
Küçük sanatlarla meşgul 
bir kısım ecnebilerin bugün .. 
den itibaren 
ıneleri lazım 

işlerini terket
gelmektedir. 

• ' Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

FIATI 5 KURUŞTUR. 

Corporatisme 
e!°,· nb. devirlerin iktısadi nizaınmda 

ır cerey ·· ··1m 
orporatisrne lan goru eğe batladı: 
Bunun b 

il.İn zuhu~u.l w-;: devlet~ilik fikirleri
"'aiunuzb 1 eb eraherdır. lki&i adeta 
b aıı eraher J'Üriim ·· 1 
~rç~~r ile~le~ılerdir. Filha~k: d ve 

'"' Yenı bır §e d - ·ı ev-
•orl'oratism d Y . e!l'ı dir. Nitekim 

0 
e e yeru hır fey değildir. 

., rta aaırlarda, b "lh 
n olanda ..., Al 1 usa Fla.ndre'da 
keınınül ed mbanya tehirlerinde te- ' 
"k en u cerey 
ı hsadiyatmda haklın a.?, o za.ınanm 
Ye nihayet Fran bır rol oynamış 
e n YÜkıek . ~da Colbertı'\rme ile C zırveaıne . . . 
. ~lbert'dir k" b erııllll§tır. Ancak 
~Y•. lıir şekild: ~ Lonca u~lünü gayet 
utibıa) ınu··e 1 ~' ve hır çok "tip 

ııe.ae enle" b 
hududu dahT unu devletin 

tionlar ao~~ne Tıokm.u•tur. Ve corpo 
k 

' a urgot'da • 
- ru yiyene kadar k" n <!aaa\ı bir 

kah ilerliyerek d ~ aksayarak 
tur. ev aın edıp durnıll§ • ' 

B . "b u ılı aı-la cor . 
cereyan demek dP~rafUme'e yeni bir 

«kat b ogru olııuy b "li 
:!' .. unun •on tezıUı'" 1 • a ı r. Fa. 

ve ote dev"rl . . ur erıne bakacak 
bugünün iktı=d~ ;.';,~~a~i İınkanlarile 
Yese edecek olur an arını muka • 
~u teklini en aon ~:ı co~poratisme'in 
arak kabul etın k a hır cereyan o

t'ız . e zaruretinde kalı • 
N etekiın Z&ınannnıztn • 

~dan bir ço - d iktıaatçıla-
f lbcrt değil tıı.;" ~u~un babasını, 
4 maktadırlar. enıne olarak tanı-

,. b.:ı~•reyan ilk defa. «--
edil •t.~e sonra dik ""'.~Y~t Ruıyada lsf 1 . en dıger muhtel"f ~torlükle idare ·a ta~~fından kah~l ~pa devlet • 

.. u ıtibarla b · edilnıiıtir 
l'Unkü cor ?" çok iktısat ~ b 
devle•-"l:L.POrafif •iat . ç • U• 

"' ilı: "'!"".'"n ziyade ~ı . J!?:~l bir 
ır d " lıııadı •1&teın • l ' cıııctatorlüklerin 
şl ırler. ı o arak ta.vıif etmekte• 
J R. Y okaa beşiği beyn 

• • ~•ra olan bir u 1 .. elını1elci Sovyet 
d ...,.., b" .. ıu u bun . 
S° f ır reııme •ah" ' un tamamıle 

dızıninin kabul etın'P. olan İtalyan Fa-
f b~? aı ba§ka. ne ~ldve teş~at'lan • 

ır. e tef&ır edile-
şl Bır iki .. 
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Küçük esnaf kanununun tatbikatı 

Bir kısım ecnebiler bugün 
işlerini bırakmış olacaklar 
Geniş vakit bırakıldığı için bunlar işle
rini müsait şerait içinde devretmişlerdir --

Bµgünclen itibaren Türkiyfide icrayi .an'at eJemiyecek olan ecnebi 
küçük esnahnclan bir seyyar satıcı ııe bir bar garsonu 

Türkiyede Türk vatandatlarma Şoförlük ve muavinliği, seyyall 
baaredilmit olan sanat ve hizmet- tercümanlığı ve rehberlik, berber
lerle metgul olan ecnebilerden bir lik, elbise, kasket imalatçılığı, 
kısmına sanatlarını terketmeleri i- kundura imalatçılığı, borsalarda 
çin verilen ve 21 • 5 932 tarihinde mübayaacılıık ve alelumum Ç>lllgı
bqlıyan mühlet dün akfam niha- cılık, bugünden itibaren sıkı kon • 
yet bulmuttur. Bu sabahtan itiba- trola tabi tutularak içlerinden ec
ren Türkiyede ecnebil~rin yapa· nebi olup olmadığı tekik edilecek-
mıyacaklan sanat ve hizmetler tir. 
tunlardır.: (Devamı 2 inci sahifede)' 

Gazi Hz. 
Reiııicümhur Hz. dün saat be 

,e kadar Dolmabahçe sarayın • 
ela meşgul olmuşlar ve akşam 
üzeri Y alovaya gitmişlerdir. 

Reis.icümhur Hz. ile birlikte 
,ehrimize gelmiş olan Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya Bey de dün 
öğleden sonra Y alovaya gitmiş
tir. 

Yunan tayyareleri 
dün gelmediler 
Havanın muhalefeti 

tayyarelerin 
h~reketine mani oldu 

- Şehrimizi ziyaret edeceğini yaz 
'dığımız üç Yunan tayyaresi ile on 
'dört Yuann tayyareci zabit, dün 
havanın muhalefetinden dolayı 
gelememişlerdir. Dün sabah rkolor 
du erkanı harbiye reisi MiralaY, 
Tevfik Bey, Tayyare Cemiyeti ls • 
tanblı.l tubesi ııeisi Hasan Fehmi, 
müfettitlerden Baha Sait, Bahri, 

ı lsmail Hakkı, Ali Rıza beyler, pi· 
yanko müdürlüğü erkamndan F e 
ridun ve Fazıl, şube muakkibi Sa. 
lahattin Beyler ve Y eşilköyde bu
luna.n tayyarecilerimiz ve gazete • 
ciler Yunanlı dostlarımızı öğleye 
kadar Y etilköy tayyare meydanın 
aa beklemitlene de misafirlerin 
hareketlerini tehiıı ettikleri a.nla • 
tılmı,tır. Tavvareciler bu sabah 
yedide Atinadan Selaniğe hareket 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

San Fransiscodaki grev ko
mitesi grevin bittiğini ilan 
etmiştir. Şehirde tabli vazi· 
yet avdet etmektedir. 

___ s 

Tel.' { Müdür: 24318, Yazı itleri müdürü: 24319. 
idare Te Matbaa : 24310. 

Kurultay hazırlığı ____________ ..;;;..., ________ ~ __ 

Cemiyete gönderilen 50 
kadar tez tasnif ediliyor 
Kurultaya iştirak edecek zevatın dö'"~ 
yüzü geçeceği tahmin edilmektedil, 

'Kara/tayin içtima edeceği Dolmabahçe sarayının C/a. 
hilinclen bir manzara 

- 't'"tirk dili tetkik cemiyeti katibi 1 defalri kurultayın birincisinden da 
umumilik bürosu Dolmahahçede ha ehemmiyetli olacağına fÜphe 
topla.nacak ikinci dil kurultayı ha yoktur. Beynelmilel f(>hret ve kıy-
zırhklan:na devam etmektedir. Bu (Devamı 5 inci sahifede) 

eden b" ır~ """el ıra.zet lerd • · ır &Jang t 1 e e mtı§ar 
ı Jı! m :ı: ki; Dollfuaa e...f'fından öğreniyo
w d~ CorporatiF ua~'~aaı da rea • 

d,n:r· Avuıturyanın b:u ka_hul etnıek-
Fransız kabinesinde yeni 

bir sarsıntı alametleri 
Şehrimizdeki dünkü spor faaliyeti 

Jııl liüı.": fa§mamalıdır Ç!!'d1~.e atbğı a. 
t"f UJneti bunda İ> k ünku Dollfuaa 
ı a •lınit ve g n Mır aç gÜn evyel ia

_.. ne:ı:aı-er d h ene . Dollfuas b • ka 
ti' den k b. a . a uhteı'ne al k ır . ç 

)ad ~ ~neaıni teaia ed kara Yeru • 
' . a "aı:ı: oldu" d"k er en Avuatur. 

t daha k gu 1 ta.törlük me ki" 
Bu "fb UVVetlendinnitti. v ı-

bu .. ı ' arla da e ki 
•· glunkü corporaf~ 'lcorporation'larla 
-• ı b" f •on ar ..,... d tü. ır ark .. -ın a e .. 
)a~ bu nokta1!"..ze ç_&rpnı.a.kta.dır. Bü. 
1~ a. bir kanunla raı:nıen bugiin ltal • 
•e c!>'l>oration' reım.en kabul edi • 

hıuz olduğu .,.::;: hak!)ı:i mahiyetini 
lllırette teab. . a henuz esaslı b" 
"e b •t edıl · . ır iu ı_ın_un tatbikatı "".'eıtıııtır . Zaman 

ş F.g'tb, ıröaterecekt_hıze vaziyeti oldu-
) VVeleınird ır. 
~ iledir 1 B e corı>oratUnıe,. 

ju B una baka•- • m gaye•i 
unun g . uın. 

n a ka.d ayeaı, en hurd, 
#1' zapt vear memleketin "k teferrüab. 
v ' lrıeı:niek ~~Pt albna. alın..İ. tıııadiyatmı 

:, bun e ın iktıııadi tadır. Bir 
v tefrl: muhtelif tuh 1 Y:>t~ bir küldür. 

tıl Ley~ti ehtıek ~abil dee eg" ~,ınıd. biribirinden 
·' unıumıv . ı ır. Onu • . fi "'"'nktar kılnı eyı muhtel"f .. ."!" ı~ın 

ını 'l'abıta t . ak ve her biri 1• cu:ı:ulerıle 
.. - lendik eı~~ etmek laz aı araaında bir 
eıi ae:vde a ho:vle değild" mıdır. Halbuki 
n: •e r n evvel, İt mün.':..'.L ISe.n~ika. her 
7 aptına -~.,.,t erıtıin 7~nt 

velha.,1 • maaılara, .. . ...... 
tihıa) lı!'rek iş ııah· 1 ~deliklere, 1 l'ek . ~e fıat nokta.i : .,.., a.rumda i .. 

l Üc 1tÇılerle &enn Z&rından,ve ge-
l k ret cihet :~d ayedarlar aruınd 

ar. en çıkan ihtil'fl a 
B a araba-

.1_, unun • • 
"'111a bü ı~ıkn .. corpora.tion' 
b.,·ı yu tur. Bu 1 un Ya.zifeıi 

g ana k n arın b" "b" · b. ra ve nih ın trlne 
:ı:U~ar:e! tar":fında.n ~~:t a~ikad_ar bir 
d" şt .ı-ılmeaı b" reaı Yanı m k 
'Yatında b. ' ır memleketin "k er e 

B h ır ahenk .. ı tıaa. 
M. a· ~•U•ta ltaı a.:"cuda getirir. 

ıa.g, diyor ki·Y Nazırlarından 
- Yeni b" · • 

ll'elire~L 1" ıktıaad'ı n· 
1 ~ .. o b ı:am .,.. d 
efekkül et ~ u teıekkül h ucu a 

fUl>elerin. rnıf olan ntuht İ-F ukukan 
m.iieaaeaı·r.n 8.Ulodia.cipl' •,ı ietihsal l' ır, y . ıne i ·· . 
ın fU V <ını C<>rpo , tızerıne 
hudreti~Ya bu fUbe.ıin'ra.tıon, iatih&a .. 

Corp0:a~al!lt olacak!;nzinı etmek 
ki olan b on "" lô.zrın · 

h u terait d 1 gaYri .. f · 
ıa si ortadan k 1 ahiJind t mu a.rı-

lıte nıüh "rn al kınıyacak edıebbüaü ç·· k o an cih mı ır? 

J
' J-ati::" Ü nıa.kııadı teıekt ~~-d~r. . 

ted· nFzaten Liberali.tm~lu ıle corpo
. ır. akat b redd . 1 reddetın 

•ıııe Soc· I' u edıı &.cab k ek
l'll'ty ıa ısme Yanında b. a eııdi. 

B or mu? ır nıevk; a.. 

111 h ~nun faıiat ltal d 
. ıç :ı:annetın. ya a Yer bulaca - ı 

,. rhli Carı d •Yoruz. İtalya 1926 g • 
k'lıı a el Lavoro d ·ı' ta. 
teık~~utnda teabit edilen enıfenk iktıaat ' 
k , a. ın hukuk" , a at Yen' 
lea~ iYet ifade etı~/&a•ları hakkında ı 

,..: le.r~ o.n heı madd~~~ uın~nı! hüküm. 
y ke rıh ve va:ı:ıh b" Yenı hır kanun-

Fn h!' nokta~ b"lhır tekle ifrağ eder-
.ft &•ı:ı: ı·ı,.,,. 1 "'•a d.. .. v; t"tebİı·-~. 1 ralisme'i ı-edd:~~üıtt;. 3: dir d" uau tahıiye ve t ıgı gı 

tir t/e l<>ayaJizmi d ~rrufa. mani· 
t1 Rii .. ~nun için u e abu! etnıemiş-

~
j~f fat~onunde hulun:'umun menfaatini 

l eri tanı urara.k, şahsi men .. 
ôl~hrın • Yor Ve bunları b" "b" ·ı •• i\ga çal ırı ır. e uz-

"'· Bia . •t•Yor. ;r' llıeittedir~' bunu §U •uretle izah et • 

ı • -:- C orporat. 'I 
'Yı ortod L •on arın teşebbüsü tah-

'" d •· an "aldırd • k t'" .., •gıldir H" .. 11l'1 a ıyyen doğ. 
nay; rttill: b '.f •uphe yok ki her nevi 

' •r fe'l'eVe dahilinde ni-

T ardieu- Chautemps meselesinde Racfi •. 
kaller bir cephe almağa karar verdiler 
Tardieu çekilmezse Radikal nazırlar çekilecekler mi? 

M. Tarclieu 

PARlS, 20 (A.A.) - M. Tar
Clieu'nun tahkikat komisyonunda.
ki tahadetine ittila kesbeder et • 
mez M. Herriot, hadisenin ne gi
bi akıbetler tevlit edeceğini tetkik 
etmek ve icap eden kaıu.rları itti
haz eylemek için kabulü lazım ge
len usulü araştırmıştır. M. Herri· 
ot, Radikal fırkanın bu bapta tak 
dirde bulunmak ve hüküm e • 
bilmek için lazımgelen anasırı an
c;ı.k kabinede yapılacak müzake • 
rattan sonra elde edebileceği mü
taleasında bulunmuştur. 

Radikal fırkası riieııası, M. 
Chautempa ile mutabık kalarak 

%ant altına alınac.aktır. Ve patronlar J 

tayin edilen hudut dahilinde hareket 

1 etmek serbe..•tiaine malik bulunacaklar 
~"· Mesela sokakta gidiyorsunuz, e • 
ger bir poli.• memuru sizi umumi men 
kibe noktai nazanndan sağ taralı ta
kibe mecbur ederse, kendisine (hayır 
elendim ben •eyri.seler &erbesti.Bine 
malikim mi, dersiniz .. ) 

Bu noktayı anlamak lazurulır. Bir 
!°ralta herhangi bir sanayÜn umumi 
~aresi: diğer taraftan muhtelif iflerin 
iJ._are:s~ ... va~dır. Biri corporation'ım ifi .. 
dır. Dıgerı tefebbüsii ıaluıiye kalır. 

