
( 

' 

Altıncı Yerli mallar sergisi 
dün açıldı. Bu seneki sergi 
evvelki senelere nazaran da
ha mükemmeldir. 

~ 
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9 uncu sene No. 3031 PERŞEMBE 19 Temmuz 1934 

- --L -

Romanya hava idaresi üç yüz 
harp tayyaresi sipariş etti. 
Tayyareler gelecek seneye 
kadar teslim edilecek. 

Tel• { Müdür: 24318, Yazı it1eri müdüril: 24319. 
• idare •• Matbaa : 24310. 

Emniyet ve 
Müdafaa tezi 1 Gazi Hz. Bu Sabah Şehrimizi Şereflendirdiler 
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lı ınudafaa tah&iaatmı kabul edeli :! • Ei 

~=~:~a~:ı~;t~~:rk:r~ıhi~:1:: Gazi Hazret i abaha karş.ılz itten& 
ınak ıatediler; fakat sökrned"ı F y 
•a; "emniyet ve "m··a f • ra..ı- t ı h • • • t •f ttil 
~rind': çokF haasaaiye~ g:::~i;:~: ren e şe rJffiJZ) eşrı e er 

u netıce ransada fırkalar .. 
tarek · ·ı ın mu-. esı ve ını li ittihat hük. . 
nın k t" . uınetı-

. uvve ını yeniden gösternı -
veaıle oldu "Ad . ege 

· emı tecavüz e 
ıını kabul ve tatb "kt . " aa. 
iunu •" l" F ı e samııni oldu. 

~Y ıyen ransa. . • . 
yetini • sıyası eınnı-
b 1 en evvel kendi kuvv t" d 

u uyor. e ın e 

Müdafaa ve ınilli .. 
herkesin dilinde h ~udafaa. .• 
hilıneli ki ınüd u ..• Y nız tunu 
nedildig"ı" 'g·h· afaa silahları zan-

ı ı ucuz d ""ld" ta denilebir ki egı ır. Hat. 
dan daha kr ,ktaarruz silahlann

Batkalar;rıt:a_' daha pahalıdır. 
lan!r tarruzlaa arruz fikrinde o-

' rının · ·k Vasıtalannı kend"l . 1st~ ametini, 
Halbuki müd f 1 en taYın ederler. 
lar, her ihti al~ ınevlı:iinde olan
:tönüne ala ::ka İı' her tehlikeyi gö
lnağa ınecb d azırlıklarını yap
ruz ki ınüd~ urlar. Demek iıtiyo
leıi P~k ucU: aa ve emniyet mese
letlerden fe a ınal olmıyor. Mil
İlter. Bunu r~~a.t ve fedakarlıklu 
rrn daha acıgoze alanııyanlar; ya
lerle kartıla,~ ":.cıklı mecburiyet-

• ,!!~mahkumdurlar. 
ltalyanın hu . . 

~tına ba I seneden itibaren in
iki büyük f ıyacatı 35 bin tonluk 
biraz daha zır~lı meselesi, vaziyeti 
buna •eh f çlettirdi. ltalyanın 
leri; F ranep 0 arak gösterdiği 'ey-
L sa ıaın· • hl "'lll"tılaınıyor. I nnı r emniyetle 
konferans · htalya, Washington 
'Is b ının ükUınI . 

in ton! k erıne göre 
eıaaaen hakt "d~ahı;- zırhlı intasına 
hakkında ~ 1 

• ı. Şimdiye kadar bu 
Yanın hu h~tfade etmedi:.... ita}. 
kitnsenin iti ını kullanınasına 
Yanın hu k razı yok. Ancak Ital
llelınilel nı ~arı gösteriyor ki, hey. 
Yoktur H unasebetlerde emniyet 
ıaolini y arp .tehlikesi vardır. Mus
,.Bir ~..::_nlekdı~eki son nutkunda: 
lıar -... e etın ti .. 

P kuvveti ·ı pru ıı, yalnız 
ltıit ıniydi? ı:a) e öh"lçtilür!,~ deme
tekete ha 1 Ya, erhangı bir ha 

zır anınaktad l 
"e ınali vaziy f . ır. ktısadi 
tn~n Hitler Aİ~nın fenalığına ıağ 
lllılyon ınarklık b~Y~ının da 500 
"-tı kabul etın . ır mudafaa tahsi
)'etini arttırıy::··~ehhlikenin cid:lı
ranlıktır! • er alde iti, ka-

ı . .. .. .. 
ngılterenin . b lnetelelerini eınn~yet .ve ıınüdafa. 

(l;ta bir zavly J1mdı büsbütün 

nı ate değer. tn 71nt görütü de 
ın ,.,,,.._. gı ere· F 

l d~•ıYet tezini k h ' ranaa
d':' Fadır, Londranın ab ul etmek yo. 
.• . ransaya ne ka u tez etrafın
ı: t.ıındiden kestir~ar Yaklataca-

gılterede ın··h· emez. Fakat 
teı·u_. u ım 1:ı· .__ 
(! a....Qsine göre F ır e,..eriyetin 
Ostluğu Yal • ranıa • lngiltere 

lara dayannı:~ maz!deki batıra. 
Capları da höyl. ~alın, eınniyet i
t'ediyor. Şiındi e ır P<>Htikayı eın. 
tehdide ~ kadar kend" · id ıınaruz sanın ını 
'de Yeni hir kanaat h ıj.and. Ingiltere
' a çıkacak ·bir h e ır ı: Avrupa 
~ar Ingiltere d arpten Fransa ka. 

halde kuvvetl zarar görecektir! 
inak ve F ennıek; silah) 
lcaıı • ransanın e . an. 

una ınanı:nak 1 • ınnıyet politi. 
cıarbiye N aznndır. 

~ııtJ_<unda: • e"/f;~ıkMB. ~hurchill bir 
Rerı Ztıfı A. u rıtan 
t hl'k • vruPQ · . Ycının a 1 • 
e ı edir e· . •çın büu;:k b. 

b
. • tzını lı "~ ır 

ecne ı devletlerd ava ordumuz 
va ordusuna malik"o1n kuvevtli h~
kuvvetli olmalıdır!.,, -:Ülarındcın da 
tere, deniz kuvvetleri !~r. lngil • 
~~ kadar föyle bir an' ıçın fİ~di. 
<lıyordu: ngilterenin de takıp e
en kuvveti" d . onanıııası. 

ı enız d 1 t" • • Vetle · d . ev e ının kuv • 
'd n. erecesınde olmalıdır ş· 

ı aYnı an' . h •• ıın 
İçin t k" adneyı, ava kuvvetleri 

a ıp e ecek h ı 
Politika al . •· ayır ısı ohun! 

harpte eınınde devletlerde 
tenııen':.:v;e~ki itbtifak ve itilaf ıis 
"aın ceın' o~r~ ir gidit var. Ak. 
letterj h . Yetinın tetkili.tı da mil. 
bin fe ~ ga~eye götürüyor. Har
"e laketlı neticelerini bilen 
lıa)~ekhn ınileltler de dahil olduğu 
Cen: er memleket silahlanıyor. 
•d vrede senelerdenberi dev·
ç en Si!'h . -~ 
111 a sızlanma konferansının 
~auhaffakıyehiz neticesinden son
•lif af~a ne olah"lirdi? Maatees
lılaİ tnılletler arasında siyasi anla,. 

ar, silahsızlanma etrafında an-

Büyük Reisi Düzce, Adapazar ve lzmitte binlerce 
Vatandaş coşkun tezahuratla karşıladılar 

Dün gece saat yirmi ma11na rağmen halkın tlezahüratı de- yük Gazinin terefine tehir baıtan 
dörtte lzmitten trenle hare- nm etmiıtir. bata tenvir edilmiı ve ulu rehberi. 
ket buyuran Gazi Hazretle- Düzcede mizin misafir olduğu Halkevinin 

rİ sabaha karşı şehrimizi DÜZCE, 18 (Milliyet) _ Şehri- önüne toplanan binler<:e halk geç 
şereflendirmişlerdir • mizden ııeçen Gazi Hz. hallmı coş- Yakte kadar ne§e 'lfe heyecan için-

lzmitte kun ve yürekten gelen tezahüratile de §enlikler ve büyük bir fener ala 
lZMIT, 18 (Telefonla ıaati 10) karıılanmıılardır. yı yapmıılardır. Bilhassa gençler 

- Adapazanndan trenle hareket Gazi Hz. kendilerini istikbal eden heyecanlı hitabelerle Büyük Gazi • - -= buyuran Gazi Hz. saat yirmi üçü el- muallimlerle haobihalde bulundular. ye olan iman ve bağlılıklarını te • = 
5 !ide l~ti teşrif buyurdular. Büyük reis ikram edilen soğuk yit etmiıler ve bu hitabeler halk :!! 
5J5 Büyük reis bütün caddeleri ve ayranı içtikten sonra alkıt ve "ya- tarafından çoıkun tezahürlerle al- i§ 
5 istasyonu dolduran binlerce halk ta- fA>, aadalan arasında yollanna de- kıtlarunııtır. 5 = al d il danbe • ··rülm· • bi vam buyurmuılardır. . ,_.hl -_ r ın an yı ar n ııo emı§ r Bu tezahüratı ıkame.ea arınm -= h ecan1a k 1anmı 1 d ADAP AZAR, 18 (Milliyet) - = _ ey ar•• § ar ır. önüne çıkarak takip eden Gazi = = Gazi Hz. bugün tehrimizi tereflen 1 ı -
- Reisicümhur Hz. ııösterilen aa· Hazretleri muhterem Bolu u arı ta = = dirdiler. Senelerdenberi beklediği • -a mi.mi tezahürat kartıaında mütehu- miz mesut güne kavuıtuk, Büyük haasüı ve tetekkürlerini beyan et- i 
5 ıis olmuılar ve: Reisiınizi aramızda gördük. Sevin· mek suretile taltif buyunnuılardır. ıı::: 
§5 - llk fırsatta lzmite geleceiim. cimize payan yoktur. Şehir baıtan Aktam saat 20,30 da Halkevinde i: = Birkaç gün kalacağım. Buyunnut· bqa donanmqtır. Görülmemi§ te• Yerilen ziyafet ayni heyecan ve ne ;:!, = wdır. zahürat yaprlmıtıır. fe ile geç vakte kadar devam et • = 
5 Vakilin ııece yansını geçmiı ol- BOıLU, 18 (A.A.) - Gece Bü. miıtir. 5: 
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• 
Iran meclisinde Türkiye Fırka umumi 

1 h• d t h t idare heyeti e ın e eza ura 
Hariciye Vezirinin Mecliste söylediği 

nutuk çok şayanı dikkattir 
Hariciye Veziri diyor ki: "iki dost millet ara· 

Iran hariciye Veziri Seyit Bakir 
Han Kazımi 

sındaki bu muhabbet 
ve meveddet Şark mil· 
Jetlerinin tarihinde ilel 
ebet paydar olacaktır0 

TAHRAN, 17 (A.A.) - Dün Ha
riciye veziri Iran Millet Mecliainde 
Şelıöıqah Hazretlerinin Türl<iyeye o
lan aeyabatlcftııde brdq T iiriı: devlet 
ve milleti tarafmd- icra olunan istik· 
bal ve gösterilen hüanü kabul baldan
da bir nutuk irat eyledi. Bu nutuk 
bütün mebuslar tarafmdan hararetli al
kıtlaııla kartılandı. 

Nutkun metni ıudur: 
"Muhterem Beyler, müıaade huyu· 

racak oluraamz zatı Ali.hazreti Şebin· 
tahinin Tüı:4ciyeye olaın seyahatlen ve 
bu aeyahatin o:ıeticele.-i hakkında muhtc· 
rem Millet Meclisi &liaine bir nebze 
maruzatta bulunmak istiyorum. "Buyu· 
runuz, buyurunuz sesleri,, • 

iki ay evvel Baıvekil Hazretleri 
muhterem meclisi aliye arzeyledilderi 
veçhile Şelııintah Hazretlerinin seyahat· 
leri Otıceden on bet nihayet on aelı.iz 
günden fezla olmıyacağı düıüoülmüt i
di. Ve fakat bilahare arzedeceğim es -
baptan seyahati hümayunları yirmi ye
di gün sürdü. 

Kemali iftiyat.la tetrif ettiler ve sen 
derecede memnun ve botnut avdet bu

( Devamı S inci sahifede) 

f;R ~ç~l~ 6 ıncı Yerli Mallar Sergisi nelen intibalar: Soldan itibaren: Mec • 

t !'"" k'~m Paıa Hazretleri .ergiyi açarken, inhisar paviyonuncla n•n;;ıcla 
ı nyat ..-m el N . N . B ' """~ ın a, a.zmı arı ey nutuk &Öylerken nutku dinleyen halk .. 

(Tafsilat 6 ıncı sahifemizJedir) 

!atmalar, ademi tecavüz e~asında 
dnl~~alar olmadan; iktısadi saha

a ır düzgünlük beklemek hayal
de~ b~tka bir fey değildir. Vazi
yetı boylece olduğu gibi bilirsek 

Halin ve iıırti.khalin muhtemel, za
ruri icaplarına uymakta o kadar 
zorluk çekmeyiz .. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Dün Recep Beyin Re· 
isliği altında toplandı 

Vilayet idare heyeti reiıl 
işe başladı 

ve beyanatta bulundu 
CWnhuriyet Halk Fırkası Umumi 

idare Heyeti dün 1&at 14 te fırkanın 
Umumi Ki.ti:bi Re
cep Beyin riyasetin 
de o'larak tehrimiz
de toplanmııtır. İç
tima saat 17 ye ka
dar devam etmittir. 
Recep Bey, bugün 
.ı\nkaraya hareket 
edeceklerdir. Pa • 
sar veya pazartesi 
SÜJıÜ tehrimize av
det etmeleri muhte 
meldir. Cümhuriyet 
Halk Fırkası latan. 
bul idare heyeti rİ· Cemal Bey 
yasetine tayin edi-
len Antalya mebusu c..ınaı B. de dün 

(Devamı 5 inci sahifede) 

lktısat Vekili 
Yalova yoluyla 
Şehrimize geldi 

Vekil Beyiu bir hafta şeh
mi:zde kalması m11htemeldir 

lktıaat Vekili Celal Bey dün aaat 
17,8 da Yalovadan tehrimize gelmit • 
tir. Vekil Bey vapurdan Köprüye çık 
tıktan sonra otomobille doiruca altm 
cı yerli mallar aergisini tetrif etmit • 
ler ve bir müddet aergide tetkikatta 
bulunduktan soııra lotirahırl için evle
rine dönmüılerdir. 

:Vekil Bey tehrimizde bir hafta ka 
(Devamı S inci aahifede) 

Üç Yunan 
Tayyaresi geliyor 

Tayyarelerin rakipleri 
on dört kişidir 

Üç Yunan tayyaresi yarın Sela
nikten İstanbula gelecektir. Ra

. .. ;. ., .. . ..,.(' 

kipleri bir kay· 
makam kuman
daamda "14., 
tayyarecidir. Bun 
!ar lıtanbuldan 
sonra Bulgaris
tan, Romanya 
ve Yugoslavya. 
ya gidecekler
dir. Yunan tay
yarecileri Yetil· 
köyde Tayyare 

Cemiyeti erki.nı tarafından kar· 
tılanacaktır. 

Kuşadası hadisesi 

Muhtelit bir tetkik hey
etinin teşkili isteniyor 

Hariciye Vekilimizin sefire beya.natı 
ve hadise hakkında ajansın tebliği 

İki taraf memurlarından mürekkep bir tahkik heyeti 
suiniyet olmadığını meydana çıkaracaktır 

'ANKARA, 18. A.A, -Ankara 
mahafilinden öğrendiğimize gö
re Dipburnunda vuku bulan mües
sif hadise üzerine lngiliz donan
masına mensup bir zabitin kazaya 
uğraması memlekette samimi bir 
teessürü mucip olmuştur. Avam 
KamarClllında gösterilen alaka ve 
teessür Türkiyede temamile anla
şılmaktadır. 

Kaçakçılık ve her nevi vukuatın 
sık sık vuku bulduğu bir mıntaka
ya I ngiliz zabitlerinin dü,mesi 
masum ve tesadüfi bir şey oldu
ğunda şüphe edilmiyor. 

Vazifelerini sadikane ve mıuu
mane ila eden askerlerimizin, ln
giliz zabitlerine temtU ettiklerini 
tahmin ettirecek her hangi bir de
lili mevcut olmıyan şerait içinde 
hareket ettikleri aşikar bulunmak
tadır. 

Asıl mesele bu müesıil haılise 
etrafında iki tarafın efklinnda 
yanlış rivayetlere meydan veril
memui ve bunıın acı bir hatıra 
bırakması ihtimalinin izalesi ve 
bertaraf edilmesidir. 

, 

Cesedin arandığı Si.sam boğazını 
gösterir harita 

Burada herkes bu hiuiyata sa
mimane iştirak etmektedir. 

Hariciye Vekilimizin beyanatı 
ANKARA, 18. A.A. - Sir Per

cy Lorraine ile Tevfik Rüştü Bey, 
Dipburnu hadisesi üzerine görüş· 
müşlerdir. 

Bu mülakatın karfılıklı samimi
yet ve itimat havıuı içinde cere· 
yan ettiği ve Hariciye Vekilimizin 
hadisede kazaya uğrayan:.u için 

(Devamı S inci sahifede) 

İkinci kurultaya hazırlık 
Türk Dili tetkik cemiyeti tez irat edecek 
zevatın müracaatlarını kabule başladı 

Birinci kurultayın nbıtl.P• Deıredildi 
18 Aiu•tosta ıehrimizde toplana• 

cak olan dil kunıltayı haztriık!Mın· 
da bulunmak üzere tehrimize nakle-
dibni olan Türk dili trikik cemiyeti, 
0oım'a.bahçe sarayında tahıiı edilen 
dairede çalıpnağa baılamııtır. Cemi
yet timdiye kada.r osmanlıcadan !ürk 
çeye olarak netretmekte olduğu tara 
ma dergisinin yedinci faaikülünü net 
rebnittir. Sekizinci fasikül de yakında 
çıkacaktır. Bununla oamanlıcadan 
türkçeye söz kartdıkalrı tamamlan • 
mıt olacaktır. Bundan sonra türkçe • 
den osmanlıcaya söz karıılıklarını gös 
terir tarama dergisinin netrine batla• 
nacaktır. Bunların hazırlanmıı olan 
fitleri Devlet Matbaasına verilmek 
üzeredir .• 

Cemiyet, kurultayda tez irat ede
cek zevatın müracaatlannı kabule 
bqlamııtır. 

lkinci kurultaym türkçe kelimeler 
dergiAi ve seçkisi noktasından çok e• 
hemmiyetli olacağına ıüphe yoktur. 1 
Maarif Vekaleti herkesin kurultayla 
daha yakından ali.kadar olabilmeıi i
çin geçen eene ortaya atılan tezleri 
ve müza.kere zabıtlannı tem.iz bir cilt 

BiRiNCi 

TÜRK DiLi KURULTAYI 

TEZLE~-

MÜZAKERE .V.BITI.>.RI 

M aaril Vekaletinin neıreıtiği kitabın 
kapağı . 

birinci kuru\tayda müdafaa edilen 
tezleri ve fikirelri de bilmek li.zım • 
dır. Qnun için Maar:f vek.aletinin pel_c 
isabetle bir araya topladıııı bu tezlerı 
ve fikirleri bir kitap içinde. okumak 
kolaylığ• da dil ~avaımı b~nımaeyen
lere temin edilmıt demektır. 

lı;lnde kitap halinde bastırmıştır. 
Türkçeyi Öz yaraşığma ııöre dinçlete 
cek olan iki kurultayı herkesin uzak
tan yakından takip edeceğine fÜphe 
yoktur. Yalnız daha ali.kalı olabil • 
mek ve iki kurultay arasında geçen 
zama azrfında elde edilen neticeleri 
daha iyi kavramak ve tebellür etmek 
te olan hedefe en kılA yoldan varmak 
için b...- yurita§m deha faydalı yardı
mını ortaya koyabilmesi noktasından 

,mnmnıııııın!ıınmnnnıııııııııııııı ııııııııııııııııunııuııııııuıuıınııınıııııııııııııııımı' 

~ Görüşler 

1 /iitler Eyi Yaptı 

1 Bunlırr, eııki bir. Türk i~tilcil- caı-.ırıa zafer o kadar yaklaşır. 
cinin notlarıdır lrı Her Hıtlere Sakaryada lzmir kordonunda, 
armağan ediyorum: Bir milletin Şehzadebaşı karakolunda, Sa- -
her yönden kurtulup kalkınma· karyada ve Murat dağfarında -
sı için yapılan silahlı ve fikirli böyle oldu. 
ihtilal mübarektir. Damarları çağlıyanlaşmış ... e-

Şiflideki küçük evde baş~ıyan debiyat yapmayım da türkçesi~i 

Aka GONDOZ 

ve ikinci Lozanın aon günü biten söyli;yeyim, kan dökmede_n lll21;~-

I
= büyiik Türk ihtilali gibi. be çalmış ihtilalin akıbetıne gu- -

ihtilal, fikir ve hamle leıla- ven olmaz. -
karlığı yapamaz. Ancak kan fe· 1908 Meşrutiyet ihtilalini'! be· 
dakarlığı yapar. lht'liilcinin da- yaz olduğunu t~tlı ta_tl~ sev·n~n 1 marlan tükenmez bir harp mü· ler 31 martın, Bıngazı~ın, Mert· :S. 

iitll~~;;~;;;~:ı;n~~n~~İ~ı~~ıııııı~~;ı~~~~ıı;ıı;~ı~ı;;~~~~nııııı~ 
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I IABERLER il 
LJ;:=~U- Dll~Allii 

r ""' .-. 
1 HARiCi . . . . . . .. . . . . .. ; 

-
Muavenet misakları 

Almanya ve Polanya he
nüz cevap vermediler 

••••••• 1 

Alman gazeteleri ise yeni sistemin Alman· 
yaya Locarno muahedesinden 

Amerikadaki bügük grev 

Grevciler ihtilafın hakem 
• 

usulü ile hallini istiyorlar 
•••••••• 

daha az teminat gösterdiğini s~ylüyorlar.. J 
P ARiS, 18. A.A. - Hanı ajansı takavi misaklar projeıi müvaceheainde 

Grev yapanların adedi, 150 bine balig ol
maktadır, buna karıı grevi 

bozanlar cemiyeti ~00 adam çıkarabilmiıtir 
bildiriyor : evvelce C:e..evTede ıilihlan bırakmaya 

lngiltcre sefirinin, Almanya bariciye ait olarak tevdi edilmiı olan muhtelif 
nazaretine, Almanya ile Sovyet Rusya. plinlar karş11ında ileri sürmüı olduğu 
Baltik memleketleri, Lehistan ve Çekos· saali tekrar ortaya atacaktır ki, ıudur: 
lovakya arasında mütekabile mua.enet Hukuk müsavatı, emniy..t teminatına 
misaklanna müzahereı! eylediğini bildi· takaddiım mı eder, yoksa onun muka-
ren teşebbüsü Üzerine, Berlin ve Var. bili n muhassaJa51 mıdır? 
tovadan daha müsbet bir cevap gelme- Bu takaddüm meselesinde burada 
mi,tir. Buna rağmen lngiliz sefirlerinin büyük bir ihtiraz. gösterilmektedir. Ma· 
Beri in ve V artovadan evvelki gün ve mafih bu mesele Berlin tarafından kati· 
dün icra ettikleri mükalemeler netice- yetle ileri rürulduğü takdirde AJman.. 
sinde lngiltere hükümetinia, Lehistan yanın Milletler C.-miyetine avdet hak· 
ve bilhassa Almanya hükumeti tanfm. kında vereceği kminat nisbctinde bura-
dan ileri sürülen kaydı ihtiraz.iler hak· ca fedakôrlıklar yapılması muhtemeldir. 
kında oldukça sarih malümat topladığı Bundan batka Varıova hiikilmetiıııin 
Öğrenilmiıtir. cuma günün lngiliz sefiri tarafından ya 

Seriinin, Sir Ene Pbillpps ı...afondoua pılmıt olan tcbliğata henüz cevap ver• 
cuma günü yapılan ilk ziyaretinde Al· memiı olması burada endiıe uyandır· 
manya hariciye nazaretine ifade olu· maktadır. Lehi•t:>nm hatb hareketi hak· 
nan itirazlan tekrar ettiği zannolun· kında Londray:ı gelmiı olan ilk haberler, 
maktadır. Filen hlikuk müsavatının, AI- Leh hükümelinin kayt ve ıartsız ola· 
manyanm misaka iıtirakinden evvel mi, rak miaakı kabul edeceğini gÖ&tcrmc-
tanrnacağı sorulmuı ve Almanyanın an- mektcdir. 
cak birinci tıkla misaka i,tirak eyleye- --------<>-------
bileceği kaydedilmiıtir. Ayni zamanda, 
bu müsavatm filiyat sahasında ifadesi 
için Almanyaya ne gibi yeniden sitah· 
!anma vesaiti verileceği hakkında da 
istizah vaki olmuttur. 

