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Kapitalismin 
Sonu mu? 

ehin • s eli e a 
Dr. Nizamettin ALI 

Son zamanda kapitalismin sonu 
geldiği hakkında ~ef~~yat var. Ka
pitalism artık kar.k:ı-tur haline ge
tiriliyor. Bu netrıyat hakiki b ir 
fey mi ifade ediyor, yoksa politi
kacıların propagandası mıdır? 

Meseleyi Almanyada F reiburg 
Üniversitesi lktısat Hocası Diehl 
ele almakta ve Belçika'da çıkan 
maruf bir iktısat mecınuaaı olan 
Revue d'Etudea'de tetkik etmekte
dir. Diehl diyor ki, bir kere fer
diyetçiliği ve kapitaliami biribirin
den ayı.rmalıdır. Ferdiyetçilik 
tam evsafıle ancak Manchester' ci
)erde vaı·dı. Fakat kapitalisınde 
bilakayıt ve fart yoktur. Böyle bir 
ferdiyetçilik on dokuzuncu aarın 
bafında idi. O zaman it mukave
lesi serbestti. Patron ifÇiyi gecele
re kadar çalıştırıyordu. Hatta In
giltere' de, hususi bankalar ba~ -
not çıkarıyorlardı. Şimendiferler, 
posta, kanallar fert idaresinde idi. 
fakat bugün (bilakayıt ve ıart 
ferdiyetçilik) kalmamıthr. Bunun 
yerine devletin bir derece müda • 
halesi geçmittir. O halde, kapita
lismin sonu dendiği zaman tam 
ferdiyetçiliğin aonu anlaşdıy~rsa 
bu çoktan vakidir. ' 

Mesele şudur: iktısadi faaliyetin 
nazımlığını hususi müesseselere mi 
yoksa b.~nu ~evletin yaptığı bir 
pline gore nazımlık edecek bir ve
ya birkaç merkezi uzva mı bırak
malı? 

Diehl burada, ikinci fikrin en 
namdar mümessili olarak Berlin 
üniversitesi lktısat Hocası Som. 
bart'ı göat.eriyor ve ona şu fekilde 
hücum edıyor: 

1 - Sombart diyor ki, tekni --·· ı·· b"tm' . o gın tekamu u ı ıttır. nun için k _ 
pitalism ancak teknik sahada ye~i 
memleketlerde olabilir, teknik te 
esk:lerde olamaz. Teknik bilha• 

b l b't . . ola fU se ep en ı mı;~ r. Dünyad 
ham madde tükeniyor ve toprak : 

ak 
d • . e n us e en nema verıyor. Som _ 

bar.t'a fU surette cevap verilmek
tedır: Ham madde bitmiyor, bila
kis ham madde çıkarmak usul! . 

k 
.. 1 d. erı 

e emmu e ıyor. Mesela havadan 
ızot ~ıkarıl~aktadır. Böylece zi
raat ıhya edılmektedir. Keza kö
mürden yağ, tahtadan §eker çıka
rılıyor. Son zamanda aun'i İpek 
yapıldı. Yakında sun'i yu"n •· 

k 1 , sun ı 
pamu yapı acaktır Hatta t k' 

l ·ı d · er ıp usu ı e gı a maddeleri ist'h 1 edilmek üzeredir. Toprak n ı ~a 
d t b'I • eması. 

nı.n a ~r ahı eke?ki anlatılmıttır. 
Bınaend :~ld.te nı duruyor sözü 
doğru egı ır. 

2 - Sombart'a göre iktısad" b 
kış tarzı değiımiştir. Artık te~eb~
büs adamının tetebbüs kabiliyeti 
azalmıttır. Nerede eski iktıaat 
tefleri, nere~e ti~d~ile.r ! Diehl 
buna kartı dıyor kı, ıt hıç öyle de
ğildir. Speculation fikri hem bu-

.. vardır, hem de bundan sonra 
gun . )" h 
da genis bır ~eve an sa asına ma-
liktir. Hala f 1~als a~amları ne ka
dar cesurca ~ :'-1.' ar urul'.orlar, te-

bb .. !ere gırı~ıyorlar. Bılakis te-
fe us d • h. .. .. ' 
tebbüsün azal ıgı ıç gorulmüyor. 

3 _ Nihayet S'?m~~rt cari niza
mın deği~tiğinİ bıldırıyor. Diyor 
ki, kapital' smde .serbest hareket 

d Bugün tazyık ve takyit var. var ı. . . . 
Bu ıeheplPn burocratısatıı;ın baş
Jamı~tır. Bu h 1. hareket ımkanını 
selbediyor. Mesela kartelle~de bu 
takyit •iddetle görüln_ıektedır. Son. 

bugün her yerde fıatler kontrol 
ra, ( pcvamı 7 inci sahifede) 
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Kardeş milletin büyük Reisinin yarın 1 Almanyada karışıklık 
şehrimizden ayrılmaları muhtemeldir Eski başvekil tevkif edi

lirken öldürülmüştür Deniz şenliği şimdige kadar bir eşi daha görülmemiş 
çok muazzam bir şenlik oldu •• 

Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları önünde kardeş 
milletlerin büyük Reisleri şerefine yapılan tezahürat 

Büyük miaafirimiz Şebintah Haz
retleri, evvelki 2eceyi de Dolmabah· 
çe sarayında &'eçinniıler ve dün dai • 
relerinde metgul olarak biı; biı yere 
ı;ıkmamıtlardrr. 

Gazi Hazretleri de Beylerbeyi sa
rayında İstirahat etmiıler, akıam üze 
ri aaat 17 ,30 da maiyetleri erkanı re• 
fakatlerinde bulunduğu halde Sakar
ya motörile Boğazda bir tenezzüh yap, 
mıtlardır. 

Denizdeki ıenlik pek muhtefem oldu 
' 

Dün gece Şehintah Hazretlerı §e• 
refine denizde yapılan fener alayı 
çok muazzam ve güzel olmuıtur. Alıi 
ya, Deniz Yolları idareain;n lzmir. 
Eğe, Vapurculuk tirketinin Bartin, 
Akayın Heybeliada, Kalamıf, Şirketi 
Hayriyenin 72, 73 numaralı ve Hali • 
cin 4, 9 numaralı vapurları ile tabii· 
ıiye idaresinin cankurtaı an vesaiti, 
Liman tirketinin bet romörkörü ve 5 
uç dubası iştirak etmit, kılavuzluk ro 
morkörleri ile otuzdan fazla hususi 
motör de arkada sıralanmıılardır. Bü 
tün bu deniz vesaiti tepeden tırnağa 
kadar eelktrikle ve Türk - lran bay
raklarile donatılmıılar, Dolmababçe 

Gcui Hazretleri motörden den~deki halkın roılıun tuahürahnı seyrediyorlar 

tanbul hakikaten nurlu bir gece daha 
gcçirmi§tir. 

llk ha:urhlılar 

önünde demirli duran Yav.ız zırhlı - Saat 19 da Ege ve İzmir vapurları 
mızla diğer torpidolarımız do tanıami Galata rıhtımından kalkar<ık Topba
le tenvir edilmitlerdir. Şehinşah Hz. ne önlerinde evvelce tayın edilen fa· 
n·n teırifleri dolayısile donanan ls- mandıraya bağlaını§lardıl'. Bu arada 

Şırketi Hayriyenin araba vapuru da 
Kabata§ iskelesinden ıehir bandosu • 
nu alarak denizaltı gemimizin yaki • 
rinde demirlemiftir. Haliç ~;ı ketinin 
4 vo 9 numaralı vapurlan dc:niz ticare 
ti müdürlüğü önündeki nbtıma yanaı-

(Devaıru 7 inci sahifede) 
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"Ömrü tabii,, haddini yenen Zaro Ve- layihası hazırladı 
ANKARA, 30 (Telefonla) -

remi de yenmiş Vt~ 157 sene dolaşmış Mektum nüfusların tesçili hak-

Dün ceset üzerinde otopsi yapıldı ve Zaronın yaşa
mak kabiiiyetinin yendiği bir çok arızalara rastlandı 

Otopsiden alınac"k son neticeler Bütün dünya tıp alemine 
ilan edilecek 

Zaro Ağanın cena
zesi dün yapılan fethi 
meyitten sonra ailesi
ne teslim edilmiş ve j 

• 

belediyeden gönderi -
len cenaze otomobili" 
ile kaldırılarak Eyü
be defnedilmiştir. Ce
nazenin merasim ile 
kaldırılacağı, cenaze • 
de polis ve asker bulu
nacağı söylenmiş, fa
kat yalnız cenaze ara
bası geldiği z:ı.man Za 
ronun bütün akrabası 
müteessir olmuşlardır. 
"Cenazeyi bize sabah- . 
leyin verseydiler, beş 
yüz kişi ile kaldırır
dık,, demişlerdir. Ma. 

Zaro Ağanın fethi m eyitten sonra yüzünün 
alçıdan ka lıbı alınıyoı" 

amafih cenazeyi ailesi efradı bet 
otomobil ile takip etmişlerdir. Za
ro ~ğa, Eyüp camiinde ikindi vak 

ti namazı kılındıktan sonra aile5i 
tarafından yeni ihzar edilen kab

(Devamı 7 inci sahifede) 

kında bir kanun layihası hazırlan
mıştır. 

lhmal veya diğer bir sebeple 
yeni doğum ve ölümleri kaydet -
tirmiyenler hakkında cezai hü
kümler tatbik olunacaktır. 

Bu layiha esaslarına göre nü
fus kaydı mecburi tutulmakta 
doğum vak'alarının bir ay içinde 
ölüm vak'alarının 10 gün içinde 
haber verilmesi lazım gelmekte -
dir. 

Haber vermiyenler hakkında 
vilayet ve kaza idare heyetleri 5 
liradan 25 liraya kadar nakli ceza
ya karar verebilecekler ve bu ka
rarlar kat'i olacaktır. 

.. ~ ""·~ .. ' -·~ . ' "" 

BU G.Ü N 
3 üncli aabiftıde 

AVUKAT B. GEBE Ml1 
F r. 1 ek 

AYAKKABI FlATLARI VE MÜŞTERiLER 
Mümtaz FAlK 

4 üncü ıalıl!ede 

ÖZ DILlMlZLE 
M. Salllitıin 

..... . -,.: . . .. -_ -~ ··-

M. Göring diyor ki: ''Bize mukavemet 
edenler kurşuna dizilmişlerdir,, 

Von Papen'de isticvap edildi 
BERLIN, 30. (A.A.) - Reuter a

Janaının iıtilıbaratına nazaran, Nasyonof 
Soayaliat fıriuı&ının bazı zümreleri an.
unda iıyan çıktığı rivayetleri dönmek· 
tedir. j 

M. Göring'in evi, zabitanın nezareU 
altındadır. 

Tirgarten mahallesi, M. Göring'in 
buoıni poliı meınurll\r\ tarafından mu• 
hafaza edilmektedir. Bu hadiselerin men 
tel Münib tdıridir. 

Anadolu Ajansının notu: 
Bu haberi teyit eden mabiyetlte ıim

diye kadar Berlinden baıka bir haber 
alını:naınııtır. 

Eaki Başvekil öldürüldü 
PARIS, 30. (A.A.) - Eıki Alman 

B"'fVekili jeneral Yon Schlcicher'in Ber· 
lin civarındaki bir aanatoryomda bugün 
tevkif edilirken öldürülmüş olduğu te
eyyüt etmektedir. Jeneral mukavemette 
bulunduğundan kendisini tevkife memur 
edilenler tarafından vurulmuıtur. 

BERLIN, 30 (A.A.) - Alman iı· 
tibbarat büroıu bildiriyor: 

Sabık ordu nazırı Yon Schleicher 
hücum kıtaatı idareıinin devlete mu· 
baaım mahafiliyle ve ecnebi devlet • 
]erle münaaebatta bulunduğu ve bu 

(Devamı 7 inci sahifede) M. Görinır 

Sinemaların kapanmasın
dan hazine zarar görüyor 
Dün bir heyet Başvekili ziyaret etti ve 
Ankaraya bir murahhas gönderdiler 

Maliye Vekaletinin Belediye Reisine sinemaların 
açılmasını ve Devlet hazinesine ait vergilerin 

kaybına meydan verilmemesini bildirdiği söyleniyor 
Sinemalar, İstanbul halkının 1:. ;Jdiği veçhile Darülaceze hissesi 

verilmediği için bir müddettenberi belediye tarafından kapatılmış-
tır. (Devamı 7 inci sahifede) 
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AkaGONDOZ 
:: Sizin En Büyük'ünüz, bizim Bu bağlanış yalnız ikimiz için ~ 
5 En Büyük'ümüze ve onun açtığı değil, fakat bütün bir dünya i - 3 
~ yolda yürüyen bize konuk oldu. çin yepyeni bir olgu "hadise" § 
::= Günler var ki iki En Büyük'le ve yepyeni bir meseledir. §i = iki En Büyük Ulus maddi, ma- Biribirine bu kadar pürüzsüz, :3E 
§ nevi bir bayram içindedir. Bu bu kadar meselesiz bağlanan i- ES 
SE konuk günlerini bir parlak se- ki millet ve devlet • bugün - az §i 
E vinç bakımından önce, bir yeni görülür. § 
SE ta "ilı bakımından tahlil ve mü- Düne kadar aramızda var E 
- talea etmeliyiz. gibi görünen ve mesele sanılan S 
:= iki Büyük Ulus'un geçmişin- şeylerin, bugün anlaşıldı ki hiç ~ 
5 de oldıığıı gibi bugününde ve ge birisi yokmuş ve olmıyacaktır. §3 
~ leceğinde olan hayatlarındaki Göniiller, kafalar, nabızlar, şİ • § 
:= tıpa tıp benzerliği, sonunda iki- lahlar, ve hepsi birden ülküler 3 = sini de biribirine bağlamıstır. (Devamı 7 inci tahifcdt) ~ 
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TARIHt TEFRiKA: 78 

İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GORl.) 

Abdülhamidi bile tirtir titrettiğini 
zanneden adam! 

Doktoru elden bırakmak istemi
yen ve ne olursa olsun kendi tara
fına çekmek istiyen Ahmet Cela -
\ettin Pa•a doktora 1905 senesi ni
hayetlerine doğru yazdığı bir mek
tubunda diyordu ki: 

"Üstat Hazretlerine ramazan 
tebrikatı vesaireye ait olmak üze
re yazılan mektuplara elan cevap 
alamadık. Tabii bayram tebriki 
de yapılacaktır. Şayet kendis'n -
den hiç cevap alınmıyacak olursa 
biz de ayni suretle sükütu ihtiyar 
ederek, teahhüratın sebepleri ma
lüm oluncıya kadar muhaberatı ta 
til edeceğiz. 

Sizin ~hsınız hakkında endiıte
ye dü,meğe mahal yoktur. lhtiya
<:atınızın temin olunduğunu bile
rek tahsilinize vesair me,guliyetle
r" nize devam ediniz. Size gönde
rllmesi lazımgelecek tediyat için 
bana zamanında malümat verme -
n · z kafidir. 

Avdetimde Sezai Beyi görüp ve
da edemediğimden dolayı meyus 
isem de, kendilerine olan kalbi his 
!erimden emin bulunduklarını ü -
mit etfğimden bu gibi adi mera -
sim cihetinden hınule gelen teka
sü' ün nazarıdil<lcate alınmıyacağı
nı zannederim. Kendisinin gözle -
rinden öperim. Bu selamıma şu 
cümleleri de ilave ediniz: Şimdiye 
kadar beyhude değilse de, pek eh
line vermemiş oldukları zahmeti 
kalemiyelerini hakkile takdir eden 
namusperverane bir rüfeka heyeti 
ile isabetkarane gidecek yolsula -
rın muhterem azasından birisi bu
lunacaklarını ve bu hususta bir 
haftaya kadar kendilerine tafsilat 
vereceğim"zi şimdilik malümat ol
mak üzere söyleyiniz. 

Ahmet Rıza ile olan mülakatını
za gelince: Zamanınızı suiistimal 
ettiğinizi, daha doğrusu tenezzül e 
dilmiş olduğu kanaatini elbette si
ze göstermiştir, ümidindeyim. Biz
den memul etmediği itte on altı se
nedenberi kendisi ne eserler gös
termittir? Zaten utanmakla sıkıl
manın olmadığı yerde hakikat 
mahkumdur. 

Sabahattin ile olan müli.katını
za gelince; cali olan nezaketinden 
ve simdiye kadar vaki olan ehem
miyef nin de ondan "baret bulun
duğuna •üpheniz kalmadığını zan
nederim.,, 

Terakki ve ittihat Cemiyetini i
çinde bulunduğu müzayakadan 
kurtarmak için parası çok olan Ah 
met Celalettin P14a gibi bir zat or
tar,a c;ıkmıştı. Fakat maatteessüf 
altlı ısa olduğu için ondan da bir 
f yda hasıl olamıyacağı anlaşılı -
yordu. Paşanın yapılan itlere aklı 
ermed"ği halde, on on be• seneden 
beri Avrupada çalı~n ahrarı ida
rdi ve kontrolü altına a!mıya kal
kıfmasını herkes çok garip bulu -
yordu. Pata o kadar fazla bir bü
yüklük hastalığına tutulmuttu ki 
oturduğu yerde Abdülbamide tah
kiramiz telgraflar yağdırıyor ve 
bununla pek büyük ~ler gördüğü
ne kail bulunuyordu. Abdülhamidi 
bile titrettiğini zanneden bir adam 
nasıl olur da Ahmet Rıza, Dr. Na
zım Beyler ve saireleri gibi küçük 
adamlara ehemmiyet verebilirdi! 

islerin bu tarzda yiirüyemiyece
ğini Diran Kelekyan Efendi de an
lamıatı. 9 kanunuevvel 1905 tari
hinde Dr. Bahattin Şakir Beye yaz 
dığı bir mektubunda diyordu ki: 

"~vrupaya tetrifinizi müteakip 
takdrm ettiğim mektupta isimleri
ni saydığım zatlar istima edilir~a 
~imdi hariçte eli sıkılabilecek he : 
men hemen hiçbir k"mse tanımı
yorum. Mu!ıalefet politikası ale
minde hemen rubu asırldc tecrü • 
hemin semeresi olarak size itimat 
maddesi hakkında bir kaide arze
deyim: Muayyen bir ittigali olmı
pyan, esen rüzgara göre dost ve fır· 
ka değittiren, bahusus bütçesi mü
tevazin ve ihtiyatltar olmayıp had
dinden fazla masraflara kalkıtan 
adamlardan çekinmelidir. Şahsi 
işlerinde mesleği, hesabı, intizamı 
olmayıp ta umumi işlerde meslek 
ve intizam sahibi olmak mümkün 
değild'r. Bu adamlar ekseriyetle 
siyasiyatın serserilcridir. Onlar po 
l.tika ile mahza gösterif ve menfa
at iç:n iştigal ederler. Velev ki pek 
parlak görünseler bile, bu gibi a
rlamlardan fevkalade çekinmeli -
d r. 

Kardeşim! Sizi "kardef., kelime 
sinin hakiki manaıile manevi mev· 
cudiyetimin bir parçası bildiğim 
cihetle, butün ahvali açıktan açı
ğa arzedeceğim. Bunlar arasında 
pek garip hallere, pek actklı haki-

katlere tesadüf edeceksiniz. Hep
sini derin derin dütünmenizi rica 
ederim. Fakat hiç bir hal sizi nev
mit etmesin. Biz harbe giritmit as 
ker vaziyetinde olduğumuzdan, ü
mitsizliğe dü . neğe hakkımız yok
tur. Ne kada•· büyük müsademe -
lerle kartıl141rsak karşıl~lrm, da 
ima ileriye doğru yürümek vazife
ıile mükellefiz. 

Biz vatan ve hürriyet gönüllüle
riyiz. Gönüllü manen muvazzaf 
askerden daha büyük fedakarlık 
göstermeğe mecburdur. Çünkü 
cenk meydanına rızasile atılmış ol
duğundan, kanının son damlasını 
verinciye kadar fedakarlık göster
mezse, vekarı sahte bir adam oldu 
ğımu ispat etmit olur. insan ken -
diliğinden milyonlarca vatand141-
nın t'ki.yetlerine ve emellerine ter 
cüman sıfatını alırsa , nefsine ne 
büyük bir paye tevcih edilmiş o -
lur ! Bu payeyi biz kendi aahısları
mrza verdik. Şimdi ona İayık ol
duğumuzu İspat etmeliyiz. işte bu 
nun için biz timdi gerek vatandat
larımrza, gerek kendi v:cdanımıza 
kartı büyük mes'uliyet altında bu
lunuyoruz. Ben namusum ve iki 
evladım üzerine yemin ederim ki 
her ne yapıyorsam daima büyük 
mes'uliyeti gözönünde bulundura
rak yapıyorum. 

Şimdi size herteyden evvel Ah
met Celi.lettin Pasa hakkındaki fi
kirlerimi ve mütaİealarımı arzede
yim. Çünkü bu zatın da bize ve bi
zim de kendisine karşı ne tarzda 
muamele olunacağı hakkında müt
tefik bulunmalıyız ki yazacağım 
feyler iyice anla.ılsın. 

Ahmet Celalettin P14a hakkın
daki fikrimin lstanbuldan ayrılma 
dan evvel ne olduğunu bilirdiniz. 
Sonradan geçen ahvali de size yaz 
ıntfhm. Patanın simdiki vaziyeti
ni ve temayüllerini de Pariste ken
diniz gördüğünüz gibi elbette bu 
hususta bir çok malumat ta elde et 
tiniz. Bunlardan anlamıt olacak
sınızdır ki Ahmet Celalettin Pata 
külliyen herhangi bir isi kavramak 
tan ıic" z bir adamdır; 'eğ.,.- bugün 
tekmil Avrupadaki hürriyet müca
delelerini, doğrudan doğruya Av
rupayı ve hizmet etmek iddiasında 
bulunduğu davayı zerre kadar an
lamamıt ve anlamıya da büsbütün 
iktidarı olmıyan birisi varsa, o da 
Ahmet Celalettin P14adır. Dikkat 
buyurunuz ki Mısıra gelelidenberi 
gerek politikaca, gerek kom"tet:k
çe azçok bir iş görülebildi ise, be 
hemehal p~ya karsı onun fikir
lerine gözyummak ~yesinde müm 
k_ün ~labilmittir. Pa~ya timdi ga
rıp bır megalomanie gelmit oldu
ğundan, yalnız kend "si faydalr hiç 
bir iş görememekle kalmıyor. baJ
kalarının it görmesine de mani 0 • 

luyor. Malumatfüruşluğuna o de
rec~d.e mağluptur ki kendi ittiraki 
harıcınde az çok gizli bir ~y ya -
pıldrğını anlar anlamaz, bunu ya
panlara karşı düşman oluyor ve ya 
pılmakta olan işi bozmak için ha
zan mühim paralar fedasından ge
ri durmuyor. 

- B."tmedi-

Akdenize mahreç 
Selanikte Bulgaristana 

serbest 
bir mıntaka verilecek 

SOFYA, I (Milliyet) - Pa
risten bildiriliyor: 

Atinadan radyo ajansına bil • 
dirildiğine göre, pek yakınıi'a Bul
garistanla Yunanistan arasında bir 
demiryolu yapılması için müzake · 
relere başlanacaktır. 

Bundan batka Bulgaristana 
Akdenizde bir iktısadi mahreç ve
ıilecektir. 

Öyle anlaşılıyor ki, Yunanis
tan Selıinik limanında Bulgarista
na büyük bir iktısadi serbest mın
taka bırakmağa razı olacaktır. 

Kazanç vergisi kanununa 
ilave 

.. A_NKARA, 30 (Telefonla) _ 
Hukumet kazanç vergisi kanunu
na bazı hükümler ilavesi hakkında 
meclıse bir layiha sevketıniştir. 

Bu layihaya göre, kazanç ver
gisi kanununun neşrinden sonra 
ihdas olunan bazı maliye memu • 
riyetlerinin kazanç veı:gisi kanuni 
hükümlerini tatbike salahiyetleri o 
lacaktır. 

MiLLiYET PAZAR 1 TEMMUZ 1934 

Yunanisfanda 
İhtilal şayiası çıktı f ev

kalade tedabir alındı 
Bu ıayiaları bir takım borsacıların çıkar

dıkları anlatılmaktadır bir çok 
kimseler tevkif ve tecrit edilmişlerdir •• 

ATtNA, 30 (Müstaceld~r) -
Dün gece ihtilal hareketi olacağı
na dair müşeddit şayialar deve • 
ran etmekteydi. Hatta sarih vak'a 
lar ve isimler dahi zikrolunmak - ı 
taydı. 