Acaba te§ebbü&ü §a.hai, bu um~i 
menfaat enditeıinin kuvveti altında 
fazla hırpalanmıyacak mıdır? Bu hu
auata . henüz aarih bir aöz aöyliyecek 
mevkıde değiliz. Çünkü corporationun 
.,, • ti" k azıye , anun]ann sarahati ne olur4 
aa ol.sun tatbikatta alacağı tekille da
~a zıyade tavazzuh edecektir. Çünkü 
ıktısadi alem, her bir cüzü yekdig" erile d . . . 
aıma ımtızaç hal· nde bulunan bir sa· 

at gibidir. Her hangi bir vidasının bir 
az gev§emeai veyahut fazla aıkıttırJ.. 

bu karan vermitlerdir. Radikal na 
zırlar, kabinenin yarın toplanması 
m istemitlerdir. Bu toplantıda t.. 
biatile M. Herriot dıa hazır buluna 
caktrr. 

Kabinede yapılacak müzakere 
ler Radikal fııbsmı tatmin etmQ 
diği takdirde mebuslardan ve a • 
ya.ndan, fırlra ie11a komitesile baş
lıca komisyonlar azasından mü • 
rekkep bir komite acilen içtimaa 
uavet edilecek ve bu komite lb,nn 
gelen kararları kemali salahiyetle 
ittihaz edecek ve icabında Radi • 
kal nazırların hük:Umetten çekil • 
melerine karar verecektir. Maa • 
mafih ya M. Doumergue'in mese • 
lede hakemlik yapması veyahut 
Radikal fırkanın tatmin ve teski • 
ni sııretile bu son tedbire müraca
at edilmiyeceği ümit olımmalcta • 
dır. Nazrıılar, yarın öğleden sonra 
saat 17 de M. Cheron'un riyasetin
de toplanacaktır. 

Telefonla kendisine müracaat 
olunan M.Doumergue yorgun ol· 
duğundan dolayı bu müzakeratta 
hazır bulunmak üzre Parise gelemi 
yeceğine müteessif bulunduğunu 
bildirmiştir. 

Kendisine bu müzakerelerin ne
ticeleri saatı saatine bildirilecek
tir. 

Radikal nazırlar, arkadatlarıla 
beraber şimdi.ki ahval ve şerait al• 

(Devamı 2 inci sahifede) 

maıı heyeti umumiye üzerine icrayi 
tesİr eder. Ya ileri veyahut geri gider. 
Veya dunır. 

Bunun için corporation'u idare e• 
den ellerin dirayeti bu mühim nokta
nın halline yardnn edecektir. 

Yukanda, corporation'lann iki ta
rafa kartı olan inhimak.ini kaydettik. 
Çünkü fatizın amele ve patron kuv • 
vetlerini corporation namı altında bir 
tetekküle tabi tutmakla herkesi mea
leklerinin mÜ§terek menfaatlerini mü
dafaaya, aonı-a da umumun menfa.tini 
vikayeye davet ebnittir. 

Bu iki menfaat arasında bir tevazf.n 
teeaaüa etmek imkan dahilinde midiı-? 

Hiç şüphe&iz böyle bir imkfuı var • 
dır. Fakat bu cereyanın ortada muva .. 
zenede kalmıyarak bir taraftan bir ta
rafa da kaymaar çok mümkündür. 

Her halde zaman bize bu cereyanın 
tatb"k edildiği memleketlerde ne §" • 

kilde bir netice vereceğ.ini ve ne veçhe 
arzedeceğini gösterecektir 

' -------- ---

ı 

Dünkü spor laaliyetinclen ııalıneler c: Yakaicla: Modadaki yelken yanflan - lk'tııat Vekili Celal BeY. 
Fener. Viyana maçını seyrediyor. Af'lğıda : Fahreddin PtZJa Fener kalecisini tebrik ediyor. Sağda : 

Fenerin attığı biricik gol Viyana kalesinde 

Meclis Reisil Wiyana: 2 - Fener : 1 
Kazım Paşa f!z· Ve~ihillkinci maç Pazartesiye ya Beşiktaş veya 
Tayyare mektebıni gezdıler J" • l 

Dün sabah altıda Kazım Paııa Fener-Beşiktaş muhte ıtıy e yapacaktır 
Hazretleri maiyetlerile birlikte hu

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

BUGÜN 
Z inci aahifed• 

ECNEBl MATBUATI VE SON HABERLER 
3 üncü aahifede 

YALOVAYA NE LAZIM? 
F c 1 ek 

SAM AMCA HASTA 
Münııu FAiK 

~ üncü Nhifed• 

,..!KİRLER ve İNSANLAR 
Nunillah ATA 

ÖZ DİLIMİZLE 
M. SALAHA TTIN 

S inci sahifede 

ÇOCUK 

Teniste Hasan Şirinyanı mağlup etti, Moda da 
yelken yarışları ve yüzme yarışları yapıldı 
Viyana W .A.C. ta'kımı ilk maçı· 1 

nı dün F enerbahçe stadında Fener
bahçe takıınile yaptı. 
Maçı seyre gelen altı yedi bin 

kişi arasında lktısa.t Vekili Celal 
Bey, Fahrettin Paşa ve bazr mebus
lar da vardı. 

Büyük maçtan evvel, dün yazdı
ğımız gibi, F enerbahç.e tenis kort
lannda tenis antrenörü Mısırlı Ha
san ile bu senenin "Milliyet,, tur
nuvası fampiyonu Şirinyan arasın 
daki teni.s maçı epey kalabalık bir 
meraklı kütlesi önünde oynandı. 

Çok güzel olan bu ttenis maçında 
Hasan fevkalade güzel bekhendle-

ri, uzun ve plase vuruşları, kruaze 
oyunlarile çok alkışlandı, ve Şirin· 
yam 2 . 6, 2 • 6, 3 - 6 gibi çok faik 
bir vaziyette mağlup etti. 

Büyük maçtan evvel bu tenis mü 
sabakası oynanırken, diğer taraf
tan ıia, futbol sahasında İstanbul 
küçükleri muhtelitile Fenerbahçe 
küçükleri arasında bir maç yapıldı. 
Güzel bir oyun çıkaran Fener kü 
çükleri muhteliti 3 ·O yendiler. 

Fenerbahçe ikinci Reisi Hayri 
Celal bey tarafından iki takımın kil 
küç futbolcularına madalyeler da
ğıtıldıktan sonra Viyanalı futbol· 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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TARiHi TEFRiKA: 91 
• 
ittihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ~AXIR BEYiN BIRAJCTICJ VESIXALARA GORJ:)' 

Giridin l zzeddin hapisanesinde 
mevkuf Türklerin 

öldürii.lmesi kararlaştırılmıştı 
Bu Türk aza arasında Terakki 

V(. ittihat Cemiyeti Hanya 'ubesi 
reisi olan Mustafa Tevfik Bey de 
hulunuyordu. Mustafa Tevfik Bey 
Prens Jorjun gösterdiği cebrü şid
det sayesinde kurduğu Girit Mil • 
lcl Meclisi hakkında Parise tun • 
l.ırı bildiriyordu: 

"Temmuzun iptidasında Millet 
Meclisi toplandı. Bütün Hıristiyan 
;ua Giridin Yunanistana ilhakını 
ilan ettiler. Bunun üzerine Giridi 
hımaye eden devletlerden cevap 
gelinceye kaıi'ar meclisin müzake
rderini tatil etmesine karar veril
Jı. Hami devletler tarafından ge
len cevapta ilhakın reddedilmesi ' 
ve dahili ıslahatın emrolunması 
üzerine Prens Jorjla tara.ftarlau 
heyecana düttüler. Zorla temin et 
tikleri ekseriyetle istediklerini yap 
mağa muvaffak olama.ddar. 

Bu muvaffakıyetsizlik üzerine 
Prens Jorj ile taraftarları Yunan 
gazetelerinde Türkler aleyhinde 
ne,riyat yaptınruya batladılar. Bu 
ne,riyat Türklerin Hıristiyanlar 
tarafından katliam edilmeleri için 
bir mukaddime sayılıyor. Güya Gi
ritteki Türkler Gir idin Y unanis -
tana iltihakına mini oluyorlarmıt. 
Türkler ortadan kaldırılmadıkça 
iltihak gayesinde muvaffakıyet ha 
sıl olamıyacağı için Prens Jorj ile 
taraftarları Türklerin öldürülme
lerini elzem addediyorlar. 

Türkler, mutasavver olan bu ci
nayetlerden kurtulmak iç'n lazım
gelen yerlere kalemle ve ağızla 
müracaat ederek himaye edilecek
lerine dair kavi vaatler almıtlardır 
Ayni zamanda hami devletlerin 
mümessilleri katliamı tasavvur e -
den Prens Jorj taraftarlarım yan
larına çağırarak tayet katliam ya
pılacak olurs, kendilerini mes'ül 
tutacaklarını söylemişlerdir. 

Buna rağmen Yunanlı reisler 
hiç çekinmeden: "Girit Türkleri -
nin müsavat& nail olmalarına kat'
iyyen razı değiliz. Onların katil ve 
irlamları bizce vatani bir vazife • 
dir.,. demekten çekinmiyorlar. 

G'ridin izzettin hapishanesinde 
mevkuf olan Türklerin öldürülme
leri kararla.ttınlmıftı. Fakat bu ci
nayetten vaktile haber alınarak bi
çare mahpuslar kurtanldı.,. 

Giritliler Hıristiyan idaresi al • 
tında inledi.ki.eri halde hürriyet ce
reyanlanna ve istibdadı yrkmak 
hareketler'ne ka'lı müttehit bir 
cephe gösteremiyorlardı. Çünkü 
mutaassıp olanların nazarında pa
ditafıa ve halifeye kaqı gelmek 
giıya günahtı. Taassubun, insan • 
!arın nasıl gözünü körettiğine bun
da,n daha acıklı bir misal buluna
maz: Şahsi ve milli namus varsın 
dü~manlar tarafından çiğnensin, 
fakat onları çiğneten halifeye el 
sürülmesin! 

Filhakika, Girit Beyler:nden ba
zıları Hanya'daki maarif matbaa
sında basılan "Sadayi Girit gaze-

• M " teaınin es'ül Müdürlüğünü Apti 

t;ni ve hamiyetini göstermitlerdir. 
Eğer Sıdtan Hamit Efendimiz bu
na razı olmazsa onun mübarek ~ 
ama taarruz ettirilmiyeceğinden 
batka, irtihali halinde dahi yerine 
geçecek olan hanedan azasından 
hiç birisi metrutiyet idaresini ka
bıd etmedikçe padifah ve halife o
larak tanılmıyacaktır. 

Celal Bey tarafından ortaya atı· 
lan bu sözlerin ihtiva ettiği tezvi
ratı ve meli.neti idrak buyurursu
nuz. Tafsilata hacet yoktur. Ab -
dülbaınit artık yer' ne Şehzade 
Burhaneddin Efendiyi geçiremiye
ceğini anladığından, timdi milleti 
kandırmıya çalışıyor. Buna muvaf
fak olursa, o zaman Avrupalılara 
"itte miletim razı oldu, müdahale
ye hakkınız yoktur" diyecektir." 

Abdülhamidin bu gibi mukabil 
tedbirleri eksik değildi. Terakki 
ve ittihat Cemiyetinin icraatını '• 
netriyatını sekteye uğratmak için 
Adamları da, bir taraftan öteye be
riye ajanlar saldırmak, d'ğer ta -
raftan nefrİyat yapmak suretile ça-
11'ıyorlardı. Mesela Kahirede Rü
f ai zade Mehmet Şekip Efendi na
mında birisi Abdülhamidin yaptığı 
zıdümleri örtmek ve halifeyi met
hetmek üzere "intibah,. namında 
bir gazete çıkarıyodu. Bu hezeyan. 
namenin bir fransızca nüshası da 
Par:ste intitar ediyordu. Bu Rüfai 
Zade Mehmet Şekip Efendi kim
di? Giritlilerin fikrine bakılırsa, 
Mehmet Şekip Efendi Hicaz De
miryolunda istihdam edilen bir za 
b'tti. Oradan kaçarak bir gün pe
rif&n ve açlıktan bitap bir halde 
Hanya'ya gelmi.ıl. Hanya'daki 
Terakki ve ittihat Cemiyeti azası 
onun haline acımışlar, ona bak
mıflar, yedirmifler, içirıni,ler, a • 
ralaruıda para toplıyarak Marsil
yaya kadar seyahat parasını da te
min etm'tler ve Mehmet Şekip E
fendiyi Marsilyaya göndermişler
di. Aradan bir kaç ay geçtikten 
sonra ayni Mehmet Şekip Efendi 
Abdülhamidin meddahı olarak or
taya çıkıyor ve Kahirede, Pariate 
gazeteler netrediyordu. O devirde 
böyle maceraperestler çok oldu -
ğundan, fırsat bıdan bir krue, Ab 
dülhamttten para sızdırmaktan ge 
ri kalmadığından ve ahlakı mefin 
ve mesleğinde sebatkar pek az kim 
selere tesadüf edildiğinden buna 
hayret etmemek lizımgelir. 

Girit islam.larmın hali 1906 se
nesi tefrinievvelinde çok acıklı bir 
tekil almıftı. Bir taraftan T riso is
yanı zuhur etmifti. lntihahatta ek 
aeriyet kazanmaları zorla menedi
len komiteciler dağlara çıkmıtlar
dı. Bunlar haklarını silahları ile 
müdafaa etmek iet'yorlardı. Diğer 
taraftan Giridin büıtbütün Yuna • 
nistana ilhakı için lıi.zım olan ha
zırlıklar yapılıyordu. Yakında ha
mi devletlerin askerlerini Ciritten 
çekecekleri ve onların yerine Y u
nan askeri getir:leceği söyleniyor
du. Hanya'daki Terakki ve lttmat 
Cemiyeti Şubesinden Parise yazı
lan mektuplarda deniliyordu ki: 

-Bitmedi-
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Amerikada vaziyet durulu_11or 

Umumi g;ev komitesi gre
bittiğini ilan etti • 

vın 

Son Fransisco grev komitesi şehri ablokadan 
vazgeçmit ıokanta ve mağazalar açılmııtır 

NEVYORK, 20.A.A. - Grev komi- ı efkim urnumiyeye çarparak kırılmııtır. 
tesi 174 reye karşı 191 rey He umunü Şı;rau da muhakkaktır ki, masum ka-
ıırevin bittiğini kabul et~ş~. 1 dınlann ve çocukların aç bmdalm:ısından 

Oakland'da ıırev komıteıı, San Fruı- mesut tutulmamak.k için, ıır- komitesi ev 
ciıco'da vaziyetten dolayi. artık greve velce ıehri abluka etmek için vermit ol· 
devam eCmekte mana kalmadığım bildir- duğu karardan derhal vazgeçmiı ve şelı-
miıtir. re yiyecek ve havayici zaruriyenin gir-

Poliı 25 komüniıt tevkif etmiıtir. mesine müsaade etmİ§tİr. 
Send'.kaya dahil olmıyan bir işçi grev L ,__ ~ıa ,. _ - , __ ._. ·ı d aral t o....... ve u..ger magaza- .. aım en 

laraftarlan tarafm ~ Y anımı ır. açıln:aktadır. Tramvaylar ve Yapur!ar 
Te.anüt grevı yapanlar rlündenberi çalışmağa batlamııtır. Ve 

SAN FRANCISCO, 20.A.A. - Crev denizdeki gemi.ere limana uğrıyabilecek-
komitesinin kararı tesanüt .gre~i yapan leri bildirilmiıtir. 
bütün sendikaların tekrar ıtlenoe bal
]a..,,alarına sa!k ohnu;tur. 