Bu talepler, lngiltere kabineıinde mü
teşekkil silahsızlanma tali komitesinin 
içtima.sru icap e .. tirecek mahiyette te
lakki edilerek bu tali komite dün sabah 
an&ızın lngiltere hariciye naz.aretinde 
toplanmıştır. 

Lehis{an cihetinden iıe, bu yeni sis
temden en esaslı surette kar temin edea 
Sovyet Rusya olduğu ve Sovyet Rusya
nın, Fr1111.sa ile münaıebatmm takviye 
bulmasından dolayi, Lchistarun arzu et
mediği bazı istifadeler elde ettiği hak
kında bir takan korkular ifade olundu· 
ğu zannedilmektedir. Aynı zamanda 
Sovyet Ruıyanın vereceği teminatlar 
hakkında da bazı şüpheler dermeyan o
lunmuştur. Şunu kaydebnek liztındır 
ki, halen hariciye nazırı M. Beck Var. 
§Ovada bulunmadığmdan, Leh:istan ha
riciye nazaretinin yapabileceği kaydı ih
tiraziler tam bir kıymeti haiz değildir. 
Lehistan aynı zamanda cenp verebil· 
rnck için bazı hudut meseleleri bakında 
Bal.ik memleketleri ile istitare etmek 
mecburiyetinde olduğu ihsas ebnİftİr. 

M. Beck'in seyahati eınaıında, Bal
tik memleketleri hariciye nazırları ile 
konu,mak arzuıunda bulunması, vaziye
tin t~v~ihi için bir fırsat teşkıl edecek· 
tir. 

Nihııvet, Litvanya hariciye nazırının 
28 temmuzda ve Estonya hariciye nazı· 
rının da 1 ağustosta Moskovayı ziya
ret edecekleri haberi Londrada memnuni 
yet1e kartılanmaktadır. Londrada bu se· 
). hatlar, Baltik devletleri ile SoYyP.t 
Rusyanın dostane bir surette istiıare et· 
mek ve misale hakkındaki müzakerele
rin ter:ıkklsi içia çok nafi fikir teati· 
lerindc bulunmak hususundaki arzula
rtnı!t 1>İter delili olarak telikki edilmek .. 
tedir. 

OMA, 1~.A.A. - Şark misakına en 
ziyad1> lthtar olan Italyan matbuab, Al· 
manyanın bu misaka olan muhalefetinin 
önüne ı:eçınek için lazım gelen delilleri 
ileri sürmektedirler. 

Almanyaya verilmekte olan bu nasi
hatlarla, Iı:>lyanın Berlin aefiriıııin dün 
M. Muuolini tarafından kabul edilmiş 
olması arasrnda bir mukarenet ve mÜ· 
n eLet gürmek mümkündür. 

Sefir, M. Mussoliniye Almanyanm 
hattı hareketi hakkında malümat ver
m~tir. 1 tal yan siyasi mahafilinde Al· 
m3Dyanın misakı kabul edeceği hakkın. 
Ja tam bir itimat beslenmektedir. 

Popolo d'ltalia, Almanyaya tark mİ· 
sakının maksaltannın saf olduğunu, çün
kiı M. Munolininin telakkilerine teva
fuk etmekte bulunduğunu isbata çalıı· 
maktadır. 

Aveı:İre d'ltalia diyor ki : 
Beynelmilel şeniyetin inkişafına intİ· 

b>k etmekte daima gecikmiyen Alman· 
ya, halı hazırda yolunu ıaıırmıt ve ka· 
rarıız bir h3ldedir. 

BERUN, 18.A.A.- Alman hükü
metine tevdi edilmiş olan tark misalcı
nın ortaya atmı' olduğu meıeleler, ıİ· 
ya,; Almaıı mahafilini pek uyade meı
gul etmektcd'r • Şimdiye kadar bu hu
sus hakkında resmi olarak bir giina 
heyana(ta hulunulamaınıtlır• 

Gazeteler fikirlerini fU suretle hüla· 
sa ediyorlar · 

Yeni ~istet! Almanya.ya Locamo mua 
hedcsinden d•ha az teminat gösterecek· 
tir. 

Almanya ne cevap verecek ? 
LONDRA, 18.A.A. - Nazırlardan 

müteşekkil sıl~hları bırakma tali komi
tesi, bu <abah ba,vekalet dairesinde !op· 
lanmı~tır. Beklenilmemekte olan bu top· 
!anlıya büyük bir ehemmiyet atfedil
mekte ve bu ictima, Sir Eric Phillipps ta
rafından Berlinde ş:ırk misakı hakkında 
yapılmış olan teşebbiıa ile alakadar ad. 
d"dilmcktcdir. Berlinden alınan haber· 
lere g(,.·e Alman nük\ımetinin yapılan 
t~büıe kartı k•t'i 1:-ir muhalefette 
bulunmıyaca~ı )'alnrz prenıipin tatbika .. 
lı hakkında bacı sualler ;rat edeceği ıim
diden tahmin ch:nmaktadır. 

Almanyan171 metaJibatı şunlar olacak .. 
t1r: 

EvveJi.1 hukuk müsavatı. Almanya
nın misakl:u· ''~temini kabulüne t!akad
düm edecek midir ? 

Saniyen, bu musavatın Almanyanın 
ne dereceye kadaa- ıiltihlanmasına mü
.aadebabş olacakhr. 

Von Papcn 
Von Bosenin cenaze 

merasiminde 
bir nntuk söyledi 

BERLIN, 18 (A.A.) - Batyekil 
mua.vini M. Von Papenin maiyeti er
kİlnmdan hükıimet mÜJaviri Von Bose 
nin cenaze merasimi dün Lichterfelde 
mezarlığında icra edilmi§fr. M. Von 
Papen ve zevcesi merasimde hazır bu 
lunmakta idiler. M. Von Papen me • 
sai arkadaşmm sadakatini methetmil, 
harp eınaaında tam bir asker gibi hı:. 
relcet ettiğini ve sulh esnasında iıe O 
lümüne kadar vatanına hizmet eyledi 
iini aöylemittir. 

Mösyö Suriç 
Agustos başlangıcında 

Berlin-
de vazifeye baılıyacak 
BERLlN, 18 (A.A.) - Sovyet Rus 

yanın sabık Berlin büyük elçisi M. 
Şinçuk Moskovaya hareket etmeden 
evvel Berlinde bulunan ecnebi ve Al 
man gazetecilerine sefaret salonla • 
rında veda ziyafeti vermiıtir. Bu zı • 
yafet çok samimi olmuıtur. 

M. Şinçukun halefi M. Suriç ağus
tos bidayet" nde yeni vazifesine başlı· 
yacaktır. Sabık büyiik elçi bir iktıaat
çı idi. Yeni sefir ise, bilhasaa diplo • 
mattır. Bu hal, Sovyet Rusya ile Al • 
manya araımda mevcut meselelerin 
1930 danberi değiınıiı olduğunu göı 
termekted İr. 

Berlinde 
istikraz faizleri hakkında 

bir itilaf hasıl oldu 
PARIS, 18 (A.A.) - Berlinde 

Fransız ve Alman müzakerecileri ara 
sında Daves ve Y oung istikrazlarının 
faizleıi hakkında bir itilaf husule gel· 
miştir. Bu itilafnamenin tatbikı busu· 
su bilahara Berlin ile Paris ara.unda 
müzakere o1unacaktrr. 

Berlinde bir Çin hey'eti 
BERIJN, 18 (A.A.) - Miralay Tu 

nun ve Şekian.g eyalel'i meclisi reisi 
M. Şu'nun riyasetlcr"nde iki Çin tel· 
kik heyeti bugün buraya gehnişler • 
dir. 

Heyet azası belediye dairesini ziya. 
ret ebnitler ve belediye reisi tarafın· 
dan izaz olunmuşlar:=d::ır::.·:......,,...--::-....,-

Lon dr a bir Rus hey'eti 
LQNDRA, 19 (A.A.) - Buraya. 

bir Rus heyeti gelmiştir. Bu heyet, 
bir takan alit ve edevat siparit et • 
mek niyet· ndedir. Birkaç aydanberi 
mevaddı müteharrike hakkındaki mii 
zakereler neticesinde bu bapta muka 
kavelena.meler imzasının kuvvei kari 
beye gelmit olduğu söylenmektedir. 

Brezilya cumhur reisliği 
RIO DE JANEIRO, 18 (A.A.) -

M. Vargas Brezilya cümhurreisl' ğine 
175 rey ile seçilmi§tir. Muhalefet nam 
zcdi M. Medeiros 59 rey almış, diğer 
leri 14 rey almışlardır. 

Romanya 
Fransaya 300 harp tay

yaresi sipariş etti 
BUKREŞ, 18 (Milliyet) - Pa • 

r:aten bildirildiğine göre, Romany~. 

Ha .. a idaresi mümessili M. lrines .. 
ku, Romen ordusu için 300 yeni 

harp tayyaresi sipariş ebnittir. Bu 

tayyarelerin bir kısmı iki ay ıonra, 

d ğerleri de gelecek senenin ma.r -
tına kadar hazırlanmış bulunacak-
trr. 

San F ransiscoda grevciletie poliı arcmnda yapılan bir müaaclemeden 
sonra yerde yatan mecrulılar •• 

SAN FRANSISCO, 18 AA. -
Grev vaziyeti şöyledir: San Fransia • 
co ve civannda 100 bin itçİ, Hunst -
v:lle ve Alabama'da 22 bin mensucat 
i1<;iai, San Antonio. Texas'da 8 bin çift 
lik İfçisi, Daynville - Konnectikut • de 
500 İtÇi, Dansbury'de 7000 Japka İf
çiai, M:nneapolis'de 7 bin kamyoncu, 
Kohlerde 1000 itçi greT halindedir. 

Grcui bozanlar 
NEVYORK, 18 (A.A.) - Grev bo 

zanlar meıJeki cemiyeti reisi Bergoff, 
300 adamının San Franciscoya hare· 
ket ettiğini aöylemiıtir. Greve devam 
ed 'lirse 1000 kiti gönderilecektir. llu 
adamlar grev bozabilecek vaziyette 
muhafızlardll' ve icabında yumrukla
rını kullanmaaını bilirler. Bergoff bu 
suretle milyonlarca dolar kazandığını 
•Öylemiştir. 

PORTLAND, 18 (A.A.) - San 
Franciaco grevile bir tesanüt grevi 
yapmak için başlanan müzakereler 
tehir edilmişt"r. işçi komitesi, Haliha 
ztrda San Franciscoda olan hakem ko 
mitesi reisi M. V agner ile görüşecek
tir. 

Hakem usulu 
SAN FRANSISKO, 18 (A.A.) 

Grev komitesi, ihtHiııfm hakem usulü 
ile halledilmesini teklif ebnİJtİr. 

SAN FRANSISKO, 18 (A.A.) -
Grev komİtelıİ, 108 reye karşı 207 rey 
ile meııelenin hakem usulile hallinıi lca· 
bul etmenin grevin derhal durması de
mek olmadığını tebarüz etıtirmiştir. 

Koımitenin sadece, g.-evcik-re ha
kem kararına tabiiyetini taYllİye eden 
ibaret olduğunu söylemektedir. 

Komite, Kalifonıiya, Oregon, Va -
şington valileri ile grevle alakadar li • 
manlar bdediye reitlerindcn, İşçıi kol • 
Jananlar razı olduğu takdirde, işçıi kul
Jarumlarla işçilerin hakem kararını lra
bul ebneleri için ftisicümbura müra .. 
caat ederek bunu teyit etmelerirri rice 
etımiştiı-. 

SAN FRANSlSKO, 18 (A.A.) -
Komünist napn eA.an olan "Oaily 
W orl<er" gazet.cııi binasma ellerinde 
S..•e • Boll sopal11n olan birçok siviller 

gİnnİf, hiç mubv- gömıeden, ve 
kendikrine hiç müdahale etmeden se • 
yirci blan 700 IDfİ huzurunda maki
neleri larnuşlar, polis ogebneden evvel 
lı:açıp gitmitl...dir. 

Postahanelerde, grev yüzünden mek 
tuplı.- lıörilmıektedir. 

General lohnson ve grevciler 
SAN FRANCISCO, 18.A.A. - Jene 

ral Johnson grevin aleyhinde bir nutuk 
söylemiş ve demiştir ki : 

- Grevciler, binlerce inıanm haya
tı için lizım olan gıdaların naklini ablo
ka ebnekle kanii bir isyan teşkil eden 
bir hareket y~pmışlardır. Bu hareket 
aynı zamanda hükümete karşı bir tch· 
lik~ teşkil elmekt>edir ve dahili harbe ..,. 
bep olabilir. 

BERKELEY, (Kaliforniya), 18.A.A. 
Takoô otomobilleri grevi yüzünden, San 
Franciscova d~nen Jencral Johnson bir 
yük arabisile gelmek mecburiyetinde kal. 
mıştır. 

!>AN FRANCISCO, 18.A.A. - Ma 
lüm olduğu üzre San Francisco Epis
koposu Monoögnör Hannah tarafından 
riya•et emlmekte olan ve M. Roosvelt 
tarafından tayin edilmi, bulunan ha
kem kor.~İıyaru azasından biri, anıele 
hemen işe hAşlamak şartile, umumi gre
ve l.ebiy~t vermiı olan ihtilô.fların 
heyeti mecmuaoını tetkik edecek bir ha
kem heyelone havaleye p:ıtronl.ann ra
zi olduklarını beyan etıniıtir. 

San Francisco umumi grev komitt>si 
hakem hPkkındaki teklifleri müzakere 
etmek ;;zre hemen toplanmııtır. 

Sosyat!tırt fırka ve grev 
NEVYOR'(, 18. A.A.- Sosyalist 

fırk"sının n;i!li iş komitesi Amerikadaki 
biıtUn fiz8&ına, San Franciıco grevciJe .. 
ri ile tc'"B.nütlcrini göstermek Üzere 
sendikaların ynpacakları bütün niima. 
yi~lcı·e yardım etmelerini 1n1dirmiştir. 
Diğer tarafuın, Amerika it federasyo
nu, İşsizler lehine perşembe günü bir 
nümayiı tertip ebnittir. 

Bazı sanayi amelesi Reisicümhura tclğ 
raf çekerek seyyahatinden vazgeçmesi
ni ve bizzat ihtilafı halletmesini iste
mişlerdir. 

~ --

Satın alınacak buğdaylar 
talimatnamesi 

32 mubayaa merkezi -ANKARA, 18 (Milliyet) - Zira· 
at Bankasınca satın alınacak buğday 
lar hakkında hazrrlanan talimatna • 
menin meriyete konması icra Vekil 
lcri heyetince kabul edilmiştir. Bu ta
limatnameye göre Ziraat Bankası huğ 
day alım merkezlerinde alacağı huğ· 
daylardan yüzde birden fazla çavdar 
ve yÜz~e birden fazla ecnebi madde· 
leri olmayıp hektolitresi 78 den yu • 
karı bulunanları kilosu dört kuruş 1 O 
paradan, yüzde üçten fazla ecnebi 
madde ve yüzde üçten fazla çav • 
darlı olmıyanlan da 3 kuruş 80 san • 

timden satın alacaktır. Bu fiatlar eks 
tra buğdaylar için azami olarak teı -
bit ed:lıniş olup diğer buğdayların ka 
lite farkları bu fiyat esası Üzerinden 
tenzil edilecektir. Satın almak şart • 
ları ve kalite farkı ecnebi maddeler 
çavdar ve saire payı olarak tenzil e -
dilecek mikdarlar lstanbul, lzmir, Mer 
sin, Samsun gibi istihlak ve ihracat 
merkezlerindeki borsaların umumi hü 
küm ve teamülleri nazara alınarak ko 
mi~yonca tcsbit olunacaktır. Buğday 
alım ve satımındaki faizler Ziraat ve
kilin"n riyasetindeki silo komisyonu 
tarafından yapılacaktır. Silo komisyo-

tım yerlerinin tebdilini veya yeniden 
alan, salon mahalleri ihdumı karar· 
laştırarak icra vekilleri heyetine tek· 
lif edecek, buğday alım zamanınm 
başlangıcı ve sonunu, sabş mevı"mi -
nin mahallini, fiat mikdarmı ve za .. 
manrnı tayin ederek mübayaa mer .. 
kezlerinde o sene alrnmaır li.znnge .. 
len mikdarlan tes.bit ve icabında bu 
mikdarları tadil edebilecektir. 

Satm alman buğday!• borsalar • 
da, borıa olmayan yerlerde pazar yer 
!erinde ve istasyonlarda doğrudan doğ 
nıya bankanın deposuna tealiın ed:ıe 
cektir. 

Talimatnamede buğdayların mu • 
hafazaıı, sigortası ve çalıttınlacak me 
mur ve müstahdemler hakkmda hü -
kümler mevcuttur. 

Bu bôyle olunca Almanyarun mın- ._ ______________ __.1 nu talimatnamede yazılı alnn ve sa -

Ziraat Bankasının icap eden bazit' 
lıkla.n yaphkça mevcut 20 mübayaa 
nıerkezine il&veten açacağı 32 mü -
bayaa merkezi şunlardır. Havza, Ha .. 
cıbayram, Alpuköy, Bozöyük, Çay, Sa 
rayönü, Çumra, Bor, Tarsus, Ceyhan, 
llgın , Antalya, Baladiz, Çardak, U
talc, Bandırma, Karabiga, Çanakka • 
le, Babaeski, Lüleburgaz, Çorlu, Bur· 
"" Gölbaşı. Çivril, Söke, Dikili, Ka· 
ram;ın, Göllük .• 

• 
Fransızların milli bayramında Gazı 
Hz. ile Fransa Reisicumhuru ara
sında samimi telgraf /ar teati edildi 

'ANKARA, 18 ( A.A.) - Fransızların milli bayramı olan 14 Tetfl • 
muz münasebetile Reiricİımhur Gazi Mustafa Kemal Hazret/erile frtlll 
sa Reiaicümhuru M. Albert Lebrun Hazretleri arasında ~ağı.dahi tel' 
grallar teati edilmiftir: 

Fransız Reisicümhuru M. Albert Lebrun Hazretlerine, • 
Frcuısanın milli bayramı, bana, zatıdevletlerine dostluğumun temı • 

nalını tekrar etmek ve şalisi .s414Je tinizfe büyük Jost milletin saadet ıJI 
refahı hakln.ndaki temenniyatımla birlikte samimi ve hararetli tebrikle
rimi arzeylemek için yeni bir fırsat vermiştir. 

Gazi M. KEMAL 
Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal Hazr.etlerine, 
Milli bayTamımcz olan bugünde zatıdevletlerinin izhar buyurmu' ol 

duklan muhabbet eseri beni levkaliide miitehasis etmitşir. Zatıdevlcl• 
lerine en samimi teşekkürlerimle birlikte şahsi saadetiniz ve TürkİY'' 
nin refahı hakkındaki dostane temennilerimi arzederim. 

ALBERT LEBRUN 

Yeni itilaf name; Yugoslavyaga 
mallarımız serbestçe girecek 

'ANKARA, 25 (Telefonla) - Yugoslavya ile hükiimetimiz arasd" 
aa imzalandığını bildirdiğim ticaret itilô.lnamui icra Vekilleri heyeti': 
ce tasdik olunmUftur. ltilô.lname yannki Resmi gazetede ne,,-edifecer> 
ve 20 temmuzda meriyet mevkiine girecektir. Gümrük ve inhisarlar~' 
kô.leti de gümrükleri haberdar etmek üzere bir tahı•iratı umumiye haP' 
lamaktadır. Bu itilô.lnameye göre hükiimetimiz Yugoslavya mallarınd 
en ziyade mazharı müsaade devlet muamelesi tatbik edecek ve itilaltıd' 
meye merbut A fidesindeki eşya serbestçe B listesindeki eşya verile• 
cek mikdara göre memleketimize i thal edilecek, Selô.nik ırerlH?ırt linı'!' 
nından sevkedilecek Yugoslavya eşyası da itilalname hükümlerinden il 
tilade edecektir. Buna mukabil Yu ga&lavya Türk mallarının serbestçi 
ithaline mü.aaade etmektedir. ithal ve ihraç edilen mallar itilalname il• 
birlikte klearing mukavelesi hüküm ferine tô.bi olacaktır. 

Adanada hararet derecesi 41 
'ANKARA, 18 (Telefonla) - Meteoroloji emtitüsünden verilen trı4' 

liimata göre 3 gündenberi memleketin her tarafında sıcaklar devam et• 
mektedir. Şimdiye kadar memleketin muhtelif yerlerinden alınan ha!! 
ret derıeceleri fW'lardır: Adana 41, Mar~ ve Diyarıbekir 39, Ankara.>• 
Bursa 36, lırtanbul 31, Trabzon, Ci reson 28, Erzurum 27 dir. 

Vali muavinlik/eri ve kaymakam/af 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Yeni ihdtZ$ edilen vali muavinlikle· 

rile vilayet idar.; heyetlerine ve münhal kaymakamlıklara tayin edil#' 
ceklerle becayiş edilecek kaymakamlıklar hakkında Dahiliye Vekale • 
tinde hazırlanan kararname icra Vekil/eri heyetince tcudik eJilmİf ,,
ve ô.li tasdika arzolunmustur. Haber aldığıma göre Balıkesir vali mud" 
vinliğine Akşehir kaymdkamı lzze t, Seyhan vilô.yet idare heyeti azaı,. 
ğına sabık Gireaon valisi Rahmi, Konya vifô.yet idare fıeyeti azalığınll 
Ayvalık kaymakamı Rcuih Beyler tayin edilmifierdir. 

Metr Sa/em hakkındaki karar 
ANKARA, 18 (Tele/onla) - Müddeiwnumilik Metr Salem ve lr; 

on Faraci Efendiler hakkında birinci culiye ceza mahkemesinin verdii' 
kararı temyiz edecektir. Metr Salem ve Leon Faraci Efendilerin vekil· 
leri de karan temyiz için hazırlık yapmaktadırlar. 

Eskişehir civarında büyük bir ormatı 
yangını, ateş devam ediyar 

ESKiŞEHiR, 18 (Milliyet) - Eskişehıin 50 kilometre şimalinde 
bulunan ormanlarda yangın çıkmış ve ormanın bir ~u~~k ~aatl~k bir rtı! 
hiti yanmıştır. Ormanın ortasında kereste kesen koylulenn brr e/mıP 
fırını yaptıkları ve fırından sıçrayan ateşlerin ormana sirayet ettiği aJI' 
lasılmaktadı~. Bir dikkatsizlik neticesi zuhur eden yangın şehirde tee• • 

sür ' uyandırmışhr. Vali Bey derhal vaka mahalline hareket etmiştir. 
Müsebbipler hakkında tahkikat yapılmaktadır. Hava rüzgô.rfı olduğun
dan yangını söndürmek için müşkiı lô.t çekilmektedir. Jandarma kuvıJet• 
feri ve köylüler yangını söndürmek için uğr~maktadırlar. 

Kırklarelinde mahkum olanlar 
KIRKLARELI, 18 (Milliyet) - Son hadise münaırebetile teıJkil 

edilenlerden üç kişi 3 ayla bir sene arasında muhtelif cezalara malı• 
kiim edilmislerdir. 

Maznu~ardan bir kişi beraet etmiştir. Diğer suçlular hakkında 
pazar gününe kadar karar verilmiş olacakhr. 

Cümhuriyet adliyesi tarafından gösterilen sürat burada memnıJ• 
niyetle karşılammş'tır. 

