
Adliyede bugünden itiba
r'!n yaz tatili başladı. Dün 
kalabalık bir izci kafi l c si 
seyahat için F ransaya gitti. 

San fransiskoda ilan edilen 
umumi grev eski şiddetini 
kaybetmiştir. Bir sureti hal 
bulunması memuldür. 
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dir(ıkan muhalif ns an U a ır ze ze e o U Gazi Hz. 

P } Z 1 1 L d d y • z 1 d d Reisicümhur Hz. dün akşam 

Beş sene içinde 7 5 fir
madan 182 ye .. ~ . inan gazeteleri e ze e On ra 8, eni e an a a motörle.Boğaziçinde bir gezinti 

ve Romada da duyulmuştur icra buyurmuşlardır... T ec:rübe ·· t · la d goı erıyor ki, bir siya·i 

Y va an dola b' " :rka 1 ki yı, ır memleketten 
rı an rnseler k . 1 . "• lray t 1 • e serıyet e hır 

gu a op anıyorlar gazete ık 
~ "Ibılakar :'~ bıraktrklan meml~ke~i 

Su . ıçın edebiyatın eh' 1. da Jııni sarfedeb·ı· 
1 

en z ır ı· 
En . ~ ıyor ar. 

ula yenı rnısal Almanyadır Al 
manyada Yeni re'i k . . 
uçuk yıl oldu J m .. uı:ulalı bi,,-

Jıı ınası için bir ~o~uk~ımın. kurul-
anya h . . selerın Al • 

gii•' ti. itte ha:;fıne atılması iktiza et
de bil rini ~atan~':. top~anan ve kendi
te &teren bu kims!ıruı;ı a 'k'rtir gös
kelılbir takım gazet enn çı ardıkları 

ki~. bunlan, Al~a:~~:mu~ var 
mkün d "'ld' gorrnek 

}Vresmi lisar::~a ır'..tA:m~ya'nın 
~ vsif olunan bu mu e essıh d;ye 

•P~ ~ lrnanya har· . d matbuatı ancak 
eııı,,kabildir ıcın e takip etmek 
de" · 

11· t• Haricte Ya,a Al 
'~,.ı1 krsrnı Pari 't taj rnanlarrn bir 

l~ bir vakit B el' ?.P anrnı,trr. Orada 
bo t 1 er ın ın en rn"h' 
pOI e erinden olan V . u ım gaze-

ütll" u? batrnuharriri oasısche ze;tung' 
hır gazete k Georg Bemhard 
P . çr arıyor G . 
arıser T agebl , · azetenın adı 

ı;ı:ıekaleler bat~tt tır •• Netrettiği 
Jı~~ aleyhine ate a,agı Hitler re-

'· '11 Re1ınıin her ah f •açmaktadır. 
~ Pılan 'dd ~ sını ele alarak 

r tı etlı tenki 1 ya-
..,, 11&ınaz ki bu t er, zannolu • 

n ve Alnı g~eteyi hariçte oku
rıebilerde Aİnya yr tanımıyan ec-

01•1 ııhabhet' b mkanya hakkında cüzi 
il lJ ıra sın 

tJ .-.1 ariç Alnıanlan· d. -rL ırır sviçre'ded' B n ıger bir kıs-
' 1.J gen An 'f;r· unlar d:ı Bale' de 

d• cuın adı agnlt d - mukabıl hü • 
te k ın a di" b' h""' d çı anyorlar B ger ır gaze-

CJ • e çıkan ve • . u gazete Berlin'. 
· ıl · h Yenı Alın .. . . .,ı erı aYr kta an re1ımının 

t s.' cum gazeat . n olan Angriff - Hü 
es ne mukab'l l laf· lYor. Unı • . . ı o arak çı· 

.,,, olan hu umı ıstikaıııeti sosyalist 
in · gazete, hücumların d' 

•ız olm k ın ız-
t~kı' k ası no tasından Pa · ' 
h ar ad ·1 bo na -

atta onu atı e Y ölçü~ebilir ve 
farl.; tu k' ~rr· Y ıı.!nız bundaki 
lt&.zete hunıı, manya' da ne olsa bu 

d an amele inkıl • b ' ın an nı"taı a ı nok-
'1nel · u ea eder ve Al . esıne tinıdTk man 
1~et edilecek bir tey~z fakat 

t.t llılpkryanı tavsiye edanıanda umu-
.. rag ve . er. 

~ " saır y ı d ger gazete! d er er e çıkan di-a Ce"' er en aYn ı: h 
de gız. yalnız bi .. - oa setmiye-

111.Y.1'ıca zikredec 1:..uçuncü gazeteyi 
gun F . egız. Bu 

, S ranaız ı~aJ· al gazete bu-
a lriaasrbrücken'de ç;L._tında bulunan 

' aar ha "-'Yor. Mal• d 15 1 rpten .. uın ur 
B Yı dır Fransı o~ce Alnıanlanndı 

ôııJ' Y k mıntakanınz l'b!i altındadır. 
~. sa Fransa' a anya'ya mı, 

llıuzdeki -ı Yhatnıı kalacag" 1 .. ·· r .• .Tuın d onu-
eyıamda anı ııı a Yapılacak 

lllıntak atılacaJctır l 
adı anııı mel"kezi d • fte, bu 

arı geçen n e, Yukarıda 
~aaubir diğ~~;!:~e;; gölgede bı-
Yer iazeteni :ı adr Alçıkrnakta • 

1 
- Deuts h nıan h" · 

reye dayan~e Fr~iheit'tır. N:· 
lic:ımıyan bu A[1rtıgı Pek iyi ant 9 tekli, diğeri:-1' .:~etesinin 
teka, diğer gazetekr ıt· ı değildir. 
kat lbnnrn haricinde ç~Inıan top. 

iltihak'~ a! eonra Al:~:.YF,a • 
~ ..,,esı kah ·ı l ....., a Ya j&n toprağınd ı o an eski Al 

ku!!i6k· bu ga.z:ı!trxaktadır. Öy: 
d t, u !)eflere 1ı··' 1

•anmdaki cot
k~ reJuni baltaı:cumundaki fid • 

ııarx;etile, teknıif~ htısusunda-
_

--c_v_aı:nı_~6 ı ıger gazete 
-..., ncı ııahifcdc) • 

Şükrü I<ayll B 
B Dahiliye Vekir .. ey 

ey evvelki gec:: ~~ lCa a 
~az~tlerinin refakatin~•ıcunıh~r 
,_ e~ tehri.ınize gelrn' l e obna~ 
"'lltlıyan ot 1· 1§ er ve T e ıne ;,,_. 1 -.ı· o. 
V~ı Be .. ~ ... ..ıt eruır. 

~ltıitler ve !k dun ~teld_e istirahat 
•hçe sar•Ytııatag'?.-~1r• _Dolma. 

uuış erdır. 

DiRi SU • OLO SU 

ODUN FELEK 
MESELESi 

Mümtaz FAiK 4 rı .. 
""•ahilede ------

()z DiLiMiZLE 

M. SALAHATTIN 

Panamanın bir şehrinde bazı binalar ve du- Mürteşilik 
Bir günde Yer Ji mallar sergisini 

30 bin iki yüz kişi gezdi 
varlar yıkılmış, dört kişi ölmüıtür Mevkiinden 

Muğlada da yeniden zelzele olduğu tahmin ediliyor Hükfımdarlıg" a Altıncı sergi büyük bir muvaffakiyet ve 
dan ve ciheti de cenuba yakın bulun- ğb t k nd Se hl I ... kas duğundan badisenin bir gün evvelki gi- ra e aza ı... yya arın a a 1 

Atinada fırtına bi Muğla nuntakaunda vaki olduğu tah Amerı"kada bı"r Valı• '.Altıncı Yerli mallar 
min edİJmiştir. sergisinin merasimle 

PANAMA, 19 (A.A.) - Mcrnle- istiklalini ilan etti! d bü. lı:etin her tarafında şiddetli zelzeleler açıldığını ün "'tün 
Fırtınadan elli hane ve duyulmu1tur. Chiriqui vilayetinde bir --- tafsilatile yazmıftık. 

b 
çok binalar yıkıhnıştır. Vali rüşvet cürmile mah- Evvelki günden dün 

ir fabrika yıkıldı Münakalat dunmıı, 4 kişi yanı.lan- k l · tt · akfama kadar sergiyi 
'ATINA, 19 (Milliyet) - Ati ::m-· Tayyareler ile ileç gönderilmiı- um O unca ısy aa e ı ve 30200 kiti (otuz bin 

na ve civarında müthiş bir fırtı- LONDRA, 19 (A.A.) _ Londra mukavemete karar verdi iki yüz) kiti ziyaret 
na olmuş ve büyük hasarata :re· ve Veshronviç rasathanelerindeki sis • ,._ - __ • ~~ANADA etmittir. Bu meyanda 
bebiyet vermiştir. Yalnız Atina mograf aletleri dün gece iki §iddetli (~ ~ ..,_ • - ; :• - ; - - '. halen tefırimi:ı:de bu-
şehn' içı'nde 50 hane, bir labn'ka zelzele kaydebnişlerdiı-. .~ ~ 'B>sma•I( lunmakta olan İngi • 
Yıkılmı•tır. Fırtınadan Atı'na cı Reuter ajansının Pmıamadan iaah- ' ~\ c;:~ •; ·ş. Da Kota• 

0 bar ettiğine göre, memleketin her ta- ·\Y~ ~~ ~11:--""·V·-·-" liz, Fzıımsı:ı: ve Suriye 
vannd;,ki bütün köyler hasara- ra&nda müteaddit zelzele hissolunmuı· ~-' ~ \ı li seyyahlar da Altın 
ta uğrıamış ve bütün mahsuller tlD'. + · \\ .\ _ 1. • cı Yerli mallar sergi-
mahvolmuştur. Şinkito eyaleti.niın merkezi alan ~, :j -- A'- B 'D sini gezmitler ve çok 

'-----------·--- DaviMe bazt binalar yıkıhn§, 4 kiti öl- ıı=~''/;,,?f;_ '~, , ' ' ı begvenmiKlerdir. Or -mÜftÜr. Yeni ZelBnd'da Wellington- '> '\ T 

iSTANBUL, 19 (A.A.) - Temmu- claki rasathane 2.100 mil mesafede, la- .:'~ '• du müfettiflerimiz • 
zun 18 inci çarşamba günü gecesi sa- kin istikameti meçhul, fasılalarla üç sa- '._. •'.._ den Fahrettin Pata 
et 22 yi 3 dakika 20 saniye geçe olduk- et süren tezelzülat kaydetmiştir. '7 \-,.. 

1 
da sergiyi ziyaret et-

• 

ça •icldetli bir zelzele kaydedilmi•tir, A 'kad R ·· d ·1 k e J~ili ' ' men a OfOZ ag annın ar ası ~ \ mittir. Dün ser.,.i hal-
Reçfelerin 8lete tesiri bir saatten felaket içinde ı · "'' + '-. ka ~ ' ' 

fazla ·· ·· .. E · .__,. I b J NEVYORK, 19 (A.A.) _ Mı"s•--' ~~~~~ # ilk açddığı gu"n ol Sergide Tütün in~sarma ait parllyonu.a ıngara 
sunnu~ur. p1cenu-m · stan u • ~u.. :::: 

dan mesafesi 500 kilometre olduğun· (Devamı 6 mcı sahifede) ~~~~g~~---~ ması dolayısile çok makineleri l>ir tanıltan da çalqıyorl<ır • • • • 
-============~===============- '° b.labalık olmllfbır. Billıaua ak - ı gi tertip heyeti bütün bu kalaba • 

K d h 
A d • • d • Amerikada ıimali DaUota eyaletini tam üzeri Sergi bahçesi ıDahteri hğm rahatça gezebilmesi için ba-

uş a ası a ısesıne aır gösl-n harita bir manzara arzetmqtir. Dün ser· (Devamı 6 mcı ııabifcde) 
BISMARK (§İmali Oakota) 19 A. 

H V k 
A ı • A. (Şimali Amerik~da Birl~ıik _Aıne 

arı•cı•ye e a etı rikanın bir de~Jetidır) - Şonalı Da. 
kota valiıi M. Langer, irtita dolayui· 
le mahkeme tarafından hakkında a• 

d •• b• hl• ..., tt• zil karan verilmesi üzerine bütün Da Un ır te ıg neşre ı kotabükiimetiara>:isindeörfiidarei-
lan etmi§ ve kendisi aleyhinde yapıla 
cak her türlü tetebbüse kuvvetle karıı 

ANKARA, 19 (A. koya.cağını ilan etmi§tir; ~ili~ muha,. 
A.) Hariciye Vekale- fızlar, M. Laagerin emrı ~zerıne f!'h• 
tinden bildirilınittir : rin ba§lıca n<>ktalarmı ıt~al etmit • 
Kn,.,.dasının takriben lerdir. Bu noktalarda valinm taraftar 

-r- lan guru-"'!tülü nÜJIUlyİ§ler pnuıla..• • 
35 kilometre cenu· 
bunda Dipburnu Ö - dır.Yüksek mahkeme tarafından -1i 
nünde bir İngiliz za- (Oevanu 6 met sahifede) 

Kral Alpbonse 
Viyana civarında bir oto

mobil kazası geçirdi Katilin hem "cle toprağım mePresfne kadmp içine gömdüğü aöşeme 
tahtalannın cuet çıkarıldık tan sonraki vaziyeti 

bitinin ölümüne se • 
dise hakkında iki ta
bep olan müessif ha· 
raf hüıkfımetlerinin al 
drklan maliimatta ha 
disesnin karfıkh ana 
uı\I arasında suiniyet 
ten eser bulunmadığı 
anlatrlllllltır. Donan 
malarda adet olduğu 

Miiteoella Robeıılsonım ceııedini arayan ve he • 
nü..: bcılanu.)'Wl London luuoazörü 

veçhile, ölen İngiliz zabiti için ha 
diııe mahallinde istirahati ruhu i
çin mera.sim yapılmuı iki bükU • 

met araemda dostane takarrür et· 
mittir. Türk donanmasından bir 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

VIY ANA, 19. A.A. - Sa.bık is
panya kralının otomobili bir dö-

nemeçte kızak ya- ~ Tü_qler ürpertici bir cina_11et 
pan diğer bir oto- -
mobille çarpıpnı.- M __ ....;,.;,... ___ .;.... __ l_d _____ .-. --d •. 

~eyahate iflirak eden GalattZ6Ctl'ay ' lisui izcileri ııe muall'ımler! • • 

147 kişilik bir kafile dün 
F ransaya gitti 

Kafilede Galatasaraylı izciler de var 
M. Herriot'nun davetine icabet eden bu 

kafile nereleri gezecek? 
, Sabık Fra?sız. vekili M. Herri- purile tehriıni:zden hareket etmiş· 

ot n_wı ~avetıne ıcabet maksadile lerdir. Gazi Osman Pata mektebi 
~~rtıp edıleıı Fransa seyahatine İ~· mii<lürü Celal Beyin riyasetinde 

dı~ak eden 147 kifi!ik bir kafile bulunan bu kafilenin ekterİyetini 
un alqaın Theophıle Gautier va- (Devamı 6 mcı sahifede) 