Yeni bir ihtilal 
PORTLAND, 20.A.A. - Ore~on hü

kUrr.et r isi asayişin tem.ini için milli 
muhafızların seferber edilmesini emret. 
rr iıti~. Bu karar it federasyonunu k·z.. 
drrn •• şbT. F edensyon umumi katibi, 
umumi grev karannı son hadde kadar 
tehir edeceklerine dajr İtçi t'd •rkri h
rafmdan ayi.andan M. Vagner'e verdik
leri sözün hükmü kalmadığım bildir. 
mittir. 

PORTLAND, 20.A.A. - Crev ko
n:itesi, ,,birden 10 .ıni1 mesafede bulu
n'\11 milli muhafızlar ş.ehre g:rdiği tak. 
dirde umumi grev illn edi~eceği.ni b:t. 
rlirmiıtir. 

San F ran•i•kor.un zaran 
SAN FRANSISCO, 20A.A. - Vali 

kanşıklıklar olmıyacağına kanaat ııeti
ı cne kadar m"lli muhafız1an fehjrden 
geri çe'rn-iycceğini bildirmiıtir. 

San F t'a.lllİsco'nun grev yüzünden 
Rcrdüğii zarar 150 milyon dolardır. CttY 
csna.ınd• 8 kili ölmüt, 197 kiıi yara· 
lan:nııt:r. 

Kıtlık tehl•kai zail oldu 
SAN FRANSISCO, 20.A.A. - A.-

mcrlka matbuat',na göre umumi grev 

Alman nazırları 
dinlenecek 

BERLIN, 20.A.A. - Batvekil 
M. Hitler, Münibe gitmek üzre 
Berlinden ayrılmı~tır. Mümai
leyb orada Berchtergadendaki 
ikametgahında istirahat edecek
tir. 

D:ğer hükUınet erkanı da ya
kında payıtahttan ayrılaca.klar
dır. Hükümet erkanının tatilleri 
eylülün ilk günlerinde Nuerem
berg de ruui fcdtasmm aktedece
ği kongrenin toplanması zamanı
na kadar devam edecektir. 

Almanyadaki idamlar 
BERLlN, 20.A.A. - Alman hü

~ neti, parlemeırto heyeti umu
miyesini eylül ayından evvel içti
maa davet etmemeye mütemayil
dir. Hükümet, 30 haziranda y~ 
pılan idamların son kargataJrk
lar yüzünden tahaddüs etmi, bü
tün meseleleri halletmi• o!duğu 
mutaleasında bulunmaktadır. 

Viyauada gene bir bomba 
patladı 

VlY ANA, 20.A.A. - Polis i
daresi binicilik mektebinin önün
de bir bo111ba patlamı,tır. Uç ki
ti yaralanmı,tır. İki kifinİn yara
sı ağırdır. Zannolunduğuna gö
re bu mecnrhlar, su:ılout &mille
rinin b:zzat kendileridir. 

M. Norman Davis Nev
yorka dönüyor 

LONDRA, 20.A.A. - M. N onnan 
Danı ile deniz itlerinde Amerikanın di
ğer iki murahha11 Nevyorka hareket et
miılerdir. 

GreYCile.-in ekseriyetinin yabancı ko
münistlerin oyuncakları ve Amerika 
müesseselerini yıkmak niyetinde olma
dıklarını İ•pa.J etmek iıtedikleri de mu
ha'<kalı:tır. Bu itibarla ıendikalar gö
nüUü gruplar yapmış:Udır. Ve bunlar 
komünistlerin umumi karargi.hlaranı İm
ha etmiıler poliı için mü'ritleri yaka
layıp hapioe atmaktan başkada it bırak
rnamıılardır. 

Bununla ber.rber ortada mühim mese
leler vardır. M. Rooıvelt kütleler tara
f ndan bankalar ve büyük sanayicile.-e 
klll'lı İntihap rd tmiıti. Bu, ve Milli 
k1lk.nma kanununun işçaere Rndika 
yapmak haklar.nı tanıd ğı un..Valamaz. 
Halbuki, patronlarm ekseriyeti işçilerin 
ıen füca hakluru tanımağa taraftar de
ğild:r. Ve bir taraftan da işçiler bu bak
la. ını kabule gittikçe azmetmektedirler. 
Binaen.sleyh umumi gre'Yİn neticesi ka
rış klık devre.sini bitirmekted'.r. Ve hü
k-Umet vaziye<J:ni tespit zaruretindedir. 

lşci'ern itidalini kaydetmelc lazım
dır. Müfritlerin tethişçilikleri de ancak 
b-.zı muhabirlerin hayalhanelerinde T\i .. 
cut bulmuıtur. Şiddetli hadiseler işçile
rin müfritlere kartı hareketleri amasın· 
da olmuştur. 

Belçika hükumeti fevkala
de ıalahiyetler isteyor 
BRUKSELLES, 20.A.A. - Hü

kUınet tarafından iıtenilmit olan 
fevkalade aelahiyetlere ait mü
zakereler esnasında M. V ander
velde, sosyalist fll'kası namına 
hükumet aleyhinde rey vereceği
ni çünkü bu istenilen ıelahiyetle
rin otoriter bir rejime doğru bir 
istihale tetkil edeceğini söylemit
tir. 

Tardieu'nun nutku ve 
F ransadaki teıirleri 

PARIS, 20.A.A. - M. Tardieunun 
parlamento tahkik komiıyonund~ki ifa
desi çok büyük bir galeyan uyand:r
m · tır. M. Doamergue'in yazettiği fır. 
kalar mütarekesi, iht'raıları yeniden 
uyanan gazetelerin ağzında manas z bir 
kelime olarak kalnuıtır. Sağ cenah ııa· 
zet'!?eri bu ifadenin 1arahat ve samimi .. 
yetini medhetmekte, halkubi ıol cenab 
gazeteleri fırkalar mütarekesini fedıe
de:ek mahiyette buldu.klan bu beyana
tı ıiddetle takbih eylomektecl:rler. 

Letonya • lngiltere ticareti 
LONDRA, 20.A.A.- lngiltere ile Le

tonya arasmda yapılan ticaret mukave
lelİ son günlerde 1 ngiltere ile Estonya 
arasında yapı!an mukavele hatlar.na is
tinat ellınektedir. 

Letonya, bilhau.a z.irai mahsuller üze
rinde, en ziyade ten:ih edilen millet 
maddesinden istifade etmekte devam e
d~ektir. 

Letooya bilbaua mensucat olmak Ü· 
zere bu1 lngiliz mallar nın ithalab için 
gümrük reıimlerini tenzil edecektir. 

İngilterede hayvaa bes
leyicilerine yardım 

LONDRA, 20.A..A. - Avam lcamara-
11, ikinci kiraaıinde 24 reye karşı 216 
rey ile lngiliz hayvan beıleyiciie~ne :r 
ınilyon lngiliz lirası tahsisat verilmeıim 
kabul ebnİf ti. 

Ağa Zade Rifat Efendiye ve B...
muharrirliğini de Mehmet Mac't 
Beye vermitlerdi. Ahmet Lütfi 
ve Mustafa Tevfik Beyler gibi Os
manlı Terakki ve ittihat Cemiye
tinin faal azası o gazeteye yaklas
tırılmamıflardı. Çünkü onlar "K~
fir yeni Osmanlılardan,, id.ler ve 
zalim Abdülhamidi methetmiye • 
cekleri muhakkaktı. Ahmet Lütfi 
ve Mustafa Tevfik Beyler gazeteye 
yazı yazacak olurlarsa, Girit'te Te. 
rakki ve ittihat Cemiyeti azasının 
çoğalmasından ve Jön Türklerin 
kuvvetlenmesinden korkuluyordu. 
B'r rivayete göre "Sadayi Girit,, 
Umumi Meclis intihabatında ııah
si menfaatler teminine alet edinil
mek üzere tesis edilen bir gazete 
idi. Abdülhamidin adamlarından 
olmakla beraber kendisini hür fi. 
kirli bir adam gibi gösteren Celal 
Arif Bey isminde birisi Giride uğ
ramı,tı. Oradan Parise gidecekti. 
Gerek bu Celal Bey, gerekse Girit
teki mutaassıp muhitin dfıtünceleri 
hakkında Hanya'dan Parise yazı
lan bir mektupta deniliyordu ki: 

EBi MA BUATINDA OKUDU 

"Celıil Bey, büyük adamlarımı
zın hilafetin değiştirilmesine razı 
olmadıklarını söylüyor. Şu kadar 
var ki Sultan Abdülhamit Han E
fendim 'z kanunu esasiyi İcra mev
l<iine koyarsa, o zaman Şehzade 
Burhaneddin Efendinin Veliaht 
tayin edilmeaine muvafakat ede
ceklerdir. Bu büyük adamlarımız 
bu fikirlerini Abdülhamit Efendi
mize kat'i ıurette söylemek cesare-

lngiltere'de Alman 
mensucat fabrikaları 

Berlin'den bildiriliyor: /ngiltere Da
hiliye Nazırı, kadınlar için haur el • 
bi)se imal ed.ın Berlin'li 19 firma ile 
bir kaç haftadanberi 1'aki mii;ı;akere
lerden aonra bunlann /ngiltere'de fab. 
rika ıubeleri teaia etmelerine müaaade 
vermiftir. Bu fabrika ıubelerinin in • 
giltere'de te•İ•i Alman hükumet ma • 
kamatının ait olduğu dairelerinin tas• 
vibi ile tJUk"'1ulmaktadır. Mevzuuba
hia olan 19 BeTlin'li firma Almanya'da 
kadınlar için hıuır elbiu imalatı saha
aında muteber müeueselerdendirler. 
Bunlar, müıterek bir faaliyetle /ngil
terede ıubeler tem edeceklerdir. Bu 
fUbelerin menaup olduktan ana fir • 
malar merkezlerini Almanya' da mu • 
halaza edecekler ve /ngütere ile do • 
minyon/ardan gayri her ecnebi mem • 
lekete ihracatlarına devam eyliyecek
lerdir. Ana firmalar, if ve Faaliyetleri 
ni yakanda zikredildiği veçhile kı•men 
lngiltere'ye nakletmİf olmalanrulan 
dolaJ~ -leye yol vermemeyi taahhüt 
etmiflerdir. Alman döviz; murakabe 
daireleri /qiltere' de fUbe açmtf olan 
her firma için 20 bin Rayhfınarklık 

münakaleye mİ#ıaade etmİflerdir. Fa- ı 
kat bu münakale tamamen mal ve ma .. 
kine oalrak tatbik edilecek ve bu su
retle döviz bl<İnf08U bu yüzden hamu
leli görünmiyec:ektir. 

/ngilteredeki 19 ıubenin tuisatı i
çin muktazi iıletme ve.aiti bir lngiliz 
grupu tarafından temin oulnacaktzr~ 
Hükumet, lngiltere'deki Alman fabri
ka ıubelerinin bütün iflerini ve para 
muamelelerini murakabe etmek üzere 
bir mutemet ta~ edecektir. Bundan 
maada ha:.ır elbiae için lngiliz imalat
hanelerinde "'1rfedilen kumaılann ve 
harçlann cugari yarı.sının Alman men
ıeinden olması mecburiyeti va:.edilmiı
tir. /ngiltere'de te6'.s edilecek Alman 
fabrika fUbelerinin doku:wnun mer • 
kezi Manchester'cle kurulacaktır. /n
giliz hükumeti Alman firmalannın ba 
ıubelerinin te.ui İçin - alakadar ln
giliz gruplarının şiddetli mukavemet
lerine rağmen - müsaade vermiftir. 
Zira yeni fabrikalar vas<taailf! lngilİ% 
ameleleri, bilh<i"° büyük iı•i:.lik hü
küm süren mıntal.alarda İf bulacak • 
lardır. Bundan maada bu lesi.at ile in
e-iliz men•ucat sanayii için de sürüm 
imkÔllları elde ediı-ektir. 

(Pdter Lı..yJ) 

Rusya'da bir porselen 
ve fayans kombinasi 

Maryopardan Tass Ajansına bildi
rildiği.ne lfÖre, Mariyopol'da büyük bir 
porselen k-1bina. vücuda getirmek 
için infaata b"!lanmlftır. Bu kombina 
üç esas teşekkule aynlacaktır. Birinci
sinde matfak qya&ına müteallik par· 
selen kaplan yapılacak, ikinci.inde 
sıhhi ihtiyacat için laumgelen malze
me imal edilecek, üçünciil:ünde yük • 
sek voltajda elektrik tesisatı için por
aelen edevat yap<lacaktır. Bu kombi
na •enede porıelen rJe !ayana olarak 
47 500,000 ruble, diğerinde 30,500,000 
p,;rça eıya imal edecektir. Amele mik
tannın dokuz bine yakın olacağı tah
min ediliyor. 

Porselen ve layan• lı.ombina.s.mın in 
ıaatı için yüz yirmi milyon ruble •ar· 
fed'lecektir. 

Rusya'da ağır sanayi 
1934 aenesinin illt yanıuula Soııyet 

Ru•ya ağır .anayi mamulatı lıakkmda 
fimdiye kadar neıredilen resmi rakam 
lar, 6eçen unenin ilk yanaına nİ6bet-
1e mühim bir tuayiit gödermektedir. 
Çelik laıbrikalaruula kÔllınuıMtrU - ha-

~ Yunanistanda beş senelik 
mali program 

ATINA: 20 (Milliyet) - Halkçı Atina· mebusu ve aabık Maliye 
Nezareti müste~arı Mösyö Olambiyos dün Mebusan Meclisine 5 se· 
nelik bir mali program arzetm'ştir. Bu programa bir de memleketill 
mali vaziyetini ı.Jah edecek iktısadi tedbirleri havi bir rapor raptet· 
!emiştir. 

Bir Yıınan vapuru karaya oturdu 
ATINA: 20 (Milliyet) - "Ellas,, namındaki 2411 tonluk Yunatı 

yük vapuru Yunani•tanın Sunyon burnunda tehlıkeli surette karar" 
oturmu~tur. Vapur 1000 ton yükle Selanikten ltalyaya gitmekteydi. 
Vapurun kurtarılması için Pireden tahlisiyeler gönderilmiştir. 

M.Baldvin lngilterenin geni 41 hava 
fil osu vücude getireceğini tegit etti 

LONDRA, 20 ( A.A.) - Başvekil muavini M. Baldvin dün akşaftl 
mecliste hava ifleri siyasetine ait clup muhafazakil lar tarafından öte• 
d~nberi •abırazlıkla beklenilmekte olan beyanatta bulunmuştur. lıfufll'I 
aileyh hava kuvvetleıinin arttırılacağını söylemisti. 

