetinden bir 

Bugün şehrimize gelecek Vi.]la • 
nanın W. A. C takımının merkez 

muavini Kubeş 

zatla F ederaıyon Reisi arasında geçen 
bir telefon muhaveresinde, F cdera.syon 
Reiıi, Galatasaray Kulübünün Fener • 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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Telef on şirketi tesisatı 
nasıl satın alınacak 

1 •••••• ' 

Mübayaa bedelinin 150 milyon lira 
tutması ihtimali var 

latanbul Telefon Şirketi tesisatının hükfunetçe satın alınmasına, 
Heyeti Vekilece karar verildiğini yazmıştık. Mukavele mucibince, Te
lefon tesisatının mübayaası için şirkete bir sene evvel haber verilme
si lazımdır. Mübayaa bedeli de ya amortisman üzerinden veya te
sisatın kıymeti takdir edilmek suretile tesbit edilecektir. 

Amortisman meselesi, şirket !ennayesinin alt•n veya evrakı nak
tiye olması ile alakadaııdır. Şirket bunu nazarı dı '.:ate alarak ser
mayesinin lngiliz lirası üzerinden tesbiti için Maliye vekaletine müra
caat etmif ve nakit i,Ieri müdür muavini Rü•tü Beyin <le dahil oldu
ğu bir komisyonda bu mesele müzakere edilirken Metr Salem ve Leon 
Faraci Efendilerle mahut ıüşvet hadisesi meydana çıkmıştı. 

Bugün, firket sennayesi Türk parası olarak kabul edilmiş olduğun 
dan bu mesele artık halledilmittir. Şirkete verilecek mübayaa bedeli 
de amotisman üzerinden tesbit edilecektir. Mübayaa bedelinin ne mik
tar olacağı henüz malum değilie de bunun 150 milyon lira raddesin
de olması muhtemeldir. 

Vekiller hey' eti ---
A\ı'< neşriJ at yapan ec

nebi gazetelerinin 
Tür ki yeye ithalini menetti 

ANKARA, 16 (A. A.) - icra Ve -
killeri Heyeti "Sanı · Gene, Seduction, 
Surpcrise l'humour, Paris plaisire, Pariı 
magazme, Allo - Allo, Beaute, Paria, Sex 
appell ,P aravent, Secret de Paris" mec· 
mualarile 11Je suis partout" gaz.cteıinin 
meml ... ketimize sokulmalarını menetmiş
tir. 
"Milli lnkılô.p., mecmum:ı tatil 

eclilcli 
ANKARA, 16 A.A. - latanbulda 

çıkan Milli inkılap mecmuasının, neş
riyatile memleket içinde ve dışında 
fena bir cereyan huwle l'etirmek ve 
milli vahdeti bozmak gayesini ta • 
kip etttiği anlaşıldığından, matbuat 
kanununun ellinci maddeai mucibin
ce, tatili icra vekilleri heyetince ka .. 
bul olunmuştur. 

Dil kurultayı 
Birinci Kurultayın zabıt

ları neşredildi 
ANKARA, 16. A.A. - T. D. T. C. 

umumi kiıtipliğinden : Birinci Türk dili 
kurultayının zabıtları kitap halinde çık
m:ttn·. Birinci Türk dili kurultayına 
aza s:fatiyle iştirak etnUt bulunanlara 
birer ııusha takdim edilecektkr. Kurul
tay azasından mebus beyefendilerle 0-
nİ"leriİtc mensuplarma, ı.:se. muallim 
mektebi ve orta mektep türkçe, edebiyat, 
taı~h fel>efe muallimlerine ve stajiyer
lerin~ ve maarif vekô.leti müfetıitleriyle 
diğer maarif mensuplarına ait nushalar 
maarif vekiletİJKe kendilerine gönderil
mit lİr. 

Bu zatların haricinde kalan kurultay 
azasından Ankarada bulunanlann cemi• 
ye~ merkezine, lstanbulcla olanlann lı· 
tanbul maarif idaresi altındaki doevlet 
matbaaıı ıatıf yerine müracaatla son 
adreılerini kaydettirenk kitaplarını al
maları ve başka yerlerde bulunanlarm 
dıı Dir mektupla hüviyet ve açık adres
lerini l>ildirmek vo lıitabın taahhütlü poa
ta ücreti olan 35 kuruşluk posta pulunu 
.ıondermek aure6yle ls.'anbulda devlet 
nıatbaası müdürlüğüne müracaat etme.-
len lazımdır. u~ı -

Recep Bey geldi 
C. H. Fırkaaı Umumi Katibi Recep 

Bey dün aabah Ankaradan şehrimize. gel
mittir. Recep Bey, trenden Pendik'te 
inm·1, oradan lstanbula geçm.İftİr. 

iki gün sonra Ankaraya avdet' edecek 
olan Recep Bey dün öğleden tWVel C. 
H. Fırkası lstanhul Merkezine gelerek 
bir müddet meşgul olmuştur. 

Recep Bey Ankaraya avdetinden bir 
hafta aonra tekrar tehrimize gelecektir. 
Meclisin tatil devresi münaaebstile Fırka 
m..-kez bürosu da l>ugÜn\erde telırimi.ze 
aakledilecektir . 

Muğlada orman yangını 
MUCLA, 16 (A. A.) - Merkezin Ba

yırköyü cıvarındal<İ Etkin onnanmdan 
yangın çıkmış, bir ..... t içinde köylüler 
ve zabıta Urafmdan söndüriilmüıtur. 

Sinopta bir idam 
SiNOP, 16 (A. A.) - Kaçırmak iste

diği kızın ana ve babasını öldürmekten 
ve kızı yaralamaktan ıu~lu Boya~d~ 
Düz Karaağaç köyünden katıi.I lbrahimm 
ölum cezascı asılmak suretile diin infaz 
edilmiştir. 

Ölüm cezası 
AYDIN, 16. A.A. - Çinenin Bolur

tu köyünden on yaşında lsmail oğlu 
l\iustaiaya taan-uzada bulunduktan son· 
ril cürmünü gizlemek için çocuğu gölde 
boğarak öldüren ayni köyden müdür o
j!ullanndan Mehmet oğlu Mustafa hak· 
kındaki ölüm cezası bu sabah infaz edil· 
mittir. 

Konyada üç katil idam 
edildi 

KONYA, 16( A. A. - Çumra'run Gö
vercinlik köyünden Şeyh Mehmet kan11 
Hediye ile oğlu Ahmet ve arabacılan 
Mahmudun yollarını bekliyerek paraları· 
nı gasbetmck icin f~ci bir surette katle
den ayni köyd~n Çakır Yusuf oğlu Der
viş.Celil oğlu Mehmet, ve Molla Ahmet 
oi>lu Recep ha:.lan,,da Konya ağırcez:ı 
mahkemesince verilip taadiloi atiye ikti
ran eden ölüm cezası bükiımet meyda -

nda asılmak suretile infaz edilmiıtir. 

Af yf!nda zelzele 
Devam ediyor 

AFYONKARAH1SAR, (Milli -
y;t) - Hala zelzeleler, hafif ve 
fasılalı bir turette devam etmekle
dir. 

iki gün evvel gece saat 22 yi 
27 dakika geçe, cenuptan ,imale 
doğru, on saniye kadar süre.t ol
dukça ,iddetli bir sarsıntı olmu,, 
halk evvelki fiddetli zelzelenin 
korkuaile, geceleyin sokaklara dö
külmü,, ve birçok aileler, geceyi 
açık yerlerde geçirmişle. •dir. Bere
ket venin, nüfusça hiç hır zayi
at olmamı~.ır. 

Evvelki zelzeleden bazı kuıra
ları hasara uğrayan büki'imet ko
nağının mütehassıs Itir heyet tara
fından muayene~i için bir ren he
yetinin gönderilme&i husmuııda 
vili.yet makamından Nafia veka
letine yazılmıftır. 

Nafia vekaletinden alman bir 
tel yazı: mda başmühendis Kazım 
Beyin reisliği altını:la bir fen beye. 
tinin yakında gönderileceği bildi
t<ilmektedir. 

Fransada 
Komünistlerle Sosoyalistler 
arasında bir birliğe cloğru 

PARılS, ı6 (A. A.) - Sosyalist Fll'
kaaı Milli Mec ·si, bütün gün içti
ma halinde kalnu~ ve Kcımü.Uat Fırkan
nm faaliyet ltirliğ'i teldifİlııi müzakere f't
mİf1İır. Hatiplerin ek-1.i, bw. tuaf • 
tar ıröriinmektedir. au.11111, sece celae • 
sinde kabul edilmesi mı.aktemddir. Yat
ırın: M. Gn.ıl>ach, bunun aleybinQedir. 
Çünkü teklifin samimiyetine kail değil
dir ve iki fırir.ı ara smdııki i!ıtiliıflan sa
yıp dölmıÜJtiir. fiô.rçok hatipler ve bil
hMa M. BJum fa<Uiyet birliğ!ne taı-af
tar olmuff:ır. M:.a....fib M. Blum, f,,.ka. 
anı t.ilh.a•sa Sovyetlere karşı serbettii 
~etini muhafaza ebnesiıU istemekte
dir . 

M. Blum,. Modro•a'nm, Fransa'am 
doat1uldırua Sosyalist F ırlauına kadar 
teşmil etmek arzuaunda bulıancluğu file. 
rinde ohıp "f&yet Rusya Fnuıaa ile as• 
lttri bir ittifak aktedecek oluraa Sosya
li.ılerin bu ittifakı - faa!iyet hirliği ba
haneaile - bıavip ~ 13.zımgelecek
tir ve hatta Sosyalistler bu tas"bi sulh 
için tehlikeli gôrseler hile bunu yapmak 
ınecburiyetracle kalacaklardır.,. demi, • 
tir. 

Fa,:zme kar~ı 
PARIS, 16 (A. A.) - M. Paul Fabre 

tarafmdan teklif ve S. F. 1. O. Milli 
kon 1 yi t.trafmclan bb11I edilen takririn 
metni tudur: 

"Milli konsey, F atizm ile harbe karJ1 
Komüniat F ll'ka ide hareket teldifini ka
bul eder. Miaalıı irnzalıyacak ve madde
lerini taırih edecek oll\n fırka idare he
yeti uaaı daha fİmdiden, Komüniıt Frr
kasma Umumi harbin yinninci yıldönü
mü için müşterek nümayişler tertibini 
teklif etmİye karar venniştir. 

"Milli konsey, Faşjst teblilu!sine a,d. 
m._ı: bir rrtal)ja teşkil edecek o1an mÜfte .. 
rek hareketin tahakkukundan dolayı ken 
da kendini tebrik eder . ., 
---·----o•-------

Bir otomobil koşucusu 
mahkum 

DOUGLAS - Man Adası - 16, (A. 
A.) - Meşhur otomobil koıucuou Kaya 
Don, ihtiyatsızlık yüzünden, 11.dam ol • 
dürmek suçundan dolayı 4 ay hapııe mah 
kum olmuftur. Bu ma.hkümiyetin sebe
bi kendisinin de yaralanmasmı intaç e • 
den hir otomobil kazasında malı:inistin 
vefatına sebebiyet venniş olmasıdır. 
Kaya Don, mahkeme karannı iatinaf e
decektir. 

Alman otomobil 
müsabakası 

ADENAU, 16 (A. A.) - Alm~n oto
mobil büyiik mükafat ko!u•u, 150,()(l() 
seyirci önünde yapılmıştır. Uto Uıuon 
otomobili Üzerinde Hans Stuck saatte 
vasati 123 kilometre l<atederek 4 saat 38 
dak:ilca 19 saniye 1/ 5 te birinci, Merce
de• • Bcnz otomobili ile Luigi Fagioli 
4 saat 40 dakika 26 aaniye 1 /5 te ikinci, 
Alfaromeo otomobili ile Louis Chiron 
4 ~t 46 dakika 32 sanive 4 ·• te üçün. 
çü gelmiştir. 

Mıntaka misakları 

Mösyö Barthou F ransanın 
siyasetini izah ediyor 

1 ••••••• 

Hu misakların gayesi, sulh siyasetiyle alaka
dar devletleri Fransa ile biraraya getirmektir 

BA YONNE, 16 (A. A.) - Bayonne 
Belediye daireai t.rafından verilen bir 
ziyafetin sonunda M. Barthou bir nutuk 
irat ederek FraJMamrı harici siyasetini 
esaslı olarak tarif etmiıtir. 

Bu siyaset tudur: 
imzalarını ko"'1Uf olanlara her türlü 

tun-uzdan masun olacaklan ve kendi
lerine riayet edileceği teminatını veren 
mıntakavi miaaklarla aulhu temine uğ -
raşmak. 

Lokamo miaakı ile münaıebattar ve 
ona merbut olını bu naaklarm gayesi, 
bu sulh aiyaaetinde bu siyaaetle alaka· 
dar olan devletlerle Fransayı bir araya 
getirmektir. 

M. Barthou, 1913 senesinde F..-,aa 
için iıcil b'r tehlike mevcut olduğu ı • his
sederek o zaman Baıvckil bulunan mü
teveffa M. Bnand ile bir ikte üç ıenclik 
askeri hizmet kanununu müdafaa etnılt 
olduf.kna telmih etmiştir. M. Barthou. 
Ce:ıevrede her devletin kendisine teret
tü11 eden ms'uliytleri kabul etmsi li..zım
gleceğini s5yl.,miştü-. M. Barthou, Lon
drada Frt~"1'8.nın bu gayesini açıkça tarif 
ederken memleketinin haiz olduğu nüfu
zu ve bu sahada lngiliz devlet adamlan
nın samimi ve fili müzahcretine güvene
bileceğini müşahede etmiştir. 

M. Barthou, Londrada, F ransanRt 
menlaatlerimn hl:;J>irinden feragat mec· 
bunyetinde kabnaııwt olduğunu söyle • 
mittir. 

Mumaileyk sözüne devamla demittir 
iri: 

"f atikbal hakkında kehanette buluna· 
marn. Fakat l:ıör furaziyecle bulunuyo
rar:>: Eğer bana bazı sualler sorubnut ol
saydı, bütün aıenıJeketle beraber, haa·p· 
ten fevkalade müteneffir oldoğu halde 
Franaanıın bütiin ihtiyat tedbirlerini al • 
nıas.ı ve siliblan bırakmrya ait müzake
relerden evvel lftraz beklemesi laznngel
mekte olduğunu aöyliyecektim.,, 

Denilebi.lecek bir tey vardll' ki, o da 
fUdur: 

Bu mıntakavi misaklar lıU k6J'e tahak
kuk ettirildikten -..... Lolıarno ile bu 
rni .. kla:rra oiiihlan lırrakma bu..,.u Ü· 
zerindeki şümulünü tetb'lıe müsait ola
cak yeni bir devre açılman tasavvur o
hmabi.lir. 

M. llartho11, aiWrlan lnralııııuya ait 
müzakerelerin bu misaklann bir şartı o· 

laralı: değil bu misaklann tahaldrukunım 
hir moticellİ olarak silahlan bıralana hak· 
kmda müzakerelerde bulunulabileceğini 
ili.ve etmiıtir. 

M. Barthou, netice olarak, kendisinin 
ne Fransa'nrn ve ne de ıulbün menafiin
den bir ıeY terk ve feda etınMı.it olduğu
nu ıöylemit ve demittir ki: 

"Bu husuata esaaen pek çok söyle • 
dim, fakat bu ilk fırsattan bilistifade 
Fransa siyasetinin anahattarmı basit ve 
açık bir surette niçin izah etmedim, di
ye beni müahaze edebilirdiniz. Onun için 
bu izahatı vwdim.,, 

Fransız • Alman - Sovyet mukabil 
muavenet misakı 

LONDRA, 16 (A. A.) - Daily Te • 
lcgraphe'ın siyıı si mul: ..hir i diyor ki: 

"lngilterenin aktini tavsiye etticıi ~ark 
Lokarn:lsu için Fransa ve•Sovyet Rusya 
tarafrndan teklif edilen Franoız - Alır.an· 
Sovyet mütekabil muavenet miıakırı ne 
Almanyanın, ne de Polonya'run açıktan 
açığa reddetmeleri muhtemel <!eğildir.,. 
"Nihayet Polonya'nın Almanya ile Sov
yet Rusya aras•nda tütı.raf kıllr.ıaoı ihti
mal dahilindedir ki, bu suretle l .,11\lıere 
ve ltalya gibi bu anlaşmalar haricinde 
kalmış obcaktır. 

Bcrl:n Hükümeti ilk metan! erde yapı
lan eoaslı ta<lillerden sonra bu tekliflerı 
kabul edebilecektir.,. 

Avusturyanın fikri 
ViYANA, 16 (A. A.) - Yan - re.Ani 

Wiencr Zcitung ııoızetel'İ Şa:rk misakı 
meseleJİnden bahsederek diyor ki: 

"Frnnsa I-c.ric.iye Nazırı M. Barthou 
tam mıanasile üotatça l•lr a.İyasi İş gör • 
müştür. M. Barthou e51loen c!oıtlukla 
kendisine merbut olaıı pk devfotlerini 
daha sıkı eir ta.rzda bağtamakı.. kal ...... 
ımş, bu devletlerle devi~ RU:5ya ar."l~tn· 
de d.,, ·~Ih;; teoııi~ eylerlİA •:? muazzam 
misak ..,.r si~cm.i f-...esalı?na J~iltereyi ita 
zaoırn.,tır. Alman Hüküır.ebi.nin siyasi 
vaziyeti çok müşkül bir vaziyete dü,müş
tür. Çüı::kü 1 ::aly:ı ile ( .,:;i!tere nrasmJa
ki anar.evi dootlı:!k fevkclade sıld .. tmı~ 
Te ıon on gün içinde büyük c!ev!eılcdn 
nok~lan n derece fiifl:lişt~. 
Şayet Almanya çıltmQza girmclı: istemi
yor.:.:ı fiL.'1'ini deiiştimıelidir.,, 

Dünya matbuatı 
1
M. _Dollfn!:s'un muavini 

M. Hitlerin nutku l ita yan ricali ile 
etrafında ne diyor? Temasa geçiyor 
lngiliz gazeteleri bu beya
natı mukni bulmıyorlar 
LONDRA, 16. A.A. - Havas ajansı 

bildiriyor : 
Bu az.bah..'<i ltiiyük lnı:i:iz sazeteleri 

M. Hitlarin nutkuaun manaamı araştır .. 
maktadırlar. 

TU.- sazetesi diyor ki : 
M. Hitlcrin nutka, keıulisinin iuh et· 

mııie ve ınuhik göstermeğe çalıtınıf ol
duiu 39 Haziran vekayiinin lmakacağı 
elemli İntibaı teyit etmcldtedir. Bir fe
sa~ tertibatı vücuda getirilmiş olduğu
na dair olan sözler, mukni değildir. Şu 
r.uı bihakkın düşülü!el:ilir ki eğer boy· 
le bir ttrtibat yapılırut olaııydı, failleri 
iyic amo.naızca OtJürııJmez, beiliİ u-:U.::.. 
rirr.iyetl~ri bütün dünya nazanruı sabit 

.!!_mak iç:n alenen muhakeme edilirlerdi." 

tfr.,ı Chronicke gazetesine gôre Hit· 
le.-, nutkunda hiç ıüpbeaiz Alman mil
letme hitap ediyon:lu ve feeat tertibatı· 
na ait melodramatik hilıiye~, ecnebile· 
ri değil Alınan millet~Dİ tehyiç için aöy· 
lenmiıtir. ~ 

Dally Telegraph gaateai, Hitlerin, 
kullarunif olduğu uaU:leri muhik göate
rememit olduğunu çünkü açık iftaatta 
bulunmaktan imtina etmİ! bulunduğunu 
yazmoılrtadır. 

Bu gazeteye göre, revolverler, feaat
çılan öldürmekten daha büylik bir it 
sönnütle<·, A1'11AD milletinin yeni ümi
dini aarsmıflardır. 

MADRIT, 16. A.A. - Akide ve fikir· 
leri yekdiğerine tamamen zıt olan bir 
çolı: gazeteler, M. HiJ.er'in nutku hak· 
kında tef.iratta bulunmaktadarlar. · 

El Socialista gazetesi, Voelki•her 
Beobahter gazete:ı.inin " Hitlerin idare· 
sinden batka bak yoktur'' aözünü tefsir 
ederek bu iddianın doğru olmadığmı, 
çünkü Hitlerin idare.inin büyük sanayi 
erbabının idareıine tabi bulunduğunu 
yazmaktadır. 

Bunu anlamak için hali hazırda Al
man ikti•at nezaretinde olup bibnekte 
olan şeylere bakmak kilidir. Sanayi mü
dürü M. Philippe Keaser istifa etmit ve 
yerine Kont V on Der Goltz getirilmit
tfr, Bu hal, Krupp Von Boehlen'e bah· 
şedilmiı ilk imtiyazdır. 

lian meclisinde 
Hariciye nazırı Şehinşah 
Hz. nin seyahatini izah etti 

TAHRAN, ı6 (A. A.) - lran Harici
ye Nazın parlamentoda beyanatta bulu
narak Şahın Türkiyeye yaphğı ziyaretin 
çok dostane mahiyetini ehemmiyetıle kay
detmiş ve mükemmel neticeler veren bu 
ayahatin iki milletin birli&ioi teyit etıti
lini söylemiıtir. 