=;t~:;: il etresini ö ürmuş, o-
:l~=~!inde~: : şemenin altına göm-
~~~:~ı:'. · ~ müş, kendisi de kaçmış! Viyana, 19. A.A. _ Dündenberi bura-._. _ _ _ _ 

da bulunmakta o- Kra!Alphonse KATIL JNEBQLUDA TUTULDU 
lan eski ispanya Kral Alfons'un 
bir otomobil kazuma uğramıf ol
ÖUğu haberi tekzip edilmektedir. 

! 

Gelecek 
Yunan tayyareleri 
Sabah saat dokuza doğru 
muvasalatları bekleniyor 

Bir bava kaymakamının riyaaeti 
altında 14 hava zabitini hamil bulu • 
nan üç Yunan tayyareııi, bu sa.hah teb 
rimize gelecetkir. Tayyareler, saat 7 
de Selanikten hareket edecekler, ta• 
at 9 raddelerinde Y etilköy hava iı • 
tasyonuna viaıl ola.caklardır. Yunan 
tayyareleri, tayyare cemiyeti ve Yu • 
nan konsolosluğu erkim, hava miıf. • 
rezeıi kumandanlığı ve tayyare zabıt 
!erimiz tarafından iatikbal edilecek • 
Jer otomobillerle ikamet ed-:ceı::ıerı 
Pe;apalaa oteline gideceklerdır. U • 

.. ·ı rle müzeleri gezmelerı mu gun camı e .1 . 
karrer olan Yunan tayyarecı en ~r~ 
fin yarın aktaın, Tayyare cemıye.tı 
tar:fmdan resmi bir ziyafet verile • 
cektir. . 

Tayyareciler pazar gÜnÜ tehrı -
mizden aynlacaklar, Bolgaristan, Ro 
manya ve Yugoslavyayı ziyaret ettik· 
ten sonra memleketlerine dönecek • 
lerJir. 

Hadise nasıl olmuı? ·Cinayet nasıl anlaşı· 
lıyor? - Ceset çıkarılırken. Bir mektup 

Düaıkü nüsbMnızda Kasmı -
pıqada Bedrettin mahaUeoinde 
Ayui Ali Baba sokağmda Fah-
rettin Efendinin oda oda kiraya ver
diii 22 nmnarah evde bir cinayet İ§· 
Jendiğini ve tahkikat yapılmakta ol· 
duğunu haber vermiıtik. Bu tahkika
tın ilk aafhası neticelen.mi§, katil ya• 
kalanmıt ve hakkında da tevkif mü • 
sekkeresi iaclar edilmiştir. Cinayet ha 
la .,......,.engiz ...Ehumı muhafaza et
mektedir. 

Cinayet Aasıl meydana çıkh? 
Cinayet yeni it'Jenmiı değildir. Bu 

günkü vaziyete nazaran 15 gÜn ka • 
dar evvel İ§lendiği anlatılmaktadır. 
Şimdiye kadar meydana çıkmayışı • 
DlJl sebebi de vardır: 

Kauınpatada Ayni Ali Baba m& • 

hallesindeki evde birkaı< Y abudi b;r 
de Türk ailesi oturmaktadır. Bu aile-• 
ler ıneyanında Oaman ve Nazmiye iı 
m.inde bir çift ile Bohor ve Ester is • 
minde diğer bir çift daha vardır. Os. 
man Efendinin eti 15 gÜndenberi kay 
bolmuıtur. O kendiaine Nazmiye Ha· 
nnnı soranlara: 

- Benim ile kavga etti, kaçb. Ce
vabını vermektedir. Sah günü eydeki 
diğer kiracı hammal Bobor ~y~: 

- Benim qyalanmı C~urıyet 
vapuruna kadar götürür mu•~ de • 
mİJtir. Ben ırene memlekete ıı'dece • 
ğim de.... .. 

Bobor Efendi bunu gayet tabu bul-
muttur· Çünkü Omıan Efendi her va 
kit memlekete gibnekte ve sonra dön 

(Devamı 6 mcı aahifcde) 

Cuedin çıktığı evin önünde t:Jplanan halk • • 
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Cenazeyi Rumlar kendi kabrista-
nına, müslümanlar da kendi 

kabristanına gömmek istemişler 
"Nahiye müdürü doktor Skame

nakinin taassupkarane bir tecaVÜ· 
zü, Hayna haricinde "Kuuıkapr., 
namı mahalde her munsıfin, her vic 
dan sahibinin insaniyekarane his· 
!erini ezecek mertebede şeni' bir 
tecavüze, nameşru bir tasallüte se
bep oldu. Bundan yirmi bet sene 
evvel kendi arzusile ihtida ederek 
bura lslam zadeganmdan birisiie 
evlenen ve yedi çocuğa malik olan 
bir kadın üç gün evvel vefat eder. 
Bu kadının validesi Osmanlı hükU. 
metinin idaresi zamanında kendi
sini lslam gösterirken inkılaptan 
sonra tekrar Hıristiyanlık dönini 
kabul etmişti. Şimdi kızı vefat e
di"ce bu kadm kızının lalam olma
yıp liıristiyan olduğunu iddia ede
rek bunu ilahiye müdürü Skamena
kiye bildirir. 

Nahiye müdürii vazifesi haricin· 
de olan bu işe müdahale ederek 
cenaze evine, natın Hıristiyan ~ah
ristanına defni için İcap eden pa
pas ve sair levazımı gönderir. Bu 
'ayia tehir içinde duyulur duyul
maz, cenazen·n Hıristiyan kabris
tanında defni için icap ederse ceb
rü şiddet göstermek üzere Hıristi
yanlarrn büyük bir kısmı cenazenin 
bulunduğu yerde toplanır. 

Merhum kadının 15, 16 Y~· 
larındaki çocukları büyük valide
lerinin iddialarını ğiddetle redde
derek validelerinin İslam olduğunu 
ve hatta hali ihtizarda iken bir ka
dın hoca getirilerek tekrar kelimei 
tehadet getirdiğini feryat ederek 
söylerler. Çocukların bu vavey)ıiJa. 
rı ve feryatları üzerine galeyana 
gelen lslamlar da bir tabut götüre
rek cenazeyi almağa kalkıtırlar. 

işte bu suretle tbir cenaze yüzün
den çıkan ihtilaf üzerine her iki ta
raf hazırlıklar yapmağa başlar. Ce
naze evinin kapısının bir tarafını 
papas ve diğer taııafını hocalar 
muhafaza altına alırlar. Bu garip 
manzaraya masum çocukların acık
lı feryatları da inzimam eder. 

lşten haberdar olan jandarma 
kumandanlığı vaka mahalline yeti
şerek tahkrkata girişir. Zuhur et· 
mek üzere olan büyük bir kargllf&. 
lığa nahiye müdürünün salahiyeti 
haricinde müdahale etmesinin aebe 
biyel verdiğini anlar ve toplanmıt 
olan ahaliyi dağıtmağa başlar. Han 
ya müftülüğü ile kadı vekaletinde 
bulunan Mehmet Ceylil.ni efendile
rin gösterdikleri gayret ve faaliyet 
neticesi olarak gece yarısından iki 
saat sonra cenaze lalam mezarlı

ğına defnedilir. Dr. Skamenaki ta
rafından sebebiyet verilen bu 
gasbı emevat hadisesinin Mefve • 
ret ve Şurayi Ommet gazetelerin • 
de neşrini rica ederiz . ., 

para koparan genç Türkler türedi. 
Sabık aerı hafiye Ahmet CelaJet • 
tin P~anm riy.:- 'eti altında böyle 
bir cemiyet meydana çıktı. Asıl 
bunları ortadan kaldırmak için 
birkaç fedai lazımdır .. Bunlardan 
bir kiti cezayi sezasma çarptırılır
sa diğerlerine bir ibret dersi veril· 
mit olur. Ben bunu unutuyorum. 
Birkaç arkadaşa da teklif ettimse 
de hiç biri11i muvafakat etmek is
temedi. 

Giritteki Türkler tamamile Ve • 
nizeloaa ta.ııaftar görünüyorlardı. 
Çünkü Venizeloa hükumete muha 
lifti. Girit Türkleri kendilerini taz 
yik eden Girit hükumetine muha
lif olan tarafı iltizam etıııeği men 
faatlerine muvafık buluyorlardı. 
Gir itte Millet Meclisi için yapılan 
iııtihabatta hükUınetle Venizelos 
taraftarlarının nasıl çarpı,tıkları • 
na dair Hanyadan 1Haziran1906 
tarihile T e;1akki ve ittihat Cemiye 
lbe gönderilen bir raporda deni
iıyordu ki: 

"Mayısın yedisinde Hanya, ls
fakya ve Ka.ndiye sancaklarınch 
umumi intihabat yapıl<lı. Hüku • 
ruet tarafından sarfedilen bunca 
gayrete rağmen muhalif fırlcanm 
reisi olan V enizeloı Hanya ve L;. 
fo.kya sancaklarının otuz altı nam 
zedinin hepsini kazanmıttır. Kan· 
aiyede hükumet, yani prens taraf 
tıı.rı olan Mişelidaki ise hu~stiyan
la.r arasında çok nüfuza malik ol· 
duğundan Kandiye sancağında 32 
namzet kazanmıttır. Girit Prensi 
Kandiyeden ba,ka ·bir yerde rey a 
lamryacağını anlayınca kuvvet ve 
para ıarfederek ve hatta Venize . 
los taraftarlarının rey vermeleri • 
•ıe bile cidden maru ola..'lllk diğer 
sancaklarda yapılan intihabatta 
ı·ey !erini gasbetmek ıuretile ekııe
riyeti temine muvaffak olmuttur. 

Veıxizelos bu hak11zlıkları gÖ· 
rünce hiddetinden ne yapacağını 
~ırarak ecnebi konsoloahanele • 
rine kotm~ ve oynanan oyunları 
onlara anlatmıtbr. HükUınete de 
uzım bir muhtıra vermi' se de bu 
letebüalerinden hiç bUı netice çık
mamıttır. Hükil.metin zulmünden, 
tetbirsizliklerinden herkes t\kıi · 
yel ediyor. Onun için hükfunet a • 
1eytarlarının intihabatta galebe 
çalmaları yüzde doksan muhak 
kaktı .. Fakat Ciridin muhafazası· 
na memur olan Rus ve lngiliz as
kerleri de, kumandanlarından al • 
dıkları emir üzerine prens tar.aft.ı.' 
larmı himaye etmeğe başlayınca 
ve muhalif fırkaya rey verilmesi 
menedilince, İntihabatı zalim hü -
kumet kazanmıştır. On altı aza· 
dan iabret olan islirnlar Venizelos 
tarafını iltizam etmi9lerdir. Yalnız 
Resmoda iki İslam aza hükumet 
tarafına geçmiştir.,. 

- Bitmedi -

Himalayada 
Dağa tırmanan heyeti 

seferiye telef oldu 
KALKOTA, 19 (A.A.) - . Nanga 

Perbat dağ.na trnnaınımak tetel>lıüsün
de budunan M. M..nd, Vili.nt ve V eı. 
zenbab'ın kar lıipirine tutulup telef 
al duldan hemen mubaklrak gibidir. 

Maiyetı..nnde bulunan üç bamma
lın cesetleri bulunmuşsa da, kendi. 
!erinin izi henüz keşfedilmemiştir. 

Diğer taraftan Winoi bir facia da· 

MILL YET CUMA 20 TEMMUZ 1934 

HARİCİ HABERLER 
. - ...... . 

-~· Amerikadaki Rrav vaziyeti 

S f - • k d k• A Hakimlerin terfi listesi hazırlanıyor an r ansıs o a 1 um umı ANKARA, 19 (Telefonla) - Eski hakimler kanunu lıükiimleri Ja • •k h f •f ı• iresinde terfi etmeleri liizımgelen hakim, müddeiumumi ve icra reisle-

greV gıttı çe a 1 ıyor rini .tesbit etmek üz~~e Adliye m~steşa~~n~~ '"!;yase~inde te.myi_z.mahke-
mesı azalarından murekkep konus yon onumuzdeki halta lı(erısınde toP 

ı • ... , • ı lanarak terfi edenlerin listesi hazırlayacaktır. . 

Bu grevden dolayı San fransiskonun zararı * * * 
'ANKARA, 19 (Telefonla) - Adliye Vekaleti yeni hakimler ka· 

100 milyon dolara baliğ olmoktadır nununun tatbikı için hazırlıklara başlamıştır. 
SAN RANCISCO, 19. A.A. - ihtila

fın hakeme tevdii teklifleıi üç günden· 
beri San Francisco şehrinde hüküm &Ü· 
ren grevin yakında ha'led lece~i üın"di· 
ni doğurmuştur. Müfrit teşekküller, bu 
tekliflere muhalefet etmektedir. Fakat 
grev komitlesi geçen gece yedi raat sü
ren hararetli münakaşalardın sonra bu 
tekli '.leri kabul etmiştir. Bununla b:ra· 
ber grevin bitmesi için müfrit teııeldı:ül· 
lerin de bu karan kabul etmesi icap et· 
mektedir. Yeniden 50 lo'<anta açılımı, 
kasaplarla sebzecilerin t:ir gün için sa· 
tıı yapma!arına müsaade etmek tedbir
leri sayesinde balkın gıda ihtiyacı nis· 
beten tatmin edilmittlr. 

Seattle'de grevc:ler, polisin himaye· 
sinde çalışan ve sendikalara dahil olrm· 
yan işçilere hücum etmif'erdir. Polis 
mut...,rrızları ağlabcı bombalar kulla
narak pÜ3kürtmüıtür. 

GörünÜ§e nazaran R'iıicumhW' ihti .. 
lafı bal için bizzat müdahele edecek 
değ'ldir. 

Buna muk>bil M. Jobnıon bu iş için 
faaliyetle ça!ıımaktadır. 

San F ransi.conun zararı nedir? 
SAN FRANCISCO, 19.!\.A. - Rıh· 

tım iıçileri reisi M. Ridg•s'in umumi 
grevin bittiğine dair haber'eri li•kzip et· 
mesine rağmen, grevin ,-4del'! azalmıt· 
tır. 

Yavll§ yavaı umumi hi:ımetl:rde faa· 
liyete başlanmakta ve yenden yiyecek 
maddeleri gelmektedir. 

Oaldand halkı ellerinde ıopal!r ve sİ· 
lah yerine kullanılabilecek muhtelif t•Y· 
lerle muhafaza ederak i;iıde erzak dolu 
kamyonlarr şehre geti ı ebilınişlerdir. 

Grevcilerin tehditlerine rağmen 200 
den fazla lcomyon Oakland'a vasd olmut· 
tur. 

San Frand•co limanına ıiren lng-iliz 

Faler Iimanmda 

Italyan, lngiliz 
Harp gemileri 

vapurlarının yükl : rini gemilerin tayfala· 
rı bopltmaktadır. Diğer hir kmm va
purlar, San Franciscoya uğramamakta .. 
dır ar. Yolcu nakliyatı filen durmuştur. 
Son grevden dolayi San Francisconun 
zararı 100.000.000 dolara baliğ olmak· 
tadır. 

'· iki günden sonra 
SAN FRANCISCO, 19.A.A. -=:-ıki 

günlük urmırni grevden sonra vaziyet bi· 
raz ümitbabt gibi görünmektedir. Dün 
iki taraf arasında müteadd:t konferans• 
lar ve müzakereler olmuıtur. 

Bu müzakereler, münazeanm hakem 
tarikile halli ihtimalini kuvvetlendinnit 
olmakla beraber, patronlarla amele ara· 
sı0dal<l münaziiünfih meselelerin ebem· 
mİyeti nazarı dikkate alınına bu üıni
din tıabakkuk ed•ceği şüphelidir. Dün, 
grev, San Franci5conun varoşlarına da 
sirayet etmişt:r. Grev koıxötesin.in aldı· 
ğ r tertibat neticesinde ıehrin iaşesi iyi 
kötü temin olunmuı ve bu suretle şim"' 
dilik açl k tehlikesi bertaraf edilmiş tir. 
Portland da vaz:yet her zamanki gibi 
nhlın ve grev lıehlikesi ayni tiddetle 
mevcuttur. 

Hakem karan neJ.ir? 
SAN FRANCISCO, 19.A.A. - it 

ibflafları ile menul olan barıştırma 
konseyj umumi grev emrin~n derhal ge .. 
ti alınmasını ve iht]i.fın hakem kararına 
bn-akılmasını bildirmiştir. Kon5ey, rıh· 
tnn işçisi kullananların ;btilaflı mesele
leri konseyin kararına bırakbğmı bildir· 
miştir. Konıey, işçiler~e işçi kul
lananlar arasında yapılacak müza
kereler İçin mümessillerini tayin et· 
~iklerinden otuz gün sonra me-o 
sele halledilmediği takdirde, seyrisefain 
kumpanyalarının ücret, İl saatfleri gibi 
mesele'eri hakeme havale etıneği kabul 
etmeleri icap ettiğini de i!Ave etmiştir. 

Bükreşte ---
Büyük bir cephane 
Deposu infilak etti 

ltalyanlar bugün lngilizler- lnfilak neticesinde 100 bin 
de salı günü ieliyorlar el bombası berhava oldu 

Mil C ATINA., 1~ (Milliyet) - Bükreş· 
ATlNA, 19 ( . liyet) - uma ten b!ldirildiğine göre, ·Bükreşe yakm 

giinü Faler limanına bir zrrlılı, iki tor• Tonaride büyük ı,;.. cephane deposu ;,... 
pito muhribi ve altı tahtelbabirden filak etmiştir. 
mürekkep bir ltalyan filosu geleeek ve infilak 0 kadar ~iddetli olmuttur lci, 
salı günü bir hafif do~ amit'&I 15 mil mesafeye kadar evlerin pencere-
gemioi ile sekiz torpito muhribi, bir teri. ve mağazalarm camekilnlen kınl-
bastahane gemisı, bir >eyyar imalatha· ım?!:lr. 
ne, bir muavin ve bir de refakırt gemi- Y ııılmılaNle bukman ve gÜdİp gel • 
!erinden miirdc:kep bir ln;ıi!iz fil.osu me.'<te olan trenler kuvvetli biır ..,... 
gelecektir. smtıya uğramıtlaırdır. yüz bin el bom-

Dün sabah ~eat 8.30 da lstanbul • bası berhava olmuştur. 
dan hareket eden Ameriamm "Kabun- Üç nöbetçi nefer ölmüştü.-. lnfila • 
ka.. ve ( Sembanko) sahil muhafaza ge- kin sebebi son giinlerdeki fevlmlade o
mileri Fakır ıularu. ımıvaaalırt etmit· lan sıcı>klara atfolumnaktadrr. 
lel'dir. Yeni gelen m!Uınata göre, ayni za.. 

Keza dün oabah Yugoslavyaıun 
"Y antiran,, nam seyyar mektebi 100 
arkeri ve ticari tayfalarla Pire)'<! gel 
mittir. 

Gandi 
Yakında tekrar siyasi 
faaliyetine baılıyacak 

BOMBAY, 19 (A.A.) - Candhi 
Kalkütaya hareket etmitıir. Ağuato • 
aun beşinde Candhinin siyasetle rnet
gul olmamak üzere söz verd · ği bir ae 
ne müddet bitmekte olduğundan, o 
gün mumaileylıin vereceği aiyaai be
yanata büyük ebemıniyet atfedilmek 
tedir. 

---- - - -
ha haber Yerilmcl<tedir. Everest dağı. 
run tepesine çrkınap teşebbüs et· 
mek üzere yalnız başına yola çıkım ı.,.. 
gi]iz Moris Vilson, üç haftadımberi 
kayıptır. 

Mumaileyh, Rongbıık mmtakasmda 
dinlenmiş ve en ıon olarak beş ııuma· 
ralı kamp civarında görülmü,.tür. 

marula birçok cephane depo.lan daha 
ıinfiliık etmi şlıir. 

Tahkik etmek için ceneral Petreslco 
nun r:yaıeti altında bir mütehassıs ko
miayon teşkil edilmiştir. 

Kauçuk satışı 
Otomobil lastiklerinin 

satılması 1 ağus
tosa kadar menedildi 

BERLIN, 19 (A.A.) - Reomi ka
çuk kontl'Ol büroau 1 Ağustos tarihi· 
ne kadar otonıobil lastiklerinin aatıl· 
masını menetrniıtir. Büro, ayni zaman 
da Al.ma.nyada mevc~t olan bütün oto 
mctbil lut lı:leriıı.in sayılarak mikda • 
rının tesbitini emretmiJtir. Elliden 
fazla otomobil lastiğine malik olan 
toptancı fabrikalar, iatoklan mik • 
dannı 1 Ağustostan evvel haber ver 
meğe mecburdurlar. 

Dövize ait memnuiyet dol.ay11iyle 
Alman kauçuk sanayii büyük müşkÜ· 
lata maruz bulunmaktadır. 

Maliye mütehassısının tetkikatı 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Maliye mütehassısı M. Alphons A • 

ğustos iptidanncla lzmire hareket edecektir. 

I skan kanununun tatbiki için 
'ANKARA, 19 (Tele/onla) - Dahiliye Vekaleti yeni lskôn karıtl • 

nunun tatbik suretini gösteren talimatnamenin hazırlığını ikmal etmir 
tir. Talimatname vilayetlere gönderilmektedir·. 

Maliye Vekaleti de kanunun mali muafiyetle~ hakkındaki hükiitıt' 
leri üzerine defterdarlıklara bir ta hriratı umumiye göndermiştir. 

Kibrit şirketi dava açtı 
ANKARA, 19 (Tele/onla) - Kibrit şirketi kibrit fiatlarının teli• 

zili hakkırulaki Maliye Vekaletinin kararıüzerine fiatların fazla tenzil 
edildiğini ileı•i sürerek Maliye Vekaleti aleyhine Ankara Ticaret malı• 
kemesinde bir dava açmıştır. Şirket memleketin her tarafında çakmcılı 
bulundurması lazımgeldiği halde çakmakları valnız lııtanbulda satıştı 
çıkarmıştır. 

Bankalar tahvil alıyorlar 
'ANKARA, 19 (Telefonla) - Mevduatı_Korwna kanununun 8 i1" 

ci maddesini değiştiren kanun üzerine ecnebi 
0

ve mitli bankalar Mali• 
ye Vekaletine müracaat ederek tahvil almak istediklerini bildirmisler • 
dir. Müracaatları Vekaletçe tetkik edilmektedir. ' 

icra Vekilleri heyeti toplandı 
ANKARA, 19 Telefonla) - icra Vekilleri heyeti bugün toplanmtf 

tır. 

Cenupta 28 kaçakçı yakalandı 
ANKARA, 19 (A.A.) - Bu ayın üçüncü haftan içinde cernıp hll' 

dudumla biri müsademeli olmak ii zere 14 kaçakçı vakaaı <!lmuştur. Bil 
vakalardan 28 kaçakçı ile 33 kilo inhisar ve 46l ·kilo gümriik kaçağı• 
32 adet muhtelif gümrük kaçağı, 8 kaçakçı hayvanı, 31 mermi ile iki tii• 
fek yakalanmıştır. 

Şarköy kaymakamlığı 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Şar

köy kaymakamlığına vekaletinde bulu· 
nan Hayri Bey tayin edilmişti.-. 

Bankalar mürakiplikleri 
AN.KARA, 19 (Telefonla) - Mev· 

dualı kGl"ı.ıma kanunu mucibince tesisi 
İcap eden bankalar müral<ıipliğine Sü
,,_ Bank teftiş heyeti reisi Abdülka
dir, Menkez bankaomdan Kemal Süley
man, l ş banka11 koırtrelörlerinden N ec
mi Be}"ler intihap edilmişlerdir. 

Miirakipleııin yıııkmda icıra vekilleri 
heyeti huzurunda tahlifleri yapılacak -
tır. 

Maliye tefti~ bürosu 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Mali

ye ....ı..atetinde yeni ihdas edilen teftiş 
biironı müdürlüğüne di;vQru mubase· 
bırt miirakiplerinden Ihsan Bey tayin 
edtilıni ştir. 

Ergani bakır madeni 
tahvilleri 

ANKARA, 19 (Telefon.la) - & • 
gani bakır madeni tahvillerinin basıl· 
masma devam edilmektedir. C t....tibi 
tahvilleri ağustos nihayetinde satışa Ç1· 

karılacaktır. 

ilk tedrisat U. müdürlüğü 
ANKARA, 19 (Telefonla) - ilk 

tedrisat umum müdürlüğüne Maarif 
müfettitlerinden Ali Rıza Beyin tayi 
ni muhtemeldir. 

Malmüdürleri arasında 
değişiklik 

ANKARA, 19 (Telefonla) - Bey 
oğlu mmtakaaı tahsil müfettiti Tev • 
fik Besim Bey htanbul mmtakaaı tah
sil müfettitliğine, Kutadaaı varidat 
katibi Ali Fuat Bey lpsala ınalmüdür 
lüğüne, Gümii§bane varidat katibi 
Nevzat Bey Tokat ma'lmüdürlüğüne, 
Kara varidat katibi Hayrullah Bey 
Karaköse malmüdürlüğüne, Çemit • 
kezek malmüdürü Halil Bey Kozan 
müdürlüğüne, Nazilli müdürü Rifat 
Bey Köyceğ;z müdürlüğüne, Sinop tah 
rir katibi Niyazi Bey Haaankale mal 
müdürlüğüne tayin ediltmişlerdir. 

Maarif işleri 
AN.KARA, 19 (Te!lefonla) - M.

arif vekilinin reisliğindeki mü~ 
komisyonu bugün de toplanarak .,ek# 
letin muhtelif i§leri hakkında tetki ' 
katta bulunmuıtur. 

Muğla Lozan gününün 
tes'idine hazırlanıyor 
MU~LA, 19 (A.A.) - 24 ter;uııııd 

Lau•anne gününü iyi bir surette lrutlll' 
larnak içm balkevi hazırlık yapmak • 
tadır. 

Bugün için zeogİıı bir progmm t..
lıİp edİlhnİJ "e balkevi mınilô ve t<!I"' 
sil heyetleri tıarabndmı konoer ve t...,. 
siller verilecek ve Lausmme giiniinÜP 
kıymet ve ehemmiyeti hakkında bir koll 
ferıans veıilecelrtir. 

Halkevi bugün ;ıe mütenasip bit 
kutlu.lama yapmak için çok çalışıyO<'• 

Sta viski rezaleti 
Hakkında ifşaat 

M. T ardieu, M. Chauteınpe 
s'a şiddetle hücum ediyor 

PARIS, 19 .A.A. - Staviski rezaleti 
hakkında tabkika~ icrasına memur pat' 
lamento komisyonu •abık baıvekil rJ. 
Pierro !..aval ile Tardieu kabinuinde 
dahiliye nazırı olan M. Andre Mahieu':fd 
ve M. Andre Tardieuyu dinlemiftir. 

. M. Tardieu M • Cbautemps'in bi' 
hır şey yapmamak ve Stavisky'nin 23 
~anun~~vvel tarihinde savuıup git....,. 
sıne musaade etmek için çerirmit oJdıı· 
ğu manevralardan bahsetmiştir. 

Cebenin tatili müddetince M. Tas'• 
dieu, 5eklerin dip koçanlarını hiç bir ~ 
kıt gozden kaçırmamış olan müfetbl 
Boıınyn.in bunları ne suretle tahrif et• 