Yeniden kırk bir hava filosu vücude getirilec~ktir. Bu lilolann 33 ii 
lngilterenin ve diğerleri Je imperatorluğun muhafazasına tahsis edile· 
cektir. Prog.'ıamın tatbikı, ihtimal silahları bırakma işini ileri götürmek 
kaygıuu ile ve devletin mali işlerine naazran tadilata uğrayacaktır. 

LONDRA, 20 ( A.A.) - Başvekil muavini M. Baldvin, Avam Ka • 
· marasında beyanatta bulunarak /ngilterenin diğer memleketlerin Jı 

ayni yolda hareket edecekleri ümidile teıılihatını tehlikeli bir surette teıı 
zil etmi' ve fakat .ilahları bırakmaya ait müzakerelerin sürüncemede 
kalmıf olduğunu ve birçok mahafilde end4eler başgöstermi' bulundu· 
ğunu söylemiştir. 

M. MacDonald'ın Amerikaga 
gitmesi isteniyor 

LONDRA, 20 ( A.A.) - M. M actf,onald ile M. Roosevelt arasın/fi 
bir telaki vukuu fikri kabinede taraftarlar bulmaktadır. 

Ba,ııekil, aayfiyeye gitmeJen evvel bu tasavvurunu izhar etmif !Ji 
Fakat kendisinin bu niyeti arkadaşlarından birçoğunun fiddetle multD
vemetine maruz kalmlftır. Arkadtlflan ~imdi böyle bir mülakatın hali· 
hazırda mevzuubahis olan meselelerin faydalı bir surette müzakereııitıB 
medar olacağını ve bilhassa bahri ve iktuadi meııelelerin tetkikine ya
rayacağını diifiirunektedi:r. Londranın Amerikan mahalili ise bahri nolı 
.Dİ nazardan her türlü müzakerenin teşrinievvel ayından evvel mell • 
simsiz olduğunu söylemektedirl€r. 

Tekirdağ- Hayrabolu yolu 
TEKIRDAC, 20. A.A. - Şimali Trakyayı denı'ze bağlıyan ve E· 

dirnenin sahil güzergahı saydan Tekirdağ • Hayra'1olu yolunun ildi· 
aaJi noktai nazardan daha lüzwn,'u olduğunu gören Vali vekili Nalıa 
len heyetini ve bu seneki amelei mükelleleyi bu yola göndermiftit• 
üzerinde esaslı ı'nfaata l>Qflanan bu yolun Trakya iktisadiyatında 
mühim bir rol oynayacağı muhakkaktır. Saray, Çerkeaköy, Çorlu İl' 
tasyon yollarındaki inşaat ve silindiraj devam etmekıedir. Tekirda· 
ğın Çukurçefme caddesinde parke döfenmektedir. 

Güç bisikletçileri Ardahanda 
ARDAHAN: 20 A.A. - Muhafız Gücü bisikletçileri dün ıaat 10 

da Ardahan'a vardılar. Şehir haricinde gücün eski azalan ve fehirdl 
kaymakam, belediye ve Cümhuriyet Halk Fırktuı reisi ile al.ay zabi· 
tanı ve halk tarafından pek samimi surette karfılandılar. 

Fransız kabinesin- Küçük esnaf kanu-
de sarsıntı nunun tatbikatı 

(Başı 1 inci aahifcdc)) -r

tında milli birliğin muhafazası 
mümkün olup olmadığını tetkik e
deceklerdir. 

Gazeteler, radikallarm M. Tar· 
dieuyu istifaya mecbur edecekleri
ni ve bunu yapamadıkları takdirde 
hükumetten çekileceklerini yaz
maktadırlar. 

PARIS: 20 A.A. - M. Tard'eu' 
nun ,ebadeti yüzünden tehaddüs 
eden mesele, kabinede taati edile
cek izahat ile kapatılmıyacak o
lursa M. Doumergue'in önümüz
deki hafta bidayetinde T ournefeu
illeden Parise gelerek meselede 
hakemlik etmesi muhtemeldir. Sa
lahiyettar mahafil, M. Doumergue' 
in M. Tardieunun tahkikat komis
yonunda bu tarzda fehadette bu
lunacağından haberdar olduğu su
retindeki tayıayı tekzip etmekte
dir. 

RIMIZ ) 
ziran aylan zarfında 9 milyar 400 mil
yon ruble kıymetinde ' makineler imal 
edilmiftir. Bu rekor rakamı, 1933 11e· 
nesi.nin kcinunasani .. hcuiran ayları 
zarfındaki zamana nisbetle kıymet i
tibarile yüzde 28 bir tezayüt teşkil e
cliyor. Bımwıla beraebr resmi istatistik 
mamulatı miktar itibarile değil, yal • 
nız kıymet itibarile bildirmiffir. 

(Neue Züricher Zeitunw) 

Amerika'ya alkol itha
li artık tahdidata tabi 

değildir 
VQfington'Jan Reuter Ajan•• bildiri· 

yor: Mü•kirat memnaiyeti kalJınlJık
tanberi üçüncü defa olaral. '!.fwkirat 
kontrol ittihat. dairesi,, ecnebi mem· 
leketlenlen ,.elecek alkollü meşrubatnı 
tahdiclatnz olarak Amerikaya ithali 
- I eyliilJe baılamak Ü;ıere iki ay i
çin - caiz olduğunu ilcin etmiftir. Bu 
tedbir alkol kaçakçıları ile mücadele 
etmek maksaJile ittihaz edilmiştir. Al
kollü mqrubat, yukarıda gösterilen 
makam tarafından tmuim ve ita olu
nacal. 1754 veıaika aahibi tarafından 
ithal edilebilecektir. 

'.:,:..U. Freie Pruae) 

(Başı 1 inci aahifedc)) 

Aşağıdaki sanat ve hizmetleri 
yapanlar da bugünden itibaren ,,,.. 
nat ve mesleklerini 21 eylül tari· 
hine kadar terketmit olacaklardır·: 
Her türlü müesseselerde, ticarethıı.· 
ne, apartıman, otel ve tirketlerıd1 
bekçilik, kapıcılık, oda.batılık, b~ 
hamam, kahvehane, gazino, daıısi.C 
ve barlarda kadın ve el'icek hizoıet· 
çilik ayak satıcılığı. 

Bu gruptan maada müddeti 21 
S • 935 te biten daha üç gnıp aaJJAlt 
ve hizmet erbabı bu tarihlerde iti"' 
rini terkedeceklerdir. 

Bütün dünyada olduğu gibi biı
de de çoktanberi tatbik edilmesi il• 
zımgelen küçük sanatlar kanunıJ

nun ecnebilerin i9lerini tasfiye et
melerine meydan vermek için ge
ciktirilmitti. Alakadarlar dün a1'ı
tam işlerini terketmek mecburiye
tinde kalan ecnebilerin iyi fCJ'Bİl i· 
çinde dükki.nlarını ve yerlerini ele" 
retmektedirler. Bugünden itibareJI 
yapılacak kontrolda bu itleri yal" 
maktan menedilen ecnebilerden 
hepsinin itlerini tamamen terket• 
mi• olacakları muhakkak göriil• 
mektedir. 

Esasen hu sanat ve hizmet erblV 
hına ayrı ayrı tebligat yapılmıftıf• 
Bugünden itibaren ıanatlannı tet" 
ketmek mecburiyetinde olanl,.,
da ayrı ayrı tebligat yapılacekt"· 

Tekirdağda yıldırım 
TEKIRDAC, 20.A.A. - Buı;ii11 

yağan şiddetli yağmurlar esnuııı· 
da telıre iki yıldırım dütmüt· B•• 
zı elektrik telleri kopmuıtur. Jıı• 
sanca zayiat yoktur. 

Bir orman yangını 
HANOVRA, 20.A.A. - Yun--: 

torf yakinindeki bataklıklarda .pıt 
yangın çıkmıt ve Neuıtadt ;le 
Vunstorf arasındaki büyük or· 
manlara sirayet elmittir. Orıııall"' 
sirayet eden bu yangının sab•'ı 
üç kilometre tuhmdedir. 
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'YALOVA 
insan iı..__ • . ı 

lovanı _ ~'!_tinı. uzattıkça Ya-
ı. l . n. iılıyet o.zenne olan iyi te
ı~: .e~ını takdir ettiği kadar eksik
riktnı .de yakından görüy01\. Bu ek 
ol erın, kaplıca müeuesesine ait 
iı:a~tan ziyade bu sıhhat kayna
lı a ılk cam veren hükUmet tara-

ndan yapılacak bazı b.. "k h lel ı uyu am-
er e münasebeti vardır. 
Bakınız. Bugün kaplıca m .. 

•esi · uesse-
nın 180 kadar müıtahd • 

var B kab'l enu k . ."'!a mu ı kaplıca otelleri 
~f kışı bannclırabilir bilir m. • 

nız?. Azami 200 ki . B ısı -
her .zaman dol şı. u rakam 
rndiifteı: iye bir ~;ta~duehal~ e hbeer 
e er H' m ısa t 
İyi bir f~~"J~' noktasından bu çok 
müıtahdemıra ~a: hatta yalnız 
çe itibarif Y ıgı cıhetinclen - büt 
d . e zararlı bir m" h d 

ır. Bu koca ·· • Ufa e e-
dem ayl w dmuessesenın müsta"iı

ıgın an başka l b. 
11Ul8ra/ı da düfiinü B ~- ~ ın bir 
rı korumak . • n. utun bunla-
,,. ıçın ancak H. • 
'<asından Eylul azıran or-
ren ü .. b sonuna kadar .. 
lük) Ka' kiu~k" uçuk .aylık (105 a;;,8;: 

ı mevsım· .. h a
rnesi lazımgele d uç. alta sür-
ne taksim ed n kte avı devreld-

• erse an k be vı müddeti ld' ~a ş teda 
105 gün) Ş e h:,;clerız. (21 X S 
reler esn:Uı ud e bütün bu dev
kifinin bulu~d a ~ami olarak 200 
b~e ancak 200~gu~'! kabul etsek 
bılecegwi net' • kişı tedavi edile. 
d ıcesıne va B ar az hast ·ı d rırız. u ka-• • aıe eoko .. 
enın masraf ı..__ ca muesse-

kl 1 Çl1<r71rrv ... cu ar bile talı • -.ıacagını ço • 
de? mın ederler. O hal-

• O halde Yal 
ılk iş bir bü .. kva kaplıcalarmda 
150 YataL' Yu otel yapmaktır. 

RU mode b" • 
•ene EylUlde • rn ır otelın bu 

111 haf>ea. ald 111f4'hna b«flanacağı
rnemesi yal ım. Bu kararın değiş-
.>'<lnı temen:;';nıj ~İ•i. içi~ çok şa 
v'!' ki; b el ':_· kincı bır nokta 
ı. u ana ..,._J .. ekl" 
oır teıir eld :°u.gu ve sur 1 

fır. O d k c e
1
tmege matuf olacak 

mak ve k ap ıcayı ka.s:abalaştır • 
kü halile ~abf ıklaştırmak. Bugün 
Zın ü b ap ıca müenesesi ya 
f>o .. ,J,.,. ebş.Yiiz kifisi olan ve kıRJ~ 

>""-., ır t1aufj d' x :ı-· 
•awiye ki. B .. ~~ ıy~ rr. vyle bir 
Jctrtdcrn •• • ııtun ıhtiyaçlannı dı
le. y cı1C:ehnr •• Hatta ahalitlini bi
.. JSOo ki a.kaplıcalan nüluıu 1000 
r-•· ft olan bir kcuaba hal" q(nce • kend. • ıne 
BanUn ~ • ını kuı!tamuş olur 
rii Sad lfın eski Seyıiaelain m"d": 
ı.• ~ilah Beyin rok "k u ul 
~r Proıe.'rad ;ı- mu emme 
İeye aı_l ı en bahsettiler. Bu pro 
L RintOhad ki 
0 11 •iifunlard ar )'attı hemen 
karar verd" a '/ı"" ta~viye etmeye 
lıca civarı ı~. u proıeye göre kap 
Yenlere be~ a ev Yaptırmak iate
bu evin yap':1',:;razı ~erilecek • 
hamyonlarlG b ;eınen vapuır ve 
bu evlere iki •e e ava taşınacak • 
bedava verileceke .. •u ive elektrik 
•efle müddetle ,,.- udste ik gene ihi 
PUT - ır em · ,.._o8u Veri/ k eccanı va-

Bu rh: el ece • 
o-Z 'ftr • • 

evvela ..... 0ıenın tatb ·1n • • 
arazının b ,.J ı •ftn 

Ve ecnebile • d ecıava verilmui 
7ak •atın ah:: e 0 civarda top • 
me8i hakkınd cıaı'!a miisaocle edil
mif. lfte bu a ~ır kanun lazım i
)'or M" b proıe ()kanunu b kl" 
ı. us et zA e ı-
oir İf atlan/ arne ~ ve •eri karadı 
tereddüt et~ ol~wu_gunda kim.enin 
rraizin rok edk ıgı lktıaat vekili • 
ı. ::r Ya ında b L Rartacaa. d u Ranunu rı 

a .n an em. l ;ı- • 
~an ka lı ın o malıyız. O 
•ene zarlı~:an.ı_n etralı dört beş 
lcırla hUS11si ot~'rel ve fİrin villa
IQ dolar K l er ve P<ınsiyonlar 

. ap ıca da k d" 
~~ bir muhit do.. ~n ıne mah 
•ki köy kalab l fı"'" cıvardaki bir 
na ii:zerindek~ ıAdşır ve eğer Tu
bu kaplıcaları . cıkale halkının 
hında mevcut ~va'!na iskanı hak.
dilirae elli ' r lıkir de tatbik e-
(V; ·) . ene sonra T" L• • 

1 
fi •ı olmı urmyenın 

ıca ha10ı,.... Ya namzet olan k 
l 

-ının b .. ..J ap-
alı mı1 olur. ugunuen temeli 

• Ve, bundan •onra 
ıle Yalova iskelea· da lstanbul 
mil mesa/eV: nı"hı ar0ısındaJn 22 ,,. ayet b" 
•aatte alacak süratl" b" o· buçuk 
ı\•Ld t ır vap . 
. ~ en kaplıcalara i le e ur_, ıs-
ıdareye a"t olacak bi~d: ceh ve 
2<rm ot b.. · .1 munta 
t b o us seırıoısı e kaplıcalar I • 

d
an ula Büyükdere veya B .. ..ks-" 
ak d uyu a-

hal a ar yaklaştırılınca mesele 
bah'"ı ~z. _bınlerce kişi o .zaman sa-

arı •ş "d" ~ere yazl ~ gı ıkp akşam dönmek ü-
dacla ıgı. yu arı boğaz veya A-
ka , geçırecek yerde yal 

P.ıcalarına hatta y :-ı ova tran 
1
• aıova ya/ıla 

h eg ır. istedikçe hem denizci · 
~ kaplıcalardan istilade ed::.n 

rı unun için de, bundan dört•~
b: ~~ve.~ b;r harap su. ıızınhsını 
la gunkü mamure halıne getiren 
.ı arn~e gibi, değilse bile o kabil _ 
qen o" h" 

8 '~. ımnıet ister. 