Bu hareketin Plastirasa mensup 
eski küçük zahitler tarafından ha
zırlandığı söyleniyordu. Bu şayia
ları hemen haber alan hükümet 
derhal fevkalade tedbirler ittihaz 
etti. 

Atinada, Pirede ve Selanikte 
bulunan kolordular • seferber hale 
geçnek için emir aldılar. 

Kolordu kumandanları geceyi 
kışlalarda geçirdiler. Fakat hiç bir 
hadise olmadı. 

Bu sabah bütün şehir içinde 
tam bir sükunet ve asayiş müşa
hede olunmaktaydı. Bu vaziyetin 
bütün vilayet meri<ezlerinde de 
hüktim ferma olduğu haher veril
mektedir. 

Deveran eden şayiaları teyit e
der hiç bir hareket kaydolunma • 
mıştır. Bu hususta muhtelif tef
sirler yapılmaktadır. 

Bazılarının fikrince hareketi 

İngilterede 

Kabinede bazı de
ğişiklikler oldu 

Mesai ve münakalat 
nazırları tebeddül etti 

LONDRA, 30 (A.A.) - Me
sai nazırı M. Batterton arkadaşla
rının umumi rica11 üzerine işsizle
re yardım komitesi riyasetini ka
bul ederek mesai nazırlığından is
tifa etmittir. 

Bu İ3tifa üzerine kabine<ie a,a. 
ğıdaki tebeddülatın olacağı zanne
dilmektedir: 

Münakalat nazırı M. Oliver 
mesai nezaretini, hazine nazırı M. 
Belişho münakalat nezaretini de
ruhte e<İ'ec~k ve harbiye nazırı M. 
Cooper de hazine nezaretine ve -
kalet edeceh•ir. 

LONDRA, 30 (A.A.) - Me
sai nazırı Sir Hanri Bettertonun, 
kabineden çekilmesi üzerine na -
zırlar arasında değişiklikler olmu,, 
mesai nazırlığına , münakalat na
zırı Mr. Oliver Stanley, müna -
kalat nazırlığına maliye müsteşa· 
rı Mr. Leslie HorebeliS'ha tayin 
edilmişl~rdir. 

iskan teşkilatı 
Yeni hazırlanan layihanıa 

esasarh 
ANKARA, 30 (Telefonla) - tı

kan tetkilatı hakkında hazırlanan bir 
layiha Heyeti vekileye verilmiıtir. La 
yiha eıularına söre iıkin teıkilitı vi
layet ve merke:ı: olarak iki kıama ay
nlmaktadır. Viliyet tetkilatlan sey
yar olacak ve heyeti vekilenin veya 
Dahiliye Vekaletinin göstereceği ıa • 
halarda it görccekt:r. Merkez ve vi
layet tetkilitlan yeni ve eski memur 
'ardan alınacak mütehaaııs unıurl•r· 
dan mürekkep olacaktır. Hükiımct 
mevcut iakan tetkilatına dahil me
murları lüzum gördüğii zaman taafi. 
ye edebilecektir. Yeniden tayin edile 
cek memurların maaşları makul had
ler dah"linde tesbit olunacaktır. Yeni 
iaki.n kanununun tatbikatını temine 
matuf olarak alınan bu tedbirler me• 
yanında bilhassa memur tetkilattr1ın 
ehemmiyeti tebarüz ettirlmit ve yeni
den alınacak memurlardaki huıusi 
hususi vaııAar ve her memurun vazi· 
fe ve mesuliyetin"n dereceleri layiha
da tasrih edilmittir. ,Yeni tayin oluna 
cak memurlardan vazifelerinde ih· 
mal, dikkatsizlik, gevşeklik gösteren
ler hükümetten hiç bir hak istemek 
aal.ihiyeti olmadan vazifelerinden çı· 

Ankarada Mithat Beyin 
evinde yangın 

ANKARA, 30 (Telefonla) -
Dün Yeni şehirde DPvlet Şurası 
mülkiye dairesi reisi Mitat Beyin 
evinde yangın çıkmış ise de der
hal söndürülmüştür. 

Yangına sebep amele tarafın
dan kaynatılan boyanın tutusma
sıdır. İki amele hafif surette yara
lanmıştır. 

yapacak olan zabitler bu tedbirle
ri gorur görmez ve hükumetin 
her türlü hareketi her bir suretle 
bastırmak kararında bulunduğu -
nu anlar anlamaz hemen planla -
rından vazgC91llişlerdir. 

Bazılarının fikrince de bu en -
dişe verici şayialar uydurmadır 
ve borsada eshamı düşürmek i -
çin muhtekirler tarafından çıka
rılmıştır. 

Bu son fikir hükumetin de fik
ridir. Hükumet matbuatı bugün 
halkın hassaslığından istifade et
mek istiyenlere hücum ve böyle ha 
diselere sebebiyet veren muhale -
fetin hattı hareketini takb''ı etmek 
tedir. -

Bugün sabahtan itibaren bu gi
bi şayiaları ortaya çıkaranlar hak
kında şiddetli takibat başlamıştır. 

Hayli kimseler İsticvap edile
rek tevkif ve tecrit edildiler. Ef • 
karı umumiye heyecan içindedir. 

M . Kondilisin beyanatı 
ATlNA, 30 (Müstaceldir) -

Mösyö Konc:liliı hiç bir hadise 
çıkmadığını söylemiş ve şayiaları 
bedhahane olarak tavsif etmiş
tir. 

Yunanistan 

Hudutlarını tahkim 
ediyor 

iki Türk Jeneralinin 
Ati nayı 

ziyareti mevzubahıhr 
SOFYA, 1 (Milliyet) - Ati

nadan bildiriliyor: 
Yunan harbiye, bahriye ve da

hiliye nazırları bugünlerde Seli • 
niğe hareket edeceklerdir. 

Bu seyahatin sebepleri gizli 
tutulmaktadır. Yalnız Yunanlıla

rın bütün Yugoslavya hududunu, 
bilhassa Selaniği ciddi olarak tah
kim etmek istedikleri söylenil • 
mektedir. 

tleride Selanik birinci derece· 
de bir askeri mıntaka olacaktır. 
Atinaya pek yakında birisi erka
nı harbiye reisi olmak üzere iki 
Türk ceneralinin gelmesi be~le • 
nilmektedir. 

Bu iki T Ül'k cenerali Ceneral 
Kondilisle şarki ve garbi Trakya 
huciutlarının tahkimi meselesini 
görüşeceklerdir. 

Mecliste kabul 
edilen kanun 

ANKARA, 30. (A.A.) - B. M. Mec
liai bugün saat 15 te rei. vSili Eaat 
Beyin reisliğinde toplaıınıq.tır • 

Belediye kanununun onucu madde
sinin 26 ınct fıkrasına mÜZeyYel kanun 
teklifi bir müddet miizakereden sonra 
Adliye encümenine tevdi ve 26 mart 
1931 tarihli ve 1798 numaralı kanunun 
birinci maddesine bir fd<ra ilavesine da
ir kanun Llyıhaaı ile Aydının Çine kaza
sının Bölüntü köyünden Mehmet oğlu 
Mustafa ile, Boyabadın Düz Karaağaç 
köyünden Yusuf oğlu lbrahimin ve Kon 
yanın Mamuriye mahalleainden Mah • 
mırtla, Akıarayın Gelberi köyünden 
Yusuf oğlu Hasan çavutun ve Malat -
yanın Komik köyünden Süleyman oi • 
lu Mebmedin ölüm cezalarına çarptırıl
maları hakkındaki mazbatalar ile ka -
çakçılığm men ve takibi hakkındaki 1918 
sayılı kanunun 37 ve 60 ıncı maddeleri
nin deği,tirilmeıine ve kan.._ bir mad
de ilave ed:lmesine, müdjlfaa ve tayyare 
reami pullarının damga pulu bayileri va• 
11tasile sattınlacağına ve yüzde 5 be • 
yiy~ aidatı verileceğine, 28 §Ubat 1340 
tarih ve 423 numaralı belediye vergi ve 
resimleri kanununa bir madde ilivesine 
ceza evlerile mahkeme binalan intası 
kar,ıbğı olarak alınacak harçlara ve 
mahkumlara ödettirilecek yiyecek be -
dellerine, Posta, Telgraf ve Telefon ida
resi teşkilatı hakkındaki 23 MayıS 1933 
tarih ve :nos numaralı kanunun 11 in
ci madde.ine bağlı bir numaralı cetve • 
)in vilayetler kısmında tadiller yapılma• 
sına dair kanun layıbalan müzakere v .. 
bbul edilmi,l'ir. 

Meclis pazartesi günü toplanacaktır. 

Borsa kanunu 
ANKARA, 30 (Telefonla) 

Muş mebusu Hasan Reşit Bey 
borsa kanununun bazı maıideleri -
nin değiştirilmesi hakkında meclise 
bir kanun teklifinde bulunmuş
hu·. 

...... :._~;_ .. ~,~ . ' .. . ..--- ,, ..... ' 

Şehinşah Hz.ne hediye edilen fay yare 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Kayseıi tayyare fabrikcuında imal 

edilip lran Şehinşahi Hcuretlerine hediye edilen mektep tayyare•ini 
tayyare yüzbafısı Enııer Bey önümüzdeki ıcünlerde Tahrana götürecek
tir. 

Kambiyo ve esham kaçıranlara karşı 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Hükümet müsa.ade•iz harice kambi

yo, nukut ııe esham kaçıranlar hak kında Meclue bir kanun layihıuı 
ııermiftir. Bu layiha esıulanna göte, memleket haricine altın kaçıran
lar hakkında tatbik olunan kaçakçılık kanunu hükümleri nukut, kambi
yo ııe esham kaçıranlar hakkında da tatbik edilecektir. 

Kazanç temyiz komisyonları 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Kazanç temyiz komuyonu azalığına 

•abık darphane müdürü Ali Cemal Beyin tayini kararlafmıştır. ikinci 
kazanç temyiz komi•yonu rei•liğin e tayin edilen Hiimit Bey ııazilesine 
başlamı,tır. 

Ecnebi müesseseler in kazancı 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Münhasııun alım yapan ecnebi mü

esseselerinin kazanç ııergisi hakkında Maliye Vekaletinin hazırladıifı ve 
ni bir izahname Defterdarlıklara g önderilmİftir. 

Başvekil Fırkada izahat verecek 
geni kanunlar Meclise sevkediligor 

ANKARA, 30 (Telefonla) - Hükümet Mecluin tatilinden eııııel 
müzakere ııe kanuniyet kesbetmesi lüzumlu görülen bcuı kanun layiha 
larını önümüzdeki günlerde Meclise seııkedecektir. 

Bu ııaziyet karpsında Meclisin ancak hafta sonu ııeya cumartesi gü 
nü yaz tatili kararı ııerebileceği an /aşılıyor. 

Başııekil Paşanın Ankaraya aıı detinde nronra toplanacak Fırka gru 
punda harici i,ler hakkında ııerece ii izahata da ehemmivet at/olunmak 
tadır. 

Ecnebi şirketlerin harice göndere-
cekleri faizlere dair kararname 
ANKARA, 30. (Telefonla) - Ecnebi şirketler:n harice göndere

cekleri temettü ııe faizler hakkında hazırlanan kararname projesini 
tetkik edecek komisyona Maliye Vekaleti Nakit işleri müdürü HoJ.t 
Nazmi beyi, lktısat Vekaleti konten ian seli Mümtaz beyi, Merkez Ban
kası da Müdürü umumi muaıı ıni Ceııdet beyi seçmiştir. 

Muhafız gücü bisikletçileri 
GARZAN, 30. ( A.A.) - Muhal ızgücü bisikletçileri Siirt' ten bu -

raya geldiler. Uzaktan atlılar karşıladılar. Şehir methalinde kayma -
kam, Şube reüi, kaza erkanı tarafından istikbal edildiler. 

Maarif Vekili beyanatta bulunmadı 
AN KARA, 30. ( A.A.) - Bakalorya imt:hanları münasebgetile ba

zı gazeteciler Maarif Vekili Beye bcuı beyanat atletmif~erdir. 
Yaptığımız tahkikata nazaran Vekil bey kimseye bu huıru•ta be

yanatta bulunmamı1tır. 

Ağrı dağı suçluları hakkında karar 
ADANA, 30. ( A..A.) - Şehrimiz ağır ceza mahkemelerinde duruf

maları biten ııe C. M. U. si taralınd an idamları istenen Ağrıdağı suç
luları hakkında karar eııııelki gün geç ııakit anlaşılmıştır. Karara gö
re suçlulardan Em·n paşa oğlu Ömer, marul oğlu Şükrü kardeşleri Yu· 
suf ve Kerem, Sultan oğlu Yıuin, Hako oğlu Haşo ııe kardeşi Merno 
idama, Hüseyin oğlu Ali keza idama fakat yaşından ııe al kanunun· 
dan istifade ederek yedi sene hapic cezasına çarpı!mı,lardır. Suçlulaı, 
dan Hüseyin oğlu Akil hakkında bir iki şahidin dinlenmesi için eıı
l'akın ayrılmasına ııe duruşmanın deııamına ııe geçenki celsede C. M. U. 
si tarafından yine idamları istenen 17 kifinin beraıaline karar ııeril • 
miştir. 

lsveç ile klering itilafı 
ANKARA, 30. (Telefonla) - lıııeç hükümeti ile hükümetimiz a

rasında yarından itibaren meriycte girecek bir ticaret ııe klering itila
fı aktedilmiftir. 

Bu itilafa. göre bazı lsııeç eşyası kontenjan harici memlekete ithal 
olunabilecek, hususi kontenjanları bir cetııelle tesbil cdı~...ın bir kısım 
eşya da memlekete serbestçe girebil ecektir. 

Buna mukabil lsııeç hükiimeti Türk mallarına karfı hiçbir konten· 
jan tahdidi komamayı taahhüt etmiştir. 

Matbuat müntesiplerinin pasaportu 
ANKARA, 30. (Milliyet) - Kil iste pasaport vizelerine dair 840 

numaralı kanuna bir fıkra te:zy.line dair layıhanın müzakeresine Ah
met lh•an Bey (Ordu) gazete ve Ajan• mü~te.iplerimn pcw.ı_l!!!rtları • 
nın ellerinde bir deııletıfnakamından ııerilmıs ııesika bu,unmak ııe mü· 
tekabiliyet f'lrtile parasız ııize edilmesinin ;aiz olacağı kaydının iia
ııenni teklif etti. Ve bu teklif kabul edildi. 

/ ktısat vekaletinde geni tayinler 
ANKARA, 30 (Telefonla) - lktı 

sat vekileti kontenjan ve takas umu 
mi katiplikleri beynelmilel ticaret mü 

• kaveleleri dairesi milli korunma ve ti 
cari politikası dairesi namı altı.ıda ye 
niden tensik edilerek batına oaş mü
§avir ünvanile Dr. Bürhan ~ilnı.i Bey 
tayin edilmittir. Sabık Berlın Tıcaret 
mümeuili Ni2amettin Bey Loııdraya, 
Tiryeıte ticaret mümessili Şükı Ü Ziya 
Bey Romayat kontenjan servisi ıefi 
Mümtaz Bey Moskovaya, beynelmi • 
tel ticaret mukaveleleri dairesi müdü
rÜ Avni Bey Prağa tay'n edilmitler· 
dir. Ticaret komiserliklerine Türk o
fisi raportörlerinden Mithat Bey Is • 
kenderiye ateşeliğine tayin edilmiş ve 
Pariı ticaret mümessili Fahri Bey 
Konıiye ve Atina Ticaret mümesıi1i 
Halil Mithat B. ateşe ünvanile memuri
yetlerinde ipka edilmitlerdir. 

Almanya ile olan ticaretiıniz~e 
ehemmiyetine mebni Almanyada bır 
de ajanlık tesis solunınuştur. . . .. 

Vekiılet erk8.nından diğer ıkı mu .. 
dürün de at~eliklere .tayin,1eri ~a • 
her alınmıttır. Yeni tay n. edıle~ tıc~· 
ret ateşe ve konsiyelerı . Turkofı~ 
yaıaaı mucibince memur edıleceklerı 
memleketler umumi iktısadi vaziyeti 
ticaret politikası bel'\ batlı ithalat vo 

' 1 • • ihracatları, Türkiyeye o an tıcan va 

akdi münuebatları, Türkiyeden ithal 
etmekte oldukları ve umumi ithalatla 
rına nazaran ithalleri kabil olacak 
maddelerin iatihaal -ve t:careti, mem 
leketimizde tekasüf ettiği sahalar, bat 
lıca alakadar müstahsil ve ihracatçı
larımız bu mallarımızı rakip mallara 
nazaran ticaret evaafı ve ili..h hakkın 
da birer tez ihzar ve Türkofiı komi
tesinde müdafaaya mec.bur olacak • 
!ardır. 

Bu suretle gi:decekler memleket 
hakkında kafi malılmata malik ol
duklannı i~t edemiyen memurlar, 
memuriyet mahallerine gidemiyecek
lerdir. 

iç ve dış te~kilat telgraf kotları da 
teVh"t edilmittir. 

Türkofis lzmir tubesi müdürlüğü 
ne Akil Emrullah, muavinliğine Mar 
silya i.li ticaret mektebi mezunların .. 
dan Rahmi, raportörlüğüne aabık ko 
miserlerden Baha Beyler tayin olun-
muştur. 

Merkezde mevcut ticari kanun1a1' 
aerv:sine Ereğlili Fuat, ticaret muka .. 
veleleri servisine eski beynelmilel tica 
ret mukaveleleri dairesi muavini Nafi 
ve ticaret mukaveleleri müzakere he 
yeti bürosu başkat'.pliğine Londra ti~ 
caret fakültesi mezunlarından Huldı 
Bey tayin edilmiştir. 
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Ar=~ı::r..!~hemı?. 1 E H ! R H A B E R L E R İ Ayakkabı ffatı;. 
• Bir ya,lıca, ~şman, göbekli, bo EKONOMi Ve müşterHer 
g.azına Jiifkün avukat tanınm. Çe ı•htı•kaA r bu•• tu••n hızı•ıe hu•• k- ViLAYETTE Dünkü yazımızda, ayakkabıcı. 
tın huyu vardır. Kendinden küçü- Buzhane Avukatlık lor ve dericilerle, lastikçiler arasın 
ğüne karfı sert, büyüğüne karsı daki rekabeti nıevzuu balısetmif 
kaymak gibidir. Dedim ya bir y:v. u·· cretlerı· •• •• d t Kanunu ve bunıın için fazla bir encliıeye 
lı avukathr. Tutalım da 'bu :ıat:ı munu su••ru••p gı• 1•yor mahal olmadığını söylemiftik. Çün 
Celil Bey diyelim. (Bıı is:rnn, avu • kü lastikçilik ayakkabıcılığı ve de 
katın asıl imıine hiçbir benzer Buzhaneler ücretleri ancak Kimler Avukatlık yapar, riciliği öldürecek derecede telıli -
yeri yoktur ha!) " e· 1 k 40 40 1 k keli cleğildir. 

Celil Bey alqamları :Atô Beyi koruyabiliyor muş lr para 1 Şey paraya, para 1 kimler yapamazlar? Lastik ayakkabı giymek niha-
görür (yani ak,amları birkaç ka- Ticar"1 odasımn buzhaneler 15 k J Avukatlık Kanununa müzey- yet senenin bir mevsimine munha-
Jeh atar) çokça da yemek yer... meselesi etrafındaki tetkiki şaya- şe Y U fUŞa Sa ti 1 Y Or ••t' yel kanun dün vilayete bildfril- sırJır. Ve herkeu te bu mevnmJe 
Eh böyle ölçüsüz, tercızUiz yenip nı dikkat bir safhaya giımittir. • • 0110 • • mittir. lastik ayakkabı giymez. Çünkü las 
içilince doğacak akıbetlere katlan Bu meııelenin tetkiki için ida- " Millet meclisi muhtekirleri kahredecek salahiyeti Kanuna göre beş dava vekili tik ayakkabı ayağı yakar. Kı~n da 
malıclır. re heyetinden ayrılan üçler heyeti alakadadar makamlara vermiştir. Mücadele bulunm.yan yer!erde dava vekil- Jehirliter, kaioşlan ve la.tikleri 

Celil Bey karnında, belinde bir İşin büsbütün içinden çıkılmaz liği yapmak üzere biliinııtiban ken- kullanmak için muhakak deri ve 
takım ağrılardan müfiekidir. Ha- bale geldiğini görmüıtür. hazırlığı lafı istihzaya benzer. Halka yazıktır .. ,, dilerine ruhsatname verilmiş o- kösele ayakkabı giymek mecburi-
zim güç, kalp piirtelôş, böbrekleT Heyet buzhaneleri lıirer birer ihtikar, Belediye, Avni Bey lanlar baro te§Ckkül etmiyen yer· yetinclec/ir. 
ağırdır. Dostlarından, emniyet et- gfterek hesaplarını tetkik etmi~ Jerde dahi dava vekilliği yapabilir- Diğer taraftan lastik ayakka-
ti~ -_daha doğrusu iyi tanıdığı • ve hepsinin de ma-sraflannı ancak ğını iddia ediyorlar, lktısat Mü- ler. Ancak bundan sonra bu gibi- bılar üzerine ne kaclar fazla bir TE:-
Jıyelım. (Çünkü bir iyi avukatın koruyabildiğini hayretle görmüı- dürlüğü mücadeleye hazırlanıyor. lere ruhsatname verilmez. sim koyarsanız koyunuz bir sınıl 
kendine bile emniyeti yoktur.) bir tür. '.Avni Beyin ,ayanı dikkat sözleri Hakimler kanunu mucibince halk vardır ki bıınıı gene alır. Me-
Joktora halini açı;yor: Bu balin başlıca sebebi mevcut Daimi Encümen azasından Av. hakimlikten iskat edilmiş olan- sela mekteplerde lsveç ıısıılü jim-

- Doktor! Yemeklerlclen sonra buzhanelerin kapalı kalanlara prim ıııi Bey de "1nlan söylüyor: Jar avukatlık yapamazlar. nastiği tatbik etmeğe başladığı. 
~arnımc/a bir ağırlık .• Geceleri be v.,rzndııte olmalarıdır. _ ihtikar varclır, demelr. caiz Memurin kanununun muvak- mız zamane/an itibaren aı-tık her 
lımJe, arkama doğru ağrılar •• Di- Aldığımız malumata nazaran Jeği/c/ir. ihtikar tahammülsıızdıır. kat maddesi hiikümlerine göre talebenin bir lôatik ayakkabısı var 
tim paslı .• Biraz da halecanı kalp komisyonda tebellür eden kanaat Vaziyet, ancak bu tabirle ifade e- tasfiye suretile memuriyetten çı- c/ır. Sonra sporla ve maela teniı-
var... lstanbuldaki buzbanelerin bugün- dilebilir. Halbuki, Büyük Millet kan!mış oldukları halde Büyük le ağTasanlar, yazın plajlara gic/en 

Vapıırcla mı, tramvayda mı her kü ihtiyaçtan fazla olduğu mer- Medisi, mulıtekirleri kahredecek Millet Meclisinin 12 . 6 - 933 ta- kimsel;r muhakkak bir cleniz a-
halde b~~ sey~ar tesadüfte görüşü kezind'edir. Bunun için buzhane - aalôhiyetleri alakadar olan ma- rihli karanndan evvel kendilerine yakkabısı edinirler, c/iğer taraftan 
l~n bıı sozler ıızerine doktor fıı tav !erin tahdidi bir zaruret olarark kamlara vermistir. Hôla, ihtikiirla avukatlı'k veya dava vekilliği ya- lôatik ayakkabıyı palıalılCJflırmak 
sıyede bulıınuyor.. görülmektedir. miicacleleye ha'zırlığı anlamam. Bu pabileceklerdir. onu bir lüks haline sokar ve bir ar-