miş olduğu haklmıda "izahat vennittir· 
Mama!ih, Bonnynin M. Camille Cbaıı• 
temps'ın ancak bir icra aleti olduğuııll 
da ilave eylemiştir, M. Tardieu'nun JıO 
if faab Üzerine komisyon bir gece c:el· 
sesinde M. T ardieu ile M.Chauten:ıp•'l 
müvaceheye karar Yermiştir. 

Hanyada ve Kandiyede birer 
Terakki ve ittihat Cemiyeti şube
si açılmasında birçok faidefer var 
dı. Her ne kadar geride hayat ile 
memat arasında can çekişmekte ve 
mevcut siyasi ve milli ihtilaflar 
yüzünden fevkalade fakrü zaru -
ret içinde bulunmakta ise de, O .. 
manlı devletinin Avrupa, Asya ve 
Afrika kısımları arasında gidip ge 
len hükumet memurları ve zabit • 
ler daima Giride uğramakta ve o
rada günlerce kalmakta oldukların 
dan Paristen Giride gönderi
len gazeteler ve sair propaganda 
evrakr bu gelip geçici zevata tevzi 
ediliyordu. Bir-de Ciritten tahsil 
için lstanbula gönderilen Türk ta 
!ebesi yaz tatillerinde Giride dön 
dükçe Hürriyet gazetele:ıi onlara 
da okutuluyor ve genç talebenin 
fikri kolaylıkla tenvir edilmis olu-
yordu. · 

1 ECNEBi MAT UAT NDA OK'UDUKLARIMIZ ) 
~~--------~~.~~~~__.:_.::::...::..=...::....=:..=.:::..::..:~~-

Filistin de Yahudi i kanundan aynlabilir. Reich lktuat 
Nazın kendi tarafından ittihaz edi • 
len kararlara karfı 11uku bulacak muh 
telil hareketlerin hapi• cezası ile ce
;wyı nakti ile, yahut • bu cezalar-dan 
biri ile te=iyeııini emredebilir. Ceza. 
yı nakdinin son haddi tahdit edilmif 
değildir. 

Heyecan 
PARIS, 19.A.A. ~ M. Tardieu'ou~ 

parlenmento tahkik komisyonundaki ~ 
badeti büyük bir heyecana sebebir•1 

vermi~tir. Bu işlerle Hanyada metgul o • 
lan zevat en ziyade Mustafa T ev
fik ve Ahmet Lutfi Beylerdi. Ah
met Lfüfi Bey cemiyetin mesai tar 
zına ve Mınrda türeyen sahte 
genç Türklere dair Parise yazdığı 
bir mektubunda diyordu ki: 

"Ben Osmanlı devletinin Avro· 
pa, Afrika ve Asya kısımlarını do 
la'1ım. Abrar tarafından yapılan 
nefriyattan ahali ~reği gibi isti • 
fade edemiyor. Çünkü yazılar 
mustalah yazılmaktadır. Makale . 
!er Türk şivesile yazılmıyor. Çık • 
mak kelimesi dururken huruç keli 
mesini kullanmak kısa fikrime gÖ· 
ı.e hatadır. Bir sözü ifade edecek 
Türk kelimeleri dururken arabi ve 
farisi kelimeler kullanmak ahesle 
ittigal demektir. 

-Bir de bu sıralarda Mısırda ıı • 
lahat nikabı altında çOk saiıte ve 

•• 
sanayıı 

(Paldıtine Po•t) dan: 
Fili&tinin ırıııai 11azi.Yeti-hakkında 

tetkiklerde bulunan Dr. Gnın11ad tef 
kiklerinin neticeııini fU ıekilde hüla
ıuı ediyor: 

Filiatin JU1nayÜ1 birkaç tanesi mÜ•· 
fe.ma olmak Ü.Zere umumi harpten 
sonraki laaliye('ın eseridir. Eııki sana 
yÜn çoğu ortadan kalkmqhr. Yalnız 
elde me11cut eski sanayide teknik İn· 
kifalın teminine falqıyor. 1921 den 
1933 e kadar sanayie yatırılan Yahu· 
di sermayeai )'OTım milyondan dört 
buçuk milyon liraya çıkmıştır. Fakat 
bu rakamlar bütün :Sınai faaliyeti gö11 
termiyor; çünkü bina inşaah, vuaiti 
nakliye ile otel ifleri bu miktara da. 
hil değildir. Yahudilerden yüzde 20 
•inin sanayile meşgul olduğu tahmin 
ediliyor. 1927 de yapılan iatatiatik • 
fere göre Yahudi miiea:jeseleri mcv .. 
cut .sanayi. müesseselerinin adet iti. .. 
barile üçte birini te~kil etmekle l>era· 

ber ııermaye itibarile üçte ikisine m•· 
liktirler. 

Filistin sanayii 1926 seneai l&<>nla· 
r:ına kadar hükumetin alôkasızlığı 11e 
halkın bedbinliği ile mücadele et • 
mek mecburiyetinde k<Zlmıştı. lktua • 
di buhran Filistin ifin ôdeta şayanı 
memnuniyet neticeler vermİftİr. Tüc· 
car piya3aya İtimat be.sliyemırdiğin • 
den ecnebi müstahıtitl<ırden mal nal • 
cağı yerde her ııünkü ihtiyacını mem 
leket dahilinden temini çarelerini ter 
cih etmiş ve o tarihten itibaren mem• 
leket sanayii yiikaelmeğe baılamıfhr. 

Yeni muhar<ıcet, sınai İnkİfal üu 
rinde büyük t"8irl<ır yapan y<ıni bir sa 
nayi tipi meydana çıkardı. Yeni sa. 
nayi erbabı dünya piyasaları hakkın· 
da c(ııaılı malumat ile mücehhez 11e iıe 
baılarken modern binalar 11e teçhizat 
Y_apabilecek kadar paralı olarak ge· 
lıyor. 1933 istatistiklerine göre en mü 
him ııanayi: me11addı gıdaiye, meı • 
ken ile menmcat ıanayiidir. Hal kın 
en ön saftaki ihtiyaçları olan bu mad 
d.,f.,rden ancak cii:s'; bir kısn11 ihraç 
edilmektedir. 1927 de Ya»ıbın utkilı 

!erde ba •anayiin üçte ikiainin harp
ten .sonra teeaaüs ettiği görülmüftÜr. 
Verilen rakamların gösterdiği netice· 
ye na:wran F if.Utin •anayiinin yüzde 
.se.'heni Yahudi muhacirler taralın • 
dan kurulmu,tur. 

Alman Reich İktısat 
nazırına vasi 

ıalahiyet ve!'ilmiıtir 
/ktısadl tetbirler ittih~ hakkın • 

daki kanunun metni neşredilmiıtir oe 
rudur: 

Madde 1 - /) Alman Reich /kfı. 
sat Nazırı kendi iş ile ~igal aalıan da 
hilinde Alman iktvıadiyatııu yükşelt • 
mek, iktııuıdi zarar-fardan korumak 
.,., bu zararları bertaraf dmelı için lıi 
zumlu gördüğü bütün fetbirleri itti • 
haz edilecek tetbirlf<T Reichin dii-t' 
bir ne:ıraretinin iftigal sahasına · taal· 
hilı ettiği takdirde bu nezaretk anla
ftlrak ittihaz olun.,,.. 

il) Birinci fıkradaki e- üıı:eriıN 
ittihaz edilen tetbirler me{leld - ,,_._ 

ili) Bu kanun neıri tarihinden mu· 
teberdir ile 30 eylul 1934 te me11kii 
meriyetten kalkacaktır. 

(Völkicher Beobachter). 

lspanya'da imha edilen 
Yumurtalar 

(Time•) den: 
/11panyada Port Bouda 1,160 lngi • 

tiz lirası kıymetinde 72 ton Türk yu
murtası imha edilmi'ştir. Bu yumur • 
talar iki ay e1111el /11panyaya getiril • 
mİf; fakat hükumetin kontenjan •İ•· 
teminden salahiyet alınmadığı için 
memlekete ithaline rnİİlla'1de edilme -
miftir. Ni.haytt nhhiye memurları is· 
timale ııayri •lih buldukları ~in bu 
yımıoutolon imha etmiflenli..__ 

Komisyon aza&1ndan bir çokları 1\4· 
Tardieunun beyanatının yalnız konıİ,. 
yonun mesaisi üzerinde değil aynı ı:a"' 
ananda umumi siyasi vaziyet üzerİO~ 
çok &kisler uyand.rabileceğini beyan et· 
nıislerdir. , 

Zira bu ifşaat fırkalar arasındaki ııı~· 
nakaşaları yeniden canlandıracak ııra1>1• 
yeltedir. 

Mebusan meclisi koridorlannda bil f#' 
badet mühim b"r tesir haııl eylemiştİI'• 
Radikal sosyalistler ile sosyalistler 1ı<', 
ittiham karştsında hayrete düşmiiJlerdıf• 

Litvanya eski erkanıhat' 
biye reisi idama mahkiif11 

RIGA, 19 (A.A.) - Kaunas'daıtd 
bildirildiğine göre 17 lr.uıiran tarihİ". e 
ki feıırt hareketinin önüne geçmd< ~ 
çin hiç bir tedbir almallll§ olan e~ 
~ı barbiye reisıi Koubelionaa ile ı• 
ki miralay ıidama mahkum edilnıiıtıir· 

Reisicumhur, idam cezasını miido ' 
ı...t hapse ı.hvil etmİflİr. 
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[f ELE;a\J 
Diri su - Ölü su 

V - Yalova' dan -
b. aktile canlı şeyleri sayarken 
ı:; hayvanları ve nebatları öğret

~'Ş. erdi. Ta! çocukluğumıızclan
" erı Yalnız bu iki şeyin canlı oldu
ırunu bilirdı"k Ç ·· k ·· b l d ğl .... · unuunaro-
k '!" ar, buyurler ve ölürlerdi. La-
ın dadeni maddelerin ve bu me

~~n b~ •uyun canlı olduğuna dair 
ıç ır şey işitmemiştim. Bu sefer 

onu da ... nd" S ogre ım. 
on Ankara Tıp kongresinde 

';'"nederim Profesör Akil Muhtar 
ey Türkiyede madensulan ve ılı

calar hakkındaki bir e~d·· ·· • h 
etrıı · ... unu ıza 
• bıf .. Bana hülasasını naklettik:e

rı u ızahta demis ki• 
d;h- l!ir '!ardak Tu~la suyu içen 

b al ıahıil oluyor Halb k" b" 
ard k T 1 • u ı ır a uz a suyunda anc k "k" 

granı in ·1· t a ı ı - • h gı ız uzu vardır Bı'r ad ... ı ıs ıil d b 'l • . a-
sa bu nıikt e ı mek ıçin hiç olmaz. 
Acaba ned'::n~tuTz glram olmalı idi. 

• • • UZ a SU"'• b sırı yapıyor?.,, ~- u te- , 
Bana anlattık/ • 

kongredeki tı h arına nazaran 
ta biribirlerin'! "kocalan bu husus-

y l 
ı ı na edem • 1 a ova' daki i emrş er .• 

Ee. T erkibind Ç~e suyu da böy
Yok. Hatta m:, ır fevkaladelik 
•ından pek z ~n emlahı nokta • 
herkes biliyo~nfi~ ~e de~~l. Lakin 
tafra yoll · aracıgere ve 
easirdir. arı rahatsızlıklarına mü-

f!ana bu işi bir d" -
le ızah etti 

1 
•ger doktor şöy-

d 1:1 Bu işleri ancak .. l . 
e ı iyorlar. B şoy e ızah e-

sulardır B · u madensuları canlı 
l • • u Can • .ı• ? 
um değil, Fakat ""•ur. Orası ma-

bu •uların h kaynadığı yerde 
kattir. Memb:::i çok şayanidik • 
müddet 

1011 
an fıktıktan bir 

, rates"'k az<l'.iıyor, yani .. ~.'1 alsa bile fok 
lar İİZerirtcf oluyor. Ben hasta • 
Slıyunu L • ek 1ecrübe ettim. Tuzla 
d" oı:r ere b ım. Bir her d m~m canda içir • 
Palı fİşe i . e e agzı gayet iyi ka
len •onra "!~~.lstanbula getirttik. 
Yun tesiri ı~r 1111• Bu şişedeki m
kü atı ölm:".;:'e elli eksikti •• Çün-

1 t , .... ,, 
f e efendi ı Yal 

nrıda öğre d'!'.:. ova kaplıcala-
f.ı arıyan 11 ıgını bu hakikati si-

lle bu ·ı,- . l tıııya,, fuı gı ı ıçme ere inan-
anlatı;yo •ta ve uığ bütün karilere 
canlı aul rıını. lfte Yalova suları bu 
C«nJı •u.ln. bQftnda geliyormus. 
kananlar arı ılçen ve canlı suda ;),ı. 

can anıyarlar. 
Dün Miı Yalov • 

rcıtorq T a, Bızana lmpa-
llıak • • eodora'nın döl çıkar
'kat ıçlın gittiği kovuğa gittiği fa-
•.ı atı ar kararm b 1·~.ı " "e orqd k _ ıya a, aaıgı hal-
ıin h a aldıgını gören bekçile-

anımı orad kar 
Yi oldq K an ı;ı dıkları şa-
• d . endisi bu. •bi . l 

1'i aima t k • gı rıvayet e-
Yİaların k:n;: -:nıekte ve bu fll• 
harfi leke/ ~ ~rens Dö Gal' e 

.• 1 emek ıçın L.ıld • 
•oy emekted · çıRCU ıgını 

ır. 

Diirtclenberi lk 
Beyeferıdi ı._ tısat Vekili Celal 
"''~n . ' .,..p/ıcalardad B' 'k" 
., ~ 1•tiralıat ed ır. ır ı ı 

lktısqt V L·ı· eceklerini İfİttİm, 
kal emı"'k . maıı oraı . '!'ızın aplıcalarda 
te~in eder. ÇÜ~~ ?~yü-~ foydalar 
•elk"!' düşünen V ~?'11 goren ve çok 
ve ıiletin 1ı • ~"' Bey ancak 
lecek b' ımnıetıle temin ed"l b" .. .. ır f<fktm ih . ı e ı-
ırorqr ve SÜ h • tiyaçları yerinde 
enı d . p esız hem • l . • re er. en ıza esını 

K · FELEK 
lll'ıleriınizden M R Be - • . ye 

y alova.ya h . h 
gelindiğini h ~ıl astalıklar için 

·~ınız. Ma~fı'm erden sormalı -
tçin gelip k 1 ıh yalnız bir gece 
rac ap ıca hekiml · 

. aat te edebil' . . enne mü-
krınler •ehird k~lrsnuz. Oradaki he 
damdan e 1 er gibi değil A 

Para pul isteınezler .' -

---- F. 
Yeni lim~ı ar umum 

lllÜdürü 
İktısat vekaleti . 

mum müdürü Muh . Lıınanlar U-
Ank aın Na· B 

aradan şehrimize hn~ . ey 
Muhsin Naim Be ge ıştır. 

5'araya avdet edecekt~ yayrın An-
11 1 ır · akınd 
.nıan arımızda bir tet'kik h " 
~ne çıkacak olan Muhsin se~a . a
<>ey Akd . I' . aını 
lıYarak ~."~.z ı~anlarından baş-

d butun lıınanları ziyaret 
e ecektir. 

Ad· -lıycnin levhası asıldı 
lesi İstanbul adliye dairesinin tab
Ve b:•dnn~tır. T ab~e ~ok ,ıktır. 
1lı Yaz mermer uzerıne siyah 

EKONOMi 

Açılıp 
Kapanma saatleri 
Manifaturacılar Vilayetten 
tahdit edilmesini istediler 

Manifaturacılar cemiyeti Vila· 
yete mühim bir müracaatta bulun
~Uftur. Bu müracaatla Avrupanm 
bırçok fehirleriıııde olduğu gibi 
dükkanların muayyen saatlerde a
çılıp kapanması istenilmektedir. 
Vilayetçe tetkik edilmekte olan bu 
müracaatta mağazaların biri.birle
rine rekabet için uzun ve cehenne 
mi yaz günlerinde sabah saat 7,5. 
8 den gecenin geç vakitlerine ka
dar açık kalmalarının zararları 
gösterilmekte ve mağazaların açı
lıf, kapanış saatlerinin tahdidi is
tenmektedir. 

Manifaturacılar cemiyeti reisi 
Salii.hattin Bey bu hususta diyor 
ki: 

- Mağazaların geç vakte kadar 
açık bulundurulmasından müstalı 
demin kadar patronlar da mütteki 
dir. Fakat ne çare ki aııalarındaki 
rekabet erken kapamağa mani ol 
maktadır. Hükumet buna bir tet
bi,. bulursa buralarda çalışanların 
sıhhati korunmuş olur. 

Ağaç çenber yapılacak 
Ambalaj ağaç çemberi yapan

lar dün Ticaret edasında topla
nacaklardı. Fakat bu içtima yarı· 
na 'kalmıştır. 

Çekoslovakyının alacığı 
tut onlar 

Çekoslovakya tütün rejisi 
memleketimiz tütünlerinden mü -
bayaatta bulunmak için 1 eylülde 
başlamak üzere bir münakasa aç
mıştı. 

Aldığımız malumata göre bu 
münakasa 29 eylüle telıir edilmiş
tir. 

Balkan mamoıatı muzasi 
Atina iktısat ve ticaret ensti

tüsünde bir Balkan devletleri 
mamulah ve mahsulatı müzesi a
çılacaktır. 

Bu müzeye nüınuneler gön
derilmesine hükiimetçe karar ve
rilmiş ve alakadarlara hazırlanıl· 
ması bildirilmiştit. 

Mesut bir evlenme 
.Cümhuriyet Halk Fıı'kası u

mumi idare heyeti azasından Cev
det Kerim Beyin hemşiresi Maci
de Kerim hanımla çocuk hasta
hldarı mütehassısı doktor Ahmet 
Akkoyunlu Beyin nikah mera
simleri dün saat 16 buçukta ıBey
oğlu belediye dairesinde yapılmı§
tır. 

Nikah merasimind'e fırka u
mumi katibi Recep Bey, birçok 
mebuslar, şehrimizin tanınmış si
maları bulunmuştur. 

Akşam saat yirmi ikide de ye
ni evliler Perapalas salonlarında 
bir resmi kabul tertip etmişlerdir. 
Bu süvarede de güzide davetliler 
bulunmuş ve geç vakite kadar ye
ni evliler ıerefine eğlenilmi§tir. 

Yeni evlilere saadet diler, teb
nlderiımizi sunarız. 

_ı _B_O_R_S_A __ , 
(İ§ Bankaaından alınan cetveldir) 

19 Temmuz 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
l•tikra.z.ı dahili 93 Rıhbm 17,75 

1933 Ergani 93.SO Müme••il b-
Unitürk 2&.65 ponsuı: 48,60 

Jt iJ 27,90 H il 47,40 
,. 111 27,90 " 111 &O 

ESHAM 
lı BankaH Nama 9 Reji K•pon .. 
n 11 ijamiline 9 auz 2,50 
,, ., Müessis 98 Telefon· 10.50 
Türkive CümhU- Terkoa 19 

riyet Pankaaı 54 Çimento 11,20 
T lttiat dıl!IJ'• 14100 
A"'•m•ay 35 Ş.rk dey. 0.75 

.nadolu His•• 27,25 Balya ı 55 
Ş 

• 
ır. Hayriye 15,25 Şark m.ecü 3,20 

ÇEK FiYATLAR/ 
Londra 
Paria 
Nüyork 
MH&no 
Cenevre 
Atina 
Brüksel 
Am.aterdam 
Sofya 

634.50 1 Prağ 
12,07 Bel•r•t 

79,459 Madrit 
9,ZS Beriln 

2,44,20 ı Zloti 
83,36 Pengo 

3,40.20 Bükreı 
1,17,25 Moako't'a 

66.18 Viyana 

19,117 
34,74 

6,Be,75 
2,06,29 
4,20,50 
~ 3,98 

79,26,87 
10,90,25 

4,27,65 
el'tner taşlarla işlenmiştir. 

ait Methalde sağ tarafta baroya 
" ' .sol tarafta umuma mahsus 
~ estıyer vardır. Bugünden itiba
t:n 

1 
adliye dairesine şapka ve bas-

n a çıkmn!; meno!unmuştur. 

N U K U T (Satq) 

2CI • F1'anauı: 
l Dolar 
l Şile A.,. 

21 Ku .... Çek. 
20 Le•a 

Kurut 

ıso 
117 

22 
106 

23 
633 
214 
llS 
24 
83 

20 r. •••içr• 
1 Pezeta 
l Mark 
1 7..elı..ıli 

20 Ley 
20 Dinar 

Karaı 

808 
ıs 
49 

20,60 
19 
53 it t Kapı altı karakolu da en alt 

... \~_ve methalin tam karşısına 
rı. ,,., 1nıistir. 

1 laterlin 
20 Lirıl>t 
20 f.Belçilca 
20 Drahmi 

1 Florin 

1 Çerno...-i~ 
A:t.tn 

1 Mecidiye 
kanim.ot 

9,25 
35 ı-2 
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Odun meselesi •• 

Halkevi dil, edebiyat ve tarih komitesi azası dün öğleden sonra 
fıalkevinde toplanarak evin bu şubesini alakadar eden muhtelif mese
leler etııafmda görütmütlerdir. Dünkü toplantıda e&ki idaıre heyetin -
den münhal kalan bir azalığa da kitapçı muallim Halit Bey seçilmittır. 

BELEDiYEDE 

Şehir meclisi 
intihabatı 

--o-

intihap cetvell~ri ay 
başında asılacak 

Şehir Meclisi intihabı için ha
zırlıklara devam edilmektedir. İn
tihap cetvellerinin hazırlanması i
şi bitirilmiştir. 

Ay başından itibaren bu cet
vellerin talikine başlanacaktır. 

lhtikAr komisyonu don 
toplandı 

İhtikarla mücadele komisyonu 
a:ı!aları dün belediyede, ihzari ma
hiyette olarak toplanmışlardır. 

Toptan eşya fiatları üzerinde
ki tetki'.kata devam edilmektedir. 

Komisyon ikinci içtimaını ya
rın yapacaktır. 

Birinci mevki arabalar 
Tramvay şirketİı bazı hatlarda 

bir.inci mevki tramvay arabalarını 
azaltmağa karar vermiştir. 

Her hatta işliyen birinci mev
ki arabalar miktar itibarile ikin
ci mevki arabaları tecavüz etnıi
yecektir. 

Berberlerin ehliyetnameleri 
.Berberlerin dıliyetnameleri 

yenilenecektir. Ehliyetname teb -
dili için dül<kan sahibi berberler
den üçer, 'kalfalardan birer lira 
harç alınacaktır. 

Diğer taraftan, ellerinde usta 
ve kalfa ehliyetnamesi bulunmı
yanların imtih.anlarına da berber
ler cemiyetinin mektebinde baş
lanacaktır. 

Bu hususta belediyece kayma
kamlıklara tebligat yapılmıştır. --Recep B. Ankaraya gitti 

Şehrimizde bulunan Cümhuri
yet Halk Fırkası umumi katibi Re 
cep Bey dün akşamki trenle Anka 
raya gitmiştir. Recep Bey önümüz 
deki hafta içerisinde tekrar şehri
mize gelecektir. Bu müddet içeri -
sinde, fırka merkez bürosu da şelı 
rimize tamamen nakledilmiş ola -
caktıt. 

MAARiFTE 

•• 
Universite 
Meclisinde 
Veni rektörün riyasetinde 

ilk toplantısını yaptı 
Dün şabah Üniversite meclisi 

yeni rektör Cemil Beyin riyasetin
de ilk toplanışını yapmıştır. Umu
mi katiple fakülte dekanlarının da 
ittirak ettiği bu toplanhda Üni -
versite mesaili görüşülmüş, bilhaıı 
sa fakülteler için yeniden alınacak 
kitaplar meselesi görüşülmüştür. 
Cemil Bey, öğleden sonra Edebi -
yat ve Fen fakültelerini gezmiştir. 

Oniversile müstahdemin 
kadrosu 

üniversite müstahdemin kad -
rıosu tebliğ edilmiştir. Fakat he -
nüz maaş havalesi gelmediği için 
tevziat yapılına.mıftır. Havalenin 
de bugünlerde gelmesi beklenil • 
mektedir. 

Reşat Şemsettin Bey 
Maarif Vekaleti umumi müfet

tişliğine tayin edilen ilk tedrisat 
umum müdürü Reşat Şemsettin B. 
dü.n Ankaradan şehrimize gelmiş
tir. Reşat Şemsettin Bey, Frans.ı 
da tahsilde ib\ılunan talebemizle 
meşgul olmak iızere yakında Pa -
rise gidecektir. 

Eczacı mektebinde ıslahat 
Eczacı mektebinin ıslahı etra

fında Farmakoloğlar birliği tara
fından biıı proje hazırlanmakta • 
dır. Bu projede, fer'i derslerin kon 
ferans ~!inde verilmesi, tahsil 
müddetinin bir sene arttı.rılması 
ve daha bazı hususların temin e -
dilmesi teklif edilmektedir. Daha 
bazı mühim esasları ihtiva eden 
bu proje yakında Üniversite, ve 
Maarif Vekaletine verilecektir. 

Diş tabipleri kongresi 
Diş tabiplerinin kongresi bu 

s~bah saat 10 da Etibba odaı;ında 
yapılacaktır. 

Yirmi sene Yemende 
Ana vatandan senelerce uzak kalmış 

otuz üç nüfuslu bir kafile geldi 

Yemenden anavatana ilönen esirler. çoluk çocuklarile bir arada •• 

Umumi harpte vatandan uzak - Yemenin birçok yerlerinde, 
diyarlarda senelerce esaret haya - hatta en hücra köylerine varınca -
tı yaşayıp harp bittikten sonra bir ya kadar birçok köfelerinde hala 
türlü vatanlarına dönemiyen ywıt Türk askerleri ve zabitleri vardır. 
taşlarımızdan otuz üç nüfuslu bir Onlar da vatan hasreti çekiyodar. 
kafile daha fehrimize gelmiştir. içlerinden imki.n bulsalar dön • 
Bunlardan on biri senelerce Ye - mek isteyenler de çoktur. 
men çöllerinde esir kalan Türk as Bunlar dün belediyeye müra • 
kerleridir, diğerleri de karılar~le caat ederek yardım istemi,lerdir. 
çocuklarıdır. Kafile Hüdeydedeki Belediye, Hila.Iiahmerden kendile 
Türk konsolosunun tavusutu ile rinin müzaheret göreceklerini bil

vapura bindirilmiş ve lskenderi • 
yeden Romanya bandıralı K.ral 
Karol vapurile tehrimize gelmit -
lerdm Bunlar diyorlar ki: 

dirmiştir. Hilaliahmer muavenet-
te bulunmaktadır. Ancak bunların 
en mühim talepleri lstanbulda.n 
memleketlerine gönderilmeleri h.ı 
susunun teminidir. 

MAHKEMELERDE 

Bekçi mi 
Soyguncu mu? 

Dört bekçi mevcuden 
mahkemeye verildi 
Kasımpaşada bekçilik yapan 

Nazım, Niyazi, Ahmet ve Şahan 
dün mevcuden müddeiumumiliğe 
teslim edilmişlerdir. Bu dört ma
halle bekçisi bir adamı yolda tev
kif edip: . 

- Seni karakola götürür, sü-
ründürürüz, diye tehdit ederek 
parasını almaktan suçludurlar. 

Müddeiumırmil:k her dördü· 
nü de mevcuden Sukanahmet sulh 
birinci ceza mahkemesine sevket
miştir. 

Mahkameıerııu yaz tatili 
başladı 

İstanbul adliyesinde bugünden 
itibaren yaz tatili tatbik edilme
ğe başlanılmıştır. 

Ceza mahkemelerinden yalnız 
ağır ceza ve üçüncü ceza mahke