1
• ugune kadar Yalova müessese 
~~-~car/edilen para birçoklarının 

u ala;ta :ıe sövlcdikleri gibi mil 
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EHİ R HABERLERİ 
~ 

lstanbul-Londra 
Asfalt yolu 

- Fırkada 

Edirne ve Kırklareli valile
rile bir toplantı yapılacak 

Edime Valisi Özdemir Salim ve 
Kırklareli valisi Faik Beylerin me
zun en şehrimizde bulunduklannı 
Yazmıştık. Aldığımız malilmata gö
re iki valinin burada bulunmasın
dan istifade edilerek İstanbul va
lisinin de iitirakile bir toplantı ya
pılacak ve stanbul - Londra asfalt 
yolunun memleketimize tesadüf e
den kısmının inşası üzerinde görü
fÜlecektir. 

f.stanbul • Londra osesinin mem
leketimize isabet eden kısmından 
başka kısımlan kimilen İnfa edil
miş veya edilmektedir. İstanbul vi
layeti arazisi dahilinde bulunan 
kısımlar da bu sene yapılacaktır. 
Şehrimize yeni gelen Çingeneler 

Son zamanlarda şehrimize ge
len çingeneleıı çoğalmıştır. Bunlar 
şehrin muhtelif semtlerinde çerge 
ler kuruyorlar. 

Şimdiye kadar hiç bir yerde yer 
leş.emiyen bu çingenelerin yeni is
kan kanununa göre iska.nları la • 
zım geldiiğnden bundan sonra İs -
tanbula gelen çingenelerden bir. 
sanat ve iş sahibi olmıyanlar muh 
telif mrntakalarda iskan edilecek
lerdir. Bunların dilencilik etmele
rine meydan verilmiyecektir. 

---o~~---~~~-

B ELE Dl YEDE 

Florya plajı 
Belediye hemen istimlak 

işine girişecek 
Florya plajının belediye tara • 

fmdan istimlakine iki sene evvel 
karar verilmişti. Fnkat birçok kim 
seler buraya sahip olduklarını id
dia ettikleırinden istimlak muame 
lesi yapılamamıştı. Belediye ara • 
zi üzerindeki projeleri halletıneğe 
çalışırken yeni istimlak kanunu çık 
tığından plajın istimlaki kolaylaş 
mıştııı. 

Yeni kanun bu kabil projelerin 
istimlake mani t~kil etmediğini 
kabul ettiğinden tayin edilecek fi. 
at üzerinden belediye hemen istim 
lak muamelesine girişecektir. 

Belediye istimlaki yapbktan 
sonra Floryada yapılacak tesisatı 
aynca kararlaştıracaktIT. 

Sokaklar sulanıyor 
Şiddetli sıcaklar dolayısile be

lediye birkaç gündenberi büyük 
caddeleri aro:ı:ozlarla sulatmağa 
l>~lamıştır. 

lhtikAr komisyonu bugan de 
toplanıyor 

Yiyecek, içecek maddeleri üze
rinde ihtikar olup olmadığını tet
kik etmek üzere teşekkül eden ko 
misyon bugün tekrar toplanacak -
trr. Komisyona ticaret odası namı
na Murat Bey ittirak ediyor. Bu -
günkü toplantıda yiyecek madde
lerinden hangilerinin toptan fiat -
)eri yükseldiği bu teref füün nasıl 
tesir ettiği arafbrılacaktut. · 

Komisyon bu tetkikattan aon -
ra ne gibi bir tetbir ittihaz etmek 
li.zım geleceğine karar verecek • 
tir. 

flnclanberi senelik zararları hap:ı
mak için sarf edilen paralar da da 
hil olduğu halde kaplıcaların şu 
yeniden inşa ve imarı için 800 
bin lira ancak sar/edilebilmiştir. 
Halbuki Bursada hala bir türlü su 
yu getirilemiyen mahut Asri otel 
için bugüne kadar sar/edilen para 
nın yarım milyona yaklaştığını söy 
lüyorlar. Kaplıcaların senede etti
ği zarar 20 ila 30 bin lira araıın -
dadır.Bu para böyle büyük bir Cıli
yet müessesesinin idamesi için dü
fÜnmed en veri:ebilir bir şeydir.Lal 
aramızda, Avrupaya gönderilen 
bir tetkik heyeti bile bir iki ay zar 
lında bu kadarparaya maloluyor. 
Kal.dı ki:Elcleki istatistikler mües
•esenin her sene daha Fazla irat te
min ettiğini gösteriyor.Lakin ne ol
sa YUkarda yazdığım gibi müşteri 
barındıracak yer adedi mahdut ol 
duğundan bu irat artışının bir 
hadden sonra duracağı meydan -
dadır. Deniyor ki; Yalova kaplı
calarını, Yalova kasabasile birlik
te İfte bu üç tetbir kurtarır: 

1 - B!r büyük otel; 
2 - Bedava arazi tevzii· 
3 :--. Süratli bir vapur. ' 

k Lakın bütün bunların temini 
w aplıcalann şimdi bağlı bulundu

gclu ~ok geniş hü•nüniyetli lakat 
arac k b·· ı· A k d 1 utçe ı kay idaresinin 

Dün .. Istanbu~ g~e sı~ günl~ntfen birini yaşadı.Bu günün cumaya 
t~saduf etmesı. bı~ kimselerın plajlara, deniz Jreııarlanna koşup 
b!r8:z hava serınlik almasına yardım etmiştir.Yukarıki resim bunlardan 
bır mtıbadır. 

Dün rasathaneden aldığımz malumata gôre derecei hararette ve 
deniz seviyesine indiriliş barometre[-

Saat 7 de 756., 14 te 756,5. Dereoei hararet: Saat 7 de 23,14 te 
29, azami derecei hararet 31, asgari 20 idi. Rüzgar lodostan esmiştir • 
Azami sürati saniyede 7,5 metreye kadar çrkmıştır. 

Bisikletle 
Bir genç 36 saatte lzmir
den Yalovaya ve oradan 

lıtanbula geldi 

1 
lngiliz sefiri Ankaradan 

döndü 

iz.mir Erkek Lif:esi izcilerinden 
Kemal Bey evvelki akşam saat iki 

:le lzmirden bi • 
sikletlcı hareket 
etmi~ ve 36 saat 
lik bir yolculuk -
tan sonra dün sa 
at ~ buçukta Ya 
lovaya ve ora -
dan vapurla ls -
tanbula gelmiş -
tir. Kemal Bey 
bu suretle iyi bir 
rekor tesis et -

Kemal Bey mittir. Bu gencin 
!katettiği mesa.f e 490 kilometredir. 
Yolda ancak 6 saat Smığırlıkta 
uyumuştw\ Kemal Bey henüz 19 
yqındadır. Bu~ lise l>akalor
ya.sını vermittir. 

İngiliz sefiri Sir Percy Lorraine 
dün sabah lstanbula dönmüştür. 

o -

Adliye müsteşarı geldi 
Adile Müsteşarı Tevfik Nazif 

bey dün Ankaradan şehrimize gel
mittir. T evfil< Nazif bey tehrimiz
de bir hafta kadar kalacak ve İs
tanbul adliyesinde meşgul olacak
tır. Tevfik Nazif Bey İstanbul adli
yesinin yeni şekli üzerinde tetki
kat yapacaktır. 

Caddeleri kapatan seyyar 
satıcılar 

Beyazıt ve Alemdar komiser • 
Jikle~ caddelerde simit, su, gazoz 
ve aaıre satan kırk l>ir kişiyi ya • 
kalamışbr. Bunlara muayyen be. 
lediye cezaları verilmit ve bakla • 
1wnda evrak tanzim olUDmUf lur. 

Ankaralıların da Karadeniz havuzu var 

Memleketin her tarafında oldu-
ğu gibi. Ankarada da sıcaklar ıid· 
detle hükmünü icra etmektedir. 
Şehrde sıcaktan bunalan halli 

çiftliğe gİhnekte, yüksek ağaçların 
gölgesinde ve Karadeniz yüzme ha-

Bugünkü toplantı 
Vilayete ait Fırka işleri 

görüıülecek 
Cümhuriyet Halk Fırkası lstan

bul vilayet merkezinde bugün, ye
ni idare heyeti reisi Cemal beyin 
vazifeye 'başlam.uı münasebeti le 
kaza heyeti reisleri bir içtima ya
pacaklardır. Bu içtimada fırka mer 
kez heyetine seçilen Cevdet Ke
rim bey yeni reise kaza reislerini 
takdim edecektir. Toplantıda vila
yete ait fırka işleri üzerinde görü
tülecektir. Bu hafta içinde kaza 
merkezlerinin fıl'lka nahiye heyet
lerinin İftirakile içtimalar yapıla
cakbr. 

EKONOMi 

Ucuz ayakkabı 
Ayakkabıcılar kooperatifi

de işe girişiyor 
Bykoz ayakkabı fabrikasının pi

yasaya 2 liraya sağlam ayakka:bı 
çıkardığından bahsedilmişti.Aya'kka 
hıcılar kooperatifi de ucuz ayak
kaıbı yapmağa karar vermi tir. Ko
operatif bunun için icap eden te-
isah ikmal etmiştir. 

Koopertifte salahiyettar bir zat 
şu sözleri söylemi tir: 

- Piyasada ucuz ayakabı yok
tur denemez, fakat bunların içinde 
dayanıklı olmıyan pek kötü ayak
kabıyı piyasadan kaldırmak ve bu 
halin önüne geçmek lazımdır. Ko
operatif dayanıklı ve ucuz aya.kita
bı ya mak suretile kendisine düşen 
vazifeyi l>ataracaktır. 

Cumhuriyet merkez bankası 
taşınıyor 

Cümhuriyet Merkez bankası çar 
şamba gününden itibaren inhisar
lar umum müdürlüğü binasının alt 
katında çalışacaktır. Banka bu mü
nasebetle salı günü kapalı olaca
ğını ilan etmiştir. 

Fiat dUşgUnlOgO 
Ticaret odası, piyasadaki fiat 

düşkünlüğü hakkında bir istatistik 
yapmışbr. Bu istatistiğe göre, 932 
senesi haziranında 81 kuruşa satı
lan balmumu, 934 senesi hazira
nında 55 ıkunıştur. 

Gene 932 senesi haziranında san 
dığı 23 liraya satılan yumurta, 
934 haziranında 12 liradır. Yalnız 
zeytin fiatlerinde bir fark yoktur. 
Zeytinin fiat düşkünlüğünden mü
teessir olmamasına sebep, zeytin 
ihracının artmasıdır. 

Anbalaj çenberleri 
Kestane ağacından ambalaj çen

beri yapanlar bugün ticaret odasın
da toplanacaklar ve Suriyeye ihra
cabn tezyidini görüşeceklerdir. 

Fabrikalarda tetkikat 
lktısat Vekili Celal beyle birlikte 

şehrimizegelen sanayi umum mü
dürü Recai Bey şehrimiz sanayi mu 
hitinde tetkiklere batlamışhr. Re -
cai bey bütün fabrikaları gezecek 
ve yeni sanayi programının tatbi
katını ve tesirleri tetkik edecektir. 

1 BORSA 1 
(I§ Bankasından alınan cetveldir) 

19 Temmuz 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR. 1 TAHViLAT 
lıtikrazı dahili 93 Rıhtım 17 75 
1933 Ersani 93.SO Mümeui) lnı· ' 
Onitark 28,65 ponıuz 48 60 

.. 11 27,90 ,, il 47:40 
n 111 27,90 ,. JIJ 50 

ESHAM 
it Banl.a11 Nama 9 Reji Kupon· 
., " Hamiline 9 auz 
,. ,. Müeuia 98 Telefon 

Terko• 
Türlüye Cümlıu· Çimento 
riyet Panka11 54 htiat dey. 
Tramyay 35 Şark dey. 
Anadolu Hiaae 27,25 Balya 
Şir. Hayriye 15,25 Şark m.ecaa 

z.so 
J0.50 

19 
11,20 
14,00 

0.75 
1,55 
3,20 

ÇEK FiYATLARI 
Londra 634.50 1 Prai 19,117 
Pariı 12.07 Belcral 34,74 
Nüyork 79,459 M-:drit 5,80,75 
Milano 9,25 Berılo 2 06,29 
Cene.r• 2,44,20 1 Zloti 4',ıo,so 
Atina 83,36 Pengo 3;98 
Brüksel 3,40,20 Bülcret 79,26 87 
Amıtl!rdam 1,17,25 Moııl.ova 10,90~5 
Sofya 66,18 Viyana 4,27,65 

NVKVT (Satıl) 
Kurut Kurut 

20, Franııa 160 20 1. lniçre 808 
l Dolar 117 l Pn:da 18 
l Şile Av. 22 l M:ırk 49 

21 Kur. Çek. 106 1 7.<?loli 20,50 
20 Leva 23 20 Ley 19 
ı S.terlin 633 20 Dinar 53 

20 Liret 214 l ÇcrnoYİç 

115 Altın 925 

e~~ü• 
Sam amca h 

Sam amcanın Am 
ciimerç içinde ... San Fı 
leyan ediyor; 200 bin 
yapmıf, 14 bine baliğ c 
lis kuvvetile çarpıflYO 

Hem bu seferki 
bir mônaaı da var. Çürı 
Tetlerin tezyidi mesf 
ğil daha ziyade bir Syı 
setinclen çıkmıştır. Fil1 
le Syndicat'lan, amel 
dairelerin kendileri taı 
imi ve mutlak bir kon 
bulundurulmasını is 
Halbuki bugüne kad 
sırl patronların elind 
du. Şimdi patronlar, 
rin amelelerle berabeı 
rait Jahilinde idaresi 
da grevciler buna b" 
yorlar •. 

Grev devam ecliy 
binlerce halk binlerce 
pışıyor. Sopalar, kal 
hatta tüfekler ve hat 
ler işliyor •.. ölenlerd 
de grev yüzünden aç A 
lerce ha!k var. 

Taksiler grev yapt 
Fransisctlya gitmek 
kalkınma dairesi T 

Johnson, değil mill~ 
katdırmak için bile bi 
mıyor da en ni'liayet 
basına iltica etmek 
de kalıyor. 

Diğer taraf tan Rocl 
nın şarkında zaten v 
ya itibarile tamamile 
limi arz.eden mınta 
Ii bir sıcak daigan, 
hüküm sürüyor. Halı 
vaziyette. Bütün malı 
Binlerce hayvan, sıc 

Ostelik bir de s 
başgösteriyor. F ela 
tüne biniyor. 

Da.kota valii umu 
yüzünden mahküm 
olduğundan dolayı 
kendisine karşı gel 
meydan okuyor ••• 

T icctreti hariciye v 
hiliye ıztırap içind 
Kıymeti hemen hem 
ya düşürülmüş olan J 
lü istikrar bulamıyo 

Mesai saatlerinin 
ifıizliğe karşı açıl 
müsmir bir tesir hus 
di •• 

Lindberg'in ç~ 
ili bulunamadı .. 

Me1hur haydut Dı 
çemedi. 

Avrupadan alacağı 
rika ifin iyi bir 
bağlanamadı .• 

Velhasıl bir karg 
yamettir kopuyor. 
yor? 

Sam amca haıta!. 
Bu hastalığın mi 

dan kim mea'ul? 
Hastalığın mikroll 

ra bazı devletlerin 
sıl olan içtimai, iktt~ 
idari müvazenesizli 
lü ise harp ıonrasıd 

Bundan bir müd 
lerciler NetJyork'da 
hicret eden Yahudi 
kabil bir nümayiş 
Bunu haber alan Re 
söz.ünü hatırladık! 