Heyeti Vekile Dün toplandı 
'ANKARA, 18 (Milliyet) - Heyeti veküe saat on altıda lsmel 

PaFnın riyasetinde toplanmıfhr. 

Kasımpaşada Bedreddin mahalle
sinde bir kadın cesedi bulundu 

Dün akşam, geç vakit, Kcuımpaşada BeJrettin mahallesinde 22 ~~ 
maralı apartımanın bodrum katında esrarengiz bir surette öldürüldiıg~ 
zannedilen bir kadın cesedi bulun muştur. Cesedi bulunan kadının bıf 
halta, on gün evvel katledildiği zannedilmektedir. Ceset ayni aparlı• 
marula oturanlar tarafından meydana çıkanlmışhr. • 

Ceset bodrum katında bir kanape altına gömülmüf olarak bulufl. 
muştur. Zavallı kadının kocası tarafından öldürüldüğü ve adamın .. bı~ 
kaç gün evvel Anadoluya hareket ettiği söylenmektedir. Nöbetçi mud 
deiumumi.ıi sabaha kadar tahkikatla meşgul olmuştur. 

Milli Müdafaa Vekili · 
lZMlR, 18 (Milliyet) - Milli Mü 

dafaa Vekili Zekai Bey refikasile bu 
gün şehrimize gelmiıtir. Zekai Bey 
lzmir Palasa inmiıtir. Birkaç gün 
Çeımede irtirahat edecartir. 

Fransa Talebe müfetti~liği 
ANKARA, 18 (Milliyet) - ilk 

tedrisat umum müdürü Reıat Şenuet 
tin Bey Fransa talebe müfettitliğine 
tayin edildi ve bu ak~ki trenle ha 
reket etti. 

Kadostro müdürü 
ANKARA. 18 (Milliyet) - Tapu 

ve kadastro umum müdürlüğü kadas· 
tro müdürü Sadullah Bey kendi ar • 
zusile tekaüde sevkedilmiıt'r . 

Nafıa Vekilinin lzmir 
seyahati . 

IZMIR, 18 (Milliyet) - Nafia ~ 
Ii Ali Beyin yann ıehırimize gel<n 
muhtemeldir. 

Ankara Valisi 
ANKARA, 18 (M'lliyet) - A.rıl<-: 

ra valisi Nevzat Bey Kızılcahaı:naD' 
dan döndü. 

İzmirde memurları çalış .. 
ma saatleri 

.ıı•--lZMIR, 18 (Milliyet) - Sı« j;,ıı 
yüzünden memurin calııma ıaati !: r 
sekizden saat on dö~de kadar tesbl 
clilmıiflOr. 
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Havaya ne dersin? .. 
iki Ü •• •• Yalovadan 
A Ç gunelur I stanbul ve civarı· 

r/
11 hralat dağına çeviren sıcaklar. 
an erke• "b• b d ı, · h gı ı en e muztarip 
ır .ald e terimi s lmeye uğrt11ır 

~e bk.ırkyaprağı ancak k.ımılelatabi-
•.?ce ad ·· • 
ıü ar ruzgara Ruhülkuelü-
•i ';,!eryem ananın yenini üfürme. 
ı. . ar. kıymet verirken münase-
etsız bır ark.ad kar l . 

ıoruyor: "1 fl111a ge mıf = Havaya ela ne el6Sin? ...... 
' - •Sen galiba sıcaktan pek mü
eesşır oluyor•un.~ .... 

- Dargın mıyız yok ' 
- H sa. 

ayır yorgunum ela 
- Hep öyle kara •...• 

terliyorum k · • ~. Ôyle 
sırııklam. B.;k so"!!~·:. T_~n fanilam 
terli b • (gogsunu açar ve 
nam :~~e•:r:er cılt gö•terir_) Do-

uuca,..arıma ..,..,._ 
raplarım vı k. ~ .... .,..yor.. Ç o
... md b' cı vıcık... yalnız ba 
T' CI l Tfey yokt • 

-Görü ··-
M.. Yorum... . 

unasebetsiz l "f • 
man sinirlendin a •ıuanı her .za. 
teairi birkaç katr lama sıcaktaki 

Bu sıcakl • o ay~r. 
böyle dev::: edger bır halta Jaha 
I t b e erse 7~- el . 
ı an ulun • -.ne erım 

tedav. . cıvarınela .ıa""flam 
. ısı Yapm,.,, 'h . ,, • a 

kimse k • -,,a 1 tiyacı olan 
1 . a:.mıyacak. 

. fln fenası Av 
zıyeti böyle 8 . prupacla hava va. 
Ld • ır aris . 
~- ıım. Sen h . ll'!"'etesınel e 
0lüyorlamı H nndekı balıklar 
lık kadavrJ· alk ke-pçeferle ba. 
rabbi! Ne cJaı~ı ~'?pluyormıf. Ya. 
gram kaJar ur, ıze föyle 250 
•en! Bu PClra":Jbat havası gönder-

• e Pulla demi "a' 
B

. * • .,. ,,, .. 
rr ao• k 

L ·ı.· gu tan d • 
aRtn bütün ı'o • ı ıgımz ııardır. 

~azsa sıcaJı ~klar gibi hiç ol
nnletmeye dah. artla insanı se
lene ilene brtgii~ 3'.':"'crmaz. Geçen 
t~ll_<Ut ean<Utnd '"t,ı;r gibi bir sıcak 
·~lıkte Olurdu· a ırk~ arkadaş 

mı, münaseb g~ıı.ı bır Yere gel. 
Yordu ki: etsı.ılık ediyordu •• di-

i .- Sıcağı mü bal.. • 
Çin ne demel .. > vaga ile anlatmak 

Vap Veriyord ı, :· e gene kendi ce-
ô 

a .. 
- Yle •ıcak .. • 

Vuklar ha.ıırl , oyıe ftca/ı ki.; ta-
Kinıae gül':: Y!'murtlayorlar .. 
- ~ h edı .. O devanı etti a u: Ôyle : 

[4k ki; İneklerd •ı~a~, öyle il· 
ar., en sutlaç sağıyor. 

ti .Gene aldıran yok Od 
• " evam et-
- ôyl 

. Ve o .;;c~k, .örte ftcak ki .. 
8., arı.- ' nu bıtirmeye kalmacl ._as tanıam1 ı. 

- Sen btle' • adı: 
Yorsun oguk.luk ya""""ı y ... .--... 

ahudiierİJ\ hi . 
.. ~ürkiyeJe • ~reti meselesi 

Çoziilme ba,ı on 8'Y":i hiitliıelerin 
~uncfcrnb:f~":u O.an 1908 tem. 

Uf, bu vah.al n °ııkuatı gör-
nıetlerin h :"da muhtel il h"L. 
fır are,.et h l .... u. 

Saf bulrrıııa b. at annı tetkika 
çıJıra b ' ır aJ,._ I • 
it' ve ÜYÜk b" - .. n atile a-
ıraf ed . ır nıem • 1 el 1 erım ki . h .. ,_.,_ nunıyet e 
e rak , u,.um ti hakJn Ya Yahudi[ .e. n ~eçen

fahea nda nesretti •• b ertnın hıcreti 
i._ erdi. s;. .. gı eYenname bir 
...,vvefi h ·a· Bıı.ıel eserin b ·· ··k la,.__ a ••eyi ola • uyu 

.,,..,., L• Ugq 'b' 
kik , «vaoını iki gı ı an-

etmea; ve • cepheden tet-
VatanJ,,.1 neticede hükü • 
çel.!- _, ar arasına h metin 

"'llrrıesine nı.. a erhangi ırk 
en. ~t'i ifade ~İ:"'e ~~Yeceğini 
~f:{!~eleri değifti soy~errıeaidir. 
•. ıg etmekle .. h rme en halka 
•'-" 1 'l fo ret b l l ngı tere efe b ·ı .. a an rneae-
a ~da bilrrıenı b ı k nıunıaaj[ oak.a
mınıj bir ttebf"•u adar açık ve sa-

$üphe e'-'ıg )lapılabiiir mi'> 
•acle T·· ""'Yorum ki. • 
k l urkiye lıal'- • bu tebliğ 
• cı nıaJ' H . "'"' tatm. ·ı ••til el • ar:-çte bu al k rn ı e 
l a e etnı k . • a vakaJ 
arın tah . e ••tiyen • an 

ti attı rıkötını da ,. .. ,.:!flzı kara-
.. ""'omntl ı. 

Tebı·- en "ft· 11lte g .. 
nokta VUr ki o:ı:e Çarı>an '"h• 
İsterim . ; bııracfa b. mu. •.rn bir 

. •ra.ı ılıpn k 
Y ahudilerein l e 

mel eri. 'Pa"Yolca ,. ·· .. 
B'l' . .,orus-

ı ıraıniz ki. b' ' 
Tİn b .. ..k bi , ızdeJ.i }' h 

uyu r kıs a udiie. 
çıktırılmışlard jı laPan)'ad 
kendi dülerin~r. .sf!OnYadtı ik: 
raharak 1 Yanı ıbran:ce...: b 

merrı<eketi d'l' ,,. •· 
nıeye mecbur kal n ı ıni gôrii~-
Vatandtışları mış olan sİdiİri 
Y d nıı:ı:ın ded l . . 
• Q an getird'kl . e en lspan. 
ıcp 1 erı nıall 

anyolcayı b" l'k arı armında 
ve ili ır ı le g t' . 
1 nes erci enb . e •rmışler 
arır.cfa gôrüs ~rı onu kendi ara
larıat h • 'nıuşlerdir. Vak l el , atta nı . . ıa sa • 

I 
e biitün dig" ~·"!•Yet devirlerin. 
ıucf'l er an anel 'b• y ı erin d ı1·1 h er gı ı a-
t~!arırıı k. e ı u~sundaki rabı
le•ebb·· uvvet/,.ndırecek hir b' 

• ll'fe b • l ,, ır 
Değildir uıunıı muş defdclir. 
hiç al "k arna onların da ırklarına 
J. Q !Uı l • ' ""neli/ ' • cı mıytın &>e nıhtıyct 
lcı."l;ne~'!(. ~oum!'s o!an bir menı
ctn , • 1 ını kullanmakta devam 

iP ,,.., pe/, • d J • '[ • rarJ • l'tt•n e e<rı dır Bıı-
" ·~"an ' b"lh vo ca:-ın • <ıssa şark 
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EKONOMi 

Yumurtacılar 
Toplandılar 
Şeraiti müsait olmayan yu

murtalar çıkarılmıyacak 
_ Şehrimi:ı:deki yumurta tacirleri. 

dun. ~at_ 14 t~ odada toplanmıı ve 
P~Jesı Turkofısi tarafından gönderil-
~~ olan. yumurta ihraç nizamname • 
a.n. tetkı ketmitlerdir. Eaaalan 11 
Juhat Samaun yumurta kongresinde 
:runı_urta kongresinde teabit edilmiş o-
tan ıbraç nizamnamesi badema Türki j 
Yeden barice aevkedilecek olan kabuk 
lu yumurtaları kontrola tilııi tubıwık
t.adır. Yumurta ancak yumurta ihraç 
limanLınncı... pk.ılahilecdı: ve ni
zaınnamedek.i teraiti haiz olmayanla-
nn ihracma müsade olunmıyacaktır • 
Yumurta tacirleri dün projenin be • 
inen bütün maddeleri aynen kabul et 
ınitler, bazı ufak mütalealan aynca 
bir rapor ba1inde hazırlamıılardır. 

LAstik - Kösele 
Uıtik ayakkabı deri ayakkabı me 

..,etsini tetkik eden oda komisyonu 
pazar günü tetkikatını ikmal edecek 
ve raporunu odaya verecektir. 

Kestane ağacı 
EYVeke müh"m bir ihraç <ıfyamız 

olan kestane ağacından yapılmış anı 
balaj çemberlerinin ihracını tekrar te 
ınin için görii§ülmek üzere çember ya 
panlar bugÜn odada içtima edecek • 
!erdir. 

•• 
Universitedc 
Yeni faaliyet 
Rektör dün sabah pro

fesörlerle tanışhnldı 
Yeni ünivergİte rektörü Cemil 

Bey dün de üniıversitede metııul 

Cemil Bey 

olmuıtur. Sa
bah saat 10 da 
Türk - ecnebi 
profesörler üni
versiteye gel
mişler, fakülte 
dekanlan tara
fından yeni rek· 
töre takdim e
dilmi§lerdir. Bu
nu müteakip, de
kanların iştiıra
lrile bir toplantı 
yapılmı,br. Ce

mil Bey, üniversite ;,feri hak
kında izahat almış ve bazı husu. 
sat üzermde görü~eler yapıl· 
mıştır. 

Cemil Bey, öğleden ıonra hu
kuk ve tıp fakültelerini gezmiş, 
izahat almı§ tır. 

-----
Alman seyyablan geliyor 

T emmuzıın 22 sinde Berlin va
purile feh·.imize 200 ü mütecaviz 
Ahnan seyyahı gelecektir. Son iki 
gün zarfında Heluan ve T evere va 
purile ~rimize 100 kadar sey • 
yalı gelmittir. Bunlar da bugün 
avdet edeceklerdir. 

1 BORSA 1 
(lı Bankuman alınan ctye)ir 

18 Temmuz 934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR ı TAHViLAT 
latikra11 clahlli 93 Rıhbm 17,75 
1933 Erıani 93.50 MümeaaiJ laı-
Oaitürlıı 28,,65 poaaua 48.60 

.. 11 27,90 ti il 47,40 
~ 111 T/,90 w ili 50 

ESHAM 
lı Banlcaar Nama 9 Reji JC.~ 
" ., Hamiline 9 aua 2,50 

TeleEoı:ıı 10.50 
Terkoa 19 

,.. .. Miieasia 98 

Türkİ•e CümJ:ııU.. 
t"İyet Pankaaı 54 

Çimento 11,.20 
ltti•t dey. 14,00 

T ram ... a7 35 Şark dey. O. 75 
Anadolu Hiaae 27,25 Ba.lya J.55 
Şir. Ha7rjye 15,25 Şarlc: m.ea:a 3,20 

ÇEK FiYATLAR/ 
Lond,.. 
Paria 
Nüyork 
Mila.no 
Cene•r• 
Atim. 
Brüksel 
Amaterdam 
Sof ya 

633,50 ı Prai 12,04,50 Belırrat 
79,,7.SO Madrit 

9,.25.40 Berlin 
2,44,20 

1 
Zloti 

83,40,16 Penıo 
3,40.ZS Bükre• 
1,17.25 Moako•a 

66,21,68 Vi74Uta 

N U K U T (Satıı) 

20 • Franan: 
1 Dolar 
1 Şile A•. 

21 Kar. Çek. 
20 Le'l'a 

1 l•terlin 
20 Liret 
20 F .Belçika 
20 Drahmi 

1 Florin 

t80 
117 

22 
lu6 

23 
6,35 
214 
115 

24 
83 

20 1. laYi9'• 
ı J·~-~ 
1 Mark 
l ~~luli 

20 Ley 
20 Dinar 

1 Cer•oTİç 
A'tuı 

1 MeOdiye 
Backnot 

19,12,50 
34,76 

5,81,25 
2,07,32 
4,20,63 

3.98 
79,30,25 
10,91,75 
4,27 65 

KtD'Uf 

808 
18 
49 

20,50 
19 
53 

9,25 
35 1·2 
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Y ahadilerine ana el ili olmus olma
sı belki bir mazeret teJkil eder. 
Umuyorum ki; bundan sonra Mu
s~vi ~atandaşlarımızı hisleri gibi 
dülerile de Türkleşmiş göreceğiz. 

FELEK 

Fırka wuw11i iclare lıey etinin dünkü içtimaında 
- Yazısı 1 inci ııahifemiz.de -

POLiSTE 

Bırakılan çocuklar 
Dün bir bekçi henüz doğ
muş bir çocuk buldu 
Beyoğlunda Kamerhatun ma

hallesi bekçisi Mustafa Samsun 
sokağından geçerken bir numa
ralı evin duvannm dibine henüz 
doğmuş bir çocuk bırakılmış oldu
ğunu görmüştür. 

Çocuğun üzerinde hiç bir vesi
ka yoktur. Çocuk Darülacezeye 
gönderilmit ve edma Neşet kon
muştur. 

Kopan elektrik teli 
Dün saat 14 te iıt'i<lal cadde

sinde bir ucu Sümer sinemasının 
duvarına ve diğer bir ucu da hat
tı havaiye bağlı bulunan elektrik 
teli kopmuştur. 

Bu yüzden tramvayda bulunan
lar fena halde korkarak kaçmış-

Abdülhalik Bey 
Yeni ve muvaff akiyetli 
bir ameliyat geçirdiler 

Eski Maliye Vekili Abdülha. 
Hk Bey gözlerinden tedavi edil
mek üzere Cer· 
rahpaşa hastaha· 
nesine yatmıtlar· 
dır. Abdülhalik 
Beye ıağ gözün· 
den ameliyat ya
pılmıştır. 

Dün hastahane· 
den aldığmuz ma- 1 

rumata göre, sıh
hi vaziyetleri ta
ma.mile düzelmif· _ 

, 

tir. Kendilerine t.ifalaı temenni 
ederiz. 

lardır. 
Nüfusça bir teY ohna U!fsa da 

tramvaylar yarmı saat l tdar ta
mir yüzünden işliyememit 'ir. 

Katlirga Talebe yrrrclunan kapanın ası münasebetile açrıtra •alan talebe 

MAARiFTE 

Kadırgada açıkta kalan 
talebenin vaziyeti 

Yurt idare meclisi Reisi tatilin 
sebeplerini izah ediyor 

Kadirgadaki Türk Maarif Cemiye 
tine ait Talebe Yurdunun kapanmasi
le açıkta kalan bir kıamı talebeler mü 
nasip mekteplere yerlettirilecekler • 
dir. Maarif Cemiyeti lıtanbul merke 
zi idare heyeti reisi Mehmet Ali Bey, 
dün kendisile görüten bir muharriri • 
mize bu huaua.ta 4unları söylemiştir: 

- Yurt açıldığı gilndenberi tamir 
yüzü gönnemiqir. Karyola, yatak ve 
aaire gibi eJyaaı da ya büsbütün ye
nilenmek, yahut ta tamir edilmek ihti 
yacındada. Bu itlerin yapılabilmeoi 
i'çn de Yurdun bofaltılmaaına kati' 
zaruret ha11l olmuştur. Yurdun iki ay 
lık tamir müddeti için kapanınıt ol • 
ma11 dolaynile açıkta kaldıklarını id· • 
dia eden efendilerin vaziyetleri de 
§Udur: Bu efendiler bir kere yurda 
uli talebe olarak almmamıtlar, ba • 
zı hayir cem·yetlerinin tavauutile ve 
muvakkat olarak misafir edilmişler· 
dir. Büyük bir ekeeriyeti de nizamna 
menin gösterdiği evsafı haiz olma • 
dıklan için asli talebe Yaziydinde 
kaydedilmelerine de imkan yoktur. 

Yurdun tamire olan ihtiyacı ev • 
velden kararlaştmldığı için, aylar· 
danberi yurtta meccani olarak ve mu 
vakkaten hazır bulunan bu efendile
re müteaddit defalar tebligat yapıl • 
mrş, vaziyet kend"lerine ayrı ayn an· 
latılmııtrr. Nihayet imtihan ve saire 
gibi mazeretleri de bertaraf edildiği 
için, merkezin emri üzerine ve it"yen 
talebenin daha ziyade rahat ettirlJ .. 
mesini gözeten bir maksatla tatil edil 
miştir. Esasen yurdun kurulmattından 
maksat yüksek tahı·ı talebesine tah
sil müddetine inhisar edecek bir za .. 
man zarfında ucuz yatacak yer le-

r 

Mehmet Ali Bey 

min ehnek olduğuna göre, tatil za • 
manında yurdun vazifesi nihayet bul
mu§ oluyor, demektir.,, 

Orta tedrisat muallimliği için 
Yüksek mektep mezunlarından or 

ta tedrisat muallimi olmak iateyen1e· 
r:n imtihanlarına ait hazırlıklar ta • 
mamlanmak üzeredir. Şimdiye kadar 
bu imtihan için a.ekiz kişi müracaat 
etmiştir. 

Eski müderrisler maaşla· 
rı nı nasıl ı!lacaklar 

Esiri Darülfünundan ve Üniversi
teden açıkta kalan müderris ve profe .. 
sörler· n maaşalrı ha.kkmda vekalet -

BE.LE.DIY E.DE 

Evkaf - Belediye 
Davaları --Dahiliye Vekaleti ha-

kemlik yapacak 
Evkafla belediye arıumda gö

rülmekte olan davaların sulhan 
halli için tetkikat yapılmış ve an
l14ılamayan noktalarda Dahiliye 
Vekaletinin hakem vaziyetine geç 
mesi istenilmittir. Bu hususta Da
hiliye Vekaletine de müracaat ya
pılmıştır. 

Taksim bahçesi 
Taksim bahçesini tutan müte -

ahhit henüz mukaveleyi imzala -
ınamıttır. Belediye, yeni müteah • 
hide bir hafta müsaade vermit. bu 
müddet zarfında müracaat ederek 
mukaveleyi imzalamasını bildinnit 
tir. 

Mamurlara cdun kllmUr 
Belediye kooperatifi, geçen se 

ne memurla.11& dört bin çeki odun, 
250 bin kilo da kömür tevzi etmit 
ti. Bu sene daha fazla tevziat ya· 
pılacağı umulmaktadır. 

lhtikArla nıucadere komisyonu 
lhtikirla mücadele komisyonu 

dün mukarrer toplatnısmı yapama 
mıttır. Yalnız, komisyon azaları 
ayn ayn tetkikatta bulnnınutlar -
dır. Şimdiki halde toptan fiatlar 
üzerinde tetkiklere devam olun • 
maktadır. 

İhtikar!• mücadele komisyonu
na, Ti~t ve Zahire borsıuından 
Fortun zade Murat Bey murahhas 
olarak seçilmittir. Komisyon cu • 
martesi günü toplanacaktır. 

Gurultu ile mocadela 
Gürültü ile mücadele için hazır 

Janan talimatname üzerinde dai -
mi encümen tarafından tetkikata 
devanı edilmektedir. 

Encümen, gürültüyü azaltmak 
hususunda alınmaat icap eden tet 
birleri tesbit etmekle mefguldür. 
Bu itin tetkikab gelecek hafta içe 
risinde bitirilecektir. 

Karışık sltler 
Mağtü§ sütler için ötedenberi 

birçok fikayetler yapıldığı malüm 
dur. Belediye bu hususta kayma -
kamlıklara yeni bir tamim daha 
göndermit ve mağtut süt satanla
rın tiddetle takip edilmelerini bil 
dirmittir. 

Belediye davayı kazandı 
Belediye Kadıköyiinde Altıyolağ

zmdaki eak.i mezarlık arsa•ında Rum 
bat patrikliğin;n yaptırdığı binalar 
dolay.sile aç.tığı davayı kazanmıştır. 
Ancak temyiz bazı noktalardan nak· 
zeltiği için yeniden bakdacald•r. 

ViLAYETTE 

Un vergisi 
Vilayet komisyona azala

rını seçti 
Undan alınan vergi kanununun 

talimatnamesi mucibince te,kili la 
zımgelen komisyon azalarını Vi • 
layet seçmittir. Komisyon vilayet 
mektupçusu Osman B. in riyasetin 
de toplanacaktır. Azaları şunlar • 
dır: Maliyeden bat kontrol Esat 
Bey, Ticaret odasında ikinci reis 
bey, tüccardan Bürhanettin, kim
yager Hulki Bey'.erdiı~ 

Komisyon tereddütlü görülen 
noktaları tetkik edecek ve un cin 
sinin tasnifi ile de ~gul olacak 
tır. Komisyon bugünlerde toplana 
caktır. 

Silivride tahkikat 
Bazı şikayetler üzerine Silivri

ye tahkikat için gitmiş olan vali 
ve belediye reisi Muhittin, mua • 
vın Ali Rıza Beyler tehı~mize dön 
mütlerdir. 

Yeniden muhacir geldi 
Bulgaristan ve Yugoslavyad3;11 

diın fehrimize 70 ~~d":r m~a~1r 
gelmiştir._ Bunlar S1lıvrıde / 1skan 
edilecektır. 