- Evvelen ~.. akşamcılıktan Ucuz ayakkaplırı hazırlık, claha doğruru bir istihza Ancak bu gibilerden memuri- nıf halk bıınu kendili{{inclen ara-
".~geçin! Sonra da bir idrar tah- Ayakkabıcılar Cemiyeti lastik ya benzer. Halka yazıktır. Bir pa- yet vazifesini suiistimalden bap- mak ve pahalı olsa giymek lüıu-
lılı yaptınn ela görelim.. ayakkabılarla bilfiil ~abet için ralık bir ~ey kırk paraya, kırk pa- se mahkUm olanları veya irtrkip mana hia~ecler. 
Avu~t, ~amcılığı bırakmıyor yeni lıir tecrübeye giripnektedir. ralık bir ~ey on be~ kııruıµı satılı- ve irti§a sebebi veya avukatlık ka- Meselô eğer, ~elıirliler noktai na 

amma ıdrar tahlilini ihmal etmi • Ayakkabıcılar l:ilhassa halk i- yor. Küçük esnaf, seyyar satıcı bu nununun ikinci maddesinin ikinci zarından cleğil ele köylüler için c/ü 
Yor. Bir fİfe İçine doldurclıığa bu çin kullanışlı üatü keten, altı kö- htrreketlerinclen derhal menedil- fıkrasında yazılı sebeplerd.,n biri- sünülüyorsa, yani lastik ayakkabı 
s~i~i ifrazatı hizmetçisi Ma- sele ayal&:ahılann mali~ fiatı melidir. Fakat, böyle bir harekete le tasfiye edil.mi§ olanlar bu hü- ~ın kemiyetı;e fazla kimseler ta-
~ka ile civardaki eczanede talı- ve kullanılı§ derecesi üzerinde tec- Şayanı clikkat beyanatta bıılunan hazırlık için daimi encümene bir 'kümlerden istifade edemezler. rafından taşınabileceği endife 
lıle gönderiyor. rübeler yapmaktadır. Şehir MecliA azasın.dan Avni Bey karar gelmedi. Gelirse, hemen im- Ekiciden tutun alma ediliyorsa, bu ela varit de -

Yirmi dört saat sonra ıla ecza- Bu ayakkabılar hem tamamile Okkanın kiloya tahvili esnaf zaya amadeyiz . ., Ekiciden Tütün Alma Kanunu ğilclir. Çünkü köylü, bugün ne liia-
neılen gelen tahlil raporamı alıp Y"rli malzemeden, bem d., !istik için bir ihtikar vesilesi olmuştu. Bilhassa Adalarda oturan halk Vilayete bildirilmiftir. tik ayakkabı ne deri ve kösele a-
doktorıın kabinehne gidiyor. Dok ayakkabılara nazaran tabii daha Bilhassa bavayici zaruriye hala ok ibtikardan son derece ,-ikayetçi bu Kanuna gıöre ekici ile alıcr a • yalıkabı almaktadır. Davarının 
tor raporu okuyor. Celil Beye ba- sağlam olacaktır. kanalına satılmaktadır. Son istih lunuyordu. Senelerdir, bura.da bü- rasında tütün ahın satıDK ancak pöatekisinclen çıkaı>dığı ve kendi 
kıyar, bir tlaha okuyor, haııtayı Ayalıkabtctlar bu yeni keten lak vergilerinde de, esnaf ihtikar tün maddeler bir misli fiata satı· denk halinde yapılır. tuzlayıp kendi bağladığı deri ile 
muayene ediyor ve nihayet: • ayakkabtlann lastik ayakkabılar. için fırcat aradı. Geçen seneye na lır. Fakat belediye nedense müda- Denk haline konmadan dizi, yaptığı çanlılar onu bu gibi mas-

- Garip fey, diyor.. "dan daha ucuz satılmaııını ten1'ııe zaran birçok maddeler fiatlarnn hale etmez. Peıııdikten, Kartaldan demet gibi şekillerde alım ve aa- raflardan v'-:-este bırakmaktadır. 
'.Avııkat merak için.de: çalışacaklardır. çok arttırmıtlardır. Şehrin mubte- sebze ve saire yüklü kayıklar, A- tım yasaktır. Geriye kala kala vasat sınıl 
- Aman doktor! Tehlikeli bir DUnya maden cevheri fiatlıırı lif fsemtlerinde, uzak yerlerde, dalara yan~ satış yapmakbisti Temmuz aylı-gı bugün halk elediğimiz kütle lıalır, bunun 

'

e " ? c/ "'.\I yh el d f" f-_. __ dah ok yorlar, fakt belediye, nedense U• d .J • L_ hakLak f' Y mı var. iye soruyor. TürlüJ'~ M.den.aer Birliii~d .. , sa y er e ıat anu a Ç na ok Temmuz umumi aylığı bugün a umma, "'f yaz mu " .,._ 
. - Hayır, telılikeli değil amma , 27-6-934 tar;ı.ı; fiat zan dikkate çarpmaktadır. Beledi na razı olmuyordu. Evvelce tru- verilecek.tir. tik ayakkabı giyeceği icldia eılile-
idrannıula bulunan ~eylere naza- (Lo...ıra Bor .... liab) ye ihtikarla mücadele için henüz va kanunu vardı. Tam bir sene bir h mez. Çünkü yukanda söylediği -
1'Qn - gülerek • siz gebesiniz.. :::.;,. lıİT harekete batlamamıfbr. Bele- ay Tar ki oktruva resmi kalkmı.- Köylülere damızlık ayvan miz sebepler burada da tesirini 

Avukat latif., zannediyor: &lnr (eleı.. 3!>-/- ili 3!>-/- ,. diye erkanına nazaran esasen ibti br. Binaenaleyh bir yerden bir ye Vilayet dahilinde hayvan nes- gösterir: 
- Şaka etme, kazam doktor.. Ba.,, 31 9/•Y. • 31 ıı/3 ., kar yoktur. Belediye lktısat mü- re mal götürmek kontrole tabi de- linin ıslahı için bazı köylere ye- O İıalde bütün bu mütal.,a/ar. 
- Vallahi ,aka etmiyorum... ltolay 325 8/9 ,,256 15/- " dürlüğü ibtikirla mücadele için ğildir. Öyle olduğu halde belediye niden damızlık Plevne buğası ve- dan fU neticeyi çıkarmak müm. 
DeJim ya! Avukat çetin huylu- ICurı.. ıı 2/6 " ıı 5/J.;.ia tetkikat yapmakta ve on güne ka- gene Anadolu sahillerinden Adala rilmi§tİr. . kiinclür: 

dur: Alınca TapGT'U doktorun kabi ıilini dar harekete geçmeği dütünmek- ra kayıkla mal gelmesini menedi- 200 bin muhacir mi? Lastik ayakkabılar filhakika 
nesınclen ,..L D • ._ __ L_ Çi-L• 13 12; 6 t•f3 te, bu husu•ta da Mr rapor hazır- -..ordu. Nihayet bir sene, bir ay aon el • akı.. b l ,. .... ;yor. ogrıı .,...,... bir - •· 13 0 

" q ~ Adal Bı"r gazele on·· um·· uz" deki aylar ucuz liatlarile en ay ı<a r ara doLto B ~ ' - (T" ~ 1 -•~-.ı Jkt t M''d" ,..... ra, belediye ka-'-lann ara 
,. Şra:.thu sc:,bier diyar ki: ::;,m"8 ;.~~Y".,,, l.6 amıuu-.ıbabeır. almısa u ur u~n - yan~ satıt ;:pmasına, Adalar içinde memleketimize büyük ka· rekabet yapabiliT, lakat bu reka-
- u 1 ara ·r baksamza' Krom (Türkiye as ".

1
:; " den bu r amıza ragmen, da haftanın muayyen günlerinde fileler halinde 200 bin muhacir bet mutedildir. Ve higbir zaman 

ra1:°ktor raporu olnıcluktO.:~on- -ı. 52 ~) .. belediye reis muavini Hamit Bey ..,. .. ,. .. kurulmaaına müsaade etmiş geleceğini ve bu hususta iakin dericilik ve köselecilik için öldiirii 

d.-: ~ıı hanım gebedir. Dikkat e
ınu. 

- Doktor bu idrar han·-ın J iil b ·mJ· • -.. e enı ır •• 

J
.-, O halde lıenJinize Jikkat e-
ın • 

.. Acıu~t Celil Bey oradan Ja bir 
gaile gıbi fırlı-.r Y~L-. · a· ,,- . -·naneye gı-
ıyur ..• Gelen miisterileri tav 

ve dii,ünüyor Ne'a·· .. .. ıyur 
·· uaıınuyur oraaı 

nı Allah bilir? Acab~ bir avukatın 
çocıık doğur,,,ıuının gari r ·. . 
mi yo/n v P ıgını 

l '. • . a ÇOCuğ'un nesep meaele
e11nı mı?. O gece hal. d bi • b .. 1• · ın e r gay 

nta "ık var.. Karın Celil Bevin 
huyn,zluklonna alınk old v • d k . ugıın -

an pe aldırmıyor amma, geceyi 
llY.lnuuz geçirdiğinin farkına va
nnca, ertesi sabah soruyor: 

h 
- yahu! Sen gene bu gece ra

atsız mıydın?. 

- Evet! .• 
- Karnından mı?. 
- Hayır, hnirleıimde ..... 
Tamam iki ay bıı endişe içinde 

Yaşayan v.e derdini kimseye aça
'".'.Yan C~lıl Bey, iğne ile ipliğe dö 
lııyor. Şışmanlığı tamamen z.ail o
~!°'· Rakıyı bırakıyor. Fakat 0 
HVrnının büyüm · · b ki l"ki k" .. .. esını e erken bi 
a s :'çuluyor... Fakat ifİn hızı 

da geçıyor. Zaten ağrılar azalıyor 
ve rahat etmeye baatı-r B. ·· , ,,_ ·· ır gun 
gene esiri Jostıı olan o doktorun 
bir ılaha görmek istediği için is
tediği eski idrar raporunu an)•oı·, 
anyor bir türlü bıılamıyor. Bağrı
Yor. Çağırı;yor .. Hiddetleniyor, ni
hayet hizmetçi Marika raporu ken 
din qlclığlnı itiraf ediyor ve ifa
desinde diyor ki: 
"- Beyefendinin idrarını ecza

neye götürürken elimden dü,ür
düm. Kınldı. Söylemeye korktum. 
Do~ru lıuzkard~ime gittim. Ora
da bir •i,e buldum. Ve sizinkinin 
Y<;ri~e hende voktu, kızkarde•i
mın ıdrarını tahlile verdim. Sonra 
dlln kı2kardeslnıin eebeliğinden 
t\iphe ettik. Doktor idrarını tahlil 
ettirmemizi söyledi. ~n de B.,ye
fendinin. Yani karde,imin raporu
nu aldım. Götürdüm, doktora gös
terdim. •• ,, 

Bu olmuf vak' anın kahramanını 

~ .ı.~ •• isi• ihtik&rla mücadele için böyle bir ...- ld" · ·· ol 
k 1 tir. Bu suretle Adalar eınafı reka.- müdürlüğüne malumat veri ığı - cu amaz. 

2 tilin fulo) rapordan Te bir hare et yapı ma- b · 
A..ıim .... (50 2;~ sından haberdar olmadığını söyle- bet k~ısımla kalacaklanndan, fi ni yazıyordu. Bilmem bugünkü vaziyetten ır 
der .. eli beher d•· atları biraz olsun kıracakları ümit Münferit veya grup halinde az Jeri ayakkabı imal edenlerin 
>eeeai) mi.ştir. edilmektedir. her va'kit Bulgaristan, Romanya de mes'ul olduğunu söylersek hatô 
Antimu•n (60 3/6 Belediye e-.kanı ibttkir olmadı "e Yugoslavy..dan muhacir gel- etmiı olur mayıız? Vaktile ayalıka 
dere~eli laber · · ol .J 

mekıtedir. bıların ne kadar pahalı cıuğunıı 
-~ 1 Mo,,...,zi (300 40 • I J Ancak böyle yük.sek yekun u elbette hatırlarsınız; bundan bir 
ltömü• (Fob C.rdifl) Jr~ aarı muhacir geleceği hakkında vila • kaç sene evvel, JÖyle giyilebilecek 
Croı Admi· 19

/ 6 d k d yette bir maliimat yoktu• bir ayakkabı 15 liradan tzfağl Je-

~:':: Ordiaair ıS/3 Orta te rı· sat a rosuna ğilcli. Halbuki bugün liatlar bu 
cd<, erkek muallim mektebi de rekabet aayaincle 5 liraya kadar 

İta!y.:n sefirinin bir 
ziyareti 

kalya sefiri Mösyö Lojaconol 
öğleden sonra Perapalas ole -
linde lran sefiri Sadık Hanı ziya
ret etmiştir. 

l __ R_O_R_S __ A __ , 
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beyhuJe aramayın! Bulsanız da o 
inkm eder. 

FELEK 

11 ı 1 Haydarpaşadaki binaya taşınacak- düsmüstür. Demek idare edebili-

yenı• mua ı· m er a ınıyor tır. ;yor ki .bu fiata verebiliyorlar: öy-
Maamafih hiç bir talebe mek- le ise e•kiclen bövle yüksek bir 

tepsiz kalmıyacak, fazla tehacüm "inh;sar fiatı., tesis eJip rekabeti 
vukuunda , mevcut liselerde, orta • el ., 

D'nru··1'fu··nundnn 1 tahrik etmekte ne mana var ı. w w mekteplerde dershaneler, şube er 
vücuda getirilecektir. Napolyon harpleri zamanında, 

kta kalan mÜ Bakalorya ve bilhassa Avrupanın her nevi lıa 
aÇl - Maarif vekaleti bu seneki ba- rici ticarete kapalı olduğu "Blo-
derrisler de lise- kalôrya imtihanları neticelerini cus., devreıinde şekerkamı,ı ,eke 

elıemmiyetle tetkik etmektedir. rinin levkalôde nadir ve pahalı ol 
l ere veriliyor Bakaloryamn tekrar yapılmau - man yeni bir şeker aanayiinin d?ğ 

na lüzum görülımemiştir. Maarif ma.sına sebebiyet vermis, artık ın---
Hiç bir mektep kapa• 
tılmayacak, yenisi de 

açılmıyacak 

Liselerde bakalorya tekrar 
edilmiyecek 

Orta tedrisat umumi müdürü 
Hasan Ali Bey Ankaradaıı şeh
rinıize gelmi§'tir. Hasan Ali Bey 
yarın batlıyacak olan orta tedrisat 
muallimliği ehliyet imtihanlarııı • 
da hazır bulunacaktır. 

İmtihanlar yann Türkçe, la -
rih, coğrafya , öbürgün riyaziye, 
temmuzun altısında tabiiyeden ya
pılacaktır. 

Orta tedrisat kaclrofarı 
Aldığımız malümata göre, 

Maarif vekaleti orta tedrisat mu
allim ka-drolannı yapmağl\ • ışla
mak üzeredir. Darülfünundan a
çığa çıkan m~rrisJ.,r orta tedri
sat kadrosuna alınarak , lis.,ler 
kuvvetlendirilecektir. 

Avrupadan da bu sene tahsili
ni ikmal ederek yirmi kadar genç 
gelecek, bunlar liselere hoca ta -
yin edilecektir. 

Bundan başka yapılacak ehli· 
yel imtihanında kazananlar kad
roya alınacaktır. 

Kad<oda me"cut (300) küsür 

Orta Tedrisat Umumi Müdürü 
HaM!lllAliBey 

muallim vekili açığa çıkarılacak
tır. Mevcut muallimler arasında 
esaslı bir tdıedlül olmıyacaktır. 
Bazı me!•tep müdürleri arasında 
cl'eğişiklik olacaktır. 

Eaki müderrisler maaşlann • 
dan kaybetmiyerek orta tedrisat 
kadr0&una alınacaktır. Bu sene 
350 kadar lise muallimi kı~~ 
zanımı görecektir. Bu.nlann sıcıl
leri tetkik edilmektedır. 

Bu sene yeniden lise ve orta 
mektep açılmıyacak, hiç bir mek
tep te kapatılmıyacakiır. Kadıköy 
lisesi eski fakülte binasına nakle
dilecek. Kadıköy lisesi orta mek
tep olarak kalacak, lstanbul tara
fındaki resnii liseler leyli talebesi 
Haydarpaşa lisesine nakledile • 

vekileti bakalorya neticeleri hak- sanlar panca>tJan şeker istihsali • 
kında, bütün memlekete şamil ne baslamı~larclı. 
geniş bir istatistik ne§redecektir. Bul{iin ele vaziyet böyledir. De-

Bu seneki imtihanların neticesi ri ve köselenin sun'i sııreU" ,,..ha
çok zayıf olmam..kla beraber, ge- lıl"'tınlman, la.tik sanayiini talı-
sıeıı senelcinden aıağıdır. Bunun viye etti. 
sebebi de, bu sene İmtihanların Bütün bu saydığımız sebepler-
daha sıkı yapılmasına atfedilmek- den maada nihayet mü;rterinin 
tedir. "sahn alma" kabiliyetini de lıe-

H,,_i liseler _,, emıek lCU.ımdır. Bu kabiliyeti 
Maarif Tekileti hususi liselerin yiiksek olan sınıf pahalı da olsa 

vaziyetini de ehemmiyetle teri<ik gene deri ve kösele ayakkabı al-
etmektedir. Muadelet haklarının maktan fariğ olmıyacaktır. 
kaldınlıp kaldırılmıyacağı henüz Meselô 1899 senesinde lngiliz 
belli değildir. Fakat husuai lise · amelesi arasında refah levkalôıle 
ferden r"5mi liselere geçen tale- lazla icli. Bıınlann alma kabiliye-
be imtihanla alınacaktır. ti çok yiilıselmifli. O :zamana ka-

Mekt.,plerde, kanaat nmnara- ılar hariçten ithal eclilen "Jondıı-
ları yoklamalarnun da daha itıti- rulmııs et,, yiyen Jngili% amelesi 
marnla yaprlmasına çalıtılacak, ' k hal J ol relaha avusunca pa ı a sa 
mekteplerdeki teftişler, şiddetlen- yerli ve taz; etleri yemeğe baıJa
dirilecektir. 

dı .. 
Beş köyde maktep yapılacak Gö'"Ülüyor ki birtakım kimse-

iki senedir, yeniden mektep bi- lerde "satın alma" kabiliyetinin 
nası yapılamıyordu. Be.zı köyler yük•ek olması ayakkabıcılann le -
halkı Vilayete müracaat ederek hindedir. Bunu ela gözönüncle bıı-
kendilerinin i~ata amele ve bir lıınılurmak icap ede~. Eijer c/erici-
mikdar para vereceklerini bildir- leri ve köaelecileri ciddi bir hima-
m~lerdir. Bu ~kilde be~ köyde yeye mazhar kılmak istivorsak mc 
ilk mektep binası yapılması takar seleyi evvela bu "esas" dahilinde 

ru .. T ebni&tir. Belediye bütçesi ge - mütalea etmemiz lô-ırrıdır. 
' Mümtaz F AIK 

lince intaata ba~lanacaktır 
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Mirasyedi gençlik: 

11 
Akşamcılık.. \ Bugünkü program 

18.30 Pl.it.l.. neıriyatı. ' 

19.20 Ajana lı.aberl e ri. 

ıs-... mıııssı ............... .... 
IVAPURCULUK 
1 

TORK ANONlM ŞiRKETi 
lST ANBUL ACENT ALICI 

Liman Han, Tele/on: 22925. 
İngiliz gençliği l•l 

LONDRA: 30 - 5 - 934 - Mek
teplerde, parklarda, sporsahaların
da, dans yerlerinde; nerede rast 
geldimse, hallerine baktım, sözleri 
ni dinledim, düşüncelerine nüfuz 
ettim ve nihayet hepsinde en ba· 
riz ve müşterek vasıf olarak bunu 
buldum: Mirasyedi gençlik. .. 

Akşam olunca, çeşitli işler üze. 
rinde yorulan başları dinlendir • 
mek isteğile aramızda düfiinmeğe 
başlaru:: 

En elim aşk hikayesi 19.30 Türk M usiki neşriyab {Eliza, inci, 

Ülkü, Sevim Selim Hanrmlar) 
21 Ateı Güneıten naklen Hüınü H ilmit B. 

tarafından konferanı. 

1 

Trabzon yolu 

Bu hükmü verirken; Hayd park 
nümayişlerinde kızıl bayrakların 
altında yumruklarını hıtararak ge
çen ve geceleri köşebaşlannm iğ
reti kürsülerinde seslerini tüketen 
genç itsizlerini; dünyanın en zevk
siz ve bayağı giyinişi ile dünyanın 
en basit ve aptalca kinlerine kapıl
mış genç itçilerini hesaba katmı
yorum.. lngiliz derdemez aklımıza 
getirdiğimiz kibar ve an'anepe
rest sınıfın gençliğini gözönünde 
tuhıyorum .. 

Babalarının belki eski Osmanlı 
Burjuvaları gibi küplere küflendi
rerek sakladığı servetlerin birden 
meydana çıkmasile açılıp saçılan 
yeni ve hazır bir refaha konan bu 
delikanlılar, hayatın meşakkatine 
dokunmadıkları, onun çetinliğini 
haftada bir harçlıkları tükendikçe 
şöyle bir tadıp unuthıklan için; 
ateşe gösterilip çekilmesi bir olan, 
yalnız dışı kavrlup içi hamur ka
lan somunlar gibi sporla adaleleri 
sertleşınit vücutları gelişimiz fakat 
ruhları çiy ve tuzsuz kalmıştır .. 
Yoksa kendini veren, boksun mut
lak ka'delerile kendi kuvvetini e
bediyyen gemlemiş bulunan bir a
matör boksörün ummadığı bir za
manda girişeceği bir kavgada kar
şısındakinin ilk nizamsız yumruğu 
ile hiddetlenip şaşırarak hakem dü 
düğü bekleyi,i, hakem müdahalesi 
umuşu gibi hayat mücadeleseinde 
kudret ve kuvveti hiçbir şeye ya
ramıyacak olan bu gençliğe başka 
ne vasıf bulmalı; bilmem .... 

Mirasyedi tipini herkes bilir; 
böyle indi vasıflar ve benzeyişler
le onu anlatmaya, açmaya çalışmak 
bile lüzumsuz sayılabilir. Kibarlı
ğı vaktinden evvel öğrenen, mana
sız gururu kendine biricik jest edi
nen, eğlencenin envaını icat eden 
fakat hayatla haşhaşa kalınca ,a. 
şıracak, sürünecek olan genç a
ilam, mirasyedi işte ..• 

Kibar lngiliz gençliği, mirasye
di gençl"kttir·. 

Golf ve tenis sahasının intiza
mını bozacak ve keyfini kaçıracak 
diye bahçelerle tarlaların dört 
gözle beklediği yağmurun ilk dam
lalarile yüzü buruşan; sıcağı deri
sinin rengini o mevsimin modasına 
göre yakmak imkanına kavuşmak 
için bekliyen bu nesilden artık bir 
iş, siyaset, ilim ve edebiyat adamı 
çıkacağım aklım kesmiyor .. Birkaç 
yüz şampiyon sivrilecek, beş on yıl 
dız türeyecek !anıyorum; o kadar .. 

Behçet KEMAL 

Bu satırlar, alimane bir tetkikin, 
psikolojik b:r etüdün ifadesi değil; 
hayata uygun, ameli bir görüsün 
krokisidir. Bilhasa sarktan bahse
derken o:aorta atıp 'tutan garp mü
nettiklerinin taslağı olmak aklım
Jan geçmez. Dört beş ay evvel ye
ni Türk edebiyatınJan bahseder
ken romanda Reşat Nuriden ve lık 
rada Falif Rılkıdan nereJeyse lılt
len bahsederek Hikmet Feridunu 
her iki janrda da yekta sayan 
ecnebi münekk'di (!) hatırladıkça 
bugün bile gülüyorum •.•. 

- Ba gece nerede toplanaca. 
ğız? 

Bu, nerede toplanacağız demek 
değildir, nerede toplanıp içeceğiz, 
demektir. Dilek (1) toplanmak 
değil, içmektir. 

Ve içmek derken, kahve, çay, 
limonata, gazoz anlaşılmaz, rakı, 
şarap o da değilse bira anlaşılır. 

Bu içkilerden birini, az çok, ev
de, sokakta, ayak üstü yahut otu
rarak İçmek, tıpkı karnı acıkanın 
yemek yemesi, sasayanın su içme
si gibi hepi,.,,;z icin bir bun (2) ol 
du. içmezsek, edemiyoruz. · 

Bu gece, ben seni ayarlıyorum 
yarın gece .-en beni •.• ETte8İ gece, 
hepimu, biribirimizi .• Ve böyle sı
kıştıkça ağman (3) ı biribirimize 
yükleyerek her a~ bir başka iç 
ki sofrasının başında bulunuyo-
ruz. 