Amerika Reisicü 
ti ki: 

- Galiba bu gö 
adamlar Sam amc 
yemediler •• 

Roosıevelt hiç fÜ 
ca derken "Sami,, 
yordu .• 

Fakat şimdi acalJ 
amca çizmesini kal1 
meyi atacak takatt 

Biçare çok hasta. 

Hariçle te 
Hariçle telefon 

memleketimizde fa 
nesi nihayetlerinde 1 
dan geçen oldukça ı 
fmda hemen bütün 
kezlerile telef on m 

edilmit ve bu ıekil b 
leri üzerinde halka ı 
kolaylıklar temin ~ 

Son defa olarak 
memleketlerle anla 
yeni telefon muha 
sis olunmuştur. Po 
Telefon Baş Müdüı 
len malumata göre 

u reti dahilinde dewildir. 20 F .Belçika 
l M idi7e 35 1-2 

anistan, Yugoslavy 
caristan, Lehistan, 
koslovakya, İsviçre 
gan hükumetile, Fr 
Lüksemburg Danz 
Belçika, Danimark 
veç. Norveç, lngilt 
riye, Filistin ve L 
yetile telefon mu 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
lstanbul şubesi 

Eski ve yeni kitaplar lll 
- Essai -

Edebiyatı seven bir yeni arka
daşla konufuyorduk. Eserlerini 
zevkle okuduğu muharriri.erden 
pek hotlanmadığunı gonmce : 
"Ya siz,, dedi, kimleri beğenini

. ? tJ 
nız . 

Sırf hayrete dü.Urmek, kal'lım • 
dakini cevapsız bırakmak merakı
na kapılsaydım isimleri pek az 
kimsece bilinen birkaç ta-iri, ro • 
mancıyı sayardım. Edebiyatı ken
dine meslek edinmit herkesin ha
fızasında böyle üç beş isim vardır. 
Bu az tanınınrt sanatkarlar arasın
da çok değerlileri de bulunur ve 
onların yazılarını biitün kitaplara 
tercrh ettiklerini söyliyenler sami
miyetsizlik, tasaUuf göatermit ol
mazlar. Fakat doğnmı bunlar en 
en büyüklerden sayılmağa, Home
ros'ların, Shakespeare'lerin, Moli
ere'lerin sofrasına oturtulmağa hiç 
füphesiz layrk değildirler; çünkü 
bazan ne yaptığmı bilmeden hiçten 
adamların da koluna girer ama 
pek büyük ıınklar da onu er geç 
kendilerine çekerler. Bunun içindir 
ki eserlerine bedii idealimizi bağ
lıyacağımız sanatkarları hencesçe, 
hiç olmazsa sanatle mefgul herkes 
çe tanınmış ölüler arasında arama
mız lazımdır. Ötekilere ya zorla 
herkesten ba,ka türlü olmak arzu
sundan, ve yahut ki fikrin sathili
ğe meyyal olınasmdan gelir. Çok 
zarif ve dolgun mısralar söylemiş 
olan Mallarme'yi sevebiliriz; fakat 
onu fikri hierarhiada mesela bir 
Goethe'ye, bir Rabelais'ye tercih 
etmekte elbette bir nevi ciddiyet
sizFk vardır. Bu üç muharririn e -
serlerinden alman zevkin batka 
başka teYler olduğunu, demek ki 
onları mukayeseye kalkmanın doğ
ru olamıyacağını söylemeyiniz; on 
lann arasındaki farkı inkar etmi
yorum, ancak muhtelif feylerden 
aldığımız zevkleri bir silsileye tabi 
tutmamız lüzumundan bahsetmek 
istiyorum. Böyle bir s;Jsiie lüzumu 
kabul edilmeyince nihayet iyi bir 
yemekten aldığımız hazzın, bir ka
ğıt oyununda duyduğumuz zevkin, 
Eflatun'un bir dialogasmı okurken 
duyduğumuz zevkle bir kıymette 
olduğunu iddiaya varırız. insan oğ 
!unun ebediyet dediği teY nihayet 
kainatta kendi cinsinin varlığı ile 
tahdit edilmif bir müddet oldu -
ğundan her zevkin biribirinden 
farksız olduğunu söylemek belki 
esasen yanlıt değildir; ancak böy
le bir görü~ insan oğlunun bütün 
tarih inde hiç bir zaman eksik ol • 
mamıf kendi kendini geçmek i'ti -
yakını rencide eder. Bu ittiyak da 
bir vakıadır, onu hesaba katınadan 
harekette bir eksikl;k vardır. Za -
ten o İştiyakın istihfaf edilmesi fik
rin, kültürün, medeniyetin sadece 
birer vehim sayılması demektir. Bu 
noktaya varanlara bir diyeceğim 
olamaz; çünkü konuşmak b:rtakım 
mevzuların kabulüne bağlıdır. Sa
natin, yani birtakım hislerimizi, 
düşüncelerimizi - böyle bir gay
rete değer sayıp da - tesbite çahf· 
ınanm gülünç, boıı bir hareket ol
duğunu söyliyenlerle konutmaınız 
nasıl kabildir"! 

O arkadata düfünerek cevap ver 
dim ve beğendiğ:m muharrirlerin 
bafında büyük klassikleri, Yunan 
klasiklerini saydım. 

- Onları okumaktan zevk ala
mıyorum, dedi; benden çok uzak. 
Onlarda beni alakadar eden mev-

:aulan bulamıyorum. 
Elbette ki haklıdır; bir bakıma 

göre bir iruıanm ancak kendi za. 
manının aanatinden hotlanınası 
kabildir. Niçin yazarız? niçin okµ
ruz? Bir kere bunu tayin etmek lA
zımdır. Bir romanın, romancının 
kendisi için tasavvur ettiği hayat 
olduğu söylenilmiftir. Bunun el • 
bette bir hakikat tarafı vadır ve 
bu bilhassa okuyan için cari bir ka 
nundur. insanların çoğunun sırf 
vakit geçirmek, gündelik hayatla
rrrun dağdağasmdan avunmak için 
okudukları kabul edilse bile yine 
bu muvakkat hayat değiftirme ihti 
yacına dokunulmut olur. Kari, lren 
dini okuduğu romanın havası için
de görür, kendini romandaki kah
ramanların birine benzetmese, o -
mm yerine koymasa bile onun ha
yat tartlarma tabi farzeder. Bir 
masumun, bir kahramanın, hasılı 
iyi saydığımız vasıflara sahip kim· 
ıelerin, bilhassa zenginlerin haya
tım tasvir eden romanların ekseri
ya daha çok rağbet kazanması el
bette bunun içindir. Bir sanat ese
rinin mekanı, bilhassa zamanı u
zaklaftıkça müteessir ettiği adam
lar da azalır. Vakıa tarihi hikaye
leri, yabancı memleketleri anlatan 
kitapları seven bir kari kitlesi var
dır. Fakat onlar da bu nevi eserle
rin kendi zamanları ve kendi mem 
leketleri muharrirleri tarafından 
yazılmış olanlanm tercih ederler. 
Çünkü bu kitaplarda ötedenberi 
alıfık oldukları, kendi muhitlerin
den çıkma petinhükümlerle karşı
latırlar. 

Bilhassa zaman farkmm bir e -
seri bizden uzaklaştırdığını, onu 
sevenleri azalttığım söyledim; çün 
kü pe,inhükümler, itikatlar me -
ldndan ziyade zamanın mahsulü
dür. Zamanları bir olan cemiyetler 
biribirlerine tamarnile yabancı ka
lamaz; bunun için de az çok anla
şırlar, aralarında muhabbet de -
ğilıe nefret, kin bulunur, yani bi
ribirlerine lakayt değillerdir. Ma
mafi Türk kariler üzerinde mekan 
farkının da büyük bir tesiri var. 
V akası b&fka memleketlerde ge
çen romanlara, hikayelere pek ta
hammül edemiyor. Batka dillerden 
çevrilen hayali vaka tasvirlerinde 
isimlerin deği~tirilrnesini istiyor. 
Tiyatro eserleri gibi roman ve hi- / 
kayelerin de "adapte,, edilmitle
rinden hotlanıyor. Bu, umumi zih
niyetimizin ne kadar fakir olduğu
nu ispat eder. Yalnız kendimizi 
başka memleketlerde tasavvur et
mekten aciz olduğumuzu değil, 
sadece zevahirle iktifa ettiğimizi 
gösterir. iki cemiyet arasında kıy
met hükümleri ne kadar birletse 
yine biribirinden farklıdır; hika -
yedeki tahıslarm İsmi deği,tiril -
mekle bu fark ortadan kaldınlmıf 
olmaz. Demek ki kahramanları bi
rer ecnebi ismi taşıyan kitaplara 
tahammül edemedikleri halde isim 
ler değişince hikayeye alaka gös
terebilenler o eserlerde kendi mu
hit'erinninkilerden ba~a olan kıy
met hükümlerini sezemediklerini 
ve - bir insanın tamamile benim
sediği feyleri diğerlerinden çok ça
buk ayırabileceği düşünülünce -
kendi muhitlerinin kıymet hüküm
lerine, mevzularına da pek sıkı 
merbut olmadıklarını gösterirler. 

Nurullah ATA 

Milliyet'in ı cmanı: 28 

Ömründe görmediği rahatlık. : • 
Bunun bir manası da öldüye gelır
di. içi titriyerek hancının gözleri
ne baktı. 

- Sen gelmedin. Belki de hiç 
gelmiyecek dedim. Zabitlere yal
vardım. Onu kovana koydular. 

- Kovana mı? Kovan da ne? 
- Gid:p görürsen anlarsın. Ko-

van demek küçük insanların arı 
gibi doldurdukları bina demek 
Ona zabitler kovan diyorlar. Asıl 
adı yetimler evidir. Cephelerde ö
lenlerin çocukları, muhacirliğe dü· 
fÜp kimsesiz kalanlar oraya yer -
!estirilir. 
·- Nasıl bulmalı? 
- Hukumattan aşağı g"t, sağa 

sap. Eski Ermeni mahallesi gelir. 
Caddeye girince kar~ıki büyük. 
boyalı biP:ı. 

- Yorganlarla mısır torbası du
ruyor mu? 

Hancı. Salih ustanın yuzune 
bakmıyarak ensesini kafıdı ve ka
rı,ık kelirne'erle cevap verdi: 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
-. Şel'.. . hani sen artık gelmiye

ceksın dıye. . yok mu ya, hani bir 
gece buraya hasta askerler gelmiş
ti. Yiyecekleri Yoktu. Asker dedi
ğin millet yiğitid;r de... işte sevap 
olsun için mısırı onlara kaynattık
ta bedavaya karınlarını doyurdu
lar. 

Hancının bu dedikleri doğru i
di. Yalnız bir yeri yalandı. Sevap 
olsun diye bedavaya kaynattık de 
dikleri yalandı. Kaynattığı mısırı 
avuç avuç ve bir avucunu on ku
ruta satmıştı. 

Yorganlar için daha güvenli söy 
ledi: 

- Yorganların dördü de dolap
ta duruyor. Ali! getir de görsün. 

- Getirmesin. 
Hancı yorganları da gelip giden 

müşterilere gecesi on kuruşa kira
lıyordu. 

- Dört yorgan bana çok. ikisini 
satacağım. ikisi de bana kalır. Bi
ri alta b"ri üste. Bakalım Tanrı da
ha neler gösterecek. 

Adalara su! .. 
'Adalan güzelleştirmek için cler

!'ekler kuruldu. Şatafatlı sözlerle 
Adaların birer clünya uçmağı (1) 
olduğu clört yana yayıldı. Adalara 
ne varıa getirilecekti. Çeşit çe~it 
yenilikler, kayık yarışları, ay ışı -
ğında saz eğlentileri ... Yalnız unut 
tukları bir nesne vardı: su/ .• 

Susuz Adalan güzelleştirmeğe 
kalkıpnanın ne işe yarayacağını bir 
düşünen olmadı. 

Adaya gezginci çekmek, yazlığa 
gelenleri çoğaltmak için oraya ka
yık yartflannclan önce suyu getir
mek gerekti. 

Adaların güzelliğini kim bükte-
14.yebilir? (2) latanbulun boynun
daki bu sıra incilerin kıvraklığına 
alimlı (3) lığına kim söz bulup aöy 
liyebilir? 

Yalnız, şu ela var ki, Adalar, i11-
tecliği kadar güzel, kıvrak ve alım
lı olsun, su işini ba,armadıktan 
sonra ne yapılsa boştur. 

Bir ada ki içinde oturanlara Ya
kacık suyu yerine kireçli kuyu su
yunu içirirler. Bir acla ki, içinde~i
ler bir damla su uğrunda biribir
lerine girerler. Bir ada ki, yarım 
saatlik yolu göze alıp denize haclar 
uzanmadan su yüzü göremeuiniz. 
Bir ada k;, gezginci sucuların ar
clıncla önünde dolaşıp ya:Jar ya -
kar olmadıkça evinize bir kova su 
getirtemezsiniz. 

Şimcli sorarım ırize: Böyle bir a
dada oturanların çektiği sıkıntı 
sürdükleri kıvança (4) cleğer mi? 

M. SALAHADDiN 

(1) Uçmak - Cennet. (2) Bük
telemek - Inki.r etmek. (l) Alım
lı - Cazibeli. (4) Kıvanç - Se
vinç, haz, neşe. 

Elim bir ziya 
Sabık Maliye baımüfeıtişi gümrük 

umum müdürü Maliye mütehauısı ve 
avukat Sa:m Nuri Beyin kayin pede
ri Cafer lbrahim Bey peqembe günü 
8.ni olarak vefat etmiştir. Cenaze&i 
bugünkü cumarte•İ gÜnÜ saat 11 de 
Taksimde Sıraaervilerde Firuzağa
da Alman hastahanesi kar§ısmda be
lediye Zükur hastahanesinden kaldı
rılarak namazı Tophanede Kılıç Ali 
Paşa caıniinde kılındıktan sonra naşi 
mağferet nakti Rumeli Hisanndaki 
makbereıine defnedilecektir. 
,. .............. .::11 ... . 
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Gelen evrak ıeri. •erilmez.- Müddeti 
ıeçen nüıh.alar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matb.a!'~ ait itler İçin. müdiriyete müra.· 
caat edılır. ~etemiz. iJ.inlantt meı'uliye• 
tini kabul etmez. 

Galata'da Bankalar caddesinde inhisarlar Müdüriyeti Umumiyesinin bulunduğu binaya nakil d• 

2S Temmuz 934 Çartamba gllnllııden itibaren orada muamelatına devam edecektir. Nakil mtln•.,. 
betile Bankamız gişeleri 24 Temmuz 934 Sah gllnll kapalı bulunacakttr. 

Gel, babacığım! 
· Çocuk ;ki elini kalbinin üstüne 

bastı ve sordu: 
- Babam telefon etti değil mi 

anne? 
Annesi hala kin ifade eden bir 

sesle: 
- Etti, yavnım, dedi, seni sor

du. Seni görmek istiyormuş. 
Genç kadın, endişe içinde, bu 

sözlerin çocukta bıraktığı tesiri yü 
ziinde görmek istiyordu. 