Cuma ve Pazar 

Karadeniz Boğazın· 
da Tenezzüh Se

ferlerinden 
l<ıifade ediniz. Tafsil:\t il An '°hife>indedir 

ten emir gelmiıtir. Açıkta kalan mÜ· 
den-isler maa~larıru eski maa,ları ü
zerinden ve memurin kanunu hüküm 
lerine göre alacaklardır. Bu vaziyete 
göre, biriken iki aylık maaım veril • 
meaine başlanacaktır. 
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Sıcaklar ve genç 
kızlar! 

lngiltere l;üyük bir tehlikeye 
~anızclur. Bütün ahlak cemiyet/e
n mes"!e~e_ v~ıyet etmif, gazete
ler bu ı, ıcın bırcok sütunlar ayır
mıflardır. 

Ne oluyor, ne var? 
Hadise flldur: Son günlerde bir 

çok genç kı.ılar ortadan kaybol
maktadır. Bunun •ebebi nedir? 
Genç kızlara ne oluyor; yoksa "ln
gilteretle de Dıısseldorl cadısı gi. 
bi bir adam mı çıktı? Bir mavi sa
kal Landr'U mu etrafı kasıp kavu
ruyor? Hayır, bunlan hiç birisi 
değil, lngilteretleki Dusseltlrof ca
dısı, lngilteretleki Landru, son 
günlerde başgösteren sıcaklardır. 
Ilık, ve mehtaplı yaz geceleridir; 
bu sıcaklar bu tatlı gecelerdir ki 
birçok genç kızları yakaladığı gi
bi ortadan kald'ırmakta ve bunları 
"hanei pederi terk ile" firara mec 
bur etmektedir. 

Geçenlerde Scotland Y ard bir 
istatistik nefretmi1ti. Bu i•tatiatik
te deniyordu ki: 

Geçen halta 31 lfenç kı.ı orta
dan kaybolmaftıır. Vasati derecei 
hararet ise 25 tir. 

Bu halta 37 genç kız meydanda 
yoktur. Derecei hararet ise, vasa
ti 29 dar. E.ğer sıcaklar böyle de· 
vam etlerse ve hararet daha yük
selirse 1 ngiltere yakında boşala
cak mıdır?,, 

işte merakı mucip olan nokta 
buradadır. 

Görülüyor ki bazan hararetle 
ahlak arasında büyük bir münase· 
bet vardır. Fakat bu münasebeti 
meydana koyarken genç kız kalbi 
ile civa arasındaki münasebeti u
nutmıyalım ... 

Termometrede civa ne kadar 
yükseliyorsa genç kı:darın kalbi 
de o kadar kaynıyor ve kabına sı
ğamıyor. 

Maamalih meaeleyi bir taraflı 
mütalea etmek doğru değildir. Bu 
kalbi fıkır hlnr kaynayan kızlar 
nereye gidiyor? Herhalde parkta 
ormanda, deniz kenannda temiz, 
serin hava almaya değil; bunları 
diğer taraftan bekliyen, kar1ıla • 
yan erkekler de vardır. Onların da 
hiç şüphesiz kalpleri fıkır lıkır 
kaynamaktadır. Fc:kat her neden· 
se lngiltere elklirı umumiyesi bu· 
nanla fa.ıla allikader değildir .• 
Çünkü erkeklerden hiç bahseden 
yoktur. Bunlar "hanei pederden,, 
kaçan genç kızları "hanei pedet· 
de,, kabul etmiyorlar ya. Herhal
de bu gençler de ortadan kaybol
maktadırlar. Fakat zavallıları ara· 
yan soran yok. Bu da kadınların 
erkeklerden ziyade itibar sahibi 
olduklarını göstermez mi? 

Bir ele bu istatistikleri neş-reden 
gazetede şayanı hayret bir sual 
gördük. Muharrir her feyİ olduğa 
gibi yazıyor da ondan •onra fU 
noktayı soruyor: 

Acaba ya.ı biitün fidtletile de 4 

vam ederse lngilterenin bir gün 
tamamen bofalacağı.na mı şahit o
lacağız? 

Biz bundan münasebetsiz bir au 
al olamıyacağı kanaatindeyiz. He 
le bu genç kı.ılar ve genç erkeklerı 
yazdan boylarının ölçüsünü alıp 
evlerine elönaünler de o iaman gö
rün. 

lngilterenin nüfmu artmıf mı, 
yoksa eksilmİf midir? 

Mümta.ı FAiK 

Tifo şiddetiai kaybetti 
Şişli, Pangaltı ve Fer&öy ta

raflarında bazı tifo vak' alannın 
görüldüğü yazılmışb. . .. 

Dün yaptığımız tahkikata gore 
hastalık eski şiddetini kaybe~it· 
tir. Maamafih afılara ehemm1yet
le devam edilmektedir. 

Her ihtimale karşı bu civarda 
bulunan halkın kendi sıhhatleri i
çin aıılanmaları tavsiye edilmek
tedir. 

Atılar Beyoğlu mevlri doktor· 
larile Beyoğlu belediye başheki
mi ve hükUınet doktorları tarafın
dan meccane.ı yapıhnaktadır. 

Şehir ve cami halaları 
Evkaf müdürlüğü, Çemberli 

taşta Atikalipaşa aptesanelerinin 
yerinde yeni ve asri umumi bir 
aptesane yaptırmaya karar ver· 
miş, projelerini de hazırlamıştır. 

Evkaf müdürlüğü ıehrin bu 
ihtiyaçlarına cevap vermek için 
daha başka münasip yerlerddü 
cami ve medrese aptesanelerini d' 
tamir ettirecektir. 

Belediyenin Sultanahmet par· 
kı önüne yaptırdığı yere!tı apte
sanesi de yakınd« açılacaktır. Be
lem ye şehrin daha başka yerlerin
de de umumi hellilar yaptırmak 
tasavvurunda.dır. 
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Su! Bir kitapcıda ohrruyordum. Yaş-
l•tanbulun Terkos gölünden ge

len •uyu, Balgcuuncu (1) ların eli
ne geçtikten sonra, büsbütün su
suz kaldık. içimiz bağnmız yanı
yor. Mualukların ağzından acıklı 
bir hırıltıdan başka seıı çıkmaz ol
au. 

UmmUftuk ki, su ifleri arhk bir 
yoluna girer. Sudan yana sıkıntı 
çekilmez. Bulak (2) önlerinde eli
mizde kovalar, tenekeler saatler
ce beklemeyiz. Ne yazık ki umdu
ğumuz gibi çıkmadı. Sulann aktığı 
günler, azala azala handiıe ayda 
bire inecek. ikide bir, gazetelerde 
şöyle bir Bildirgilik (3) gözümüze 
ilişir: 

"Yeni borular döşeneceğinden 
kırk sekiz saat, lstanbul sulan akı
tılmayacaktır.!,, 

Bu Bildirgiligi gqzeteye veren
ler kendilerini Baylav (4) dan kur
tarabileceklerini sanmasınlar. 

Su işlerine bakan Bayrak (5) la
rın aksaklığı gözönündedir. Bizi 
6llsuz bırakanlar gazetelere bil
dirgilik verip bugün su ak
mıyacak demekle suçlarını ba
ğışlatamazlar. Ateşle oyun ' 
olmaz derler. Bana sorarsanız, için
de yedi yüz~ kadar bin kişinin 
yerleştiği bir yerde su Üe de bu 
kadar oynamamalıdır. 

M. SALA.HATTIN 

(1) Balgasuncu: belediyeci, {2) Bu
lak: Çeşme (3) Bildirgilik: ~lan, (4). 
Baylav: Mes'uliyet, (5) Buyrak: me-
mur. 

Doktorların yardım 
sandığı 

Bu aktam saat 18 de Etıbba 
o'dasının içtimaı vardır. Bu içti
mada doktorların teıkil edeceği 
yardım sandığı meselesi görüşü
lecektir. 

Yarın sabah saat 10 da dit ta
biplerinin senelik kongresi Etıbba 
odasında yapılacaktır. 

Deniz gezintisi 
Sanyar kazasr gençler mahfeli ta

rafmdan tertip edilen vapur gezinti
sinin bu aktam icra edileceği haber 
.verilmektedir .. Gezintiye tahsis edi • 
len vapur 19,30 da arahavapuru is
kelesinden kalkacak, Adalara gide • 
cektir. Gece 1,30 da Adalardan ha • 
reekt edilecek, Kavaklara kadar gi
dilecek ve aabah saat 6 da Köprüye 
avdet olunacaktır. 

Büyük kır balosu 
ı Himayeietfal Cemiyeti Kadı • 
köy fUbesi bu aktam Suadiyede 
Meclis Reisi Ki.zım Pata Hazretle 
rinin himayelerinde büyük bir\ kır 
.balosu tertip etmi,tir. Misafirler 
için Köprüden hareket edecek hu
susi vapur azimet ve avdette Ka
arköy ve Moda iskelelerine uğra -
yacaktır. Balonun muvaffakıycti 
için her türlü tetbirler alınmıttır. 
Zengin bir pııogram vardır. 

llilliy~ı 
Asnn umdesi " MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Hariç için 

LK. L.K. 
3 .,.J.iı. • • • .. • • • 4 - 8 -
6 ,.. • • • • • • • • 7 50 14 -

12 " •••••••• 14 - 28 -

Gelen. e•rak seri verilmez.- Müddeti 
seçen nilab.ala.r 10 lc.uruıtur.- c.~ete ... 
matbaaya ait iıler için müdiriyete müra
caat edilir. Gat.etemiz iliolano me•'uliye
tini kabul etmez. 

lı bir adam gelip sordu: 
- Sizde ödeme emri var mı? 
- Var! .• 
- Bana elli tane verin ... 
Verdiler. Pakete sardırıp aldı 

gitti. Biraz sonra, bir başkası içeri 
girdi: 

- Siz de ödeme emri var mı? 
- Var! .. 
Bana yüz tane verin. 

- O da parasını saydı, pakete 
sardırdı, 4/dı giti. 

Çok geçmeden bir başkası da
ha gelip gene ödeme emri isteyin
ce ben gülerek yanımdakirt'in kula
ğına iğildim: 

- ödeme emri ne kadar çok 
gidiyor! • • 

Başını salladı: 
- 'Neme lazım .. Kimse borcuna 

ödemedikten sonrQ., • 
- Peki, bu ödeme emirleri ne 

oluyor? 
- Ne olacak? hiç .. 

sorduğıın zaman, biz 
gelemeyiz, diyor. 

- Nasıl emir? 
Güldü: 

Borçlulara 
emre karşı 

- Ödeme emri .• Elde ödeme 
d1ye bu kadar sağlam emir var
ken bu zamanda kim borç öder! 

Kulak MiSAFiRi 

Rifat Beyin ölümü 
1t Bankası memurlarından ve genç 

oporcularmuzdan Rifat Beyin ölümü 
ha.berini dünkü nüshamızda teessürle 
kaydetmiıtik. Merhumun cenazeai 
dün sabah birçok banka ve spor ar
kadaılan tarafından kaldırılmıı ve 
medfeni ebedisine defnedilmi§ ve me 
zarına da Alet Günet. Galatasaray ve 
diğer spor klüpleri tarafından müte
addit çelenkler konınuttur. Merhum 
Asir mutasarrıf ve kumandanı Rifat 
Patanın torunu Gelibolu nizamiye fır 
kası kumandanı Hatim Paıanm oğlu, 
q Bankası Galata ıubesi müdürü Şa
kir Beyin ve Alpullu §eker fabrikası 
müdür muavini Hiıınit Rifat Beyin ye
ğeni idi. Ve aon zamanlarda iş Baı.>
kasında memur bulunuyordu. Keder. 
dide aileajne beyanı taziyet ederken 
bu münaıebetle merhumun annesin • 
den aldığımız bir teıekkür mektubu
nu dercediyonız: 

Uzun zamandanberi duçar olduğu 
hastalıktan kurtulamıyarak henüz yir 
mi be§ yaşmı doldunnadan ölen oğlum 
Rifat Haşimi, 'Ik inıtisap ettiği günden 
itibaren toprağa terkettiğimiz ane ka 
dar alaka ve himayesinden bir an u -
zaklaştırmayan 1, Bankasına ve onun 
tefakatli ve yüksek hamiyetli idare· 
cjlerile cenaze merasimine çelenk gön 
dermek ve i§tirak etmek !Utfünde bu 
lunan mert ve asil ruhlu sporcu ar • 
kadaşlanna, ayrı ayrı tefekkür etme
ğe imkan bulamadığımdan yaralı kal 
bimle en derin minnettarlığımın isha
nna muhterem gazetenizin del&leti
ni rica ederim efendim.. 

Rilatın annesi: SAiME 

Müessif bir irtihal 
Doktor Mustafa izzet Beyin 

valdeleri irtihal eylediğinden bu
günkü perıembe günü Beyazıtta 
Y ahnikapan aokağındaki hane
lerinden saat on ikide kaldırılarak 
cenaze namazı Beyazıt camimde 
badeleda Merkez Efendiye def
nedilecektir. Allah rahmet eyle
sin. 

Usküdar icra dairesinden : 

Bir borçtan dolayi paraya çevrilmesi 
mukarrer 2 adet manda ineği ve yavru
lanmn 29-7-34 tarihine müsadif pazar 

günü saat 12 den 13 çe kadar Beykozda 
Tabi Cumhuriyet köyünde köy camisi 
önünde açık arttırma suretiyle sabla
c:ağından talip olanların mahallinde ha· 

zır bulunacak memura müracaatları ilan 
olunur. (1217) 

Milliyet'in romanı: 26 

Salih usta gibi aklı batında olan 
lar kervanı yürüttüler. Ve ölüleri kö 
yün yanındaki uçurumdan attılar. 

Bir ıslık sesi. Bir hava sarsınt111, 
ve bir uğultu. Sonra bir kar duma-

1 nı. 

Herkes haykırdı: Çığ! 
Bereket versin çığ bet altı yü 

metre arkalarından dü,mÜftÜ. Ön
lerine dütseydi birkaç yüz ki•i -
çığdan değil - soğuktan ve kapa
nan yoldan ölürdü. 

Bir, insanlı köye geldiler. Köy 
gelenleri iyi karfıladr. Fakat gelen
ler gördüklerini i~ittiklerini anla
tınca i• deği,ti. Burada da panik 
ba,ladı. Zaten çok zor yol alan ka
fileye seksen doksan kişi daha ka· 
tıldı. Nereye gidiyorlardı? Kimbi
lir? 

Eğer Erzincan dü,memi~se .. 
Erzincana bir varabilseler .. 
Döküntü vere vere ilerliyorlar .• 
Bir gün geldi ki herkes ürperdi. 

Gün görmü•, ölümler atlatmıf Sa
lih ustanın bile saçlan dimdik ol-

Y a:ıan: AKA GÜNDÜZ 
du: Kafilenin bir günlük ekmeği 
kalmıştı ! Hadi bir gün de aç yürü· 
şünler diyelim. Ondan sonra ne o
lacak? 

Ne olacaksa oldu. Sansarosun 
veremli anasını yolun bir kenarına 
bıraktılar. Karın içine olsun göme
cek vakitleri yoktu. Dört veya bef 
gün sonra da Salih ustanın karısı 
dondu, katılıverdi. 

Salih usta &f&ğı yukan ferahla
mı,tr. Kızağa geçti, Sansarosu ba
caklarının arasına aldı ve yollandı. 
Artık kimseye bakmıyordu. Sal:h 
usta sağdı ama bütün duyguları 
donmuttu; tahtadan, kauçuktan 
bir bir adam gibi. 

Bütün dileği Sansarosu istila 
görmemiş bir kasabaya u,altrrmak
tı. Ondan sonra ölebilirdi. 

Sansaros çocuk ta makinelemıiş. 
ti. Nereye çekerşen oraya gid{yor, 
ne dersen onu yapıyordu. Yalnız 
bir defa aorabildi: 

- An2mı volun kenarına niçin 
bıraktınız? 

~ .... ~ .. 
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Kari mektupları 

Adliye işi olanların su 
ihtiyacı 

Bir kariimiz yazıyor: lstanhul ad
liye dairesi her gün en az bin ki~inin 
girip çıktığı ve saatlerce orada kalıp 
İfini. davaamr, muamelesini takip et
tiği hir yerdir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
lstan bul şu besi 

Adliyede mahkeme kapısı önünde 
bekleyen bir davacı veya suçlu miiba 
tir tarafından ismi çağırılıncaya ka -
dar oradan aynlama.mak vaziyetinde
dir. Çünkü mübaıir ismini çağull' da 
bulunamazsa ya davasını kaybeder, 
yahut ta hakkındaki muhakeme gıya 
ben görülür. Hiikınıleırle memu..lara 
gelince onlar daireye bir kere gil'di
ler mi bir daha paydos oaati gelince• 
ye kadar masaları b"lından aynla : 
mamak mevkiindedirler. Adliye dai
resinin sıkrşıklığr da malUın. Bu son 
sıcak günlerde koridorlarda bekleyen 
!er için ilaç için olsun bir yudum su 
bulmak imkansız bir hale gelmiştir. 
Adliye koridorlarında kahveciler:n su 
ıatmalan menedilmittir. Bu memnui
yet kar§mnda. da hakiminden odacı
•ma, avukabndan eshabı meoalihine 
kadar herkes bir bardak su içmek i • 
çin ta Sirkeciye gitmek mecburiyt>tUı
de ·,almaktadır. 

Bu vaziyette eshahı nıesalihi düşün
mek lazımdır. Yerlere dökmemek §ar 
tile ahval ve hüviyeti mazbut bir a· 
damın Adliye koridorlarında su sal -
masına müsaade etmek mümkün ola 
bilmeli&. Hatta adliyenin altındaki 
daireleri i§gal eden postahanede e•ha 
hr mesalih hiç olmamasına rağmen 
sırf memurlann ihtiyacı İçin bir kah 
veci ve sucu bulundurulmaktadır. 

H. F. 

Bu akşam T epebaşi 
Belediye Bahçesinde: 

Saa~ 22 de 
Şehir Tiyatrosu san'atk.ô.rlan tarafın

dan : 
ADALAR REVUSU 

14 Tablo 
Yazan Ekrem Reşit, Besteleyen Ce

mal Re,it. 

YENi NEŞRiYAT 

Bolşeviklik Faşistlik ve 
Demokrasi 

Sabık ltalyan Baıvekili Francesco 
Nitti'nin bu naındaki eseri Müstecab 
oğlu E.aat Adil Bey tarafından Tür<k
çeye tercüme edilmiı ve Balıkesir ki
tap evinde basılmııtır. Çok kıymetli 
gençlerimizden olan Esat Adil Bey bu 
tercüınesile (ilim ve hayat serisi) ~ 
daki külliyatına üçüncü eserini ilive 
etmiş oluyor. 

Gayet açık ve aelis bir türkçe ile 
tercüme edilen bu eseri bütün karile
rimize hararetle tavsiye edriz. 

Yaşamak yolu 
Verem Mücadele Cemiyeti ta

rafından çıkarılmakta olan Yata
mak Yolu gazetesinin 63 , 64 nu
maralı mart, nisan aylanna mah
sus olan nüshaları çıkmıştır. Ma
yıs, haziran aylarına mahsus nüs
haları da zakında çrkacalktır. 

Hafla 
Halkın zevkini ve ibtiyaçlarmı a

dım adım takip eden Hafta gazetesi
nin on beıinci aayı&ı da zengin mÜn• 
derecatla çıkb. Fiatı 7,5 kuruıtur .. 

Sultnahme~ ıulh mahkemesi 1 ci hu· 
kuk hakimliğinden : 

Kaside hanunın lstanbulda Keten
ciler kapusunda sabuncu hanı karşısın
da 74 N o. lı dükkanda Vitali. efendi a
leyhine açtığı fekki haciz dava11 üzeri
ne tastir kılınan celpname zahrma mü
maileyhin semti meçhule gittiği verilen 
meıruhattan anlaş.ılmakla ilanen tebli
ğat icrasına karar verildi. Ve muha
keme güniı olarak tayin kıbrum 12-9-934 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 
10,30 da gelmediği takdirde bakında 

gıyaben muhakeme icra kılınacağı ila
nen l'ebliğ olunur. (1222) 

Salih usta cevap verdi: 
- Uyandırmamak için. 
Sansaros anasının çok geceler u-

yumadığını bildiği için bu cevap
tan memnun oldu. 

- Ya uyanınca bize nasıl yeti
fecek? 

Salih usta buna da hiç düfünme
den bir cevap verdi: 

- Arkadan timendiferle gele
cek, ona binip bize kavuşacak! 

-Şimendifer nedir? 
- Kendi kendine giden sıcak a-

raba! 
- içinde ekmek var mı? 
-Hem de buğday ekmeği! 

- Buğday ekmeği nedir? 
Mısır ekmeğinden yumutak ! 
- B'zde hiçbiri kalmadı. 
- Karnın çok mu acıktı? 
- Zarar yok. Anam timendifer-

le gelecek ya, dediğin ekmekten 
bana da getir. 

Salih ustamn eğer difleri olsay
dı, gıcırtısını Sansaros bile itite
cekti. 

- Salih amca! benim çok uy
kum var. Dizini biraz uzatsana. 

Sal: h usta gözlerini açtı: 
- Çok mu uykun var?! 

- Ya.. Çok .. çok .. 
Salih usta ateşe oturmu• gibi kı

zağın üstünde sıçradı ve Samaro
sun sıııka suratına bir tamar at-

ISugünkü program 
18,30 Plak neıriyatı, 19,20 Ajana 

haberleri, 19,30 Türk musiki ne§riya• 
b (Kemal Niyazi, Azmi Beyler, Hay
riye ve Müzeyyen hanımlar) 21, Se
lim Sırrı Bey tarafmdan konfeTana, 
21,30: Stüdyo cazbant ve tango or • 
kestrasr. 

223 Khx. VARŞOVA, 1345 m. 
18,30: Popüler senfonik konaer, 19: Repor• 

ta.j. 19,15: Taaanni kon•eri. (Pi;ranO) 19,30: 
pli.k. - Muıababe. 20,15: Salon. orlueıtra kon
ıeri. (p1i.k) 21: Muıahabe. 21,12: Muıiki bah
si. 21,22: Stüdyodan senfonik konaer. 21,SS: 
Haberler. 22_05: Haberler. 22,15: K'.oro kon
seri. 23,0S: Musaba.be. 23~0: Dana nıuıikiıi. 
24: Müıahabe. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
21: Jübliyanadan nakil. 23: Jiaberler. -

Plik. 24: Kahvehane konseri. 
401 Kh<. MOSKOVA, 748 m. 
17,30: Muu.habe. 18,30: Muaahabe. - Or

lcestra konseri. 19,30: Musahabe. - Taıa.nni
li konseri. 21: Aktam konserL - Karıtık net· 
riyat. 

832 Ktx. MOSKOVA, (Stalin) 361 m. 
17: Konferans. 18: Edebi netriyat. 19,30: 

Senfonik konser. 22: Dan• musikisi. 
545 Klu. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,10: Bertha Salon muıiki takımı. 21,15: 

Operadan naklen Puccininin "LA BOHEM,, 
operası. 23,40: Danı musikisi. 24,10: Siıan 
musikisi. 1 

191 Khx. Deutschlandsender 1571 m. 
21,30: Bando mızıka. 23,: Haberler. 23,30: 

Teknik neıriyat. 23,45: Deniz haberleri. 24: 
Gece musikisi. 

950 Khz. BRESLAU 316 m. 
21: Haberler, 21,10: Saar "konferana,, 

21,30: Duu, nq'e ... aık, 23,20: Haberler, 23 
50: Dana •• aaireye devam, 2 den 3 e kadar 
Alman kısa dall'a üzerinden "Ricardo Hucb., 
isimli skeç, 

592 Khz. ViYANA 507 
I 20,40: Cazband. 21,35: Aktualite. 22: Sen
fonik halk musikisi, 23,30: Haberler, 23,50: 
Holz:er radyo orkestrası, 1: Palmhof k.ahv .. in 
den: Danı musikisi, 

Çorlu icra 
Memurluğundan: 
Bir alacağın temini zunnında mahcuz 

olup tamamına (17256) lira kıymet tak
dir edilen Çorlunun Bınar Başı çiftliği 
namile maruf çiffliğin 5448 dönüm tar
la ve 6000 dönüm mer'adan 16 hine iti
barile 8 hiaseai ve emlak kısmında 48 
whim itibarile at ı:24 ıehimi açık art· 
brma auretile satışa ç1'<.anlmıttır. 

llk açık arttırması 26-8-934 tarihine 
mfüadif pazar günü saat 14 den 16 ka
dar Çorlu icra dairesinde yapdacak mu· 
hammen kıymetin yüzde 75 ni bulmak 
tartile en çok arttırarun üzerinde iha
le edilecektir. 