--o--
M. Eollfuss 29 temmuzda 

İtalyaya gidecek 
VIY ANA, 16. A.A. - Viyananm ıi

yaı! malıafi.indc dolaşan biı• şayiaya ııö· 
ro ~velcil muavini prens Starhremberg, 
ihtimal yarın Veaedilıte 1 talyan hariciye 
müıteşan M. Suvich'e müliılıi olacak ve 
müsteşar. M. Suvich'c mülilr.i olacak ve 
Mu;solini ile e-örüşeccktir. 

M. Do\I{ uss'un t<'y..batı tarihi 29 tem
deceHerdir. 

' -
Madam Do!Uass ftalyada 

ROMA, 16. A.A. - Madam Doll
fuss, b~.indc iki çocuğu ile Ancone' 
a ge!ıci1t:r. Kendisini Madam Muaaoli
ni hartJa.r.uştır. Her ilı:ioi Riccione'a gi
decelderdir. 

Viyanada lromünistler 
VIY ANA, 16. A.A. - Zabıta, Viya· 

na yakininde kiin Kaltenleutgelende 
1.GOO den fazh komüW.tin akdetmit ol
duklnn bir içtimaa baskın yapnuftır. Ko
müniatler, zabıta kuTVetlerine kartı 
mülhit bir :r.u!ı:avemet göatlerınitlerdir. 
Bunun Üzerine zabıta memurlan ailih 
iatimaline mttbur lralmıtlardll'. Netic&o 
de 2 kiıi ö!müt, lıoir çok kiti yaralan· 
mıfhr. • 

Mısır kralı 
Teşrinievvel ayı zarfında 
Yunanistan1 ziyaret edecek 

KAHiRE, 16 (A. A.) - Alakadar 
mehafil, Kral Fuad'm, K.ırvalada ceddi
n>n nanuna rekzedilec~k abidenin küşat 
resminde bul:.ınmak Üzere, 9 teşri:Uev· 
velde Y unan.istana hareket eyliyeceğini 
bildirmektedir. Atinayı ela resmen zi. 
yaret edecek olan Kralı götürecek Mah
rusa yatına Yunan filo•u refakat edecek· 
tir. 

Ziyıtret ancak dört gün ıürecek ve 
Kral derhal Mısın. avdet edecektir. 
Kral, gaybubeti zamanını mümkün oidu
ğu kadar kısaltmak için, evvelce A vru
pada icrastna karar verdiği tedaviden 
de vazgeçmiştir. 
~-~..:..-~----~~-

M. Venizelos 
Pariste Türkiye ve İngil
tere sefirleriyle konuştu 

ATINA, 16 (Milliyet) - Pariıten A. 
tina gazetelerine gelen telgraflara görr 
Liberaller Lideri M. Venizeloı aatı.k 
Ba~vekil M. H•rrİot, Türkiye ve lnsil
tere Selirleıi ile görüımüıtür. M. Ve
nizelos bugün Pirenenin Kot:m ıehrine 
azimet edecektİF 

D~i 
Hususi idareler memur /arının 

alacakları 
~- '.ANKARA, 16 (Telefonla) - Maliye vekô.leti hususi idareler f116' 

mur ve müstahdemlerinin henüz tediye edilmemiş alacaklannın te. • 
diyesine bQflanması için bugün clef terdarlıklara telgrafla emir veril· 
mittir. 

Hey' eti Vekile toplantısı 
...,...... '.ANKARA, 16 (Telefonla) - icra vekilleri heyeti saat 17 de top
lanmıştır. 

Dil kurultayı hazırlığı 
'.ANKARA, 16 (Telefonla) - Türk Dili Tetkik Cemiyeti büroıutl" 

dan bir kısmı kurultay işlerile uğraşmak üzere bu akfamki trenle f,. 
tanbula gitmiştiı'. Büro Dolmabahçede tahsis edilen dairede çalll"" 
caktır. 

Yeni I skô.n kanunu 
'ANKARA, 16 (Telefonla) - Nüfus Umum Müdürlüğü yeni il' 

kô.n kanununun tatbiki hakkımla lô.zım gelen nizamname ve talimat• 
namelerin ihzarına başlamıştır. 

Dahiliye vekilinin rİyC!setinde teşekkül edecek merkezi iskan ko
misyon:ı için de hazırlığa başlanmıştır. 

•• 
Universite rektörü Cemil B. bugün 

geliyor. Ankaradan ayrılırken . 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyetı 

bagün fakültede Cemil Beye bir vecla çayı vermiştir. Çayda Adliye ve· 
kili ile profe:örler bulunmuştur. 

Talebe Cemiyeti reisi Mu:tala Bey bir nutuk söylemiş ve talebe
den bir diğeri ele Cemil Beyin ayrılması müntuebetile yazdığı bir maft" 
zi.lmeyi okumuştur. ı 

la!anbul üniversiten rektörü talebenin samimi tezahüründen ÇO~ 
mütehassis olmus ve teessüründen konu"1mıyacağını bir asker gibı 
verilen vazifeyi )ıapmağa gittiğini söylemiştir. 

Cemil Bey talebesine yüre:,~~n muhabbetlerini naklettikten sonra 
"Sizin muvaffakıyet/eriniz, benim te~>ellim, benim muvallakıyetlerim 
de sizin tuelliniz olacaktır,, demiştir. 

Cemil Bey bu akşamki trenle lstanbula hareket elmiştir. istasyon
da vek:ller , Maarif ve Adliye erkô.nı, dostları ve Ankara Hukuk fakül· 
tui profuör ve talebeleri tarafından uımimi tezahüratla teşyi edil· 
miştir. 

Fakülte talebe cemiyeti namın:ı kendisine bir buket takdim olun• 
n:uş, ve tren genç hukukçuların al kışları arasında istasyondan ayrıl· 
mıştır. • 

Muhafızgücü bisikletçileri Karsta 
KARS, 16. A.A. - Muhafızgücü bisikletçileri saat 11,30 da Karsa 

geldiler, :d:ir dışında bisikletçiler, Hafk fırkası Ha!kevi ve Belecli~e 
reisleri, müstahkem mevki, piyade alayı namına bır heyet ve spor lıii.t· 
leleri reisleri tarafından samimi tezahümtla karşılanmqlarJır. 

K.\GIZ.WAN, 16. A.A. - Muhafızgücü bisikletçileri Kağızmana 
geldiler. Şehir dıftnda kaymakam, Belediye, Cüm~uri:re~. ~alk fı~~ast 
ve llalkevi reisleri, süvari alay kumaııdnaı ve zıJbıtlerı gucun eski aza• 
ları .:e bir :;üvari bölüğü tarafından çok eler in samimi tezahüratla kar• 
Eılandılaı·. -
· Ordıı 4!'t•ine misafir ecFldiler. 

r ~-------------~~~~--~~~~------------~ Ls-... ~ 

Beynelmilel Maarif 
kongresi 

Başvekilin seyahati! 
ANKARA, 16 (Teı..fonla) - Batve

kil ismet Paşanın refikalıırı hammefendi 
ı.u aktaml<i tırenolc lıtanbula lwıırelı.et et· 
rniftir. ismet Paf& Ha=etlerinıin yarın 
veya öbürgiiıı lsta>nl>ula ~tleri mu
kan-erdir. 

Cemal ve Muammer B. ler 
ANKARA, 16 (Telefonla) - lıtan· 

bu.! Halk Fırkası ldaore Heyeti Reisi Dr. 
Cemal ve lı Bankaaı Umum Müdür Ve
kili Muammer Beyler bu aktaml<i tren
le lıtanbula haı-eket etmitlerdir. 

Numan Rif at B. Mezuniyot 
aldı 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Harici
ye V et.aleti Umumi Katibi Numan Rifat 
Bey iatirahat için bir ay mezuniyet al • 
nuı ve lstaııhula hareket etmittir. 

Hariciyede tayinler 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Harici

ye Vekiletinde münhal bulunan lhnum 
Müdürlüklerden bürine Umumi Katiplik 
Büroıu Şefi Mehmet Cevat Bey ve U • 
mumi Katiplik Bürosu Şefliğine de Uşa· 
ki Zade Vedat Bey Cıayin olumnuttur. 

Himayeietfalin yardımları 
ANKARA, 16. A.A. - Himayeietfal 

cemiyeti umumi merkezi 1 temmuz 934 
tarihinden 16 temmuz tarihine kadar 
1778 çocuğa yardun etnUttir. Bunlardan 
98!) hasta çocuk ve kadın umumi merke
zin polikliniklerinde muayene ve teda· 
vi edilmifi,Ör. Diş muayenehanesinde 295 
çocuğun dişleri muayene ve tedavi e-ı 
dilmi1tir. 948 çocuk ve anne umumi 
merkezin banyolarından istilade ehnİş· 
tir. Süt Damlail k1Smında da 142 çocu
ğa her gün yekun olarak 1l18 kilo be
dava süt tevzi edilmittir. Yardım için 
ınüracMt eden fakir ailelere ve çocuk
lardan beş kiıiye para ve yardım yapıl
m1ştır. 

Yemen-Mısır münasebatı 
KAHiRE, 16 (A. A.) - Yemen Hü-, 

kumetinin Mnır ile aya.si müruuebet te· 
sis elmek istediği tahakkuk etmelı:te • 
di.r. Halen Aden'de bulunan imam Y ah
ya'nro Saray Nazm Muhammet Zabara
n111 hu hafta içinde, lmmn Y ahyadan 
.Kral F uade hitaben yazı4mış bu hususa 
dair bir nameyi hamil olarak, buraya gel 
ruesine intizar eclilınelatedir. 

Romanya kralının 
seyahati 

LONDRA, 16 (A. A.) - Sunday Re
feree gazetesine göre, Romanya Kral1 
yakında Parise ve oradan da ilıt~ 
Londrar• gi~. 

CENEVRE, ıG. A.A. - BagÜn üçiill" 
CÜ maarif konferanaı otuz memleket 
miimeuilleri huzunı ae açılmqtır. 

Fc c l:ir yangıil 
KALKÜTA, 16 (A. A.) - TitreveU{ 

yakınmda bir mabette çıkan lıir )Wll'ııı 
netiecoinde 30 kişi öhnüı, 40 kiti ağır ..ı 
rette yaralanmıştır. 

Alman kruvazörlerinin 
seyahati 

PORTSMOUTH, 16 (A. A.) - Bu
rada dört gÜn kahnıt olan Leipzig ...., 
Koenigsberg ismindeki Alman &.ruvaziiı'" 
leri, l.koçyaya hareket etmiılerdir. 

Ucuz kömür 
Vereceğiz 

(Başı 1 inci sahifede)' 

fenni tahmil ve tahliye vesaiti, 
depolar ve saire yaptırılacaktır· 
lstanbul limanında ve Boğazd• · 
bugün mevcut bulunan kömür 
depoları kamilen kaldırılacaktır• 

Kömür vapurlara bir elden ve 
tek fiatla vecülecektir. Bugüokiİ 
depo 'eklile ve bugünkü vesaiti" 
lstanbulda ucuz kömür verilemi· 
yeceği anla,ılmıttır. Yeni kömür 
mmtaka31 için birkaç yer tayin e
dilmiştir. 

Şimdilik Şemsipa+l ve Fener· 
bahçeden sonra Anadolu sahilio· 
deki hali arazi muvafık görülmii' 
tür. 

Yeni projenin tatbiki içi:;ı ylY 
pılan temaslar neticesinde sekiı 
milyon liraya ihtiyaç olduğu ao· 
latılmı,tır. Bu sekiz milyon lir• 
Liman Şirketi tarafından yapıla• 

cak bir istikrazla temin edilecek 
ve uzun vadeli taksitlerle ödene
cektir. Kömür mıntakasının geti· 
receği varidatın bu taksitlerin tıı· 
tarını ödeyebileceği yapılan he
saplar neticesinde anlatılmıttır · 

Projenin azami süratle tatbik!• 
ne geçilecektin. lstanbul liman' ı• 
dareaine yeni fekil verilirken it • 
tanbul limam da yakın-da dünyş• 
nın en asri kömür verme tertibll • 
tmr kazanacak ve en ucuz kömiit 
veri1en bir yer olacaktır. 
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Soy adı meselesi 
Karünıer. . . . y alova 

b. tının bırınden aldıg"ım 
ır nıektupl b 

dai b a enden soy adına 
r azı mal" ı · · mal" uma ıslenıyor. Bu 

da unıatın büyük bir kısmı kanun
.. Y<ızılıdır. Hatınmda kald -

llore soy ad kan ıgına 
fudur. ı ununun huf.cisası 

"H er Türk vatand al 
lında ke d. • bi a~ı h ay zar-

n ısıne "r ad b l Ya ve b .. •oy ı u ma-
unu nulusa k---'eıı· 

nıecburd 1 ~J'U ınneye 
ıu b ur. ~1#., ecnebi fÖhrellen· -a anına,..,. l • • , 
IJu . . ~-.r•r !e;l' er ısım olamaz. 

ISnri aile reıaı seçecekti I 
le nıes l b d • r.,, f-. e e un an ıbaret 
Şımdj kariinıin b d · 

rına gelelim: en en sordukla-

Bu zat keneli.; • · b • . 
ıeçmenı • · • ıçın ır aıle ismi 

ı ıslıyor ve d d l . 
beri licCU"etl e e ennclen 
da bu iane :i;";,r' olduklannı 
Palı ilave ,,.J• anı yardımı ola-
l ""''Yor, Bu • • • b ıırıan Türk k . ısrnın yenı u-
" da kar;· . elıme~rinden olma
VaJııile ~mıq ar:zularındandır. 
..!L • sanırım B·· "'k F _ _, • .,. - Alman . u?"' reu-
7'mlara isim Y<ıda aıl; .ısmi olmı
leııııan ç~~k ıçın böyle bir 
rtıılan ;..:....1 .lf •1rnış. O zaman ko-R -w.,erz f'lmd' 
ozen,tayıı R 1 tanıyorlar: 

berg ııibi k; b ozenblaı, Rozen -
~e lllf, ,,;nbe unların manası pen
denıekt; T ~~prak, penbe dağ 

r. abıı b . ,. l 
na <ırannı u ısını erde ma-
1._ az, o :zanıan b. "b" • 
venzenıes; d" ırı ınne 
uydllrnı ," 'Y; b~yle terkipler 
lahiplerjllf .ar. ~ımclı ba isimlerin 
aöz..lerin ::: !:Cl({ırdıiınız zaman bu 
bile. Zaten ~nı hahrlamazsınız 
)!Oktur. E llrtıpta isimlerin mcmtuı 
de4' n manaı .. 

ır. 8'1bq ı ısım gene biz-
ken Ontın !:oCUiuna isim koyar
KQrııiJ z manasını da d .. ·· ·· 
ler h ' ahit, Asım Al"I !'f.'~~· ep böyl • ı gıvı ınm-

~u miilcih~ sefiimiftir .• Liikin 
lllnıa 0 ;..._. !°'nız babanın çocu-d _,.,, flO;yd -

'.'11 ll«:rer, Ond ııgu zam°'? aklın
kinı,;e dikkat an sonra bır daha 

Şi11tc1· 'l ~-
1 aı e tsnı• ko 

Jtıcı,ıq llliilqh 1 yarken de bu 
~elecektir L ~ herkesin aklına 
ileye ~ b ~~ ~lattrğma gibi a
~ b "llünku feraite uygan 
neye Uarnı alunona bu isim bir ae
Cek Ue adan lnllfe haline ge.le
llleye Cl'lıcak bir aileyi ilacle et-
Al~~fır. Şu halde? 

allıin ı bır ıırim bulacağım cliye 
11erir ~ta ~a Yolrtur. El • 
fey i/--1 ulunan isim: ı _ kötü 
ı._ ....,e etnı · 
''Of wel • eaın; 2 - Kulağa •n· 3 r·· k • 
lhrn olsun' ve_,_ u

1
r.
1 

fıl vesine uy-
1" .. ..-. e ı o masın. 
· arllnıin ikin • 

'lliıı '10aııl lnı cı 80rgwu: Bu is-
da kanun l~anılacağıdır. Bunu 
kiiçi;k ~;3"n ediyor. Soy adı 
llfeaelci bir :t "?n~a . gelecektir. 
IQ Çocukları enın ısını Uysal o:ur
lle bunları Mehmet U)ISal; diye 
(JJISal fekl~ el haremleri de Fatma 
1.. ın e • l 
'~et lirnıcJ ~~lln acaklarclır. 

Ve oğul/ arı ıçın f ...__:1 U l 
:.ı· arı feltı· L -·..... ysa 
«ıır. 1 1<11llanılması tabi-

IJu k •· . <ITıınıin d. -
f'nıdiye kaJ ıge~ bir arzusu da 
l<ırihi bir T·~kçağrılclı.ğı ismi eski 
tir IJ ur İsnı • el 
IJ 

· enci en b "e eğiftinnek-
u L unun usu[·· ·· 

hı. PeR basitti K unu soruyor. 
_ _, daireaine ,;: . 0Yıtlı olduğu nü-
-er B ır ıstida ·1 ·· tel · u muamel . ı e nıuracaat 
. ere ele bir . Z' Yaptırır. Gaze
ISnıj cleiifir. A:; l~r gönderir, 

Y l 
ma endisi o kalır 

ı a ova Jıaı... l . . 
- Havai uer erı 

kadar •ıcaklı::ı~ndı. Gölgede 38 
nra alh •erin . u .. F akaı korula-
-•• mı senn ,,., ev . . 

Yoka sanı baslad • d a .,cakl d , ıgın an nıı 
merrı " ar an nı ' d , M· · 'alollQ b" el '· ne en bil-
i' ıa }' alova haı'~ Pn bire doldu. 
'Yor. a •ens Dögali bek. 

- Ufal. b" • 
lıca l!C%QL _ •• ıl4ç almak . . k 
el "<ıraeain · •Çın ap-
ım !leçen 1 <ıraclım. 8ut 

l •ene u d anıa
ov~ ~auıbaa1n<1,:Z ı. Bu •ene ya-
Yetı uzerine kap~• 1ec%Grcının aikci- . 
da · • - 1 nı,, H · vıa.ne mahsua bir · a4tQ te-
lıcadaki eczahaneni Yer olan kClp-
';:~k!aki y alov12 ec':.:l kilo~etre 

sırı olur ki F k .anesıne ne 
" • ·· a at kı agız. l~ bir kere ol me. anlata. 
lıaıta ·· maş. Şımdi b · · Yuz paralık .1 b ır 
ıç n 13 k"l ası orik almak 
lo,.,,efre ~ omde~~e gidecek ve 13 ki. 
el c oneceh B "' l , 'r nıu ? .• B • • · oy e şey 
"Cip/ u ı~ın en k ti" k• ıca ecza 1ı . . es rnıesi · ec ' <ıne3ınr de Yal - -' 
e ı Z<ıcıya tekli f t k. ov'""a· 

er:c ne •1• c me ve kabul 
Ver a a , etm 'z.se b h 
1 "}el ti. Be' ki b c;ş asına 
'llı-ıır o/ u sakat 'f tekrar 

<lcı -. unur. Ç~nlrü - - laf ara 
. eczah • b. mız. 

'iilrn .. anes• • ır kaplıca gö-
"' fey değildir. 

"----------· FELEK 
f: liademci lıııvrat 

la. •tı~a.ft~ hademei hayrat ma'4-
tı"" 1' Vcrıl · b il ba 1 me ıne per,em e gü • 

' a.ııa.ca.!ctır 

. 
EKONOMi 

Fındık 
ihracatımız 

. "" 
1 

İhracat son günlerde gene 
canlandı 

Almanya'daki ıon siyasi hadiseler fm ' 
dık ihracatDJHZ üzerine menfi tesirler 
yapmaktan hali kalmamııtı. Bu YaZiyet 
düzelinciye kadar mütereddit kalan pi
yasa ela, son birkaç gündür, vaziyetin 
düzelmesi üzerine, canlılık görülmiye 
batlamııtır. Son günlerde Karadeniz mın 
takaımdan Almanya, Belçika ve Franaa
ya yapılan ihracat fazlacadır • 

Almanyaya ithal edilecek 
halılar 

Almanya Hükumeti ithal edilecek halı
lardan 120x170 ..,'adında ve Türkiye 
malı olanlan tenzilatlı tarifeye tabi tut
muıtur. Y almz bundan evvel bqka eb' • 
atta dokunmuı halılar .-nzilatlı tarife • 
den iatifade edemiyeceldet"dir. Halıcılar 
aralannda dün bu İ.§ için bir toplantı yap 
mqlardır. Bu toplantı neticesinde Al -
manyanın tahdit ettiği eb'atta halılar 
imal edilinciye kadar bu ..,'ada aymıyan 
ve evvelce yaptlm.ıı olan hahlann tenzi
lattan istifadede devam etmes.inin teni
ni için lktısa~ V ekiı.letine müracaatta 
bulunulmasına karar verilmiıtir. 

Diğer taraftan Ticaret Oclaaı da bu 
İ!İ tetkik etmektedir. 

TUrkofiste tetkikler 
Moskova Konaeyyemiz Mümtaz ve 

Prag Konseyyemiz Avni Beyler dün 
Türkofiı lstanbul Şubesinde, memur bu
lunduktan memleketlere ihracat yapan 
Te bu memleketlerden ithalatta bulunan 
tüccarları dinlemeklle de'Vam etmiılerdir. 