meleri çalışacaklardır. Tatil esna
sında ıkapalı mahkemelerin müs
tacel işlerine de bu mah'kemeler 
bakacaklardır. 

Hukuklarla sulh mahkemele
rincı'e de müstacel işleri nöbetçi 
mahkemeler yapacaklardır. 

iki mahkOmiyet 
Hırsızlık yapmaktan suçlu Meh 

met Ali Birinci ceza mahkemesin
de bir sene, adam yaralamaktan 
Hüseyin de beş ay 25 gün .bapae 
mahkum edilmişlerdir. 

Bir dolandırıcı mahkum oldu 
Dün asliye ikinci ceza mahke

mesinde Moruk Halit isminde bir 
adam mah.küm edilmiştir. 

Tam 70 yaşında olan bu adam 
Feri'ha hanım İsminde bir kaciını 
kocasına İş bulmak bahanesile, 
Adem isminde bi .. adamı Aleksan
dr isminde muhayyel bir adamın 
çiftliğine yerleştirmek bahanesi
le, Abdül, Yaşar, Halit isimlerin
deki şa'hıslan da muhtelif sebep
lerle dolandırmaktan suçludur. 

İddia makam.mı işgal eden Ek
rem >Bey bu adamın suçlarını etra
file teşrih ettikten sonra 503 ün
cü madde ile cezalandırılmasını 
istemiş, mahkeme de top yekUn 
kendisini 7 ay 15 gün hapse mah
kiim etmiştir. 

McTuk Halit mahkemeden çı
karken: 

- :Allah devlete millte zeval 
vermesin. Madem millet bu cıeza
yi verdiı, yatarııı:, ne yapalım? De
miştir. 

Maslak yolu kazası 
Maslalk yolunda otomobili ile 

bir jandamıaınızı çiğnemekten 
suçlu lkliııeci Alaettin Beyin muha· 
kemesine dün devam edilmiştir. 

Dünkü muhakemede bu vak'a
nın tahkikatına el koymuş olan 
müddeiumumi muavini Salim B. 
şahit olaraık dinlenilmiştir. 

Salim Bey bildiklerini anlat
mış ve Salih Beye verdikleri ifa
deye rağmen muhakemede: 

- Ezilen jandarmanın otomo
bili durdurmak için eli ile direksi
yona sald'ırdığmı da i§ittik, cüm
lelerini iJave eden şah.it Saim ve 
şoför Nurettin efendiler Salim 
Beyle yüzleştirilmişlerdir. 

Salim Bey bu şahitlerin ken
disine böyle bir şey söylemedik
lerini lbildirmişlerdir. Muhakeme 
tahkikatın tevsii için başka güne 
bırakılmıştır. 

Yenilenen dosyalar 
Adliye yangınında yanan dava 

~osyalarmın yenilenme muame
lesi için kabul edilen müddet dün 
akşam hitam bulmuştur. 

Bundan sonr.a yenileme büro
lan müracaat kabul etmi,yecekler, 
münhasiran ellerindeki işleri ik
mal ile me~gıııl olacaklardır. 

Dün müddet hitam bulduğu i
çin bütün avukatlar. ~llerin_~eki ye
nilenecek dosyalar ıçın burolara 
müracaat et.JDişlerdir. 

Bir günde 20 yenileme müra
caatı yapan avukat vardır. Bu se
beple her iki yenileme bürosu 
dün pek ço'k müracaat kabul et
miştir. Bu müracaatlar peyderpey 
ikmal olunacaktır. 

Birk<lç gün evvel, bu sütunlarda 
lstanbulda birkaç tüccarın yaptık
ları odun tröstünd'en ve liatları 
gayritabii bir surette yükselttikle
rinden uzun uzadıya şikayet et -
miş ve belediyenin Ziraat Banka
sile yapacağı bir anlasma netice
sinde bunun önüne gerebileceğini 
söylemiştik. 

Dünkü gazetelerden memnuni
yetle öğreniyoruz ki, belediye ko
operatifi bu hususta ilk adımını 
atmış ve faaliyete geçmiştir. 

Kooperatif, Ziraat Bankasile 
yaptığı mukavele ile 25,000 çeki 
kadar odun almağa imkan bqldu
ğundan, bununla kendi memurla -
rının ihtiyacını baliğan mabelağ 
karşılayabilecek ve stokıın baki -
yesini de ucuz fiatla piyasaya çı· 
karacaktır. 

Bu teşebbüsü takdirle karsıla 
mak lazımdır. Ancak koop~ratil 
halka yapacağı bq hizmeti biraz 
Jaha teşmil ederse cidden şehir 
için çok hayırlı bir iş görmüş ola -
caktır. 

Malumdur ki bütün şehrin ihti
yacı senevi 200 bin çekidir. Bu -
nun 80 bin çekisi umumi müesse
sat tarafından kullanılmakta ve 
geri kalan 120 bin çekiyi iae halk 
istihlak etmektedir. Bu itibarla 
kooperatifin 25 bin çeki ile kendi 
memurları haricinde halka yapa
cağı hizmet çok aidır. Ve aşağı yu 
karı umumi ihtiyacın altıda biri -
ne karşı koyacaktır. 

lstanbul halkının bir kısmını ko 
operatilin iyiliklerinden istifade 
ettirmek ve geri kalan mühim bir 
kısmını da bundan mahrum 
111,..ek ne dereceye kadar 
doğru olabilir·? Belediye koo-
peratifi eğer bu noktayi 
halletmek imkanını bulursa cid· 
den halka büyük bir hizmet göre· 
cektir. 

Bugün tröst odunun çekisini 310 
kuruşta elinde tutmcıktad!r· Hal -
buki bunun maliyet liatı, gefen 
günkü yazımı:a da da işaret ettiği
miz gibi üstüste ancak 150 - 160 
kuruş içindedir. Bu bugün için 
böyledir. Yarın yağmurlar, soğuk
lar başlayınca, odunqn çekisinin 
310 dan 400 e 450 ye ve hatta da
ha fazlaya çıkmayacağını bize 
kim temin edebilir? 

Diğer taraftan da tröstün burnu 
nu kırmak, ve her yerde her za -
man bu gibi fahiş ücretlere mey • 
dan verilmiyeceğini göstermek 
memleketin umumi menlaati ikti
zasındanJır. 

Onun için belediye Ziraat Ban· 
kası ile yaptığı anlaşmayı biraz 
daha genifletse ve bütün lstanbul 
halkının ihtiyacına tekabül ede -
cek derecede odun ve hatta kömü
rü, şehrin birçok yerlerinde mese
la Vdmdarda, Kabataşta, Ahırka
pıda, Y edikulede, Eyüpte ve saire 
de kendisine ait bos mahallere id
har edip ucın fiatla' halka satıa ne 
kadar iyi olur. 

Bu sayede: 
1 - Hem halk, fiatları lüzum

ıuz yere yükselten inhisarcıların 
elinden kurtqlur. 

2 - Hem Ziraat Bankası serma 
yesine iyi bir laiz temin eder. 

3 - Hem belediye veyahut ko
opepratil kendisine iyi bir varidat 
membaı temin etmiş olur. 

Tı>östlere miini olmak için bi .. 
çok memleketlerde ekseriya müra 
caat edilen usul de budur. Ve bu
nun her yerde birçok laideleri gö
rülmüstür. Ntekim 1907 de Zurich 
Je açılan böyle umumi mağazalar 
la mahrukat yüzde 29 - 50 noksa
nına ıatılmıştır. 

Herahlde belediyenin bütün 
bunları gözöniinde bulundurarak 
faaliyetini daha genişleteceğine 
mphemiz yoktur. 
' Mümtaz FAiK 

lzınir - Kasaba demiryol
lar tahvilleri 

Hükiimetçe satın alınmış olan 
İzmir - Kasa:ba demiryolları tah
viJlerinin satılmasına nezaret et
mek üzere Parise gid'ecek olan 
Maliye vekaleti nakit işleri müdür 
muavini Rüştü Bey dün akşam 
Theophile Sautier vapurile Ma.r
silyaya hareket etmiştir. 

Hava vaziyeti 

Lehistan mecliıi reisi geldi 
Sıfır derecei hasarete ve deniz 

seviyesine indirilmiş barometre 
bu sabah: Lehistan meclisi mebusan rei

ili Mareşal Fwitalski evvelki gün 
tenezzüh maksadil.e tayyare ile 
şehrimize gelmiştir. 

Mareşal, dün şehirde gezintiler 
yapmıştır. Bu sabah tayyaresile 
Romanyaya gidecek, oradan Var
ııovaya avdet edecektir. 

Saat 7 de 754, saat 14 te 753, de 
recei hararet saat 7 de 21,5 saat 14 
te 27,5 azami derecei hararet 28,5 
asgari derecei haııaret 18,5. 

Rüzgar ekseriyetle yıldızdan es 
miştir. Azami rürati :11aniyede 7 ,5 
metreye çıkmıştır. 



• 
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Açık hava 
Tiyatroları 

Yasak! .•• 
Paris'in iç barııağını bütün pis • 

liklerile, bütün iğrenç kokularila 
yaldız; süriilmüf bir ağu gibi, ka • 
nım.za QJılamağa çalıfan bir takım 
açık saçık cönk (1) krin yurdumu· 
za girmesi yaııak edildi. Bu yasak, 
o luıdar yerinde bir yaaaktır ki 
daha önce bile yapılmalı idi. Bu • 
ııunla beraber fİmdi de geç kalmıf 
sayılmaz. 

Soyumuzun ank huyunu bozabi
lecek, utanma duygularımızı inci
tebilecek olan her nesneye karft 
titiz olmak gerektir. 

Bafka ulus (2) lar, kendi bakım 
larından çıplak ve açık saçıklıkta 
büyük bir kötülük sezmiyebilirler. 

Biz İse onlar gibi değiNz. Ağa· 
cın YQfken eğileceğini biliriz. Açık 
yazılar, yeni yetİJen gençleri, içle
rinden kurt gibi kemiriyordu. Bü· 
yüklere karşı saygı, yuvaya karıı 
bağlılık gitgide gevıiyordu. Başı· 

LONDRA: 14- 7 -934-Bu yas 
havanın kurak ve gecelerin sıcak 
olmasından belki biricik ho,Ianan 
açık hava tiyatrolarıdır. Bu yaz da 
Ricens parkta Şekisprin eserlerini 
oynıyorlar. Parkın bir tarafında 
tabiatin hazırladığı tümsek ve. 
düzlükleri ağaçların vaziyetine gö
re ıslah ederek bir sahnelik mey
dan ve bir anfiteatrlik tepeci\< 
bulmuşlar; arkaya gerilen gurup 
perdesi ve gece dekoru, gurubun 
ve gecenin kendisidir; ağaçlardan 
biri elektriklere avizelik, biri ho
parlörlere sehpalık yapıyor: Sık 
fidanlar arasından meydana ÇI· 

kıp kaybolan peri ve satir alay 
!arı insana efsanevi zamanlann a
caip ve tatlı ürperitini veriyor .. 
Bir alem, sahnede, gözlerinizin 
önüne nede olsa bir gülünç taklit 
halinde getirilmi• değil de siz bir 
ha ka alemin birden açılan kapı· 
sı eşiğinden dura kalmışsınız gibi .. 

' bof gezerlik, ıipseııdilik artmıştı. 

"Halkevlerini.n temsil ,ubeleri· 
nin köycülük komitelerilc birlikte 
yapacak\11.rı köy gezintilerinde tat. 
biki ne kolay ne lüzumlu bir şey., 
diye düşündüm: Bir yaz akşamı 
köylüleri harman yerinde bulmaya 
gidiniz, senelerce evvelki ayni ,,... 
atin ayni yerdeki acaip ve a:ıaplı 
tecellis'ni: Aşarı ve mültezitri ora
cıkta gösteriverin iz; bir i)fi kiti 
köylülerin elinden yabayı ve sır· 
tından abayı emanet alsın; muh
tar ve mültezim kılığına girmi• iki 
arkadaş, yolun bir ucundan görün
sün, konu,ma ba,lasın ve ... fUra
cıkta, bir senaryo çizecek değilim 
fakat işte halkevi gençlerine en gü. 
zel en pratik bir örnek .. 

Yeni tarih telakkisini köylünün 
kafasına bile koymak isteyor mu
sunuz: Arkadaşınız köy muallimi
ne haber gönderiniz; köye gidece
ğiniz saatte, köylüleri yol aitzında 
bir meydanda bir klasik nutuk din· 
letıneğe değil bir canlı izah yap· 
mak ve "güzel bir.seyran,. olacağı
nı vadetmekle oyalasın .. Atlarınızı 
dört nala kaldırarak meydana gi
riniz; muallim, köylülerin anlayı
tını hazırlamıştır; özyurdun bu par 
çalarım ilk almaya, oralarda ilk 
medeniyet tohumunu atmaya gelen 
Türk akıncılarından bir kol oldu
ğ,Jnuzu hiaaett'ren konutmalar
d"ln sonra geçmişin ve geleceğin 
tezini ümit ve imanla, açık ve an
laşılır bir dille biribirinize ve on· 
!ara haykırınız .. 

Açık hava tiyatrolarından alı
nacak bir ders daha var: 

Şekıpiri ne ya,adıifı asrın mu
hiti, ne aldığı ilham, ne kafasında -
ki deha ne kalbindeki hassasiyet 
yarattı .. Şekspir, son zaman lngi· 
lizlerinin mahlukudur. Bizim tu
haf fıkrayı Nureddin hocaya at
fedişim·z gibi İngilizler akıllarına 
gelen her güzel ,eyi Şekspirin bir 
eserinin temsilinde tatbik ederek, 
her buldukları kalem kudretini ve 
üslup güzelliğini onun methine ve 
tefsir:ne hasrederek Şekspirl ya
rattılar .. Bu şimdi temsil olunan 
piyeslerde sahne tekniğingen eser 
metnine gelinceye kadar tekspir· 
den çok az şey var .. Ferdi yetin en 
sivri misali olan deha da dahi -
yalnız yeti,mes'nde ve tanıtılma
sında değil - t?,;;-ıamlanmasında 
ve ayakta durmasınc!a bile cemi
yetin rdlü esastır. Şekspir yok; 
lnı:dlizin kadirşinaslığı var .. 

Muhakkak ki: Bugünkü dilimi-

Sinirleri, bir tutuşta bükülmiye
cek, yürekleri bir dokunuşta bal -
mumu gibi erimiyecek demir yapı
lı delikanlılan mumla arar olmuş· 
tuk. Kızlarımız ise, neden sakla • 
malı, büsbütün kendi başlarına 
buyruk kesilmqlerdi. Ellerine geçe 
ni okuyor ve okudukça da bQftan 
çıkıyor, ele avu&a sığmaz oluyor· 
lardı. 

Şimdi, açıksaçık yazı bulama • 
yınca ister istemez, kendilerine ya
rıyacak ne·nelere el atacaklar. 

Kutlu olmasını yürekten diledi
ğimiz bu son yasağı, ne kadar al
kışlasak yeridir. 

M. SALAHATTIN 

(1) Cönk- Mecmua. (2) Ulus 
- Millet. 

Adalar revüsü davetiyeleri 
Adaları güzelleştirme cemiye

tinden: Geçen perşembe akşamı 
Yat klübünde verilen (Adalar Re
vüsü) temsilinde havanın fena
lığından dolayı hazır bulunama· 
mış veya erkenden avdet mecbu
riyetinde kalınış zevatın nezdin
de bulunan davetiyeler cemiyetin 
16 ağustos perşembe aktamı ve
receği müsamerede dahi muteber 
olacaktır. Şehir tiyatrosu artist
leri Adalar Revüsünü Tepebaşı 
bahçesinde temsile başladıkların· 
dan bu davetiye sahiplerinden 
arzu edenler, 16 ağustos aktamı 
nı beklemeksizin bahçeye girmek 

. ve temsilde bulu~mak hususun-
da bu davetiyeleri kullanabilirler. 

ze göre bile bir "Etber,.den da 
ha koyu ve çetin olan Şekspir piyes 
!erine modern sahnenin bütütn hu
susiyetlerini danslarına ve komik
liklerine gelinceye kadar eserin as· 
ima, tezine ve temizliğine zarar ge· 
tirmeden sokarak herkes tarafın· 

dan sevilir, anlatılır bir hale koy
m&.sını beceriyorlar .. 

işte; Şekspirin "bir yaz gece ya· 
rısının rüyası,.nı ben böyle hülya
lar kurarak ve fikirler yürüterek 
seyrettim; yanımdaki ağacın dalla
rı arasından artistlerin sesini ma
denilettiren hoparlör,_ bana 29 bi
rinc;tetrinde Ankara cümhuriyet 
meydanındaki eşsiz ve ilahi sesi ge-
tiriyor gibi geldi: "O,, nu ve 
"sanat,. ı seviyorum .. 

Behçet KEMAL 

Milliyet,in romanı: 27 

- Hancı! dedi. Bana bir çay! 1 
ihtiyar Salih ustanın alnından 

boncuk boncuk terler sızıyordu. 
Sansarosu at gübresine gömerek 
donmaktan kurtannıttı. Bu taliinc 
çok seviniyordu. Hancının tabaka
aıdan bir sigara sanp tüttürdü. 
Şeker bulunmadığı için bir katık 
bal karıttırılmıt çayı höpürdete
rek içtti. Arada bir Sansarosun 
çukur yanaklarına gittikçe yumuta· 
yan tamarlar atıyor ve biteviye: 

- Uyuma! 
Diyordu. Bir aralık Sansarosu 

d'nledi. Yokladı ve uyumağa bı
raktı. 
Hancı iki de bir gelzyor: 
- Odaya gel ağa! diyordu. 
- Hayır. Sonra. Hele çocuğu 

kurtaralım. 
Biribiri ü~üne belki bet, altı çay 

içti. Sonra hancıya sordu: 
- Tavuk var mı? 
- Vardı ama, alaman zabitleri 

geçerken heprini aldılar. 
- Krom•n var mı? Et istiyorum, 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
et. 

- Nasıl et? 
- Nasr! olursa olsun. Et olsun 

da ... Çocuk iki gündür bir fey ye
medi. Uyanınca sıcak sıcak suyu
nu vereceğim. 

- Hiç bir fey yok ağam. 
-Sütte yok mu? 
- inekleri nakliye koluna aldı· 

lar. Koyunları sürüp götürdüler.Ne 
kaldı ki? 

Sal· h usta ensesini kqıdı: 
- Benim geldiğim topal beygir 

var ya. 
-Var ağam. 
- I,te onu hemenkesin, yüzün, 

derisi herfeyi sizin olsun, ,öyle bir 
okka kadar kaba eti ile kemiğin . 
den ayırın. Bir tencereye koyun 
kaynatın. Suyunu çocuğa içirece
ğim. 

Hancının birinci yamağı: 
- Yazık olur hayvana? 
- Ne yapalım? Çocuk kurtul • 

sun. 
- At eti yerine etek eti olınaz 
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ZEVCEMIZ 
- ltalyancadan -

Soğuk bir sonbahar akşamı 
Slettino yolunda bir otomobil 
durdu. Biri kadın, diğeri erkek or· 
ta yaşlı iki kişi ellerinde birer 
çanta ile indiler. Sağa sola bakış· 
!arından yabancı oldukları belli i
di. Biraz ilerlediler, açık kapısının 
önünde iki <güzel çocuk oynayan 
eve yaklaştılar. Onlan kırk yaşın· 
da kadar sarışın pür sihhat bir 
Alman köylü kadını karşıladı. 

Erkek biraz bildiği Almanca 
aile bir iş için Pruuia gidecekle
rini, fakat vaktin gecikmesi o 
günkü yolculuklarına mani olduğu
nu kısaca anlattı. Otel olmıyan 
bu köyde geceyi geçirmek için 
bir yer sordu. Köylü kadını mem
nuniyetle yolcuları evine kabul 
etti. Biraz sonra çocuklann baba
sı geldi. O da gülüyordu, misa
firperver kendi halinde bir adam· 
cağızdı. Misafirlerin Torino' dan 
bahsedişlerini derin bir alaka ile 
dinliyordu. Bilhassa misafir kadın· 
dan gözlerini ayırmaması orada
kilerin nazan dikkatini celbetti. 
Akşam yemeğini petrol lamba· 
sile aydınlanan eşyası bir masa 
ile birkaç iskemkden ibaret olan 
bir odada yeciiler. Yüzünde derin 
bir teessür izi görünen ev sahibi 
mütemadiyen misafirlerin T orino 
dan bahsetmelerine zemin hazırlı
yordu. Yatma za anı geldi. Ev 
sahibi misafir ·kaCfina eline "Ma
dam yalnızca bir teY ikonuşmamız 
için bu gece saat üçte sizi ye
mek odasında bekliyeceğim,. ya
zılı bir kağıt sıkı§lırmağa muvaf
fak oldu. 

• • • 
- Buraya gelnıek lutfunda bu

lunduğunuzdan size minnettarım 
Madam. 

- Ne kadar ~üzel, ne temiz 
ltalyanca konuşuyorsunuz! 

- Evet çünkü ben de sizin 
gm~ İtalyanım. 

- Benimle ne konuşmak arzu 
ediyorsunuz ? 

- Si:ı:e bir hi :re bana ait 
bir hikaye anlatmak istiyorum. 
Anlatacağım hikaye yalnız sizi 
alakadar edece · 'n bu saati in
tihap ettim. Çü SU bir aşk hi
kayesidir. Ben Torinoda bir ban
kada memur idim. Sevdiğim T o
rinolu bir kızla evlendiğim için 

· pek mes'uttum. Eğer saçlarınız 
siyah olsaydı o kız sizin nümune

. niz diyebilirdim. 
- Onun için ıoi bana dikkatla 

bakıyordunuz? 
- Evet. Sevilen bir insanın si

masını unutmak kabil mi? Hatta 
onun saçları boyansa bile kalbin 
gözleri her şeyi olduğu gibi göre· 
rek onu tanır. Fakat benim gibi 
aakal salıveren, mütevekkil bir 
köylüyü tanımak pek kolay değil· 
dir. Kadın cevap vermedi, kaı·· 
şısında oturan adama dikkatle 
baktı ve yaptığı gizli bir kaba
hatten korkar gibi gözlerini yere 
indirdi. 

- Evet. Saadetim tam bir 
sene Avusturya ile harbin ilanına 
kadar sürdü. Ve ben Trentinoya 
gönderildim. Orada yaralandım ve 
esir düş tüm. 

İşte o zamandanberi İtalyayı 
bir daha göremedim. Bir zaman 
Avusturyada bir zaman Almanya· 
da aylarca haatahanelerde sorira 

mı? 

- Niçin olmaııın? Benim aradı· 
ğım sıcak et suyudur. 

- Hani demek istediğim şudur. 
Bir beygir pahalıdır. Benim bir 
boz eteğim var, daha ucuzdur. 

- Kes onu! Hadi kes! Kaç pa· 
ra ise vereceğim. Beygirimi de üs· 
le caba veririm. 

Hancının ikinci yamağı bu işi 
hanın kahvesinde oturanlara güle 
güle anlattı. Çocuk iti kavrıyama· 
dığı için tuhaf buluyordu. Yamak 
çocuğu dinliyen bir geçici zabit 
kalktı. 

- Çocuk! dedi. Beni o ihtiyarın 
bulunduğu ahıra götür. 

Ahıra gittiler. Genç zabit Salih 
ustaya: 

- Ağa, dedi. Çocuğun için et -
suyu arıyormuşsun. Beygiri eşeği 
kesmiye lüzum yok. Ben sana bir 
küçük kutu vereyim. içinde altı ta· 
ne küçük parça vardır. Bil' tanesini 
bir çorba tası kaynar suya koyun-
ca .... 

- Ah, beyim! Ben onu bilirim. 
O et suyu hülasasıdır. Askerliğim· 
de bizim yüzbatı beyde çok gör • • 
düm. 

- Bu çocuk senin mi? 
- Hayır. Bu memleketin, 
Genç zabit dütündü. 

• ihtiyar bıçakçı ıust11 

da hapishanelerde süründüm. Bir 
kaç ay da Slesia maden ocakların· 
da amelelik ettim. Evimden bir 
haber almadan senelerce maddi, 
manevi ıztıraplar içinde kıvran • 
dım. Nihayet Almanlar esirler i
çinde ziraatle uğraşılbilecekleri ser 
best bırakarak köylere gönderdi
ler ve ben de bu ıssız , kimsesiz 
köye düştüm. 

Üç evladını harpte kaybetti
ğinden aptallaşmış bir ihtiyarın 

evinde oturuyorum. Yirmi yaşın
da bir kızı olan bir ihtiyar beni 
kaybettiği evlatlarının yerine ko
yarak her türlü iyiliği esirgemedi. 
Nihayet zavallı ihtiyarın ölümile 
yapayalnız kalan kızcağızla evlen· 
mem pek tabii bir şey oldu. Gör
düğünüz iki evladımız dünyaya 
geldi. On beş senedenberi bu köy
deyim. 

Bir gün tesadüf ltalyada hırak
tıtırn sevgili ·zevcemin evlen<İiği
ni bana öğretti. Evet o da benim 
gibi evlenmişti. Fakat evlenmemi
zin sebepleri ayni değildi. Ben 
bakılmağa muhlaç bir adamdım. 
Fakat o ... İsteseydi bekliyebilirdi. 
Sustu , titrek ellerile cebinden yıp 
ranmış bir resim çıkardı. - Ba
kın - dedi bu resima1e onun ya
nında iken o zaman ne kadar genç
tim. Halbuki timdi tanınmıyacak 
bir hale geldim. 

Resime bakmağa lüzum yoktu. 
Kadın on beş sene evvelki zevci 
Marçelli'yi tanımıştı. Başı önünde 
hıçkırarak; affet beni Marçello de
di, ne yapalım hayat bu! 

• • • 
Odanın kapısı birdenbire şid

detle açıldı. Kadının koca11 hid
detten bembeyaz kesilmiş elinde 
tabanca tehditkar bir tavırla gö
ründü : Uyanınca yanında zevce
sini göremeyince kalkmış yerde 
ev sahibinin karısına yazdıgı mek 
tubu görünce hemen tabancasını 
alarak dışarı fırlamıştı. 

- Bu saatte zevcemin yanınız
da ne iti var? Hem neden ağlı. 

. yor? 
- Merak etmeyiniz "zevceni

ze,. hiç bir fenalıkta bulunmadım. 
Tabancanızı yerine koyunuz. Siz de 
biraz sükun bulunuz. 

Bari uyuyanlar uyanmasınlar. 
Onların bir şey öğrenmesini arzu 
etmem. Size Madam her ıeyi an
latsın. Ben onun ilk zevci Mar
çelloyum. 

Kadın gözlerinin yaşını men
dilile silerken Marçello'nun söyle