Bundan ötesi belli .. Dolgun bir 
kursak (4), ağırlaşmış bir kafa, 
paslı bir dille, tarak (5) araların
dan, sallana sallana eve dönüş .. Ve 
bu her akşam böyle •. Kısacası bi
zim kuşak, akşamcılığı, bir göı·e
nek olmaktan çıkaramadı. Hiç ol
mazsa yeni yetişenleri kurlal"alım! 
içmeden de yaşanılabileceğini 
genç beyinlere çekiçle vurur gibi 
sağlamca yerleştirmezsek, çocı!k
larımız da, bizim gibi postu mey 
haneye serenlerden olacaklar!._ 

M. SALAHA/'TIN 

1 - Dilek . Maksat, 2 - Bun · 
Maksat. 3 - Ağman - Kabahat. 4 -
Kursak - Mide, 5 - Turak · Mahalle. 

iRTiHALİ MÜESSiF 
Kefeli zade Hafız Ahmet 

oğlu Hacı Yusuf ve Sabri Bey
lerin valdeleri Hatun Hanım, 
müptela olduğu hastalıktan 
rehayap olamıyarak lrcii em· 
rine lebbeykzeni icabetle ve • 
fa! etmiştir. Cenazesi bugün
kü pazar günü, Kadıköyiinde 
ModadaCınar sokağında 9No. 
lı hanesu;den saat on bir bu • 
çukta kaldırılarak Kadıköy 
Osmanağa Camii şerifinde ce· 
naze namazı b<>.deleda Karaca 
Ahmet civarında ihzar edilen 
metfeni mahsusuna defnedi • 
lecektir. 

TASHiH ·- Ga:ıel'eımizin 22 Hazi-
·ran 934 tarihli nüsha.sının son salıifesin-
de münteşir 

iHTiRA iLANI 
Serlevhalı ilanda ihtira numarasının 

1931 olduğu yazılacakken sehvi tertip 
olarak 1391 §eklinde dizilmi§tir. Tas-
bibi keyfiyet olunur. 

- A Bedia neden ağladın? 
Bu suali gayri ihtiyari sordum. 

O birkaç senedenberi her hafta 
evime gelir, paltosunu, şapkasını 
portmantoya as-tıktan sonra pence
renin önündeki bir iskemleye ohı· 
rur, dikiş sepetini önüne alır, bir 
sürü çamaşırlar içinde ihtiyacı o· 
!anları aymr ve diianeye başlar. 
Boyunun sakin yüzü ensesinde Ör· 
.gü ile toplanan ke&tane rengi, kı
vırcık saçlarla çerçevelidir. Onu 
hiç bu kadar meyus görmediğim 
gibi taşkın bir nete içinde de gör
medfnı. Sevincini de, kederini de 
içinde saklayan ağır başlı bir kız
cağız. Bu peritan yüzile, kıpkırmı
zı gözlerile ilk defa goruyorum. 
Onu uzun zamandanberi tanıdı
ğım için derdini anlamağı kabilse 

ıbir çare bulmağı vazife addede
rek açıyordum. 

- Ne oldun? Cevap vermemek
te ısrar ediyordu. 

- Yoksa hasta mısın? 
Hasta olmadığı aşikardı • 
Elindeki işin üstünde iğilmiş san
ki kumaş bir yol, her iğne batış bir 
adım, iğneyi ne kadar çabuk çıka
rırsa o kadar bu yoldan ilerliye
cek ve benden kaçacakmış gibi 
çabuk, çabuk dikiyordu. Sabırlı 
bir kadın olduğum için daha 
fazla ısrar etmedim. Fakat odadan 
çıkarken herşeyi anlamağa karar 
vererek: 

- Ayıplamıyacağmızı bilsem, 
dedi. 

- Ayıplamak mı? neden? 
- Beni müteessir eden şey o ka-

dar gülünç kü ..• 
- Sakın bu bir aşk ümitsizliği 

olmasın? 
- Öyle bir şey. Ona dikkatle 

baktım. Bedaiya çirkin denemezdi. 
Onun ince dudaklarında teessürün 
akisleri görülüyordu. Birdenbire 
elindeki işi dizlerinin üstüne bıra
karak anlatmağa başlıı.dı: 

- Teyzemin 1--Jzile beraber otur 
duğumu biliyorsunuz. Dün ucuz 
bir şey bulmak ümidile bütün eş
yaları müzayede ile satılan bir eve 
gittik. Satılan eşyaların arasın
da Serviden yapılrnıf küçük bir di
kiş masası pek ho,uına gitti. Za
ten bana da böyle bjr şey. lazımdı. 
Müzayide sırası ona gelınce sahf 
memuru heş lira dedi. Ses çıkma
dığını görünce: Öyle ise üç liradan 
başlıyalım dedi. Masayı abnak is
teyen bir eskici onun iki liraya bi
le pahalı olduğunu söyleyerek u
zaklaştı. Bilmem neden ben birden 
bire arttırmağa başladım. Nihayet 
·hu küçük dikıiş masası yedi liraya 
üstüme kaldı. Müstehzi nazarlar al 
tında sokağa çıktım. Çünkü yedi 
lira küçük bir diki, masası için 
pek yüksek bir fiatti. Büyük olma
dığı için tenha ikinci mevki 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
O N Y O N SlGORT ASINA. yapbrrruz. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 3836 

Milliyet'in romanı : 8 - Şey .. gelirken bodrumun ya· 
nında birisini gördüm! 

Bir yığın saman kucağı, !lir çöl 
bedevisini Arl<anjel'in kanunların 
da ÜfÜhnez. lnanmıyanlar Sansa • 
ros'la arkadatlarına sorabilirler. 

Sansaros'un mahzen arkadaşı 
hoş rakı şifesi toplayıp beş para 
karına toptancıya satan Haymana
lı bir cocuktu. Onun yalnız barı
nacak yeri yokhı. Hırsızlık falan 
etmezdi. Sansaros bunun için ço· 
cuğu emniyet supabı olarak oraya 
almıştı. O da bedava yer buldu di
ye Sansaros'un emrinden çıkını • 
yordu. 

Ortalık karlı, fırtınalı olduğu i
çin oralarda kimseler görünmüyor 
du. Sansaros sıcacık karyolasına 
girdi ve bir sigara tellendirdi. Bir 
insanın karakıs günü yarısı sıcak 
yarısı soğuk oldu mu çiti çok ge
lir. Hele karnı da aç olursa. .. Gece 
bo.sıncıya kadar Sansaros çok sı -
kıntı r.ekti. Y ı-takodasını nemlen
dirmek istemiyordu. Romatizma • 
dan korkuyordu. 

'),.rke" karanlık icinde Hayma-

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
nalı geldi. Sansaros Haymanalı 
tişeci çocuğa bu adı vermi~ti. 

- Neye geç kaldın ulan!? 
Çocuk korktu. 
- Korkma, benim! 
- Sen misin Sansaros Ahi? 
- Yiyecek bir şeyin var mı? 
- Ekmekle zeytinim var. ister-

sen gidip daha alayım. Oruz beş 
kurus kazandım. Eğer rakı fahri • 
kacrs~ Selim Efendi belime bir tek 
me vurmasaydı daha çok kazana • 
caktım. ikindiden sonra bel ağrı
sından hiç çalışamadmı. 

- Lafı kes! Bu gece hava çok 
soğuk. Taban helvası, pekmez, 
ekmek al. 

Yirmi dakika sonra Haymanalı 
eeldi. Otuz beş kuruşun yirmi be
şini harcamıştı. Ama Sansaros'a 
yemin etti: 

- Otuz beş kuruşu da verdim. 
- Borcum olsun. Dışarıya çıkar 

sam öderim. Hem neye böyle ya
. vaş konuşuyorsun? Dinli yen var • 
mı~ ıı.ib: 

- Polis mi? 
- Hayır. Avrat mı, kız mı anlı-

yamadım. Hem zangır zangır titri· 
yor, hem ağlıyordu. 

-- Ulan böyle soğuk gecede bu
raiarda avrat ne arasın? Sakın kı~ 
ecinnisi falım olmasın? 

·- Ben ecinniden, gulya.baniden 
korkmam ki. 

- Ya kimden korkarsın? 
- Bir senden, bir fabrikacı Se-

lim Efendiden, bir de şeyden. be·, 
lediyeden. · 

- Benden neye korkarsın? 
- Buradan kovarsın diye. 
- Selim Efendiden? 
- En az kızsa bile adama tele-

me vuruyoı. 
- Ya belediyeden? 
- Rı>hsatiye istiyor. 
Bir sümük çekiş sesi, bir dit ta

kırtısı, bir inleyişe ıbenzer mırıltı ..• 
ikisi de irkildiler. Sansaros ihti-

yaten Haymanalığı gönderdi. 
- Df.min dediğim avrat. 
- Al içeriye. 
- içeriye aldılar. Sansaros 4!0r· 

dn: 
- Sen kimsin? 
- Ben kimsesizim. 
- Avrat mısın. kız mısın"/'• 
- Kızım. 

bir tramvayın arka sahanlığına 
koyarak ta evimi'n önüne kadar 
kolayca götürdüm. Gençliğini ça
lışmakla geçiren zavallı bir işçi kı
zın odasının eşyalarının ne kıyme
ti olur. Bos odamda hu masa fe
na durmad~. Maıkaralarımı, yumak 
!arımı koymak için çekmeyi açtı
ğım zaman ah hanımefendi, bir 
kadının sırrını ifsa eden kordela
ile bağlı bir paket mekrup buldum. 
Bir sır! Benim odamda bir sır 
saklı idi. Başka bir kadına ait olsa 
bile ne güzel Jey. ! Onları biraz ev
vel okudum. Bazı bahisler, vaitler 
buselerle dolu, bazısı kitabeler si
temlerle dolu, bazıları da mes'ut 
dakikaları bir defa tekrarlıyan aşk 
mekrupları i<li. Atik ilk mektubun
-da kadına: "uzun klöf elbisenle, 
kirazlarla süslü geniş fapkanla o 
gün ne kadar güzeldin .• diyor. Ta
rililerine bakılırsa bir zamanlar 
sık sık mektuplar yaya' yavaş sey
rekletir ve muhtazarlafıyor. ilk 
mekhıplarda göz kamaştıran aşk
ları birdenbire idare lambasının 
ziyasına düşüyor. Son mektuplar 
söz verdiği gün gelemediği için. 
af dilemeğe uzun kısa mektuplar. 
Nihayet son mektup: 
Akrabalarından bir kızla evle

neceği için aralarındaki münaseba 
tın unutulmağa mahkum 
olduğunu bildiren müthi' mektup-
la paket bağlanıyor. Zavallı kadı
nın bir vicdansız adama karsı ne 
müthi, kin duyduğunu, öle,; aşkı 
yüzünden ne kadar ıstırap çekf ği-
ni tasavvur ediyorum. işte hepsi 
buka<lar küçük masa ile beraber 
evime giren yegane aşk. Ben aşkın 
verdiği çılgınlıkları, neşeyi daha 
sonra aşkın hıçkırık günlerini tat
mağa da ümidim kalmadı. Bu acık 
h macera bana hayatnnın en mü· 
bi.m noksanını anlattı. Bazan ay
naya bakıyorum da geçkin bir kız 
olduğumu bütün acıklığile görüyo
rum. Sustu. Derin derin bir iç çe
kitile tekrar dikişini eline aldığı 
zam.an: 

-Buna ümitsiz bir afk dene
mez ki.. dedim. Ağlar grbi titrek, 
kesik bir sesle: 

21.30 Bedriye Raaim h.ıuumın i,tiro.kile danı 
musikisi. 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18,10: Polonya musikisi. 19: Mu$ababe. 19, 

15: Piyano konseri. 19,45: Musahabe. 20: Muh 
telif bahisler. 20,15: Hafif musiki ( or-kestraJ 
21 ,02: Aktüalite. 21,12: Hafif musikiye devam. 
21,SO: Haberler vs. 22,02: Neteli neıriyat. 23, 
05: Musahabe. 23,30: Plik, 24,05: Dan.11 mu•İ
kisi.. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
11,30! Dini neşriyat. 11,45: Dini musiki. 12: 

Plak. 13: Plak. 13,45: Taaana.i. 14,15: Haber
ler. 14,40: Pl&k. 18: Köylü ne,riyatı. 18,15.: 
Köylü mu.sikiai. 18,30: Mu•ahabe. 19: Mua.al 
habe, - Jan Marko orkestrası. 20,30 Üni
versite. 20,45: Plak. Musahabe. 21,15: Plak. 
21,45: Musahabe. 22: Pli.k. ( taganni.) 22,30: 
(Devam). 23: Haberler. 23,.30: Dans musikisi. 

545 Kbz. Buda.peşte 550 ın. 
20,20: Macar ıarkdarı. - Muaaha.he .. 21,40 

Opertelerden sahneler. 23,40: Lakatos sigan 
takımı. 24,30: l>ans musikisi. 
686 Khz. BELGRAT, 437 m. 

21: Rekli.m.lar. 21,10: Şarkılar. 21,40: Şarkı· 
)ar. 21,45: Radyo piyesi. 22,15: Plik. 22.20: 
Radyo orke11tra&1. 23: Haberler. - Popüler. 
şarkılar ve orkestra. 23,50: Dana pli.kları. 
24,30: Kahvehane konseri. 

832 Khz. MOSKOVA, 360 m. 
11,15: Pl&k. 12,15: lsveç neşriyatı. 12: lnEİ-

lizce. 17,30: Musahabe.. 18,30: Musahabe. 
19,30: Musahabe. - Popüler tarkıla.r. 21: 
Akşam konseri (tagannili.). 22: Almanca nef'" 
riyat. 23,05: lngilizce. 24,05: lsveççe 

832 Khz. MOSKOV A, 300 m. 
18,25: Operet temsilisi. 21.JO: Dana muııi .. 

kisi. 
Khz. PRAC, 470 m. 
20,05: Askeri kon11er. - Konferans. 21,15: 

Mu.aalıabe. ve musiki. 22: Çek filharmonik ta .. 
krmı. 23: Haberler vesail'e. 23120: Pli.k. 23,30: 
Senfonik c:az. 

7ı3 Khz. ROMA, 420 m. 
21,45: "11 Conte ori., isimli melodram 

( Rorrininin eserlerinden.) 
950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
20,15: Neşeli, musikili t e msilcik. 21,15: Ko

lonileri hatırlayış. - Musalıabe. 22.25: Musi
kili neşriyat. 23: Mutababe. 23,45: Muaikili 
neşriyat. 

Kh:ı: . Deutachlandaender 1571 m. 
21: Spor haberle ri. 21,15: IC.olon!.leri hııbr

layıt neşriyatı. (kaaa dalgalı nıerkezden nak· 
len.} 22,15: Dans musikisi. 23: Haberler. 13, 
45: Gece musikisi. 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU, z z z 

1 21,45: Fransız eserlerinden tagannili operet 
parçalan-. 23 ,15: Dana musikisi. 

Khz. ViYANA, 507 m. 
21: 0 Avusturya vataaı,, isimli akeç, 22,45: 

Haberler. 23,05: Arnavut Tokatyan tarafından 
taga nni (piyano refakatile.} 24,45: Ca:ı:band. 
- Haberler. - Dans musiki&i.nin devamı. 

230 Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. 
lngilizce neşriyat. 21,30: Haberle. 22,30: 

Karı,ık pli.k mua.ikiai. 23,: Operetlerden par• 
çalar, 23,30: Dana musikisi.. 

' __ DAKTiLO 
lstanbulda büyük bir ecnebi mü

essesesinde istihdam olunmak üzere 
bihakkın tecrübeli ve muktedir, .Fran· 
sızca bilen bir türk daktilo hanıma 

derhal ihtiyaç vardır. Mufassal istida 

- En elim aşk, yalıut atlaıız bir 
kadının hikayesi denilebilir, dedi. 1 

Firdevs ISMAIL 

ite "B,, nımuzile lstanbul 176 nwna
ratı posta kutusu adresine tahriren 

müracaat. 

ELiM BiR ZIYA 
Istanbul Universitesi Hukuk Fakül. 

tesi ikinci sınıf talebesinden 
Dilber zade lbrahim Şinasi Beyin 

Mahdumu Ali Bey 
Kısa bir hastalığı müteakıp pek genç 
yaşında dün vefat etmittir. Cenaze&İ 

bugün saat 10 da lstanbufda Cağaloğ-
. lunch Molla F enari sokağındaki 32 nu
maralı hanelerinde kaldınlacaktır. 

Asnn umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türkiye İçin Hariç İçio 

L. K. L. K. 
3 ayhiı •• • • • • • • 4 - 8 -
6 ,. . • • • • • • • 7 so 14 -

12 ,, ••••••.• 14 - 28 -

Gelen evrak ıeri •eril.,,er..- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruilur,- Gazete ve 
matbaaya ait iıler için müdiriyete mü.ra• 
cae.t edilir, Ca.zetenıi:ı; ili.oları. mes'uliye
tini kabul etmez, 

- Nerelisin? 
- Bozkır'lı Emine'yim. 
- Sokul şuraya! Sen hırsız mı-

sın? 

- Değilim. Öyleler bilmem. 
- Tango musun? 
- A ! Sus! Hiç değilim. 
- Sokul sokul ! 
Üçü de diz dize yerdeki tahta 

kapağın üstüne oturdular. Karan
lıktan biribirlerinin yüzlerini gö • 
remiyorlardı. 

- Ne arıyorsun buralarda kız? 
- Bir yerim yok ki. Yolumu ŞA· 

şırdmı. Dün geceki yerimi bulama 
dım. Ama dün geceki yerim çok 
soğuktu. 

- Nerede yattın? 
- Nah, şurada. Eski T abakba-

nenin içinde temiz biT tekne bul
dum. 

- Karnın aç mı? 
- Çok uykum var. 
- Ulan Haymanalı:! Bu kız do-

nacak. Uykum var diyor. Ver fU 
pekmez fİşesini ! 

Rakı kokan pekmez fişesini ln
zm eline hıtu,turdu. 

- Yarısına kadar iç 'unu! iç 
diyorum sana! Donacaksın ulan! 

Yüzü görünıniyen kız i9®ildiği 
kadar pekmez içti. 

- Uzan ,u tahta kapağa! Ne 
duruyorsun? Sana hurda kimse 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galatasarayda Kanzük eczahaneıi 

karımnda Sahne ıokağmda 3 numa· 
ralı apartnnanda 1 numara. --------= 3124-

YENi NESRIYAT 

Mimar 
Bu aylık mimari, şehircilik ve tezyini 

sanatlar mecmuasının 41 inci sayısı ç•k· 
mıştır. Bu sayıda inşa edilmiş binalarla 
Ankarada yapılacak büyük bir apartman 
müsabakasına ait projeler, bir çL!c mes .. 
!eki yazılarla intişar eden (MI MAR) ı 
tavsiye ederiz. 

Devlet ve ihtilll 
Haydar Rifat bey Lenin'in "Devlet 

ve .ihtilal,, ismindeki eserini Türkçeye 
çevirerek neşretmiştir. 

Gaspıralı lsmail Bey 
Kınrnlı İsmail Gasprin.ski merhumu 

bütün türkler tanır. Ömrü devam ettiği 
müddetçe gazetlelerle, kitaplarla, Türk 
dinine ve Türk bilgisine bü:.:ik yardım• 
lan dokunmuş olan Gspralı İ$ınaİ( bey 

yan bakmaz. 
Karanlığın kızı uzandı. 
- Haymanak ! Sen göğsünü 

kollarını oğuştur, ben de ayakları
nı. Çabuk çabuk! Donacak be! 

Bir hamaratlıktır başladı. Pek
mez ve masaj beş on dakikada te
sirini gösterdi. Kız canlandı. 

Karanlıkta zeytin, ekmek, tahan 
helvası yediler ve pekmez içtiler. 

Dışarıda hava oğulduyor ve tah· 
ta tıkadıkları girintinin aralrkla • 
rından kartı duvara çarpıyordu. 

Dışarıda dayak yiyen, ezilen 
Sansaros burada bir Roma Hüküm 
darmdan daha kuvvetli idi. 

- Kız! deJi. Senin adamın ma 
damın var mı? 

- O nedir ki? 
- Hani doshın, vurgunun var 

mı? 
- Ben öyleler bilmem. 
iki günlük ve iki gecelik açlık

tan sonra pekmez, zeytin, helva 
ve ekmek gören, görünmez kızm 
karnı guruldamıya ba,ladı. Sansa.
ros karanlığın içinde kızm kıvran
dığını eezdi. 

- Ne o, dedi, dışarıya mı çık-
mak istiyorsun? 

- Yolu bilsem çıkacağım. 
- BDl'adan dışarıya çıkılma.-z. 

Burasını kokutmak ta olmaz. Sa • 
baha kadar uyuyamayız... Hayma 

Tarı vopuau J 
TcrnmJz 

PAZAR gÜnÜ saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Unye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö
re(, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte 
bunlara iliveten Of, ve Sünneneye 
uğrayacaktır. 

lstanhul Dördüncü icra memurlu • 
ğundan: 

Şişlide Levent çiftliğinde Büyükde
re caddesinde Zincirli kuyu sokağında 
eski 9 mükerrer, 9 mükerr«, 
9 mükener numaralarla mü -
rakkam 3147 metro terbiinde tar . 
lanın tamamına yeminli ehli vukuf ta
rafmdan beş yüz lira ve yine ayni ma
halde eski mükerrer 9, mükerre 9, mü
kerrer 9 numaralarla mürakkaın yola 
yakın bulunan iki bin yedi yüz yetmiş 
dokuz metro terbiindeki tarlanın tama
mına dahi ehli vukuftarafından üç yüz 
lira ve yine ayni mahalde ayni numara
lalaı:fa mürakkam iki bin sekiz yüz yet:
miş bir metro terbiindeki tarlanın ta • 
mamına dahi yeminli ehli vukuf tara
fından iki yüz elli lira kıymet takdir e
dilen işbu tarlanın tamamı on altı his
se itibarile on beş hissesi açık arttınna
ya konulmuş olup 14-7-934 tarihinde 
şartnameleri divanhaneye talik edilerek 
13-8-934 tarihine müsadif pazartesi gü
nü saa~ 14 ten 16 ya kadar lstanbul 4 
üncü 1 cra dairesinde satılacaktır. Arttır· 
mıya iştirak için yüzde yedi buçuk te • 
minat akçesi alınır. Müterakim vergi 
ve vakıf icareleri müşteriye aittir. Art· 
tırma bedelleri hisseye isabet eden mu· 
hammen kıymetlerinin yüzde yetmiş 

beşlerini bulduğu takdirde ihaleleri ya
p•lacaktır, aksi t\ıkdirde en son arttıra• 
nın taahhüdü baki kalmak Üzere arttır· 
ma on beş gÜn temdit edilerek 28-8-934 

•tarihine müsadif Salı günü ayni saatte 
hisseye isabet eden muhammen kıy • 
metlerinin yüzde yetmiş beşlerini tut
mazsa satış geri bırakılır. 2280 numa • 
ralı kanun mucibince. 2004 numaralı ic
ra kanununun 126 ıncı maddesine tev • 
fikan İpotek sahibi alacaklılar ile diğer 
alakadarların ve irtifak hakin sahipleri
nin dahi gayri menkul üzerindeki hak· 
!arını ve husuaile faiz ve masrafa dair 
olan iddialannı evrakı müshlt'elerile yir
mi 2'iin içinde icra dairesine bildirme
leri laznndı:r, aksi halde haldan tapo si
cilleri sabit olmadıkça sattı bedııl:inin 
paylaşmasından hariç kalmar, lıbu mad· 
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dei kanuniye ahkamına göre hareket c
dibnek ve daha fazla malumat almak 
istiyenler 933-30 numııt\"Ü dosya ile m.,. 20 
muriyetimize müracatları ilin olunur. · 

sı, 
Ve filihal ikametgah·lan meçhul olan dür 
borçlu Rostom Davitof Rostomyan va• ya 
risi zevcesi Madam Anna ve kızlan A- da 
raksi ve Virjin hanımlarla oğlu Minas 
efendi hakkında tebliğ makamına kaim eü 
olmak üzere ve mezkıir mahallerin ta • 
mamı kırk sekiz hisse itibarile iki his- büt 
seoi, hissedar olmak dolayısile ajakadar tah 
bulunan Aristidi efendi veledi Y orgi ile led" 
bir hisse salıihi Ziyaettin beyin ikamet- çe 
gahları meçhul olduğundan onlara dahi Yes 
tebliğ makamına kalın olmak üzere ve Ah 
borçlunun i~bu razioi üzerinde Artin ve aş 

Mehdi ve Mehmet efendilerin lıaa.i ih- ye 
tiyatileri olup ikamotgahlan meçhul ol- fik 
duğundan keza tebliğ makamına kaim ve 
olmak üzer ilan olunur. (777)_ tır. 

- ,!ir 
hakkımla Kmmlı Cafer Seyit Ahmet bey 
tarafından bir kitap neşredilmiıtir. cir, 

da 
tin 
ba 

Türk milliyetçiliğinin ileri ıelen büyük 
simasını daha iyi tanımak istiyenlere ki
tabl tavsiye ederiz. 

nak! Büyük :şişen var mı? Pe!ki. U- ve 
cunu duvara vur kır. 

Ve kıza seslendi: 
- Bir yerini şişe kenarı ile b:s- he 

meden işini gör. Şişeyi sonra dı- he 
şanya atarız. 