Lastik ayakkabılar meselesi 
Lastik ayakkabıların, ayakkabı, deri 

ve kösele sanayiine yaptığı teoirleri tet
kik eden Ticaret Odası Komisyonu bu
gün deri, kösele ve ayakkabı fabrika ve 
imalathanelerini ziyaret ederek tetkika
bna devam edecktir. 

lzmir sergisine iştirak için 
İzmir beynelmilel panayınna qtirik e

decek olan ticaret ve sanayi eri>abı dün 
Ticaret Odasmda bir içtima yaprnıflar • 
dır. Bu içtimada p-yırm lstanbul mÜ· 
meuili Hakkı Nezihi Bey panayıra iıti
rik ıeraJti üzerinde hazır bulunanlara 
izahat vennit ve i§'lirak edeceklere ne 
gibi kolaylıklar gösteo-ileceğini anlatınıt
tır. Toplantıda bulunanlar da panayıra 
nelerle itririk edeceklerini bildirmiıler
clir. 

Ağaçtan ambalaj çenberleri 
Ticaret Odası bir müddettenberi, mem 

lelretimizin hususi ihraç qyalanndan bi
ri olan kestane ağacından yapılmıı am
balij ağaç ç<mberlerinin ihracının fazla. 
la§tınlması için tetkikat yapmakt'adır. O
da bir defa da alakadarların fikrini almak 
üzere ~rimizde bu iti yapanlan bir top
lantıya davet etmiştir. 

Ağaç ambalaj çemberleri bilhassa mem 
leketimizden Suriyeye ihraç edibnekle 
idi. Suriyede son zamanalrda İtalyanın 
bizim çemberlerimize rekabeti bu ihraç 
qyamızın vaziyetini oldukça fenalaıtır
nuıbr. Suriyede bu çemberler limon ve 
portakal sandıklarında kullanılmaktadır. 

Madenciler toplanacak 
Maden takasının kalkmasından sonra 

maden ihracalçılarnraz bunun yerine 
kaim olabilecek bir tedbir alınmasını ik
tisat Vekaletinden temenni edecekler -
dir. Bu tedbirin ne olabileceğini dü§i;n· 
mek Üzere yakında Madenciler Birliğin
de bir içtima yapılacaktır. Madenciler 
Birliği bu içl~ma için müıalealannı hazır
lamalannı madeneilere bildirmiştir. 

Sanayi müfettişliği 
Şehrimizde yeni teşkil edilen Sanayi 

Müfeıtitliği muvakkaten vazife gönnek
te idi. lktısat Vekaieli bu müfettitliğin 
daimi olarak lıtanbulda bulunmasına ka 
rar vermittir. 
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(it Bankaıınan alınan ctvelir 

16 Ttmmuz 934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
lah!:. r.a:u da •• ı.ı 93 Rıbbm 17,75 

1933 Eraani 93.50 Mümessil ku-
Unitürk 29,80 ponauz 48,45 

" il 27,80 .. il 4;,35 
• ili 27,dO " ili 50 

ESHAM 
lı B..nlı..aaı Nama 9 Reji Kupon-
., ,. Hamiline 9 auz 2,50 
,, ,. Müeıaia 98 
Türkiye Cümhô-
riyet Bankau 56 
Tramvay 35 
Anadolu Hia ıe 27,25 

Tele( on 10.50 
Terkoa 19,4C 
Çimento 11,15 
lttiat dey. 14,00 
Şark dey. ı,-
Balya 1,55 

Şir , Hayriye 15 Şark m.eaa 3>20 

ÇEK FiYATLARI 
Londra 633,50 J Praii 19,11,12 
Pal'İ a 12.06 Belgrat 3,41 
Nüyorlc 79.60.97 ~A ıuirit 5 ,82 
Milano 928, 12 BerlİQ 2,07,62 
Cenevre 2 .44 ,15

1 
:ı:ıoti 4,20,16 
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Sıcaklar bastırınca 
Biz insinlar garip mahluklu

rız: Soğuk olur, 5ıcağı aranz; sı
cak olur soğuğa hasret çekeriz. 

Dün Yüksekkaldınmda bir eo yandı, bir adam da parasını kurtarır
ken yandı. Reamimiz yangın yeıini gösteriyor. Tal•iliilı polü haber

leri aütunwmızdadır. 

M. Herriot'nun 
Daveti 
148 kişilik bir kafile per

şembe günü gidiyor 
Sabık Fransız Başvekili M. Herriot, 

geçen defa meınleketimize geldiği za
man muallimlerimizden bir kısmmı mem
leketine davet etmiıti. Bu davete icabet 
maluadile Franaa'ya bir seyahat tertip 
edıilmittir. 

Bu seyahate İştirak edecek olan lallan
bul ve Ankara muallimlerile Galataaaray 
izcilerinden mürekkep 148 kiplik kafile 
perşembe gunu Theophile Gautier 
vapuru ile tehrimizden hııreli:et edecek
tir. Buradan Pire, Napoli ve Marsilya yo 
lu ile Parise a-idilecek, Pariste yirmi 
gün kalınacaktır. Bu müddet içerisinde 
muhtelif temaslar yapılacaktır. Dönüıte 
Lyon'a geçilecek ve Fransanm cenup sa
hilinde bir tur yapıldıktan sonra ağusto
sun 23 ünde ,ehrimlze dönülecektir. 

Seyahate j§lirak eden 148 kişinin 66 
•mı talebe ve izci teşkil ebnektedir. Ka
file rei6i Gazi Osmanpaşa mektebi mü
dürü Celiı.l Memduh Beydir. 

Romen zabitlerin
den bir grup geldi 

Evvelki gün Romanya zabit
lerinden 29 kitilik bir grup t~nez. 
züh için tehrimize gelnıiftir. Za
bitlerden maada Romanyadan "':Sr 
grup ııeyyah kafilesi de gelmiş • 
tir. 

Romen zabitlerinin 'ehrinıiLi 
ziyareti retmi bir mahiyeti lıaiz 
değildir. Umumi harptenberi Ro · 
men zabitlerinin memleketimiıi 
ziyareti ilk defa olarak vaki ol • 
duğundan iki memleket arasmJa 
mevcut dostane münasebatın in • 
kitafı noktai nazarından bu ziya
reti memnuniyetle kartılarız. 

MAARiFTE 

Kabataş ve 
Istan bul liseleri 

Leyli kısımların lağvindcn 
şimdilik vazgeçildi 

Kabaüq ve lstanbul liselerinin leyli 
kısımlanmn liığvinden !imdilik vazgeçil
diği haber verilmektedir. Senebaşı~a !a 
aliyete geçecek olan Haydarpaşa Lısesı 
açıldıktan sonra bu hususta .bir karar v~ 
rilecek, bu yeni lisenin leylı kısmı hanç
ten gelecek talebelerle doldurulabi!irse 
bu fikirden tamamen sarfınazar edıle • 
cektir. 

Galatasarayda ecnebf 
profesörleri 

Galatasaray Li&e1inde tedri.satta bulu
nan ecnebi profesörlerden bir kısmının 
mukaveleleri bitmiştir. Müdür Beh_çet 
Bey, yeni profeııörlerle ?'~eleler ım· 
zalamak üzere Paris'e gıtnuJtir. 

Trakyaya seyahat 
Talebe Birliği ağustos içerisinde 

Trakyaya bir se°yalıat tertip edecektir. 
Edirne, Çanakkale ve diğer mıntakalar 
g...ilecektir. 

Botun nerşiyatın beşer nüshası 
Maarif Vekaleti emrine verilecek 

Maarif vekaletinden tebliğ olıınmuı· 
tur : 

1.- 21-6-1934 tarihli ve 2527 numa· 
ralı kanun muc.ibin<:e Türkiyede 2-7-1934 
tarihinden itibaren basılıp neıredilen bü
tün basma yazı ve resimlerin be§ nus
haaının basanlar tarafından maarif ve
kalet~ emrine verilmesi mecburidir. 

2.- Bu eserler neşirleri tarihinden j. 
b'"baren en çok onbef gün içinde veril
melidir. 

3.- Ankarada basılanlar maarif veki· 
Jeti dahilinde cferlem.e memurluğuna, 
lstanbulda çıka..Jar lstanbulda Ebussuut 
caddesinde 48 numaralı ilk mektepte 
derleme müdürlüğüne, diğer vilayetler
de maarif müdürlüklerine ve kazalarda 
_..,.jf memurluklarına makbuz muka
bilinde teslim olunacakbr. 

Diin •erinlemek için pliijlara dö kiilen ~tan bir görünüş .• 

Bunaltıcı sıcaklar 
Dün tatil olmamasına rağmen çok 

kimseler plajlara döküldü 
Dün lstanbul gene boğucu sıcak gün

lerinden birini geçirdi. Daha sabahllan 
camiye başlıyan ılık rüzgar, halka na
sıl bir gün go;irect"ğini acı bir §dcilde 
ihtar ediyordu. Öğleye kadar sıcaklık 
deTecesi yükseldikçe yükselmiş ve niha· 
yel bir aralık vasati 32 dereceye kadar 
çıkmıştır. Bazı kapalı yerlerde tenno -
metrenin 37 halta 38 i de kaydettiği gÖ· 
rül.müştür. 

Eski temmuza artık girmiş bulundv· 
ğumuz için bu sıcaklan tabii görmek la
zımdır. Bu sene havalar aylardanberi 
kurak gitti ve bunaltıcı bir hale geldi. 

htanbullulardan çoğu, dün, ti.ti! günü 
olmamasına rağmen, plajlara, gölgeilk -
!ere döküldüler. 

Eskiden böyle temmuz sıcaklannda 
belediye hiç olmazsa elinde mevcut aro
zözlerle sokaklan sulardı. Sokakları su· 
lamak değil, hatta adamakıllı yıkamak 
imkiru varken, bunu neden yapmadığı 
anlaşılmaz bir ıeydir. 

Rasat merkezinden verilen habere gö
re dün hava tazyiki 755 milimetre idi. 

Sıcaklık en fazla 32, en az 20 derece idi. 
Saat 14 te rüzgar cenuptan esiyordu. Bi
lahare ~arkı şimaliden esmeğe başaldığın 
dan havanm biraz serinlemesi muhte • 
meldir. Rüzgarın sür'ati saniyede 6 
metre idi. 

Hararte azami 32 derece 
Sıfır derecei hararete ve deniz seviye

sine indirilıni~ barometro bu sabah : 
Saat 7 de 757,5, saat 14 te 754,5, de

recei hararet saat 7 de 24, saat 14 te 
28,5, azami hararet 32, asgari 20~5- .. 

Rüzgi.r, yıldızdan esmiş, ~· ıura
ti saniyede 8 metreye çıkmıştır. 

Muğlada sıcaklar 
MU(;LA 16. A.A. - iki gündür şid

detli sıcak hüküm sürüyor. Gölge~e ha
rareil deresi 34 e kadar çıktı. Milasda 
gölgede 41 dereceyi bulmuıtur. 

lzmirde sıcaklar 
IZMIR, 16. A.A. - Dün gölgede ha

raret derecesi 35 i bulmuştur. Her ta• 
rafta bir sıcak dalııası hüküm sürmek
te 

MAHKEMELERDE 

Türklüğü tahkir 
Davası --Kibrit şirketi M. muavini
nin muhakemesi başlıyor 

Kibrit Şirketi Müdür muavini M. Ku· 
mana hakkında Türklüğü tahkirden do
layı tnkibat yapılmakta idi. Bqinci müs
tantik Sııut Bey bu husustaki tahkikatı 
ikmal etmİ.§ ve M. Kumasın lüzumu mu
hakemesine karar vernnıtir. Kii>rit Şir
keti Müdür muavininin muhakeme.ine 
asliye üçüncü cezada bakılacaktır. 

Baba Mahmudun katili 
Tahtakalede Baba Malımudu öldür -

mektlen suçlu Kürt Melımedin muhake
mesine dün ağtTCeZa mahkemesinde ba· 
kılmııtır. Şahit Halit ve ihsanın buluna· 
madığı anlaşılmı§, arattınlınalan ve mah 
kemeye gönderilmeleri için muhakeme 
başka güne bırakılmııtır. 

Ovey oğlunu tahkir eden baba 
Övey oğlu Salahatlin Efendiyi tahkir 

etmekten suçlu İsmail Hakkı Efendi dün 
Sultanahınet ikinci sulh ceza mahkeme
sinde 3 gün hapse, bir lira ağır para c:e
za.ına mahkıim olmuı, fakat mahkıimi
yeti sabıkası olmadığı için cezasının te
ciline karar verilmittir. 

Kuzguncuk yangını 
Bundan bir müddet evvel Kuzgun • 

cuk'l\\ Resneli Oaman Beyin köşkü yan· 
nuş ve bu köşkün 13 bin lira sigorta be
deline tamaan ya.kıldığı iddiasile dava 
açılmıftı. Bu davaya dün ağırceu.da de
vam ed.itmittir. Suçlular Osmen ve 1s -
ma.il Beylerle Koço Efendidir. Muhake
me Üsküdar Müddeiumumiliğinden iste
nilen bazı malıimat henüz gelmediği i· 
çin baıka güne bırakılınııtır. 

Döviz kaçakçılığı yapanlar 
Döyjz kaçakçılığı yapmaktan suçlu 

Ayni biraderlerle Zaharya Efendi ve o
ğullan vesair birkaç kiti hakkındaki mu
hakemeye dün devam !'dilmiştir. 

Dünkü muhakemede iddia makamını 
iıgal eden Ekrem Bey suçluların biribi· 
rine uynuyan ifadelerine nazandikkııti 
celbetmi§ ve hu ifadeler üzerinde auçlu
lara bazı sualler sordunnuıtur. Muha
keme bazı huaııaatın tahkiki, muamelat
ta kullanılan ıifreler hakkında mali mÜ· 
esıeseJerden malıiınat alınması için baıka 
güne bıralulnuıtn. 

Vehbi Sıit Bey 
Ortaköyden aon süratle geçerken bir 

aske..imizi ezen, tevkif edilen, bil&hare 
tahliye.ine karar verilen Vehbi Sait Bey 
hakkındaki tahliye kararını temyiz mah
kemesi bozmUJ., istintak dairesi de V eh
bi Sait Beyin mevkufen muhakemesine 

· karar vererek -.alanı üçüncü ceza mah 
kemesine tevdi hniınr. 

V ebbi Sait Bey henüz tevkif ediJme.. 
miılir. Maamafih tahliye istidası ile ağır 
cezaya müracaal' etmiş, ağırceza bu itin 
aıoliye mahkemesinde tetkiki icap ettiği
ne karar venniıtir. Bu tahliye istidası 

da asliye üçüncü ceza mahkemesine ve
rilmiştir. 

Beşiktas yangının[a kasıt 
var mı? 

Bqikt~ta bir çah altında 6 dükkanın 
:;anmas.ile neticelenen yagın hakkındaki 
tahkikata eheıııuıüyetle devam edilmekte
dir. Yangm tahkikatına vazıyet etmiş o
lan nöbetçi müddeiumumisi Ekrem Bey 
yangın yerine bizzat giderek tahkikat ve 
tetkikat yapmıştır. 
Yangın yerinde kaste delalet eden 

bazı izler, bilba .. a kırılmış şişeler İçinde 
gaza benzer bazı maddeler bulunmuşlur. 
Bu mayilerin döküldüğü yerlerin de yan
gının sönmüt olmasına rağmen hali yan 
makta olduğu görülmüştür. Bunlar tahlil 
edilmek üzere Tıbbıa.dliye gönderilmiş • 
tir. Tahkikata devam edilmektedir. 

MahkQm oldu 
Hırsızlık yapmaktan suçlu İran 

tebaasından Murdahay efendi dün 
Sultanahmet ikinci sulh ceza mah
kemesinde biıı ay 21 gün hapse 
ve bir ay 15 gün emniyeti mnumi
ye nezareti altında bulundurul • 
Dıağa mahkfun edilmiştir. 

Kadırga 

ralebe yurdu 
Yurt tatil edildi 

Türk Maarif Cemiyetine ait Kachrga 
Talebe Yurdu dünden itibaren kapatıl-
mıttır. • 

Anadolunun muhtelif yerlennden tah 
sil için şehrimize gelen kimıeoiz talebe. 
terin banndıklar! bu Yurdu_n. ~panıf se
bebi binada tam.ırat ve tadilat ıcraıına 
lüzum görü1müt olmasıdır. 

Henüz memleketbrine avdet' etmiyen 
ve balen yurtta yatıp kalkan elli kadar 
talebe de bu yüzden açıkta kalmışlardır. 
Yurdun tamiratı eylıil bidayetine kadar 
devam edeceği için yersiz kalan talebe
ler yeni sene başlangıcına kadar buıııdan 
iııifade edcıniyt'ceklerdir. 

Talebe Yurdunun kapanması dolayısi· 
le açıkta kalan bu talebelerden 20 si, Is· 
tanbulda hiç kimseleri buluıunadığı için 
dün geceyi arkadaşlarının evlerinde ge
çirmek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Bu talebelerin vaziyetlerile Halkevi 
yakından alakadar olmağa başlamıştır. 
Bilhaua biç kimsesi olmıyanlar tatil 
müddetini geçirmek üzere memelketleri· 
ne avdet edinciye kadar, leyli mektep • 
!erden birisine yerleıtirileceklerclir. 

lstanbulun iki metre kar altın· 
da örtüldüğü zamanlarda yazın 
kızgın güneş altında lıkır lıkır 
kaynayan Filorya , Altınkum plaj. 
ları kim bilir kaç kişinin gözünde 
tütmüstür. 

Ş~di vücutları kabak gibi, nar 
gibi kızammş, kirpikleri sararmış, 
derileri soyulmuş ne lnrdar kim
sede birkaç ay evvel duvarları 
üzerinden hançer gibi buz salla • 
nan, çatıları saçaklanna kadar 
kar yüklü bir lstanbulun man:w-
ra.nmı can ahyonlur. 

Kı, olur. Alı bir bahar gelse 
deriz: Kırları süs/iyen papatya· 
lar, çiçek açmı, badem ağaçlan 
gözümüzde tüter .• 

Nihayet mevsim gelir; ah bir 
sıcaklar adam akıllı bassa da de
nize girsek deriz. 

Sıcaklar gelir çalar, bir Sonba
har gelse de biraz •erinlesek di
ye can atarız. 

Sonbahar hüzünlüdür. Gamlı
dır. Mütemadiyen yağmur yağar! 
Yerler çamurdur. Fakat kış öyle 
mi ya .•.. Kış soğuktur amma te
mizdir. Rahathr. 

Velhasıl mevsimler bir dairei 
laBide gibi, döner ve bir ümiıle 
yola çıktığımız haltre gene döner 
dolaşır ayni noktaya gelir ve gene 
ayni noktaya dönmek ümiclile 
tekrar devri daim ederiz. Bu dai-
nnin etralında ömrümüz olduğu 
kadar claha mütemadiyen de çev· 
rilip duracağız .. 

Onun için bugün sıcaktan şikQ. 
yet ettliğim halde, yann ela so
ğuktan şikayet edersem beni ma
zur görün .. 

Çünkü hepimiz nihayet bir 
mevsimsizliğin içine düşünceye 
lnrdar bu mevsimlerden şikayete· 
dip gideceğiz ••• 

* .. • 
Hararet gölgede 34 derece .. 
Ohınrp bir masanın bapnda, 

baymında yakalık, gravat, elinde 
ağır bir kalem, bu satırları yaza. 
cak yerde insan, fÖyle bfr deniz 
kenarına gitse, bir bardak buzlu 
limonata içse ... Ondan sonra so
yuma mayosumı giyse, denize gir· 
se ..• 

Oh ne serin ne serin! •. 
Sonra çıksa, kumlar üstünde 

yuvarlansa, o ince nh gibi sıcak 
kumlar, insanın vücudundaki dam 
la damla ruzlu suları lnmıtıa, 
günq ciyerlerini pişirse •. 

Fakat •.• 
Bir de deniz kenarındaki o ,._ 

monatayı içen, o denize giren a -
dama bir sorun: 

Ba buzlu limonata harareti bii .. 
bütün arttırıyor •.• Bir müddet 116n· 
ra insanın ağzı yapış yapış olu• 
yor .• 

Denize girmek iyi, güzel! Kum 
da yatmak çok enles bir fey! Fa· 
kat insan sudan çıkıp giyinince 
vücudunda bir terdir bofanıyor. 

Onun yerine soğuk bir duş al
sa; sonra, şöyle Yakacığa gidip 
serin bir çınar gölgesinde otursa, 
göğsünü külüı· küfür esen Kayış
dağı rüzgiirına verse ... Bir okkalı 
kahve hopurtsa, bir bardak aşla
ma su İçse .. 

Yakacığa çıkan adama sorun 
size muhakkak ki Boğaziçinin 5& 

rinliğinden bahsedecekt;r. Bo • 
ğaziçindeki adam adalarırı çam
larını arıytr"'1ktır. 

Velhasıl herkes bir arama pe
findedir. Ve beşer hiç bir .zamal'I 

memnun değildir. 
Bu bir kabahat mi? 
Hayır bu bir kabahat de~il, 

belki ins~na mahsus bir haslettir. 
Eğer herkes bul~.nduğ'! ~aman_ı, 
l,ulunduğu mevkiı begenırse hıç 
bir vakit, kendis!nde ileri gitmek 
için bir ftamle hıssetmez; ve oldu 
ğu yerde kalır. 