Böyle bir bedel elde edilemediği tak
dirde en çok arttlıranın taahhüdü baki 
kalmak fartile arttırma onbeı gün daha 
uzatılarak onbe,inci günü aynı saatte y:ı
pılacak arttırmada dahi son teklif edi
len bedel yine binenin muhammen k<Y
metinin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde 
(2280) numaralı kanuna tevfikan oabf 
geri bırakılacaktır. Satıf pefin para ile
dir. Arttırmaya iflirak için hissenin 
muhammen kıymetinin yüzde 7,5 bu
çuk niıpetinde teminat gösterilmesi li.. 
zımdır. 

Bu baptaki ıartnameyi 15-7-934 ta
rihinden itibaren Çorlu icra daireainde 
herkes görebilir. Alakadarlann itbu 
gayri menkul üzerindeki haklannı hu
susile faiz ve masrafa dair olan iddea
IMını evrakı müsbitelerile yinni gün İ· 
çinde bildirmeleri lazımdır. Aksi tak
dirde haklan tapu sicili ile sabit ol
madıkça oatı, bedelinin paylaşmasın· 
elan hariç kalacaklan hususu ipotekli a
lacaklılarla İrtifak hakkı sahiplerine ih
tar olunur. 

Bu bapta daha fazla malUınat almak 
istcrcnlerin 934-113 numaralı icra dai
resine müracaattan ilin olunur. 

ketti: 
- Sakın uyuma! Uyursan seni 

boğarım! Öldürürüm! parçalarım! 
Uyumıyacaksın? 

Salih usta bir vahfiye dönmüt
tü. Sansarosu donmaktan kurtar
mak için ne yapacağım tatırmıttı• 
Uğuyor, tartaklıyor, §&marlıyor, 
dövüyor, uyuhnamağa, dondurma
mağa çalışıyordu. 1 

Bu uluma da ne? 
Kulak kabarttı. 
Ve ihtiyar, 'binbir hendek atla

mıf Sali.h usta itte timdi, ömrün
de ilk defa korktu. 

Bembeyaz, dalgalı ovalarda 
kurtlar uluyorlardı. 

Kar, orta Anadolu, ve kurt! 
lhtiyarlamıt gözlerini dört ya

nında gezdirdi. Birdenbire irkildi. 
Bir sürü görünmez kurdun uluma
larından tüyleri diken diken olan 
adam tatlı tatlı gülümsemeğe bat
ladr. 

Uzakta tüten dumanlar görınüt
tü. ister tehir olsun ister köy, du
manları tüten bir yere yaklatmfl
lardı. 

Fakat kurtların uhmıalan gittik
çe yaklaııyordu. Salih usta biliyor· 
du ki böyle facialar uzaklarda de
ğil, köy, kasaba yakınlarında daha 
çok olur. 

Topal beygir direniyor. 

İstanbul kumandanlığı sa -
tınalma komisyonu ilanları 

Tekirdağ Fırka Satınalına 
Komisyonundan : 

Malkaradaki kıtaat hayva
natırun ihtiyacı için 400,000 
kilo Arpanın ihale günü olan 
15-7-934 pazar günü taliple
rin verdiktelri fiatlar gali gö
rüldüğünden pazarlığa kon
muştur. ihalesi 15-8-934 çar
şamba günü saat 15 tedir. Ta
liplerin o gÜn ve vaktinde T e
kirdağ 61 Fırka Satmalına 
Komisyonunda bulunmaları. 
(3082) (4016) 

• • • 
lzmir Mst. Mv. Satmalma 

Komisyonundan: 
lzmir Mat. Mv. kıtaat hay

vanatı ihtiyacı için 239850 ki 
lo kuru ot kapalı zarfla müna 
kasaya konmuştur. ihalesi 1-
8-934 çarşamba günü saat 15 
tedir. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere hergün ve müna 
kasaya iştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nat mektuplarile birlikte iz -
mirde Kışlada Mst. Mv. Satın 
alma komisyonuna müracaat
ları. (3071) {3754) 4089 

"' "' "' 
lzmit Fırka Satınalma Ko-

misyonundan: 
Fırkanın Merkez Tuzla ve Bo
ludaki kıt'atın altı aylık ihtiya
cı olan ( 452, 700) kilo Un ka
palı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. ihalesi 28. 7. 934 
Cumartesi gilnü saat 14 tedir. 
isteklilerin şartnameyi • gör • 
mek üzere her gün ve müna • 
kasaya İştirak edeceklerin de 
tayin edilen vakitte lzmit Fır
ka Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (3076) (3932) 

4271 
• * * 

Darıca Askeri Sa. Al. Kom. 
dan: 

Gazetede çıkan sekiz kalem 
erzaka ait ilanın aşağıda gös
terilen şekilde bazı tashİhata 
lüzum görülmüştür. 

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

2 - Sadeyağı sehven açık 
münakasa olarak gösterilmiş 
İse 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-

Salih usta belkayıtmı bütün 
hızı ile vurduğu halde bana mısın 
bile demiyor. 

Sansaros sordu: 
- Beygiri niçin dövüyonun? 
- Kurtlar geliyor. 
- Kurtlar gelirse ne yaparsın? 
-Tutar tutar sana kocuk yapa-

rım.! 
- Uytkum var! 
Şak! şak! fak! 
Tokat, masaj, tartaklama! 
Beyaz kar sahasının ortasında 

görünmeyen beyaz minarenin çin
ko külahı artık göründü. 

- Aman topal beygir, yürü! Sa
na istediğin kadar arpa yedirece
ğim, yürü! Yavrum topal beygir 1 
Göziınü se'i'eyİm aslanım, yürü ! 

Kücük Sansaros Salih amcanın 
delirdiğine hükmet.ti, ve korkma
ğa başladı. Korku uykusunu kaçır • 
dı. Derken .•. 

Uzaktan köy sanılan fehre gir
diler. 

Topal beygire de birdenbire güç, 
can, heves geldi. Karlı sokaklar
da ad<?ta kühey!anl"'tı. 

ilk hanın koca kapısmdan dal
dılar. Hancı, elinde bir yanını' çı
ra ile kapıdan seslendi: 

- Kimdir o? Yolcu mu? 
- Yolcu, yolcu, çabuk gel, iste-

diğin kadar para! 

edecektir. Nakil mllnase· 

"4004 .. 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübafl 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzııdl 

Han. Tel 22740 

Trabzon Sür'at 
Yolu 

ERZURUM vapuru 19 Teıır 
muz PERŞEMBE 20 de Gr 
lata rıhtımından kalkacak. Gi
dişte İnebolu, Samsun, Ordıı. 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho
pa'ya. Dönüşte bunlara ilal'e
ten Pazar, Of, Polatane'ye uğ· 
rayacaktır. (3987) 4221 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 19 Temınu• 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (3988) 

4322 

Devredilecek ihtira beratı 

daki ihtira için istihsal edilmit olaıa I 
Haziran 1932 tarih ve 1668 numar.lı 

ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk bO 

kere bafkasına devir veyahu~ icara .r 
rilmesi teklif edilmekte olmakla bu bıl' 

susta fazla mallmat edinmek iıteyeO 

' zevabn Istanbul'da Bahçe Kapuda 'f., 
hanında 43-48 numaralı idarehaneye 
racaat eylemeleri ilan olunur. (1235) --Sultanahmet 5 inci sulh hukuk 
lremesinden : 

Akıl hastalığına müptela olduğu he" 
kim raporu ile anla§ılan Lalelide Me.;Jı 
paşa caddesinde 26 No. lı evde mükİJI' 
elyevm Bakırköy emrazı akliye ve ....., 
biye hutahanesinde tahtı tedavide bıl" 
lunan 328 doğumlu Kudret oğlu Ihsaıı 
Ef. nİn kanunu medeninin 369 uncl 
maddesi mucinbince ayni evde mukİJI' 
annesi ve huran velisi Şehriban hanJD'11 

velayeti altında iade edilmiı oldui1' 
mezkur kanunu 371 inci maddeıi ınu• 

cibince ilan olunur. (1237) 

. kasası icra kılınacak olan sade 
yağın 23 Ağustos 934 çarş4 
ba giinü öğleden sonra saat 1 
dedir. 

5 - 3900 kilo makarnantıl 
20 Ağustos 934 Pazar giinii 
sabah saat 1 1 dedir. 

6 - 23 Ağustos 934 çar· 
şamba günü 9500 kilo gazııı 
öğleden evvel saat 11 dir. 

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 tür, ve 22 Temmuı 
934 pazar günü açık olara1' 
münakasası icra edilecek olaJ'I 
tuzun 28 Temmuz 934 cwnat" 
tcsi günü sabah saat 11 dedit• 
{J938) (3058) 4275 

Çıra ışığı çoklaştı. 
- Geliyorum ağam! 
Hancı, yamağı, yamağının ~· 

mağı ıeğirttiler. Salih usta ilk orr 1 
ce şunu 6ordu: 

- Ahırlar nerede? 
- Nah, furada. 
- Giibre var mı ahırlarda? 
- istediğin kadar. . 
- Çabuk! Bana bir kürek g~tt' 

rin. Bu hayvanı biT ahıra ~il' 
Arpa kac kuruta olursa olsun IJe4 
okka arpa asın. Saman da doldıl" 
run yaslaya. 

Getirilen küreği bir eline, srslı' 
Sansaro5u bir koltuğuna kap~ 
gösterilen ahıra doğru hızla yiif'İY 
dü. Arkayada seslendi: 

- Arkamdan çıra getir'niz ! 
Ahnın içinde Sansarosu yer' 

bıraktı, bir tokat attı: 
- Sakın uyuma! re!f.· 

Sonra at gübresi yığınını kii ti• 
le eşmcğe batladı. Bir delik aı·r 
Gübre deliğinden ağır kokulu 

1 ,.. 
duman çrkmağa başladı. Sandıi'" 
ro~a bir şamar daha yapıttır ,
tan ve (uyuma!) ded ileten sondıl' 
çırçıplak•soydu. O ağır kokulu ıı:a· 
man çıkan deliğe soktu. Y alnı~ tLii
fasını dışanda bıraktı. iyice or 
Ba~ ucuna oturdu. 

- Bitmedi-



i. 

MiLLiYET PERŞEMBE 19 TEMMUZ 

W. A. C. takımı yarın Fenerbahçe futbolcularile karşıla
şıyor - Sestanın takımı neden erken gelmiş? 

~~-~--;,,___,_,.,._.,..--.. Salı günü ~rimize gelen Viyananın W .A.C. ta-
~ahınr f?tbolcularr, yarın F enerbahçe stadında, Fener

~e ıle kartıla,acakbr .. 
V_ıyana futbolünde iyi bir yer tutan takrm 'u şekil

dedır: 
Ploc 

Becher Sesta 
Braun Kubesch Thaler 

Cisar Mueller Waitz Scbilling Huber 
W. A. C. nin altr oyuncusu defalarca Avustur

ya milli takmıında yer almıt beynelmilel futbolcular
dır .. Bunlardan bilhassa Sesta, Braun ve Cisar Hügo 
Mayzelin Avusturya milli taıkımına aık ark seçttiği o
Ynnculardır. 

Misafir futbolcular geldikleri gün kendilerile otel
de görütınüt ve niçin maç gününden üç gün evvel gel
d i !erini sormuştuk. Bize sudan bir cevap verdilerdi. 
Daha doğrusu, verdikleri cevaptan hakiki sebebi sÖy· 
lemek istemediklerini anlamı,trk. Fakat ayni otelde o
turan ve Almanca bildiği için W.A.C. futbolcularının 
konuştuklarına kulak misafiri olan bir dostumuzdan 
bunu hak]d sebebini dün öğrendik. 
Meğer geçen sefer buraya gelen (Ef.Se. Vin) fut· 

bolculan ikinci maçlarında F enerbahçe ile 4 - 4 bera
bere kalınca, sarı lacivertli futbolcuların iyi oynadık
lannı, süratleri sayes.inde umulmadık zamanda gol çı
kardıklarını Viyanaya avdetlerinde anlatmışlar. W. 
A.C. kulübile de muhabere batlayınca, lstanbula 
mümkün olduğu kadar erken giderek dinlenmelerini 
ve hatta münkünse maçtan evvel Feneroahçe sahasın
da b!r ekzersiz yapmalarını tavsiye etmişler. 

Tesadüfen öğrendiğimiz bu vaziyet gösteriyor ki, 
W. A. C. takmımda alh beynelmilel oyuncunun ve 
bunlar arasında lngiltere - Avusturya maçında lngil
tere muhacimlerinin birçok akınlarını allak bullak e· 
den meşhur Seata'nın mevcudiyetine rağmen, misafir 
Viyanalılar yarın Fenerbahçe ile yapacakları maça 
büyük bir ehemmiyet vermektedirler. 

Viyanalı futbolcuların indikleri otelde bulmıan 
dostumuzun bize öğrettiği nokta, başka bir cepheden 
bizi çok memnun etti. Bu da gene Türk futbolünden 
küçük mikyasta ta olsa, orta Avrupada biraz bahae
dilmeğe başlamasıdır. Bu gösteriyor ki Viyana, Çek, 
Macar takımları gibi orta Avruparun kuvevtli taknn
la.rile temaslarımızı sıklathracak olursak hem futıbo
lümüz gittikçe güzell~ek, hem de güzelleştikçe 
Türk futbolü, bir zamanlar olduğu gibi, Avrupa mem-

leketlerinde bahse değer bir varlık olacakbr. 
Hele, zahiren Avusturya milli takımının on birde 

biri, fakat hakikatte ,ba,Iı başına bütütn bir müdafaa 
olan Sesta'nm taknnma kartr yarın, galibiyet veya be
raberlik demiyoruz, iyi bir netice alırsak, futbolümü
zün şöhreti hesabına büyük bir muvaffakıyet kazan
dık demektir. Çünkü W.A.C. lilerde (Ef.Se.Vin)liler 
gibi memleketlerine döndükleri zaman futbolümüz· 
den sitayİfle bahsedecekler ve b~ka bh- takım lstan
bula gelmek İstediği zaman: "Aman, gözünüzü dört 
açın. Türk futbolü öyle yabana atılacak bir futbol de
ğil. Hatta isterseniz kendinizi Gefvaydl veya Sinde
lar ile takviye ediniz., diyecekler. 

Bu olacak mr? Hemen olacakbr diyemeyiz, fakar 
Fenerhahçe srkr ve hızh takrmlarla, bize çok feY öğre
ten kuvvetli futbolcularla temas programına devam 

ederse, bunu pek uzak göremeyiz. 
Diğer taraftan Türk futbolünden bahsedilmeğe 

başlandıkça bazr memleket federasyonları gene, eski• 
si gibi milli takrmrmrzla, şehir muhtelitimizle alaka· 
dar olmak istiyecekler ve çok muhtemeldir ki milli ta
kımlarını veya ,ehir muhtelitlerini memleketimize
göndermek üzere futbol federasyonumuza müracaat 
edecdderdir. 

W.A.C. takrmr, ne olursa olsun, evvela bir Viya· 
na takımr olmak itibarile, bizden kuvvetli ve üstün• 
dür. Bunlara kartı beheınhal galib;ıyet istemde, hafif. 
lik olur. Vakıa, futbol nihayet iki kere iki dört eder 
gibi riyazi hakikatlere istinat eden bir teY değildir, 
Daha zayıf bir takım daha güzel bir oyunla ve hazan 
da taliin yardimile kendisinden kuvvetli bir takımı 

yenebilir. Ancak bu gibi istisnalar haricinde, aklrse
Hrnin ve mantığın ölçebileceği kuvvet farkları fulf>ol
de daha hakimdir. Bunun için, Fenerbahçe umulmadık 
fevkalade bir oyunla - Meseli Yugoslavyaya kal'fı 
ilk maçta olduğu g.ibi - bir galibiyet kazanırsa mem
nun oluruz, kazanamazsa müteessir olmayız, olmama
lıyız. Yeter ki güzel oynasın ve mağliip ta olsa iyi bil' 
netice alsın • 

Fenerbalıçeli futbolcular, yarın, manevi kuvvetler? 
yerinde olarak oynamalıdırlar. Kartdarında kuvvet
li bir takım olduğunu unutarak, yerden, aüratli açık, 
deplasmanlı güzel bir oyun tarzı tatbik etmelidirler 
Bunu yaparlarsa, görecekler ki, bize de, Viyanalı mi• 
safirlere de, herkeıi memnun eden muvaffakıyetli bir 
oyun göstereceklerdir. 

SaJan GALiP 

ktısat Vekili geldi Fırka umumi Iran Meclisinde lehimizde tczahurat 
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h'ir.ı"" Ot"ad• beır. ııgaomk~=;-L'-- gı"t ' --L·- _ _,_ • ı..: bu - ._ ~- e ... -~•-•-' •• ....:-:v ... - ..,....... (Baqı l inci sahifede)) m""""saran ıunu wz.,...,)'"Jnl ..., ıe- - -... ........ ,.~.....,... -·---,-
..,. e iken tek ece JL E.aki- • yahaıt ezheri cihet fevkaladedir. llıtinım h« .-i reomi tepilat programonm 
ı/' Ve Yeni Ya tl.,.. fabrikasını C- _ Yeni vazifesine baılamııtır. Cemal B. ve teref ve azamet.le hltam buldu. Şöy- hududunu 0 d..-ece tecavüz eyledi ıı;. 
• ~ •bııiıtir. Epaıa': •~ok depolarmı tet dün aabah Meclia Reisi Kizmı Paf& mer'i zahiri ._...,.ala lüzum 1ııa1ım- • 
a-ek t hırd B .. Hazretlerini ve diğer bazı zevatı zi- le ki, Pındiye kadar yalnız Türkiyede -~ .. - r-

e eden Vekil B en ozoyüğe . C • al • 1 d ki k değff belki dünyaruıı pek az bir mem- w. 
• ol f~ınr d~ey Bozöyük ke - yaret el:mı§, ag og un a mer ez leketinde böyle hararetli ve samimi ola- iki muuzam reis ..., tadan iki -

" ~ibniş, bir ~~ •ten ,.....,. ine- binaama gelerek azalarla taııl§mıttır. rak hüsnü kabul yapıbnıp. "Doğru- dar ;recutünün mülakat eylemeleri Ü _ 
. ti ıtıiitea1up B udedt lnegölde iıti İstanbul idare heyeti, aaat 11 de C... dur doğrudur sesleri.., zerine .....ıannda maalmemnuniye ı-ı 

ı.ü!~~· Bu~.da sü~~~Yuafharab !'1<et et- mal Beyin reisliği atlında içtima ed... Devletçe program mucilııicıce İcra o- olan s.amimi doatluk ve Yeıı9nelik mıii-
n .~nı bi:ı:zat rıkaaınm rek fırka işleri etrafmdll görüşülmiif lunMı reami tevifattan maada meınle- nasebatı o kadar büyük ve azametli " 
k "Y•cı\eri ın ·· . Yapan ve çuku\ t tür. ketin her zümresinden kadın ve erkek hakiki idi lı:i, '- görene tıeair edıi~ 
h!ı0riİ;fen V~'fi!eyrinei k~ul ed: Cemal Beyin izahatı ve genç mdrtepliler her adBD ba,mda du. Ve Şebmtah Hazretıe..miın TISli. 

a· edıye tarafnıd ı refıne Bur- Yeni idare heyeti reisi Cemal Bey ve konak mahalli ve köy ve kuaba ve ye toprağmdalı:i iamıetlerini temdit ey-
'Yafet Yeribn· t• an Uludağda b" dün kendisini gören gazetecilere ıun- -L'-'- mevkibi mü!· "-'-'~...; ._ __ ,_, lemelcri ;,.;., Gaz; Hazretleri tarafın. eye f '' •r. Ziy f ır 1 .. 1 • . .-"""'= ..,...~,. ,.....,... ,.. .. 

ilhan re •kat eden lz !" ette, Celal an aoy em.ıştır: ~ ve sevgi ile i.tikbal etmiıler ve tim- dan vulnı bulan daveti kabul ve lzmir 
• :ıade Haındi B nur "1ebuau O - Fırka program ve nizamnamesi- diye ka.dar hiç emsali görülmemiş bir "" Çanakkela. ve MamlBra denizöne _. 
azıırı Paı eyle lz · s nin tesbit ettiği esaalar dahilinde ça- ah J 1 • t~--L_u_ b'-'--ızda Ş~ Ye kolordu k ıtıır valisi surette kardeşçe ve aamimi olan duy - y at ey eme en ve •liDUJU'KRl ;.~ 

Çok d n ukrii Naili p Untaudanla- lıfl"&k başlıca vazifemd"r. Nasıl bir gulamu göırtermiılerdir. Ha;tti. bunla- gün fazla kalma1-ı Şebill§ah Hazretle.. 
avetliler h •ta Ye diğ b. mesai yolu ta.kip edeceğimi bu aözle- nn çok defalar iş1ıirak ve alakalannm riıWn bu seyahatten snn derece razı ..., 

Vekil B •zır bu\uft- er ır rimle ifade ebnİ• oldug'umu zannedi- ho '-'d ki T"-'-" R · tel.et e • ey Buraadan Ye·~~ut"!1r. ' tiddetlıi tesir:ile sevinçten ağladıkları fftllt ""' ı arma ve U..Uye eaa-
lazid bnış, oradan l "k nıteh re ha yorum. yalnız flDlU ilave edeyöm ki görülüyordu. cümhunı Hazretlerinin dostluk ve mot-

Larek e ttevakkuftan ~~· ve Orhan • ıinesinde pek çok münevveri, canlı ha Memleketin genç ziimreaile kız ve haverelerinden maımun ve mewur ol-
Vek;ı e etınİltir. Yaıo-;nra Yalovaya reektl;, §Uurlu gençliği ve fırkamızı erkek ta~ebelerinin h;11iyatlarını ibraz cluld....- kafi bir delil idi. "Doğrudur 
ta g·,~~! saat 14 Y•p~·Yıa BY~aı.~ olan her zaman benimsemiş duygulu ve a· eyı.mderi pek güzel göe.teriyordu ki, doğrudur sesleci,, doğrudur ve bittaAıi 
tir. - ..,., Oradan- ı.;:":_eb uyukada ail yüzbinlerce halkı banndıran bir yahıız bugünkü Türkler bu dostluk ve bundan baJka da olamazdı. 

....,. ula gelmi' muhitte fırka işlerinin batında çalıt- kardeşliğe bu derece kadir ve kıymet Çünkü bu iloi muazzam reis ve IS" 
CeiQI B mak benim için büyük bir talidir.,, vermiyorlar, belki yakın bir dcmirdo lmı ilııi dih>si arasmda mevcut olan mü-

\' GEMLiK ey lznikte vatım111 mukaddenıbru ellerine ahu:ak ıabebe!, tamimiyet ve yeganelik ze. 

Scylap felaketi 
Lehistanda ölenlerin mik

tarı elliye balig oluyor 
VARŞOVA, 18 (A..A.) - Dün 

c.,,ıbi Lehiıtanda vukua. ırelen aey
laplar neticesinde vefat edenlerin bİ· 
linen mikdan elli:re baliğ olımıttur. 

VARŞOVA, 18 (A.A.) - Baıve • 
kil M. Kozlouvaki ve Dahiliye nazın 
ile birlikte K.rakoviye hareket etmif
lerdir. Orada ıeylaba maruz kaimq
mmtakayı teft.it edecekler ve yardım 
komitesi içtimalarma i§tirak eyliye • 
c~klerdir. 

Münakalat iadeten teal• edilmit • 
tir. Kazazedelerin mikdan henüz ma 
lıim. değildir. Devlet buğday ambarla 
rmdan ahaliye dağıtılımak üzere be§o 
yüz ton buğday verilmişt:r. Her taraf 
tan teberriiat tevali etmektedir. 

ROMA, 18 (A.A. - Bilhassa An
cone, Levanto ve Monterantonde mm 
takaiarmda fena havalar de'Yam et • 
mektedir. Bu mıntakalanla mütead • 
dit evleri au baanuı. damlar uçm~ı ve 
tren münakalatı durmuştur. Bırçok 
yaralı olduğu haber alınmaktadır. 