diklerini baıile tasdik etti. Orta
da ne kabahat ve ne de kabahatli 
vard'ı. Onun için her şeyi olduğu 
gibi kabul etmek lazımdı. 

Biraz sonra donuk ziyalar için
de gün başlarken onlar tekrar t 

otomobillerine binerek Prussia'ya 
doğru hareket ettiler. 

Firdevs ISMAIL 

Bu akşam T epebaşi 
Belediye Bahçesinde: 

Saat 21,30 da 
Şehir Tiyatrosu san'atkarları tarafın. 

dan: 

ADALAR REVUSU 
14 Tablo 

Yazan Ekrem Reşit, Besteleyen Ce· 
mal Reşit. 

Hancı ocağın yanında iki dötek 
serdi. Salih usta ile Sansaros gece
yarıaına yakın döJeklerine girdiler. 
Ve Sansaroa bir bardak et suyu İç
ti. Bet dakika sonra kustu. Genç 
zabit bir bardak daha içirdi. Bu 
sefer et suyunu midesi çıkarmadı. 

Sanıaros kurtulmuttu. 
Yattılar, ve ertesi gün ikindiye 

kadar uyudular. 
Uyandrkları vakit yanlarına a -

bani sarıklı bir daam geldi: 
- Ağa, dedi. Senin burada bir 

topal beygirin varınıt. Bana satar 
ınısın onu? 

- Satarım. 
bir şehil'de idi. Beygiri bafından 
savmak istiyordu. 

- Ne istersin topal beygirine? 
- Ver otuz kağıt. 
- Yahu! Hiç bir ite yaraınıyan 

bir topal beygire otuz kağıt istenir 
mi? 

- Hakkın var. Beygirim zayıf. 
tır, topaldır, hiç bir ite yaramaz. 
Ama ben de sorayım: Böyle bir 
beygiri ne diye satın almak isti • 
yorsun. Alma. Ben beygirim satı
II'ktır diye tell&l çıkarmad~m ki •.• 

- Peki, sen bilirsin. 
. Aktamüstüne doğru beygiri, te

kalifi harbiye komisyonu parasız 
gelip aldı. 

Ve hava kararınca, 

Yeni Türkiye 
Hakkında neşriyat 

Cuma akşamı 20,35te La
ypı:ig radyosunu dinleyiniz 

Temmuzun 20 nci cuma gilnü ak· 
ıamı (bu akfam) aaat 20,35 te 382 
metre tulü mevçli Ltiypzig radyo3un· 
da Doçent Dr. Duda tarafından (Mo· 
dern Türkiye) isimli memleketimizi 
şimdiki olduğu gibi tasvir eden bir 
konferans verilecektir. 

Mumaileyh yeni Türkiyedeki adet· 
!erden, bahq. ile eskilerin naaıl gömül 
düğünü ve fimdi bir garp memleketi 
le aramızda hiç bir fark olmadığını 
tebarüz ettirecektir. 

Bugünkü program 
12,30: Plak neşriyatı. 18,30 Plak 

neıriyatı. 19,20: Ajana haberleri, 19, 
20: Türk musiki neşriyatı (Mesut Ce 
mil, Ruşen, Cevdet, Ovr k Beyler, ve 
Vecihe, Nazan Feri dun, Nedime H.) 
21,20: Ajana ve borsa haberleri, 21, 
30: Radyo orkeatraaı tarafından ai • 
ğan ve hafif musiki. 
223 Khz. VARŞOVA, 1345 m . 

20,lS: Orı kon•eri . (vilnadan.) 20,40: 
Plak. (keman e•erleri. - haberler. ) 21,12: 
Hafif orkestra konıe ri. 21 ,50: Haberler. 22,0S: 
Musahabe. 22,12: Popüler senfonik konser. 
23: Muıab.abe. 23,15: Dana pl8.klan. 24: Mu~ 
sahabe. l 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m, 
13 ~ 15 Gündü~ n64riya.h , 19,05: Karı~'t'k 

orkestra konseri. 20,lS: Univerıite. 20,30: Kon· 
fe-rllna. 20,45: Pl.ik , ile Roaaoninin "BARBI· 
ER OESEVILLE,, operaıu. - Haberler. 

230 Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. 
. Almanca netriyat. 20,20: Plik. - Muaaha· 
be. 21: Dünya haberleri. 21 ,20: Alman kon• 
seri. 21,35: aHberler. 21,40: Alman konserinin 

Türkiye iş Bank~;! 
bul şubesinden: 

Meşrutiyetin ilanı de""r 
raatgelen ve Milli BayraJ1111".' 
23 T e'mmuz 1934 pazarteıi 

1 
tanbul, Beyoğlu, Galata şub• 1 
le Kadıköy ve Usküdar ajan• 

kapalı bulunacağını muhtereD' 
rilerimize arzeyleriz. 

1
- İstanbul Levazıın ~ 
liği Satın Alma KoJJ111 

Hanları 

Istanbul Levazıın A .. 
ğine bağlı kıtaat ve fl'I; 
sat için 70.000 kilo Sıı t 
22,000 , 23,000 ve 25, 
lo olmak üzere üç parç3 

rılıp beher parçada ica 
ayrı ayrı müteahhitl~re 
edileceğinden münS. 
15 · 8 - 934 ÇarşaJllbl 
nü saat 14 de 
lı zarf usulile yapıla. 
Şartnamesini görec U 
her gün ve taliplerin b~ 
ten evvel tekliflerinin 
nede Komisyona getir 
(117) (3941) 

Dr. l H SA N S A l';l I 

ÖKSÜRÜK ŞURU 
Oksürük ve nefea darlıh bo 
kızamık ökaürükleri için pek 
ilaçtır. Her .ıczanede ve eall 

de,,a.mı 22,35: Oda m\laikiai. 23,25: Dana mu· --~ 
aikiai. 

lannda bulunur. 822 

638 Khz. PRAG 470 m. 
2t,ıt•: Trinodan na klen• opera temsili. 22: 

Haberler. 22,30: Pl.ik. 22,30: Leonkavallonun 
uPalyaço,. operası. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
13 15 Gündüz netriyatı. 20: Üniversite, 20,30 

Radyo orkestrası. 21: Konferans. 21,15: Mu· 
siki. 22,45: Tagannili. konser. 22,30: Viyolon• 
sel konseri. 23: Haberler. 23,30: Plak. 

230 Kb• . LÜKSEMBURG, 1304 m. 
Holanda ne,riyatı. 21.20: Orkestra konseri.. 

21
1
35: Musahabe. 21,40: Konserin devamı 

22: Radyo orkestrası 22,30: Hille konae.rl. 
22,45: Oda musikisi. 23,25: Dana musikisi. 

638 Khz. PRAG, 470 m. 
20,30: Şiir ve musiki 21,20: Musahabe. 21,35 

Tagannili opera musikisi. 22: aHberler. 22: 
Filharmonik orkeıtra konseri. 23: Haberler. 
23,15: Yeni dana parçaları. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
21: Zaarepten nakil. 23: •Hberler. - Pli.k. 

23,40: Da.ns ol.ı.L-1 .. ,.., . 24: Kahvehane konseri. 
175 Kb•. MOSKOVA, 1714 m. 
18,30: Musahabe. 19.30: Musahabe. - Ta· 

gannili kon•er. 21: Opera musikisi. 22: Çek 
netriyatı. 23,05: lnıilizce 24: Almanca. 

401 Kh .. MOSKOVA, 748 m. 
17,30: Musahabe. 18: Gençlere. 20: Kan,ık 

konser, operetler, mizah~ netriyat, cazband. 
22: Dana muaiki•İ. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
21: Opera orkestrası. (Ludwis Rayter ida· 

re•inde.) 22t Netel1 ne,riyat. 23,20: Canzabnt. 
24: Vere• Siaa.ıt takımı. 

191 Kbz. Deut•chland•ender. 1571 m. 
21,15: Orkestra konseri. 22: Himali.ya isim• 

li mu•ikili •keç, 23: Siyasi haberler. 23,10: 
Haberler. 23,30: Konferans. 23,45: Deniz ha· 
berleri. 24: Hamburıtan neıeli ba,,alar ve da.na 
muıikisi, 

950 Khz. BRESLAU 316 m. 
20,30: Eski ateltlerle kon•er, 21: Haber• 

ler, 21,15: Bayreuth İ•imlj ne,riyat1 22,15: 
Piyano konseri, 23: Avusturya, 23,20: Haber 
ler, 23,45: Da.aı musikisi. 

592 Kb .. ViYANA 507 
21 ,25: Ak,am kon•eri "Sch.önehrr., 23,20ı 

Haberlerh, 23,!50: "Vienne, la perle de l'Eu· 
ropep Centrole,, iaimH konferan•. 24: Tesan• 
nili rivıı.no konseri. 24.50: Dana musikiai. 

v PURCULUK 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telelon: 22925. 

Trabzon yolu 
D ı P vapuru 22 

Um U ID8r Temmuz 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte Zon
guldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte 

bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacaktır . ...................... 
Topal beygiri abani sarıklı ada

mın adamı yularından tutup efen· 
disinin evine götürdü. 

Ertesi sbah ta Sal'h ustanın ba
tına bir polis geldi: 

- Kimsin? Nesin? Necisin? Ne
reden geliyorsun? Niçin geldin? 
Bu çocuk kimin? Askerlik vesikan 
var mı? Gel karakola! 

Salih usta acı yemem:fti ki kar· 
nı ağrısın. 

Karakola gitmek için handan çı 
karken, hancı bu bol para veren 
mü9terinin ikulağına eğildi: 

- Hep dünkü beygir meselesi. 
Dedi. 
Salih usta hana dönmedi . 
Sansaros bilmediği bir tehrin, 

bilmediği bir han kötesinde yapa· 
yalnız kaldı. Bir gün, iki gün, bet 
gün ... 

Fakat hancı fazlasına dayana • 
mazdı. Her taraftan gelen panik 
muhacirleri sel gibi akıyordu. San· 
saros gibi kimsesizlerin sayısı bel
li değildi. Hancı sıksık gidip gelen 
mülaz imlerden birisine rica etti: 

- Bu çocuk fena çocuk değil a
ma nerdeyae bana yük oluyor. E • 
tinden bir it ge!.e hadi diyelim a-

. hırın bir kötesinde yat, ye, iç, ha
nın itlerine yardım et. Halbuki 
deha bacak kadar Beni bundan 
kurtar beyim. 

Adapazarı 
Belediyesinde 
1- Adapazarı BelediyJ 

150 milimetre kutrunda "e 
mosfer tazyika mütehaınnıi1 

metre pik boru, 6 adet eli 
adet anahtarlı vana kapalı .ı 
suliyle 18-7-934 den 8-8-9.r 

hine kadar eksiltmeye kol\ 
tur. 

2 - Talipler 500 liralık 
her banka mektubu ile ber 

lif namelerini mezkur tarib' 
dar Belediyeye bildirmeiiclİ'' 

3 - ihale 8-8-934 ç 
günü saat 16,30 da yapıl 

4 - Uhdesine ihale 
olan müteahhidin boruları 
pazarı istasyonunda tesliı:ıı 
si ,arttır. 

5 - Fenni ve tediye ~ 
sini öğrenmek arzu wenıerl9 
zırlanmıt olan tal'tnameyi 13 
yeden isteyebilecekleri jlŞP 
nur. (4043) 

·•illi;. 
Aınn. umdesi " MILLIYE1' 

ABONE UCRETLE~ 
Türkjye için J-lt 

L K. e 
3 aylıiı. • • • ı • • ~ 4 - 1.f 
6 ~ ........ 750 :zl 

12 .. . •.•.••• 14 -
-- ıol Gelen evrak ı•ri -verilmez.- aJ 

aeçen nüshalar 10 kuruıtur.- G 
matbaaya ait iıler için. mildiriy•t• ~ 
caat edilir. Gazetemiz il&nlaruı P1•' 
tini kabul etmez. 

Mülazim çalıttı, uğrattı• 
iltimas buldu. Ve o sırada f 
çılan darülitama Sansaros'ıl 
leştirdi. . • .. .. 0 

Küçük Sansaros ıkı oluııt 
bir sefaletten kurtulmuştu .. 

Aradan birkaç gün geçt•· 
usta bitkin, ezgin bir ha11~ 
kapısında göründü. Hancı 
rak sordular: 

- Hayrola ağa? 
- Hiç, dedi. Devletin ~ 

i,leri varmıt, beni bir köpril 
rine angaryaya gönderdiledt 
da çalıttırdılar. Ama neler 
!erden sonra. • • ~ 

Hancı ve oradakiler bu ~·Ji. 
lenin ne demek olduğunu 1 

!ardı. Biliyorlardı ki ihti13~ 
binbir sorguya çekilmi~, "},~ 
rası sızdırılmı,, arada· bir e~ 
te uğratılmı,, ve it örtba~ 
için angaryaya gönderilf1'1f~1 

Koynundaki kağıt paral~ı~ 
almı,lardr. Yalnız iki çora Al 

b d'k ·•· k' aiti>' anına ı tıgı se ız on 
mamı,Iardı. 

ilk sorgusu fU oldu: 
- Bizim küçük nerede> , 
Hancı kurumlu kurumlu 

verdi: .. ııı 
- O şimdi ömründe gor 

rahatlığa kavuttu. Ji / 
- Bitme 



Gü~enongnın üıtltln 
--.aDırDaıröırıın Annatuyoır 

Amerikadaki genç kızlar daima 
sıhhatlidirler. Zannediyorum ki, bu· 
nu açık havaya medyundurlar. Rüz. 
gar ve güneı ciltlerine, parlak ve 
şeffaf bir manzara vermektedir. 
Halbuki bunun her hangi bir krem· 
le bir boya ile elde edilmesine im • 
kan yoktur. 

Ben Amerikada iki sene hiçbir 

gün izin almadan çalıştım. Bittabi 

her gün biri.biri üzerine binen bo
ya, losyon, krem tabakalannın tesi. 

zayıf, mavi veya menekıerengi bir. 
boya ile gölgelenmİ§ olursa ve bil • 
hassa kirpilıl Jrinizi koyumavi bir 
rimel'le boyarsanu, ncızarlarrnızrn 

daha keskin, parlak ııe derin olaca
ğını zannediyorum. Ben hiçbir za. 
man çok kırmızı kullanmam. Çünkü 
Fazla boya yanaklarımı yuvarlak 
gösterir. iki renk podra kullanırım. 

Birisi fildij:i rengidir. Bunu alnıma., 
çeneme 11e burnuma sürerim., ile ya 
naklarım için de bira:ı pembe podra 
kullanınm. Bu insana tabii bir tara-

rini izale etmeğe mecburdum. O .za.. vet verir. 

man bir losyon kullanıyordum. Bu Bunun gibi daha birçok güzellik 
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H©D Uyw©©<dl©laı 
Aır'ltft$'ltll~ır ek$pıres ~l\'.Jıır©ı ... 
tDyO~ ~vO~nüyoırD©ııra <ek~CI 
pır~~ ~lUıır©.11tDDe ©ıyıroDnyoırD©ıır 

Bugün bir ifitiyorsunuz filanca 
artiat filanca ile evlenmiş. Aradan 
bir kaç hafta geçiyor. lşitiyorsu • 
nuz ki ayrılmıya karar vermişler ... 
Daha ev>leneli bir kaç gün oldu ki .• 

Hele hazan daha evlenme habe
rini bile işitmiye vakit kalmadan 
ayrılacaklarını duyuyorsunuz. Bun 
lar ne zaman evlenmiye karar ver
diler .. Ne zaman evlendiler .. 

İşte Hollyvood d'a böyle iki genç 
biribirlerinden hoşlandılar mı o 
günden, o dakikadan tezi yok, doğ 
ru belediye dairesine... Hemen bir 
nikah .• E1bet bu kadar acele ile ev 
lenmenin sonu ayrılmak olur. Ma
amafih böyle çabucak evlenenle • 
rin içinde şimdiki ıl:ıalde ço'k mesut 
olanlar da yok değildir.. Fakat 
bu saadetin uzun müddet devam e
deceğini kim temin eder? • 

işte Charles Boyer. . . Daha 
Hollywood'a ayak basar basmaz 
Pat Pa.tterson'u görmüş, beğen • 
mi~, Pat ta. onu beğenmiş, beraber 
gezmelere gitmiye başlamışlar .. Bir 
~şam gene sinemaya gitmek için 
bir otomobile binmişler .. Yolda gi
derken konuşuyorlarmış. Söz dön
müş dolatınıf evlenmiye gelmis .... 
"B" d . ız e evlensek nasıl olur?. Ma-
dem ki biribirimizden hoşlanıyo . 
ruz?.,, "Ne duruyoruz?. Haydi şim 
di evlenelim. .. ,, "Şoför .• çek araba
yı Yuma'ya,,. 

S~nemaya gidiyoruz diye evle -
rinden çıkan iki artist belediye da
iresine gitmişlerdir •. 

Bazan da acele ite şeytan karışı
yor ... Gary Grant'la Virginia Che
rril gene ,böyle birdenbire evlen • 

de bir b~kasma binerler. Vapu
run kalkmasına da bir şey kalma
dı ... ikisi de şaşkın .. Ne yapsın
lar şimdi ... Çıkıp gene biribirlerini 
aramıya koyulsalar vapuru kaçıra 
caklar. Nihayet vapurda buluşur • 
!ar ama ikisi de yorgunluktan bit
kin. . • Şimdi evlenmelerinin hi
kayesini bütün tanıdıklarına anla
tıp gülüyorlar .• 

CharJes Boyer de Gary Grant ta 
kanlan da masallardaki gibi mea'
utlar ..• Hemen hemen Allah de • 
vam ettirsin .. 

Jean Harlow ile Hal Rosson da 
1 böyle birdenbire bir geceyarısı ev
lenmiye karar verirler. Hemen ge
ceyansı filan demezler bir tayyare 
bir de pilot bulurlar. Doğru Yuma' 
ya.. Sanki arkalannda kovalıyan 
var ..• Tayyareden acele ile atlayım 
derken Jean'm çorapları patlar. 
Yırtık çorapla nikah memurunun 
karşısına çılmıaktansa yalınayak 
çııkmayı daha münasip görür. Ço • 

- raplarım çıkarır eline alır. Hava 
daha aydınlanmamış, karanlıkta 
yürürken Jean'm ayağı merdivenin 
basamağına takılır .. Haydi apar -
topar &9&ğıya.. Bereket versin bir 
yerine bir şey olmaz. Yalnız biraz 
sersemler .. Kendine gelinciye ka
dar bir kahvehanede oturup sabah 

-kahvaltrsını ederler. Saat altı bu
t-ukta da Hollywood'a dönerler. 

Hal bir de saatine bakar ki altı 
buçuğa gelmif··· Aman stüdyoya 
geç ka.hmf .. Gördünüz mü i~i. Ken 

Son çevrilen T esso filminden bir sahne 

lc/syon tıpkı elbiseler üzerindeki le. sırları vardır. Hepsini burada anlat- tniye karar verirler ama onlar he • dini dara dar stüdyoya atar. Jean 
keleri çıkarmağa yarayan bir suya mak uzun sürer. Fakat stüdyoya men Yuma'ya gitmezler .• ikisi de da yorgun argın uyumağa gider ... 

. Gaby M l benziyordu. Bunun şahsan ben çok giren bir artıi>t bunları çabucak öğ. Amerika izdivaçlarını beğenmiyor Bir kaç ay biribirleri ile zor geçine 
8. Sh or ay ve Henıi R ll Faydalarını gördüm. Fakat kimseye lar ... Nerede nikah kıydırsınlar? b ld Ş d kt ld 1 tıb carcr Şe t o an Skandal filminde rcnir. Mesela ucuna ince pamuk sa· Haydi Londra'ya.. Londrada bele- i iler. im i ço a n ayrı 1 ar. 
af fey. A_ "k l' an mı? Ll d G tavsiye etmem. Bununla makiyajimi nim•§ küçük bir çubukla, ak•amla- d "d 1 A d d" Jean artık evlenmiye tövbe etmiş. 
11ıe~ L ""'1lerı a ıla d oy eorge Hollyvvodda derhal temizliyebiliyor ve sonra da • · ·iyeye gı er er... ma, e 1m ya, 

iya'd•at<l arız oldu Hral a bir rı gözlerinin iki ucunu hafifçe kır- ·ı"şte _,__ 1• ~eytan .•. Vı"rgı'nı"a e~ki ko- Üç kere evlendim, üçünde de mes'· 
. a y l • . e e Ka. Film çevirmek yalnız artistlerin yuzumu Hintyağı ile yıkıyordum. ..,.,. T ~- l d d" 

etnınb IYorlar ı-1 an fılnıleri hiç kan olmaktan çıktı. Artık devlet Hintyağı cildimi rahat ettiriyor ve mızılatırsanız, göz.bebekleriniz da- casından resmen ayrıldığını bildi- ut o ama ım, ıyor. 
lıc~oları, ~edi: o, açık saçık adamları da filme rağbet gösteri- lazımgelen elastikiyeti temin edi • ha büyük ve daha parlak görünür. ren kağıtları acele ile almayı unut- Hollywood'da 'imdiye kadar gö 

• er?. o uzun ,,_ Y<>rlar. Yeni bir filmde sabık in- yordu. Fakat şimdiki halde böyle mıı9. Amerikaya telgraf çekerler.. rülmemı· .. bir izdivaç ta Lupe Ve-
•ınıd· A_. ..,.un gT B · Kaşlar, çehrenin karakterini çi· ti A k d ı· > "-' ı1 ""1eıika f' 1 ız aşvekili Llloyd George'un şeyler kullanmağa hacet kalmadı. Kağı ar meri a an ge ınciye ka lez'le Johnny Weissmuller'inkidir. 

rTJ\..ato iki ı}-1 tnüh• b. 1 • 1 y h k zer: Onun için kaşlarınızı tamamen d G b t 1 H fıl er ınus '"'erine bir ım ır ro oynıyacagını söy er- üzüme er es gibi iyi bir gece kre· ar ary as a anır... emen ame- iki film arasında biri-birleri ile se-
~lar nıevcut fil allat oldu! sek inanır mısınız? mi sürüyor ve zeytinyağı ile yapıl- yolmayınız. Fakat kaşlar gözlerden liyat lazım ... Bu sefer kağıtlar ge- d K 
~~rl Ve .bir kara ll~~ri ~~tkik :;: Fakat emin olun ki Lloyd Geo- mış bir sabunla ve ılık su ile yıkıyo• ne kadar yukarıda olarsa gözler 0 lir, Gary hastanede ••• Gary hasta- vişmişler ve ayrılmışlar ır. av • 
•dt erdır. Bu listen·e Vlicuda ge. rge bu Yattan sonra Greta Garbo kadar büyük gözükür. Bunun için neden çıkıncıya kadar Virginia gaları daha papazın evlenme dua. 

Var bT ın en iba v M * * * Londra stüdyolarında bir film çe- smı okurken ba{llamıthr. Papaa 
r j 1 ıyor nıusunuz? N •ında b~Ya arlene Ditrich ile beraber kaşlarınızı alırken daima alttan a- • b d ~r .... Zavallı Not · orrna ır "•k filmı· çevirmı"yecektı"r. virmiye hatlar .• Bu sefer de ka- duayı bitirmİf Lupe ye u a amı 

d 
nıa K -r Sıze bir şampuan tavsiye edeyim: lınız ve eski manzarasını muhafaza 1 G k b 1 d" ? d' ın İnde b · . atolik. b" Bakın hadise nedir: Bundan ğıt ar var. ary sağlam, Virginia kocalığa a u e ıyor musun. ıye 

ıa:bklı çelen:\~:"~ı şe_yltadn gibi. !r müddet evvel Metro Goldwyn Ben bu sayede saçlarıma altın renk• etmeğe çalışınız. razı .• Vakit yok... Nihayet film sormu,. O da evet, demiş. Papaz 
ep bu Norın , ÇI e en çı. trektörlerinden David Selznich li şeffaf manzarayı verebildim: Saç * * * biter .. O gün de Hollywood'a dö- ayni suali Johnny'ye sormus 0 da 

kr~~_fındıkçı No: dı~d· Bu fey. k?ndra'ya gelmit ve sabrk başve- larınızı, toz sabunla köpürtülmüş ,. Ben size Za>•flamak için pehriz necekler ..• Vapurun hareket;n~en. evet demi, •. Bunun burasında kav· 
i. 

1 
tgi filın!erj to ja ır. Bunun d!ll_e temas imkanını bularak ken- lık suda iyice yıkayın, sonra bunu veyahut cimnastik tavsiye edecek birkaç saat evvel nihadyet k~ntlerı ga edecek ne var diyeceksiniz.Ge-

' · · ' p aınalı ve yak. ısın. e "Harp hatıralarını,, çevir - durulayın, sonra dört tane yumurta mevkide deg" ilim. Çünkü ben aslcı ni belediye dairesine ar I': a~ ıı:r·; "'~buki za l nıe ki f Kalabalığın içinde Gary Vırgınıa • lin bir de Lupeye mrun. "Evet,,i ka 
.,d va lı N b Yı le i etmi~tir. Amerikalının yı çalkalayın ve bununla saçalrını . şqmaniamıyan mes'ut insanlar sını- · G ' · k ybeder N f" d d ku t1 · 1 ~ ~atında orma Sbearer .~ teklifi Lloyd George'u bayii dü yi Virginıa ary YI a · ey ı erece e vve e ıçten ge en 

İ bır kad gayet nanıuslu k" •undürm ·· b zın dibini oğuşturun. Bundan bonra fına dahilim. Bununla beraber çok se' buluturlar. Bir de bakarlar ki b'.r sesle söylemedi, beni sevmiyor 
e ıncag"ı d , ı • k uş ve sonra una muvafa- k 1 k b t · l 

8
:7rhuttur Z Hı~. Evine, aile. at e.t~i~tir. Yalnız şu şartla k.;, başmızı sıcak suya batırılmu; bir hau spor yaparım. Çünkü eğer vücudum evlenme ağıt arını ay e mış er. diye zavallı Johnny'ye öyle bir çim 
llın kalbı··. ıç bir zaman kdendısının bütün sahneler üzer'ın- lu ile örtün. Ve böylece be• dakika hareket etmez, adalelerim gerilmez Hay Allahnn sen bilirsin ne aksi d'k b k" b" d • l! nı çal k h ki • i• bu böyle. . Uzun ara•tırmalar- 1 asmış 1 ıçare a amcagız 

~ toı·f!(;k.ıneınjstı"r vma aklından e . .'.': .ı murakabesi olacak ve is- durun. Sonra bu havluyu çıkarın ve ae rahatlık hissedemem. T y k d" . t ta . ak . ak ba ı 1 e tedıgı yerleri istedı'.. "b" t h"h dan sonra evlenme kağıdı da bu • en mı u mamış cıy cıy • 
bir k:;~~ kendi!i b:k~:::ı:z b:~ decek. gı gı 1 as 1 e- saçlarınızı kaynamış papatya suyu Eğer vaktim fazla olsa_ 'ip cam · lunur .. yeni kargaşalıklara mey • ğırmış. Papaz, ne olduğunu anlıya 

an adet Verd klerini duyduğu fı"IŞi1:1~ ki halde sabık başvekilin ile yıkayın. bazlığı,, yapmak hul;unda daha çoJ. dan vermemek için, bir daha biri- madığından Johnny'nin çıldırdığı-