Bir dairei /aside içinde dahi 
dönsek, bizde daima hareketin ve 
arzunun verdiği bir sevinç, bir 
heyecan vardır. Ve ekseriya da 
bununra tP.selli buluruz;. 

Mümtaz FAiK 

Gayrimübadillere tev
ziat başladı 

Gayrimübadillere istihkaklarına mah· 
suben yapılacak binde 3-4 nisbctinde pa• 
ra tevziatına dünden itibaren baılanmış. 
tır. Dün küçük istihkak sahiplerinin pa· 
rası doğr:ıdan doğruya Takdiri. kıyn,ıeı 
komisyonundan sahiplerine venlmıştır. 

.................... ~.11111 .. 

Af YBNKARAHiSAR 
MADENSUYU 

Eıa sıhhi ıofra ııu,yudur 
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Milliyet bu sütunda i1 ve i§Çİ ~ 
yenlere faı•assuf ediyor. it ''~ 1~ 
istiyenler bir mehtapla /f batD 
muza müracaat etme?lidi1'ler· 

Verem tedavisinde Bir kayık yarışında Göksuda ... 
Göksü deresinde ııandala dolaşı· 

altın tuzları bulundum! yorduk. iki ıııralı yeşil iğde dalla-

İş arayanlar Y ...-yüzünde yeni bir şey yoktur. Al
tın ve albn tuzatları esı<İ zamanlarda ta 
ort.ı yaşta v....,m teılavısinde kullanılır• 
dı. 1923 yıhndanberi eaızhane raflarında 
bımlara yeniden yer verilmeğe başlan• 
dı. Hatta bir Danimarkalı alim ortaya 
çıktı altm to:ı:larmcla veremin bu~u~ 
ilicmı buldum, dedi. Bu adnmm aevıncı• 
coşkunluğu, ne yazık ki lüzumundan 
arbktı. Buı:ün bunun tesiri öl~üler~ 
kullanılıyor, lakin kat'i ve bususı mahi
yette bır tesir beklenilmiyerek ... 

Kimyager cleğuseniz sulu ve yağlı 
mahlülleri birçok yollardım, damarlar • 
dan, etle.- arasından şırmga edilen Sıil
fonatlann ve daha bafkalannm ne ol
dukl.:ırmı söylemek pek o kadar laznn
degildir. On senedenberi sabır ve sebatla 
ne kadar İnce tecrübe yapıldı, ne emek· 
ler sattolundu. Nice verem tedavisinde 
kullanılacak alm tozlannm miktarının 

tayın.inde, hatta kullanılıp kullanmama• 
lar ıhakkında taban tabana aykırı dütüı> 
celer ortaya atıldı. Kimisi az miktarda, 
kimisi kuvevtli miktarda altıtn tozu §mn 
ga etmeyi tavsiye ediyorlar. Llkin hep· 
si bir noktada birleşiyorlar: Uyuıuk es• 
ki veremlilerde yüksek miktarda ilaç ver• 
mek bilakis basil çıkanın ateıli ve hızlı 
giden verem vakalarmda ilaç miktan • 
m alazltmak ... 

Geçen gün, Boğazda Tnr ka~k rmın gök rengi durgun suya vuran 
yarışı gördüm. Küçüksu önünde akislerini ııeyrederek, tek bQfımıza 
denizin bilyük bir parçası, yakın ilerlerken, dörtkardeşter istikame- - lngilizceden hülasa - çin bir ucundan koparayım. 
kıyılardan kopup gelen kayıklarla tinden bir sandal göründü. - Nasıl bir ucundan? Diye 
Jol K k Emına teyze, biraz şalgam bag·ırmaz mı? Bu •algamın hepsi-

muytu. üçü su çayırı, karınca Go"k-da bı"r •andala ra•tlamak yemez m1'sı"nı'z? ~ 
yuvaııı gibi kaynaşıyordu. Ne de- - • • · ni de yiyeceksiniz. Yoksa canını-

.-"' k aJ ti bizi o kadar şaşırttı ki hepimizin - Yok, teşekkür ederim za 0 ,kurum. 
nı:uıe, ne ar a, önüp dolaşa- k d F 
cak yer yoktu. Dütlük se&leri, fil· gözleri, içindekilere ay ı. ranck. Elindeki bıçağı da tehditle göğ-
lıklar, kürek /ışıltıları arasında cı- Sandalda, üç hanımla bir kıran- - Halbuki ne güzel şalgam. süme saplıyacakmış gibi atıldı. Ha 

ıa erkek vardı. Hanımların iiçü de Bahçemizde biz yetiştiriyoruz. Bi- F y ,_ 1 vddaşan gürültü:ü bir Karsamba- raz tatınız da bakınız. !imi düşün ranclc. a "'oca şa • 
lık (1) bu uykuya varan kıyılara ,arkı ııöyliiyonardı. Tepeden tırna- _ Hayır, Franck, ben ş~lga· gamı yiyip hazımsızlıktan ölece • 
öyle bir uyanıklık, öyle bir şenlik ğa kulak kesilerek dinlemeğe baş- ma elimi bile sürmem. Sana ye • ğim, ya bıçağın altında can vere· 
vermişti ki deyme gitsin! Bu kadar ladık. Eski Göksu iilemferinin mtıf· mekten sonra hikayesini söyliye • ceğim. 
in (2), buraya nasıl bir böğülüğ la/ılı hanımları gözümüzün önünde yim de hakkım var mı, yok mu, iş fenaya sarmıştr. Hele mu • 
(3) le toplandı.? canlanır gibi olmuştu. anlarsın. kavemet edersem, herif mutlaka 

Bu ye,il sırtlardan, nasıl bir mel- Ben, sevinçle yanımdakilere: Sofradan kalkıp ta ocağın et- öldürürdü. Gözleri o kadar dön • 
tem esti ki, denizin üstü böyle ça· _Çocuklar, Göksu galiba -!iri. rafına toplandığımız zaman Esma müştü. Saçları biribirine kanı· 
bucak doldu? liyor .•. diyecek oldum, derken, ha- teyzeye vadini hatırlattık. Biraz dü mıştı. 

Sorgunun karşılığını iki ııözle O l şündü ve sonra anlatmağa başla - - Haydi çabuk! dedi, Bristola 
mmlar birdenbire sustu. n arın dı .. •-adar bu ,.al gam yenmeli. Daha ö-

vereceğim: Gençliğin isteği! · k-'- k • b laJ F 'K • 
yenne er ım o umaga aş ı. a- - Bundan on sene kadar ev- nümüzde epey vakit var. isterse-

Çayın baştmı başa, denizi boy- k kad • k" "''ki ku[-L at, ııes o ar çır ınaı UR- veldi. Londradan Bristola gidi - niz yava• yavaş yı'yiniz. 'dan boya kap:avan bu coşkunluk l '--'-- k • ti.! • 
arımızı h~ma ıcap e .. ı. yordwn. Vagonda kimseler yok • Naçar dilimi aldım, iıer lok -hep spor ııevgisinden İloğuyor. 

k b . kay k L •1 Ben dedim. ki: tu. Tam tren hareket edeceği aı • mada yu-zümün nasıl buru,tug"u • Anca ır ı yarışı göreoi - • 
k - Sözümii geri alacağım... rada genç bir yoku içeriye girdi nu, ne hale geldiğimi tasavvur e • 

mek isteğidir i Boğaziçi kıyılarını k d 
l Unutmuş!ar, sordular: ve gelip· arşıma otur u. dersiniz. Herif: böyle şen endirebilir. 

iyi fransızca bilen Alsaslı bir A~ 
man kadın, kibar aileler nezdinde , 
çük çocuk mürebbiyeliği aı·amakta , 
dır. Ehven fiatla almanca ve E:-Pı\ 
sızca ders vermektedir. Taliple": 11 
H. rumuzile Beyoğlu Nane soka 
numaraya müracaatları. 

* • • ol 
Otiicülük, yemek pi~irmek, ço< Jıl 

bakmu ve herhangi ev işlerine ~of~ 
hannn İş arıyor. Şemsi Hanım, Sır 
Şahinpaşa oteli kar.ıısmda No. 34~ 

Tayyare Cemiyeti lstanbul f' 
besinden: 

Ca.ğaloğlundaki şu~. bina~ 
boya ışi 22-7-934 pazar gunu ıaa;. (ıfll 
de pazarlık suretile ihale edileceğıı' 

1
, 

taliplerin §'lrlnameyi görmek üzer• 
bemize müracaatları ilan olunur. 

ŞEHlR TlY A TROStJ .ıı:J 
T epebaıı Belediye bahçesinde Ş ıl 

Tiyatrosu san'atkarlan taraEmdııl' 
temmuz perşembe akf8lnt saat 22 de 

ADALAR REVOSO 1' 
14 tablo yazan Ekrem Reıit, best.,ı. 
Cemal Reşit. 

Eskiden peçeııi alhndan bir Jla. _Hangi ııözünii? Yolculuğumuz başladıktan bir - Alışusmız, alışırsınız, diyor 
Umumu alakadar eden biricik mesele b d"ril" müddet sonra, delikanlının benim- du. Dünyanın en mugaddi seb • 
d Al · eda • · d dım yarım ...,.,,..afak görebilmek di- - Göksu gali a ı l)'Or, de-ıu ur: tın tuzu veremm t vuın e ,,-··· le konuşmak İstediğini sezer gi • zeai budur. Hele bir alışınız, on • Deniz yolları ';,~;·~.tr !~fkJ::'.i1:i' ~=~iı:~ !:~i.delikanlıların uykularına gi. miştim ya.. bi oluyordum. F.akat biç yüz va-- dan sonra bakın, bırakabilir misi-

Mikroplan mı azaltıyor; akciğerlerdeki - E? memek için elime bir mecmua niz? lŞLETMESl 
yaralan mı kurutuyor, her ne yapıyorsa Küçük bir kadın gülümııeyi,i, Is- - Yanılmışım, baksanız a, he- alarak okumağa koyulmu§.tum. Birinci dilimi zar zor bitirdim. 
yapıyor, herhalde bu ilacın faydası olu· tanbulun bütütn gençlerini Göksu- ril mersiye söylemeğe başladı!.. Az sonra : Öteki sanki elma ikram ediyor. 

Acenteleri : Karaköy Köp4 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürd.,.,.. 

yoı. Lakin bu kadar kanıık bir mesele ya çekmek için yeterdi. Kulak MlSAFlRl - Affedersiniz Madam, ilk muş gibi ikinci bir dilim daha kes-
de kutirme karar vermek için neler dü- Şimdi iııe kadın, çırd çıplall, ---·---- - istasyonun neresi olduğunu bili • ti. 

---~Han. Tel 22740 ~--.. ı 

!Ünmek lazım. Hüküm vermek için de bi ku ol 
ricik vasıta yatak başında hastaların tet- mluklarda d aşıyor, erkeğin gÖ· yor musunuz? Diye sordu. Hey Allahım, bu batıma ge • Trabzon yolu 
kik ve muayeneai .. Verem mikroplarmm züönünde denize giriyor. KapCA".ı, Sual öyle doğrudan doğruya len neydi benim o gün? 
üremesi ne kadar keyfi gelişi güzel bir durgun, canı çekilmif yerlerde di- teveccüh edilmişti ki, cevap ver· _ Rica ederim, bana acıyınız, 

CUMHURiYET vapuru ı 7 
Temmuz SALI 20 de Gııl-11 
rıhtrmından kalkacak. Gidi ... 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, S-: 
sun, Fatsa, Gireson, Vakfıkeb 
Trabzon, Rizeye. Dönütt• b~ 
!ara iia'f'eten Sürmene, O.ıdll 1' 
uğrayacaktır. (3876) 420,!..-

ıeydir. Bazaıı ay gider iri azarlar, ku- rilik ( 4) yaratmak iııtiyorsak, ora- .. memelc ayıp olacaktı. Kısaca: fena olacağım, dedim. 
dunırlaı·, hazan da sakinlefirler, gidişin- JSugu-oku program B · 1 d · d d' 
de düzen olmıyan bir hastalık iyliğe yüz- ya top oyununu, yarışı, )'Üzmeci- - nsto zanne enın, e ım. Sen misin bunu söyliyen? He· 
tuttuğu zaman bunun yeniden yeniye yi, atlamacıyı ve gür(!fi sokmalı- ~8 ~~· ~~e'!.~V.Ako~~i (' • .,.10 .uk.) 19: - Ya!!! O halde uzun bir yol- men suratı kırıştı, gözü büsbütün 
k il 1 ·ı· t ·ı · 1i lmed'"' · ç·· k"' Tı •• ı· l" G · Plik < · ) t94S M culuk demek. Teşekkür ederim u anı an ı aç an ı en ıe p ge ıgını yız. un u açı ııoy ıye ım: enç• KonferaM. 19,tS: · P•7ano. • : u· Ma.ıam. revrildi. Hülasa, senin anlıyaca • 
kestirmek kolay mıdır? lik, kadına kanıkııadı. (5) Hhabe. 20 tS: Hafif kabnbane konseri 20,50: <J er k l b' . d' 

Spor. 21,os. ·. Musiki ba.lıi.aleri. 21,12ı Pl•.k. il•. T . g"ın o oca .... gamı ıtır on am-
lhb'yat ol--'- bu ·"zlen· ·"yledı.kten remn sarsıntısı, mecınuadaki .-ar.cm. _. ~ M 5 18.h tt• Waınerin °TRISTAN,, •• ISOLl>E,, ııımh J b' ·rc1· b" b b"J" 

sonra cliyebilirz ki "alım tedavisi,. verem• · e a ın musikili dnnu. 24,10: Konferans. 24,251 tatsız yazılar hafif bir şekerleme ma, nası ltl ım, ır en 1 1 • 
lilere iyi geliyor. Ateı yavaı yava§ yavaı Muukahe. kestirmeme mani olmamı•tı. Bir rim, bir Allah. 
d .. " h b 1 (1) Karsambalrlı:: lı:alabalrk (Z) İı1' 823 Kluc. BUKREŞ. 364 m. • Ayvalık yolu u~uyor, a•tanın tartısı artıor, a gam 13 . ıs Gündüz netriyab. 19,09: Motoi ta- müddet sonra gözlerimi iyice aç • Şalgam bitince, karşımdaki a-
azalıyoı" göğsü dinlemekle duyulan gay- İnsan (3) Böğülüğ: mud~e (4) Dirilik: !unu. 20,30, Universit•. 20,45: Pl&k. 21: Kon· •- dak d d h · d K 

BANDIRMA vapuru ıs 1;:. 
muz ÇARŞAMBA 19 da 
keci rıhtımından kalkacaktır• 

ri tabii sesler düzeliyoo-. Sabit, kat'i ne- bayat. (5) kanıksamak: brkmak, doymak, foran•. 2ı,1s: Senfon;I< konser. 22.: Musaha- tığım zaman, Karşı i a amın anım a§ın suratı yumuşa ı, om 
ticeler yok. Bari tam neticeler almabili- bıtememek. ı... 22,ıs: 5-nfonik konsuia de ...... 23: Haber- dikkatle bana baktığını gördüm: partımana ilk girdiği zamanki 
yor mu? o da yok.... --------<>------- ler. 23.:ıo: Plak. BURC . - Zannederim, yemek vakti gı"bi terbıy" eli bir adam hali aldı. 

230 Kbz. L{)JCSEM , 1304 m. 
Akciğer veremile uğraşanların kollek· Sünnet düğünü B•l<ika netriyau. 21: Dünya baberı.ri. 21.30- geldi, dedi. Sustalı bıçağını cebine soktu. Be- cJ9'11> 

sİyonlarmda ateşin düştüğünü göateren Belçika konHri. zı,35< Musahabe. 21•40 ' Ko.... Sağ cebinden güçlükle koca • nim de içime bir rahatlık geldi 
· h d·' ·· b t · Himayeietfal Cemiyeti per• aeria de .. au . .._ 22: C...l.and. %2,35: Radyo . b' 1 ka d Sol 

ve mnnı eyecana UfUttn arare çız- • ..ı. ....... ı. 23,IO: Oda musiki.; konseri 23,40: man çığ ır ~ gam ÇI r ı. ce- amma ya deli yeni bir şey daha İ· Usküdar ikinci Noterliğine : 
ırisi kiığıtlan; ciğerlerde açılmıt yarala- feınbe günü ve ak,amı Saraybu.-. Da•• pliklaro. binden de çıkardığı süstalı bıçağı cat ederse .• Aksi tren bir türlü dim. 
nn, oyukların kapandığını gösteren nu parkı kazinosunda kim:;esiz 638 Kbz. PR.AG, 470 m. açtı. Şalgamdan bir dilim kesti. Efen . . r/, 
nıdyografi plakları bulunur. Bunlar mes' yavruların su"nnetlerı·nı· yaptıracak- 21,15: Orsta .. dan t.ocannöli kenser. 21 '451 yürümez. Dakikalar bana saatlar U k. darda Ahmedi:ı"e Hakimiyet> Filharmonik konser. 22: Haberler. 23: Haber- Ben de ne yapıyor diye biraz da h s u ~ 
vt vakalar .. Bunlann yam başında - al- tır. ler. 2J,lS: Sdoaınmel kon••ri. 23,45: Haberler, korku içinde kendisine balayor • kadar UZU geliyordu. Ni' ayet liye caddesinde 359 No. lu evde 11)11 _., 
tın tedaviıinin tesir göstermediği meı· 686 Kluc. BELCRAT, 437 m. . tren yavaşladı. Sıkı§an frenlerin 1 ...,... 'um vakalarda vardır. - Genç bir D 21,10: Taıannili konser (flüt refakatile.) dum. Meçhul adam bıçağın ucuna ve htanbul barosunun 1047 sici . .,ı 
hastada hastalık ciğerlerde yepılmadan avet 21,56: Pl:.k. 22,30 Radyo piyesi. 23.: Haberler. takuğı şalgam dilimini birdenbire tatlı gıcırtısını sevinçle duydum. rasmda kayrtlt Umumi vekilim A"'1' 
Ve derinle•meden önce ~nılan altın te- T~ D" tah·..ı...: • • d - Taıannili orke•lra kons•ri. 23,4S: Orkıetra b tt Oh, Bristola gelmiştik. Bir ka • - •• ,,:./ 

' , ~ u"' '' ı.,.., cemıyeön en : konseri. ana uza ı: b k 1 k Abdülazi7. hey:i iıbu umumi veıraı--...r 
daviainin birçok defalarda faydası gö- 6 Temmuz 934 cuma gunu sabah 748 Khz. MOSKOVA, 401 m. _ Yiyiniz bunu! dedi. ustan urtu aca tım. dll .,. 
rülüyor. ı ~t 10 da Toplanması mukarrer bulu- 17,30: Muıahabe. 18,30: Gala konserö. 1 O 4<adar şaşırdım ki, cevap ve• Tren istasyona girerken deli • den azlettiğinı cihetle bet nusba "41 
Alım tedavisi, ke•kin ve tehlikeli bir nan Umumi Heyet Niıabi ekseriyet ha· ~~30~%".::~t~01~~' (~~!:~ . ..:ı'.1 ~İlı: •• ; recek söz bulamadım. öteki ısrar kanlı ayağa kalktı, arka kapıyı ret bu azi!nameden birinin kendio~ 

tedavi usulüdür. Altın tuzlan ile tedavi .sıl olamadığmdan toplanamamıı olup kili netr'-at. 1• .... , .Akt;;..lite. 20,: Karıt'k koD t k _.,_ b · pkası'le _,__ O k"d t ·..il'. 
15 ·· '---k ı B def ., ...,.... ettı' .. aç ı ve çı arı<an, enı ta bir nuooa•.ının ı u ar .c.ra ~..;.; olunan haıtaları gözetmek lizımdlr. He• &'un sonraya uıra ı mıfbr. u a ser. 22: Dans musikisi. 24,0S: lspa.nyolca net· teb)ir. 

le karacijferleri, böbrekleri bozuk olursa.. mevcut aza ile içtima edileceğinden bi- riyat. - İşitmediniz mi? Yiyi.niz bu- aeli.mlıyarak: funa ve bır nushasmm ilanen ·,i 
albümin iıeyenlere ve karaciğer hastalı- lumum azanın 20 temmuz 934 cuma gÜ· 545 Kbx. BUDAPEŞTE, sso m. . nu diyorum aize. -Teşekkür ederim Madam, de- ve birinin dairede saklanarak ı.e~~ 