(Ses ve hareket yok) 
- Utanıyor musun? ulan! Da- e 

ha biTibirimizin yüzünü gÖTDM: • ğe 
dik. tin 

Karanlığın kızı, Sansaroııım de· da 
diğini kazasız, belA.ııız yaph ye 
Haymanalı: 'iteyi yüzünü buruştu- 'da 
rarak bodrumun kapısından dı,a• 
nya fırlattr. 

- Yatalım artık. Aıma nasıl y~ 
tacağız? Biz üç kişiyiz, ıru,tilyii ı>e 
karyola iki. Our bakayım kız! H.,. ~·· 
le yanm;ı.a bir sokul. lıxr 

Görünmez kızın onnızlarnu, bo
yunu, kalçalarını yokladı. 

- Senin omuzların geniş, bo • 
yun epeyce, kal-çaların ıkalm. iki• 
ıniz bir karyolada yatamayız. SeıJ 
benim yatağlmfla yat. Ben Hay • 
manakla yatarım. ikimiz de sısk$• 
nın biriyiz. Bir sandığa sığarız. 

Ve kendi sandığının samanlarf'. 
nı elyurdamı ile çukurla,tırdı. Jl<tı· 
safir kızı bu çukura yatırdı. Ke116' 
daki samanları önüne arkasıflll ~d 
çekti. Sandığın kapağını kapadı· hız 

- Bitmedi....-
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Aydında sıhhat işleri Şarköy muhacir istiyor '. .... . . . ...... . Salihlide bağ • • 
mevsımı 

ir senelik nüfus hareketleri, hastalık- İklimi güzel, toprağı kuvvetli olan Şar-
lar, aşılar ve zabıta hareketleri '-köy hergün biraz daha güzelleşiyor 1 

Şehirliler bağlara çekildi, bir kısım 
halk ta ılıcalara ve yaylalara gidiyor 

' 

e 

t-

r 

AYDIN, (Milliyet) - Aydm Vi
layetinin 933 senesi umumi sıhhi 
Ve içtimai vaziyetini bildiriyorum. 

Evlenme ve doğum: 
Eene içinde 2720 çift evlenmit, 

149 bofanmıt, 1429 erkek ve 1326 
kız ki ceman 2755 çocuk doğmut, 
aynca 20 de ölü çocuk doi'mUftur. 

Ölenler: 
Bir sene içinde vilayetimizde bir 

Yatına kadar 209, 1 - 4 Yllfhlardan 
254, 5 • 14 yaş:ılardan 157, 15. 24 
yatlılardan 236, 25 • 34 Yllflılardan 
272, 35 • 44 yaşlılardan 210, 45. 54 
yaş'ılardan 187, 55 - 64 ~lrlardan 
2~2, 65 den yukarı yaşlılardan 379 
kı ceman 2239 kiti ölmü.,tyr. 

Frengi mücadelesi: 
V layetimizde evvelki senede 

yazılı 474 frengili vardır. 933 d~ 
220 d:ı-?a kaydedilmit ceman 694 
frengılıden 55 inin tedavis' b't · 6 .. . .. ı ı mıt 

~1 0 mut, 32 başka mıntakaya git 
:ış, ~.44 Ü kadın 3377 si erkek ol_" 

ak uzere 601 frengilinin tedavisi
ne devam ed lmekte bulunmu,tur 
Bunların çoğunu ba•ka ·ı· ti . d . . . T vı aye er-

• t enk_ılş ıçın vilayetimize gelenler 
eş ı etmektedir. 

Sari hastalıklar: 
27 Sari sahaya vakası g" "! .. 15 · "! .. oru muş, 

. fı '? muf, 12 şi iyi olmuttur. 30 
dıfterı<len 7 si ölmu" • 23 .. k 1 v• u urları. 
~ıştır. 108 veremliden 53 ü ölmüş
tur. 24 kara humınalıdan 8 ... , .. 16 kur ı o.muş, 
d sı tarılmıştır. 88 krzamrklı-
9 an 7 8 : ölmüş, 81 i kurtanlmıttır. 

Paratifodan 5 · k rt 1 d" dü .. 1 .. .. ı u arı mış, or-j muştur. 7 kızıl hastalığı mü
sap arının hepsi de iyi olmuştur. 

Umurluda 
Kooperatif 

r Bu sene elli bin kilodan 
fazla incir bekleniyor 
AYDIN (M'I'l ) A d ' . 1 ı yet - Umurlu 

d Y ın demıryolu üzerinde Aydın
d ~n sonr~ .Ik ittasyon umurlu köyü 

ur. 

Umurluda 700 hane 40 dükk" 
20kah 4 h • an, 
si . ve, an, 1 belediye daire-
d ''. 1 g~mektep vardır. Nüfusu 2600 

ur. uşman işgalinden tamamen 
~an~ış ?ir lıalde kurulan umurlu 
r·a ~f•enne kaza merkezlerinde 
~ anr~ıyan muntazam binalar 
cumuhurıyet devrinde yükse!mişt' 

murlu belediyesinin ır. 
butçesi 4565 ı· 'd' G geçense. 

ıra ı ı. eçen 
tahsilatı 4971 l' d sene 
ledi . . ıra ır. Bu sene be

ye ~eclısı 4489 liralık bı' b"t çe tanzım t . . r u -
Yesi . b e mu;tır. Umurlu beledi. 
Ah nın b •tında bulunan reis Hafız 

:i:a ey ve selefi Ihsan bey ma
Yen' dan çalıtmı,lar. ve beledi
fik ın evvelce yaptırdığı plana lev

an muntazam dd 1 
ve caddelere k lda e er açrlmış 
hr. a ırnn yaptırılmı,. 

.?iraat t' • U ' ıcaret ve sanayi: 
murlunun b ı h 

cir, zeytindir ua' ıca ~a aulatı in-
dan sened . mur~u ıstasyonun
tinyağı, 1(~ ~~~ 1mı.lyo_n kilo zey-
atka Pamuk h o ı,ncır, .bundan 

ve ve sebz .h' er nevı zahıre, mey-
U- e ı raç olunur. 

Umurlunun tamnmıf çilt 'leri. 
Rıfat, lbrahim Ih çı • 
yler 'k' .' san ve Alimet 

h 
1 ı senedır nı ·ı· v emmiyet v . 1 eyvecı ıge e-

Yve bahç:~şyert' v~ ~ güzel 
U 1 

e 1fhı-mı•lerdir mur ud 'k• T • a ı ı zen . . 
eti vardır. Biri U gıl tıc_aret fİr· 

• ğeri halk tirketidirmuUr u tıri<eti di-
t' · · murl · rlc 

de• ının bir yağ ve pamuk f u '·' e
da vardır. llhrıkası 

: da~~~rl~ m~stahsilleri timdiye ka 
ta· ratif' Ofk ıncır ~üstahsilleri k00pe. 

U ıne yazıh ıdiler. Kooperatifin 
yrJI murluda 27 ortağı vardır. Bu se
.. e llınurluda ortak sayısı 70 olmuş 

l'.İr :.umu~lu~a lzınir ittihadına bağh 
Ustakıl hır kooperatif kurulmuş

L- r. Umurluda 12000 •:ra rf'I .,., ·d • ıa ı e em en muntazam bir depo 
ılmıttır. yaptı-

• Umurlu müstahsilleri geçense 
ttihada 300,000 kilo incir verni~e 
erdir. Buı sene ortakların taahhüt. 
eri 500,000 kilodan fazladır. 

Umurlu çiftçilerinden Cemal B. 
ları· u sene menderes kıyısına bir mo-

l\>1İ· ör kurmuş ve mederesten nwtörle 
plJf u alarak arazisini $U)amı,tır. 
~11,. Umudu, cümhuriyetin feyizli 
dı· ~daresinde hergün yükselmekte ve 

nıı:la ilerlemektedir. 

189 kabakulaktan 188 i kurtanl
DUf biri ölmü,tür. Bir lekelihümma 
y~ı olmıq ve ölmiiftür. Bir sene 
ıçınde 157 han, 3856 parça e,ya 
temizlenmiftir. 

Aşılar: 
25037 çiçek, 2570 tifo; 729 di

zanteri, 8511 menengokok aşısı ya
pıhruftır. 

Sıtma teJavisi: 
Sıtma mücadele mıntakası hari

cinde bulunan yerlerde 1114 srtma
lıya 7 kilo 101 gram kinin dağrtıl
mı,tır. 

Vukuat: 
Sene içinde vilayetimizde 663 

döğme, 168 yaralama, ve 70 öldür
me ve çocuk dü,ürme, 80 izeleibi
kir ve 19 ırza tecavüz vakası olmuş 
tur. 

Memleket hastahanesi: 
Hastahanemizde, sene içinde 

2343 kişi yatırlmıt, 1051 iyi olmuş 
179 ölmüf 4162 k'şi ye polikinlik 
tedavisi yapılmıştır. 

Laburatuvarda 3039 rongten 707 
muayene ve 726 kişiye-de ameliyat 
yapılmı~tır. 

Sene içinde vilayetin muayene 
ve tedavi evlerinde 2532 yurrta~ 
muayene ve tedavi edi!mittir. 

Çocuk bakım evi: 
Bir yasına kadar 874, 1 - 6 ya,ına 

kadar 1054 daha yukarı Yatta 202 
çocuk muayene edilmiş bunlardan 
53 ü Sıhhat yurdunda tedavi gör
müşlerdir. 

Vilayetimizin sıhhi ve içtimai va 
ziyeti gün geçtikçe düzelmektedir. 

Verimsi! eı z dP,n istifade 
SllRT, (Milliyet) - Siirdin 2 ki

lometre cenubunda bulunan Buh
tan suyu kenarındaki çorak arazi
lerin birer sulu bahçe haline ifrag 
edilmesi için bir müddettenberi 
uğratan S irtli H. Derviş efendi na
mında.;.i zat 10 beygir kudretinde 
bir motör getirterek Buhtan suyu. 
nun kenarına kurdu. Bu araziler 
meyilli bulunduklanndan en yük
sek yerde büyük bir su deposu yap· 
hnlıp motör vasıtasile ihtiyaca ki
fayet edecek surette nehiroen su is
tihsal edilerek geni' arazin:n sulan
masını temin etmek için yapılan su 
deposundan arazinin her tarafına 
kolaylıkla su tevzi edilmektedir. 
Bu sene bu araziden mahsul alına
caktır. 

Kbyde sünnet dU§ünO 
AYDIN, (Mililyet) - Karacasu 

ya bağlı Y cnice köyü batmuallimi
nin öncü'üğüle Karacasuda bir ~ün

Şarköyde Mustafa 

ŞARKöY, (Mililyet) - Burada I 
bulunduğum şu günlerde tesbitine 
mecbur kaldığım bazı tehir halkı 
ve belediye isteklerinin de kayde
dilmesini Şarköyün hayatı iktısadi
ye ve ziraiyesi noktasından lüzum
lu gördüm. 

Kasaba nüfusunıın azlığı mesele
si birinci derecede geli-; Filhakika 
tehrin mesahai sathiye '/ e nüfusu 
gayri mütenasiptir. Bunun için 
Trakyaya çıkarıla~ k muhac:rler
den çalı,kan bir grupun bu şehre 
yerleştirilmesi iktısadi varlığın bir 
kat dalıa tezyidini mucip olur ka
naatindeyim. 

Esasen bu tehir belediyesi Trak
yanın muhterem umumi müfettişi 
İbrahim Tali beyfendiye bu ,.ıuha
o' r meselesini bir nebze ~mışlar
dır. T etkikatları esnasın••a bu di-

Kemal paşa caddesi 

leğin muhik ve yerinde olduğunu 
görerek ilk çıkacak muhacirlerden 
çalıtkan bir grupun kasabaya yer
leıtirileceğini vait buyurmuşlardır. 

Şarköy, havası, iJdimi ve toprak 
kuvvei inbatiyesin'n mükemmeli
yeti iti~arile çalışmak ve yeni kay
makamın bit'kaç sene burada kal
ması suretile diyebilir ve iddia ede
bilirim ki Avrupa şeh:rlerinden 
farksız modern bir kasaba görmek 
mümkün olacaktır. 

Her sahada hüsnü niyetle çalışı
lıyor. Cümhuriyet mefhumunun ifa
de ettiği bir şekilde ink!,afa doğru 
yılmaz ve yorulmaz hamle ve emin 
adnnlarla ilerliyen bu kasaba hak
kındaki iyi düşüncelere de büyükle 
11'mizce zahir olacakalrına şüphe 
yoktur. 

Uşakta spor canlılığı 
Lik final maçında Turanlıla ile Er
~enkonlular arasında ihtilaf çıktı 

Salihlide lmrpnlu ban)'O 

SALiHLi, (Milliyet) - Gayet keseliler için ucuz odalar vardu. 
iyi çal1fmasını bilen memleketimiz Kükürt, kurtun, ve çelik cevber
halkı iyi y~asını da bilir. Yaz !erini taşıyan kaynar sular beton 
geldi, havalar ısındı .. Kasaba artık havuz ve mfütakil banyo dailerin. 
boşalıyor, halk bağlara, ılıcalara, de toplanır. Yalnız müfterilerin• 
yaylalara taşınıyor. ı iyi vakit geçirtecek vasıta noks~ 

Tabiat bu memleketten hiçbir dır. Yerden kaynıyan ve hazım ci-
liltfunu esirgememiştir. Çok verim- hazı için pek şifalı "sarı kız,, suyu 
li sulak toprak, güzel manzara, yay da gayet güzel bir maden suyudur, 
lalar, kaplıcalar kasaba sınırları i- Maalesef toprağa akar gider. 
çinde toplanmıttır. Diğeri çamur kaplıcalandır. 

Kasabalının en büyük kütlesi Çam ağaçlarının arasına gömül
bağlarındaki kulübelerine çekilir. müş telalelerinin sesleri kulakları 
Açık ve temiz havada işlerile uğra. dolduran aynı zamanda bir yayla. 
şır. Üzüm, kolay yetifmiyen bir da kurulan bu kaplıca sulan da 
mahsuldür. Sene içinde dört kere çok sıcak ve şifalıdır. Oldukça iyi 
çapa, 3 - 4 defa göztaşı keza bir o bir oteli vardır. Her aranan bulu
kadar kükürt atılır; bunlardan nursa da gelen misafirleri uzun 
başka birçok defa filiz kırma ame- zaman alıkoyacak konfor ve 'M 

!iyesi yapılır. Mahsul eridikten sıtalar henüz yapılmaıtı1ftır. 
'\.onra da toplanma ve serme işleri Buralara lzmir, Manisa, Alaşec.' güçtür. Fakat bu işler yorucu hir, Uşak, ve bütün bu havaliden 
olduğu kadar da zevklidir. Bu şe- tedavi için gelirler. Çünkü şaşıla
kilde bakılan bağlarda bir kütük cak derecede ucuzdur. 
bir ana mahsul ve neferge denilen Bir kısım aileler de Gölcük, Bali. 
birkaç tali mahsulü aynı senede ve· çecik gibi yüksek ve Ç1UDl.ık köyieıı. 
nr. de çadır ve ağaç !ardaktan yapı .. 

l,lerin en sıkı olduğu mevsim- mış kamplar kurarlar. Bu ufalt 
deyiz. muhitlerin samimi - temiz birer 

Biraz sıhhatine dütkün olanlar zevki vardır. Gençlik t~küHed 
da yayla ve ılıcalara gider. Şehre buraları daima ziyaret eder. ~eıo. 
otomobille 15 - 20 dakika uzakta cek hafta ülkü kulübü sarta bir mı 
iki kaplıca vardır.: nezzüh yapacaktır. Gürbüzler yuıı. 

Birisi kurtunlu ılıcalarıdır ki a- du bu cuma Gördese bir seyahat 
ğaçlıklar arasına gömülü, flrıltıhır· tertip etmittir. 
la akan bir derenin güzel manzara-
lı yamacındadır. Gayet büyük bir Diğer bir yazunda da memleko
asri otel temiz ve ucuz lokanta, ga- tin en baflı tarihi iııbideM. olan -
zino0<ıu vardır. (Resimde görülmi- tı ve harabelerini anlatmağa çal• 
yor) bir de resimde görülen dar ta-cağım. 

Bandırma panayırları rağbet gördü 
BANDIRMA (Milliyete) - 3 lardan 600 baş sığır hayvanı satm 

Haziranda açıl~rak 20 haziranda almışlardır. Panayırlar büyük blr 
nihayet bulan Bandırmanın Man- i~tiz.am dahilinde idare edilmif, 
yas Sarrköy dönüt panayırları bu- hıçbır uygunsuzluk olmamaıfbr. 

net düğünü yapılmış ve birçok köy _ --~"'--""'--""---=-'--""""""'--=--=---=.::;.-..::;.;.....,;=:=;.;--._::...o..;;..,;;,.:.;~ 
çocukları sünnet ettirilmiftir. 

sen~ geçen ' senelerden daha çok Bilhassa mevkiinin fevkalade 
rağbet gönniif ve alq verite daha güzelliği ile metlı~ o~ Sar~ÖJ 
hızlı olmuştur. Yunanistan ve ada- ~yın çok neşelı ve eglencelı geç 
!arı için Yunan tüccarları panayır- miştir. Nazilli'de ~onferanslar 

NAZIL1...l, (Mililyet) - Nazilli 
halkevi salonunda muallim Ulviye 
hanım tarafından (evlerde ço
cuk terbiyesi) mevzulu bir konfe
rans verilmiştir. Önümüzdeki haf
ta da noter Behçet bey (kızlarımı
zı nasıl evlendirmeliyiz?) mevzu
lu bir konferans verecektir. 

Uşak Ergenelion yurtlu 

UŞAK, (Milli~) - Bu mektu. 
mumla. gün gün ilerlemekte olan 
Utak sporundan bahsedeceğim. Bu 
rada üç kulüp ve bir musiki yur
du vardır. 

Ergenekon, Gençler, Turan mem 
leketimizin kuvvetli takımlarına 
maliktirler. 

A :~TVIN, (Milliyet) - Memleketimizin her tarafında olduğu gibi 
r ;n e de ~arife büyük bir ehemmiyet verilmektedir. 

nıektt·':J.ıda~ı resim 25_0 yavruyu içerisinde toplıyan lametpafa ilk • 
tim Ş 1 ır.. u mektebın tatil münasebetile açtığı sergiyi ziyaret et-

. ayanı hayr t b' · · d h. · daresi altında e: ır ı~bz~ a ılınde başmuallim Şevket Beyin i-
yaptıkl g ç mualımlerın hummalı bir faali·~·le çalıttıklarmı 

arı ecerlerle ve ço ukl dak. b'I . -. . gördük. c arımı:ı ı ı gı ve neşenın artmasile 

Hilaliahıner gençl'k de v. • .. • 
ayrı bir varlık 

1 
.1 .rnegımn vucuda getirdiği her şubenin ayrı 

dir. eser erı ve bılhasaa mektebin müze kısmı bir pheser-

Gençler birliV. bundan112-13 
sene evvel kunılmUf ve 7 • 8 sene 
Upk nuntakaaı fampiyoııhığunu 
muhafaza ebni.W-. 

Ergenekon idman yurdu 11 • 12 
sene evvel tetekkül etınit ve ilk de- · 
fa halka spor merakını aşdamı?
tır. Birçok fırtınalar geçiren bu 
gençlik yuvası pek kısa bir zaman
da muvaffakıletlerini artırnuf ve 
istikbale İyi bir takım hediye et
mittir. 

Turan idman yurdu 928 senesin
de tetekkül etmiş ve memlekete iyi 

. unsurlar yetiştirmittir, 
Uşaklıların spora olan derin ala

kalarını sezen belediyemiz geçen 
. sene 8,000 lira sarfederek güzel bir 

saha ve stadyum yaptırmıt ve çalıt
kan Uşak sporcularına hediye et
miştir. 

Türkiye idman Cemiyeti İttifakı 
Umumi merkezi de Uşak sporuna 
ehemmiyet vererek yardım etmekte 
dir. Bu sene gelen Antrenör her 
Abrahamdan atletlerimiz azami 
istifade tem:n etmitlerdir . 

Sarıköy panayırında 

Aydın sanatlar "!ektebi 
mezunlarına ış 

AYDIN (Milliyet) - Bu sene 
Aydın mnrtaka Sanatlar mektebin
den mezun olacak talebeler için 
mektep müdürlüğü birçok müesse
satta i§ temin etmiştir. 

934 senesi lik maçları da artık 
neticelenmit ve Ergenekon Uşak 
tampiyonu olmuftur. Fakat son ya
pılan final maçında Turanlılar iti- .,..,......,,...,.,....--.... ------.
raz etmi,,ve Futbol Heyeti maçın verilmediği takdirde idare heyeti-
15 haziranda tekrarlanmasını ka- ne mıntakadan çekilme salahiyeti
rarlaştırmıttır. Ergenekonlular bin- ni vermişlerdir. 
!erce halkın huzurunda kazandık- Futbol ve merkez heyetleri bu i
lan hakkın iptalinden fevkalade tirazı kabul etmed:kleri takdirde 
müteessir olarak umumi heyet içti- Ergenekonluların Uşak mıntakasın 
maını yapmışlar ve teessürlerini dan çekilecekleri kuvvetle söylen-
beyan etmişlerdir. mektedir. Bu haber halkı meraka 

Ergenekonlula.r 4 saat dertleşme- düşürmüştür. Netice sabırsızlıkla 
!erinden sonra bu hak kendilerine beklenmektedir. 

aşçılar ve börekçiler 

Bir sar'alı boğuldu 
BOZDOGAN, (Milliyet) - Ye

nipazann donduran köyünden Ta
hir hocaların Molla Mehmedin oğlu 
19 yatlarında Tahir evvelki gün 
Akçayda donduran gemisi yanın
da dolaşırl<en sarası tutmuf ve Ak
çaya düterek boğulrnıı:ttur. Zavallı 
malülün nişi çaydan çıkarılarak 
gömülmesine ruhsat verilmiştir. 

mınmmınınınııınıııııınmınınınıı 

Gençlik sahi/esi 
Münderecahmızın çokluğu do

layı ile Gençlik sahifesini yarına 
bıraktık. Arzı itizar ederiz. 
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Erzurum kongresi Ayağından Esnaf 
Erzurum yeni günün ilk kat'i saatine işaretti. 
Kongre orada Şark Vilayetlerinin hukukunu 
görüştükten sonra Mustafa Kemal 24 ağustota 

Sivaaa hareket etti 
23 temmuz 1919 da Erzurum' da 1 tefikan karar Yerildi, Bu Türk ta

on dört gün süren bir kongre top- lehi reis sıfatile Mustafa Kemal ta,. 
landı ve burada günün bütün meae rafındlln im:ıalandı Ye liyıkı veç
leleri dikkatle gözden geçirildi. hile gönderildi. Talep mucibince 
Kendilerine zahir olanların bu tahkikata giripnek üzere Birletik 
toplanmasında yapılan müzakere- Amerikadan "King • Crane" deni
ler ve mütarünileyhin hususi mü - len heyet geldiği gibi Mustafa Ke
likatları, Yunan istilasının doğur- maile 22 eylUlde Sıvasta görü,en 
duğu buhranın ne kadar da hayati Jeneral H1Ulbonl'un riyaset ettiği 
bir ehemmiyeti haiz olduğunu hem bir de aakeri koınMyon gelmişti. 
de fazlasile ispat etmitti. Erzu • Temmuzda Erzurumda bir kon
nım kongresinin bir mektep bina- fcrana daha toplanmıfb. Jeneral 
unda toplanması, bir fa)j hayırdı; Harbord'un kongreye (1) verdiği 
eski Türkiyede mektepler, kalple- raponlıı tunları söylediğini habr
ri üzecek kadar eksikti; yeni J'ür- lamak, bir Amerikalı dost için ho
kiyenin bol bol mektepleri olacak- ta gidecek bir iftir: .. Lider Mueta-
b. fa Kemal Pllf&, Çanakkalede bir 

Erzurum, yeni günün ilk kat'i kolonluya tan ve ferefle kumanda 
saatine itaretti. Kongre orada etmiş, sabık bir Türk jenerali olup 
Şark Vilayetlerinin hukukunu gö- keskin zeki.lı ve çok kudretli, genç 
rü?tükten sonra, Mustafa Kemal bir zattır. Kendileri bu hareketin 
29 ağustosta Sıvas'a hareket etti. bapna geçmek için ordudan istifa 
Burası birçok haftalar için kendi- etmitlerdir.,, 
!erinin harekat merkezi oldu. Birle9:k Amerikaca kabul edil-