lkb~lade t: b~!ılacak gibi olmuş o[dm ~çın hatıralarını hazırlamakta Dudak boyasına bayrlırm, vakıa çalışırdım. Çünkü bu ekzersis her birlerini kaybederlerse kapının ö- nı sanmış ta duasının sonunu unuak-

lt de geel~subre düşr.:ıüs.tür. Fa. l ugu ve Sonbahara dog"ru Hol- F hareketten ziyade insanda muvaze· nündeki otomobilde bulu,.mıya ka- tuvermiş .. Nihayet iti anlayınca 
Q in d' azla kullanmam, fakat birçok bo- ne hüsün, mevzun Ve ahenktar ha· T d " b'f • · n'a~ hu u.nu filmcilere 

50
• Y\Voo a gidecefü ·· ı kt rar verirler .. Kal8'balrkta ilk evvel lı başına gelmif, uayı 1 •rmıf . 

.._ • v di ~ soy enme e · yalarım vardır. reketleri temin eder. 1 1 d b 1 k ~ ·-.enınu d azıyetten sondere. r. daireden çıkmıya muvaffak olan ste ilk günün en as ıyan av-_ _,__.R:;;a.uı·ıaJ,n.ı.oc• 1,_ır_l;;;a~r.:. . .;Çı:iı::.'n~k!:ü~b:!:irwfJJil!;,·..LJg[·İ!.,.!l',!la,m;ım.hJll.li.lW.:L,ı:;aJ~;:;k;'.:fu~~:._.iL_A_k~ş~a=m=l=a=r~ı ~e=ğ=e~r~g~;,=·z=k=a=p=a=k=la=r~ı=n=ız=,~------L=IL=l:A~N~•H.:AR:.V~E~Y~ diğerini otomobilde bekliyecek... ga ~onuna kadar sürmüş .. Bağırma '-.--. . .. . Çıkınca otomobil yanlışlığı olur. çağırma, gürültü batta dövüşme ..• 
_..__,~ . ..__,.,__.-1~.ı......ı.~·"'"'.ı,,""oh~·1_e.,.GAl'Y-1....l~iUhllaur.ıe~t~a!Y!r~ıl~m~ı~ş~la~r~d~ı~r~.-----~J 



Kurultaya 
Hazırlanan tezler 
Büro gönderilen tezlerin 

tetkik ve tasnifine başladı 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti 

katibi umumilik bürosu, evvelce 
c1e yazdığnnız veçhile Dolmabah
çe sarayındaki dairede çalıpnala
rına başlamııtır. 

Büro, dil kurultayında irat e
dilmek üzere muhtelii zevat tara
fmdan verilmiş olan tezleri tetki
ke baJlamıştır. 

SPOR 

W. A. C. - F. B. 
Futbol maçı 

Hasan - Şirinyan tenis 

maçı da bugÜD 
BugÜn W. A. C. ve Fenerbalıçe ta

lmnlan ı;-enerbahçe stadında karııla

Bu tezlerden mevzuu itibarile 
mühim ve kurultayda okunmağa 
liyrk görülenler ruznameye alına
caktır. ikinci derecede ehemmi
yeti haiz olanlar da, kurultayda 
okunmasına vakit kalmacl'ığı tak
dirde, kurultay bülteninde neıredi 
lecektir. 

tacaklardır. Yani 
Avusturya futbolü 
•ÜD yıldızı Seata 
nm takımile Türk 
Futbolünün yıldızı 
Fikretin takmımı 
kartı kartıya gö -
receğiz. Dün W. A. 
C. futbolcüleri re
iai ile ııörii§tük YC 

ondan öğrendik ki° 
' W. A. C. Avustur

ya futbolü diktatörü M. HÜgo Maze
lin en fazla tuttuğu ve sevdiği taknn
lardan biri imi§. Çünkü bu klüp, Vi
yanada çok temiz, favlsüz, teknik oy 
namakla §Ölıret kazanını§. W. A. C. ta 
knnı, lstanbula gelmeden bir müddet 
evvel, Ef. Se. Vin taknnını 4 • O 11ıağ
ldp etmittir. Futbol maçından evvel, 
F enemahçe •tadı dahilindeki tenia 
kortlannda mühim bir tenis maçı da 
yapılacaktır. 

Ayni mevzuda bulunan tezlerin 
de birleştirilerek bir tez halinde 
okunması da muhtemeldir. 

C. Halk fırkasında 
Cümhuriyet Halk Fnkası vi

layet idare heyeti reiıaliğine tayin 
olunan Antalya mebusu Cemal 
Beyin ifayi vazifeye baıladığını 
yazmıştık. 

Y ann latanbul kaza reisleri 
vilayet merkezinde toplanıp bir 
içtima yapacaklardır. Müteakip 
günlerde de kaza merkezinde na
hiye reis ve heyetleri ile toplantı 
yapılacak ve bu içtimalarda umu
mi idare heyeti azasından Cevdet 
Kerim Bey teıkilat reisi ve faal 
azalarını yeni reis ile tamıtıra
caktır. 

Dün'vali ve belediye reisi Mu
hittin ve vali muavini Ali Rıza 
Beyler fırka merkezine giderek 
Cemal Beyi ziyaret etnıltler, ken
disi ile bir müddet görüşmüıler
dir. 

Doktorların 
Yardım sandığı 

Dün Ehbba odasında nizam 

ııamenin esasları hazırlandı 
Etıbba odası azalanndan bir 

kıımı dün akşam saat 18 de Etıb
ba odası konferans salonunda dok
tor Niyazi lsmet Beyin reisliğiın
de toplanmıtlardır. 

Bu toplantıda odanın tetkil e
deceği yardım sandığı meselesi 
görütülmü'ttÜr. Birçok doktorlar 
söz alarak sandığın teıkili etra
fında fikirlerini söylemitler ve 
sandık nizamnamesinin esaslarını 
hazırlamışlardır. 

Sandığın Türkiyedeki Etıbba 
odalan mıntakalarına da teımili 
kabul edilmiştir. Bu sand'ıklara 
girmek ve muayyen aidatı vermdt 
mecburi olacak, ayrıca ihtiyari 
bir sandık daha teıkil edilecektir. 

Bu ikioci yardım sandığı dok
torlardan vefat edenlerin muave
nete muhtaç ailelerine yardım e
decektir. Toplantı geç vakite ka
dar devam etmiştir. 

M. Tataresko dönüyor 
PARIS, 19 (A.A.) - Ronwıya 

Baıvdöli M. Tataresko, Bükrqe ı..e. 
dmıİftİr. 

Kuşadası hadisesi 
(Başı 1 inci sahifede) 

gemi ayin meruimine iştirak ede
cek ve donanmanın teessürünü ifa 
de eden bi ı çelenk atacaktır. Za -
ten Türkiyenin Londra büyük el· 
çisi hadisenin haber alınması üze 
nne emir alarak büyük Britanya 
hükümetine cümhuriyet hüküme -
tinin teesıürlerinıi beyan etmi~tı. 

Dost memleketler arasında ca
ri olan usul.e tamamile uygun zih
niyette cereyan eden bu mütterek 
ayin merasiminden sonra müessif 
hadise bir acılık bı;ıakmıyacak au 
rette tamamile kapanını' addolu -
nacaktır. 

lngiliz •efiri geliyor 
ANKARA 19 (Telefonla) -

lngiliz sefiri bugün Hariciye ve
kilimizle tekrar görütmü,tür. ve 
ak~amki trenle lstanbula hareket 
etmi,tir. 
lngiliz balıkçı gemilerile Norveç 
sahil makamatı arasında hadiseler 

LONDRA, 19 (A.A.) - Norveç 
sahil makamatı ile, Norveç layılannda 
bi..-aç m:I mesafede avlanan baJ;kçı 
gemilen arasında vtdnıa gelen hadise
ler hakl<mda lnğiltere hükilınetinm no
tasına oevap o?ara:k, Norveç hüktimeti 
tarafından vaki olan iki tebliğ Londra· 
ya gönderilmit ve kabw-.in dikkat ve 
alakasmı cdbetmiıtir. 

Bazı noktaların tavazzuhune henüz 
lüzum olmdda beraber, her ilci taraf, 
yalnn b'İr atide memn1l'flİyeti mucip O· 

lacalc ı ii" itilafa eri~k a-:zusu.,.ladw. 
Şimdiki halc'e Harebe~I lngiliz ka

ralcol J'."emiıi, hal 't avı .. Mıas~'")C\ f!it • 
me;-.., h-...rr-! ~97lt'k!adır. Hareb .... Jl;n sü~ 

vr: • yihbaşı Fra...,.,., orada Norveç lca
rak >I "C" i ; •Ü•anri ile b:ıluşarak. in
~ .. ba' k ... (er.i'c'°''"""in do!:l'{tığı 5U!o.1 .. 

r. ı:·rl ... !c 1..e'~·, e~~c ... tJ,~cr.J:r. 

Sa.at on altıda yapılacak olan bu 
maç tenis antrenörü Mısırlı Hu.anla 
Şirinyan araamda oynanacaktır. 

Bir aydanberi şehrimizde bulunan 
Haaan Sirinyanı defiye etmiş, Sirin -
yan bu defiyi kahut ederek maçın 
bugün yapılması kararlaıtırılmııtır. 

Haaan, bundan birkaç aene evvel 
bir tek defa (MiJliyet) tenia !umu • 
vasına girmiş ve singl §&mpiyonluğu
nu almıştı. Birkaç defa gazetemizin 
aingl ~ampiyonluğunu alan Şirinyan 
iae bu aene de ayni fampiyonluğu ka
zan.mıttır. 

Bunun için Haaan - Şirinyan maçı
nın çok hararetli olacağı ve futbol ma 
çı için atada girenler bu maçı da aey 
redebilecekleri için bu tenis müaaba
kaaını büyük bir kalabalığın takip e
deceği 9üphesizdir. 

Ankara şampiyonluğu 
ANKARA, 19. A.A. - Mıntaka futbol 

heyetinin bugünkü içtimaında lik maçla
nnda klüplerin yekdiğerine mütekabilen 
yapmış olduklan itirazlar tetkik edilmit· 
tir. Neticede 25 puvanla Çankayanm 
Ankara f81Dpİyonluğuna 24 puvanla An· 
karaıı-ücünün ikinciliğne, 22 puvanla 
Gençlerbirliğinin üçüncülüğüne, 20 pu
vanla Muhafızgücüııün dördüncülüğüne, 
13 puv•nla Altmordunun betinciliğine 
3 puvanla ittifak sponın altıncılığına ka
rar verilınittir. 
Aynı içtimada Ankaragücünün 932, 

933 ve 933-934 seneleri tilt pınpiyonu 
olduğu da lı:ararlaJtmlmıttır. 

Hilaliahmer 150 çocugu 

meccanen sünnet ettirdi 
ANKARA, l9.A.A. - Hilaliahmer 

Cemiyeti Ankara merkezi bugün !ehir 
bağçeainde ıso çocuğu meccanen sün
net ettirmitıir. 

Çocuklar aaat 14 te orkestra refaka
tinde ..,ı.ir dahilinde bir ll"zinti yapmış
lardır. Saat 17 de de Hilaliabmer Ce
miyetile aakeri fabrikalar tarafından ço
cuklara hediyeler dağıblmışl~. Bu ak· 
§&m b>ğçede bu münasebetle eğlenceler 
tert:p eclilmiı ve lstanbulılan hokkabaz 
getirtilmqt:r. 

Hilaliahmer Cemiye:i temmuzun 23 
üncü giinLi ayrıca §ehİr bağç~sinde ve 
Bomonti bağçeainde garden parti vere
cektir. 

Adapazarında bir cinayet 
ADAPAZARI, 19.A.A. - Şehrimiz 

avuk.tlanndan Garip Beyi evinde gör
meye gelen 18 yaılarmda dem'rci Se
labettin miima.ileyhi üç kurıunla ağır ya· 
ralıumt ve kaçımftır. Garip Bey derbAI 
hastaneye kaldınlarak kendiıine ameli
yat yapıhru,:ır. Cinayetin ailevi bir se
beple iıfendiği ıöylenmektedir. işe müd
deiwnumilik vaziyet etmiştir. ·-

M. Doumergue seyyahatte 
PARIS, 19 (A.A.) - M. Dou-

..-gue , ııaat 21 de Tom:wıefeuille'e git
miJtir. 4 ağustoıııa kadaor orada istirahat 
edecd<tir. 

Sergiyi 30 bin 
Kişi gezdi 

(Başı 1 inci sahifede)) 

zı emniyet tetbirleri almak mecbu 
nyetinde kalmıftır. Halk ye:di ma 
lını tanımak, görmek ve satın al -
mak için her sene olduğu gibi bu 
sene de büyük bir tehalükle sergi
yi doldurmaktadır. Sanayi erbabı 
da halkın bu candan alakasına la
yık olduğu ehemmiyeti takdir et • 
mekten geri kalmamaktadır. Ziya 
retçi adedinin çbğaldığı gibi her 
sene sergiye ittirak eden firmala
rın da adedi muntazam acıtmakta
dır. Atağıdaki rakamlar bu iki ta
raflı alakanın güzel bir delilidir. 
1929 Birinci yerli mallar sergisine 
75 firma. 1930 ikinci yerli mallar 
sergisine 99 firma, 1931 üçüncü 
yerli mallar se.ıgisine 113 firma, 
1932 dördüncü yerli mallar sergi
sine 137 firma, 1933 ~inci yerli 
mallar sergisine 155 firma ve 934 
altıncı yerli mallar sergisine 182 
firma iştirak etmi~tir. Her akşam 
deniz o ke tra<ından sonra Cüm
huriyet !"ençler mahfeli caz h~yeti 
sergi radyosunda konserler ver -
m:-Lt~dir. 

MiLLiYET CUMA 20 TEMMUZ 1934 

ı <B~?!~: ... :rpertici bir cinayet 
mektedir. Fakat bu aefer giderken 
fazla olarak evi de boıaltmaktadır. 
Ç~ artık kanaı kendisinden ayni 
-fl:ir. Bobor efendi böyfe tabii bir 
dii§ünce ile Oaman Efendinin eıyala
nnı götürüp Cümhuriyet vapurun" 
yerleıtirmiıtir. 

Odalar deiiftirilirk"'1 
Bohor Efendi evine döndükten son 

ra kanaı Ester Hanım kendisine: 
Bohor demiıtir. Bizim odanın kirası 

pahalı, Osman Efendinin boıalttığı 
oda daha ucuzdur. Oraya inelim. 

Bohor Efendi bu teklifi muvafık 
butnıuı, karı koca tem:zlik yapmak 
Üzere odaya İnmiş, fakat daha girer 
girmez burunlarına ağır bir koku gel 
mittir. Kan koca evvela bu kokuyu 
o-an Efendi ile Nazıniyenin pislik
lerine hamletmiıler, 

- Kimbilir d~emenin altına bu • 
ıa.- suyu mu dö&.tüler, ne yaptılar? .• 
Diye düıünmüşlerdir. Fakat o
danın içinde çalııtıkça kokunun ta • 
bammül edilmez bir bal •dığmı gü;İn• 
ce ııidip keyfiyeti ev aahihine, ev &a• 

bibi de potiae haber vermiılerdir. 
Koku dofenıenin altmdan geliyor 
Polialer gelince evin, bilhassa ko

ku intiıar eden odanın tetkikine bat
lamışlar ve bir noktada kokunun dö
.-ıelerin altııadan geldiğini teabit et 
mitlerdir. Filvaki buraya bakılınca 
o noktada döfellle talıbdamun da yerin-
den oynadığım görmüşler ve dö-
ıeme tahtalannı kaldırmıılardır. 

Aman .. burada bir ceset ııar •• 
Döıeme tahtaları kaldınlıp ta altı 

hir parça araıtmlmca ve toprak §Öyle 
el yordamile biraz karı§hnlınca or -
taya dirseğine kadar görülen bir kol 
çıkmış, o zaman 

- Aman ..• Burada b·r ceaet var ••• 
ihtarile derhal geri çekilinmiı ve bir 
taraftan polia merkezine, diğer taraf
tan da nöbetçi müddeiuınumisi Şefik 
Beye malü.mat verilmiıt'.r. 

Şefik Bey cinayet yerinde •• 
Şefik Bey alelacele cinayet yerine 

pımiş ve tahkikata başlamı~n-. 
ilk elde çok esrarlı bir cinayet ~ı
amda kalmdığı anla.tılmııtır. Çünkü 
daha cesedin hüviyeti tesbit edilme
den, yani ceset bulunduğu yerden çı -
kanlmadan evvel ortada dedikodu 
dönmeğe evde oturanlar ııöylenmeğe 
baılamıt1ardır: 

- Muhakkak Nazmiye Harunun 
cesedidir. Zaten kadıncağız söylüyor 
du: 

- Bu herif rutubet var diye ııöyle
niyor, bana odanın altını kazdınp 
toprak çıkartıyor. Korkanın bu bo§&· 
lan yere beni gömecek diyordu. Ka
dm dediğine uğradı. Zavallı taze •• 
Cençliğ'.ne doya11ıadı. 

- Ah... Ah... Osman Efendinin 
Namnyeyi öldürdüğü l>dli idi .,... biz 
anlamadık. 

- Osman Efendi Nazmiye Hannn 
nerde? diye • sordum da bana §Öyle 
mahzun mah~n baktı. İçini çekti çek 
ti de dedi ki · 

- Gitti artık biT daha aelmez ..• 
Kavga ettik onunla. Kızdırdı beni. 
Sonra uçtu gitti. 

Bu laflar manalı idi amma, ben an 
tamadım. Zaten Nazmiye ortadan kay 
bolduktan sonra durmadan gramofon 
çalmaya, odadan çıkmamaya batla • 
dı idi. 

- Kansı kaçtı da efkarlanıyor, 
durmadan gramofon çalıyor diyor • 
duk. Meğer mezar batı bekliyormu§ 
ta haberimiz yokmuf. 

Ve daha buna benzer birçok dedi
kodular.. Nöbetçi müddeiuıııumisi 
Şefik Bey de bir taraftan bunları din 
)erken diğer taraftan cesedin çıkarıl
maaını emretın ~ § ve toprak 25 santim 
kadar kazıldıktan sonra ortaya batı 
çuval içinde, boynu bel kayııı ile ıı· 
kılımıt, bir kolu göğsünün üzerine kıv 
nlmış, karnı tifınİŞ ve ağzı kurtl!ın • 
mıt bir kadın ceıedi çıkmıştır. 

Bu N=--rrMye Hanımdır 
Ceset çıkanlıp ta yüzü açılınca bu

nun Nazmiye Hanon olduğu görül • 
müttür. 30 yatında olan bu taze Os
mana uzun zamandanberi metreslik 
yapmakta ve civardaki tütün depola
nnda da çalıtarak kazancını gene e
vine sarfetmektedir. Dıtarda aözü ol
mayan b·r kadındır ve bir lokma ek
mek uğunına erkeğine mutlak bir aa .. 
dakatle merbut bulunmaktadır. Os • 
man memlekette evli oiduğu için Naz 
miyeyi oyalamakta ve bir gÜn nasıl 
oba kendisini nikahlayacağını soyle -
mektedir. 

Cinayetin aebebi 
Ceaet meydana çıkmış, fakat cina

yebn sebebiıni teabit etmek mümkün o
lamamıştır .. Çünkü hiç kimse Omıan 
Efendi ile Nazmiye Hanımın kavgası 
nı iıitmit değildir. Ölüme, öldürmeğe, 
mücadeleye dair de ortada bir ema
re yoktur. Osmanın bu işi nasıl olup 
ta aeasiz sadasız yaptığı hayret uyan 
dırmaktadır. Nazmiye Hanımın uyur 
ken boğulduğu tahmin edlmektedir. 
Tahminlere nazaran Omı.an uyurken 
Nazmiye Hanımın kafasına bir çuvat 
geçirmif, aonra bu çuvalı kadının boy 
nu hizasından bel kayışı ile sıkarak 
Nazmiye hannnı ses çıkarmadan öl • 
dürmüş, daha sonra alarak 25 aantim 
derinliğinde toprağa gömmü~tür. Bü
tün bu işleri yaparken de gürültünün 
işit lmemeıi için gramofon çalmıştır. 

Q\Jman yakalanıyor 
Bu deliller karşısında Osmanın bu 

cinayeti işlediğine kanaat hUıl ol .. 
muş, Şefik Bey derhal Cümhuriyet va 
purunun uğrayacağı bütün timanlara 
telgraf çekerek Osmanın derdestini 
emretıni~tir. Dün saat dörtte lnebo • 
ludan gelen bir telgrafta 011111anın ya 
kalandığı bildiırilraiş, bunun üzerine 
Sultanahmet Sulh Birinci Ceza mah • 
kemesinden bir tevkif müzekkeresi is 
dar edilerek lneboluya gönderilmiş -
tir. Osmarun bugün veyahut yarın gel 
mesi muhtemeldir. 

... Seni temizlerim 
Oumanın oturduğu odada Şefik B. 

tarafından arama yapılmış ve odanın 
rafı Üzerinde tozlar araımdan unutul 
muf b;rkaç mektup ta bulunmuştur. 

Cinayetin olJağıı evJe •• 

Bu mektuplar Oaman aeyahate çıktı
ğı zamanlarda kendisi tarafından Naz 
miyeye yazılmıı mektuplardır. Bun • 
!arın içlerinde bir taneai bilha.aaa fa· 
yanı dikkattir. 

Bu mektupta Osman Nazıniyeye 
kendisini çok aevdiğinden, kendisin • 
den aynlamıyacağından ve aaireden 

• bahsettikten sonra: 
- Buraya gelen Hafızdan aenin 

bazı uygunsuz ahvalini öğrendim. 
Oraya gelince tahkik edeceğim. Eğer 
doğru değilse Hafızı, doğru iae aeni 
temizleyeceğim. Ayağını denk al de
mektedir. Bilhassa bu mektup çok 
§ayanı dikkat bul,;nnıuıtur. Tahk•ka
ta Oısman geldikten sonra devam edi 
lecektir. 

Şark misakı 

YakıDda Fransanın dave

tiyle bir 

konferans toplanacak 
LONDRA, 19 (A.A.) - Akvam 

<Asııiyetınin müzalıereri M.tıonda, taıV 
miaakıonm aklini te.ri için, Franaa ta
rafmdan davet edileceık ve bütün ahi
kaılar devletlerılıen müteşekkil bir kon
feransm toplanmasına Polonya hüku
meti müsaittir. 

Bu konferansta AJmmıya ;ıe Sov • 
yetlerin de bulımacaklan tabiidir. An
c:a!ı: evvelemirde Admanyanm akvam 
cemiyetine avdeti, Sovyetkrin de bir 
mı evvel, ayni canİyete intisabı met· 
ruıtlut'. 

PoAonyamn bu meseledeki muaddel 
giWdiiğü nokta tunl<ırdır: 

Llıtvanya ile kendi aralarındaki ger
gin vaziyetten münlıaiı müfkülat, Rus
ya ile Almanya ara1111da müıterek bir 
hudut mevcut olmadığm.daın, Sovyetler, 
tanıfındam temin edilen hudut masu
niyetinin manası, Polonyarun tampon 
olarıık an.yerde butunmıuı d81İmi bir 
tehlike olarak kalacaktır. 

lngilterenin vaziyeti 
LONDRA, 19 (A.A.) - A!...-ıya

nıın, mintıakavi müzahet"el misakı hak
kmdalci F ranaız tddif.iıne cevalıou Pa
ria hüku.net:ine yabıda tevdi edeceği 
zannedilmektedir. 

Londra bükıDueıi kendisinin müza
heret ettiği bu projenin Bed'.ode hasrl 
eylediği akisleri öğrenmiı buluımıakta
dır. 

lngiliz kabinesi, meaele hMrkında 
kendi fikirleııini beyan eıttiğionden, bım
clan s~ miizaıkerelerc doğnıdan doğ
ruya alakadarlar arasında devam edil
mesi lazun geldiği fikrindedir. 

lngiıt....., hükumeti ancak hıırekoti
le işi kolay~tırabiJeceğW ımladwğı 
takdirde, yeniden müdahale edeceloôr. 

LONDRA, 19 (A.A.) - Sovyetle
rin Lcıodra sefiri M. Mayislci, dünkü 
g!i" hariciye nezareti daimi mÜslefaFI 
Sı.r Robert Yon Sıittart Ole göriİflDÜŞ -
tür. 

8ıı mülakat, mutasavver tm'ki Av
rupa mi.itekabil emniyet miaakrna mü
t.,..l'il=ti.. M. Mayiaki, Fransa hüku
meti Almanyaya ve Sovyetlere karşı 
nasıl tekeffüle amade iae, &.endi hüku
met:irun de Afmımya ve F ransaya ayni 
surette tekeffüle hazır bulunduğunu 
beyan ebniştir. 

İngiliz Kralı büyük bir lü. 
nelin küıat resmini yaptı 

LIVERPOL, 19 • A.A. - Bir milyon 
kişi:.in huzurunda dü" lngil°z Kralı 
Meraey nehrinin altından geçen tünelin 
kiişat resm:ni yapmışı r. S,kiz milyon 
lngi'iz lirasına mal o an ve inıaatı dört! 
se ;ede biten bu tünel b:r ıaheaer telak
ki edilmektedir. Tür.el, Mersey nehrinin 
altmış metre altındın geçm,ı.tedir. Bo
yu 350J m'tre ve gen·ıliği 13 buçuk 
me:red·r. Tünelden yaln.z oto:nobil:er 
grçecek•ir. 

Musul petrollerinin 

borularla nakli 

BEYRUT, 19 (A.A.) - Fı:an
tıanın Suriye komiseri M. Demar
te bir Fransız kumpanyası tarafın 
dan infa edilen ve Musul petrolle
rini nakledecek ve bu suretle Trah 
!us Şamm ve bu tarik ile diğer 
yerlerin petrol ihtiyacını temin ey 
liyecek olan borularla diğer tesisa 
tın kütat ııesminde hazır bulun • 
mak üzere T rablus Şama gilmıf -
tir. 

M. Roosvelt tenczzühte 
NEWYORK, 19 (A.A.) - M. Roo

sveltin rakip olduğu Houston kru
vazörü, berabemtde Neworleans krü -
vazoı·ü olduğu halde Havai'de kain 
Nappoopoya gıtmelc iizere Chipperton 
adasından miıfarekat etmiştir. 

Krüvazör, 24 temmuzda or:ıya vasıl 
olaf'aktır. M. Roosevelt, San f"ranıis .. 
ko grevi haldunda bey1111atta bulunmak 
tan içtinap etmiştir. 

_..,,~---~ ~'-"-'.;J·-- ·----__,_..,, _____ ... ~-
-"' ...__..,.~_ ..... -----·- _ __.-. 

Almanya har.icindel \.!1faz edilen 
Çıkan muhalıf Olüm cezala 

!Alman gazeteleri B .. A d da · 
ırı y ın , ..:ı 

(Başı 1 inci sahifede)) k pı 

' 1 

'lere taş çıkarmaktadar. dırmada iki 
1 

Bu matbuabn tesiri nedir? Kul- AYDIN (Milliyet) 
)anılan lisandaki gilzate bakılırsa, nin BötünlU köyünde• 
bir okuyan bir daha okumıyabilir. ğullarından Mehmet 
Fakat ne var? Bir lakırdı üç bet şında Mustafa, geçeııa 
defa ititilirse belki tesir yapmaz. den 10 yaşında 1M11• 
Fakat aylarca tekerrürle tesir ede- t~ayı kırda hayvan ° 
bilir. Almanya haricindeki temas- !etmiş ve cürmünü ·· 
!arımız bunu teyit ediyor. Sonra zavallı çocuğun elini_ 
bir ehemr.::.iyetli nokta daha var. hyarak Akça ova göljjıll 
Almanya' da çıkan fırka gazeteleri, ölümüne sebebiyet v 
melun denilen bu hariç Alman Evvelce tafsilat 
matbuatına muttasıl cevaplar ver- vak'anın faili ~ust~f-
mektedir. Böylece, Almanya'daki ceza mahkemesmce"' 
Alman halkı, bu hariçteki yazıla- mahkfun edilmişti. etil> 
rın met:nlerini değilse de, revitle- Millet Meclisi tarafı • 