·· 10 da Cemi meric • . 1 19,40: Amele birliii tarafrnd.ndan tas~nnı , ek . . it ııeçinniş olanlara altın tedavisi ya • nu 188.t yet ezmı le§· 0 martlar. 22,ıo: od- n Parlofan plakla- Hiç te böylesine rastlamamış- di, şu şalgamı size yeiıirm ıçın nuıhasınında tebliğ t:aihlerinin 
pılamaz. Şakaya gelmez. Hekimin uya• rifleri rica olımur. rL 23: Fr;.Jlin idaresindeki opera orkHt••••· tım. Kim bu adam ? Elinde koca bir arkada§la kırk İngiliz lirasına . -.>-'- ef 
mk bulunması lazımdır. llaca kart< ta· 24: C:.roba sipn musilci t&Jwn.. Ş d hah . k tarafmıa iadesini nca euen>u • .-' 

belirme O S M A N L 1 B A N K A S 1 191, Kbz. O.ut.chlandsender IS71 m, bir •aJganıJa bir bıçak, tanınıa- bahse girmiştim. im i Si a• ,..,. lammülsüz alametleri belirir, z k • U k" d p isklesi tüccar 1 ' 

hemen ı·ıa·cın nu'ktarını ___ ,._ ..... yahut. I LAN 21.SO: "Du war Müncbhau.en., isimli • ·~ dıg"ı bir kadını zorluyordu. Mutia. zanmıı bulunuyorum. Size t~rar • u ar Y1l ur .,,, .....,u,....., 23.· Haberler. 23,30: Söz.lü netnyat. 23,45: O N · B (11 
büsbütün kesmek icap eder. Osmanlı Bankaoının Galata, Yenica· Deni% haberleri. 24: Gece musilcisi. ka bir deli olacaktı. teşekkür ederim. ııman un. • 

Doğruyu görmeli, bir y;ı.na katılma- mi ve Beyoğlu devam, Milli Bayram ~~~~":;,!~Y :::ıuS:.7 Z2,55: Ak.-m kon- - T etekkür ederim, diye ke'ke- Herif vagonların arasından ka- ır>İf'. 
malı. Altın tuzları veremin yanılmaz münasebetile cari temmuzun 23 ncü pa• .. .;, 23,30, Haberler. 23,50, Konforans, 24: !edim, yemek yedim efendim. labalığa ikarı§tı, gitti. Tren dur • Tophanede Levazım ,A ıl 
ilaC'ldır, demek nafile yere bel bağlamak· zartesi ııünü kapalı bulunacaktır. Konserin d .. am" ı: Plak "Gece m•sikisi,. Sert bir sesle cevap verdi: muıtu. O zaman bende bir vavey- }iği Satın Alına Komısyoıt 
tu. Hiç tesirleri de yoktur, denirse de l f f" H k f Hanları 
doğru olmaz. yerinde ve lüzumunda - Yemek yedinizse bana ne? i., eryat, ıgan... er es etra I• 

yapılacak olan bir pünomotoraksın yeri- • İsterseniz birbir üstüne elli defa ma üşüştüler. Başımdan geçeni an b' M kt b" • çiıı 
ni tutar denirse gülünç olur. Pünomoto- J t t • h d Mı• ı ı Al yemek yiyiniz, umurumda dahi lattrm. Tabii kimse böyle bir şe· Har ıye e e 

1 1 f.' 
rak yapılmıyacak bit- basiUiyi altın te - 1 a ( değildir. Ben size şunu yeyiniz ye inanmadığı için, bu sefer her· 420,000 kilo Kuru .Ot~- .. ~ 
davisinden mahrum etmek te affolun· d" f h . w t 934 artesı ....... ıyorum, azla iza at ıstemem. kes beni deli zannediyordu. gus os cum 0 ';;..J 
maz biı kuıur sayılır. Tu"rk s· ş· k . 14 d k 1 fc: aı.v" Hüner, pünomotoralu, yam goguse ıgorta lf etl Adamın göderi dönmii§tü. Zaten herif gitti, gitmitti. O • saat e apa ~ z:ı-r. ıa .. ~ 
hava vermek, gôğüı :>erdeıini hareket· Anladım ki deli .• Herifi fazla &İ • nu bu kalabalığın içinde kim arar caktır. Şartnamesını gor bJ' 
siz bıTakmak, altın veya alerjin ve Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleri2 nirlendirm~ek için mümkün ol • bulurdu. Elaleme maskara olma • lerin her gÜn ve taliplerin .,. 
(B.C.G.) gibi vereme kartı kullanılan Sigortalan halk içi., müsait şeraiti havidir duğu kadar huyuna suyuna git • mak için sustum. istasyondan ken li saatten evvel teklif ı:rıe~,. 
silahlar üzerinden münakaıa etınek te mekten ba .. ka çare yoktu. dim~ dı•arıya dar attını. l T h d K .-ı 
de -·ı · · ·ı·hı bir ta b Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında ~ • % tup arını op ane e oı•~ı 

gı 1Y1 11 a anmamıı ıavaş u - Çok naziksiniz efendim, lıte azizim F ranclc, neden 6l1" 
ailaHardan istifade ederek İl görebilmek- Acent..·• bulunmayan ıehirlerde acenta aranmaktadır. d d' v rmeleri (78) (3 '. ,..ı 
tedi'" ı e on, fakat &izi temin ederim §algamı hiç te sevmediğimi şım· yona e • 41Y' 

Dr. Rusçuklu HAKKI 1 Tel. Beyoğlu : 4887. ~·~3835"4i!j[i ki karnım tok. Yalnız hatırınız i- di anladın, değil mi? 

~--------..... ~--------~~~--~~~"!!!'!'""'"""""'!'~'!!"!!""'!'!'!!"'~~!"'"-!"""""'~~~!!"'!!"!!!!!"'!!"!!!~~~~~~ ........ ~~~~~~~--~ 
Milliyet'in ro~an_ı_:-24 Çocuklar oyunu hlrakıp kapıya m:ttir. nu geçindiren-,-v-ergi~i-ni-ver;~.-.;s~--- hepsi yedeklenmİf, turay; bur' 

çıktılar. Jandarmalar Sansarosa - Ne demek istiynrsun.? kerliğini yapan, harp cephelerinde ya götürülüp getiriliyor. ,;;.. 

Mahkemeye gitti. Kaç para istiyor- ı 
!arsa heps · ni verdi. 

Osman bütün çocuk arkada,Ia
rını toplamış, baba~ının ve taka 
arkada~larının getirdiklerini göste
riyordu. 

Çocuklar Oamana imreniyorlar· 
dı. Gelen ~ey lere ağızlarının sulan 
akıyordu: 

- Sansaros ! Tüfeği biraz tuta· 
yım. 

- Sansaros ! Şu ağı gerde bir gö 
relim. 

- Sanaaros ! Şu resim kitabını 
aç ne olur? Uzaktan bakalım. 

- Sansaros ! Boncuklar ne gü
zel. 

Takacı Kaplan reisin oğlu Os
nıana neye Sansaros diyorlardı? 
Çünkü Osman doğduiİ'J gündenbe
ri müthi~ b'r afacandı. En yüksek 
nğac.ların en İnce tepeferine çıkar. 
Gemi serenlerin;n sivr'lerinde bat 
· şağı durur. !' · 'uvara tırmanır. 
Balıktan iyi yü::er. Arabistan k1sra
iiından hızlı lm~ar. Damlarda ku, 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
yuvası avlar. Ne yapmaz ki .. 

Onun için arkadaşları adına 
Sansar Oaman demişlerdi. Sansar 
Osman ... Güç, ay, yıl geçtikçe 
küçüldü. toplandı, büzüldü, sonun· 
daSansar Osmanın yerine Sansa
ros kaldı. işte o zamandanberi 
Kaplan reis oğJu Osmanın adı San
saros kalmıştı. Bu ad o kadar iler
lemitti ki onun gerçek adı olan Os
manı anası babası bile unutmuttu. 
Herkes ona Sansaros derdi. 

Kafasının her yanı eski fırıncı 
çetelesi gibi çentik çentikti: Düz 
duvarlara, sivri ağaçlara çıkarken 
düte düte böyle olmuttu. Y almz 
Sansarosun bir iyi tarafı vardı: 
Terbiyeli, doğru bir çocuktu. 

Sansaros arkadaşları ile evin av
lusunda oynarken dışarısı bir karış
tı. Gürültüler, yaygaralar, nalça fa· 
kırtıları ... derken kapıya bir tekme, 
bir daha! Kapı ardına kadar açıldı. 
Sokakta b'rçok jandarma, polis, 
halk vardı! 

Bu da ne:;i? 

bağırdılar: - Şey demek istiyorum. Senin yaralanan Kaplan reis etkıya ol- Artık saklamağa lüzum Y ~ 
- Baban nerde? canını cehenneme göndereceğim, muttu. Kaymakam telgıafhaJ1 I 
- Çartıda. orada pay edersin. SEL penceresinden başını uzatıt'.,I 
- Hayır! Buraya kaçtı. Sonra mübatire döndü: kaktaki jandarma kumand" 
- Girin bakın. - Sen de oraya gideceksin. Ko- Parlak bir kıt sabahı. emir veriyor: ~ 
Fakat hiç kimsede girecek cesa- cası, kimsesi evde bulunmayan has Günet ılık, gök mavi. - Nihayet bir saat içinde~,} 

ret yoktu. Yaygara yalnız sokakta ta kadınlara tokat atarsın. Deniz yemyetil ile mor karı• saba boşalacak. Dütman --;;ı · 
idi. Sansaros sordu: Kadı itin korkunçluğunu anladı. tık. 0 zaman bombardıman meııl ( 

- Babamı ne yapacaksınız? Elini zile uzattı. Fakat öttürmeğe Arkadaki dağlar, yamaçlar, ne girmit olacak. En önd~ » 
Suratına bir tokat yedi. Anası meydan kalmadı. Biribiri arkasın- kıyılar ve damlar bembeyaz. Gör- cuklar, hastalar, ihtiyarlar. ,,, 

gürültüyü itilince başına bir tey ör· dan i.ki silah patladı. Kadı kafa- çekte boydan boya bir gümüt yol. da sağlamlar. Bütün ha~ ıi 
tüp sofadan seslendi: sından, müb8'ir sol koltuğunun al· Ve üstünde tane, tane kara nokta.. bu hastalarla ihtiyarlara, ça&":.lı 

- Ne arıyorsunuz? tından aldıkları birer yara ile yu· !ar. Viı'!rüle, noktalı virgüle, ince laııadır. Hiç kimse ağır, h""i;ı' 
Kaplan rel.sı· varlanıp öldüler. helezona benziven noktalar. B" 

- • J ~a götüremez. ır yorgan • ._.ıjt' 
- Burada yok. Çaruya gitti. Daire bir karıftı. Ve kıyıya toplanan halkın göz- ha . k d t Y""v 

T" 1 · k l b k 1 .ı B . 1 uk ttanıye ve ne a ar atı ., 
Birazdan gelir. Kimi erı açıtmağa başladı. eri u no ta araa. enız er uç , ae 0 kadar ekmek. Ceplerine 1 

Zaten arayanlar, laf olsun diye Kimileri ~kın '8Şkın bakınakal· dudaklar kül, yürekler helecan • dek muır doldursunlar. ıJ 
yalandan arıyorlardı. Herkesin ne- dılar. Kaplan reis belinden uzun lı. Telgrafhanenin penceresi1, 
sine gerek? Kaplan reisin nasıl bıçağını çekip d'tlerinin arasına Jandarmalar gidip geliyorlıı.r. sadı:an redingotlu kaymakaJll .. ı/ 
adam olduğunu bilmiyen yoktu. aldı. Elinde tabanca, sofaya çıktı. Bir polis kadınlara bir teyler an· b l <Y1 

Kadıyı, müb,.•iri birer kursun- Kimse yana""'madı. Merdivenleri !atıyor. Çocuklar analannın ar • unları güze • tane tane 
5 ~ 

--.. • r- amma penceredeki hesap da.. 
la geberten kaplan reise kim yana· ikiter, dörder indi. Meydana çık- kalarına gizlenmiş, burunlarını l d 11 
tabilirdi. tı. Ağzındaki bıçağını sol eline al· yandan uzatmıf, kartıki noktalara una uyma ı. JY. 

Daha on dakika önce olmuftu d bakıyorlar. Genç jandarma kuın"11 ~ti 
bu i,. Kaplan reis mahkemeye git- ı._:_ Kimse yanaşmasın, yakarım! Kaymakam Bey, yanında müd- harp cephesine gittiği için Y':6ı~ 
miJtİ. Mübatire dedi ki: Yana,sın dese bile kim yanatır? deiumumi ile tahrirat katibi, tel- bu eski zaptiye mülazım '!11ııiY' 

- Kadı efendi seni çağırıyor. Ça ... ıdan geçip mahallelere dal- grafhaneye giriyorlar. ğinden mütekait sakallı 1 ,ı 
Mübatir kadının odasından gir- dı ve bir dakikada ortadan kaybol Bir kaç mahalle muhtan ile as- kalmıştı. ~; 

di. Arkasından Kaplan reis daldı. du. Kaplan reis saklandığı yerden kerlik devılİ geçmiş ihtiyar kapı- Sakallı kumandan kaym~ııl"~ 
K k d K b 1 1 · · I · b" aldıklarının yarısını takllJl ,. 
apıyı apa ı. atlıya döndü: mavzerini, fişeklerini, azık tor a· arı vurup ev erın tç erme 1r teY· G j(iill 
- Kadı! dedi. Birçok ölüler sını alın<:a. dağ yolunu tuttu. ler sesleniyorlar. danına ciro etti. öç ,Ji/ 

var ki mirasları iyice pay edilme- Takası ile çalışan, çoluk çocuğu- Katır, etek, beygir .• Ne varaa - Bittr' 

• 



~ 
Yüz lirasını 
Alınak isterken 
Çırak Mehmet yangında 

boğularak öldü 
d,;~lki. gece saat 2,45 te Yüksekkal
de ~ bbıyangın olmuş, Mehmet iımin
lar ..,. ır yaşlarında bir genç duman· 
••rıad:•Tda ~o.ğul:ırak canvcrmiştir.Bu 
ağı, odorı ısnundc biri de kolundan 
ıııu 1~/aralannuştır. Yangın şöyle ol -

y··k 
ıin~ ~kkaldınmda Ga)jpdcde cadde -
Uç katlı b numaralı bir lokanta vardır. 
kıİtları lok ulunan l~k'!ntanın orta ve Ü•t 
bir Poti ant:ıy~ .a~ıtır •. Alt katında da 
llıaktadı~. tamırc111 ıle hır Y•Dıİ§Çi bulun· 

lokantanın sahibi H . 
lesi günü dükk" • alıl usta, cumar
birinden ki 1 anını Şükrü usta isminde 
. . . ra amıı ve M-L '-" M <>t r>imlerindek" .. cnmet, A...,, e-

llıışbr. 1 uç çırağı ile işe başla. 
Evvelki 

açık b ı gece •aat 11 e '--d d ··kk" u undur H . &.a ar u anı 
•onra dükka an alıl usta bu oaatten 
d., bırakıp _:ını k:'Panıı.ş, çrraldarı içeri

ÇırakJarda •ne Bltmiştir. 
tede Yatmak;'..~~~ üıt katta bir kö-
Yatınııtır ır. Dıgerleri orta kat'ta G . 
lar ""•Yan11na d • •na bir dllrruı <>ıl'ru çıraklann burun -
Yerlerinden f 1 n kokusu gelmif, hemen 

Akif ır lltnışlardır 
' Y.ıbnakta . 

!llldaki te:.gaa olduğu yerin ya11ıf>a-
i•nı görınüı •n etrafını ateşler ıardı
•esl~ıniı, ~da ~a~an Mehmede 
;ıe'"dı>-ene atılını 1 atagı ınınek üzere 
lllııan olduğun '~. ~ orada da ateı ve 

18!'?tnııtır. u gorunce ne yapacağını 
f Mebrııeı b. . 
akaı d~ır araııı.: ""'ğı inmek istemiş, 

...., v..L. ... etrafı f·-1• •· ___ , • • • 
L' • -..rı ve n d .__,.. oaruı:gı ıçm 
~ olrııac1ı. e e dıtan çıkmanın im • 
t!'ıi biı- ,..utjnı anlayınca all' katta deli 
:11":veı fazla ~ oraya buraya lropnUJ, 
\~~-ulup L.,Ulllanlann hücumu ansın 
~::""llled. """"•ıtır. 

Akif lıen-" ~ :'fkadaıı Mehmet, c-nı 
'"reli'- ""'"' pe -- , ' hiı- ~ k1trt . ne:'":".., a§&ğı atmak 
1 Yt!ri Yar.i.:"ilnuıtır. Mehmedin hiç 
s'\,dettıaı itf . tnamıştır. Yangını gören 
il~ atle teı..:tye ftaber vermişlerdir. 

yıırftı:ıda Y ;roğl~ i~~~i yanm sa 
ı, 11 &lırtıını, i a.na_ını sondurmuıtür. 

"11e ıeld". ~de ateş bmıkılmasından 
lllııuııı;ı;k lgi .soylenınelctedir. Müddei-
~-~-~dliyı:ı:~atl. el koym~. Zabı-
-...,"'<111" uıtereken tahkikat yap • 

lo1ca . 
lan iri · n_taıını eaki sahibi · d"' 
İddia. "'"rıin kundak s.:..ı..~ ~.~ o-
t.L• ı Vıttd B ga şu,..-ı ve 
~111ik edil ır.k u da aynca ehemmiyetle 

y &rııını nıe. tedD-' 
ııı,,_, ~nne cabalıJ-'M ·· '-'-'--
ı.· ~u nı...,v;Mı...~ -•-· mu • ......, • 
ıt keşif .,..;;;:md ... Ekrem Bey ıribnİf, 

)'oı.ı,..: o·ı.ı. ftır. Y ......,.ıa bir kasıt 
Söyl~n<li •. atsizlik eseridir. 

tııı. Lal.Er ilne göre, çnak Mebmet yan 
~" kadar alı:nc& kasada bulurum ,.üz li. 
hllralc .. 1Pa~ayı almıya lrofmuı Ye bo-

o muıtiir. 

_Yakalanan kaçak esya 
il. n..., I< .. stlenc . ' 

"'nany" o ı.. - • ""'1 linıanmuza selen 
)'olcu) -.aıralı R--ye vapuru 
.ı_ 8 ~n~an ~ ako'mı.n "!Yalan aras • 
r-ı..,. .: •pekli v~ Y~nfü k11maflarla :._ 
E~ .-., ;!::!ara aıt zonet eıyası, muha • 
llıeydana L~~ -.ırlan tarafmcfıuı 

s•~wnııtır. 

1< Beygir va çocuk 
d ••onp8fadıı. " e otura rııacıhüsrev mahalte.iıt 
tindiğj ~ M!'~arrenı İıminclelri çocuk,. 
& en 6 Y8§ınf.."...'0~ta koıtunnakta j. 
~ı•a =- ""Yrıye İıın:i de bi lu 
aeı, ·-""'ı" hafif n r zca· 

el? olrııuıtur. •ureııe Yaralaomurna 

Zevceye dayak 
Sultanaı, , 

" S .. met le ku du 
n aad "et Hanııru n . racı y ueuf kan-

un an '-- sopa ile • tiir ,...n getirin · "Pından ı.ur-
Laı(...!, ıısııf Yakaı....:;:e kadar dövmüt· 

Ye kaldırılnıı tı '- Saadet Hanım 

Uykuda Y~nrk ı· rk 
l<adır •• 1 

cı Veli ga meydanında .., 
bıJc;aı Efendi arıad yYar yumurta
lik 1 Mehmet Yanı a u~ıa iken sa
Veı·'~etile cfu:dan:"' gıderek Yankesici-

ı c.fendi uyanın,;' aıkınnakta iken 
ve Ya alanrnııtır 

Kalp onluk · 
l<adıkö .. d 

tf.hd" . Yun e oturan M·' 
"•• ı ıs 'nd enınet Ş"kr'" da b"I mı • biri Fındıklıd u u 

ıo ı: et almakta ik b'I .a tram.-ay. 
talıı.:~rıışun kalp oJ':J:.;r. 1 etçı1ye verilen 

'""ta h••la "u an aıılrnıı ve .... nmıştır. 

Bir kUstahlık 
Zabrta B . 

t-ı isnıinde at:~ cıvannda oturan Anaa
kıtıda tahkikata adarnı Yakalıyarak hak
•ehebi. Türklüg· Ü ba,l~ı~hr, Tahkikatın 

lddıaYo. .. tahkırdir. . ·ı gore Ana•-
•evı 'e &Örü•" k '"'' Balatta L, __ M " T·· Tur en· uxr u. 

- uı-kler evv ·1~ 
::' R~'!11an kestiler~ \~rtt_ıenileri, ıonra 

ı. Sızı de kesecekler.'' d dı ~ır:o •ize gel. 
Zabıta bu adam bakJ.. eınittir. 

na devam etmektedir. nda ı..ı.ıaı...u. 

Bir molör tattı 
lı,. lİtnaıunnza gelmek üzere Ere "lid 
Oıı~~et eden büyük bir motör "B:W... en 
Y~k!':lllde ablını§tır. Alapbclan di~~· 
ki h~Yerek_ yola çıkan "Aydın" iamınde
loıiri( 'klor, pddetli karayel rüzgimun 
lle1 ıti' . ap"!<lanmak ıuretile babnıştır. 
•a•- şıden ıbaret olan mü~eb b 
"-""n Y t" hl' . ·~" a aon
..,ıı k e ıfen la ı51ye motörleri tarah 
\;ıllıarn ~larılmıştır. Motörün harnul .n 
~üş tür. esı 

l(k'-.radeniz Ereğlisindcn 
ıkJe gelen sporcular 

le l(hadeniz Ereylisinden üç i,iıc
'Yar Şe l rimize gelen yirmi sporcu s" zınite hareket edeceklerdir. 
~ah Porcular evvel isi gün F em:r-
1:02J:yb. gitmişler , dün de Bey • 
dır. ır spor ı:ıaçı yapmışlar • 

BELEDiYEDE 

Sinemalarda 
Yeni bir vaziyet 

-o--

Damgasız bilet mi veriyor
lar, zabıtlar tutuluyor 
Belediye ile sinemacılar ara

sındaki ihtilafın hallinden sonra 
sinemalar tekrar açılmıt ve işle • 
rneğe b~lamışlardı. 