.ekili_Maıu:.u~8c~~,;IA.) - lktısat Muhaf1zgücü bisikletcileri nesli ati hile Şehin§"h Hazretlenmn minini o derece amade ehnİJtir lıi da-
• ilki zevat ile ._, ,,._Bey, refakatle- GOLE, 18 (A.A.) - Muhalız gücü makamının azamet n ehemmiyetini ba tabü olarak YUkua gelaıleri taaav• 

tarih· ..,..,.,.te 1 ... ·· biaildetçHeri saat 13 te Göleye geldi. itirafla Iran ve Türi< devletieıini.ı dost- vur eylemek mümkün değildi. karp bir defa daha cJ<:vlet., namıı;na re~-
liı.b· ı eaerlerini Yen" dznııtın bu- K J-L '--rde "'- • ,.,__--...: "--L'-• ..ı. ~ııl '-' ga-" - - •ükraıı edeymı. Aferm dog-1Yet!i z n e gezdi aymalroın, hıılk fırkası reioi ve jan • .,.. ve""' t""' esasına kalplerinde yer """'~~ .,..,......,... -· ,.. ,._ ~ ~- ' 

•ahatı lıüYiikvb~ tarafından verile v~ drma kumandanı ile, ka7!a eıri<anı ve vermiflerdir. "Ehsente ehsente oeıleri,, muntuam ve kargaıahklı olmı bir meaı>- rudur sesleri~, 
ı.:ıı..Ye teıekkfilıea~ak.~ ile dinlediİe;: h .. U. tarafından tehir kenarında kartı- Bu seyahatte bendeniz "" maiyeti leketi ealı:i halOnden hali hazwdalö Şimdi bu ıeyahatten alınan netice-
) adı ltıeaeleler .. n_ıunıea.sillerile ik- landılar. Şebİn§ahide bulunmakla müftehir olan ~yete ııetirdi:leıne muhterem mecliai ye gelince: . . • . 
"Ptı. llilhaaa uzerınde konuımal Ti zevat, keuıalıi iftihar ve mubahırtla re- i.lilerİ heyelıi kiramnıca dahi maliim Bendenizin fikrunce Ee..-...ıadedır. 

da >niistahailla afyon zeriyatı hakk ar Hava raporu yüli.yin görünür idi 1ıııi. &.aôdi muazza- olduğu üzere Gazi Mu•l:afa Kemal Haz- Çüııkü hakiki itimat ve mütebbil. hür-
hıp Yeril er tarafından h m· mm l'ezail ve baaaili L-"-'del.... ve retlai de kendi vatanma bü-'"- ft met ve riva11z do;;...•luk - menafi 11 b en lltazba.t azırla • Sıfır derecei hararete ye deniz sevi. """"~ ,._ ,. ..--
l ed~ u itle nte 1•Y• okudu. Vek"I ycainc indirilrni• barometre bu ··bah Iran milletinin mazhar olduğu ıeref parlak hizmetla-de bulunmuı, ali .__ ortaklığından ibaret olan her ne. w 

ı ,... "ld fgu olacak! ı , - ve bu·· . .:~-ıük· d~ ve .__ .. _• T----'· ma"I- '--- bir reiıd:-ıer ,_, ta _ _,, .. ·-ı......: ~ rö .: ~~ en balık ih . ~rını aöy - saat 7 de 755, 14 te 754, dereci hara- ,.~ ~• """""'• """ """' - "' va ""' "'<- ve hüsnü te1ehhümun -' ve ııa,.~~· ~ 
l . ru,n;. Tabii b" racı •tı Üzerind 7 d letini o derece l.endine celbeHirmi•tir iııtiklôl ve fedakarlık ve medeniyeti ha- mamı· ile ve mükemmel bir ııurette h• 
ıgnı · ki :r aervet 1 e ret e 22, 14 te 25, azami hararet 26, ki •---di . ' · d t--'-"-" leme'- ._____ ela ,_ 

lundu. V ı~. İ<;i.ı 0 an balıkçı- asgari 21. "'"" muazzam ve sevimli reialeri o- zwa a ~ ey "' ,..._....., ...... ııl olduğu ırilıi ilci komşu kardet mil • 
l e ııolun ,. I Ye&aJrada bu R "' - "mald . • lan Tiirlrive Reisicümhunı Mustafa dioi .ıa;... Örnek ve relıbet- olarak mu- l-'"- -·-~- ...,.·.ı....:"~" ilen·yı· gor·· -u t k"b ınıa k • uzgar •ı en eonu•tir. Azami ıii- ' '-'--ol L ~~· ~-· ~~-a ı en Orh •Yiiındaki • ' Kemal Hazretlerine ne d.ırece kauali ka"""" an uu makaadm husulüne cici-
' olda Orhanga:i,ııa~ye ~areket e~ti rati saniyede 11 metreye çıkmııtıır. huşu ve samimiyetle ve cüz'i bir p;ibe diyet ve büyük bir !•vkl.. çalıııyorl•. mekte olan akilane duygu ve kudretli 
•ı ""'. !arı ve C. H. F. ··eeınl.k k. a~a -· . lmak ih . . "Do"--'-·· do"-·.ı 1 . ve aağlam :iradelerile iki memleketin • b 1 ,... Kasaba pazar mun·· a••betı"le çok kala- ve nya osızm tiram ve sita:rit "'uu~ "'""'"' ses en~, · • · et bah·-1- aiya.oet •rı tarafından ve Orhae edıy. e ı-e"ıa. - ediyorlarsa lnn <:..L:..-L' HuzetlerUıi Bugün Türiciyede §"reilİ ve henam samımı ve enmıy .....-• •J b h~ balıktı. Vekı"I Bey beledı"yeye gı"derek ~·....... 1 ~ ...__ -"-' , __ .. _ LL bir au~ ~ il alık bir halk kütı :.,.az•de çok de ayni deı-ececle takdi.a ve aıita)'iı edi,. o 1111 zev- Yar....- ki bımlarm ekoerioi temeuna 0 ........- mn .... eım ~~ 
ar,ılandı. eaı tarafından burada Yenitehri temsil eden heyetle yorlarck. ve beUsi de hepai Tiiri<iyccle Büyük atmr,lardır. Her güna sarsmtı ve flrt:ı-

V k"l B rörü~müılerdir. Yeniıehirliler kaaa.ba "Aferin aferin sesleri.,. Millet Mecliaıi ailesinde mebus .., dev- nadan masun loalanıı.t.... "lnpıllah in§&l-
lıina.1:.: g e~. Y~i yabpılan C. H. F arı arazis:nin yüzde 18 • 20 sini ıe • Ne Ankara cıe l..tanbul ,,. - de iz. Jet idarelerinde aza olarak Reiaıiciln> _ lalı sesleri.,, 
dollat 1 ez 1

•· asa a b8'tan ba " ferli pançar yetiıtirdiğini, bu itibar - mir ıimdiye kadar böyle bir i..ı:ikbal hır Hazretlerüe beraber çalıpp sanıt- Ve iki kardet 98 cloat millet aoa 
' • ..:.ı:tı;kbBedl~diyede iatirahatı.'r~ a Pancar mıntakaaına ithaline tavaı ve hümü kabulü derlıatw etmiyor. Ve miyetle J"8l"dımcla bulumı)"fM'lar. Tortft- , _____ bir :....:....... ve -·ıv_..,_ yekdi· 

ol'ılı aa ı vaziyet ..._,__, •utlarını dilemişlerdir. ·· h · di ı..: b h n_. li ke!Mndan ibtiraz olmak ;;._ -'-- oer=e --· ~· '"'""' 
lııı ar':t"" Yapıldı. Mahmut 'C;iiA"s f ;" e~il Bey, teker aanayiinin inkita !:!:d:tle,. ır~ ~Uc:":..n':::"' taıri~= Türi<iye devletinin muaz,,,;;-B..;.'.'.li ğcrine dayanarak aıu.de ede" rah= 
~lllııli>t, ay dk~ğ~uğu Yer olan Gemlig'i~ ,ın. akı eaasın bu gibi İptidai madde· de ilelebet payidar olacaktır. "Elbette ismet Paşa Hazretlerinin i.aiaıleaiui be- kendi vttanlarma hizmet r ve 
,.. d oyu h kk d erın fab .k 1 b" . d k b !--'-' zı·yade ~--'-'-'vata oail. olabilrler ve '" iler" a ın a malıimat ve lu rı a ar mu ıtin en uza u- elbette sesleri~, yan ey .,....,..,e *tifa ediyorum. Bu re- •~, lemekl 
k~Yll" te~i~-:ın.dan getirilecek olan d"r~ıunası şeklinde devletçe teabit e- A.Jahazreti humayun Tiiriı: mıilletiıne cülü ıiyasi bem uker ve hem de muk- hakeza nevi betere hizmet ey e 
ı.·ıdarlard . e ınııaatı etrafında ali.. dı ~'t ~lduğonu ve mutahassıalann kartı .Iıka göstererek, onlann f..aüyet tedir büyük bir diplomattir. Vatamna dünya Mbuna da çalı§8bilirler. 
11~ lley h~nk11za~at a~mı,lardır. Ve _ ta u c:ıheti teyit ettiklerini bildirdik ve ciddiyet ve hıimmet ve gayretlerini o .derece say ve ihtimamla hizmet eyle- Gerçi csaaı }~ğim ~==-

Bisiklet yarışları 
Bisiklet Federaşyonundan: 

Alsion, Oto, Moto, Bisiklet acen
teaile Norton Biısiklet acentesinin 
tertip ettikleri bisiklet tetv:k mü
sabakalarını federasyonumuz hi
mayesine almıfbr. Tebliği keyfi
yet olunur. 

Oto Moto bisiklet acentesi tara• 
fından tertip edilen müsabakalar 
27 - 7 - 934 cuma günün yapılacak· 
tır. ikinci sınıf yarıf Mecidiye kö
yünden Maslak çatalına kadar gi
dip gelme 13 kilometre 

Birinci sınıf yan' Mecidiye kö
yünden Haciosman bayırına kadar 
gidip gebne 21 kilometre. 

Norton Motosiklet acentesinin 
tertip ettiği yarıf 1 7 - 8 • 934 cu 
ma günü yapılacaktır. 

ikinci sınıf yarlf Mecidiye kö
yünden Hacr Osman bayınna ka
dar gidip gelme 21 kilometre. 

Birinci sınıf yant Mecidiye kö
yünden ve Hacı Osman bayırın
dan inilerek Kefeli köyünden av
det mesafe 25 kilometredir. 

Alsion Bisiklet acentesinin ter
tip ettiği yarış 31 . 8 - 934 cımıa 
günü yapılacakbr. 

ikinci sınıf yarı' MecMI;ye köyü 
lstinye baymndan gitme ve Ke
feli köyü Hacı Osman bayırından 
dönme. 

Birinci sınıf yarıt Mecidiye kö
yünden lsıtinye bayın, Büyükdere 
bentlere kadar gitme Hacı Osman 
bayırından dönme. 

Her üç yarıt iki sınıf üzerine ya. 
pılac:ık birincilere kupa ikincilere 
madalye verilecdcti.r.lkiııci sınıf ya 
nşlar sabah saat sekizde birinci 
sınıf yarışlar sekizi on geçe başlı
yacakbr. 

Müsahrklar saat 7,30 Şişlide }b. 
rı. him ağanın kahvesinde hazır ba
lunacaklardrr. Müsabakalara ka.y
dolumnak için Tksimde Felek ti
carethanesinde Bisiklet federasyo
nu mümessilliğine veyahut Cüm
huriyet Halle F rrkasmda federas
yc 11 lar merkezine müracaat edi1-
meıi lazımdır. 

Kuşadası 
Hadisesi 

(Başı l inci sahüede )' 

memlekette hiaedilen umumi ele-" 
mi halisane bir surette ifade etti
ği ve iki twal memurlarından mii 
rekkep bir tahkik heyetinin iki ta· 
rafın sainiyetten uzak olduğunu 
meydana ~ıkaracağım ve müna
sebetleri dostane olan iki mem· 
leketin donanma ve ordularında 
ba müestlil ve twaleynin ihtiya
ri dahilinde olmıyan hadi.eden 
dolayı herhangi bir CJCt kalmama
sının kendin için pek kıymetli o
lacağını bildirdiği utihbar edil
miştir. 

* * * 
Kutadasınm cenubunda Dipbunıu 

mevkiinde lng:ilterenin Devonsbire 
kruvazörüne menaup bir zabitin aahil 
muhafızlarınmı: tarafından öldürül • 
meai ve bir diğerinin yaralanma.u ile 
vuku bulan müessif hadise hakkında 
Hariciye VekAleti ile lngilterenin An. 
kara sefareti araaında müzakerat ce
reyan etmektedir. Ankaraya gitmiı o 
lan İngiliz ıefiri Sir Percy loraine 
dün Hmciye vdci:li Tevfik Rüıtü Bey
le görüşınüştür. Verilen habere göre 
İngilt.,..., hükümeti, vakanın esaaı balıi 
kında tahkikat icrası için iki hiiku • 
met mümessillerinden mürekkep bir 
heyetin maheUjncl., faaHyete geçmesi
ni ve Siaam adasında bulunan bir in 
giliz harp gemiainin hükümetimizin 
mü-deııi ile snlanrmza. gelerd<, ge
ne miifterek bir heyet tarafından ve 
İngiliz gemisi talopalarile, öld~en 
zabitin cesedinin aranmasını teklıf et 
miJtir. Hükiimetimiz eo1edin aran • 
maaı teklifine nıuvafakat cevabı ver • 
miıtir. 

Celld aranzyor 
VAntl. - Siııam adası· 18 A.A. -

Reuter aj-sı bildiriyor: landon ia
mindeki lnıriliz lmıvazörii limandan 
üç mil meıafede demir abnıştır. Kru 
vazör kaptanı yanında İngiliz viskon
aülü olduğu halde Türk memurların• 
dan, bahriye doktoru müteveffa Ro • 
bin.sonun cesedini aramak üzere Si • 
ıam boğazında tahirriyatta bulunma~ 
için müsaade istemitt7. Bu müsaade 
verilmiş ve talıirriyata batlanılmış • 
tir. Ti.clani funamna 12 logiliz harp 
gemiaıi demirlemiştir. 

1> "da "•d n sureklı alk~lan ara ~ sonra kat'i olmamakla beraber fab ve rterakıki yolunda ilerilemelerinö mü _ meıktedir ki Türk milleti arumda bihak dan ibaı"ef:l:İır· Ve ikin te 
lı~'~ Ye 0a ederek lzmir valiıi Kazın: nkalarla ırörüşerek ve ihliyaçları var şahecle ederek f-evkalade memnun ve kin sevilmi§ ve kendilerinin evaaf ve ait olan cari meaeilde ve h..ı.e- bey - Faler ll"manında lngı"lı"z 

,.likte y •nıan zade Hamdi Beyleı-le •a bu dileğin tahakkukuna yardon ... mahzuz oluy<>rl&l'dı. Kemali cesaretle ahlakım olırn meziyetleri 0 &.acbr fil • ...,Jmilel meselelerde dahi .ıo.t- tea-
V C:S:Mlt!!'vaya hareket ettielr. deceklerini vadetmiılenlir. arzedebilirim lci, aziz ve necip Türlı: mil- yanı hiinnettir loi ber göreni cezbedi • m efkar olunur. Ve mesaili maruzeain gemileri 

~itil; Ce :" 18 (A.A.) - lktısat b Vekil Bey, halkm bankaya otan Jetinin halisane olan bu duygulan, za- yor. • ki.ffeoinde tetahuku efkar mevcut ol-r·r "al" . ı:_ı. Bey ı-efakatlerinde iz _ .lırç!arile halka olan borçlan mikdan tı Alihazreti mülüki.neni:n paı.: ve duy- Gerçi Ali.luızreti Şehinplı der.atla dugunu muhterem Millet Meclisi ali- ATINA, 18 (Mil\;yet) Dün ak§'UII 
~ !~illi •ı n. zrm ve Buraa valisi Faz- ;.ı;nde iz,.hat almıılar ve Adapaza gulu olan kalplerinde yer buluyordu. muh.telif meclia ..., mahafilde iz'-' te- <İne kemal:i mesen'e!le ve iftiharla bil- Faler limanma lngiJterenin tayyare va 
• 11• a ~ tnebusu O•.ınan zade Hamdi ~ •~ret bank..,.mm köylüye mev - Ve A!ahazreti Şehinşahın onlano karşı tel.kür buyurdular. Muhterem Millet diriyonım. "Ehaente ehseote sesleri.,, puru "Fiyariyoa,, ile (Sener) namm-
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Yerli mallar sergisi dün 
öğleden sonra açıldı 

Meclis Reisimiz dün sergiyi açarken, 
kırkıncısını da açmak 

arzusunu bir kerre daha izhar ettiler 

/ktısat Vekili de dün sergiyi gezdi 
Milli Sanayi birliğinin albncı yerli 1 riİyonız. Çok az bir zaman zarfında 

mallar oergiai dün aata 16,30 da me- ki bu terakkiler miHetimizin yiiluelı 
rasimle açıldı. kabiliyetlerine delildir. 

Meraaiıne iJtirak efmelı ü:zere ge.- lktuat Vekili Celil Bey dün sergi 
len davetliler sergi baJıçeainde toplan yi terkederken birkaç gün içinde tek 
mıılardı. Büyük Millet Meclisi reisi rar sergiye gelerek p&vyoulan ayn 
Kaznn Paıa Hauetleri saat 16,5 da ayn ziyaret edeceğini ve tetk kat ya. 
bahçeyi teırif ettiler. Davetliler meya pacağmı bugÜnkü eserle sergi tertip 
nmda birçok mebualanmız, vali Mu- heyetinin bihakkin iftihar edebilece· 
bittin Bey, emniyet müdürü Fehmi B., iini ııöylemif ve komiser Nazmi Nuri 
merkez kumandanı Fehmi Paıa ıehri Beyi tebrik etıniıtir. 
mizde iktısadi mahafile mensup bir- lkhıat Vekili Beyin telgralı 
çok zevat ve matbuat erkinı bulun • lktıaat Vekili Celal Bey Yalova yo 
makta idielr. luyla lstanbula gelirken sergi komi. 

Bundan aonra merasim latiklal mar serr vlne şu telgrafı göndenniflerdir: 
tile ~ladı. Milli aanayi birliği kitibi (Da.vet telgrafınızı Orlıangazide 
umurmiai "e sergi komiseri Nazmi Nu- aldım. Yalovaya mınualabmda ser-
ri Bey kürsüye çıkara.k bir nutuk ııöy cini~ küşat saatin~en .aonra_ '":"J?.'.?""n 
ledi. Gelenlere teıekkür ettikten aon b!nı İ•!"~·"'": cctire~ılece?"'." ~gr~n 
ra ezcümle dedi ki: elim. Bırlıvn ıuymetli ~nnı bırgun 

On yıl evvel en basit ihtiyacını bi- 10Dr11 ,;>~!e.t Prlebilı;.·c*iim. M~m;e · 
le hariçten getiren halkımız 6-7 sene ~!t ~ayı~nm k~yet ve keyfıyet 
lik kısa bir devrede birçok harici ına ı~anle yükseldıgm~ ve her sen~ Y~ 
mulab yerli mallan ile temin ve bu nı ~e .muvaffakıyetlı a~ımlar ab.dıgı 
suretle ha.riç mallarından müstağni ıu ıftilıarla herkese goaterecek olan 
kalmıştır. al~ı~ı. ";"rgin~~ _açılıtmdan dolayı za· 

Türkiyenin senevi 250 milyon lira b alınızı ve butun arkadatlarmızı ha· 
ya baliğ olan ithalab umumi serveti- rare~ ve muhabbetle timdiden tebr'.k 
nıize nazaran çok büyük bir yekun • ederun. 

İktısat vekili 
Mahmut Celal 

dur. Bu yekunu mümkün ol<luğu kadar 
azaltmak ayni zamanda halkı mübrem 
ihtiyaçlanndan mahrum bırakmamak 
gibi çok naz:k bir meselede aziz hü
kümetimizin yerinde aldığı tetbirle~ 
ve yetiten dahili aanayün iatihaal ka 
biliyetleri bu korkunç ra.kamı en a': 
garibadde ind:rmit. her sene.dışan _gı 
den Türk para.aından 160 mılyon h • 
ranm ana Talanda kalma.u gibi mü .. 
bim iktıaadi bir zafer t«Din etmittir. 

Memleketimize liizumlu olan büyiil< 
sanayi bngiln temellerini abnıf bulu • 
nuyor. Önümüzdeki &eneler bu muaz• 
Z&Dl teaiaatm faydalı iatihsalatı ile 
doldukça ithalatımızdaki 90 milyon· 
luk yekiinun da herhalde memleket 
lehine halledileceğine aala fÜphe edi 
lem ez. 

Dünyanm hayretleri önünde tek 
b .. ına bir vatan yarata.n büyük Ga • 
zinin nurlu gölgesinde iti neali her • 
halde bizden mesut ve ba.btiyar ola • 
caktır. Bunlan büyük bir ~la. si· 
ze a.rzed..-ken; beş senedenba-i ...- • 
gimizi açmak lôtfünde bulunan Bü • 
yük Millet Meclisi Reisi Kaznn Paşa. 
Hazretlerinden altıncı yerli mallar M!r 
gisinin küşat resmini ifa bayuı:anaamı 
İ•tirham eylerim. 

Bundan aonra Kazım Pata Hazret 
!eri serginin umumi methaline geldi • 
)er ve kapıya genimi, olan kurdelayı 
lı:eameden evvel : (Birinci sergiyi a • 
çarken kırkmcıyı da. açaca~ ııöyle 
ml•tİm. Bu sefer altıncı &ergıyı açryo 
~- Şu halde geriye otuz dört kaldı 
demektir. Sergielri senede birkaç. de
fa yapalmı da ııözüm yerine gelmit ol 
sun,, diye latife ettiler. . 

Sergi gezilmeğe bqlandı. Sergı ko 
miseri Nazmi Nuri Bey pavyonlar ~ 
kmda ve t.,.hir edilen yerli ma.mulat 
Te mamuat üzerinde ayn ayn izahat 
•eriyordu. Serginin ilk pavyonunda. 
köylü elbisesi için yeni bir tip lnımaı 
tethir edilmektedir. Kilzım Pata bu • 
rada: 

- Dalıa ucuz isteriz, dediler. Bu· 
rada çoban Mehmet Pata ile karşılat 
tı. Paıa Mehmedi göriince: 

- ı.te, bu da aağlam bir yerli ma· 
lı diye iltifat ettiler. 

' Mütealaben diğer pavyonların da 
gezihnesine deo;~ edildi. ~a-~ Pa: 
ta Hazretleri t1timaııu: butü:n yerli 
malla.rla metgul olmakta, iınat tarz • 
)an, maliyet fiatlan, cins ve ne-rileri 
baklanda aualler aormakt& Te bu aıra 
da bu mamulatm sahip ve İlmillerine 
tavsiyelerde bulunmakta idi. 

lnhiaarlar pavyonunda bilha.aaa u • 
:ınm müddet kıJmdı. Ve inhiaar ma • 
mulatı üzerinde malümat alındı. 

Yün İf firması bu sene sergiy_e ~lk 
ctefa olarak güzel bir pavyonla qti • 
rak etmekte ve Avrupa. ma.mulatma 
faik olan kumaılan ile nazarı d:lt • 
kati c.elbetmekte idi. 