rini bilvasıta öğreniyor. Bu hal Al- edilmiş ve 1zmi.r h•ı. 
manyada tecessüs uyandırmakta - bulunan suçlu Must•• 
dır. Neticede, Almanya'da, muva- getirilmittir. 
fık ve muhalif, ne yapıp yapıp fU Yaptığı icötü işin fC 
(Varakpare!) !eri gizliden olsun yük cinayetin hesabılll 
elde etmeğe sevkedilmektedir. kikalarımn yaklaştığıııl 

Bir vatan haricinde, vatanın yı- ni, dün bütün günü 
kılınası lehine çalıtmanın ne feci ağlamakla geçirmiştir· 
bir teY olduğu, bilhassa bu gazete zası bu sabah C. M. ~.ıı 
ve mecmualar görüldükten sonra nif, ağır ceza azatJll"ı 
bx daha anlaşılıyor. Şimdi Alman jandarma kumandanı 
Devletinin i'ktısadi iflası, timdi bir niyet memuru Şükrii 1"' 
içtimai inkılap, timdi bir katliam zurile saat 4 te hükı'.'ı 
reklamı yapan bu parlak üslüplu da dörtyol ağzında icr' 
matbuat, son Hitler hareketinden tir. 
sonra büsbütün kabarmı,lardır. Cani, idam sdıpasııı' 
Düşünül,,bilir: Aca:ba imdiki Al. metanetle gelmiş, son 
man rejlmi, Hitler'in dediği gibi rulunca: "Sebep olanlJl' 
yüzlerce yıl sürecekse, bugünkü dan bulsun., demiştir. 
mültecilerin evlatları da yann bu çıktıktan sonra cebin~ 
netriyata devam edecekler mi? çı'kararak 'hükmü icra~ 

Görünen tudur ki, Almanya'ya geneye vermiı: "Bu• 
muarız bazı devletlerin yapabile- dır, Allaha ısmarlaaıJıı~ 

· ceklerinden çok fazlasını, henüz ipi boğazına 'kendisi ~ 
başlangıçta bulunan fakat g:ttkçe BANDIRMA, (l'd 1 
çoğalan ve tiddetlefen Almanya Kapudağının Yukarı J, 
haricindeki Alman matbuatı yap- yünden yirmi iki yat ~ 
mağa namzet bulunuyor. medi parasına tamaan 

N. 'A. ten suçlu gene o köydel' 
-------<>------- san ve arlkadaşları 1~ 
Amerikada Roşo .. z Ramazan hakkında bir 

Bandırma ağır ceza 

Dag"" tarının arkası tarafından verilen 1car 
Hasan ölüm cezasına 'JJ 

F ela"' ket ı·çı· nde yaşlan küçük 01duğuııv. 
(Başı 1 inci sahifede) ı 

ile Rocheuses daği_.. anumda 10 hü
kümet dahmııde ölüm, kıtlık ve sari 
hastalıklar feJ.aketi kendini göstenniştir. 
Har&t"et , gölgede 117, Fahreobeit de-

-=~'...,.,.,.....,. . 
aanayi 27 giindenberi .!urmu§'bır. 

Malü.iıneler metruk veya '- olmuı 
nziyettectir. insanlar ve hayvanlar, 
ılasvir edilmiyecek iztıraplar .!uyınııkt&. 
dırlar. 

Kamas City' de iııiçbir vaılı:it bu ka
dar çok hayvanın, mezbıılıaiara götü
rüldüğü ııörülmemİ§ti. En iyi mer'alar, 
kurak çöller manzarası arzetmektedir. 

OkJehruna Gty'de 600 hayv-, iz. 
tıraplamıa nihayet ._.;ı...eık üzere, ÜZ« 
lerine ateş açılarak öldürülmii§tür. 

Bôrçok yerlerde yiyecek maddeler 
vesika usulü ile verilmektedir. Kamı.as 
Ciıy' de itJır durmuı, mektepler ka
panımytır. 

Sıcaktan 5 kişi ölmü,ıür. Diğ<!r yer
lerde de birçok kinueleıMn öldükleri 
bildirilmektedir. 

Temıessee'de fntmaler olmuştur. 
Bir yıldırım ı.;.. kipyi öı.ıüınnüı, 18 lı:i
fİyi yaralanııtlır. Ağaç!ar kökleri ile 
beraber aökübnüıtür. Telefon muJıabe. 
ratı dunnuştıır. 

Mürteşilik 
Mevkiinden 
Hükümdarlığa 

(Başı 1 inci sahifede)) 
vekitliğine tayin edilmiı olan M. Ol • 
aon, milli muhafızlar rüeaaıma M. 
l..angse itaat etıniyerek hemen evleri 
ne dönmelerini emrebnittir. 

Milli muhafızlar, rüeaıumın M. 
Langere mi yoksa M. Olsona mı itaat 
etmiı olduklan meçhuldür. 

M. Olsan, ayni zamanda M. Lan • 
gerin t.oşrii meclisi pa-fembe günü içıin 
buauai surette içtimaa daveti kararı
nın mefsuh olduğunu ilan etmiştir. 

Bir kafile dün 
Fransaya gitti 

(Başı 1 inci sahifede) 
Galatasaray ve diğer mektepler 
muallimleri tetkil ebnektedir. Bu 
arada 85 izci ve talebe de seyaha
te iftirak etmiftir. Kafile, Pire, 
Napopli, Marsilya yolile Parise gi 
decek, orada yirmi gün kalmac.Jı: 
tır. Pariste bulun.an Galatasaray 
lisesi müdürü Behçet Bey de O!ıa -

da kafileye iltihak edecektir. Dö
nütte üç gün Liyonda kalındıktan 
soıw:a Nia ve Monte Karloya da uğ 
ranarak Ağustosun 18 inde dönu
lecektir. Kafile dün rıhtımda me
rasimle t.,.yi edilmi,, muallimler 
ve talebeler arkad~larım uğurla
mışlardır. 

Portekizde konsolosluk 

ANKAAR, 19 (A.A.) - Portekiz 
de Lizbon ıehrinde fahri b r konsools 
Juk tesis edilınittir. Konsolosluğa bank 1 
komınersiyal dö Lizbon müdürlerin -
den M. Louis tayin edilmiştir. 

ne hapse mahkUm edİ 
Kara Hasan hakkı 

mahkemei temyiz ve 
let Meclisince de tas~ 
den katil bu gece sabalı' 
yol ortasında asıldı •• 

Turgutlu ha 
TURGUTLU, (Milli 

zamız adliyesi, mali:f' 
cemiyeti ait olduğu ııı 
rafından teftit edilm 

~ Bir hadise dola~ 
den 118 numaralı zi,.I 
peratifi heyeti idaııeriııİ' 
kaymakamlık makaoıı f; 
mif ve heyet istifasın• 
br. 

~ Cümhuriyetin on~ 
ramında temel atma 
lan lonca binası belecli1' 
dan yaptırılmaktadır. J 

~Belediye intihabatı _,1 

cağına nazaran beJecliFJ 
len hazırlıklara ba9l~I 

~ihracat kooperatifi' 
de içtimaında intihap • 
idare faaliyete geçroİ1tit' 

Eğridir gölUnde bit 
boğuldu 

ISPARTA, (Milliyet~ 
günü Eğridir'in Kal ~I 
Eerek Canadasına ,ı 
beş çocuk göle atıJmı~ 
dan dördü ilerliyemiY 
!ayınca geri dönmü~)~t~ 
da Murtaza isminde'kı ~ 
lemit, bir müddet sonrf 
silerek boğulmuttur. _./, 

• 
Sere.zde koı11aı 

teşkilatı 
ATINA, 19 (Milliyet?: 

ı.-i makamatmdan hatbıf ~ 
gelen raporda Serez mu':/} 
da komünizm teşkilatı lı 
dirihnektedir. ıı' 

Muhalif gazeteler bu~ 
hafaza kıt'a1W1dan arzu ;J .Jı 
rin uzlaıtırılmaıına ""' ı1' I 
olduğunu kaydederek ~u ,. 
hemmiyet veınnerneKıeıJıit'I 

Karnera gene çat/ 
NEVYORK, 19 (Aft~~ 

Nevyorida bulurum ve f' J' 
boks maçları t.rtip ede'"~ 
Kameraya l.al'Ty Gain• -__,, 
..., maçı galibi ;1e çarP'~'°j;f · 
İngiliz &rası tckl;t et~je 

Maç Londrada eyJul 
' . /V' 

Karneranın Manaceın ırd 
ha müsa:.ı bir teklifle ,,.,,.,~ 
t<ık.Cinle maçı kabul .,..... 

miştir. "' 
Jelf Dick-son, bu maÇ ıo 

kadar Paır:s veya w,;ı;.nod• ~ 
ile Kid Chocolale .,..asın 
riş maçı yaptr.racaktır· 



LiSTE 

ir bekçi yum
ar kla öldürüldü 

. -o-
b~ h ır .ırsız1n kaçmasına 
I~ tna~ı olmak istiyordu 
) Cdagalolğlundaki daire kapıcı 

rın an Em' f d' -o ~r h ın e en ı, dün sabah 
oS it .ırsızın Yumruğuna kurban 
ı ınl 1! ve ölmüştür. 

.1 iırsız Mn . . 
ı · ı k aya gırmış ve orta-

1~ lde~bışt.ırmağa ,baılamıştır. Ev
Jll'ııuısınd:rı ~.aıı eşyanın kaybol

a! ıf ndi b~ şuphe!e.nen bekçi Emin 
·oı !İline~ ~nahırİ _ıç•n.de tıkırtılar 
rJll • r aaa' er .. a ıçerıye girmiı ve 

Örerekm~n ohtelberiyi karıştırdığını 
• Jr ' er a üzerine atılını~-
ı.,ı ' T 

Bunun üıerin h 1 
ırasında b' b • e ırsız a kapıcı 
~ adiıeyi :~re:ruşm~. olmuştur. 

' rınişler ve d h po ıae haber 
• kapıcı hırsız~r al ,elen polia i

la götürme. ~a ~ ayarak kara
t Hırsızın ge aş amışlardır. 
'au anlıyan ~o~ kuvvet~i olduğu. 

'?Iİıin elinde:~ ~endı, _hırsııın 

ctuner~k bir k 1 açacagını dü. 
1 o unu ke d' · • o unu da p ı· n ısı ve bir 
1 o ıs tutmu k b o a doğ'ru gitmi • ş ve ara. 

ılır. ye oaşlanıışlar-
~ Her .... 1 
tl/ Uc•• ,.. .. 1 
v_;•okağından "ıga oğlunun anca 
rı k h geçer erken h' 1

, ırsız kaçına.k 1 ır. ara. 
kınıniş ve E . • ma,csadıle sil

olu kurlarmının etendinin tuttuğu 
• tur. ıya muvaffak olmuş-

J Hırsız diğer .. 
~ İk için polisle it~lı.nkı de kurtar-

.u Unan kolu ışır en serbest 
_p~ tıyen had nu tekrar tutnıak . ev .. • .. eme Em· ıs-

ogıune indirm· ın efendinin 
erhal oraya d..'t .. ve .. Emin efendi 

,, Bunu11 .. ~§up olınüştür 
dd 1 uzerıne !' · 
~ l nlı çekmiş ve h PO ıs tabanca-
ı.ı ·o a. "t" ıraızı bö 1 •-'İ go unnüşt" V Ye Kara.-

ı uınumiliğe bild~~1• ak'a müddei 
• K ırı ıni•f -ol' • a.pıcının k 1 T ır. 

ul ~a söylenme~re;astalığı oldu-
t kı rle · ır. 

etf . Beşik~!zt hırsızı yakalandı 
?. ınde Ma.h~ub H~Yrettin iıkele
~ uf efendiye a\cıhan kaptanı Yu
,f ııu ~e cebinde~ Ct>k_etile pantalo-
ıl ~nı'l: korsanları~ lıraaını çalan 
~J d asan zabıtaca. n ana.kMehmet ile 
d' ır. Y alanmışlar-

Kız ~ir genç boğuldu 
1 kaiiınd ı to3prakta Tevfik Be 

a 2 nu 1 Y ıo-
tan DlÜlekait ;:ara ı köşkte otu. 
tııetçiai 20 emal Paşanın hiz. 
.. ' oğlu Hü;aş.larınd~ İsmail Hak-
uzere evd eyın denıze girmek 
llelmed' '"e? çıkmış ve bir d h 

ıgın1 g" a a 
tııiira.ca t ?<en ev halkı por 

Ya al etrnışlerdir. ile 
ı . pı an araın . 
eyınin Ku b 1 a. netıcesinde Hü 
i~! bulun.;.u: ıdere .~enarında ce." 
t •gınden bo -~lvde _Yuzmek bilme-
ır. g ugu ani 1 M aşı mış-

Huae a:'ınafih zabıta 
1 Yının öluın" d . ayrıca da 0 up olın un e bır · 

tıca tahtc~ığı noktasında. cıdnayet 
----...... at Yapınaktad n a ay-
!:_l LAY ETT~ -u ır. 

Yahudi ille . 
eden ~~lesı?i tahkik 

. Da.h'ı· ufettışlcr 
B ı ıye v kil' 

d;Y~:sr:t:!ina:. :ı::~ T ?;ky: 
gıden m"lk· selesınin tahk'k Y -Muh u •Ye rnüf . 1 atına 
kı B tar, Ka.dti H .ettışlerinden 
d' eyler dün ' ... ha!'•! lsınail Hak-

ır. "'" rırnıze gel . 1 M ınış er-
i uhtar Kad. 
ekirdağı 'L"lebrı, Hayri Beyi 

Ve l ' u urg er 
, d •mail Ha.kk B az, Babaeski 
~ e ~~~kikat ya~ı ~~r Kırklarelin. 
v "1üfettial ş dır. 

ederek D h. · ı~r raporlannı t•- . 
d a ı ıye v k"I . -..zıın ereceklerd' e a etıne -

ır. gon. 

ıc Gizii narus 
ayıhız "f 

~!t!a.rının bi::.~ ua va.k' al arının ka-
d~~Y~~ hakirnlerJ;;eı Yapı!abilme
relerinememurıa.rının n:ı:a.d~. bütün 

ti' v_ek&ıeti:da::ı~ e~ıneleri o!'h~rdai-
tır • a.mıınen b'ld' . ı!e Ed· ı ınlrnış-

ırne ve Kırkla reli . . 
mezuna n !':eh ri . Valıterı 

Edirne valisi'Ozd mı.zda 
Kırklareli valisi F aikeınBır Salim 
lUnen h · . eyle ' 
--S şe rımıze gelmişlerdir~ ıne-

l\t ay burn~~a--.. --
d .. " _ sunnet 

••. ugunu·· 
oıına . 

fub . Yeıetfal ceın. . 
eıı tarafında 1.Yetı Beyazıt 

net düğünü sar: tertıp erilen sün 
!ae~lını, ve aab~uknu Parkında 

a ıt P.eçirı'I . . a adar. hos bir 
ını,tır. · 

rü R&lııni ~ ev.kaf ma.hlulat muclu
dürlü -.. eyın Manisa Evkaf · 
tıı" &une tayin et1·ı . mu 
~nhal kalan .. .1 "?:<;.sı üzerine 

ltıudürü lh mudurluge akarel 
dtirlij;;·u· aad n Be.y ve akaret mü-
' .. ne ed· .... z· at.'e avukatlarm -

IY& Bey tayin edilmi,Ieı Jir. 

Tramvayda 
Bir ölüm 

Eski Maliye müfettişi 
lbrahim Bey vcf at etti 
E.ski maliye teftiş heyeti reisi mü

lekaıt. ve fahri müfettiı ünvanıru haiz 
İbralı.im Bey, dün Karaköyde tram • 
v:-yda Üzerine bir fenalık gelmiı ve a
nı olarak vefat ebniştir. 

Merhum, bundan 37 sene evvel 
l?arütşefakadan çıkmı~ Maliyeye in
tıaap ederek, müteaddit memuriyet • 
!erde, ezcümle lstanbul defterdarlığın 
d~, sermüfett~likte, maliye müateıar 
lıgı?d!' bulunmuş kıymetli bir mali -
Y,!Ctmızdi. Kendisi, son senelerde Da ... 
~~şefakayı idare eden cemiyeti ted
rısıyede müfettişti. Ölümünden bir 
h_a~ta evvel, Darünefakalılar cemiye
tı .'d~e heyeti azalığına intihap edil
tnııtı. 

lbralüm Bey, tekaüt edildikten son 
ra kendiıine fahri müfettişlik Unvanı 
verilmiıti ve balen serbest muamelat 
ile m.e,gul oluyordu. Tanınmış bir zat 
olan lhrahim Beyin vefatı teeuürle 
karşılanıruıtır. 

Beyoğlu kaymakamı de
ğişiyor mu? 

Vali muavinlikleri arasında ya
pılması mukarrer tebeddülat ara
aında, Beyoğlu kaymakamı Sedat 
Beyin de Babkesir ~ali muavinli
ğine tayin edildiği söylenmekte
dir. 

Macar gazetecileri gittiler 
Şehrimize gelmiş olan Macar 

gazetecilerinden Mösyö Brody 
Sandor ve Mösyö lsödenyi Be
ladr evvelki gün Budapeşteye dön
müşlerdir. 

Macar meslektaşlarımı:r; şehri
mizde üç gün kalmışlar ve bura
da içtimai ve siyasi tet:kikatta bu
lunmuşlardır. Meslektaşlarımız gi
derlerken demişlerdir ki: 

- Gazinin büyüklüğü Türki
yenin her yerinde göze çarpıyor. 
Macarlar, Türk dostluğunun inki
şafını çok arıu ediyorlar ve bu 
dostluğu inkitaf ettirmekle meş
gul·dürler. Macarlar Türik.iyeye gel
diklerinden ara sıra Türk seyah
lannı da Macaristanda görmek is-
teriz. Geçenlerde Büyük Millet 
Meclisi reis vekili Hasan Beyin 
riyaseti altında olmak üzere Ma
caristaru ziyaret PdPn heyet Ma
caristanda iyi intibalar ve tükran 
hisleri bırakmıştır.,, 

Galatasaray resim sergisi 
Güzel sanatlar şubesinin her 

&eııe tertip ettiği Galatasaray aer
gisi yarın sut 17 de merasimle 
açılaca'ktır. 

TEŞEKKÜR 
Genç y8fında henüz hayatına doyma

dan ölen kardeşim Suphi'nin gerek ce
naze merasimine it tirak edenlere gerek 
telgraf ve mektupla büyük kederime iı
tirak ebnek lulfunda bulunan zevatı 

muhteremeye ayn ayrı teşekkür etme
me iınkan bulunmadığından derin min
nettarlığımın izharına muhterem gazele· 
nizin delaletini rica eylerim. Kardeşi: 

Mübendi• Ragıp. 

OSMANLI BANKASI 
1 LAN 

Osmanlı Bankasının Galata, Y enica
ıni ve Beyoğlu devairi, Milli Bayram 
münasebetilc cari temmuzun 23 ncü pa· 
zarte•i gÜnÜ kapalı bulunacaktır. 

4302 

htanbul asliye 6 ıncı hukuk mahke
mesinden: 

Mehmet Tevfik Elendi tanı.
fmdan Sirkecide Paııis otelin
de misafireten miikim iloen el
yevm ikametgiıhmın meçhul bulundu· 
ğu <1nlaplan Emine Bahtiyar hanım a
leyhine açılan bo,anma davasında dave
tiyenin on beı gün müddetle ili.nen l'eb
li~ine karar verilmiş ve yevmıı muha
keme olarak 24-9-934 pazartesi saat 
14 de tayin ve bu bapta imla kılanan da· 
vetiye mahkeme divanhanesine talik kı
lınrrut olduğundan ycvmü ve vakti mez .. 
kurda yeni poıtahanede lstanbul mah
kemei asliye 6 ıncı hukuı.. dairesinde he
yeti hakime huzuruna gelmesi lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmı>k Üzere ilan 
olunur. ( 1255) 

htanl>ul asliye alımcı hukuk mahkeme 
sinden : 

Annik hanım tarafın<!an Loncada a
tik Mus~afa paşa eıki furun sokağında 3 
numaralı hanede muk'm iken halen ika
m.,tgi.hı meçhul bulunan Aleksan efen
di aleyhine açılan boıanma davasının 
15-7-934 tarihli celseaine ilanen tebliğa
ta rağmen gelmediğinden bakında giyap 
kararı verilerek tahkikat 4-10-934 per-
1'!'11lbe saat 14 de tayin ve bu baptaki 
giyap karan mahkeme divanhanesine ta 
lik lnlınmıt olduğundan mezkur gün ve 
saatte htanbul asliye mahkeme.i 6 ın· 
cı hukuk dairesinde tahkikau hakimi hu
zuruna gelmedeğj takdirde gıyabında 

tahkikatın ikmal olunacağı tebliğ maka· 
nuna kaim olmak üzere ilin olunur. 

(1246) 

MiLLiYET CUMA 20 TEMMUZ 1934 

1 Asker! fabrikalar ilanları 1 ııı-----------.. Deniz yolları 
' EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI f 

19 temmuz tarihli Milliyet gazetesinde intişar eden bankamıza 
" ait 3980 numaralı ilanda 318 ve 520 hesap numaralı gayri menkul

lerin birinci arttırma tarihleri 20-8-934 ve ikinci arttırma tarihleri 
4-9-934 olacak yerde aksi yazılmı§ tır tashih olunur. 

Askeri Fabrikalar için aşa- ı ı ş LE TM ES l 
ğıda Yazıh 85 adet imdat mar Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 
kalı yangın söndürme aletine Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

mahsus ecza pazarlıkla mu- a----Han. Tel 22740 ---ım1 
bayaa edilecektir. Vermek is-

1 
teyenlerin 26 - 7 - 934 Per
şembe günü saat 14 de Balar
köy Fabrikalarında müteşek
kil Komisyona müracaatları. 
(534) (4036) 

35 Adet 6-7 Litre 

30 " 10 .. 
10 ,, 12 .. 
10 .. 20 .. 

85 
lstanbul Asliye dördüncü hukuk mah- , 

kemesinden : 
1 

lstımbulda Tramvay t~ namına av-, 
kat Celal Beyin evvelce Şiıltde Halas
kar Gazi cadde.inde 2-5 numerolu Re
fah apartnnanında birinci dairede otur
muı olan Ga.spar Sıdıkyan ve ıöför Dir. 
dat aleyhlerine açtığı 777 lira zarann 
hülanen l'ahsili hakkındaki davanın mu
hakemei ahiresinde: Dava olunanların 
mezkur ikametgahlarında bulunmadık

lan ve gittikleri yerlerin de meçhul bu
lunduğu mühaprin me~hahndan an

laıoılnut olduğundan mümaileyhlere bir 
ay müddetle il.inen tebliğat icrasına ve 
muhakemenin 8-10-934 tarihine müsa
dif pazartesi aaat 14 de talikine karar 
verilmit olmakla o gün kenaıleri veya 
vekilleri muhakemede hazır bulunmala
rı ;ıa.n olunur. (1263) 

lıtanbul ikinc\ icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı paraya ç.,.,ir:lmesi mu 
kal'l'el' olup, yemin'li elıJi vukuf tara
fından temamına 3306 lira kıymet tak
dir olunan Büyükadada yalı mahallesin. 
de atiık RıMnnlı &okak cedit gel Üfürdü 
11 No. lu bir bap maa bağçe hanenin 
tamamı açık artırmaya vazeılilmiı olup 
23-8-934 Carihine müsadif Pertembe 
günü saat 14 ili. 16 ya kadar dairemiz
de birinci açık artınııuı icra kılına
caktır. Artım>a bedeli kıymeti mubantl. 
nesinin yüzde yetmiı befİnİ bulduğu 

surette mezkur gayrmıenkul müJteriai 
uhdesinde ihale olunacakbr. Akai tak
dirde son antbranm taahhüdü baki kal
mak Üzere 6-9-934 tarihine müsadif peı.-. 
şemb~ günü saat 14 ila 16 ya k•dar ke
za dairemizde yaJ>ılacak olan ikinci açık 
artmnasmda dahi artınna bedeli kıymeti 
muhmminesinin yüzde yetlnit b'şini bul
mad ğı takd'.rde sabş 2280 No. lu kanun 
ahluimma levfikan geri bralulacakt-r.Ar
tn-maya İ§tİrak etmek İşleyenler mez .. 
kür gayrnnenkulün kıymeti muhamin
nenin yüzde yedi buçuğu nispetinde pey 
akçeıi veya milli bir Bankanın teminat 

ırelıtubunu hamil bulunmaları lazımdır. 
H,,kları tapu secillerile a"bit olınıyan i
p>teldi alacakhlarla diğer alakadarlarm 

irtifaık haldn sahiplerinin bu haklarını lıu 
suıile faiz ve maaarife dair olan id'a1a· 
nnin ilan tarihinden itibaren 20 gün 
zarf.nda evrakı müsb:telerile bi. lilrte 
daireye bildirmeleri laznndır. Ak•i tak
dirde haklan tapu a:cillerile aabit olma
dıkça satış bedelinin paylaşmas:ndan ha
riç kalırlar. Müterakkim vttı;i vakıf 

icariyeai tanzifiye ve tenvirattan müte-
ve!lit belediye ruaumları müşteriye, da
ha fazla maliımat almak iateyenlerin 
26-7-931 tarihinden itibaren her kesin 
görebilmesi için dairemizde açık bulun
durdacak arthnna ıartnaınesilo 
933-237 N o. lu dosyada mevcut ve mn· 
halli mezkürde evsaf ve mesaha ve ıai .. 
resini havi vaziy~t ve takdiri kıymet 
raporunun görüp anlayabilecekleri ili.n 
olunur. ( 1252) 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah

kemesinden : 

Terekesine mahkemece vaziyet olunan 

müteveffa Virjin hanım ile Venaon efen 
dinin uhdesinde bulunan Beyoğlıında 

Hüseyin ağa mahalleaiıwle Eğri •okak
ta eski 5 numaralı hanenin üçte iki his-

sesi açık arbnna surel;yle 20 Ağus

tos 934 pazartesi saat - de aatılacak

tır. Temamırun muhammen kıymeti 

3000 liradır dellaliye ve ihale pulu müş

terisine aittir. Talip olanların yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey akçesi ile 
mezkı1r eün ve sat ta Beyoğ·lu dördün
cü sulh hukuk mahkemesinde hazır bu
lunmaları ve fazla malumat almak iste
yenlerin 933-106 numara ile mahk.;;;;' 
kalemine müracaatları lüzumu ili.o olu
nur. (1254) 

Beyoğlu üçüncü icra memurluğuna: 
ahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 

füyoğlunda imam sokağında iki numa
ralı Nuri bey apartımanında mevcu~ 

kıymetli Taban Halısı ve Seccade 
22-7-934 pazar günü saat 10 ile 10,30 a· 
rasında birinci açık artırması icra edile-· 

ccğinden taliplerin mahallinde vakti 

muayyenede hazır bulunacak mmıunına 
müracıııatları ilin olunur . .(1273) 

Mersin Yolu 
INEBOLU vapuru 22 Tem
muz PAZAR 10 da Sirkeci 
rıhtnnından kalkacak. Gidi,te 
Çanakkale, lzmir, Küllük, Bod
rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, K~, Finike, 
Antalya, Anamur, Mersin'e. Dö
nÜfte bunlara ilaveten Tatucu, 
Kutadası, Gelibolu'ya uğraya
cak yalnız Anamur'a uğramı
yacaktır. (4040) 

Ayvalık Sür'at 
Yolu 

MERSİN vapuru 21 Temmuz 
CUMARTESİ ı 7 de Sirke
ci rıhtımından kalkacak ve Ay
valrk yolunun mutat iskeleleri
ne uğrayarak lzmire gidip dö
necektir. ( 4041) 

İstanbul kumandanlığı sa -
tmalma komisyonu ilanları 

Fırka Iat'aları ihtiyacı ı
çin 18,000 kilo Sade yağı ka
palı zarfla münakasaya kon-· 
muştur. ihalesi 31-7-934 sa
lı günü saat 14,30 dadır. Ta
liplerin nümune ve şartname
yi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel tek