Belediyece yapılan kontrollar 
sinemalarda halen damgasız bi • 
Jetlerin kullanıldığını göstermiş ve 
bu hususta zabıt varakaları tutul
masına batlanılmıftır. 

Darülaceze vergiainin ödenip ö
denmiyeceğini tesbit ve tayin ede
~k olan komisyonun kararma ka
dar bu şekilde hareket edilecek -
tir. Tutulan zabıt varakalarile ta
hakkuk eden vergiler, komisyo • 
nun kararma göre ya tahsil edile
cek, yahut ta affedilecektir. 

Memurlara odun kömUr 
Belediye kooperatifi yeni bir 

teşebbüse girişmiş, memurla~ma 
bedeli beş taksitte ödenmek üze • 
re odun ve kömür tevziine karar 
vermiştir. 

Odunun çekisi 3 liradan, kömü
rün kilosu da 3 kuruştan hesapla
nacaktır. 

Ziraat bankasının elinde mev • 
cut ..toklar için belediye ile bir an
laşma yapılm~ır. Tevzi:lta cu
maı te.ai günü batlanacclrtır. 

Şişhanıı yo!u.ı,un~l t;-amvaylar 
Tramvay şirketi tarahndan Şit

hane yokuşunda üçüncü bir tram
vay hattı yapılmMına başlanınıt • 
br. Eu hattın in;ın.sı bittikten sonra 
diğer hatlar da betonaj yapılacak 
ve hunu mütea.!dp te buradaki ha
mule merkezi iki mjı;foae çı!rn.rıla
caktır. 

Bu suretle, tramvayla Şi,hane 
yokutW\U daha lmb·ı!ıkla ve ard 
arda çıkabileceklerdiıı • 

Çırşamh~ d .1 ~ark 
Fatihte Çartamba yolunun yir

mi metre genifletilmesi takarriir et 
mi\jtir. BurO\da güzel bir park VÜ· 

cuda cetirilecektir • 

Bacalar tm1z:eılecek 
Belediyece yapılan tetkikat, bir 

çok yangmlarm bacaların temiz -
lenıneyifi yüzünden vukua geldi -
ğini göster~thı.. 

Belediye, halkın bacalarını te
mizlemesi için tavsiyelerde bulun
mağa karar vermi.~tir. 

Buna riayet etmiyen!er ve bu 
suretle yangın zuhuruna meydan 
verenler hakkında kanuni takibat 
,apılması için de. ayrıca te:tebbüa
lel'de bulu:ıulacaktu. 

Ekmak fiatı ~euzladı 
lstanbul belediye:inden: 
Temmuzun on sekiıı:inci göniin

den iti!Ja.,en emek doku:;: buçuk 
ve francala on dört kunı.fiur. 

Hamtt ~e.y 
Burdur valiliğine tayini hah.ır

leri üzerine Ankaraya giden lıte
lediye reis muavini Hi.mit Bey 
tehrimize dönmüştür. 

Hamit Bey iki ı;ündür maka
mına gelmemektedir. 

E üyültii 1 ~n bir şayianın 
küçük haberi 

iki gündenberi bilhasaa Şişli ve Pan • 
galtı muhitinde bir §ayia dola§makta, bir 
otomobilin kaçakçılık takibi esnasında 
talimde bulunan üç askerimizi ezdiği 
söylenmekte idi. Şayia döne dolaıa Sir
keciye ve nihayet bizim kulağımıza ka • 
dar geldi. Keyfiyeti Müddeiumumil;k. 
ten tahkik ettik. Böyle bir vakadan 
Müddeiumumiliğin haberdar edi!ınediği 
ve nöbetçi müddeiumumisinin böyle bir 
tahkikata vazıyet etmediği bildirildi. 

Fakat '8Yfa ısrarla devam ediyordu. 
Tekrar tahkikat yaptık. Vali muavini 
beyden, seyriseı-er idaresinden, jandat -
ma kumal'idanlığından ..elhasıl böyle bir 
kaza ile alakadar olabilecek her yerden 
keyfiyeti sorduk ve sureti kal"iyede böy
le bir ıey olmadığı neticesine vardık. Fa
kat ıayiaya sebep olan hadiseyi de tes
bit ettik: 

Hürriyeti Ebediye tepesinden geçen 
bir otobüs talimden dönmekte olan bir 
askerimize çarpmıf, hafif surette yarala
mıştır. Bu küçük vaka da büyültüle bü· 
YÜltüle üç askerimizin ezildiği tekline 
sokulmuılıur. 

Avcılar kongresine dair 
• Dünkü nüshamızda şehrimizde

kı avcılaı•ın halkevinde toplana -
rak eski cemiyeti ihya etmek ve 
Yeni bir birlik tetkil eylemek için 
kongre aktettiklerini yazmıştık. 

Gazetemize müracaat eden ba
zı avcılar bu toplantıyı kanuni 
ve hukuki bulmamaktadırlar. 

~u zevat kongrede mahdut ba
zı kımselerin bulunduğunu ve 
b~l.arın lstanbulda birkaç 'bine 
balıg olan avcıları temsil edcmi
yeceklerini söylemektedirler. 
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HALKEVINDE 

Dil, tarih, edebiyat 
şubesi toplanhsı 

Halkevi "Dil, tarih ve edebi
yat şubesi,, umumi kongresi per -
tembe günü saat 1 T de Halkevin
de toplanacaktır. 

Bu toplantıda, haziranda baş -
lıyan yeni mesai senesinde göz 
önünde tutulması iktiza eden• e -
saslar tesbit olunacak ve görüş -
meler yapılacaktır. 

Bu ar&da, Muza.Her Beyin me
buduğa seçilmesi dolayısile bot 
kalan heyet azalığı için de yeni -
den intihap yapılacaktır. 

Yerli mallar sergisinde paviyon 
Halkevi içtimai yardım tube -

si, yoksul kadın ve kızla;ıın kendi 
emeklerile vücuda getirdikleri e
serleri teşhir edebilmeleri için 
yerli mallar sergisinde meccanen 
bir pavyon temin etmiftİr. 
-------·--~---

ViLAYETTE 

Gizli nüfu:-; ve bir tamim 
Sıhhiye vekaleti, vilayetlere 

göndermiş olöuğu bir tamim.le 
gizli nüfU91:an ~diye kadar kay
dedilmiş bulunanların ya~ları üze· 
rinden mi!ı.tnrım sormuştur. 

Bu taıniın dün vilayetimize de 
gelmititicı. Vekaletin, yapılacak İ~· 
tıttietik üzerinde ilmi tetkiklerde 
bulunncağı anlafllmaktadır. 

Naftıs Umum mllliirll 
Şehriı:rizc!e tetkikatta bulunan 

nüfu3 u:mr.n rni><lürü Ali Calip 
Bey, Ankaroya gitmiştir. 

~ ; ki' !erin t ftif.i!ri 
Mn!iye miil'aki~leri mmtaka -

ları dahlli::Wo tt!-t.~rde bulun
maktadır. Yeni verai l.anunlannm 
tatbikotmda ilk gibıılenle 3Örülcn 
hll2ı t~tlü.muamdeleıı kaik -
mqtır. --
Üç ecnebi gaze!eci geldi 

ln;:iltb-ede çıkan The Cicwland News 
gzzeteıi mU!.ai.ri f.'1i:ı\er G ... ald Frank 
ve Maeı>r ı:oz~ Matmazel 
!Wla T suideyi "" ~l Ateıu:ndre Drody 
tobrimize gelmiılcr.!i;r. 

Aln:a21yaya yapıl cak 
yumurta ihracatı 

Türkofüten tebli~ cdilmiftir: 
T en;,uz ayı zarfın.-lam Almanyaya l'L 

sa. ve ~·· .ı.., sın-f!anndan 156G ken.11>.l 
vumurtP. it!ıal edilebileedrtir. Tafoı1iit 1-
~in CY.it şul>olerine ve alilıadar odaliira 
Müracaat olunmasL ---

M. F e!iks iade edil.iyor 
F r&ntıada dGlandırıcılı!ttan ıouç

la olup F nm;,ı.z hükfuneti tardın
dan iac!e3i i:>teı-Jien Mösyö F el:lı:s 
ba ayın yirmi altısında gönderile
cektir. 

Mösyö Felik~ fdırinıi2e gele -
ca!< o!cn F '1:lllsız memurlarına tes
lim e<lileı:e!rtir. --

Pariste kasılacak 
tab.viHer 

Maliye v&3.leti.na.1Ut i;ıleri mü
tlür muavini ~ü~ Bay eli.in An
kar~dıı.11 :;"h1iı::li:o:c aclm!~ir. Rür 
tü B:.y, hii!W.-rt& tarafmdnn satın 
alı• ;:o::ıış olan l:zmir • Kasaba demir
yolları için Paristc bastırılacak 
olan tahvilleri kontrol etmd..> üze
re bir iki güne kııdar P&!'iıe :;ide
cektir. 

lzmir • Kaııaba demi;-yoiları 
hükumetçe 164 kü5ur milyon Fran
sız frangı mukabilinde satın alın
mıttır. 

Bu para şirkete elli senede ve 
yüzde yedi buçuk faizle V'e ikinci 
sıra Türk borcu tahviHerile öde· 
necektir. 

Bu tahvillerin mukavelename 
mucibince ağustos nihayetine ka • 
dar l}irkete tesellümü lazımdır. 
Rüttü Bey Pariste tahvillerin ba
sılma: ına nezaııet edecektir. 

Rüşvet davası 
(Başı 1 inci sahifede) 

lunmas.na mebni ceza kanununun 56 ncı 
maddesine tevfikan verilen cezanın 6 bi
rinin t..enzilile 250 lira ağır para cezasına 
mahkumiyetine ve Leon F araci Efendi
nin rü~vete vaııta olmaktan ceza kanu -
nunun 226 ncı maddesi delaletile 220 n• 
ci madde&ine tevfikan ve takdiren 600 
lira para cezasile mahki'ımiyetine ve Rüt
vetin kabul edilmemesine binaen ceza 
kanununun 222 nci maddesine tevfikan 
cezayi mezkUrun yarısının tenzilile 300 
lira ağır para cezasına mahklımiyetine ve 
suçlulann bu ı\:ıeseleden dolayı evvelce 
tevkif ve kefaletle tahliye edilmiş olma
lanna mebni.tevkif ve tahliye arasında 

geçen mahbusiyet müddetinin para ce:za.. 
ımdan mahsubuna ve rüıvet olarak veri· 
len 500 liranın müsaderesine, masarifi 
muhakemenin her iki suçludan tahsiline, 
suçun sureti ikaına nazaran cezanın te
cili hakkındaki teklifin ise reddine kahili 
temyiz olmak üzere karar verildi.,, 

İtalya - Fransa 
Rekabeti 

(Başı 1 inci sahifede) ~ 
!erin sert çehreleri karşısında bile 
güler yüz gösterebiliyorlar. Ümit 
've ihtimallerle avunup oyalanaıbi
liyorlar. Bu karakter fena bir teY 
değildir. Hayatta daima ümitli ve 
neteli olabilmek başli başına bir 
kuvevttir. 
ltalya; orta Avrupa, Balkanlar ve 
umumi politikada umduklarını bu
lamayınca selameti teslihatta, si
lah kuvvetlerini arttırmakta bulu
yor. Bu yola g'.tmek için dayandı
ğı esbabı mucibe ~udur: 

"Italya, silahları azalhna yolun
da açılan bütün müzakerelere işti
rak etti. Hüsnü niyetini gösterdi. 
Müsbet teklit:erini ortaya koydu. 
Fakat bu mesaisi bir şey vermedi. 
Silahsızlanma :'şinin Cenevredeki 
cançekipnesi karfısında !tal.ya, eli 
bağlı kal.amaulı. Escuen büyük 
devletler bir taraftan Cenevreye 
pasifist ( sulhü sever) geçinen ma
rahh!lslarını gönderirken öbür ta
raftan yeni yeni gemi inşası için 

. fabrikalanna spariş veriyorlar. 
Frama, Dunlı:erque sisteminde 
8emiler in1a eetiriyor. ltalya da ay
ni yolu tutmağa ve bun.:.rrdan da
ha kuvevtli gemi umarlam~Yl mec
burdur. Herbiri otuz beş bin ton
luk ihi ıremiyi bu düşünce ile ıs
marladık. Bu iki gem"; prestiji
mizi muhafaza etmenin iik sarh o
lacaktır.,, 

ltalyanm bu kararı, F ransada 
derhal tesirini ~stenli. Mesele 
müınZqa edikli. Fransızlar, bun
dan evvel yirmi altı hin 
kmluk i..1<i gemi siparit etm" ~erdi. 
!Sun!ardo.n birinin inpatn:a ba5'lan. 
IJUl, öbürüne yeni ~nacaktır. 
kalyanın, 35,COO tonluk iki gemi 
ı:ımarlam.a.::ı; F ramada.J>irtel!q ve 
mümı.ka94 mevzuu olclu: Ac&ıba biz 
de yirmi ahı bin tnn1vk ikinci gemi 
yerine 35 !,in tonluk dUıa büyük 
bir lemi yapsak iyi olmaz mı? 
Kuvvet, silah kuvevti itibarile da
ha iyi olacağı muhakkaktır. Fakat 
Fransa geç lı:almak endi~silc ilk 
ka~ını deifyerm·yw. Yeni, bü
yü.< b!r gemi inJllltn& gidilirse pla
nmın h:;ı.zırlamDa$1 ve inJllRtın:n 
bibnesi arıeak 1938 senesi n'ha
yetinde miimkiln olacaktır. Halbu
ki 2G,C!)() !?onluk iki ı:e:n:Je;"İ 1~7 
senes" nin ilk ıı,ylarmda denize İn· 
dirilmiş olacaktır. F ranıızlar, kü
çillc bir ::aman fruıı:htsı emasmda 
bi!e alt kalmak istemiyorlar. Bü
yük gemi iD?Uını da ayrıca diifü
nürüz, diyorlar. 

Büyük miUetlerin.rdurbet yolun
dıı.ki bu gid*'eri, iy• bir elimet de
i;ilclir. Bu hava ve 9ercit iç.Hı.de dün 
ya buhranının, rkbıı:adi bultrat'lHl 
nihayet .bulacağım beklemek doğ
ru olmaz. Büyük Awupa d~i
nin bu hallerini yakından görchik
çe, hükuraetiızı:zin yalıuz kendimi
zi k<tnı.'Dak için Jl.1iüi müdafaamızı 
k-.ıvevtlendirrnek yolunda aldığı 
karar ve tedbirlerdeM isabeti da
ha iyi an1ryoruz. 

MEMLEKETTE 

Si;rt Meb'uau 
MAHMUT 

Reşadiye ha:kı m&mnun 
RiZE, (Milliye.) - Belediye tarafın

dan R~ş::ıdiye mahallesinde yeni bir ır.ez· 
baha yaptırılıyordu. Bu ~anın bir 
tarafında ilkmekt~ v11rdır. Diğer taral
aln. evlerle çewilidir. 

Böyle sekenesi çok bir mahallenin tam 
göbeğinde mezbaha inıa11 mahelle hal
kının itirazına uğramıı ve halk bu hu • 
sustaki kanun ve nizamlara gön. me.zba
hamn buraya yap:lmaıııaH için tqebbüs· 
)ere girişmi.şti.Bu teşebbüıler mÜoltet ne
tice vermiş ve Sıhhiye Vekaleti, İnfUbn 
clerhal durdurulmaaını emretmİJtİr. 

Bu mezbahaya yanm saat mesafe • 
de belediyenin evvelce yaptrrdığı asri 
mezbaha var l ,. ,e ,.imm hayvanlar ora
da kesilmek.l>J:r. 

Sıhhiye V ekaletmin emrile inıaatın 
durdurulması Reıadiye halkını ıevindir
miıtir .. Sıhhat Vekaleti inıaatı durdur • 
muş, bınanın krokilerini istemiıtir. Halk 
bu binanın, tadilen mektep olarak İn§&• 
ıını arzu etmektedir. 

63 talebedan 9 u geçmi"ş 
GIRESON, (Milliyet) - Bu se

ne şehrimiz orta mektebinde son 
sınıfın 63 mevcududndan 9 talebe 
imtihanlarda muvafafk olarak me
zun olmutlar, diğerleri sınıfların
da kalmıtlardır. Bu dokuz mezun
dan dördü de geçen sene sınıfta ka
lanlardandır. 

Tren bir köylU kadını ezdi 
MALATYA, (Milliyet) - Mer

sinden Malatyaya gelmekte bulu
nan trende dünkü gün acıklı bir 
kaza vukubuldu. Yolculardan köy
lü bir kadın su almak için suçatı 
istasyonunda trenden inmiş ve bir 
az sonra hareket eden trene yeti' • 
mek için acele ile atladığı yük va
gonunun basamağından düterek 
tekerlekler arasında ezilmi,tir. Ka
za dolayısile trenin Malatyaya mu
vasaliitı yedi sa:ı.t teehhura ui!:ra
mıştır, 

A~!~iı~n~~h~ed~rev 1 
zaretinin resmi mümessilleri San Fran
aisko grevinin mühim bir ~ekilde bü • 
yümesinin önüne geçebilecek biı hal 
çaresinin henüz bulunabileceğini Ü • 
nıit etmektedirler. 

Bununla beraber, hakem konse • 
yinin te§ebbüslerinin akim kaln1a11 
ihtimaline binaen planlarını söyle • 
memitlerdir. 

İş nazırı Madazn Perkins, hak<..ın 
konseyi vasıtasile vaziyeti takip et .. 
mektedir. Ve R.;sicümhur ile temas· 
l'ldır. 

Reiaicümhur San F ransiskoya bir 
memur göndenniştir. Bundan dolayı 
bazı kimseler Reiıiciinıhurun ihtilafa 
bizzat müdahale edeceğini tahmin et· 
mektedirler. 

Bununla beraber Reisicümhuran 
bulunduğu krüvazörden gelen haber
ler reiıicümhurun yolunu değitlirmi
yeceğini., Havai adalarına seyahatin -
de devam edeceğini ve sularında bol 
balık bulunan Fransızlara ait Clipfer
ton ada.ama uğnyacağmı bildirmek • 
tedir. 

Kanlı müsaclemeler 
HOUSTON, 16 A.A. - Tex.ıs -

Bir otomobil içinde bulunan dört ki· 
ıi, bir kamyon ile işlerine giden yir
mi zenci nhtım amele!dne atq aç • 
nıışlardır. 

Üç zenci ölmü,, tıiri•i ağır yara • 
lanmıttır. Zenciler beynelmilel rıh • 
tnn işçileri cemiyetine mensuptular. 
Hücum edenlerin de ayni cemiyellt.n 
olduğu tahmin ediliyor. 

Suik.aatin sebebi, beynelm.ilel ce • 
miyetin emirlerine rağmen, bir ınu • 
yısta , mahalli aendikalarm greve İ§· 
tirak etmemeleridir. 

O zamandanı.eri Loaia.iane ile 
Texaa nhtcm iıçil&ri araMnda büyük 
bir heyecan -.ardı. Ve biTçok çar,ııf· 
malar ol11n1§tu. 

. . San F ranııiskoJc 
VASH1NGT-ON, 16. A.A. - Selıüıi

yettar makamlar hllkiJmetin San Fran
sisco !!>eVİne ancak M. Rooaveltin em
ri iizerine mödabale edebileceğini SÖy· 
kmdotedirler. San Fm...Uco tehrinde 
filen üm idare mevaıttlar. 

Yiyecek içecek meaelesi 
SAN FRANSlsKO, 16 A.A. -

Şehir aüfu,...null yi)"CCek ,.., içeceği -
nin ledarilıi meaefesi, tehir beledi,... 
mcclioôm lıali hazırda meıgul e'.!en 
mese.lelerin en ""t?;l1 

.. f.- .. J .. -~ ,, 
l>ulunmaktadır. Belediye reiti, havay
iç.i zanıriyeclen olan m:e\o·au. .... :, ~ ..... -
ioösna bütün halka tevzi etmek .'1ak
sad<lc bir depo ihdas etmek tın_,. • 
vurunda dır. 

Kaliforuiya vali vekili M. Traııık 
MerrH.m, Devlet zabitanı, büyük ,...1-
lard:ı. münakalatm 1eTbeııti.ohı.i temi· 
ne memur ebniftir. 

Fakat bu vazift, pek o kadar Jı:o. 
)ay ııörülmiiyer, çünkü pevciterin 
gözcülerinin adedi fazladır ve müte
madiyen ar.tmaktadır. 

Bunlar, batta huaui att•nulıı;Jle -
ri bile aevlcif ediyorlar. Mirli muba -
faza lııhatmdan 2000 kiti ile 4000 
milis efradı, ite müdaba~e amade 
buluıımaktadırlar. 

Süvari poiiı, aokak ın.uharelteWİ· 
ne k&J'!I koyal>;lmek için lnuusi 811• 

rette techiz edilmiftir. 