Kazım Pata Ha.zretleri "e davetli
ler bu pavyonda uzun bir müddet kal 
dıla.r. Yünit kumaılannı tetkik etti
ter. Diğer pavyonlar. da. gezildiktı;_n 
aonra davetliler hazırla.nmı, olan bu
fede izaz olundular. Dün öğelden aon 
ra Yalovadan tehrmizi tefrif eden 
lktısat Vekili Celal Bey ~ğrue& ser
giye :;elmiş ve tertip heyeb salonunda 
bir müddet istirahatten aonra pavyon· 
lan geZ'.lDitıir. Bu esnada Celal ~eye 
aanayi umum müdürü Recai, lznur me 
busu Oıman zade Hamdi ve Refi Ce
lal Beyler refakat etmiıı'lerdir. Maa • 
mafih küşat resmine iştirak edemi • 
yen lktısat Vekili merasimin yapıl.· 
dıih aır~da sergiye bir telgraf çelı:mtf 
lerd"r. Bu seneki sergi geçen bet se • 
nenin aergielrinden daha. geni! -;re J!'e
rek keyfiyet, gerek kennmyet iıtibwile 
cok daha canlı, daha c;azip ve ?lgun: 
dur. Geçen seneki aergıye 137 fın_na ıf 
tİrak f'tmeıine mukab:], bu senekı le~ 
gide 162 firma bulunmaktadır. ~rgı 
pavyonları bu ıene dekorasyon ıtıba -
rile de geçen senekilerde~ çok_ farklı 
bir TnJ11n7.111r:ıt, a.rzettnektedır. Bılhassa 
aergide inhisarlar, Yüniş, ve d·ğer pa 
vivonfar na2arı dikkati celbetmekte • 
d;,. 

Dün sergiyi terkederken kendi•İle 
,,.0,.;;,.,n gazet .. dlere Büyilk Mille~ 
Mf'" -f;oı:j Re.si Kizım Pata Hazr"'telrı 
intiba1:"lrın1 ~u ıuretle anlatmı~lar .. 
dır: 

- c;;,.rfYİ v~C"f'!n seneye ni!!betle da 
J-ı ... -:~ .. --... 1 ~ı....,~1~tur. Yerli aaİ'ııayi
İ"n::in tr.rakkis:ni burada vazihan gö 

Türkiyeden Yunanistan 
gidecek küçük esnaf 
ATINA, 18 (Milliyet) - Dün ka

bine Bqveloil Mösyö ÇalılariUn ı ya
aetinde toplanaralı lstanbuldan gele • 
aık olan Yunanlı e....tm vaziyelıi bak
landa müzakerel<rde buhaımuttur. 

Şehitlikleri ziyaret 
Şehitleri imar cemiyeti umumi 

merkezi tarafından her sene oldu
ğu gibi bu sene de tertip edilen 
Çanakkale tehitliğini ziyaret ha • 
zı:rhklan ilana) edilm.ektedir. 26 
Temmuz perfembe günü aaat 18 
de Galata nhtrmmdan Gülce
mal vapuru kalkacak ve cumartesi 
sabahı lstanbula dönülmü! olacak 
tır. 

Yazlık at yarışları 
Vilayet baytar müdüriyetince 

her aene tertip edilmekte olan 
yazlık at yarışlanna bu ıene de 
27 temmuzda Veliefendtde batla. 
nacaktır. 

Yanşa i§tirak edecek atların 
kayıt muamelesine 21 temmuz 
cumartesi gününden itibaren bat
lanacaktır. 

Kayıt haftada iki gün, cumar
tesi. ve salı günleri yapılacaktır. 

Gayrimübadiller cemiye
tinin bir tavzihi 

Gayrimiibadiller Cemiyeti Reisli • 
ğinden atideki mektuh ualdık. 40 gÜn 
evvelki bir ya.zıyı tavzih eden bu 
mektubu pek geç kalmıt addetmek • 
'le beraber aynen neşrediyoruz: 

Muhterem gazetenizin 8 Haziran 
1934 tarih ve 2990 numaralı nüaha. 
ımm üçüncü sayfumm üçüncü ve 
dördüncü sütunlannda Gayrimüha • 
diller Ceıniyeti idare heyeti azaam • 
dan Ali Azmi Beyin, f'otoğrafiaile in
titar eden beyanab berveçhi ati tek
zip ve matbuat kanunmıun bahfettiği 
salahiyete binaen ayni sütunlarda 
n~rini rica veailes.ile derin aaygıla.n
mızı yenileriz efendim. 

(Para tevziatı hakkında heyeti ida 
rece ittihaz edilen karar bu bapta Bü 
yük Millet Meclisinden çıkarak tasdi 
kı aliye iktiran eden 1917 numaralı 
kanuna müstenittir. ffbu ka.nunda gay 
rimübadillere vukubulacak tevziatm 
müsavi terait ve nisbet dahilinde ic
ra•• ıarihtir. Bu sarahate binaendir 
ki bu kararm ittihaz edildiği celaede 
hazır bulanan Ali Azmi Bey dahi İf
tirak etmiı ve kara.r ittifakla verile
rek zaptı da imaz etınİftir. Buna. mu
gayir olan gazetedeki beya.natı eaas
aızdrr. 

1 Küçük haberler 1 
Hüsrev Bey- Sabık Tahran 

büyük elçisi Hüsrev Bey refikasile 
birlikte tedavi edilmek üz«e dün 
Fransaya haıteket etmİftir. 

• Hikmet Bey geldi - Sabık 
Maarif vekili Hikmet Bey, dün 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

• Haseki kadın hastahanesi 
başhekimi ve göz mütehassısı Nı.z 
mi Aziz Bey mezunen Elazize 
gitmiştir. 

* Rokfeller müessesesi hasta 
bakıcılık teıkilatı Avrupa mümes
sili Miss Cromvell yanmda Gti
reba hastahanesi başhekimi Ömer 
Liitfi Beyle Edirnekapı hıfzıssıh
ha müessesesi başhekimi Kutıi 
Beyler olduğu halde dün sıhhiye 
müdüriyetini ziyaret etmişlerdir. 

* Şişli Halk Fırkası ocağı ile 
Gençler Birliği Verem Mücadele 
Cemiyetinin 26 temmuz mehtap 
gezintisine kendi cazlarile iştira-
1<e karar vermişlerdir. 

MiLLiYET PERŞEMBE 19 TEMMUZ 1934 

MAHKEMELERDE 

istinaf mahkeme
leri teşkili 
intihap encümeni ne :za
man faaliyete geçecek 

Adliye vdi:a1etinde istinaf mah
kemeleri teşkili için hazırlıklara 
başlandığı söylemnektedU-. 

Aldığımız malômata nazaran 
İntihap encümeni 15 ağustosta 
faaliyete geçecek evveli idari ka
rarlar verecek, sonra da münhal
lere tayinler yapacak, bu meyan
da temyiz reis ve azalannı seçe
cektir. 

Bu takdirde istinaf mahkeme
leri eylülden itibaren faali.yete ge
çec.dı:tir. 

Diğer taraftan Adliye vekaleti 
bütün müddeiwnumiliklere tamim 1 

yaparak eylüle kadar adliyede 
münhalata tayinler yapılmasını · 
emretmiştir. 

Bu emrin de istinaf mahke
meleri teşkilatı ile alakadar oldu
ğu tahmin edilmektedir. 

Ruşvet veren ve roşvet 
alanlar 

Rüşvet almaktan suçlu beşin
ci istintak cı1aireıi zabrt kitibi E
min efendi ile rüşvet vermekten 
suçlu Mustafa efendinin muha- ! 
kemeleri üçüncü ceza mahkeme
sinde neticelenmiş, her ilcisi de ı 
üçer ay hapse ve 25 lira para ce
zasına mah'kiim olmuşlardır. 

Mucip Bey tahliye edildi i 
Rütvet aldığı iddiasile hakkın- ı 

da takibat yapılmakta olan sabık 1 

komiser Mücip Bey hakJonda ye
niden tevkif karan verilmişti. 

Vaki olan itiraz üzerine ağır 
ceza mahkemesi Mücip Beyin ka
yıtsız taıtaız tahliyesine karar 
vermit ve Mücip Bey tahliye olun
muıtur. 

Olduran kim? 
Bir, iki sene evvel Y enibahçede 

bir Arnavut düğünü esnasında 
bir cinayet olmuş, Murat ismin
deki bahçıvan vurulmuş, Hüdayi 
ve Karanfil isminde iki Arnavut 
ta muhakeme altına alınmışlar • 
dı. 

Muhakeme esnasında Hüdainin 
vekilleri bahçivan Muradın karde
şi Rifat tarafından öldürüldüğünü 
;daıa etmişler, fakat bu iddialan- ' 
nı isb&t edememi!lerdi. Muha.ke- 1 

me neticesinde de Hüdai mahkUın 
olmuştu. 

Temyiz mahkemesi bu kararı 
bozmuş, ağır ceza mahkemesinde 
de davanın dün yeniden rüyetine 
başlanılm~ır. 

Fakat dünkü muhakemede 
dava yepyeni bir veçhe almış, 
öldürme suçunun faili olarak zan· 
naltrnda bulundurulması icap e-
denler ikilepniştir. 

. 

Bunlardan biri Hüdai, diğeri 
de Muradın kardeti Rifattır. ld- . 
dia makamını İ!gal eden Kaşif 
Beyin mütaleaları ile müdafaa ve- 1 

kili Cemil Beyin müdafaalan pdt 
hararetli olmuf, neticede mahke- ' 
me evvelce Muradı öldürdüğü sa- 1 
bit alarak ma.hkiim edilen Hüdai- ı 
nin 50 lira kefaletle tahliyesine, 
öldürülen Muradın kardeşi Rifa- ' 
tın da öldürme suçumlan dolayı 
muhakeme edilmek üzere mahke
meye celbine karar verilmittir. 

Beşiktaş yangınında kasıt 

var mı?I 1 

Bqiklaş yangını tahkikatı de
vam etmektedir. Yangının kasten 
yapıldığı baklandaki zan kuvvet
lenmektedir. 

Kemal efendi ir.minde bir ada- ' 
mın bu itten dolayı tevkifi istenil- 1 
mittir. 

Bir kundak davasının sonu 1 

İshak isminde Anadolulu bir 
genç Y eniköyde Hatice hanrınm 
evinde hizmetkarlık ederken bir 
küpe çaldığı iddiuile kovulmuş, 
ve hakkında kanuni takibata baş
lanılmışh. 

Bu takibat devam ettiği esna
da bir gün Hatice hanımın evin
den yangın çıkmıı, yangın sebep
leri araştırılırken kapının eşiğinin 
altında bir kundak bulunmuştur. 

Bu kundağın dütmanlılda İs· 
hak efendi tarafından konuldu-
ğuna hükmolunmuş ve lıhak efen
di müdd<:iummniliğe tevdi edil
miştir. 

Fakat müddeiumumilik ki.fi 
delil görmediği için İshak efendi 
hakkında takibat yapılmasına ma
hal görmemiştir. 

Pasaport sahtekarı iki macar 
Zabıta müddeiumumiliğe Nil. 

maş ve Zofyer isminde Macar te
baasından i'ki genç tevdi etmiştir. 

Bunlar kendt pasaportlarını 
parasız kaldıkları için bir arkadaş
larına rehin bırakarak para al
mışlar, sonra İz mire gitmelk için 

,.~----·1111, 
Görüşler 

Hitler eyi yaptı 
(Başı l inci sahifede)) 

cin, Çölün, Kalkasın ve Galiçya
nın kıpkızıl/ığı önünde acı acı 
dövünüp ağlamışlmdır. 

lhtiliil kendince irtica olan, 
karşı yöne yürür. Mutlaka vurur. 
Vuramauv öi'Ur. Vurmak, ihtila· 
lin hfrinci ~rtı, ölmek orta şartı, 
ve galebe ç.\!mak son fClTtıdır. 

Biz; vurduk, öldük, ve galebe 
çaldık. 

İhtilôli, düsündü mü? Hemen 
zayıflamıştır: Kendince irtica 
olan karşı kala iş/emeğe ~lar. 
Çünkü ihtilôlin kmakteri her • 
şeyi, başlamazdan önce düşünüp 
metotlaştırmaktır. 

lhtilô.l yüzgeri etti mi? O an· 
da basit adliye suçluau yerine 
düşer. Ve irticaın otoritesi, zap · 
tiye~erini bu iidi katil yerine dü
şenin mdına saldırır. 

Her tmihte bunun bin bir ör
neği vmdır. 

ihtilal, fikirde ve hamlede 
yekparelik İster. Ayrılanın başı 
düşmelidir. Demokrasisi geni,,a. 
limlerin nazariyeleri bol olursa 
o ihtliil en az ya kötürümTeşmi, 
olur veya palyaço/aşmış. 

lhtilal~n içinde sağ yan, sol 
yan, merkez, mutedil, müfrit 
yoktur. (Teklik) vardır. Buna bir 
dakika göz yuman ihtilal, yum
duğu gözünü bir daha açamaz. 

lhtilaalde tolerans, merha
met ve al •.• Bunlar kat'i zafer
den aonra üçüncü, beşinci, hatta 
kırkıncı derecede düşünülecek 
şeylerdir. O zaman bile ihtiliilin 
yapıldığı maksatlmı bozacak şe
kilde olmaması şmttır. 

Veaa'Te ... 
Nazi hamlui bir ihtilaldi. Yıl

larca ırürdij. Mazalfer o.'.Jıı. Ve 
bir hükıimet kurdu. 

Diyenler var: - Bu bir rejim
dir. 

Söyliyenler var: - Değildir. 
ister olsun, İster olmllaln, ben 

banu konupnak hakkını kendim
de bulmıyorum. Fakat ne alur
sa olsun, görülüyor ki hamle.ine 
ve yoluna hiik "m oldukça kırista
lize olmağa doğru gidiyor. 

Bu ihtiliilin dünyaya ilade•i 
JŞudur, Diyor ki: - Ben Aln:a
nın ve Almanyanın iktımdi, mil. 
li, mali ve siyasi kurtulup kal
kınmaırını istiyorum. 

Bu iladeni.n yaptığı iht"lal mü. 
bmektir. ln11aniyetçiler, gerçek
ten insaniyetçi iseler (şu /erdi, 
bu ferdi mtık kurşuna dizme!) 
Jiyecelderine; yetmiş milyon İn· 
sanın JU yolda, naıııl olursa ol
ırıın, kurtuluş ihtilôll~ hür
met efsinler. 

Y etmif milyonun ezilmesine 
•es ~karmayan in11aniyetçilerin 
yetmiş aykın kalanın kopması
na ağız açmaları yetmiş milyan 
defo haksızlıktır. 
A~man ihtilali kanlı baflasay

dı, ve zaferine kızıl pıhtılm ü
zerinden atlayıp ulafsaydı, bu
gün banim olmıyacaktı. Alman 
iht1lôli dün nedense yapmat;/ı
ğını bugün ödeyip teliili ediyor. 
Brı her ihtiliile olduğu gibi buna 
da mukadderdir ve olacaktır; 
görmesini istememekle beraber 
göreceğiz. 

Ben Almana nihayet bir ro
mancı ve İnsan göz ü ile bakryo
rum: Ba adam; bilgi, metod, i
rade ve karakter aahibidir. 

Hitler iyi yaph. 
ölenleri diifiinmiyor ve acımı· 

yor değii':m. Düfünüyorum ve a
cıyorum. Fakat en çok gallefleri
ni dü~nüyorum ve galletlerine 
acıyorum. Yoksa vasfı ve karak
teri (milli kurtula, ihtilôli) kal
dığı miiddetçe Alman ihtüiiline 
lıiinnet edeceğim. Bu bakımdan
dır ki değifmez bir kanaatle tek
rar ediyorum: 

Hitler - iyi yaptı. 
T ann ve insanlık; istikliil ve 

kurtuluş ihtilaline atıtan bütün 
milletlere yardımcı olırıın. 

AkaGtlNDOZ 

de bir batka arkadaşlarının paaa
portlannı kullanmışlardır. 

Kendilerine isnat edilen cürüm 
pasaport sahtekirlığı yapmaktır. 
Müddeiumunı>lik suçluları üçün
cü istintak dairesine sevketmi§· 
tir. 

SUrpagop davası tazelendi 
Sürp Agop mezarlığı davası

nın yeniden görülmesine başlan
mışhr. Bu sefer davacı mevkiinde 
heyeti mütevelliye bulunmakta
dır. 

lki taraf ta adliye yangınından 
sonra yenilenen dosyalar hakkın
da bazı itirazlarda bulunmuşlar
dır. Muhakeme bunun iç:in kal
mıştır. 

Halkevinde t.oplanh 
Halkevi, dil, tarih ve edebi

yat şubesi unıuınikongresibugün 

saat 17 de haJkevinde toplanacak
tır. 

Bu toplanhda yeni sene faale. 

yeti etrafında görüşülecek ve bir 
mesai programı hazırlanacaktır. 

Bu arada, Muzaffer Beyden inhi

lal eden heyet azalığı için de ye

niden intihap yapılacaktır. 

Devredilecek ihtira 
H Hassas müsaderneli ıa,I 

daki ihtira için istihsal ediJıııİI 
Mayis 1931 tarih ve 1221 r1' 
lira beratının ihtiva ettiği 

kere baıkasma devir ..eyal>ııl 
rilmeıi teklif edilmekte oııoa)ll 
susta fazla malumat edinıııek 
zevatın latan bul' da, Bahçck•P" 
hanında 43.48 numaralı ;dal' 

.. 1 1 . "I" luPııl muracaat ey eme erı ı an o _, 

TURKIYE lŞ BANKASINDAN : 
16 Temmuz 934 tarihinde clonamna ceunyeti tahvililtmın icra ediJcll 

kqidesinde ikramiye ve amorti iaabet eden tı.hvililtm tertip ve ııra ,,
m gösteren cetveldir. 

Tahvilatın tertip numeroları. :f, 
1645, 2860, 4975, 5576, 5637, 5830, 5850, 6647, 6814, 7094, sG1 

ikramiye isabet eden numerolar: 
ikramiye T. L. 

3000 
100 
50 
10 
10 
10 
10 
10 
s 
5 
s 
5 
5 
5 
s 
s 
5 
5 

Tertip l.Y 

8674 
5576 
5637 
6647 
7094 
1645 
6647 
9827 
5637 
5637 
58SO 
9827 
7094 
1645 
5850 
7094 
9827 
5637 p 

Baladaki tertiplerin hizalarmda gösterilen 11ra numerolarmdan a~ l 
rin ura numerolanna Ye 2860, 4975, 5830 ,6814 numerolu dört adet ~ 
len amorti iaabet amiştir. ikramiye ve amorti bedeli 22 Temmuz 934 ~ 
itibaren tediye edilecektir. Amorti bedeli beher tahvil için bir Türk 
lruruıtur. 

OSMANLI BANKASI 
11Kanunusani1934 tarihindeki mali vaziyet 

AKTiF 

,, JıterJiıı ~ 
Hisse ııenetlerinm llesviyesi talep edilmemiı olan lnsnu , , 5.000.000 ~ 
Kasada ve Bankalarda mevcut nukut • • • • • • " 3..864..581 ' 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar. , • • • • • • • • J.399.136 1 
Tahsil olunacak aenetler • • • • , • , , , • • , 5.714.406 ıl 
Cüzda.nda mevcut Kıynietler • • • , • , , , , , , J.513.008 ı 
Borçlu heaabı cariler • • , • , , • • , • • , • 4.861.855 l 
Re!Mn mukabilinde avanslar • • • • , • , , , , , 1.978.129 l 
Kabul tarikile borçlular • • • • • • • • • • , • 809.965 jl 
Gayri menkul mallar ve mobilya • • • • • • • • , 637.ô/8 1 
~teferrik • • • • • • • • .. • • • • • • • • 60.645 .,,,, 

PASiF 

' 25.839.405 ,,, 

' Jıterliıı ~ 
Sermaye • • • • • , • , • , , , , • , , , • 10.000.000 ~ 
Statü mucibince ifraz edilen ihtiyat akçeai • • • • • J.250.00o ı' 
Mevki tedavülde bulunan banknotlar • • • • • • , , 358.272 ıl 
Görüldüğünde ödenecek aenetler ve vadeli senetler. • , , 222.724 ıJ 
Alacaklı hesabı cariler . . • • • , , • , • , , , 11.549.621 j 
Vadeli bonolar ve hesabı can1er. , , • • , , • , • 1.456..251 f 
Kabuller • • • • • • • • • • • • • • • • • • 809.965 ıo 
~üteferrik • • • • • • • • • • • • • • ' • • 192.551 .,.,, 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Müdür 

E. HODLER -._. 

1 
25.839.405 

Türkiye Umum Müdürü ,Türkiye Umum Mödiir M 
A. H. REID. PH. GAREU ~ 

ŞARK DEMIRYOLLARI 
Edirne için Tenezzüh treni 1' 

Şark Demiryollan idaresi tarafından af'lğıdalıi vııkıtnameye mfiJıall A 
zun 20 nci cuma günü latanbal ile Edirne arasmda bir tenezzüh treni ll"'" 
mitfu. 

Hususi tenezzüh treni ' 
Iatanbul Kalla§ 8,00 Çerkeaköy Kallııt J~ 
Kumkapı ,. 8,01 Çorln • l".'.ı 
Samatya ,. 8,13 MuratJi ,. 1~ 
Y eclikule ,. 8, 17 Seyitler ,. ı,.

1
., 

Balmf.öy n 11 ")C Uileburgaz J3ı'.; 
~ .. 14·., Y etilköy ,. .,,..... '.Alpollu ,. ~ 1' 

K. Çekmece ,, 8,41 Pehlivanköy n J~ 
lspartakule ,. 9,13 Uzunköprii ,. 1;~ 
Hadımköy n 9,38 Pityon ,. 1~ 
Çatalca n 10,01 Edirne ,, l".'".ı 
Kabakça ,, 10,26 Edirne ıebir Vant lif'" 
Sinekli ,, 11,07 .,,1 

Bu trende her sınıftan araba ile Bey nelnu1el Yataklı V agoıılar JC 
tarafmdan tahsis edilen tenzilatlı bir biife vagona vardır. . ~~ 

Bu fun"2züh treninin tahriki münasebefile hattın bütün iataaiy~.ıl 
culara dime için gidit ve geliı qağıda görterilen fevkalade tenzilatlı bjle"" 
lecektir. . ~ 

htanbul, Kumkapı, Samatya, Yedikule, Bakırköy, YetiJköy, K. ~' 
partalcole, Hadımköy, Çatalca, Kabakça, Sinekl<'den Edirne için gicfit 'fe J 

1 nci me•ki 8,- Lira 
il ,. ,. 6,- n 

111 ,, ,, 4t- ,, el 
Çerkesköy, Çorlu, Muratlı, Seyitler, Lüleburgaz'clan Edirneye gi~ • 

1 nci mevki 6,- Lira 

il " " 4,50 " 
111 " " 3,- " ..• ,,, 

Kırklareli, Taıacrl, Kavaklı. Babaeski, Alp_ alla, Peh!i...anköy • Uzwıl<öpro 
ve geliı: • 

ı nci mevki -4,- Lira 
J1 ,, ,, 3,- n J/. 

il 1 " " 2,- ,, .,etr} 
Yukarda göıterilen işbu fiatlar gidipe geliı ücretqeriJe bilumum " 

tiva etmekte olup büyük yafta olanlarl:ı dört yaıından ynkan çocuklar 
tatbik edilecektir. 

4 ya§mdan af'lğı olan çocuklar meccanen seyahat edeceklerdir. 
Bu biletler, kayde tabi bagajların na kl;yatına, hak bahıehnezleı. . ~ 
Tenezzüh biletleri, ancak azimdte, vakıtnameai yukarda gösterilıııı\ ..1 

snsi katlar için ve avdetle ise, Semplo~ Oryant-Ekıprea lükı katarı fı.9t' il"' 
üzere, 26 Temmuz perşembe günü sabahı 107 numaralı katara kadar, .,1 
trenlere muteberdir. eıı-'' 

Tenezzüh biletleri 16 Temmuz 1934 t.an1ıinden itibaren Şark J) i 
istasyonlarmm gitelerinde satılacaktı<. ""b fıİ~1 

Husuıi trendeki yerler mahdut olduğundan alakadarların tenezz~~1; .. / önceden almaları tavsiye olunur. MUDı__..., 

lstanbul Esnaf Bankasından: ·lı' 
ııı""ıı Banka nizamnamei dahili•inin 46 ve 47 nci maddesi . e" 

banka va.ziye? u:mumi~esinin tetkikile karar. i~!i~:U:' için h ;; lı' 
heyeti uınumıyesı 11 Agustos 1934 Cumarteıoı gunu saat 2 
binasında fevkalade içtimaa. dav~t o~un.ur. • 0ıd•İl'g 

Hissedaranın yukardakı tanhten hır hafta eve) sah•P ri'' 
h;sse senedatını banka muhasebesine irae ile vesika almaları 
nur. (1220) 
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j 

' l 
-
' 

Türk.ye Hilaliahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Eskifehirde Hilaliahmer anbarında fazla mıkdarda bulu-
nan muhtelif esyalardan (sütlük m ht l"f tabak 
ı · u e ı emaye , porae-
en çay ve kahve Fncanları emaye k' tuzluk . l'k . 