Sıvas kongresine çok daha ge- mesi teklif ohınan bu Amerikan 
niı bir s.Y.ıadan murahbaslar se- mı.ndası meselesinden ortaya çı -
ç ;ldi. Ey!UI ayının dördünden on kan auitefehhümü kaldırmanın za-
hirine kadar devam eden kongre mam çoktan gelip geçmiştir. Ev-
bu sefer de "Anadolu ve Rumeli -ııı. bütün bu fikir Türkiyede aoğ
Müdafaai Hukuk Cemiyetini,, kur- muştur, Amerikada değil. Saniyen 
du. Dikkat ediniz, şimdi Rumeli ahvali tetkik etmek üzere gelen 
de Anadolu ile birlikte anılıyor ve komiteler Sıvasta Mustafa Kemal' 
Avrupadaki bu vilayet Asya Tür- in riyaseti albnda toplanmakta o
kiyeaile b'rleştirilmiş oluyonlu. h.n milli kongrenin talebi üzerine 
Nihayet Türkiye Cümhuriyetini g~imiştir. Salisen Birleşik Ameri
t~kil edecek olan bütün top..klar ka teklif olunan mandayı kabul 
milletin bu uyanışında gayet açık etmemiftİr. Bunlar üç mühim nok
ve pürüzsüz bir surette bir tek me- ta olup yansı Türkiyenin diğer ya
sele halinde birleştirildi. ıuı da Birletik Amerikanın lehine 

En sonunda açıktan açığa milli bu noktalara ba'1ca birtakrm mü
kisveye bürünen bu kongrenin mü- lahazalar da ilave edilmelidir. 
h'.m bir neticesi de: dağıldıktan Türkçeye çeviren~ 'Ahmet EKREM 

( 1) Amerikada millcıt mfunes
sr1lerin!n meclisine kongre denir. 

sonra harekatın bir Heyeti Temsi
liye tarafından idare olumnasına 
karar vermesi ve Mustafa Kemali 
gizli reylerle müttefikan bu heyete 
reis seçmesi idi. işte nihayet, mil- Uludağa çıkan Yunan 
let tarafından verilmi1 ve. lstanhu- gençleri 
lun bu üzücü zatı payitahttan ve 
ikt'.d9r merkezinden uzağa atmali Uludağına çıkmak üzere Bur-
için lazım saydığı şatafatlı unvan- saya gitmiş olan Yunan gençleri 
!ardan çok daha manalı ve çok da- Jehriınize dönmüşlerdir. 
ha .,mıullü olan hakikaten ve cid- Dağ sporları kliibünde dün te· 
den değerli bir unvan meydana reflerine bir ziyafet verilmittir. 
gelmitti. Fener'in akşam yemeği 

Erzurumda'ki Şark vilayetleri, Feııubahçe Spor klübü riyatel:inden: 
sonra da Sıvas milli kongrelerine Bütün F enerbahçelileri bir araya top-
dair lstanbula gelen haberler yal. laJıp güzel ve neıeli bir ak§'llD geçir -
nız saray grupunu deg" il ayni za- mdı: gayeoile Ağustosun 17 inci lllqamı 

aaat 20 de Fenerbahçedeki Behü bah· 
manda e.skeri kıtalanm lstanbula çeainde yıılnız klüpte mukayyet bulunan 
Ye memleketin diğer bütün sevkul- azaya ve ailelerine mahıus olmak üzet"e 
ceyt noktalanna yerle,tirmit müt- bir ~ yemeği tertip edilmittir. 
tef:kJeri de teli.ıte dütürdü. Teli.fe 11'h"ak etmek i..tiyen azanın dave~-
d .. ·· ldukl b"I" yelerim almak için 1 teuunuz 934 tan-

""'1Uf o arını ı ıyoruz, çün- hinden itibaren klübe müracatlan rica 
kü Afyonkarahiaar ve Eskitehirde olunur. 
kuvvetli müfrezeleri olan lngiliz
ler, Sıvas kongresinden sonra Eır 
kitehirdeki kuvvetlerini iki misli
ne çıkardılar. 

l•tanbulun 8 temmuzda Musta
fa Kemalin vaz'.feaine nihayet ver
diğini ve müşarünileyhin de isti
fasını telgrafla bildirmi~ olduğunu 
biliyoruz. Sıvas kongresi müzake
relerini ve aldığı kararları hürmet
ki.rane yazılmı• bir telgrafla padi
,aha bildird:. Saray grupu bunu 
padi~a vermediğinden aon içti
ma günü olan 11 eylôlde Srvas. ls
tanbulla bütün telgraf muvasalası
nı kesti. Hal'k ta devletin basında
ki kuvvetle muhabere edemedik -
ten 1<>nra bizzat kendi ba,ınm ça
resine bakmıya karar verdi. 

Milleti için yaptığı c:hatta Mus
tafa Kemal'in bugünden itibaren 
yalnız emirlerini vermek, haber al 
mak gibi itlerde değil ve fakat et
hasla uzun uzadıya mülakatlar yap 
mak için de mütemadiyen telgraf
tan İstifade P.tmediğini görüyoruz. 
Mt-aeli. 27 eyhilde lstanbuldaki 
Kerim P-.a ile müzakere ederken 
kt-ndilerini gecenin on birinden 
ertesi sabahın yedi buçuğuna ka
daı· sekiz aaatten fazla bir müd -
detle telgraf ha.tında buluyoruz. 
Telgrafın derhal temin eylediği te
mas, mütarünileyh'n mümeyyiz 
Yasfı olan kararda ve harekette 
sür'at karakterine çok uygundu. 

Burada •imdi Türkiye Cümhuri
yetinin bir kısım yahut bütünü Ü· 

zerine teksif edilmi• olan Ameri
kan mandasını gözden geçirelim: 
Bu mesele gerek Srvas kongresin
de gerekse bütün memlekette pek 
çok miinakaııe edilmi~ti. Sıvas kon
gresi 4 ey!ul 1919 da "mazide bir 
çok senelerdenberi Amerikada a
leyhimize yapılmakta olan propa
ı.;andaların te!irlerini izale etmek 
üzere, memleketi tetkikle hakiki 
vaziyetine dair rapor vermesi için 
Amerika kongresinden bir murah· 
h~-. oönrJerlmesini,, istemiye müt-

An e · , kalılarla za:ı:ar 

ziyan davası 
ve 

Harp esnasında malları zabıt 
ve mii- a~ere eo\ımiş olan Ameri
kan tebeasının zarar ve ziyanları
nın tanzimi için bundan birkaç 
ay evvel başlanmış olan müzake
ra.ta devam edilmektedir. 

Müzakeratı A~rika hirkfııme
ti namına Mister Nielsen, Türki
ye namına mulıtdit mübadele ko
isyonu Türk heyeti murahhasası 
reis vekili Esat Bey idare etmek
tedir. 

Geçen gün yapılan bir içtima
da meselenin tetkikine devam e
dilmiş, müzakerat önümüzleki sa
h gününe tehir edilmiştir. 

Toplantı yapılamadı 
Dün Ticaret odasında ayakka

bı deri ve kösele sanayicilerile las 
tik sanayicileri arasındaki mese -
lenin halli için bir toplantı yapı
lacaktı. Fakat komisyon azası İç
timaa gelmediklerinden toplantı 
yapılamamıftır. 

Telefon şlrketinde 
Telefon 5irketi obligasyon ve il 

mühaber hamillerile sadece obli
gasyon hamilleri dün ~irketin T ah 
takaledeki merkezinde ayrı ayrı 
fevkalade heyeti umumiye içti
maı yapmı~lardır. Dünkü toplantı 
da tahvilat hamillerine verilen ye 
ni haklar, tahvillerin itfa tarihi 
hakkında sil"ketçe yeni yapılan tek 
lifler kabul edilmi'1ir. 

Hava vaziyeti 
Rasathaneden tebliğ edilmiş

tir: Bugün ~ıfır derecei hararete 
ve deniz seviyesine indirilmis ba
rometre saat 7 de 757, saat 14 te 
gene 757. 

Derecei ha•aret St\at 14 te 27. 
Azami derecei hararet 14 le 28. 
Asgari derecei hararet saat 14 

Asılan hırsız Cüzdanları Yüz ellilik ihtiyarın atmış beşlik 

Tevkifhane de öldüj'ü için 
dava durduruldu 

Bundan iki ay evvel Çırpıcıda 
bir vak'a olmuş, Hamit Ağa İs -
minde bir adamın ahırına hırsız 
girmittir. 

Kör Osman ismindeki bu hır
sız ahıra girerken beceriksizlik 
Eltmit, öküzleri ürkütmüş, öküz -
ler de homurdamnaya başlayın
ca Hamit ağa uyanmıf, Kör Oa
manı yakalamıı, adamakıllı döv
müf, sonra da bacaklarından hağ
lıyarak bat atağı ahırın tavanına 
umı:ftır. 

Ahıra girdiğine gireceğine bin 
pişman olan hıraız tam iki saat 
bu elim vaziyette kalmış, bir daha 
hırsızlık yapmıyacağına tövbe et
miş, Hamit ağanın da merhamet 
damarlan kabannıştır. 

Fakat Hmit ağa buna rağ-
men hırsızı aalıvermemiı, asıldığı 
yerden de indirmemiş, merhamet 
damarlan kabardığı için gidip 
jandannaya haber vermiı ve jan
darmalar gelince hırsızı kendile
rine teslim etmiştir. 

Jandaıımalar resmi muamele
sini yapWdan sonra hı:nızı adli
yeye vermişler, adliyenin tevkif 
kararı üzerine ıKör Osman tevkif
haneye gönderilmiş, fakat iki gün 
sonra tevkifhanede ölmüştür. 

Buraya kadar olan hedise ve 
hırsızın Hamit ağa tarafından ha
c:a4darından asılmış olması keyfi
yeti vt' iddiası müddeiumumiük 
tarafından ayrıca tetkik edilmek
tedir. 

Fakat claha Kör Osman ölme
den evvel Ham~t ağa gerek Kör 
Osman aleyhinde, gerek bekçi 
lalam aleyhinde bir daha açmıt
tır. 

KıÖr Osmandan hırsızlık ıçın 
ahırına girdiğinden dolayı, bekçi
den de Kör Osmana yol göster
diğinden ve kolaylık yaptığından 
dolayı şikayet etmektedir. 

İşte bu davaya dün uçuncü 
ceza mahkemesinde başlanmış, 
bittabi Kör Osman öldüğü için 
hakkındaki. takibat durdurulnıuş, 
islim ise kendisi.ne isnat edilen 
cürmü ret ve inkar etmittir. 

Mubakeme tahit celbi için 
baıka güne bırakılmıştır. 

Kutu barı cinayeti 
Beyoğlunda Kutu barında 

kemancı Sami efendiyi öldüren 
Aı:iil Beyin muhakemesine dün 
ağır ceza mahkemesinde devam 
edilmiş, Adil efendinin ma!Uliyet 
raporunun celbi için muhakeme 
batka güne bırakJlmıttır. 

Tahliye talebi 
Takas suiistimalinden dolayı 

tevkif edilmiş 0111.-ılarcl'an Arman 
Kovo efendi de kefaletle tahliye
si için sulh mahkemesine müra -
caat etmiş, hakinı Reşi Bey Ar
mand Kovonun da 40 bin lira nak
ti ve ayn; kefalet vermek tartile 
tahliyesine karar vermiıtir. 

Armand Kovonun vekili bu 
miktarı çok ve şartı ağır bulmuş, 
tahliyesine karar verilmesi ve ke
falet miktarının azaltılması , şe· 
raitin hafifletihnesi için asliye 
mahkemesine müracaat etroiş -
tir. 

Asliye mahkemesi müracaatı 
reddetmiştir. Vekiller bu sefer de 
ağır ceza mahkemesine müracaat 
etmişlerdir. Ağır ceza mahkemesi 
bu husustıd.:i kararını bugün ve -
rece'ktir. 

Bir cinayet davası 
Süleyman isminde birisini öl

dümıekten ıuçlu Metenin muha
kemesi evvelce ağır oezada yapıl
mış, 15 sene hapse konulmuına 
karar ver;lmişti. 

Temyiz mahlkemesi bu kararı 
bozmuştur. Dün muhakemeye 
yeniden başlanılmış, mahkeme 
bozma kararına uymaya karar 
vermiş ve muhakeme Süleyman 
fıakkmdaki ölüm raporunun celbi 
için başka güne bırakılmıttır. 

Hırsız 
Iran ikinci konsolosu Tü.-ap 

banın evine girip hırsızlık yapmak 
. tan , para çantasını, ve mücevhe
ratını çalmaktan suçlu Nafiin mu
hakemesi dün Sultanalımet birin
ci sulh ceza mahkemesinde yapıl
mış. cürmü sabit görülmüş, 9 ay 
müddetle hapse konulmasına ka
rar verilmiştir. 

le 18. 
Rüzgar yıldızdan esm· stir. Aza 

mi •iirati saniyede 11 met~eye ka
ch.r çıkmı~tır. 

Belediye sadece tasdik 
muamelesi yapacak 
Küçük esnafa verilmekte olan 

cüzdanların, bundan sonra, men
sup oldukları cemiyetler tarafın -
.lan verilmesi ve belediyenin de 
yalnız bu cüzdanları tasdik etme
si takarrür etmistir. Bundan son
ra belediye ay-. ı~ cüzdan vermiye 
cektir. 

Hodrumlara dolan seylap 
suları 

Evlerin bodrum katlarına sey
li.p, yağmur ve sair sebeplerle do
lan suları, bofaltmak için, beledi
ye otopomplanndan nasıl istifade 
edileceği hakkında daimi encü
men bir talimatname yapmıştır. 
Yağmur, seylap gibi zaruri sebep
ler dolayısile olan botaJbna ame
liyesi meccanen yapılacaktır. Di
ğer hususi sebeplerle· evlerin alt 
katlarına dolan sular para ile bo -
,aitılacak, malcinelerin ilk yanm 
saatlik mesaisi için on, müteakıp 
yarrm saat için de beş lira alına
caktır. 

Demiryollarında 
Ucuz tarife 

Edirneyede tenezzüh tren
leri tertip ediliyor 

Devlet demiryollan idaresi bu 
günden itibaren üç ay için yolcu 
ücretlerinde yeni bir indirme da
ha yapacaktır. Mevcut tenzilat 
600 kilometreden itibaren ba,Iı
yordu. Bu yeni indirme ise 100 ki 
lometreden b~layacaktır. Yalnız 
biletlerin gidi• - dönü' için alın
ması lazımdır. Dönü~ biletleri için 
bir ay müddet konulmuştur. Bu 
biletlere yolcunun fotoğrafı yapı•
tırılacaktır. 

Devlet Demiryolları olduğu gi
bi Şal'k demiryolları kumpanyası 
da lstanbul - Edime ve Edime · Is 
tanbul ara•mda mütekabilen fev
kalade tenzili.th tenezzüh katarla 
rı ihdasına karar vennittir. 

Öğrendiğimize göre tamamile 
hususi mahiyette tahrik edilecek 
olan bu tenezzüh katarlarında kum 
panya, seyahat edecek mütenezzi 
hiyne fevkalade kolaylıklar göste
recek, lstanbul - Edime arasında 
gidip gelme bilet ücretlerini üç, 
dört lira gibi cüz'i bir dereceye in
direcek, iki nokta arasındaki me
ııe.feyi 9 saatte katettirecek, tiren
lerde muntazam servisli büfeler 
bulunduracak, yolcuların bir hafta 
zarfında herbangi bir tirenle dön
mek ihtiyarı kendilerine bıraka -
cak ve nısıf ücrete tabi çocuklar bu 
ücretin yarısını vereceklerdir. 

'Bu katarlar Temmuzun ilk 
haftasında tahrik edilecektir. 

POLiSTE 

Cep karıştırırken 
Sebze halinde sebz.eci lali.mm 

cebinden 12 lirasını alan sabıkalı 
yankesici Abdullah cürmü methut 
halinde yakalanmıştır. 

Taşla cerh 
Be,iktatta Nail Halit Beyin ar

sasında oturan Ahmet Hamdi ile 
ayni mahalde oturan Mustafa ara· 
sında çıkan kavga neticesinde Mus 
tala Hamdiyi taş ile baıından yara 
lamıftır. 

Vapurda kavl!a 
Galata rıhtı.;.ında bağlı lzmir 

vapurunda ~ı çırağı Mahmut va 
pur fınnında dmıek pi,ireceğin -
den bahsederek at~ nteyen Şevki 
yi DlafT"Pa ile batından yaralamıt 
br. 

Yankesici 
Mevye halinde seyyar satıcı 

Mevllldün cebini kar•ırmakta İ • 
ken cürmü meşhut halinde yaka • 
lanan ve Cemal namında birinin 
cebinden 116 lirayı çarpan yanke 
sici Hasan oğlu Cevdet yakalan -
mı.tır. 

1 Küçük haberler 1 
,,. Bugün sehrimize 120 kadar 

Çekoslovakyaİı seyyah gelecektir. 
,,. Sanayi mektebi mezunlarına 

iş - ls_tanbul Tica~et ve Sanayi 
odası sanayi melctebınden bu sene 
mezun olan talebeye İş aramak -
tadır. Oda bunun için muh~elif 
fabrika!.ara mektuplar yazmış • 
tır. 

kızı arkasından haykırıyor •. 

Ağam ağam dünyaya doymadangitli 
Atalar, ne güzel söy-

lemitler: Az yata, çok 
Yata akıbet gelir bata!. 
Olüm kuşu, doğumun

dan yÜz elli yedi yıl son• 

ra, Zaro Ağanın b111rna 
da kondu. 

Yeryüzünün en yaılı 
adamı, gün geldi ki ya
f&DUU11•!& döndü. Eski 
bir din masalında anla
tırlar: Bin yıldan fazla 
ömür aüren Nuh peygam 
bere: 

- Dünyada ne gör
dün? diye sormuılar. 

Nuh, gülmüı: 

- ----~----

- Dünya iki kapılı 
bir han .. Girmemle çık 
marn bir oldu. içeride 
ne olduğunu görmeğe va 
kit kalmadı kL. demiş. liiii~iir.ı:ıı. ___ ·'· 

' 

Acaba ayni ııorguyu yir· 
minci asnn insan eskiıi Şehir Meclin bafhaderm\si Zaro Ağa 
Zaro Ağaya da sorsak, Nuhun verdi- :az alacağız. Am.ma, nah böyle, pari' 
ği cevabı mı alacaktık. Ark'!daılar· . amıılar. 
dan biri üşenmeden heıap etmıı: ~a· Dilimin döndüğü kadar teselli el 
ro Ağa, tanıam 1884 ay,_ ~~305 gun mek istedimô 
yaşanııt- o hafif yÜrekcegızı anc~ - insan, öldükten sonra cese~ 
ve yalnız 1,306,800 defacık çarpab•!· ha pamuklara aanp saklamışlar.. ~ 

- ·· d ·· böyle parça parça etmiıler .. Yeter 
miş. Zenginin malı, zügur un çenesı.. ölmesin!.. 
ni yorar diye buna derler. B" 1 '-- k • tİ! 

Bizim ne•il gibi, ömürden yana_ d.a ız böy e .ıu>nutur en Zaro ag•..: 
ölüsünü almağa gelen akrabası ara"' 

züğürt olanlar için Zaro Ağanın ayı· ela bir gürültü koptu. Ne .öyledi!:~ 
ni .gününü saymak ta bir tesellidir! U , 

' Hepimiz irjn Allah _gecinden v~r • anlatılmıyor amma, söz, belli ki . 
sin dedikleri ölüm, galiba z~ro Aı:ayı ağanın ölümü etraıfında dönüp dola!' 
bir~z erkence , biraz vakitı:zce ara - yor. 
rruzdan ayırdı. Damadı Necip ağa, durup durup ~ 

Ciinkü onun ( 65) ya~•ndaki .. '"?.ın~ ğınyordu: 
minf kızı yüz elli yedi yılın yukunu - Olmaz!. Bize vasiyeti var .. 8' 
sırtında taşıyan babacağızı arkasın· nim cenazemi, sen kaldır.. Heyra~ 
dan: sen yaptır!. Iskat ver .. Devir hatmi 

_ Vuy aı:.JJl•• Vuy at~-· Dün· dir, demitti. Mezarına kadar götüre" 

yeıine doyamadın Zarom! .. D•ye lıay· ğİın.. _ ... 
Ben bu arada, Zaro ağanın akr...,.-.~ 

kırıyordu. !arından bir buçuk asırlık ihtiyara •' 
Etfal hastanesinin içteki pavyonla-. ufak tefek nr.:lu;nat toplamağa çalıı• 

nndan birine yavaşça girdim . Nöbctçı yorum. ., 
doktorunu arıyorum. Göıterdiler: - Son nafakau, yanm bardak •'' 

- itte şu san saçlı Bey .. · tü. Öleceği kendisine malum olmuı'' 
Selimlaıtık, ben: - Gayri ben ölüyim... cenaze<"' 
_ Zaro Ağa ... Derneğe kalmadan Eyiipsultana götürün .. Diye vaıiyet t 

doktor Bey anlatb: mitti• 
_ Neredeyse cenazesini kaldıra • - lakatımı verin .. Heyratımı ( tlı 

caklarl rat) yapın! .. Beni öteyanda botlarrı• 
- Akrabaıından kimıe gelmit mi? yın •• Demişti. 
_ Şimdilik gelenler otuz kişiyi bul- - En oçk aev_:;ği kızı idi. Y a11Y~ 

du. tonınlan, ve torunlannın çocuklarJ ı . 
- Ya otopsi? çincle sağ kalanlar ıayıba yüzü bU 
- Yarım saat evvel o da bitti.. lur. 
Yüzüme bakarak güldü: Bana bunlan anlattıkları orada, lı' 
- Y okıa siz de birçoldan gibi Zaro ber ıredi.iler: 

ağımın dört böbreği, iki kalbi, sekiz - T ahut ~idi!.. , 
midesi olduğuna inandınız mı? Zaro Ağanın fennin icapları ~ 

Ben hem.en sordum: zünden teşrih masasında ~ala;,! 
- Böyle bir ıayia mı var? Tiicudü tabuta kondu. 
_ Hayır! Şayia değil, aadece t" • Araba zaten bekliyordu. eıi, dosl~ 

lıa... Zaro ağanın da diğer insanlardan brıınu akrabası, çabucak omuzlıo1' 
vücutça biç bir farkı olmadığı yapılan arabaya yerlettirdiler. Birisi yanmd•' 
otopsi neticesinde anlatıldı. Kalp, böb· kinin kulağına hafifçe fısıldadı: 
rek, mide, barsaklar ba§kalarmda na • - Fazla kalırsa, kokar! .. 
ııloa Zaro ağada da öyle!... Ölmekte hiç aceleıi ohnıyMI ihti1! 

- Şimdi cenazeıi nerede? nn cansız cesedini biran evvel topr" 
- Şu kalabalığın toplandığı yenle.. gömmek için ne kadar da acele edil 
Çam ağllçlan arasında yüz adı?.' .~a- )ardı. _ J 

dar yürüdükten ıonra, kartıma kuçuk Nihayet, iıte kapı açıldı. Otuz IW 
bir kulübe çıkh .. Ölüleri koyduklan bi- kitilik bir cemaatin orta11nda Zaro • 
na burası .. Önünde belediyenin cenaze nın cenazesi ağır ağır ilcrHv"''"· ~h' 
otomobili bekliyor. Dünya misafirhanesine ıS7 yıl IJI" 

Güllü Hanım, Zaro Ağan•n altım§ man olan koca ihti)a:.ı ı '" 
betlik kızı, çocuk gibi hıçkıra hıçkıra 11nclan haktan baktım b · 
ağlıyor: - Kovadis, nereye ııidiyorsun, P' 

- Bileydim, imza attınnazclım- Vuy ro ağa? Diye bağırmak ııtecıim. 
yahu .. Yazzıh yahu!.. Parçe parçe el · Eğer insanlar, bu sualin ccvab1~ 
tiler .. Ne devlet razı .. Ne millet razı.. bir ölüden alabilmek imkanını buh•Jİ' 
Ne ben raıı!.. lar, dünyanın tutumu çoktan dcğl~ir ~ 

Zaro ağanın ihtiyar damadı Nec:ip Ey Zan> Ağa! Bu fani dünya, ., 
ağa abldı: na ela kalmadı ..• 

- Bize demiıler ki kaba etinden bi- M. Salahatıi~ 

Çatalca Müstahkem Mevki 
Satınalma Komisyonundanı 

Müstahkem mevki ihtiyacı için 40,000 kilo lorıple "~ 
120,000 ki_Jo Lavemarin kömürü 16-7-934 Pazartesi gÜJI~ 
saat 11 de açık münakasaya konmuştur. Taliplerden ev~ 
ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin Hadımköy Satınalma ko~f 
yonuna münakasa gün ve saatinden evvel müracaatları. 