ühim bir nokta 
(Başı 1 U.Ci sahife~)) 

bahçe stadında oyruyacak Halkevi dah
mma futı.olciilmni iftirü ~ 
tini öpenmiştir. Bu vaziyet üzerine dtr 
hal Fenerl>ahç Umumi Katibile t-sa 
geçmİf ve Hallle<>i talrunmın maç~ 
keodioinin resmi bir rolü ohtmıyacagıaı 
söyt;.yerolı: meseelnin iki kntiip arnında 
halledilmesini tavsiye edenolı: işôn için • 
den çıkımıtır. 

Geçen aeler H..:ıu..i tııkımile Rusya. 
ya gidemediği için F enerl>ahçeli Fikreti 
cezalanchrmak yoluna lfİclen Federasyon 
Reisinin lnı işte bir rolü ve alalıaaı olmoı
dığmı lıııDul edebilir miyiz? Nasıl ede. 
biliriz iri, alakası olduğu, F enerbahçe 
kulübü ne:ııclinde bina! yaptığı te..,b -
büsle sabittıir. Sonra, bir lahza için, Rus
yaya gidecek futbolcül~ İfİI!' ~ 
ııuJ olmad>ğı111 farzedelmı, ne aalih>,.._ 
le Fenerbaltçe Kulübüne yukarıda an • 
Jattığımız teklifi yapıyor ve ayni teklifi 
telefonla Galatasaray Kulübüne de tek • 
rarlıyor. 

Şimdi de akıini düıünelim: Eğer Rua
yaya gidecek futbolcülerle meşgul ohı • 
yoraa, niçin, bir kulübün sırf kulüpçülük 
yüzünden, F enerbahçeye vermiş olduğu 
sözden dönmesine sebebiyet veriıine mü 
samah~ ediyor? 

O kulübün bu hareketi, l>elki de meş
ru bir mazeret yüzünden aeyahate i§ti
rak edemiyen Fikretin hareketinden da
ha hafif midir? 

Maamafih biz Federa•yon Reisimizi 
mazur gö..öriiz. Mühim bir seyaha.t aıi
fesinde bet on fut!Oolcünün cezalandırd
masını kap ettirecek hareketlere meydan 
vermiyerek iti idare etmekte haklıdır. 

Bizim bu satırlan yazmaktan makaa· 
dnnız, geçenlerde bir gazetenin mevzuu• 
bahsettiği kulüp rekabetinin değil - fa. 
kat kulüpçülüğün -ne bale ve kimler 
tarafından götürüldüğünü gÖ.tennek i
çindir. 

ikinci bir maksadnnız da ıudur: bu 
cuma Avusturya milli takını müdafii 
methur Sesta'nıu kulübü olan W. A. C. 
geliyor. 

Madem ki bu i~ Federasyon kanınu· 
yor, Halkevi Spor Şubeoi al~.dar. o~ıun 
da Rusyaya gidecek ..fulbolc.ulenmıze, 
mahir Viy•nalr fıitbolculerle bir hazırlık 
maçı temin etain. Eminiz iri F enerbabçe 
idare heyeti bunu Halkevlerini temsil e
decek Türk futbolcülerine §Cr'efli bir 
hizmet sayacak ve Halkevi Spor Şube • 
sinin böyle bir teklifini de gene mannu
niyetle karşılıyacaktır. 

Halkevi takıırumızm hazırlanması için 
bu gÜzeJ ve kaçınlmıyacak bir fırsattır. 

Sadun GALiP 

Futbolcularımızı davet 
Futbol federasyonu reisliğin -

den: 
isimleri aşağıda yazılı futbol • 

cülerin on yedi temmuz salı günü 

Memleketimizde 

Yeni bir iş 
(Başı 1 inci sahifede) 

açılma resminden evvel hazıruna hitaben 
atideki nutku irat buyurınu§lardır: 

0
- HU.kUmct, memlekette, ana sana• 

Y!i v:ücuda getiriyor. Bu ana ıanayİde 
cıddı ıernıaycye ve huşusi teşebbüslere 
aynca par bırakmışı..... Ana hatlann 
haricinde müteşebbislerin sanayi vücuda 
getirmelerini mcnınuniyetle karıılamak· 
tadır. Gördüğüm bu müeııese modern ve 
teknik esa.lara İstinat e<!.iy.,.-. Bu, mC'll· 
leketimizde çok yeni bir iştir. Bu cihd 
şayani ·takdir olmakla beraber asıl bcnım 
haizi ehemmiyet bulduğum nokta bilhas• 
sa memleketin umumi hayvancılık pcli
tıkasma tabi olu§udur. 

Hayvancılığın ilerlemesine kil: t ııet 
büyük ehemm;yet vcrmektedi,-. 't°iinkü 
hayvancılık ilerledıiği takdirde ltl§ı!°obüs
ler artacak, halk ta refahe kavu~caktır. 

Bu modem müessese maddei Öptidai
yesini memleket dahilindeki sütlerden 
aldığı içi.n halka verilmek istenen refah 
politikaırnde. rolü var J,,.ınrtı .. 1> 
hislerin ailelerile bundan ıonra gelecek • 
lanlann meı'ut olmala nı teme ıı ı.. .JC.r· 
ken temin ettikleri umumi menfaate 
karşı hizmetlerinden dolayı kendilerini 
takdir ve tebrik etmelı: isterim.,, 

Celil Bey merasömi mütealap Çalıkö
yünde film çeviren Darülbeday:İ artistle
ri tarafından vaki davete icabet ebrişler 
ve geç vakit Bursaya avdet buyurmuş
lardır. 

Vekil Beyin yann Gemlik, Orhangazi 
ve lzniğ-e hareket etmeleri muhtemel • 
dir. 

Fabrika 
BURSA, 16. A.A. - Bursa bele.tiv.,_ 

linin teşvi!Dle Şakir biraderler tarafın
dan tehrimizde tesis edilen buz ve sUt 
tozu fabrikaları ve soğuk hava mahzen
leri bugiin saat 16 da iktisat Vekili Ce· 
liıl Beyefenm tarafından merasimle a· 
çdnnttır. 

Günde 12,000 kilo süt itliyebilecek o
lan memleketimizin bu ilk süt fabrikası 
çikolata ve pisküvi fabrikalarımızın bu· 
güne keder hariçten getirtmekte olduğu 
ıüt tozunu ibtiyaçtan çok fazlaıiyle le• 
min edecektir. 

B .... dan madil ;rakında peynir, grav
;rer, kaymak "e ıüt hiiliıoası gibi diğer 
sdt sanayiine ait tesisat ta ili.ve edilecek 
olan fabnl<anın, memleketin belli batlı 
sik istihsal ınıntakası bulunan Bursa, 
Babkesir ve mülhakatında inekçiliğin va 
koyunculuğun inkişafında çok büyük ta 
airleri ol•cağmdan emin bulunan mus
tahriller sevinç içindedir. 

Tetkikat 
BURSA, ıs. A.A. - iktisat Vekili 

Celal Bey düıı lzmir valisi Ki\zmı Pa~a 
ve Bursa -.liai F azli Beyle birlikte Or· 
hanelin'e gid....ı. tetloikatta bulunduk
tan ooara Bn ... ,.. dönmüşlerdir. 

Vekil Bey Bursaya a"detinde Uludağ• 
~§tir. 

Ç"ıkolutu lcbrikalan 
BURSA, ti (A.:A.) - Süt tozu 

fabrikasmm lröoat rosmincle hazır bu
hmaa mlıhtelif çikolata fabrikalan mü
meuiıleri vekil Bey ile görii}ürlerken, 
yinde ,,.ırseım memlcl.eWt malr olan 
--.fdı İpfi'dıııiyeclen imal edilea çiko
lataların halk nazannda lüks pcla te
ıWılti •clildiii halbuki _,_yeoıi ve 
b/kao.ı- ..-da bütün malzemeti yer• 
li ol.. ve Türk İ§çileri tarafından vü • 
cnda getirilen çikolataların tamamen 
milli m.J sayılması yolunda tedabir a
lmmasml rica ettiler. Mümeırilkrin bu 
ricalarına tı:.rylık olarak vekil Bey: 

Etaı 'baltmıdan hakikaten yerli olan 
çiloobıt.aya milli mal vasfını kazandır· 
mak ve d....._,. vunnak i9"ı tek bir 
5'""" vardır, o da 9 eylul beynelmilel 
Izmir panaymna işbrak etmektir. 

Kıymetli lzmir ""'1iri Kazan paşa 
ııizlere bu huıucta azami yarckmı ya
parlar buyunlul..-. 

Bunun üzerine miimessi.ller çikola
ta Wınkalanaun panayıra iftinık edecek 
!erini ve yer alacalılarJOJ vait ve tanin 
ettiler. 

Balkan Hariciye 
Nazırları Ankara
da toplanacak 

(Başı 1 inci sahifede)) 
lannda Yunaıüıtan, Yugoslavya ve Ro • 
manya Hariciye Nazırlan Ankarayı ziya• 
ret cdeceklerau. 

Bu ziyaret münas>eDetile Anlıarada 
Balkan misakını imza enmf olan dört 
devlet Hariciye Nazırları arasında top
lanacak konferansta misakın akti~den 
sonra Balkanlardaki vaziyet tetkik edi· 
lecdrtir. 

Balkan Hariciye Nazırları Cümhuri
yetin 11 inci yıldönümünde Ankarada 
bulunacaklardır. 

YENi NEŞRIY AT 

Oz dilimize doğru 
Türk dili İçin saV8Jan ve ıon ıayıaı 

ile üçüncü çalışma yılına giren (Öz Di
liınize Doğru) mecmuan cıkmıştır. Bu 
sayısında da dilciliğe ai~ birçok yazılar 
Ve Öz dil ile yazılmıt örnekler vardır. 

saat on sekizde Cağaloğlunda fır
ka merkezine gelmeleı•i rica olu • 
nur. 

Beşiktaştan: Mehmet Ali, Hüs
nü, Nuri, Feyzi ve Şeref. 

Beykozdan: Rıdvan. 
Galatasaraydan: Avni ve Neo 

det. 
Fenerbahçeden: Y14ar, Esat, 

Muzaffer ve Fikret. 
Istanbulspordan: Samih ve Re 

fet. 
Süleymaniyeden: Bülent ve A. 

li Beyler. 



' 
M1LLIYET SALI 17 TEMMUZ 1934 , 

HACI BEKI_R,, V URCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALIGI Ticnrethaneleri: Yerli Mallar 
aergiıine ittirak etti 

htanbul asliye üçüncü hukuk daire

sinden: 

Nebiye Salih H. tarafından Beyoğlu 

Tarlaba§ı Fıçıcı Abdi ookak 29 No. ban~ 
~ükim iken ikametgahı meçhul ol

duğu enJaıılan Burhaneddin B. aleyhine 

açılan boıanma da"""'ından dolayı ilanen 

tebliğat iaaıma ,.,.ğmen 14-7-934 tari

hinde tahkikat c:eUeainde icabet etmiyen 

Burhımeddin B. hakkında gıyap kararı 

ittihaz ve ilanen tebliğe karar verilmiı 

ve yevmi tahkikat 17-9-934 pazartesi 

günü ıaat 14 de talik lolmmıı olduğun

dan mümaileyb Burlıanettin Bey yevm 

t'e valoh mezkôrda bizzat n ya bilveki

le gelmediği takdirde tahkikahn giyaben 
devam edeceği ilan olunur. ( 1171) 

Ltanbul altmcı icra memurluğundan: 

Calatada Voyvoda caddesinde Ağop

yan hım altında iken il<ametgı.lu meç• 

bul olan Zümre zade A. Şakir Beye: 

J. ve Vittol KO. Limitet ,;ri<etine 26 

Şnbal 933 tarihli emre muharrer aenetle-

40-254 doların tutarı olan 537 lira türk 

parıuınm tahsili iç.in d.,..;;.m~:M:"t9llt 

numerolu doıyaule açılan takip üzerine 

nammıza çıkanlan icra emri ikametgao 

hınızın meçhul olma11ndan dolayi bili 

tebliğ iade edildiği müba§irin verdiği 

meıruhattaın anlatılım§ ve 20 gün müd

detle ilanen tehliğat icraama karar v~ 

rilmiıtir. Tarihi ilandan itibaren 20 ciin 

zarfında borcunuzu ödemediğiniz 've ic

ranın tehiri bakkmda ait olduğu "'"' am 

dan tehiri icm karan getirmediıriz ve 

mazeret beyanında bulunmadığınız tali. 

clirde cebri icraya devam olunacağı gibi 

hapisle de tazyik edileceğiniz ihbar ve 

itirazınızın albncı icranın 934-1116 ,.... 

merolu dosyasına bildirmeniz icra -

ri makamma kaim olmalı üzere ilinen 

tebliğ olunur. (1172) 

İstanbul Harici Askeri 1 
Kıtaat ilanlan. 1 

Hava ihtiyacı için 5600 
metre kaputluk kumaş kapa· 
h zarfla münakasaya kon· 
muştur. Şartname ve nümune 
lerini görmek isteyenlerin her 
gün öğleden sonra ve müna· 
kasaya iştirak edeceklerin 
14-8-934 cumartesi gunu 
saat 10,5 da teminatları ile 
irlikte M. M. V. Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(1) (3966) 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
160 ton kok ve 270 ton ma
den kömürü kapalı zarfla alı· 
nacaktır. Şartnamelerini gör
mek isteyenlerin her gün öğ
leden sonra ve münakasaya 
iştirak edeceklerin 13-8-934 
pazartesi gÜnÜ saat 10,5 da 
teminatlarile irlikte M. M. V. 
Satmalma Komisyonuna mu
racaatları. (3965) (3) 

• • • 
Yerli Fabrikalar mamula

tından (20,000) kilo çoraplık 
yün ipliği kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. ihalesi 6 
Ağustos 934 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 15 de 
yapılacaktır - Taliplerin şart
name ve nümunesini görmek 
üzere her gün Ankarada M. 
M. V. Satmalma Komisyonu· 
na müracaatlar ve münakasa
ya istirak edeceklerin o gÜn 
ve s~atmdan evvel teklif ve 
teminat mektuplarını mak
buz mukabilinde mezkUr Ko· 
misyon Riyasetine tevdi eyle-
meleri. (3964) (2) 
\ ______ _ 

Bakırköy Barut Fabrikala
rı muhafız kıt'ası ihtiyacı İ· 
çin 280 çeki odun pazarhkla 
mübayaa edilecektir. Taliple
rin şeraitini anlamak ve pa· 
zarhğa girmek üzere 19-7 -934 
persembe ünü saat 14 de fab· 
ri~da mÜt<:o<el:J.il Komisyona 
müracaatları. (38fl4) 

4229 

liman Han, Telefon: 22925. 

lzmir ve Mersin 
SÜR'AT YOLU 

lNÖNÜ vapunı 20 Temmuz 
CUMA günü saat 11 de Sirkeci 
nhtmundan !oalkarak doğru iz. 
mir, Antalya, Mersine gidecek, 
Dönütte bwılera ilaveten Alan
ya, Küllük, ÇanakkıJeye uğra • 
yacaktır. 

lçmir sür' at yolu 
Her PERŞEMBE ıünii saat 

16 da Galata nb-dım lr:alkarak 
doğru lzmire ııidecektir. Bu vapur 
her pazar günü mat 1S da İzmir. 
elen kalap doğnı lstanbula gele
cektir. 

İstanbul kumandanlığı sa - ı 
tmalm.a komisyonu ilanları 

Karı Askeri Sa. Al. Kom. 
dan: 

Karstaki kıtaat ihtiyacı için 
43900 kilo sade yağı kapalı 
zarfla münakasaya konmuş -
tur. ihalesi 21 Temmuz 934 
Cumartesi gün\f saat 9 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için de O gün ve vaktin
dan evvel teklif ve 2634 liralık 
teminat mektuplarile Karsta 
Askeri Satmalma Komisyonu
na müracatlan. 

(3067) (3592) 3919 
:ı. :ı. "' 

lstanbul Kumandanlığı 
Krt'atı ihtiyacı için 32,000 ki
lo Sade yağı kapalı zarfla mü· 
nakasaya konmuştur. ihalesi 
25 Temmuz 934 çarşamba gÜ 

nü saat 14 tedir. Taliplerin 
§arlnameyi görmek üzere her 
gÜn ve münakasaya iştirak i
çin de o gün ve vaktinden ev
vel teklif ve teminat mektup
lariyle Fındıklıda lstanbul 
Kumandanlığı Satmalma ko
misyonuna mür<Kaatlan. (1) 
(3687) (4046) 

• • • 
Darıca Aslieri Sa. Al. Kom. 

dan: 
Gazetede çıkan sekiz kalem 

erzaka ait ilanın aşağıda gös
terilen şekilde bazı tashihata 
lüzum görülmüştür: 

1 - işbu erzak Darıca Müs 
tahkem Mevki Ağ. Topçu Ala
yile Dağ. Topçu Alayının her 
ikisine aittir. 

2 - Sadeyağı sevhen açık 
münakasa olarak gösterilmiş 
ise de kapalı zarfla. 

3 - 20 Ağustos 934 Pazar 
günü kapalı zarf usulile müna
kasası icra edilecek olan 275 
bin kilo unun münakasası öğ
leden sonra saat 14 tür. 

4 - 20 . Ağustos · 934 Pa· 
zar günü kapalı zarfla müna · 
kasası icra kılınacak olan sade 
yağın 23 Ağustos 934 çarşam
ba. günü öğleden sonra saat 14 
dedir. 

5 - 3900 kilo makarnanın 
20 Ağustos 934 Pazar günü 
sabah saat 11 dedir. 

4842 

Yukarı Boğazda Tenezzüh 

Şirketi Hayriyeden: 
Güzel boğazı Kavaklara kadar her htanbullu tanır. Kavaklardan 

eonn yavat yavaı geniıliyen ve azametli Kanıdenize dayanan bir kıımı 
daha varcnr ki hallomızm çoğu bilmez. Büyük Liman, Poyraz Limanı 

p eı9İz yerleı-İ ve g-üzellikleri taııyan bu parçayı ve Karadeniziın niha

~siz yayılıp büyüyüşünü göstermek ve bir kaç ııaatlık serin ve bedayile 

dolu bir gezinti yaptmnak için Şirketi Hayriye Cuma ve Pazar günleri 

tıenezzüh seferleri tertip etmiştir. 

Cuma günleri 14,30 ve 16 da, Pazar günleri 14,30 da Köprüden kal

kacak olan vapurlarla bu seferler yapılacaktır. 

Camaları 14,30 da kalkan vapur Rwnelikavağmdan, 16 da kalkan 

vapur Altmkumdan ve Pazarbn 14,"30 da kalkan vapUT Kezalik Altın• 

kumdan S<Jnr1l yukarı Boğaz devrini yapacak, Rumeli ve Anadolu Fener· 

leıine .kadar çıkıp Sütlüce isk.elesine döneceklerdir. Bu iskeleden bütün 

Boğaz köyb!rine ve KöprÜye derhal dönüş seferleri vardrr. 

Bu devirler iki saat kadar devam eder. 

Bu devir jçiıı munzam ücret 20 kuruttur. Pasosu olan mektepliler· 

den on kurut alınacaktır. 

Meccani seyahat müsaadeıini 

muteber değ;ldir. 

veren pasolar bu tenezzühler için 

(1184) 

' . . ' ) ~~- •.. . ~ 

iLAN 
Jatanbul Tramvay irketi, Tramvay arabaları aon hareketı.erinin yeni bir 

it'ırra kadar tu suretle değjştirilmit olduğunu muhterem ahaliye arz eyler. 
N. Hat İnik am.>t Saat 

12 Harbiye • Fatih 

22 Bebek - Eminönü 

32 T opkapı • Sirkeci 

Fatihten Harbiyeye 
Harbiyed en F atibe 
Bebekten Eminönüne 

Emin önü nden Bebeğe 

Beyazıtlan Topkapıya 

T opl<Bpıdan Beyazıta 
TopkaDıdan Aksaraya 

24,20 
1,-

24,40 
1,20 (Harbiye a

rabalarile le· 
oadüf eder.) 

1,30 (Harbiye a
rabalarile le· 

oadüf eder.) 
1,10 
1,45 

MODlRIYET 

~~---------------------------------
200 Adet Karyola 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma Komisyonundan: 
Balarköy Akliye ve Asa biye hastanesi için lüzumu o· 

lan 200 adet karyola olbaptaki şartname ve numunesi veç· 
hile ve 7 Ağustos 934 salı günü saat 14 de aleni münakasa 
suretile ihale edilecektir. isteklilerin Komisyona ve nümu· 
neyi görmek isteyenlerin Müesseseye müracaatları. (3961) 

6 - 23 · Ağustos - 934 çar· 1 1 
şamba günü 9500 kilo gazın İnhiıarler U. Müdürlüğünden: 
öğleden evvel saat 11 dir. ı-------....;.,;,_ ________ ..;;;;, _____ _ 

7 - 22-Temmuz - 934 Pa
zar günü kapalı zarfla müna -
kasası İcra edilecek olan sığır 
etinin 28 • Temmuz - 934 cu
martesi günü öğleden sonra 
saat 14 dir, ve 22 Temmuz 934 
Pazar günü açık olarak müna
kasası İcra edilecek olan tuzun 
28 Temmuz 934 Cumartesi 
günü sabah saat 11 dedir. 