Çekl'k . • a11e, , yemıf ı , çı-
1 , vesaıre), 24 Tenun 1934 .... 

k d uz salı gunu saat 14 den 12 ye 
a. ar ~çık arttırma suretile mezkUr anbarda satılacağından 

lahplerın muhammen k . 
nispetind d . ıynıetı olan (7955) kurtJfun yüzde onu 

e epozrto akçe! · il . 
tetel<'kil t k . erı · e yevını mezkurda anbarda mü-

sa ış <>mısyonuna müracaat eylemeleri ilin olunur. 

(1214) 

f Münakasa ilcinı 
stanbul Belediyesi Sular 
Ka ~ th ldaresindenı 

Yaptırıla~~k :kr .bCivarmdaki le;?rih havuzlarmm tevsü için 
Pah zarfla .. 

1 
kn On Yedi bin metre mık'abı hafriyat ka

l - Tali l ınbna asaya kon m~tur. 
jeyi ~;; r u hususa ait i:anzim edilen şartname ve pro
labilirler. ıra mukabilinde idare veznesinden satın a-

2 -- Talipler t 
nı 'h far ~~e ahkamı mucibince kapalı zarfları

saat 0 

1 
d"e gunu olan 25-7-934 pazartesi giinü tam 

nıelidtı or~e kadar idare hey'eti Baş Katibine ver· 
nıinat r erk u saatten son teklif kabul edilmez. T e
olarak ~eklt~p Yahut makbuzları ayrı bir zarf içinde 

e ıf mektubun un içine konulmuş olmalıdır. 1 (4024) 

s~a~bu) Deniz Kumandanlığından: 
· ' 2 ve 16 T 93 · · dil D rıu Gedikli Kü "k e~uz 4 tarihlerınde neşre en e-

ııeraiti ın çu Zabıt Hazırlama Mektebine talebe kabul 
fıkrası 1~Y;ı;;nda 14 • 16 yaşını ikmal etmiş her vatandaş 

• Yaşım ikmal edenler şeklinde tashih olunur. 
(3953) 

~'·' •• • • '\ :.• " · •• • : • •• E' 

Hililiahmer Cemiyeti 
Merkezi Umumiıinden: 

Eski h· · K te ırın · .. .. • • · · • · tner rn k araca.şehır koyu cıvannda kam Hılalıah-
er ez anb d f 1 <.Be:ı: Parçaları ;rm a az a ol~p satılığa çrkanla~ ef?'11dan 

lıiYii, YÜn k l ' er~de Battanıye ve Çorap, muhtelıf l}er.t, lı:ut 
tcka, tiy:lr 

1k bez. cuzdan, müstamel hayvan örtüs~, muhtelif 
1934 cuına~e:f'e~~· ~OpÇa, köhne çadır vesaire) 21 Temmuz 
retile satıl • gunu saat 14 den 17 ye kadar açık arttırma su· 
nışun YÜzd:cagınd~n muhammen kıymeti olan (871396) ku
ba~da rnü~ekknl kısb:tinde depozito akçelerile taliplerin an
lerı ve diğer et 1 o.mısyona yevmi mezkurda müracaat eyleme· 
cağının Peyd:a 

1 a~a~ e•yanm hangi gün müzayede ile satıla
kenıafissabrk ~Pey .'.lan edileceğ; ve görmek arzu edenler için 
den hareket ett~'.fun anbara ait bir otobüsün muayyen mahal-. 

•rı eceği ilan olunur; (1211) 

Kibrit ve Çakmak 
inhisarı Mali Komiserliğinden: 
~açak takibatın t'b" l ki . öd" ınernış darng a a ı o an çakma ar, resmı en-

evvelce re .a:i 9akmaklardır. Halk elinde mevcut 
~llerle da~rn~ enerek Yuvarlak bronz veya uzun nikel 
tereddüde g h~~ olan çakmakların kullanmasında 

\.. nıa lnıanıak üzere keyfiyet ilan olunur. 

'~-.......... (4008) . . ................................ ~ 
•• Dr. Nuri Fehm· 

Göz Hek • 
1 

• ...... ( İstanbul Harici Askeri 1 
Cığaloğlu s·· ıını L Kıtaat ilanları. 1 
saat 2·6ya ka:.,e~ya Bey apart. --.;,,;;~;;;,.....;.;,,;,;,;,..;;.;.;.. __ _, 

• T el~fon 23212 
4 3833 

.. _ _. Urolog. Operat5r 

Dr. REŞİT SAr.t .... l-
131drar yrıl\arı hastalıkları müt h 

cyo)!;Ju lsıikldl caddesi (Mel assısı -=- ka ) \' u en Ruj 
-- qısı ehop B. Ap. 61 -

Kilo 
70,000 

100,000 

140,000 

310,000 

Kirazlıda bulu
nan krt'at için 

Ezine ve Geylik
lide bulunan kı
t'at için 

Bayramıç ve Ay
vacıkta bulunan 
kıt'at için 

Yekfuı. 

Fırka krt'atmm ihtiyacı o
lan yukarda miktarı ve teslim 
mevkileri yazdı 310,000 kilo 
Sığır Eti kapalı zarf usulile 
11-8-934 cumartesi günü saat 
16 da ayrı ayrı ihale edilece· 
ğinden talip olanların muay
Yen vaktinde Bayramiç:te bu 
lunan Fırka Satmalma Komis 
Yonuna müracaat etmeleri. 
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r . s ı H HAT i N t SEVENLERE 
Hususi idarelerin 1933 senesine ait 1200 cilt bütçenin M u·· J D E 

bastırılması kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip 
olanlar şartname almak üzere Levazım Müdürlüğüne mü
racaat etmeli, münakasaya girmek için de 200 liralık teminat 
makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 21-7-934 C?· 
martesi giinü saat on beşe kadar Daimi Encümene vermelı
dirler. (3578) 

lnbiıarlsr U. Müdürlüğ~nden: 
22982 Kilo Sınai Sulfat Dösut 
4895 ., Farmasötik Sulfat Dösut 

Satılığa çıkarılan yukarıda nev'i ve miktarları yazılı 

Sulfat Dösutün pazarlığı 1 - 8 - 934 tarihine müsadif Çar· 
şamba giinü saat (10) da İcra kılınacaktır. Taliplerin şart
name ve nüınuneleri görmek üzere her gÜn ve pazarlık için 
de tayin edilen güm ve saatte /;izde yedi buçuk teminatlariy
le birlikte Cibalideki Satış komisyonuna müracaatları ilan 

olunur. (3985) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

9630 adet kazan borusu : Kapalı zarfla münakasasr : 4 
Ağustos 934 cumartesi günü saat 14 te. 

35 ton Benzin : Kapalı zarfla münakasası: 4 Ağustos 934 
cumartesi giinü saat 15,30 da. 

17 kalem boya malzemesi : Kapalı zarfla münakasası : 5 
Ağustos 934 pazar günü 3aat 14 de. 

104 kalem Eczayi Tıbbiye: Kapalı zarfla münakasası : 
5 Ağustos 934 pazar giinü saat 15,30 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktar
ları yazılı malzeme hizalarında gösterilen gün ve saatlerde 
kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Şartnamelerini görmek 
ve almak isteyenler her gün ve münakasaya iştirak etmek 
isteyenlerin de usulüne tevfikan kapatılmış teklif mektupla
rile Kasımpaşada kain Komisyona müracaatları. (3756) 

4162 

1 DEVLET DEMIRYOLLA.RI iDARESi iLANLARI 1 
Haydarpaşa - Sapanca göl tenezzüh trenleri 15-7-1.934 

tarihinden itibaren Adapazaı·ma kadar devam edecektır. 
Sapanca - Adaoazar kısmı iç in ilaveten alınacak gidiş dönüş 
ücrt>tler i. 

1 
75 

11 
50 

111 
30 

kurustur. -
Haydarpaşa - Adapazar tenezzüh trenierrte beş yaşına 

kadar çocuklar (beş yaş dahil) parasız ve beşten fazla yaşta 
olan c;ocuklar da büyük yolculara mahsus Ücretle seyahat e
deceklerdir. 

Tarifenin çocuklar hakkındaki bu hükmü Sapanca · 
Adapazarı kısmında 15·7-1934 tarihindan ve Haydarpaşa· 
Sapanca kısmında da 15-8-1934 tarihinden itibaren tatbik 
edilecektir. (3914) 4243 

Lokomotif bakır ocak aksamile sair bakır ve pirinç 
rnalzemenin kapalı zarfla münakasası 3 Eylül 934 pazartesi 
criinü saat 15 de Ankarada İdare Merkezinde yapılacaktır. 
... Tafsilat Ankara ve Hayclarpaşa veznelerinde Onar li 
raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (4025) 

Çankırı Belediyesinden: 
2290 No. lı kanunun birinci maddesi mucibince Çankırı 

Şehrinin 1 / 2000 ve 1/ 500 mikyasında paftalara münkasim 
hali hazır vaziyetile 1 ·· 1000 mikyasında münhanili haritası 
ve ikinci maddesine göre kanunun tarifatına muvafık olmak 
üzere şehrin müstakbel pilarunın yapılması 15 -Temmuz-934 
tarihinden 15 - Ağustos - 934 tarihine kadar kapalı zarf usu
lile münakasaya konulmuştur. Taliplerin Çankırı Belediyesi -
ne müracaatları ilan olunur. (3917)" 4263 

iLAN 
isi.an.bul Tramvay irketi, Tramvay arabalan son hareketlerinin yeni bir 

iş'ara kadar şu suretle değiştirilmiş olduğunu muhterem ahaliye arz eyler. 
N. Hat t stik aın.>t Saat 

12 

22 

JZ 

Harbiye - F atib 

Bebek • Eminönü. 

Topkapı • Sir!.~ 

----Fatihten HarbiyeyQ 
Harbi yed en Fatihe 
Bebekten Eminönüne 

Emin önünden Bebeğe 

Beyazıttan Topkapıya 

T opkapıdan Beyazıta 
Topkapıdım Aksaraya 

lstanbul Sıhhi müesseseler 

24,20 
1,-

24,40 
1,20 (Harbiye a-

. rabalarile te
sadüf eder.) 

1 ,30 (Harbiye a· 
rabalarile te

oadüf eder.) 
1,10 
1,45 

MODlRlYET 
4305 

Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 
- Heybeliada Verem Sanatoryomunda yapılmakta olan 

memurin pavyonunun 6776 lira 89 kuruş bedeli keşifli baki
yei İnşaatı kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 
24-7-934 salı günü saat 14 te ihalesi icra edilecekir. Şart 
name ve keşifnameyi görmek isteyenlerin Sanatoryom Baş 
tababetinc ve münakasa için ele Komisyona müracaatları. 

3970 (3635) 

ihracat Tacirlerimizin 
nazarı dikkatınaı 

ı b ·1 T" S . Od d • 1 . 
1 1 "'""1 stan u ıcaret ve anayı asın an • ! 

Rigada bloke paraları mevcut olan Tacirlerimizin iş-
hu matlublarmm miktarını ve muhatap Tacirlerin isim ve 

adreslerini bildirmek üzere Odamıza mür<acaatları lüzumu i-, 

Afyonkarıhlsar l\Jadensuyuıı~n hnımsizli)!;e, Kraciğer re böbrek 
rahatsızlıklarını karşı şifal hassalarından isıifade edenlerın adedı 

gün !'cçtlkçe artmaktadır. 

AFYONKARAHİSAR MADENSUYU 
içenlere kolaylık olmak üzere su kamyonetle müşterilerinin yerle· 
rine kadar gönderilmekte ve ayrıcı on şişelik kasalarla da su 
\'eril mektedir. 

Umumi ıatış yeri: Yenipo.ııne civarında Aksaraylılar ha
nında llilılliahm er satış mağazasıdır. Telefon: 20062 

c 403n ) 403tı -1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 1 
Hesap No. Gayrimenkulün 

bulunduğu mahal 
icra No. ihale tarihleri 

233 Unkapanında ibni 933-204 
meddas mahallesin· 

Birinci artırma · 
1-8-34 

318 

520 

538 

708 

606 

de atik pıçakçı cedit 
kani paşa sokağın-
da atik 1 cedit 3 
No. lı maa bahçe 
hane 

ikinci arttırma 
16-8-34 

Samatyada Koca 934-923 
Mustafa paşa ma~ 

Birinci Artırma 
4-9-34 
ikinci artırma 
20-8-34 

hallesinde demirci 
Oskiyan sokağında 
49 No. lı bir bap 
hane. 
Beyoğlunda Hü· 
seyin ağa mahalle· 
sinde karga soka· 
ğmda eski 5 yeni 
9 No. lı aparlıman 

934-929 Birinci artırma 
4-9-34 
ikinci artırma 
20-8-34 

Şehzadebaşında 934-1178 Birinci artırma 
F eyziye caddesinde 20-8-34 
28 No. lı bir bap ikinci artırma 
hane 4 · 9 - 34 
Kasnnpaşada Bed 934-14 Açık artırması 31-7-34 
rettin mahallesinde 
şimal sokağında ye• 
ni 5 • 7 No. lı apar· 
tnnan 
Kasımpaşada Bed· 934-14 Açık artırması 31-7-34 
rettin mahallesin· 
de orta şiınal so
kağında eski 5 yeni 
2 No. lı bir bap 
hane 

'Yukarda mahalleri gösterilen emlaktan 233, 318, 520, 
538 ikraz hesap numaralı gayrimenkuller İstanbul J?ördün
cü icra memurluğu ve 708, 606 hesap No. lı gayrımenkul 
ler ise Istanbul ikinci iflas Memurluğu tarafından hizala 
rmda gösterilen giinlerde öğleden sonra saat 14 den 16 ya 
kadar açık artırma suretile sa! ılacaktır. 

işbu Gayrimenkullerden kendisine ihale edilen kimse
ye Bankamız tarafından yüzde elli (% 50) nisbetinde ve 
ahkamı mahsusası dairesinde ikrazatta bulunulacağı ilRn o-
lunur. (3980) 

Taksitle ıatılık Bostan 
Esas No. Mevkii ve nevi 

220 Çırpıcıda 55 harita No. lı 2 hektar 2120 
metro murabbaı küçük bostan 

Teminat 
Lira 

280 

Yukarda yazılı bostan talrsitle ve pazarlıkla sablacağm· 
dan taliplerin 21-7-934 cumartesi giinü saat onda Şube-
mize müracaatları. (3979) 4138 

Sen Jozef Lis~si: -~ad_ık~y 
Tedrisatın baflaması leyli talebe ıçm 12 eylül ve nabarı tal~ ı
çin 13 eylül olarak tespit edilmiştir.ilk mektep mezunları Turk 
talebeye mahsuı olmak üzere ihzari sınıfları mevcuttur. 

Telefon: 60.021. 
4154 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştababetindeı:ıı. 

ı ·ı· · H t si bir senelik ıh· Haydarpaşa Emrazı st ı aıye as ane im t 
k l E k k ·· kasaya konu uş ur. liyacı için 23 ~a em rza açı muna.. .. aat 14 de Galata· 

rAünakasa 9 Agustos 934 P~r şembe ~buİ Limam Sahil Sıh 
da Kara Mustafa Paşa sokagında .Ist d l ~ d • 

. . .. e ekkil Koınısyon a yapı acagm an ıs 
luye Merkezmde mut ~ . .. ek üzere Hastane idare Me 
teyenl~rin. şartnam!lerMını ::;mLevazrrn Memurluğuna mÜ· 
murlugu ıle mezkiir er 
racaatları. ( 4013) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Ton 
30 Dizel Mayi Mahruku pazarlıkla Mübayaası : 26 

Temmuz 934 Perşembe günü 14 saat de. 
30 Dizel Mayi Mahruku pazarlıkla mubayaası : 26 Tem 

muz 934 perıembe günü saat 15 de. . 1 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ~e mıktarı 
ılı . h ku hizalarında gösterilen tarihlerde pa-

yaz mayı ma ru l . · ·· k v almak 
zarlıkla satın alınacaktır. Şartname erını gonne. e 
. . b .. zarlığa istirak edeceklerın de muay
ısteyenlerın er gun, pa el ·ıca· k misyona müracaat
yen gün ve saatte Kasnnpaşa a ın ° 
lan. 973) 



• 

( 

MiLLiYET PERŞEMBE 19 TEMMUZ 1934 

'1 • ~ ·~ • -: - • : ~ •. ~-~ • • 

s Menba yu 
Sıhhatınızı mevsim hastalıklarına karşı korumak için 

Fenni ve medeni tesisata sayesinde çok temiz ve nefis ve pek hafif 
KOCAT AŞ menba suyunu ve gazozlarını her yerde arayınız. 

Kemali afi • ve emnı 

ilid. a 

Siz de 

Ş BA K Sl'ndan 
Bir kumbara alınız 

dırl 

,., 
"' w 

İş bankasından kum
bara alan on binlerce 
vatandaş, biriktirdikleri 
para ile, bir kaç sene 
içinde, birer sermaye ve 
iş sahibi olmuşlardır. 

-----·---~----=----------------' 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
r"' B~lediye için iki Vidanj makinesi alınacaktır. Talip o-

lan firmaların tekliflerini Belediye Reisliğine göndermeleri 
ilan olunur. (3899) 4234 

Hacı Fidan mtthumum halefi 
1s.~~t SONl~Jçl EMiN 
Beş!kcaş: Benzin deposu yanında Erip 
A. apartımanı. Tel. Kabine. 44395 

ev 40621 

............ Sllll'iiilli .. cııım ... ..a .......................... . 

SATIE 
tarafındanv ER B S 1 y B satılan 

Elejdrik cihazları nYeıinde 

SA YFfYEDB RAHAT 
Yedi ııatıı yeri: 

Metre Han Beyoğlu Tolefen 44800 
cumhuriyet meydanı Taksım 

" 
40918 

Necati Bey caddesi Salı pazarı ,, 43439 
Elektrik Evi Beyazıt 

" 
24377 

Muvakkithane cad. No 83 Kadıklly 
" 60790 

Şirketi Hayriye iskelesi OskUdar 
" 

60312 
23 Nisan caddesi No 19 BUyUkada 

" 55128 
1226 

Yukarı Boğazda Tenezzüh 

Şirketi Hayriyeden: 
Güzel boiazı K.valdara lıaclar her I.tanbullu tamr. Kavaldanlan 

ıonra yavq yavaı genifliyen ve azametli Kandenize dayanan bir laınn 

daha vardır ki halkrııuzın çotu bilmez. Büyük Liman, Poyraz 
Limanı gibi etıiz yerleri ve gfuıellikleri tqıyan bu parçayı ve Kan.
denizin nihayetsiz yayılıp bilyilyütünü göıtennek ve lıir kaç aaatlık ııerin 

ve bedayile dolu bir gezinti yapbmıak iç.in Şirketi Hayriye Cuma 
ve Pazar günleri tenezzilh ıelerleri tertip etmiıtlr. 

Cuma günleri 14,30 ve 16 da, Pazar ırtinleri 14,30 da Klip· 
rüden kalkacak olan vapurlarla bu seferler yapılacaktır. 

Cumaları 14,30 da kalkan vapur Rumelllravafmdan, 16 da kalkan 

vapur Alt'ınkumdan ve Pazarlan 14,30 da lralkan vapur Kezalik Altın

kumdan 1KllllMl yukarı Botaz denini yapacalr, Rumeli ve Anadolu F aner

lerine kadar çdop Sütlüce ilıkeleolne clönecelderdir. Bu lakehıclen blitün 

Boğaz kliyledne ve Köprllye derhal dönüt seferleri vardır. 

Bu devirler iki -t kadar levam eder. 

Bu devir için munzam ücret 20 kUJ'U§tur. Paaoıu olan mektepliler· 

den on kurut elmacaktır. 

Meccani seyahat müsaadesini veren 
nezzühler için muteber değildir. 

. j il •• • ,. 1 1 

pasolar bu te
( 1184) 

4284 

Gümrük Muhafaza Umum Ku. 
mandanlığı latanbul Satınalma 
Komisyonundan ı 

1 - Gümrükler için tam takım olarak beş tane Engler 
Taktir Cihazı 28-7 -934 cumartesi gilnü saat 14 de pazar
lıkla &atm alınacaktır. 

2 - Taadikli ıartnamesi her giln Komisyondan alına
bilir. 

3 - isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan sekıen 
iki liralık vezne makbuzu veya Banka mektuplarile belli za· 
manda Komisyona gelmeleri. (3997) -

4326 

o 
-· ' Cac:D VakıP H- fstaabul 

'IA URCUL 
TORK ANONiM ŞIR'f~ 

lST AN BUL ACEN I' 

liman Han, Telefon: 

lzmir ve Mers 
SÜR'AT YO 
İNÖNÜ vapuru 201e 

CUMA günü saat 11 de, 
rıhtımından kalkarak d~d 
mir, Antalya, Mersine gı 
Dönütte bunlara ilaveteP 
ya, Kültük, Çanakkaleye 
yacaktır. 

lzmir sür' at Y 
Her PERŞEMBE ,a 

16 da Galata nhbtnmdan 
doğnı lzmire gidecektir. pu 
her pazar günü aaat 16 da 
den kalkıp doğru lıtanbull 
cekıir. 

lmroz yolıı 
Her PERŞEMBE ,~ 

lata rıhtımından ıaat 18 d• lıl 
pur kalkar. Gidi§ ve dönüt!• 
lu, Lapseki, Çanakkale isk 
uğrar. 

Trabzon yol~ 
D 1 P v•P~rı um u ınar naıd 

PAZAR ırünü ıaat 20 d• 
nhtnnından kalkacak. Giditl• 
guldak, İnebolu, Ayancık, 
Onye, Ordu, Gireıon, Tireı.ol• 
rele, Trabzon ve Rlzeye. ' 
bunlara ilaveten Of, ve s·· 
uğrayacaktır. ,, 

·-~~~~~~~--' 
lzmit yolu 

Haftanın CUMA, PA , 
SALI ÇARŞAMBA 

bir vapur aaat 9 da Topb.,.. 
tnnından kalkar. 

Mudanya yol~ 
CUMA ARMUTLU 

TENEZZÜH SEFERL 
Cuınaröoıi giinOnclen maad• 

s6n Mudanya yoluna Topboıı' 
tnnmdan bir vapur kalkar· 
Armutlu tenezzllb aeferferi~ .ı 
P,llD vapur fstanbuldan aaat ıı,-r, 
dlfer postalar 9,30 te kalkarlııf• 
nezzüb postası ayni ırfin 

dan 16,30 ta döneT. 

lstanbul Sıhhi l'tf61 

seseler Satınalma 1' 
misyonu Reisllğbıd 

465 adet yün fani}ş 
1650 ,, lasa don 
1650 ,, fanila Jt 
1100 ,, Frenk göııı,. 
1650metre patiska .,..ıt 
200 , Yatak yfu.~ 
550 aJet pijama 

1000 metre Aınerikatı 
1000 metre Amerik~.tl 
Tıp Talebe için l~~ 

olan yukarıda yazılı ıtl~/ 
lif yerli malı etYa 24 tA 
muz 934 Salı gijnü saat i,I 
ve her biri ayrı ayrı ve !1;:1, 
neleri veçhile ve pazar°iJ 
tm alınacaktır. istekli 
müracaatları. (4006) 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ("' 60) ı Türkler elindedir· 

Türkiye fı Baakaıı t11rafıadaa teıkll oluamuıtur. idare mecllal ve mUdürtet 
heyeti ve memurlan kAmllea TUrklerden mUrekkep yeglae TUrk Sigorta Şirk"" 
ttdir. TUrklyenin her tarafında (200) O geçen aceatalarııun hepal TUrktür. Tilt' 
klyenla ea mühim mUeııaeıeleriala vebaakalanmn algortalannı icra etmektedit• 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiıı:ortalar:nı en iyi ıeraltle )apar. Ha1&r vukuunda zararları ılir'a! ve kolaylıkla &der. 

3
1 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 38 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ·-· 

!:f~:~e~:=::ı~y~~ıi:!!~::ı~~~ a lı ,. ark alt ulaA sası HdKeeu::s:a;t:,l~: . 
. yük f aide ve tesiri görülen 