lif ve teminat mektuplariyle 
Fındıklıda İstanbul Kwnan 
danhğı Satmalma komisyonu
na müracaatları. (9) 

(3903) 4235 ,_ . 
• * * 

Selimiyede 33 Fırka ihti
yacı için 36,000 kilo patlıcan 
36 000 kilo fasulya, 6,000 
kil~ Bamya, 12,000 kilo Do
mates kapalı zarfla münakasa 
ya konmuştur • ihalesi 
31-7-934 salı günü saat 15 te
dir. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak için de o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplariyle Fm
ılıl<lıda Is•anbul Kumandan
lığı Satın•tlma Komisyonuna 
~üraı..aatlarr. (10) (3904) 

4236 
••• 

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

4237 • • • 
Fırka Kıt'aalrmın ihtiya

C"I için 22,382 kilo patlıcan, 
22,382 kilo fasulya, 2,232 
kilo bamya, 9,734 kilo Do
ınates kapalı zarfla münaka
saya konmuştur • ihalesi 
31-7-934 salı günü saat 16,30

1 
dadır. Taliplerin şartnameyi ı 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya istirak icin de o 
gün vaktinden evv~l teklif 
ve teminat mektuplariyle Fın· 
dıldıda İstanbul Kumandan
lığı Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (13) (3907) 

4238 
* • • 

Fırka Kıt'atının ihtiyacı i
çin 116,000 kilo Sığır eti ve 
19,000 kilo koyun eti kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 5-8-934 Pazar 
günü saat 15,30 dadır. Talip
lerin şartnameyi görmek ü
zere her gÜn ve münakasaya 
iştirak icin de o gün ve vaktin
den evv;ı teklif ve teminat 
mektuplarile Fındıklıda İs
tanbul Kumandanlığı Satın
alma Komisyonuna müraca
atları. "11,, (3905) 

Deniz Levazım Satınalma 
,Komisyonundanı 

Ton· 
150 Dizel mayi mahruku; kapalı zartla mfutakasası: ı 1 

Ağustos 934 Çarşamba günü saat 14 de. 
25 Motorin açık azaltması 11 Ağustos 934 Çarşamba gü

nü saat 15,5 da. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı icin 150 ton Dizel mayi mah

ru~u kapalı zarfla, 25 ton motoriiı açık azaltma ile satın alı
nacaktır. Yukarıda yazılı iki kalem mayi mahrukun şart
namesini görmek ve almak İsteyenlerin her gün, münakasaya 
gireceklerin de hizalarında gösterilen gün ve saatte Kasunpa
şa' da kain Komisyona müracaatları. (3972) 

tÇ TiCARET UI,"~M Ml!.DURLUGUNDEN: 
30 ikinci Teırin 330 tarihlı kanun hukümlerine göre tescil edilmiı olan ecne-

bi firketlerinden (Di Cudyir Tayr end Raber Eksport kompani - The Coodyear 
Tire and Rubber Export Company) ıirketinin Türkiye umumi vekili haiz olduğu 
ıeli.hiyete binaen bu kere müracaatla kendisine Türkiye dahilinde vekillet et

mek ve şirket' namına yapacağı itlerden doiacak davalarda bütün mahkemelet'
de dava eden, edilen ve üçüncü ""111' ııfatlarile hazır bulunmak üzre Mösyö 
(Vilis Baruç - WiUis Baruch) ı vekil tayin ettiğini bildinniı ve lazımgelen ka.. 
ğıtlan venniıtir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere uyeun gö rülmÜf olmakla ilan olunur. (1245)' 

İstanbul Üçüncü icra 
Memurluğundan: 

Suadiye Hızıryolu cami 
köşkünde mukim iken halen 
müteveffa Omer Adil Beyin 
ı·e Hanımlara. 

ittisalinde Yusuf Cemil Beyin 
ikametgahları meçhul bulunan 
Z<~vcesi Süreyya ve kerimesi Sa-

Müteveffa Omer Adil Beyin Hali hayatında Emniyet 
Sandığına 3500 liraya birinci derecede İpotek irae ettiği Us
küdarda Hacıhesnahatun mah ıllesinde Paşalimaru caddesin
de eski 140 yeni 65 numaralı bir bap ahşap yalının 3687 
lira 37 kuruşun 2-12-933 tarihinden itibaren yüzde 9 faiz 
yüzde 3 komisyon bilcümle masraf ve ücreti vekaletle birlik 
te lemini tahsili için ipotekin paraya çevrilmesi yolila ita et• 
tiği 21 - 1 - 934 tarihli takip talebi üzerine adresinize gön
derilen ödeme emrine mübaşiri tarafından verilen meşru
hattan mezkiir adreste ohnadı ğmız anlaşılarak ilanen tebli
gat ifasına karar verilmiştir. Tarihi ilandan itibaren yukar
da yazılı borç ve masrafları dairemizin 934-91 numaralı 
dosyasına ödemeniz lazımdır. Borcun tamamına veya bir 
kıl!mma veyahut alacaklının takibatı icrası hakkında bir i
tirazınız varsa yine bu müddet içinde yazı ile veya şifahen 
bildirmeniz lazımdır. Bir ay zarfında borç ödenmez veya iti
raz olunmazsa İpotekli gayrı menkulün satılacağı ödeme e
mirlerinin tebliği makamına kaim olmak üzere ilan oliinur. 

(4039)' 

' DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi tLA.NLARI 1 
idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan Hırdavat, 

Karfiça çivisi, Elektrot, gaz borusu, ve teferru'atı, Gupil
ya, kürek, kazma, yaba, galv anize saç, kurşun borusu gibi 
(273) kalem muhtelif eşyanın 25 - 7 - 934 çarşamba günü 
saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. isteyenlerin mezkiir saat
le mağazaya müracaatla tahriren teklifte bulunmaları ve 
mağaza dahilinde asdı listede (X) işaretli malzeme için nu
mune getirilmesi ve numunesi z tekliflerin kabul edilmeyeceği 
ilan olunur. (4052) 

iÇ TiCARET UMUM M UDURLUGUNDEN : 
30 ikinci Teırin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmit olan ec-

nebi prketlerinden (Ellerman end Papayanni Laynı - Ellerman and Papayanni 
lines) Şirlcetinin Türkiye umumi vekille ri haiz olduklan selıihiyde binaen bu 
kere müracaatla tirket namına yapacağı •tlerden doğacak davalarda, bütün mah· 
kemelerde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzre Js .. 

taııbal'da Calata'da Mehmet Ali Pata hanında mukim Konstantin Donu efendi
yi lstanbul acente ve mümessili olarak tayin ettiklerini bildinni,ler ve lizımge
len vesikaları vermişlerdir. 
• Keyfiyet kanuni hükümle~e uyeun gö rülmüı olmakla ili.n olunur. (1244) 

YAZ MEVSİMİNDE 

ADALAR 
rakısı nefaset ve ucuzluğu 

dolayıaile neşe ve zevkinizi 
bir kat daha arttırır. (1248) 

lstanbul asliye üçüncü hukuk mahkc· 
mesinden : 

Seher banımm ikametgihı meçhul bu· 

1 du • ~~• -·ı..- kocası Kınkkalede 
un gu ...-.•~· Beki 

mermi fabrikasında müstahdem r 
Cemal bey aleyhine açtığı botanma da
vasının yeniden muameleai ikinci. yeni· 

?eme bürosunda icra edilerek evrak mah

kememize verilmiş ve tahkikat için tayin 
~dilen 27-9-934 perşembe günü saat 15 

müödealeyhin mahkemede hazır bulun
ması için doldurulan davetiye varakası 
mahkeme divanhanesine talik kılırunıı ol
duğundan yevmi ve vakti mezkurda müd 
deaaleyhin bizzat hazır bulunması veya 
tarafından bir vekil göndermediği tak-

dirde gıyaben tahkikata baflanacaiı 

, ilinen tebliğ olunur. ( 1268) 

Beşiktat icra dairesinden : 
Iatanbulda T opbanede Seyriıefain 

karşmnda 20 No. lu Haldn Ef. nin odalt 
rmda otunm tnııınvay nıakasçuı Ahmet 
Ef. ıürı avukat Şevket B. den Beşiktaş.ta 
Abbaa ağada eski yıldız ookağmda kir ... 
mq olduğu 24 No. lu hanenin alt katı-
nın t\ılıliyesi baklanda Beıiktq birinci 
sulh hukuk mahkemesinden sadır olanı 

14-6-934 tarih ve 34-220 No. lu ilim 
icraya konubnakla çıkarılan tahliye icra 

emri arkasına mÜmaileyh Ahmet efendi 
memleketine gidip adresi meçhul oldu-

ğu verilen meıruhattan 

bennucibi talep ilanen tebliğat icrasına 

karar veri.lmit olduiundan ili.n tarihin• 

den bil'itibar bir ay zarfında kiralanan 
yerin tahliye ve testim edilmesi ve bu· 

müddet zarfında tehiri icra karan veril
mediği taktirde ili.m hükmünün zorla 

icra olunacağı ili.nen teblii olunur. 
(1265) 

ZA Yl - Kaybolan eıya ve vesaiki r.,... 
miyemle birlikte bulunan tatbik mühü
rümün de hükmü olmadığını ilin e"f4 

ıer;m. Malul mütekait Binbaıı M. T.ııt 
sin. (1250) 



1 

Yarıklı yeni Gillette 
tırat bıçaklarında kullanı
lan çeliğin fevkalade sat· 
limlığı cihetile onları da
ha keskin, daha tatlı ve 

eskisine nazaran daha faı· 
la dayanıklı kılmaktadır. 

ADAPAZARI 
TÜRK TiCARET BANKASI 

Merkezi Adapazarı 
İstanbul şubesi: Dördüncü Vakıfhan zemin kat Tel.22042 
Komisyon ve ticaret kısmı : Tel.: 23623 
Galata şubesi Tel.: 43201 
U sküdar Şubesi Tel.: 60590 
itimadı Milli . Tel.: 41937 

S E R M A Y E S 1 :' -1 , 2 O O , O O O 
ihtiyat akçası : 1 3 O , O O O 

ŞUBELERi 
Bandırma, Bartin, Bilecik, Biga, Bola, Bozöyük, Barsa, Düzce, Eskife
hir, Hendek, iz.mit, Karamursal, Kütahya, Mudurnu, M. Kemal Paşa 
Galata, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, VsküJar, 

Yenişehir. 
Müsait §artlarla mevduat, havale kabul eder. Tahsile senet 
alır. ikraz muamelesi yapar. Mevduat faizleri müdiriyetle 

görüşülerek tesbit edilir. 
Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ticariye 

satışma delalet eder. 
(iTiMADI MiLLi) Kendi sigortasıdır. 3841 

Gayrimübadiller Takdiri 
Kıymet Komisyonundanı 

21 Temmuz Cumartesi 1276 No. dan 1311 No. ya kadar 
22 ,, Pazar 1312 ,, ,, 1338 ,, ,, ,, 
25 ,, Çarşamab 1338 ,, ,, 1370 ,, ,, ,, 

Karar numaralan yukarıda yazılı gayrimüadillerin yÜz
de 25 hesabiyle bonolarını almak üzere hizalarında göste
rilen günlerde komisyona mü racaat. etmeleri. ( 4050) 

Iıtanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

Cümhuriyet Merkez Bankasına bedelleri yatırıldığı ha
linde kontenjanın istirdadından ve son tevziatta da konten
jan sırası gelmemesinden do fayı gümrükten çekilmeyen ve 
bedell.::ri de Bank~.dan geri alınamayan ltalya eşyası için İs-

.~ . . .. ... ' ... . . . . 

Hililiahmer Cemiyeti "/ 
Merkezi Umumisinden: 

Eskitehirin Karacaşehir köyü civarında kain Hilaliah
mer merkez anbarmda fazla olup satılığa çıkarılan e~yadan 
(Bez parçalan, Fersude B~ttaniye ve Çorap, muhtelif terit, ku.; 
tüyü, yün, kıl, bez cüzdan, müstamel hayvan örtüsü, muhtelif 
toka, tiyelti keçesi, kopça, köhne çadır vesaire) 21 Temmuz 
1934 cumartesi günü saat 14 den 17 ye kadar açık arttırma su
retile satılacağından muhammen kıymeti olan (871396) ku· 
nıtun yüzde onu nisbetinde depozito akçelerile taliplerin an
barda mütekıkel komisyona yevmi mezkiirda müracaat eyleme
leri ve diğer satılacak e'yanm hangi gün müzayede ile satıla
cağının peyderpey ilin edileceği ve görmek arzu edenler için 
kemafissa.brk her gün an bara ait bir otobüsün muayyen mahal-.~ 
den hareket ettirileceği ilan olunur. (1211) ~ 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Sabnalma Komisyonu Reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevki kıt'aatı ihtiyacı için 180 ton 
ekmeklik un 4 Ağustos 934 T. Cumartesi gÜnÜ kapalı zarf 
usulile saat 14 de münakasaya konmuştur. 

Taliplerin teminat mektuplarile birlikte Hadımköyijnde 
Askeri Satmalma Komisyonuna müracaatları. (3830) 

4223 

Urfa Belediyesinden: 
inşasına karar verilen ve tutarı Yirmi bin Dört yüz Yirmi yedi lira 

altmış dokuz kuruş olan mezbahanın müştemilatı hariç olmak üzere 
yalnız Merkezi kısım yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile müna· 
kasaya konmuştur. Taliplerin yüzde 7,5 teminat akçesi, şimdiye ka
dar girmiş olduğu taahhütleri muntazaman ifa ettiğine dair resmi ve
saik ve intaatı devamı müddetince mes'uliyeti fenniyesini deruhte e· 
decek bir mühendis taahhüt vesikasını ve teklif mektubunu ihale gü
nü olan 22-7-934 Pazar günü saat 15 te Belediye Encümenine tevdi 
etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin proje, şartname 
ve keıifnameyi beş lira mukabilinde belediyeden istemeleri. (3853) 

4187 !!11........... ~ 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale İtalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat ak~ai : 580,000,000 Liret), 

Travellers (Seyyahin çekleri) ıatar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak sahlan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, ,ehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellera çek
leri hakiki sahibinden bqka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtas edilmi,tir. (5999) 3839 

tanbul Gümrüklerine Gümrük beyannamesi veren tücacrla- r-----ısızma:ı:ıı:w:----•• 
rın beyannamelerile ait oldukları gÜmrüklere üç gün zar-
fında müracaatları ilan olunur. (4048) • • 

-ls_t_a_n_bu_l_Z_i-ra_a_t_B_a_n_k_a_s_ın_d_a_n_: - e 1 ey 1 
Emine Aliye hannnm istikraz etmiş olduğu meblağın R e ı • "' • d 

vadesi geçtiği halde vukubulan tebligata rağmen ödenme- eıs ıgın en·. 
diğinden dolayı Çengelköyij hududu dahilinde Bankamıza 
birinci derece ve sırada İpotekli iki hane, ahır samanlık, 
mer'a tarla, bahçe ve müştemilatı saireyi havi 2120 dönüm Maliye Müfettİ§leri refakatinde iki sene stajdan sonra 
181 arşın olarak tapu senedinde mukayyet Çaprazlı ve Kek- geçirecekleri imtihan neticesine göre müfettiş muavini 
likli denmekle maruf çiftliğin mukataalı mahallinin tama· olmak veya idarede çalı§mak üzere "30,, lira maaşla 
mile icareteyinli mahallinin altıyüz otuzda beşyüz altmış altı adet birinci sınıf tetkik memuru alınacaktır. Aranı-
hissesi 1697 numaralı kanuna tevfikan bir buçuk ay müd- lan evsaf şunlardır. 
detle açık artırmaya konmuş olup şartnamesi 12-7 -934 tari- 1 - Mülkiye, Hukuk, Yüksek Ticaret ve lktısat 
hinden itibaren bankamız kapusuna asılmıştır. ihalesi mektebi mezunlarından olmak. 
28-8-934 Salı gÜnÜ saat on beşte yapılacaktır. 2 - Yirmi dört yaşını bitirmiş ve yirmi sekiz yaşını 

Artırma bedeli haddi lay ik görülmediği takdirde en son bitirmemiş olmak. 
artıranın taahhüdü baki kalmak üzere müzayedeye devam 3- Memurin kanununun dördüncü maddesinde ya-

zılı evsafı haiz bulunmak. 
olunarak gayri menkul 15 - 9 - 934 tarihine müsadif salı Talip olanlar 31 temm.az 934 akşamına kadar bir ar~ 
gÜnÜ saat on beşte en çok artırana ihale edilecektir. Pey ak- zuhalle Ankarada Maliye Teftiş Heyeti Reisliğine mü -
çesi yijzde ondur. racaat etmelidirler. Arzuhale şu evrakın asılları veya 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 mcı mad- noterlikten tasdikli suretleri iliştirilmelidir. . 
desinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayri menkul üze· 1 _ Hüviyet cüzdanı 
rinde İpotekli alacaklılar ile diğer alakadaranm haklarını 2 _ Askerlik vaziyetlerini gösterir vesika 
ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını ilan tari- 3 _ Mekteo şahadetname veya tasdiknamesi ı 
hinden itibaren yirmi gÜn içinde evrakı müsitelerile bildir- 4 _ Kendi el yazılarifo tam bir tercümei hal hula • 
meleri aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça sası "Tahsilleri, hususi ve resmi hizmetleri ikametgah 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle ala- adresleri V s .• 
kadaranm işbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket et- 5 _Sıhhat raooru. 
meleri daha ziyade malfunat almak isteyenlerin bankamızın Aranılan evsafı haiz olanlar talep adedine ve bunla _ 
ikrazat servisine müracaatları ilan olunur. (3852) rm ııeraitine göre 25 Mart 1 934 tarihli talimata göre 

tasrıif ve tasnif üzerinden tefrik edileceklerdir. 
Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlıgı 

Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 
Müstahkem Mevki kıtaatı ihtiyacı için müteahhit namı 

hesabına pazarlıkla 30 ton ekmeklik un satın alınacaktır. 
Münakasa 25 - 7 - 934 çarşamba gÜnü saat 11 ,30 dadır. 
Taliplerin teminatlarile birlikte Hadımköyde Askeri Satın
alma Komisyonuna müracaatl~rı. ( 4028) 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon - Antalya hattının Afyonun lzmir istasyonun

dan itibaren 25 kilometresine kadar olan birinci kısım in
şaatı kapalı zarf usulü ile münakasaya çıkarılmıştır. Müna
kasa 11 Ağustos 934 tarihine müsadif cumartesi gÜnü saat 
15 de Nafia Vekaleti Müstcşarhk Makamında yapılacak
lır. Taliplerin ehliyeti fenniye ve cari seneye mahsus Tica
ret odası vesikaları ve 12500 liralık teminatı muvakkateleri-
1e aynı gün ve saatte Komisyonda bulunmaları lazımdır. Ta
lipler bu husustaki şartnameleri (50) şer lira mukabilinde 
Ankar:ı.'da Nafia Veka!eti Malzeme Müdürlüğünden tedarik 
edebilirler. (3943) 

Tasnif neticesinde ayni şeraiti haiz olanlar altıyı 
geçtiği takdirde a;."alarmda müsabaka imtihanı yapıla • 
caktır. (3383) 3899 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Çatalca Müstahke~ Mevki kıtaatı ihtiyacı için 900,000 
kilo mutbak odunu 4 Agustos 934 cumartesi gÜnÜ saa: 
13,30 da kapalı zarf usulile mü.nakasaya konmuştur. Ta
liplerin teminat mektuplarile birlikte gün ve saatinde Hadım 
köyünde Askeri Satmalma Komisyonuna müracaatları. 

(3831) 3224 

Istanbul Liman Şirketinden: 
Çimento sanayiinde kullanılan toz halindeki antrasit kömür

lerin bo~altmasmda i''arı ahire kadar beher tonundan "20" ku· 
ru' alınacağı ilan olunur. Umum Müdürlük 

•, 
- - --

Matbaa Sahiplerine 
Maarif Vekaletinden: 

1 - 21-6-934 tarihli ve 2527 numaralı basJJlll ~ 
ve resimleri derleme kanunu mucibince Türkiyede 2·1" 
tarihinden itibaren her türlü baskı usullerile basılıp peŞfl 
len basma yazı ve resimlerin beş nüshasının baaanlar i'

1 

fmdan Maarif Vekaleti emri ne verilmesi mecburidir. 
2 - Verilmesi mecburi olan eserler şunlardır : . 
Gazeteler, ajans tebliğleri, mecmualar, kitaplar, rı~ 

ler, tahsil tezleri, haritalar, lltlaslar, tablolar, oyma b'j 
lar (gravür), her çeşit resimler, san'at kıymetini hai.ı 
var ilanları, kılavuzlar, planla.r, krokiler, destan ve ş' 
mecmuaları, musiki notaları, dans notaları ve tiyatro 
yesleri, cemiyet ve şirketlerce neşredilen raporlar, her ' 
şit kataloğlar, takvimler, yıllıklar, yıllaçlar ve muhtırals! 

3 - Bu eserler neşirleri tarihinde n itı"baren en ço1' V 
beş gün içinde aşağıda yazılan makamlara makbuz JJ1ıl 
linde teslim edilecektir: 

a) Ankara'da Maarif Vekaletinde Derleme memurlııl 
na, ~ 

b) lstanbul'da Ebussuut caddesi civarında 48 p\l 
ralı ilk mektepte Derleme Müdiiı·lüğüne. . 

c) Diğer vilayet merkezlerinde Maarif Müdürlüklet1 

d) Kazalarda Maarif memurluklarına. 
4 - Forma forma, cüz cüz veya cilt cilt çıkardaJI 

tap ve sair asma yazı ve resimlerin her forma, cüz veya 
çıktıkça verilmesi mecburidir. 1 

5 - Verilmesi mecburi olan basma yazı ve resiıl1 
müddeti içinde vermeyenler elli liradan aşağı olmaınalı 

zere hafif para cezasile cezalan dırılır ve vermediği basıfl)' 
zı ve resimleri aynen vermesine d·~ hükmolunur. (3810 ~ 

• 41• 

Pervantorium Müdüriyetind~~.· 
Müessesenin 934 mali sen esi için. Odun, mangal köıtl~ 

sade yağı, zeytin yağı, sabun, kaşar, ve beyaz peynir, pat' 
soğan, makarna; nişasta, irmik, pirinç unu, şehriye, et,~ 
murta, un, pirinç, ekmek, ihtiyaçları aleni münakasaya~ 
nulmu§tur. Talip olanların şeraiti anlamak üzere Mües11e 
ye ve münakasaya iştirak için ihale günü olan 8 Ağusto• ıı; 
tarihine müsadif çarşamba gÜnÜ saat on dörtte FmdııJı, 
Yüksek Mektepler Mübayaat Komisyonuna müracaatl8!:t' 
muvakkat teminatları ihale tarihinden evvel Muhasebe Y 

nesine yatırılması lüzumu ilan olunur. . __ _ (3911) ~ 

lstanbul C. Müddei umumiliğindet 
İstanbul Hapishane ve Tevkifhaneleri için bir sene ~ 

fmda muktezi 6000 kilo pirinç 1750 kilo fasulye 1750 
Nohut 850 kilo sade yağı 2500 kilo sabun münakasaya~· 
dilmiştir. Taliplerin şartnameleri görmek üzere her gün ~ 
liye Levazım dairesine münakasaya iştirak edece1'l t 
7-8-934 salı gijnü saat 14 de İstanbul Vilayeti Muhase~ 
liğinde müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatlat~ 
lan olunur. (3977) -"SA TIE VANTILATÖRLEFI 

" ve fevkelade tediye ıartları sayesinde 

VERESIY~93>SERINL!!) 
Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanb~ı 

Satınalma Komisyonu Reisliğinde el. 
· Çatalca Müstahkem Mevki lnt'atı ihtiyacı İçin • 1~•3C 

kilo sade yağı 4Ağustos 934 cumartesi gÜnÜ saat .ı ı~tV 
da kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. TalıJ? Iİ~~ 
muayyen gÜn ve saatinde teminat mektuplariyle .. b•',~~ 
Hadımköyünde Askeri Satınalma Komisyonuna ınurll4# 
ları. (3832) 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 