(3511) 

Çatalca Müstahkem Movki 
Satınalma Komisyonundan: 

Müstahkem Mevki lot'at hayvanatı ihtiyacı için) 10,000 )<il' 
kuru ot ve 85,000 kilo ııaman 16-7-934 Pazartesi günü ıı• ' 
at 13 te açık münakasaya ko~ muş.~ur • T aliplerd.en evsaf ~ 
!eraitini öğrenmek istiyenlerın munakaııa saatınden evv 
Hadunköy Satmalma kooüsyonuna müracaatları. (3Slli~ 

lstanbul Sıhhi Müesıeıeler Satı 
alma Komisyonu Reisliğinde11 

Akliye ve Asabiye hastanesi hastaları için kışlık ell: 
ve palto yaptırılmak Üzere lüzu n gösterilen 5000 metre ye 
kumaşı olhaptaki nümune ve şartnamesi veçhile ve 24 TE 
muz 934 ııalı günü saat 14 te kapalı zarf usulile muamc 
yapılmak üzere münakasaya konmuştur. isteklilerin mür1 
caatları. (3435 
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Zar o ağanın hayatı 
Kadar ölümü de 
Hayret verdi 

(Başı 1 inci sahifede)) 
rine gömülmü1tür. Zaronun Eyübe 
defnedilmesi vasiyeti icabından • 
dı. 

Otopsi yapıldı 
Zaro Ağanın cesedi üzerinde 

Y~pılacağını yazdığımız fethi me
yıt ameliyesi dün ak,am Tıp fakül 
lesi te,rihi marazi enstitüsü prof e
r örü Dr. Schvarz'ın muavini Dr. 
Besim Bey tarafından yapılmıftır. 
Fethi meyil için ailesinin evvelce
den muvafakati istihsal edilmit ol 
duğundan kendilerinden muvafa. 
katlerine dair imza alınmı,tır. 

Zaro Ağanın torunu Cafer Ef 
ve d~ğer ak~ab~ ve taallUkatı fethl 

d~eyıt ame1lıyesı neticesinde cese _ 
ın parça anacağını zann hn" 1 "A e ı' er ve: man ceset parçalan ı 

d" f h" masın .,, 1!e et. 1 meyte muvafakat etme-
mı,lerdı. Fakat bili.hara cesedin 
parçalanmıyacağı, yalnız ilmen ba 
zı tetkikat yapılacai!ı söylenince 
muvafakat etmislerdir 

1 
.F eTthi meyille; hastahane hekim 

en, ıp pf k'"I . d f .. 
1 

a u tesın en bazı pıo· 
esb er ··c ml~eden bir grup ha-

hz~r uluıırnu,tur. Bir saat süren fet 
ı meyit n t" · d b . e ıcesın e Zaro Ağanın 
eybnı, kalbi, ciğerleı i, böbrekleri 

ve a" ki I .. gırsa arı çıkarılroıtşır. Bun-
ar uzerlerinde mikroskopik mua
Y~~~boyapılmak üzere te,rihi mara-

F
Zl ha. ratuvarına nakledilmittir. 

et ı m · S hh" eyıtten tonra Zaro Ağanın H . •ye müzesi Mulaj memu: u 

1 
alıt Bey tarafından mulaj'ı da a

rııı~ı~tır. Zaro Ağanın te,rihi ma 
h~~ı laboratucvarına götürülen da 

1 1 azası üzerinde mikroskopla 
nesç muayenesi yapılacaktır. Bu 
muayenenin 150 seneden fazla 
r~ayan Zaro Ağanın vücudünd~ 
azla Yaşamasındaki hususiyetleri 

meydana çıkaracağı tahmin edili
ıor. Tetkikat raporu birkaç güne 

adar hazırlanacaktır. Bu rapor 
Yalnız Türkiyede değil, Zaro Ağa
~1 tanıyan Avrupa ve Amerikada 
.a fen alemini ali.kadar edecek . 

tır Za A" • . d h"l" . · ro ganın azayı a ı ıyesı-

ne gözle bakılınca hiç bir hususi -
~~ görülememiştir. Hatta Zaro 
.. ga Arnerikada bulunduğu zaman 
~ç böbreği olduğu iddia edilmi~ -
~:. Fethi meyille herkes gibi iki 
0hreği ~lduğu görülmüttür. 

k Fethi meyit neticesinde evvelce 
b onulmuş olan te'1tis haricinde 
.. 0ka bir hastalık görülmemi' ve 
0 U~ün üremi' den ileri geldiği ka 
naatı teeyyüt etmiştir. Bununla be 
;aber VÜcutte daha bazı arızalara. 
1~•a.~~f edilmiş ise de bunların ö-

mu ıntaç ettiği tahmin edilme -
?1ektedir. Mesela ciıierlerde verem 
jrazı görülmüştür. Safra ke~esi yo 
ku ~lan cana! de koledok'un fev • 

alade geniş ve cidarları kalınla, 
~adığı anlasılmıı ve safra kesesin 

e hir de ta' bul~nmuştur. 
Ayni zamanda yatın tesirile da 

~arların sertle,mesinden mütevd 
•t .. tesalübü ş_erayin arazı da göriıl 
nıu~tür. 

ilk rapor 
, Zaro Ağanın muhtelif dahili 
~zası hakkında mikroskopla huı • 

ebinl muayenesi yapıl<lrktan son 
~· mufassal raporlar yazılacak, 
.unlar hütün Tıp alemine gönJe • 
rılecekr 

ır. 

. Yapılan ilk umumi muayeneye 
aıt b · B ır rapor hazırlanmıatır.. ura 
P<>r ~Yanı dikkattir. Hüli.saten ya 
zıyoruz: 

"Kalbi normaldir. Yalnız hali 
labiisinden biraz daha büyüktur. 
Eğer ciğerlerinde ve bağırsakların 
da. eskiden kalma tüberküloz eser 
leri olmasaydı, bu kalple daha U· 

zun müddet yatarnaaı ihtimali var 
dı. Ciğerleri kömürletmit bir :ıal
dedir. Evvelce geçirdiği veremi göı 
teren birkaç tüberküloz noktası 
Vardır. Fakat bu noktalar uzun 
llıiiddet kapalı kaldığından umumi 
•ıhhati üzerine müe ir olmamı' • 
tı~. Bu da veremin her zaman uz 
"' ' d " b" . Yette tesir yapama ıgını, ır ın-

•anı uzun müddet yaşatabildiğini 
~öıternıektedir. Karaciğerinde: sa-
1lık "'o'"r"l ·· t"r Safra kesesınde 

İk" ,. umu~ u. 
~. t14 bulunmuştur. Taıılar, ~z~.n 

~~ddet kaldrk'arı için keseyı bı:
Yiitmiişlerdir. Prostat dümura u~· 
rad, • 1 " amıl 1 &tndan idrar zor uguna 
B·~U•tur. Mesanede iltihap vardı~. 
,: rekler iltihaplıdır. ".' e _üre_Y• 
lü ~ek hassasını kaybetını•tır .. ö
ııı:un •ebebi budur. idrar uzun za 
2:.eh~~ır kana karı.ıyordu. N.i~ayel 
zıı.r t .e_nıiştir. Dimağda, hancı nı:ı.n 
~i; ıtıharile bir bozukluk yoktu~: 
~·e ~bii vaziyetten çok teve:~u 
)eti ı~tır, lncelmi~. tekallüs kabılı • 
da ~ kayhetmittir. Bağırsakl~rın 
liir dtüloz eserleri görülmu' • •• 

Dün geceki 
Deniz şenlikleri 

(Başı l inci sahifede)) 
mı şiar, alaya iıtirak edecek romor • 
k ' or ve mavnalar da Denizyollan i-
Jel .. nesi rıhtımda top1ann.nşlardır. 

Alay hareket edi:;ar: 
Saat 21 e doğru Köprud" bulunan 

dığer vapurlar da hazırlannıı~ bulunu 
yordu. Akayın, Şirketı Hayriyenin ve 
~alicin b rer vapuru mekteplere tah
sıs edilmiş, diğerleri de halk tarafın· 
dan tutulmu§, vaktinden e·-1v-eJ hınca• 
hınç dolmuşlardır. Tam saat 21 de 
kafilenin ni.zım gemisi olan Kalamı~ 
Köprüden hareket etmiş, diğerleri b'.
rer dakika ara ile kalkarak bunu ta• 
kihe başlamışlardır. Rıhtımda duran 
Haliç vapurları ile, D~nizyolları işlet 
mesi önünde biriken romorkörler ve 
peşlerine birer mavna bağlamış bulu
nan d",t..r motörler Je su·\ya girmı~· 
lcr, k~t.le tamamlar~ .. :~lır. 

Dolmab2hçe önürıde 
Alay, ağır bir ilerleyiş hailnde Fm· 

d;klı, Kabataş önlerinden Dolmabah
çe &arayı istikametinde yol alınağa de 
vam etmiş , bir taraftan harp gemile .. 
rimiz, diğer taraftan denizalt[ gem :si 
ve araba vapuru bulunduğu halde sa
ray önüne gelinm " ştir. Şehir baıudosu 
güzel parçalar çalmağa başladığı .,_ 
rada donanmayı teşkil eden gemilerle 
araba vapurundan rengi.renk havai 
fişekleri atılmağa başlanmış, :..u mın .. 
taka büyük şenlik ve tezahürata sah· 
ne olmuştur. Bir taraftan da mavnalar 
da çanak mehtapları ve meşaleler a .. 
tcşlenmiştir. Saray önü 18.hzad;ı gün· 
düz g~İ olmuştur. Bu muazzam şen
likleri ~örmek için sabile binlerce 
halk yığılmış, denizin üzeri husus~ mo 
tör, muş ve sandallarla mahşere dön
müştür. Bu civarda yer tutamıy&.nlar 
alayı köprüden ve karşı sahilden sey· 
retmişlerdir. 

Bu arada donanma ve diğer genıl.. 
lerin projektörleri He sahil tamami1e 
tenvir olunmuş, deniz parıltıdan ya • 
nar bir hal alm111tır. Tezahürat, saıav 
önünde o~duğu kadar, kafilenin ti. 
Tcphane önlerine kade.r uzayan kıs
mında da ayni emsalsizlikle devaın. et 
mi~tir. 

Bir taraftan vapurlardaki halkın 
(Yaşa, Varol) avazeleri etrafı çınla
tırken, bir taraftan da milli martlar 
terennüm. edilmiş, Yavuz ve diğer harp 
gemilerimiz projöktörleriel havada gü 
zel tezyin.at yapmışlardır. 

Beylerbeyi önünde 
Alay saat dokuz buçukta ayni sı

rayı takip ederek Dolmabahçe önün· 
den ayrılmıt ve Ortaköy hizalarrndan 
Anadolu yakasına geçilm · ttir. 

Gazi Hazretlerinin ikamet buyur
dukları Beylerbeyi sarayı önlerinde 
yapılan fenlikler de ayni emsalaızlih
le cereyan etmiştir. Burada yakılan 
fişenklerle çanak mehtapları cidden 
doyulmaz b · r heyec.anla aeyredilmi~· 

tir. 
En önde bulunan Kalamış vapuru 

saray hizalarına geldiği zaman, bd.n
do istiklal marşını çalmağa başalınıt· 
tır. Bu esnada, vapurlarda ve sahilde 
bulunan halk çoşkun tezahüratla bü· 
yük Gaziyi seli.mlamışlar, iki taraf
tan yükselen (Yaşa sın Gazimiz .. ) ııi
d01.lan bir 18hza içerisinde akıcı bir u
ğultu halini almıthr. Boğazın bu yrık_a 
sr da (iğne atılsa yere düıımez) tabı· 
rine ciyak bir şekilde hıncat.uç do
lup ta~mıtlır. 

Dolmabahçeye dönü1 .. 
Deniz alayı, saat onu yirmi geçe bir 

kavis çizerek Uıkü.da.ra gelm ş, ro -
morkör ve mavnalar Şemsıpaşa önün
de kafileden ayrılmıtlardır. Akayın, 
Şirketi Hayriyenin ve Ha~icin altı \ a 
puru tekrar Dolmabahçe sarayı ônleri 
ne gelerek mevkilerini tekrar almı~
lardır. Şenlikler:n ikinci kJSmı d .. on 
dakika kadar devam etmiş, nur için
de yanan l.tanbulun bu güzel parçaaı 
battan parıtılara garkolmu§tur. 

Mera8İ.m bitiyor 
Saat tam onu kırk geçe 

Yavuz zırb\ısmdan çalınan Üç u· 
zun düdükle şenlikler nihayet bulmuş 
ve vapurlar derhal demir al~rak ay
ni sıra ile Köprüye avdet etıruıler, mc 
rasim n hayet bulmuttur. 

BQfvekil ve Hariciye vekilimiz . 
Bıqvekil lomet Pata Hazreti".~ 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey dun 
oaat beşe kadar Tokatliyan otelinde 
istirahat etm" şler ve aktam Ü.Zeri te
hir dahilinde bir gezinti yapmıtlar· 
d~ • 
Şehinf4h Hazretleri pazartesıye 

gidiyo:4ar 
1,..n Hariciye nazrrı Mirza Seyit Ba 

kir Han Kazımi ile refakatinde bulu· 
nan diğer zevat ta Perapalaı otelin .. 
de istirahat etmiıler, öğleden sonra 
şebir dahilınde bazı gezintiler yapını~ 
\ardır. 

Ala Hazreti Humayun Rıza Han 
Pe:helvi. Hazretlerini.o yarın şehrin1lz 
den müfarakat buyuracakları anlaşıl· 

mıştrr_. _____ ~-----~ 

Trakya U. müfettişliği için 
ANKARA, 30 (Telefonla) -

Trakya umumi müfettişliği teşki· 
!atına lüzumlu olan telefonların 
meccanen verilmesi hakkında mec
lise bir layiha verilmiştir. 

İzmir Liman şirketi 
IZMIR, 30. (Milliyet)- Taıfiye e

dilen Liman tirketi hakkında bir ni • 
zamname tanzim edecek olan komisyon 
te.ekkül etmi,tir. Komisyon salı günü 
vi\iıyetre toplanarak nizamnameyi ha • 
zrrlamağa başlıyacaktır. 

Sarhoı denize atladı, 
boğu1du 

IZMlR, 30. (Milliyet) - ıc..,ıy,.. 
ka.da sarhoş bir halde deniz banyosuna 
yükıekten atJavuı toföc Kemal efendi 
boiuJdu. 

MiLLiYET PAZAR 1 TEMMUZ 

Sinemaların kapanmasından hazine 
•• •• zarar goruyor \' ?örüşler 

l ranlılarla 
Bir hasbihal 

,, \3 üncü kolord\.'. iliı.nlan 
--~~~~~~.....:..;..;;;.;~~\ 

Çorlu Aıskcri Satınalma Ko
misyonundan : 

(Başı l inci sahifede)) 
Sinemacılar mahkemeye müracaat etmişlerse de, mahkeme henüz 

sinemaların açılması lehinde bir karar ittihaz etmediği için sinema
lar açılamamıştır. Bund·an külliyetli zarara uğrayan sinema sahipleri 
dün öğleden sonra içlerinden bir heyet ayırarak Başvekil ismet Pa
şa Hz. müracıı.ata memur etmisleı·dir. 

Bu heyet Şakir, Cevat ve· Cemal Beylerden mürekkepti. Heyet 
saat dörtte İsmet Paşa tarafından Tokatlıyan otelinde kabul edil
miştir. Bu sırada Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey, lsmet Paşanın 
nezı:ıinde bulunuyordu. Sinemacılar Paşa Hazretlerine. hazinenin 
'kendilerinden ahnakta olduğu yüzde 15 nisbetinde vergiden maada 
belediyenin de ayrıca yüzde 17,5 vergi tarhetmekte olduğunu, ve 
sonra aralarında çıkan vergi ihtil8 fı kanuni yollardan gidilerek halle· 
dil&ek yerde sinemaların kapatıl dını, bu vaziyet karşısında kendile -
rine çalışmak ve taahhütlerini ifa etmek >mkam bırakılmadığını söy -
!emişler, ve hazinenin vergi için bir müesseseyi kapatmak gibi bir 
harekette bulunmadığı halde bele diyenin bu hattı hareketinin kanuna 
muhalif olduğunu ilave etmişlerdir. 

İsmet Paşa Hz. verilen izahatı alaka ile dinlemişler ve bu mesele 
nin Dahiliye vekaletince halli için kendilerinin hemen müracaatta 
bulunmalarmı tavsiye etmişler, salahiyettar bir heyet veya bir zatın 
Ankara ya hareket etmesi lüzwnu nu ve kendilerinin de ayrıca Dahi -
!iye vekaletine telefonla lazım gelen tebligatta bulunacaklarını söy -
!emişlerdir. 

Sinemacılar Başvekil Paşanın nezdinden çıktıktan sonra İsmet 
Paşa Hz. ve vali ve belediye reisi Muhittin Beyi neztlerine davet e

. derek kendisile görüşmüşlerdir. 
Sinemacılardan Cevat Bey de Başvekil Paşanın emri üzerine 

dün akşam Ankaraya hareket etmiştir. 
Diğer taraftan verilen ha1>ere göre, Maliye vekaleti de belediye 

ile sinemacılar arasında çıkan ihtilafla alakadar olmuş ve meseleyi 
hazine varidatı noktasından tetkik etmistir. 

Maliye vekaletinden beleciiyey e yapıl~n tebligatta sinemaların ka
patı~ması damga rusurnu, tayyare vergisi gib6 hazineye a:t olan va
ridatın da ziya!' uğramakta olduğunu beyan ederek sinemaların açıl
ması lazliDl geldiğine ve belediyen İn hakkını ve alacağını sinemaları 
kapatmak yolunun dışında araması icap edeceğine işaret edilmiştir. 

Alman yada 
ı (Başı 1 inci sahifede) 
münasebat devleti tehlikeye düşürecek 
mahiyette olduğu için bugün kendisinin 
tevkifine tevessül edilmiştir. 

Mumaileyh bu karara sililıla mu • 
kavemet etmek istediğinden teati edilen 
atet neticesinde kendis.i ve zevceıi. 
ölmüşlerdir. 

BERLIN, 30 (A..A.) - Alman 
iatihbarat bürosu bildiriyor: 

M. Göring, M. Röhm ile grup şel-
leri Ernst ve Fon Detteni Prusya 
devlet turasından çıkarmıştır. 

PARIS, 30. (A.A.) - Berlindeo 
bildirildiğine göre siyaai mahafilde meş· 
hur operatör Sauerbrucb'un alelacele 
Neudeck'de bulunan Reisicümburun 
nezdinc çağınlmış olduğu rivayeti dolaş
maktadır. Filhakika Sauerbruch Ber
linden Neudeck'e hareket etmiştir. 

Değİfiklikler 
BERLIN, 30. (A..A.) - Almana • 

jansının bildirdiğine göre Milli Sosyalist 
hücum kıtaatı erkanı harbiye reisi ka
bine azasından yüzbaşı Röhm vazifeıin
den azledilmiş ve yerine grup amiri 
Nutze tayin olunmuıtur. Yüzbaşı Röhm 
frrka reisi Hitle-re karşı vahim İtaatsiz .. 
likte bulunmuıtur. 

M. Hitlerin kararı 
BERLIN, 30. (A.A.) - Milli Sos

yalist Matbuat bürosu M. Hitle.-'in im
zasını taşıyan a.şağıdaki kararı neşret· 
miştir: 

Erkanı harbiye reisi M. Röhm'ü bu· 
gün azlettim ve yerine grup amiri N ut· 
zc'yi tayin eyledim. Emirlerime muhalif 
hareket edecek olan rüesa fırkadan ve 
hücum kıtaatrndan tardedilecekler ve 
hatta hapiı ve muhakeme olunacaklar-
lardır.,, • 

Tevkil edilmiş 
BERLIN, 30. (A.A.) - Havas a • 

ja.nsı b~diriyor: 
Görünüşe nazaran hükıimelin giriştiği 

hareket yüzb141 Röbın'ü istihfaf etmek· 
r...ıir. Yüzbaşı Röhm'ün tevkif edildiği 
ve hücum kıtaatında izinlere nihayet ve .. 
rildiği aöylenmektedir. 

isyan mı? 
VIY ANA, 30. (A.A.) - Berlinden 

gelen haberlere göre bütün Tiergarten 
ınahalleai zabita tarafından itıı:al edil: 
mittir. Hücum kıtaatı arasında İsyan çık 
tığı ve isyanın başı Münihte olduğu bil
dirilmektedir. 

Kurşuna dizilenler 
BERLIN, 30. (A.A.) - Röter mu· 

habiri bildiriyor: 
M. Görn.ing matbuata beyanatla bu· 

lunarak demittir ki: 
"Bize mukavemet edenler tamamen 

kurşuna dizilmişlerdir. Resmi mahafili 
tedip harekatının Başvekil tarafından 
verilen emirler dahilinde ve muntaza•n 
bir plana tevfikan yapıldığını aöylemek· 
tedirler.,, 

Von Papen de tevkil edildi 
LONDRA, 30. (A.A.) - lngiliz ga

zetelerinin Berlinden istihbaratına na
zaran Başvekil muavini Von Papen sa .. 
bahleyin tevkif olunarak sıkı bir istic
vaba tabi l'utulduktan sonra serbest bı· 
rakılmıştrr. 

Siyasi had"seler 
BERLIN, 30. (A.A. - Havas ajan

aı bildiriyor: 
Münihte vahim siyasi hidiseler ce • 

reyan ettiğine dair birtakım fayialar do
laşmaktadır. Berlinde sokaklarda asabi
yet göze çarpmaktadır. Nezaretlerle hü· 
Clam kıtaatı umumi karargihrna müca
vir mahallerde fevkalade mühim polis 
hareketleri vuku bulmakta olduğu anla· 
şılıyor. Milli sosyalist fırkasının ibtilil· 
ci unsurları müteveccih bir hareket kar
ıuında bulunulduğu aşikardır. Hükumet! 
mahalleleri sakindir. 

Devi 1't zabitasına ~.!nsup on beş me
mur M. Göring'in ikametgilıı önünde 
dunnaktadır. Milli aosyalist hücwn kı· 
taatı umumi karargahı zabita tarafın ... 
dan iıgal edilmiıtir. Gerek buraya ge -
rekse nezaretlere mücavir mahaller za· 
bita tarafmdan kordun altına alınmıt
tn-. Hücum kıtaatına m~up hiçbir aza 
bu kordon haricine bırakılmamaktadır. 
Diğer taraftan Seriinin mühim nokta
lan da polis kuvvetleri tarafmdan İf -
eal edilmiım 

karışıklık 
Çok mühim 14hıiyet!erin tevkif e • 

dilsnit olduğu haberi şayidir. 
Not: Alman Ajansından bu haberi 

teyit eden bir telgraf henüz alınma .. 
mıllır. 

LONDRA, 30. (A.A.) - Alman se
fareti, hüklımetin Berlinde ve bütün Al
ınanyada vaziyete hakim olduğunu teb
liğ etmiştir. 

Alman istihbarat bürosunun 
haberi 

BERLIN, 30 (A.A.) - Alınan is
tihbarat bürosu bildiriyor: 

M. Hitler Milli 10syalist hücum kı· 
taatı erki.na harbiye reisi M. Röhm'i 
vazifesinden azlederek hücum kıtaa
tı milli sosyal:st fırkasından tardet· 
mİf ve yerine mezkUr kıtarun grup L..u 
mandanı M. Lutze'yi tayin elmİ§tİr. 
M. Hitler M. Lutze'inin amirine ita· 
at etmiyen bütün milisler· n tevkifiııi 
ve mahken1eye verilmesini emretmit .. 
tir. 

M. Hitler t)l'nİ erkanı harbiye rei 
•ine gönder İgİ mektupta M. Röhm'in 
.niih "m itaal!İzliklerl dolayııile vazi. 
fesinden çelrıilınesine mecburivet h3.
s•l <ıldufuno bildinnekte ve M. Lut
zo•inin hücum kıtaatından memleke -
tin mühtaç olduğu unsuru temine mu 
vaffrık olacağ• ümidini izhar eylemek 
tedir. 

MONIH, 30 (A.A.) -Alman isfh 
bu"t bürosu bildiriyor: 

Milli Soayaliıt fırkaıının bir tebli
ğir.e nazaran, bazı anasır aylardan be 
ri Hitelr mili>leriyle devletin milli .o• 
yal sl fırkaaı araaında ihtilaf çıkarma 
ğa çalışıyorlardı. Milislerın erk.Anı 
ı~arbıye reisi M. Röhm, Hitlerin mal\. 
n\alı olmakaızın Ceneral Schleicher 
ite münasebat te&is etmek suretiyle Lu 
nu itiraz götürmez bir surette teshil 
etm· ş ve bu suretle Berlinde ~üpheli 
olarak tanınmış ve Hitelr için pek 
ziyade antipatik bir şahsiyetten İstifa 
de etmi§tir. 