(3938) (30. ın 
4275 

Devredilecek ihtira beratı 

" Merakibi havaiye İçin madeni kap.. 
1 

lamalı intaat tarzındaki islahat'-· hakkın
daki ihtiraa mahsus neşredilmiş olan 
17 Kô.nunevel 1930 tarih ve 1091 nu
maralı ihtira beratının ihtiva ettiği hu· 
kuk bu kere ba~kasına devir veyahut i
cara verileceği teklif edilmekte oldu
ğundan bu hususta fazla malumat edin
mek isteyen zevatın 1 stanbul' da, B.ıh· 
çekapuda Tat Hanında 43-48 numa
ralı idarehaneye müraca;nt eylemeJer~ 
ilan olunur. (1041) 

242 Adet Yanğın Söndürme aleti 
2283 ,, Galvanizli Su Kovası 
225 ,, Maa Sap Balta 

98 ,, ,, ,, Kazma 
92 ,, ,, ,, Kürek 

467 ,, ,, ,, Kanca 
2 ,, Motopomp 

Yukarıda miktar ve ismleri yazılı malzeme 28-7-934 ta· 
rıhİne müsadif cumartesi günü saat 14 de pazarlıkla satına
lınacaktır. Taliplerin nümune ve şeraiti anlamak için her 
gün ve pazarlık için de o/c 7,5 teminat akçesiyle birlikte ta· 
yin olunan günde Cibalide alım satım komisyonuna müra
caatları ilan olunur. (3838) 

MAKiNE A1UTEHASSISI 
Karadeniz sahilinde büyük bir şirket

te istihdam edilmek üzre Türbin ve 

Komı;rcsörlttde bilfiil çalışmış tecrübe

li bir Türk Makine mütehas:"ısına ihti

yaç 'ardır. Taliplerin tercümei hal ve 
bonserviı varakalan sureti ile ,arılanru 

"N. F. 371" rumuzu ile htanbul 176 

No. Posta kutusu adresine bildirmeleri. 
U117l 420~ 

Ih tira ilanı 
• " Gemiler için iki kısımlı istika-

met aleti" hakkında istihsal olu
nan 6 T. Eve! 1930 tarih ve 954 
numerolu ihtira beratı bu defa mev 
kii fiile konmak üzere alıere devrü 
ferağ veya icar edileceğinden ta
lip olanların Galata'da, Çinili Rıh 
tım hanında Robert Ferriye mü
racaat etmeleri ilan olunur. (1182) 

-""--

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinde 

lstanbul mehari ve Çorum leyli Küçük Sıhhat J1I 
ları mekteplerine talebe kaydına başlanmıştır. 

Kaydı kabul şeraiti: 
Küçük Sıhhat memurları mektebine kabul ol~ 

mek için Türkiye Cümhuriyeti teb'aaından olmak, 
tahsili ikmal etmiş bulunmak, sinni on dokuzdan aş9 

yirmi beşten yukarı olmamak ve ahlakan her türlü f 
beden ari bulunmak iktiza eder. lıı: 

Yirmi ve daha yukarı yaş ta olanların hizmeti al 
ile alakası olmamak 18.znndır. Lise mezunları bu kaYclı 
bi değildir .Mektep kadrosu Orta mektep mezunu il •. · 

rile ikmal edilmediği takdir de bu derece tahsil görcliif 
İspat edenler de kabul olunabilir. 

Talipler . aşağıda yazılı vesaik ve evrak suret ,,e~, 
larmı kendi el yazılarile yazılmış ve muvazzah adreJ' 
havi bir iıtidaya raptan Ağustos bidayetinden Eylül, 
dasına kadar bulundukları mahallin Sıhhat ve lçtinı~. 
venet Müdürlüğü vasıtasile Mektep Müdürlüğüne g'il 
melidirler. 

1 - Türkiye Cümhuriyeti teb'asmdan olduğuıı~ 
tık hüviyet cüzdanı (nufuz tezkeresi) 

1 2 - Hat veya müzmin her türlü hastalıklardaJI 
olduğunu ve kabiyeti bedeni yesini muvazzahan natı~ 
tikli tabip raporu. 

3 - Mezuniyet şahadetnamesi veya derecei tıılı· 
natık tasdikname. 

4 - 4,5X6 eb'admda 8 adet fotoğral... . -: 
5 - Hüsnü ahlak eshab mdan olduğunu ve hiÇbil 

retle mahkUm olmadığını m übeyyin ikametgahmıP ~ 
duğu polis idaresinden alının ış vesika. Çorum Leyli 
Sıhhat memurları mektebine girmek arzu edenler Y . 
vesikalarla beraber her hangi bir sebeple tahsili bıraktl 
ya mektepten çıkarıldığı takdjrde hükfunetçe ihtiyar/ 
masarifi nizamiye faizi ile beraber iade edeceklerine o 
lisi ve bulunmadığı halde kendisi tarafından imzalı ,,e 
likçe musaddak bir teahhüt senedi ile tahsili bitirdikt~ 
ra hükfunetin lüzum göstereceği mahallerde beş sene 
edeceğine dair musaddak ve mükeffel bir teahhütnaıJle 
dermelidirler. (3960) 
----------------------------------------../ 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğündef 

Kilog. Marka No. Kap Eşyanın cinsleri 
18 KCC 1 1 Hayvan hamudu 

962 MHK 6 Kamyonet çamurluğu 
22 RB 6 1 Fotoğraf makina ve ak/. 
10,5 ,, 2 1 ,, makinası 

1535 PH Muhtelif 8 Boyalı demir ka~ 
13 • 1 Dalgıç elbisesi 

7 ,500 • ipek mensucat 
3,600 • • • Boyalı sincap 
1 ,300 • • • ipek mensucat 
1,650 • • " " 
3,650 • • • Kaplı sincap kürk 
3 • • ipek mensucat 

6 • • ipekli perde 
1,180 • • • lpeketeklikveçorap 
0,920 • ,, elbise 
0,750 • • • ,, kUma~ 
1,060 • • ,, örtü 
0,560 • • ,, mensucat 
0,530 • • • " " 
4,100 • • • Pamuklu ipek örtü 
0,450 • • ipek mensucat 
1, 100 • • ,, pelerin ve etek. 
0,060 • ,, kıravat 
0,350 • • Fildekos fanila 
4,350 " ipek mendil ve saire. • :.1 

Bu eşyanın memlekete ithaline talip çıkınadW; 
17 · 7 -934 tarihinden itiaren ve açık arttırma suretile j 
memlekete önderilmek şartil e satılıktır. isteklilerin 1 
Sah günü saat 17 ye kadar Satış Komisyonuna müraı:t 
rı. (3950) ./ 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünde~ 

1- Mektep Tali ve Yüksek olmak üzere beşse~ 
Leyli ve meccanidir. Gayesi Tüccar gemilerine KaJ't 
Makinist yetiştirmektir. 

2 - Mektebin yalnız Tali birinci sınıfına talebe 
ve bunların da ortamektep mezunu ve. on sekiz yaşıııdııl' 

yük olmamalan meşruttur. 
3 - Kayıt muamelesi için cumartesi, pazartesi (l 

şamba giinleri müracaat edilmelidir. 
4 - Taliplerin mektep Müdüriyetine hitaben ~ 

ları istid'anamelerine hüviyet cüzdanlarını, aşı kağıt 
mektep şahadetname veya tasdiknamelerini ve polisce df 
dak hüsnühal ilmühaberini ve velilerinin muvazzah 8 

tatbik İmzalarını ve dört adet vesikalık fotoğrafl,ı 
raptetmeleri laznndır. · 

5 - Kayıt muamelesi 16 Eylül 1934 pazar f 
kadardır: Taliplerin muayene i sıhhiye için yevmi ıflt~ 
müsadif pazar günü saat dok uzda bizzat mektepte 
maları laznndır. (3858) _./ 

Münakasa temdidi 
1
, 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumand9ıJ 
Satınalma Komisyonu ReisliğindeJJ1 ıf 

1, 5, 10, 15 Temmuz 934 tarihli Milliyet gaıell' 
de ihalesi 16 Temmuz 934 tarih pazartesi günü ysl'I, 
ilan edilen 110,000 kilo kuru Ot ile 85,000 kilo Sa~,ıı 
halesi görülen lüzum üzerine 21 Temmuz 934 cunııı.t 
nüne tehir edildiği ilan olunur. (3963) 
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Bilgi, tecrübe ve hU~'"'.l.Sl!Jetleri •. 
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URUK~HVIE<Cü 
MEHMET EFE·NDI ·MAHDUMLARI 

Müessesesi 

! anılmamak için f irmaga dikkat: -

Nlısırçarşısı Kapısı Karşısı Kurukahveci 
Mehmet Elendi Mahdumları 
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~ _hlsbeterı i.. r· 

aatfa fıir•'f:". f 0 "a ı · suretiıe rıgi<;laire" ' OO,ooo ıstinıatde b 
ofdu;; •• fı • cr;ınıa "'.. saı,ı~ak ~atıını fazıa ., F' . 1.Jluna.f) 

"'~ 1 <>l.lrı/ ... ası ıç· rıa;d . 
t 1 a de • er; d ~a ın ise b' " aıre" .. 
ısa. 2.600 ' l?ı.ınde "'4 e dah;ı man ist ır asırd ın 

297 s .ooa •- " adeı B er an fazı erıe ist ""/)e sat sa.ı '1 u rak k il 
Her fi ·. ec. nıa.k içırı, 'ak kında . anııar, ., F' . . . Siz ele . M 

I• bankasınd n kunl' ~ iti 
-..•1'ng; a·~ '>· bır fikı rıgıdair .. 

ıg~r b'f ''ra 2 r "ernı e" 
. ,, ıtıa.rı..- fç;n 297 .600.000 eye kaff<:tirJ 

"4Ya se adet 

F 
' 6.ene kar· ne de~;ı satmi!k> '/? 1G
1 
D Belq,"""· , · iahnıo 18 

f Ş BANKASl'nd 
Bir kumbara alı ız 

bara alan on binlerce •il 

vatandaş, biriktirdikleri 
para ile, bir kaç sene 
içinde, birer sermaye ve 
iş . sahibi olmuşlardır. 

ıt 

BouRL Cone,~Moıo•M. '41 D n 
" a . "'"''" L\..L.:; 

IRJ\l)ERLER 
Ve ~Sb 

Tıfo ve Paratifo Aşısı 
Jr. fr,,S,c,N ~A,~11 I' ' 

Tifo ve Paralifo hasulıklarına tutulma· 
mık için tesiri çok kat'i muafiyeti pek 
emin bir a"ıdır. her eczane ve Ecza de-

polrnnda bulunur. '793;-

i-loıantse 

eanK-uni"'N.V· 

Deniz Levazım Satınalma 
komisyonundan: 

8000 Adet Çavalye : Açık i'.zaltması: 18 Temmuz 934 

17000 Amerikan- Bezi : 

8000 kilo ar2'l) sabunu : 

I 
1000 kilo Beyaz sabun : 

300 kilo gırçala 
200 ,, lıpavlo 

• . 
: 

18000 kilo beyaz üıtübü: 
18000 ,, elvan üstübü : 

,, 

" 
,, 

18000 kilo kaıkam üstübü: ,, 

10300 adet muhtelif numa- ,, 
rada zımpara kağıdı: 

" 

ti 

" 

,, 

it 

,, 

Çarşamba gunu 
saat 10,30 da. 
18 Temmuz 1934 
Çarşamba günü 
saat 14 de. 
18 Temmuz 1934 
Çarşamba 
saat 16 da. 

gunu 

: 19 Temmuz 1934 
Perşembe günü ı 
saat 14 de. 
19 Temmuz 1934 
Perşembe gunu I 
saat 16 da. 
21 Temmuz 1934 I 
C·:martesi gunu 
saat 10,30 da. 
21 Temmuz 19341 
Cumartesi giinü 
saat 14 de. 
21 Temmuz 1934 
Cumartesi gunu 

saat 16 da. 

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Eık:şehrln Karacaıehir k&yn civarında kain Hilaliahmer mer

kez anbarında buluııan fazla bakır (kazın, tepsi, ıahan, tencere, 

tava, veaaire ) edevatı ve ayrıcı üstllbeç, vernik, neft, çiriş ve 

alliminyum toz boya 19 Ttmmuı 1934 perşembe g~nl s1.at 14 ten 

17 ye kadar açık attırma ıuretile aatılı cağından alakadar olan 
' taliplerin yevmi mezkiırda bakır eşyasının muhammen kıymeti 

olan 132800 kuruşun ve diğer boya malıemulnin kıymeti mu

bammeneıi olan 67200 kuruşun yüzde onu nispetinde depozito 

akçelerile anbarda teıekknl adaıı aatıı komisyonuna mllracaat 

eylemeleri. 

Gerek müzayedeye iştirak edecekleri va gerek satılacak di

ğer malzemeyi görmek isteyenleri anbıra getirip götürmek için 

her glin saat 13 te köprü bn~ında bakkal Latif biraderlerin 

dl\kkanı önünden an bera ait Ur otobCs hareket ettirileceği ilin 

olunur. [1124) 4209 
Deniz Levazım Depoları ihtıyacı için yukarda cins 1 

ve mıktarları yazılı malzeme hizalarınd-. gö:ıterilen gii ve ı "ııiti.:-.._--'-_ _..._....ı;._~ı.:....;~ı=..~-.ı.~:.:...;...:...,;~.-....;.:::..L..::..:.:;__..;;1ıJ 

v.e ~a~.tlerde açık azaıt.ma ile saı.ın alınacaktır. şartnamele· I Yük ek -ektepler übaya 
nnı gormek ve almak ısteyen lerın her gün ve münakasaya 
gireceklerin de muvakkat teminatlariyıe birlikte mezkUr Komisyonu Riy setinden: 
~ün ve saatlerde Kasımpaşada kain komisyona müracaat· Yüksek Muallim Mek~ebinin 934 Mali yılına ait meku 
forı. (3411) 38$4 lat,mahrukat ve saire ihtiyacatı aşağıda yazılı giinlerde saat 

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Esk!ıehirde Hilaliabmer anbarında fazla miktarda buluııau 

muhtelif boyalar, bakır takımları, çivi, cam, at kılı galvaııiı saç, 
otomobiller, hayvan örtnleri, iıııaat malzemeıi, eğa takımları, ve 
ıaire az ve çok kullaııılmış, yüıılü, pamuklu, ketan eşya 15 
Temmuz 1934 tarihiaden itibareıı Eskişehirde Merkez anbarında 
kısım kısım açık arttırms sura i!e satılacaktır. 

Bu etya ve malzemeyi görmek isteyenler istedikleri zaman 
Eskiıehlrda Hili!iahmer .anbarındaki satış komisyoııuna, satılacak 
eıya ve malıemeoia nevi ve miktarlarını anlamak isteyenler de: 

A) Ankara'dı;ı Yenişehirde Hilaliahmar merkezi umamisi ma
basebeıioe, 

B) lıtanbul'da eski Zaptiye caddesiııde Akaaraylılar Hanıııda 
Hilaliahmer oyun kağıtları aatış deposu müdiriyetiııe, 

C) lzmirde Hililiabmer merkeziae mliracaat etmelari ilaıı 
olunur. [ 972 J 

4066 

KARYOLA 
Lake, bronz ııikel va çocuk 
karyolalarının enyaı çeşidini 

ucuz fiatle 1ıtanbul Rızapaşa yokuşuııda 66 No. 

• 

Asri Mobilya Mağazasında 
bulabilirsiniz, Telefon: 23407 AHMET FEVZi -

14,30 da başlanılmak ve 17 ye kadar devam etmek üzere 
sıra ile ve açık münakasa usuliyle ihaleleri icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnameleri gÖr"~ek üzere Beyazıtta Universi
le arkasında Yüksek· Muallim m~~ tehi Müdürlüğüne ve mü 
nakasaya İştirak için ihale g~n.lerinde Fındıklıda Güzel 
sanatlar akademiıinde YiH:zok mektepler muhasipliği dai
re.sinde müteşekkil Yüksek rnektepler müba:V~:ko~i~onu 
na müracaatları. Ve muvakkat teminatlarının 'iHale tarihin
den evvel Yüksek mektepler muhasipliği veznesine yatır 
maları ilan olunur. (3779) 
28-7-934 cumartesi (Ekmek, Et, Yaş sebze, Odun, Mangal 

kömürü, Kok kömürü, Kiriplc maden kömürü). 
29-7-934 Pazar (Piri:-ıç, Tuz, Beyaz peynir, Kaşar Peyni

ri, Kuru fasulya, Nohut, S~y:ıh ve kırmızı mercimek, Ku
ru bezelye, Kuru B rbunya faıulye ve Pirinç unu.) 

30-7-934 pazartesi (Un, lmıik, Makarna,Şehriye, Sade yağ, 
Zeytin yağ, Zeytin, Sabun, Şeker, Yumurta.) 4163 

!!!m ...... ı:.ım .. ı=m•ı--11111111111.--..................... lm!! 

YEDİKULE 

HAV AGAZI ŞiRKETi 
Atideki maddeleri istihsal etmekte ve satmaktadır: 

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

KATRAN (bilhassa yol in~asını elverişlidir) 
BENZOL ( ham ) 
ASiT FENiK 
SATGAZOL ( Karbolineüm tipi) 
SiYAH BOYA (Bilhassa demir için çok elverişlidir) 

Htr lür!n malü:.ııat •~mak için: Beyoğlunda, Tünel meydanında 
Metre Hanında satış şubesine müracaat edilmesı (928) 3999 

Sabık Bahrısefit Feıeınenk 

Bankası 

ıstanbul $ubesi 1 
Salata Karaköy Palas 

Meydancık Alalemcl Han 

Her türlü Banka muameıe

Jerı.ı Kasalal" icarı) 

UMUMl.:_MDDDRLDK: AMSTERDAM 
.Şubeleri': !Amsterdam. , Buenos Aires. 

lstanbul, Rio de ..ıaneiro, Santos, Sao Pauıo. 

re 
li 
ti. 
l'ıı 
)' 
i 
tıı 
di 
o 
~e 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi lLANLARİi 
Haydarpaşa - Sapanca göl tenezzüh trenleri 15-7-193'1 

tarihinden itibaren Adapazarmı\ kadar devam edecekfr. ti 
Sapanca - Adapazar kısmı için ilaveten alınacak gidiş diinii1 

: 

ücro.>tleri. 'di 
1 11 111 

75 50 30 
•ı 
le 

kuruslur. tı:ı 
Haydarpaşa - Adapazar tenezzi.ih trenlerilc bes yaşıtı' lıi 

kadar çocuklar (beş yaş dahil) parasız ve beşten fa~la yaşt~ 
olan çocuklar da büyük yolculara mahsus ücretle seyahat t' n 
deceklerdir. le 

Tarifenin çocuklar hakkındaki bu hükmü Saoancıı' 
Adapazarı kısmında 15-7-1934 tarihinden ve Hayd~rpa ~· 
Sapanca kısmında da 15-8-19 34 tarihinden itibaren tatbı~ 
edilecektir. (3914) 4243 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlühünden: ~~ 
ltlafıfar için 40 ila 50 ton kükürt 12 Temmuz 934 tı' ı 

rihinden itibaren kapalı zarf ile münakasaya konulmuştur· ~ 
Münakasa Is tan bul' da latan bul Limanr Sahil sıhhiye Met' 
kezinde 1?.ü~~şekkil komisyon tarafından 2 Ağust?s. 934 pet~ lı 
~embe gunu saat 14 te yapılacaktır. Şartnamesını görıııe 
isteyen taliplerin Ankara'da Umum Müdürlük ayniyat ı:ıııl' :,'1 
hasibi mea'ullüğüne lstanbul'da mezkur Merkez Bas Katil'' r~ 
liğine müracaatları. (3720) • 4161 ka 
~----------------------------------------...,/ da 

Deniz Levazım Satına ma :: 
Komi yonondan: : 1 

• laı 
8 ton Gaz : Açık azaltn1ası :· 1 Ağusto;; 193.f Çarşl.ltl1 lit 

ba günü saat 14 de A' he 
Deniz Levazım depolan ihtiyacı için 8 ton Gaz 1 'Jı tııı 

ğuııtos 1934 tarihine rast~ayan Çarşamba günü saat 14~ 1 •ö: 
açık azaltma ile satın alınacaktır Şartnam~sini görmek fh 

almak istey<:-nler her gün ve azaltmaya gİre<"eklerin de ~~ ~hı 
vakkat teminatl:ui1P birlikt"' Kasınıpaşada kain KomisY0 tel 

\ ~racaatlan. (3755) _ 4ıo6 ~ 

1 ~ EMLAK VE EYTAM BANKASI ILANLARU ~~ 
lıi-

P azarlı k 1 a Satılık Tarl'1 t~ 
. ,ı ııı 

T eı:ııııı lıt 
Lirıı. 

60 ~ 
Mevkii ve nev'i Esas No. 

Çırpıcıda 53 harita No. lu 5256 metre 616 
murabbaı tarla. -~ 

Yukarıda yazılı tarla pazarlıkla ve taksitle satılac:!J, "-
dan taliplerin 19-7-934 Perşembe günü saat onda Şub lltı Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET, 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. ~ ................................... _.A ............. , 
z~ müracaatları. (3955). 