Çocuk sapsarı kesilmitti. Bütün 
kam daha şiddetle çarpan kalbine 1 
hiicum etmişti. Susuyordu, bir şey 
söyliyemiyordu. Hiç bir zaman 
kentlisini bu kadar fena hisetme
mi,ti. Acaba büyüklerin "baygın
lık geçirmek,, dedikleri şey bu 
mu? 

Fakat küçük Mualla bayılma -
mıttı, minimini kafası yerinde du
ruyor, her şeyi anlıyordu. Gözleri 
görüyordu. Yalnız kalbi biraz faz
laca çarpmıştı. 

- Babam telefon etti. Babam 
beni görmek istiyor. 

Biliyordu ki babalar küçük kız
larım büsbütün unutamazlar, hat
ta evden çıkıp kimbilir nerelere 
gitseler, hatta üç ay kendilerinden 
bir tek haber dahi vermeseler bi -
le ...• 

Mualla babasının kend:sini sev
diğini pek iyi biliyordu. Bir baba 
nasıl olur da böyle çarçabuk Mu
alla~ıru unutur? Annesinin ve ak
rabasından diğer kadmlarm sıksık 
bahsettikleri fena kadın, bir baba
ya küçük kızını mıutturabilir mi? 

Mualla küçük yatağına töyle dü
tünüyordu: 

- Ah, ben orada olsaydqn.Ba
bama "kal baba, gitme baba,, de
seyd:m, babam gitmezdi. 

Mualla için bunun en birinci is
patı da, babasının kendioi evde de 
ğilken kaçıp gitmesi idi. 

Bazı aksamlar ağlamaktan göz
leri kıza~t annesi ile batbata 
kalınca da ayni şeyi söylerdi; 

- Babamı bir defa görsem, so
kakta rastlasam, "gel babacığım, 
gel,, desem, mutlaka gelir. 

işte timdi o zaman gelmitti. Ev
de İsmi geçen fena kadına rağmen 
babası kendisini görmek istiyordu. 
Annesi dedi ki: 

- En'tten seni yarın Taksim 

bahçesine götürecek. Orada baban 
seni bekliyecek. 

Ertesi günü sabırsızlıkla bekli
yen Mualla o gece uyuyamadı, sa
bahleyin bahçeden bir kucak çiçek 
topladı. Bu çiçeklerle bir "muci -
ze,, yartacağına inanıyordu. 

Erkenden eniştesini sıkıttırma -
ğa batladı. Vaktinden çok evvel 
1: aksim bahçesine gittiler. Enişre
ıı: 

- Yavaf yürüyelim, diyordı.ı, 
murdar herif bu sıcakta bizi terle
tecek. 

Mualla bu hakareti duydu. Fa· 
kat içinden: 

- Artık bu sondur, diyordu. Ak 
şama her şey düzelecek. 

Bahçede bekliyorlardı. Babası 
ne kadar da gecikiyordu. Enitte • 
si: 
-. Nerede kaldı? diye söylendi. 

Bir saat geçti .. Olur fey değil. 
Bir saat daha beklediler. Enişte

si sabırsızlanmıştı: 
- Haydi gidelim yavrum, dedi, 

gelmiyeceği anlaşıldı. Belki başka 
bir gün ... 

Enittesi t'mdi ne kadar yavat 
yürüyordu. Ne kadar mahzun gö
rünüyordu. 

ikisi de, çocuğun her odayı çi
çeklerle süslediği neşesiz evde mah 
zun mahzun döndüler. 

Bir telefon .. 
- Allo, benim, bugün geleme

dim. Bir ... iş için geciktim. Başka 
bir gün intallah.. Muallayı benim 
tarafımdan öpünüz. 

Telefon o kadar çabuk kapandı 
ki. Mualla ahizeye atılıp ta sesini 
ifittirmeğe vakit bulamadı. Arka
sında annesi soruyordu: 

- Ne oldu? 
- Ne olacak? Her halde öteki 

gelmesine mani olmuştur. Ben bu 
adamın bir daha geleceğini zan
netmiyorum.. Bir iş için gecikmi,. 
Ne İf olabilir? 

Fakat Mualla inkisara uğramıt-
11a bile, ümidini kaybetmemitti. 
Sekiz yaşında bir çocuğun ümidi 
ne kuvvetli şeydir. Dedi ki: 

- Anne. inşallah başka bir gün 
eledi babam. Ben telefondan işit
tim. 

Kızcağız aktam küçük yatağına 
girerken, kendi kendine şöyle ıöy
leniyordu: 

Bugünkü prograO' Ar 
ISTANBUL: ~A 

18,30 Fransızca ders, 19 Plak 0fS.i' llıi 
b, 19,30 Türk musiki neıriyatı ( etf g 
Safiye, hanımlar Refik ve F ikr~t ,,,il a 
ler). 21 E§ref Şefik Bey taraf, il' ,. 
konferans, 21.30 Orkestra k.,....rı zu 
nıık neşriyat. 

223 Kh•. V ARŞOV A, ı345 m. ...,ıı; ae 
20.ıs, Plak. ( Şark•lar) - Spor h• si• 

21: Polonya muslkiai. 21,30: Konfef'ao•• İl! 
Hafif muaahabe. 22: Mu•ahabe. 22,12: ti re 
<irkeıtra konseri. 23: Aktüalite. 23,10~ t' 
musikisi. 24: Musahabe. 24,05: Dan• 111 l 
ai. hl 

823 Kh•. BUKREŞ, 364 m. ~ d' 
13 • 15 Gündü.% netriyatJ. 19,0S: pao~ ~ l 

sikiai. 20,30: Oni•eraite. 20,45: Plak. 2~~ tn 
ferana. 21,15: Seyyahat nqriyab .. 22: J> 
be. 22,20: Dana musikisi. 23: Haberler• 
Kahvehane muaikiai. C 

230 Khz. LUKSEMBURG, ı304 "'• ,;t. 
Fransız netriyah. 21,20: Çocuk 11•t ';,( . 

21,40: Radyo orkeatraaı. 22: Muıa.hab-: jJ ıo 
Karıı1k konıer. 22,15: Soliat kon.aerı- y 
Frranın; musikiai. 23,45: Danı plakları• 

638 Khz. PRAG, 470 m. ıJ' 
21: Bratiıla•adan: Operet parçaları. il'' 

herler. 22: Salon muıikiai. 23: aHb., 
15: Pli.k. 23,30: Ca• orkeatraır. 

686 Khz. BELGRA T. 437 mı "ti. 
21: Pl.ik. 21,10: Keman konaeri. 22• (j 

habe. 22,30: Radyo orkeıtra konaeri. 2Aı 
'9ehane m uaikiai. 

175 Kh•. MOSICOVA, ı714 m. tJıl 
17,.30: Muıahabe. 19,30: Muaahabe..- ';ı' 

manca neşriyat. - Konser. 23,05: Fr• 
24,05: İspanyolca. neıriyat. 
1 401 Khz. MOSKOVA, 748 m. ...ı n 

19,30: Alr:ıam konıeri. 22: Danı motiP"" 
545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. .,;, 
lSl,35: Friedlin idareıinde opera orıı-',I' g 

21: Kecıkemetten naklen. Joaef 1Cat0 

jübileıi. 23.SO: Sahibinin ae•I pli.klarf· 
191 Khz. Deytachlandıender 1571 lDo 1 .. ttf 
21,10: A•rupa mileltlerinia milli ~ 

l 

dan parçalar. 23: Haberler. - Mu•.ı,...;Y' 
23,45: Deniz haberleri. 24,10: Gec• ıstı O 
ve dana parçalan. z 

950 IChz, BRESLAU 3ı6 m. ,r 
21,15: Orkestra konıeri, 2%: Baod• ı-' 

zıka, 23,20: Haberler, 23,461 Küçük k011 

950 Khz. BRESLAU 316 m. ~ 
21: Haberler, 21,10: Konıer, 23~0: ft• 

ler, 23,45: Hafta ıonu konıeri, ~ 
o ...,..,. 

Alemdar nahiyesinde 
konser . 

Her on bet günde bir Cüınfı~f' 
yet Halk F nıkası Alemdar Nah'.,, 
sinin Diva.ııyolundaki ocaklar.~ 
kezeinde yapılmakta olan t?J>~. 
perşembe akprru da yapıJll11r_ 
Toplantıda sıhhi müesseseler ~ 
misyon katibi Bayraktar oğlu tİ 
Tahsin beyin riya.setindeki alaf cif' 
ga saz heyeti gençleri tarafıs> ~ 
da danslı bir konser verilmit '"'·fil' 
vakte kadar iyi bir vakit geÇ1 

miştir. 

Galatasarayda reslaı 
sergisi . 

ittihadı illi 
- Onu elinden tutacağım. Diye 

ceğim ki: "Gel babacığım, gel ba
bacığım ... ,, 

Halkevi güzel sanatlar ,uh~i~ 
her sene Galatasaray lisesinde _.. 
tığı bir resim sergiıinin bu sel'.l"ı 
de bugün merasimle Galatasarııf 
sesinde açılacaktır. Bu seneki~ 
gi geçen senelere nazaran dabıı 1 

gin bulunmaktadır. 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve bayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 
Sigortaları halle için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acent.:.·• bulunmayan tehirlttde acenta arannıaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887. ~3835-Q~ 

------- ~. -· -- ~----LE!! __ _ 
- Ağa! Bari bana sat. Seninle 

ahbap olduk. 
- Satayım. Ne verirsin? 
- ikisine bir kayma. 
- Amma yaptın, da! 
- Bu sırada onu bile veren bul-

maz. Burası han olmasaydı ben 
bile almazdım. Hadi sana başka 
bir feY diyeyim. Hanın gecesi yol
cu batma on kurut değil mi? iki 
yorgan için sen on beş gece handa 
yat. Kendi yorganların da var. Al
tına bir de hasır sererim. 

- Olur. 
Salih usta Sansaros'u görmek i

çin handan çıkar çıkmaz, tezek 
dolu ocağın kenarında oturan bi
risi hancıya: 

- Pahalıya aldın, dedi. Elli ku
ruştan kapı açacaktın. 

- Doğru. Benim de aklrma son
radan geldi. Zarar ettik. 

Bir batkası takala~lı: 
- Bedavaya verseydi, gene za

rar eder mi id'n? 
Bir üçüncüsü lafa karıfb: 
- Ona Hancı Kaçak demi~ler, 

kaçın kurnazıdır o. Dokuz defa as 
kerliklen kaçınıf, altı kere kaydi 
yenilenmit te bu sefer de rnalı'.ili -
yet raporu kopardı. 

- Hey Ağam! it bilenin kılıç 
kutananın demitler. Bana Hancı 
Kaçak demitlerıe sana da müteah-

hit Hafız Ağanın zağarı demitler. 
Adamcağızın topal beygirini Ha
fız Ağana gamma.zladm da. . Ben 
iki yorgam bu hesapla aldımm kö
tülük mü ettim? 

Kovan ve Düğme 
Salih usta bir iki soruşta darül

eytamı buldu.Daha uzaklan kulağı 
na bir ince uğultudur gelmiya. bat 
)adı. Yetimhanenin önünde demir 
pannaklııklı geniş ve ağaçlı bir 
bahçe vardı. Yüzlerce çocuk kar
lı bahçede haykırıyor, koşuyor, 
oynuyor, biribirine kartopu atıyor 
çocukluğun bütün afacanlığını gös 
ter:yor. . . Kara bıyıklı bir adam 
paltosunun yakasını kaldırmış, el
lerini ceplerine sokmuf, çocukla
<m arasında dolaşıyordu. Binanın 
pencerelerinden uzanan soba boru 
!arı dumanlar savuruyor. 

Her biri bir felaketin artığı olan 
bu çocuklar, hiç bir teYden haber
le.-i yok, dünyanın en mutlu yav
ruları gibi ten, sevinçli, ateşli oy
nuyorlar. 

Salih uata da demirkapıyı açar• 
ken içini çekti. 

Tereddütlü adrmlarla karlan çı
tırdata çrtırdata ilerledi. Binaya 
girip küçük Osmanı soracaktı. Ya· 
ka11 kalkık paltolu adam kartısına 
dikildi. 

Bu akşam Tepehaşı 
Belediye Bahçesinde : 

Saat! 21,30 da 
Şehir Tiyatrosu ıan'atkarlan tarafın

dan 
ADALAR REVOSO 

14 Tab!o 
Yazan Ekrem Reşit Besteleyen Ce

mal Reıit. 

- Kimi arıyorsun? 
- Küçük Osmanı. 
- Bugün günü değil. 
- Beyim, ben burada. •• 
- lfte o kadar! Pazartesi ile 

cuma ••• 
- Cumı>,ya daha dört ... 
- Dedim ya, laf yok! 
Salih Reis bu adama ne söyle -

mek lazım geldiğini gizlice içinden 
söyledi.Aklına bir kurnazlık geldi. 
Bahçeden çıktı. Kartı kötedeki 
kahveye girdi. Bir çay ısmarladı. 
Pencereden bahçeyi gözetlemiye 
batladı. Çocukların oyunu nasıl 
olsa b "tecekti. Bu herif te çocuk
larla beraber içeriye girecekti.Kah 
veciye bilmez gibi sordu: 

- Burası mektep mi? 
- Yetimler mektebi. Buraya ko 

van da derler. 
- Müdürü kim bunun? 
- lhtiyarca bir adam. Adına, 

dur bakayrm, galiba ( ... ) Bey 
diyorlar. Demin burada idi. Dama 
oyununu pek sever. Birazdan ko
vana gitti. 

Kara bryıklı, yakası kalkık a -
· dam tavuk kışkı,Iar gibi çocukları 
. binaya sokuyordu. Son çocuktan 
sonra kendi de girdi. Salih usta 
bet dakika daha bekledi. Bekler
ken dü,ünüyordu. Sobalar tütüyor 
adamlar çocukları muhafaza edi-

Mısırlı izciler ıreliyor 
Mısırda genç müslümanlaJ" el' 

miyetine mensup bir grup izc!t 
kında Mısırdan lzmire gidec~. 
ve oradan lstanbula geleceklerJif• 
Mısırh izcilerin buradan But"' 
Eskişehir, Yalova, Ankarayı -ı.if" 
ret etmeleri de muhtemeldir. ~ 

;..... 

yorlar. Ama neden bu çocukl-1 
sırtlarında, ayaklarında ısın~, 

1 bir şeyleri Yok. Muhacırlık seliJlrı' 
•den buraya nasıl akıp gelmitle1,. 
hemen hepsi o perişan kdıkta.·t,9 
bii küçük Osman da memleket 
çıktığı gibi. 