Bir sistem dahilinde tevl"t eJi~en 
hadiseler üzerine, M. Hitler Münihe 
giderek en ziyade methaldar olan ve 
bazıları nefret edilecek bir vaziyette 
yakalanan kumandanlann azlini ve 
derhal tevkif ni emretmiştir. 

M. Hitler bundan böyle milyonlar 
ca namuslu adamın muarız temayüller' 
de olan birkaç tahıs tarafından töh • 
met altında bulundurulmasını müsa • 
maha ile karşılamıyacaktır. 

M. Hitler Pruaya Ba§vekili M. 
Göring' e Beri inde de ayni suretle ha· 
reket ederek bilhaaaa bu siyasi .Wka• 
tin müsteci müttefiklerini tevkif ettir 
meğe davet etınittir. M. Hitler, bun • 
dan sonra Münihte toplanan milis ku
roandanlanna bir nutuk aöyliycrek, • 
ıniliıte itaatsiz., muarız temayüliltı ve 
inzibattan mahnım bütün unsurları 
imha edeceğini ve her türlü yeni bir 
ihtilal teşebbüsünü baatıracağmı be • 
yan eylemiıtir. 

BF.RLIN, 30 (A..A.) - Alman is • 
tihbarat bürosu bildiriyor: 

Hücum kıtUtının yeni erkanı har ... 
biye reisi M. Lutze neşrettiği bir be
yannamede bu kıtaattan mutlak bir sa· 
dakat, şiddetli bir irtibat ve tam bir fe· 
dakarlık bekbdiğini bildinnekte ve M. 
Hitler ve Alman milleti için temenni • 
yat izhar etmektedir . 

Piyasaya çakmak 
çıkarılacak 

ANKARA, 30 (Milliyet) 
Maliye vekaleti kibrit inhisarına 
mukavele mucibince biran evvel 
piyasaya çakmak çıkarılmasını tek 
lif etmittir. 

Muamclah tasfiye 
ANKARA, 30 (Telefonla) 

Hükiımet eski Seyrisefain idare
si muamelatını tasfiye etmek ü • 
zere bir komisyon letkiline dair 
meclise bic layiha vermittir. 

~. ~ 

(Başı 1 incı sahifede)) 
düz ve bir olduktan sonra sınır 
girinti çıkıntılarının, hava boş
luklarının ne ehemmiyeti kalır? 
Hudut: insanlığın, sulhün ve is 
tiklalin hudududur. Oralara yan 
bakıldığı gün mesele vardır. Biz 
ki gönülce, kalaca, nabızca, silah 
ça ve ülküce kaynaşıyoruz. iki
mizin arasında böyle, mesele de 
nilecek bir şey yoktur. 

Vicdanlarımız ve kalalan
mız durulup berraklQf"tıştır. Ha 
yat, dünya ve medeniyet işimizi 1 
bırakıp ak ve yeşil sarığın ardı
na düsecek kimsemiz kalmadı. 
Sen şi~ın, ben sünniyim, o ma· 
likidir beriki Macar, öteki Bul
gar.. Nemize gerek? Yeter ki 
bunlar, öz lranlı ve Turanlı ol
sunlar. 

Gazi Musl.ala Kemal Türki
yesinde bütün ibadethanelerin 
kapıları, vicdan ve kala kapıları 
kadar açıktır. Yeter ki bu kapı
lar gaflet ve geri gidiş meydan· 
larına açılmasınlar. 

Görülüyor ki aramızda bu 
yolda da bir ayrılık kalmamış
tır. iki Ulus'un ülkü edindiği 
kültür de birdir: Muanr mede
niyetin en üstüne, en müstakil o 
larak çıkmak .. Yani binlerce yıl 
öncesinde olduğumuz gibi .. 

Bunda da bir ve beraber ol
duifomuzu herkes görüyor. 

Siyasette anlaşmamazlık mı? 
Buna imkan yoktur. Madem ki 
bir dünya vardır, madem ki o 
dünyada bir Şark vardır, ma
dem ki o Şarka diş bilevenler 
va·ltlır, ve madem ki biz Şark.ta 
konı.pı, kard es, ve beraberız. 
Siyasette ayrılığımız mı olur? 

Bu iste de biriz ve anlasmı· . . 
sız. 

· Bunlan söylemekle demek is
temivorwn ki Garpten kaçınıyo
ruz. Böyle birşey aklımıza gelme 
meli ve akıllara gelirse iftira o
lur. Garbin bugünkü tekniğine ve 
medeniyet avamiline karşı mu
hakkak ki de ıin bir saygı ve ina 
nımız vardır. ikimiz de bu tek
niğin ve avamü;n üstüne çıkmak 
ülküsünü ~diiyoruz. Bu, sav~ı
mızın ve İnanımızın gerçekliği
ni ı:rösterir. 

0

Her bakımdan anlaşılan ve 
görülen şudur: Yeni Türkiye ile 
yeni Iran birdir, birleşiktir. l n
saniyet tarihinin en parlak sahi
/ele i bu birliği söyliyecektir. 

Sulh, insaniyet, ü·tün mede· 
niyet, ve tükenmez istiklal için 
çalışıyoruz. Bunları elde etmek 
için de Şahinşahlar Şehinşahı 
ve Büyük lranın En Büyük'ü ev 
velki ızün ne dedilerse onu bir 
daha diyelim: "-Saygı değer 
Türklere dost ve kardeş olmak 
bizim ebedi ülkümüzdür.,, 

En Büyük'ünüzün size olan 
bu büyük öğüdünü · sizler için -
biz de aynen benimsiyoruz. Zin 
debat franiyan! 

Aka GONDOZ -

Malkaradaki krt'at ihti.va
cı için 13,000 kilo Zeytin Ya
ğı kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. ihalesi 17 Tem· 
muz 934 salı günü saat 15 le
dir. Taliplerin şartnameyi gör
mek Üzere her gün ve münaka
saya iştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi
nat mfktuplarile Corluda As
keri Satınalma K(;misyonuna 
müracaatları. (3038) (3227) 

3878 ....... 
Balıkesir 2 K. O. Sa. Al 

Kom. dan: 
Balıkesir Merkez lat'atı İ· 

çin muktazi 150,000 kilo U· 

nun ihalesi kapalı zarf usuli
le 16 Temmuz 934 pazartesi 
günü saat 10 da yapılacaktır. 
Taliplerin mezkur gün ve saat 
te Balıkesir Askeri Satınalma 
Komisyonuna müracaatlan 
ilan olunur. (3425) (3051) 

3881 • • • 
Ankarada M. M. V. Satın· 

alma Komisyonu Reisliğin. 
der: 

Ordu ihtiyacı için 200 çi~ 
seyyar eczayı baytariye sand .. 
ğı ile 1000 adet ampul kutu
ları kapalı zarf usulile 
satın almacaktır. ihale· 
si 24-7 -934 salı gunu 
saat 14 de icra edilecektir. Ta· 
}ipler şartname ve nümunesini 
görmek üzere her gün öğle
den sonra ve münakasaya iş
tirak edeceklerin o gÜn ve saa· 
tinden evvel teminat ve teklif 
mektuplarile birlikte M. M. 
V. Sa. AL Kom. na müracaat 
ları. (3053) (3455) 

3885 
• • * 

Ankarada M. M. V. Satın· 
alma Komisyonundan : 

Hava kıt'aları ihtiyacı ıçm 

11460 metro mavi renkte kıt 
hk elbiselik kumaş kapalı zarf· 
la münakasaya konmuştur. i
halesi 23-1 -934 pazartesi gü 
nü saat 15 tedir. Talip!erin 
nümune ve şartnameyi gör· 
mek üzere her gÜn ve münaka
ıaya İştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi
nat m"ktuplarile Ankaraqa 
M. M. V. Sa. Al. Kom. na 
müracaatları. (3054) (3456) 

3886 
• • • 

K. O. Kıt'aları ihtiyacı 
için pazarlıkla 50 ton un satın 
alınacaktır. ihalesi 1·7 -934 Pa 
zar gunu sat 15 tedir. 
Taliplerin pazarlığa İştirak için 

tayin edilen saatte Fındıklı
da K. O. Satınalma komisyonu 
nda bulunmalar•. 

"41 
" 

(3576) 

Kapitalismin Sonu mu? 
(Başı ı inci sahifede)) !asa olarak, ~si tefebbüs kırılmıt 

ediliyor, işçiler himaye edili~~r, de,ğildir v~ kırılmıyacakt!r. lt~l • 
içf mai sigorta var. Müteşebbısın y_a da ~ a.şııt ve A_lmanya .~~. Hıtle-
hareket serbestisi kalmamı•tır ar· rı9t reJtmler, tahsı te,ebbusu prog-
tık. Diehl bu mütalea.ya i,tirik et- ram!arm b&Jına koymutlardır. . . 
memektedir. Demektedir ki, bun- D~~hl, hey~~ dolu m~al~sını 
ların hiç birisi kapitalism ile tezat fU sozlerle b !.ınyor: Kap1talısm, 
teşkil eden teyler değildir. Fiat dah~ ~un. m~~det ya,~yaca~tı~. 
kontrolü, iş sigortası gibi şeyler ~~pıtalısmın .ıçınd~ belkı yenı hır 
"kt t ··mıı" nin deg" i...n,.sine de - ıstı kamet ( orıentatıon) olacaktır. 
ı ısa reJ .,-- LoL· kad K •taı• 
!alet etmez. Bilıikis, bu tedbirler· ıuun o ar.. ~ı ısm gene 
led" ki kapitalismin daha iyi ça· devam edecektır. ~ırçok memle-
lı~ı~a yardım ediliyor. Zira, ketlerde bu yen!- İs~ıkamet gö~lü-
kapital" st rejimin ehemmiyetli bir yor. Fakat k~.talısm buna rıı:g. 

ik lmama.sıdır Bu sa- men devam edıyor. Zaten kapıla· 
esası anarş o . ı· k' .. d b" 
yılan mü-Oahale!er kapital ismin le- ısm, z~ı;n:ın. ve me ~n ıçın e ır· 

d d 
çok de5ıtıklıklere ugra.mıttır. Fa.-

vaznnın an ır. k t ah" t" • h" k b 
Elb b -• k b~ kartel a esas m ıye mı ıç ay etme· 

ette, ser e ... re a "'• · · O ah' 
ibi birtakım teşekküllerle berta - mıftır. ~s m ıyet !ŞUdur: Mü: 

~af edilmek istenirse, devlet müda· esses~ ~efının serbest hareketı 
hale etmeli ve serbest rekabeti te_k- prensıpı. . . . . 
rar tesise çalıtınalıdır. Bö!le bır Memlek~ımızde .~«:. ~a~~~-lısm 
h k t kapitalismin aleyhıne de- konutuldugu ve duşunuldugu fU 

ğ:r~eh'nedir. Muntazam karteller ·~~~~a., ~l~~n.ya~a ün~v.ersite kür
kapitalismi bertaraf eden müesse- susu. s~~ı~>ı ikı şo~ı;tlı ~ktısat~ın~n 
seler değildirler. Kartelde, muh - •';1 b~rı~ı~ıne zıt fıkırlerı, devrtmı· 
telif müesseseler bir araya geliyor zın ınfılakla çarpıfırııya hazır du-
ve teker teker olduklarından ziva- ran tekasüf etmi• zıt fikirlerine 
de kapitalisme yardım ediyorlar. misal olarak yukarıya na.klolun • 
Eve~. kartellerin yanlı• hareketle- mu~tur. 
ri yok değildir. Mesela kartele da
hil fena müeueıeleri çalıştırmak· 
ta devam ediyorlar veya bunları 
durdurtuyorlar. E~kat net"cede fe
na, bu fena ve geri müeıseıeler fi. 
at beaabına dahil ediliyor ve yük
sek fiatler tayin ediliyor. Devletin 
bu hallere müdabal~i f&rlbr~ Hü-

Dr. Niumıettin Ali 

Fransa ile ticaret 
lZMIR, 30. (Milliyet) - Franoa ile 

ticaret işlerini görütmek üzere t9cirler 
bugün Tic:.aret Oduında toplMNltlİlr. Tüc 
carlar bazı müfkülıiıta maruz kakldda· 
nnı bildinnitlerd!-. Keyfiyet bir rapor
la V eülete bildirilecektir. 
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Radyonuzu hakiki bir musiki 

aleti yapm k ister misiniz? 

SAHİBİNİN SESİ 
• 1 - mı ilave ediniz. 

Sesi bozmadan 

kuvvetleştiren 

" yegane elek trik 

diyaframıdır. 

Satış maha lli: Sahibinin Sesi, 210 İstikla l caddesi, 
Beyoğlu ve acentaları 

.. 111111m::ıaıc:ıı::!:m::ı:ı1EOm:ı:ım::ı::::::111'lmll:1111C111ıı:ı:::sııı::aı:5mı:ı:ımz=-ımm•I 

Deniz Lev zım Satınalma 
Komisyonundan: 

30329 metre Amerikan bezi: Kapalı zarfla münakasası 2 
T emmuz 1934 P azartesi günü saat 10 da. 

13500 metre efrat elbiselik şayağı, 3000 metre efrat kaputluk 
şayağı : Kapalı zarfla münakasası 2 T emmuz pazarte 
si günü saat 14 de. 

. 
'-'<llıı..:s.'l!D••~··~";\. 

~-.... 

Deniz yof t· .rı 
iŞLET M E S i 

.A_ce-nteleri: Karaköy Köpriih:ıtı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühtird,.,naJ e 

!!111-•... Han T el 2274-0 11--..~ 

)ZMIR SÜR'AT 
'.SKENDERIYE yolu 

İZMİR Vapuru 3 temmuz 
SALI 11 de Galata rıhtımın
dan kalkacak doğru lzmir, Pi
re, İskenderiye'ye gidecek ve 
dönecektir. (3574) 

Bartın yolu 
BURSA Vapuru 2 k"llmuz 

PAZARTESİ 19 da Sirkeci 
rrhtımından kalkacak tır. 

(3575) 

Trabzon yolu 
E RZURUM Vapuru 3 tem

muz SALI 20 de Galata rıh
tımından kalkacak. Gidişte 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, Sam 
sun, F at.ıa, Giresun, Vakfıke
bir, Tr~bzon, R'ze'ye. Dönüş
te bunlara ilaveten Sürmene, 
Ordu'ya uğrıyacaktır. (3573) --pmı:-~ Dr. Nuri Felım' «ra-•ll 

Göz Hekimi 
Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2-6ya kadar. Telefon 23212 

383Sl'llEll 

1300 metre talebe elbiselik şayağı : Kapalı zarfla münakasa
sı 2 Temmuz pazartesi giinü saat 16 da. 

12000 kilo kösele 
8000 kilo Vagete 
4500 ayak Amerikan vidalas i: Kapalı zarfla münakasası 3 

Temmuz.salı günü saat 14 de. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve 

miktarları yazılı eşyanın hizalarında gösterildiği tarih ve saat 
lerde kapalı zarfla münakasası yapılacaktır. Şartnameleri
ni görmek isteyenlerin her gün ve münakasaya gireceklerin 
de mezkur gÜn ve saatte Kasımpaşada kain Komisyona mü-

.. DAoA 
BiQil<"T iOEN 
QA'-lAT·60bQ 

3838 

l stanbul ikinci iflas Memurluğun
dan: 

Miiflis Koço Beyko efendiye ait olup 

fstanbul Balıkpazarında Taşçılard;t 12 
N o. h dükkanda emaneten malıfw. bu · 
lunan bir adet kasa ile bir adet kRnta
nn 4-7-934 çarşamba günü saat 9,30 da 

açık artt'ırma ile satılması takarrür et • 
tiğinden taliplerin yevm ve vakti mez .. 

kurda mahallinde lıazır bulunmaları ilan 
olunur. (789) 

racaatları. (3041) 3862 Deniz Levazım Satınalma 

• 

icff!IMUM NELERi 

}. 

SATILllt 

n Sau• • ıı.o· 

Jtltmleril• 
atnı:ıum 

ldwik&ntD 
\~a!Amet• ,.,... . .., 

' 

EMO'S 
FRUIT SALT 

. -..... 
~~=-" I~ damar aırisin· 

1 dan, trıııaııtıd&ll, ~ haf 
~\'Oa~den 
mOkftllll rahatsiı.liklarda.ıı 
l9UllD tatmak isterseniz 1 
tatil miileYJlıı, tabii tura~ 
mo.hil olan ~u Eno'• 

Sl!!!!1'!11..... • • Frgjt Sa.it " ga.zözlü mtı.s· 
talızariııdan sabah ve akşam 
bir bardak sn derıımında 
bir kahve kafigi mikdariıı~ 
a1iıUz. 

~· 
; ~,,. ç,., ~· ...... , . . . . r, .: •f • • . - . 

Büyü~ Tayyare Piyangosu 
3 UNCU KEŞiDE 11 TEMMUZ 1934 TEDIR 

Büyük ikramiye S0.000 liradır 
Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 

ikramiye ve 20.000 liralık 
mükafat vardır. 

liralık 
bir 

Kuleli Askeri Lisesi · 
Müdüriyetinden: 

321 adet saç levha ' · 
260 ,, Köşe bent 

Komisyonundan: 
) Kapali zarfla münakasası 24 
) temmuz 934 salı giinü saat 14 

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

5875 kilo perçin çivisi 

) T emınuz 934 sah Pünü saat 
) 15.30 da . 
) Açık azaltması 24 temmuz 
) 934 sah günü saat 16.30 da. 

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

Şartnamesini almak istiy 'illerin her gün ve münakasa
ya iştirak edeceklerin de yukarıda yazılı gün ve saatlerde Ka-
sımpaşada kain komisyona müracaatları. (3464) 

Bursa Belediyesinden: 
Keşif bedeli 

lira 
23,493 Garaj inş~_ •. 

Zafer meydanında Belediyece yaptırılacak olan itfaiye 
garajı, pro~ keşif ve şartnamesi dairesinde ve 27-6-934 tari
hinden itibaren bir ay içinde pazarlık ile isteklisine yaptırılacak 
tır. (Proje, keşif ve şartnamelerinin takımları 3 lira mukabi
linde isteyene gönderilir.) Bütün şartları görmek ve anlamak 
için Belediye Fen Hey'eti ile Muhasebesine ve pazarlık yap
mak için Pazar veya Çarşamba gÜnÜ saat 16 da o/o 7,5 temi· 
natları ile Belediye Encümenine istekliler gelsinler. (3557) 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 1 

Taksitle Satılık Tarla 
Esas No. Mevki ve nev'i Teminat 

Lira 
78 Kandilli-Vaniköy 36 dönüm arazı. 160 

lstanhul'da evci ve mezun bulunan Kuleli Lisesi tale. 
besinin 2 T emınuz 934 Pazartesi gÜnü sabahleyin saat 7 de 

Yukarıda yazılı tarla pazarlıkla satılacağından talip· 
lerin 4-7 -934 Çarşamba günü saat onda Şubemize müracaat-
ları. (3572) behemehal mektepte bulunmaları. (3583) 

Istanbul Ziraat Bankas11ndan: , 
Sıra Semti Mahalle1i Sokağı Cinıi Hissesi Emlak Hisseye gllre mu• 
No.ıu No. ıı hammen kıymeti 
1174 Eyüp Kasım çavuş Balıkçı bakkal Odıt 1/2 15 200 T. L. 
1175 ,, Korucu Mehmet çelebi Ayvansaray Kargir fırın ve oda 29/32 36 1800 ,, 
1176 lstanbul Mahıı:ıutpaşı Kürkçü Hanı Kürkçü Hanı ., dükkan 33/120 2 413 ,, 
1177 KOçükpızır Hoca Hayrettin Ayazma kıp111 ,, iki dükkan 2/4 179-181 900 ,, 
1178 Beyoğulu Kamer batuP Eleni ,, hue Tamamı 8 5000 ., 
1179 Fener GUlcami Fener Nim kargir ıabunhıns 2960/5760 174 2072 ,, 
1180 Büyükada Karanfil Zeytilik Ye Ebe Arsa metreıi 38 3/8 17 /1 29 ,, 
1181 ,, Yalı Pervane Kuyulu ,, 212 Tamamı 49 524 ,, 
1182 ,, Maden Türk yılmaz Arsa ,, 397 ,, 15 mükerrer 800 ,, 
1183 Burgazada Bur gaz Çarşı ve Yalı K&rgir gazino 4/96 9 400 ,, 

1 - Yukarda yaz ı lı gayrimenkullerden 1179 s:ra numaralııının yBzde yedi buçuk pey akçesilı ihale bedelleri nakden ve diğerlerininki 
na.kden vey ı gayrimlda:lil bonos:Ie ödenm!k üzere mülkiyetleri satıfa çıkarılmış o'.up iha'eleri 2117/934 Cumartesi günO saat on beştedir. 

2 - Müzayedeye iş tirak edeceklerin mezku r günde saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lizımdır. 
Senei haliye vergiıile belediye re&im!eri müşteriye aittir. Şartname Bankamız kapısına asılmııtır. (3441] 

Çatalca Müstahkem Mevki 
Satınalma Komisyonundan: 

Müstahkem Mevki kıtaatı ihtiyacı için 18,000 kilo sa • 
de yağı 16-7-934 Pazartesi günü kapalı zarf usulile saat 14 
te münakasaya konmuştur. Tal iplerin evsaf ve şeraiti öğren
mek için Hadımköyünde Mv. S atınalma komisyonuna müna • 
kasa gün ve saatinden evvel mü racaatları. (3552) , . ' 

Teftiş Heyeti 
Reisliğinden: 

Maliye Müfettişleri refakatinde iki sene stajdan sonra 
geçirecekleri imtihan netice sine göre müfettiş muavini 
olmak veya idarede çalışmak üzere "30,, lira maaşla 
altı adet birinci sınıf tetkik memuru alınacaktır. Aranı
lan evsaf şunlardır. 

1 - Mülkiye, Hukuk, Yüksek Ticaret ve İktısat 
mektebi mezunlarından olmak. · 

2 - Yirmi dört yaşım bitirmiş ve yirmi sekiz yaşını 
bitirmemiş olmak. 

3 - Memurin kanununu n dördüncü maddesinde ya
zılı evsafı haiz bulunmak. 

Talip olanlar 31 temmuz 934 akşamına kadar bir ar -
zuhalle Ankarada Maliye Teftiş Heyeti Reisliğine mü -
racaat etmelidirler. Arzuhale şu evrakın asılları veya 
noterlikten tasdikli suretleri iliştirilmelidir. 

1 - Hüviyet cüzdanı 
2 - Askerlik vaziyetlerin i gösterir vesika 
3 - Mekteo şahadetname veya tasdiknamesi 
4 - Kendi -el yazılarile tam bir tercümei hal hula · 

sası "Tahsilleri, hususi ve resmi hizmetleri ikametgah 
adresleri V s.. ı 

5 - Sıhhat raporu. 
Aranılan evsafı haiz olanlar talep adedine ve bunla -

rm şeraitine göre 25 Mart 1 934 tarihli talimata göre 
tasnif ve tasnif üzerinden tefrik edileceklerdir. 

Tasnif neticesinde ayni şeraiti haiz olanlar altıyı 
geçtiği takdirde aralarında müsabaka imtihanı yapıla • 
caktır. (3383) 
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,-Üsküdar Amerikan Kız Lisesi., 
• Mektep Eylulün 17 inci pazartesi günü açılır. Koleç kısmından maada 

mükemel ticari ve ev idares1'1ıbele ri vardır. Sıhlıat ve alılak ve lıüs· 
nülıale pek iyi dikka~ ve ilıtimam edilir. Leyli talebeler ücretinde mühim 
tenzilat yapılmıştır ve ücretler dört taksitle öd~nir. ~~yıt günleri Ağus
tostan itibaren Cuma ve Salı günleri. Fazla malumat ıçın her zaman mek-

tupla müraca~ edilebilir. Telefon 60474 (697) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Galata Bereketzade mahal lesi Zürefa sokağında 8 oda, 

taraça ve müştemilatı saireyi havi 7 ve 5 No. lı hane maa dük
kanın 1250 lira muhammen bedelli yarı hissesinin 4 T~mmuz 
1934 Çarşamba g~Ü saat 14 ~e te~.diden müza;.edesı yapı· 
lacaktır. lsteklilerın pey akçele rıle muracatları. M,, (3564) 
.::;:;:~~...,_.., ........ ...;...~_:_-_..,""'."'"'"""':':::-:.~-:-== ·-- -

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM lZZET 