- Bir altın bozdurayım da afi 
çorap, ayakkabı, çamatır ala~ 

Diye dütüne dütüne mekteP 
girdi. . •!-

Bu sefer de önüne kapıcı d;lıl 
di: 

- Ne istiyorsun ? jf 
- Müdür ( ... ) Beyi görınelı 

tiyorum. 
- Kimsin? necisin? Müdür lı" 

yine yapacaksın? 
- Bir i,im var. 
- Göremezsin. pi.O 
Salih ustanın talihi yar çıkt•· 

dür koridordan geçiyordu: 
- Kim bu adam? fi' 
Diye sordu. Kapıcının aldığı pi-' 

ziyetten bu efendinin m~e ı>' 
bir baş olduğunu anlıyan saiıb 
ta hemen atıldı: t ' 

- Müdür beyi görmek istİY0 

dum. 111 
- Müdür benim. Ne istiyo~~ıı• 
- Ben yarın Kayseri tarı>' rİ ' 

gidiyorum. Burada bir heıırt';b ot 
min oğlu var. Adı Kaplan reı• 
lu Osmandır. - Bitmedi.- • 
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Pul biriktiriyor musunuz? 
Şimdiden pul biriktirmeğe alışırsanız 

günün birinde pişman olmazsınız 

Sevdiğimiz şeyler 

Yemişli pasta 
Annenize yapbrabileceğiniz bir 

kaç pasta reçetesi yazıyoruz: Bun· 
lardan yemişli pastayı yapmak için 
yağlı hamuru ince açıp yuvarlak 
bir kalıp ile kesmeli. Kestikten son 
ra ufak yağlı baba kalıbı içine koy
malı. Hamurun içine dışına, renkü
zümü, elma armu~ ezmesi koyup 
fırına göndermelı. Pasta fırından 
gelince üzerine kayısı salçası koy
malı. 

Yağlı hamur yapmak için 500 
gram unu mermer üzerinde açma
lı ve içine de 250 gram tereyağı, 
biraz tuz ve bir bardak su ilave e
derek hamuru açmalı. 

Pandispanya - Bir kilo toz te • 
kerini 12 yumurta ile güzelce ağır 
atef üzerinde dövmeli, sonra içine 
bir kilo un karıştırmalı, yarım kilo 
tereyağı ilave edip tekrar karıştır
malı yağlı bir tepsi üzerine döküp 
fırına göndermeli. 

Sihirli bardak 
Kalınca biıı bardağın ağız kena

rına bir parça kola sürünüz. Ve 
bardağı bafaşağı bir kağıt parça
sının üzerine bırakınız. Kola kuru
duktan sonra, bir makasla barda
ğın kenarından fazla kağıtları ke
sersiniz. Kağıt bu suretle davul gi
bi baı<dağın ağzına yapıfJDlt olur. 

Bundan sonra daha kalınca bir 
kağıtla, bardağı içine alacak bir 
üstüvane yapınız. Hazırlık tamam
lanmış demektir. 

Bir masanın üzerine tıpkı barda
ğın ağzına yapıftırılan kağıttan bir 
kağıt seriniz. Arkadatlarmızdan 
birine bu kağıdın üzerine on, ya • 
hut yirmi paııa koymasını söyleyi
niz ve diyiniz ki: "Şimdi bu para 

Hesap eğlencelerı 

Sahte para 
Bir adam kunduracı dükkanına 

girdi ve sekiz liralık bir kunduıa 
aldı. Parasını vermek için on !ıra. 
hk bir kağıt uzattı. Kunduıacıda 
ufak para yoktu. Komtu tuhafiye. 
ciden bozdurdu. Mütterisine iki li
ra verdi. Mütteri de kundurayı ve 
on liranın üstünü alarak gitti. 

Aradan biraz vakit geçince koın 
fU tuhafiyeci dükkana gelerek on 
liranın sahte olduğunu söyledi ve 
parayı geri verdi. Kunduracı da ıı. 

damcağızın parasını iade etti. 
Kunduracı bu itte ne kadar zi • 

yan etti? 

Cevap - On lira.. Çünkü hırsız 
8 lir.ılık mal ile 21ira parayı alıp 
gölürmilttü. 



POLiSTE 

Lokomotif bir 
Genci parçaladı 
Kazanın nasıl vukua ırel

diği tahkik ediliyor 
Evvelki gece Kumkapı ile Yeni

kapı istasyonları araemda bir a
dam tren altında parçalanmıttır. 
ilk tahkıkatta bu zavallının Yeni. 
kapıda oturan kayıkçı Alaplı İs
mail isminde birisi olduğu anlatıl
mıfbr. lamailin gece denize girip 
tren yolundan geçerken, gelen ka. 
tarın önünden kaçamadığı tahmin 
.edilmektedir. 

lsnıailin ustaları ve akrabaun• 
dan Y enikapıda sandal tamirciliği 
eden Mehmet ve Nuri efendiler di· 
yarlar ki: 

- İsmail 10 aydanberi bizim 
yanımızda bulunmaktadır. Kendi
si kahve, ve içki bilmez, kendi ha
.Jinde bir çocuktu. 

Evvelki gece saat 20 raddelerin· 
de ben, Nr ,smail yemeklerimi
zi yedik v<c ~, :i a doğru da Y enika
pıda Sandıkburnundaki tiyatroya 
gittik ve lamaile de kapları yıka
masını ve yatakları düzeltmesini 
söyliyerek çıktık. Saat 11,5 ta dük
kana geldiğimiz zaman kapıyı ki
litli bulduk. Biraz bekledik, gel
medifini görünce aramağa ba.tla
dık. Nihay.:~ öğrendik ki denizde 
yıkanmak için çamaşırlarını almıf, 
gitmiş. Kendi halinde bir genç ol
duğu için bir garazı tahsi olarak 
cinayete kurban gitmesine ihtimal 
vermiyoruz. Nihayet bir kazadan 
başka bir fey değildir. 

Dün sabah ilk trenlerin teker
lekleri Müddeiumumi muavini Sa
lim Beyin nezareti altında mua
yene edilmiş ve trenlerin hiç biri
nin tekerleklereinde kan izleri 
bulunmamıştır. Bundan başka bü
tün istasyonlara telgraf çekilmit 
ve trenlerin muayenesi istenilmiş
tir. 

Zabıta tahkikata devam etmek
tedir. lsmailin w.taları Mehmet ve 
Nuri efendiler ve diğer bazı taJııs
lar isticvap edilmişlerdir. lmıailin 
başı ayn, gövde ve ayakları ayn 
fllmak üzere üç parça olarak bu
lunmuştur. Ceset defnedilmi.W-. 

Sirkecide bir otomobil dört 
ki~i ile denize gitti 

Evvelki gece Sirkeci civarında 
içinde dört kili bulunan bir otıo
ıbil denize gitmiştir. Rıhtıma bir 
motör yanaşmıf ve içinden yüzlıa
tı Hakkı beyle baldızı Sahure ha
nım ve emirberi Ömer Hüseyin e
fendi etyalan birlikte rıhtıma çık
mı9lardır. Aranan iki otomobilden 
birjne e_,ya konmuf, diğerine de 
yolcular binm~tir. 

Ancak otomobiller rıhtımın 
denklerle dolu dar kıyısından dik
kiatle geçerlerken içinde dört kiti 
bulunan otomobilin tekerleği rıh
tımdan kaynııt ve otomobil yolcu
Jan ile beraber denize gitmittir. 

Kazaya gören civardaki ıaldan
cılar derhal yetitmi9ler ve denize 
dütenleri kurtamııtlardır. Sahure 
hanım fazla au yuttuğundan ra· 
hatsızlanmış ve hastahaneye kaldı
rılmıtsa da, sıhhatinde bir vehamet 
görülmemi' ve iyileytiği için has
tahaneden çıkınıfbr. 

Toslaftılar 
Dün sabah Alrısaray karakolu Ö· 

nünde Fatih itfaiyesine ait şoför 
Mustafa efendinin 7 numaralı kla
vuz arabası millet caddeseinden 
çiktığı esnada orta seferini yapan 
fOför Mehmedin idaresindeki oto
mobil ile mü.ııademe etmit, klavuz 
ar~a:sı fazlaca, otomobil hafifçe 
hasara uğramışbr. Şoför Mehmet 
yakala11D1Jfbr. 

Tutuşan kurumlar 
Fenerde yıldırım caddeseinde 

Hamdi efendinin fırınının bacasın
da.ki korumlar tutu9muş ise de der
hal sondürülmüştür. 

Pıçakla cerh 
Galatada karaba&ta oturan de

niz amelesinden Rı~a ile amele İb
rahim arasında çıkan kavgada İb
rahim Rızayı bıçakla ikarnındn 
ve kolunun lbndan ağır surette ya
ralalDJltır. lbrahi:m yakalanmıf ya
ralı Beyoğlu hasıtahanesine yab
rılmıttır. 

iki sandal devrildi 
Dün iki den.iz kazası olmuştur. 

Yemiş önlerinde bitı sandal devri
lerek içlnde bulunan bir kadının 
boğulduğu ve sandalcının da kur
tulduğu f&yi olmuşsa da henüz ne
tice malôm değildir. Kadının hüvi 
yeti ve sandalcının kim olduğu 
henüz tesbit edilememiştir. Zabıta 
tahkikat yapmakta.dır. 

ikinci vaka da ,udur: Ortaköy
den Bebeğe gelmek isteyen ve ka 
yıkçı Demirhonun idaresindeki 
sandal Mezarhkmahalli denilen 

1 

MiLLiYET CUMARTESi 21 TEMMUZ 1934· 

Sergide ilk cuma 
Yerli mallar sergisi dün, bilhassa 

akşam üzeri çok kalabalıktı J 

MEMLEKET 
HAIERLElli 

Eğe mıntıkasında bisiklet 
turnesi Antalya muallimleri 

••• 
r 

Yerli mallar sergisinde: Bir kafes 'içinile motosililetle ters döııen can· 
baz, Sergiden bir köşe ve sergide yeniden açılan bir resim sergisi 
Altıncı yerli mallar ıergisinin dün ille 

cUınası idi, serginin umwni manzarası 
dün görü!ecek bir .manzara le§kil ediyor
du. Bilhassa ak§aID üzeri sergide ra
hatça yürümek imkanı kalmamııtı. On· 
binlerce kişi sergi bahçesini, koridorla
n doldurmuştu. Sergi komiserliği bir 
taraftan emniyet ve inzibat tledbirleri 
alırken, diğer taraftan da kala.balıktan 
ve sıcaktan bayılma vak'alanna karşı 
imdadi sıhhi tedbiri alınmıth saat onse
kizden ıonra sergideki kalabalık o kadar 
fazlalaştı ki, sergiqin büyük kapısımn 
zaman zaman kapablması ve halkın il• 

rayla içeri ıokulma11 zarureti basıl ol
du. Akşam üzeri deniz bandosu elnlfı· 
na büyük bir kalabalık toplayor ve bah
çede bekleyen balkı me§ğul ediyordu. 

Dün akııama kadar sergiyi ziyareti e-

MAARiFTE 

Hukuk fakültesi 
imtihanları 

Hukuk fakültesinin iıntihanla
nnın sonu alınmış, numaralar o • 
kunımuştur. Birinci sınıfta 748 ta • 
lebe kayıtlrdır. Bunlardan 283 ta
lebe lisan kurslarına devam etme 
diklerinden hiç imtihana alınma • 
mıt ve ipka edilmişlerdir. Geriye 
kalan 465 talebeden de ancak 82ri 
doğrudan doğruya geçmeğe mu • 
vaffak olmutlardır. Talebeden bir 
kı!mı imtihanlarda muvaffak ola
mıyarak dönmüşlerdi.n. 

Üniversite muhasebeciliği 
Liseler muhasibi mesulü Rakim 

Bey Üniversite muhasebeciliğine, 
ve liseler muhasebeciliğinıe de Ma 
li~ vekaleti tasfiyei hesabat mu
hasebecisi Raif Beyler tayin edil
mitlerdir. 

dönemeçte Şirketi Hayriyenin 74 
numaralı vapurunun dalgalarına 
maruz kalmış ve ıandal devııilmit
tir. Gerek sandalcı ve gerekse 
içinde bulunan Fethiye Hamın 
isminıd: bir ka.dm denize düşmüt
lerse de 'kurtanlmıtlardır. 

Kanlı kavga 
Topkapıda Arpaemini mahal

leseinde oturan sabıkalı Cingöz 
Mehmet ile Tatar Nuri arasında 
kavga çıkmış, Nuri bıçakla Meh
medin bileğinden yaralamış ve ya· 
:kalanmıttır. 

denlerin yekunu 74800 kİ§iyi bulmu§tu. 
Dün ıeiırin tanınmış zevatından bir ço
ğu ve §ehrimize gelmiş olan seyyahlar 
sergiyi ziyareta etmiştir. Esasen ıergi 
I stanbul halkının bir ziyaretgahı halini 

almıştır. 
Evvelce bu sıcak gilnlerinde boğaza, 

adalara, plajlara giden Istanbul balkİ 
dün milli sanayiin inkişafını görmek İ· 
çin sergiye gitmeyi tercih etmiılerdir. 
Bilhaaaa sergi bahçesi akşam üstleri ve 
geceleri Beyoğlunun en kalabalık bir 
yeridir; Denilebilir ki lıtanbul halkı bi. 
ribirine sergide randevu vermekte ve 
yekdiğerini sergide gönneklıedir. 

Dün gece bir aralık sergi kap111 çok 
kalabalık olduğundan tramvay aeferle· 
ri sekteye uğramıı, fakat alınan tertibat 
sayesinde bu mahzur izale edilmiştir. 

...-l 

Diş tabipleri 
Dün toplandılar 
Sıhhate nıuzir bazı diş 

macunlarının imal 
tarzları münakaşa edildi 

Di§ tabiplerin cemiyeti on beş 
gün evvel ekseriyet bulamıyarak 
tehir ettiği heyeti umumiye içtiı
mamı dün yapmıştır. 

Kongre riyasetine Kemalettin 
Riza ve zabıt katipliğine Hilmi 
beyler, intihap edildiler. Kongre
nin akti münasebetile Reisicümhur 
Gazi Hazretlerine ve Başvekil is
met Paşa Hz., ile Sıhhiye Vekili 
Refik Beyefendiye tazimat telg
rafları çıeikilmesi ittifakla kabul e
dildi. Heyeti idare ve mürakip ra· 
porları ile vezne raporu okunup 
münakaşa edildikten sonra kabul 
edildi 

Azalar tarafından bazı teklifler 
vardı. Bu meyanda bazı kimsele
rin fenni ve kayıtlar haricinde 
siılıhate ve dolayisile umumi haya· 
ta muzir bir takım müstahzarlar 
yaptıklan mevzuubalıs oldu. ıBun
larla mücadele ve bu hususta la
zım gelen malkamata üracaat 
edilmesine karar verilerek kongre· 
ye nihayet verildi. 

AYDIN, (Milliyet) - Eğe mm- t • t • 1 
takasında bisiklet turneıtİne çıkan par ayı zıyaret et 1 
Denizli. Halkevi bisikletçileri, 23 
tennnuzda Aydma gelecekler ve •••••••• 
24 temmuzu Nazillide geçirecekler . Ziyafetler 
dir. Misafirler, Aydın ve Nazillide verildi eğlenceli günle 
Halkevlerinin misafirleri olacak - . -
lar ve 24 temmuz öğle yemeğini 
Köşk fırka heyetftarafmdan veri
lecektir. Komşu vilayet gençleri, 
vilayetimiz çevresinde yol üstünde 
bulunan bü-tün nahiye ve köylerde 
fırka teşkilatları tarafından selam 
)anacaklardır. 

Değirmenin çarkları arasında 
AYDIN, (Milliyet) - Geçen cu 

ma günü gençlerimiz yüzmek ve 
balık avlamak üzere Çine çayına 
gitmitler ve içlerinden yüzmek bil 
miyen lise talebelerinden Nejat E
fendi, kendi&ini çayın akıntısına 

. kaptırmış ve akıntı genci değirme• 
ne doğru sürüklemiştir. Değirme· 
nin çarkları gencin kaba etlerini 
parçalaınıf ve yetişen arkadaşları 
kendisini kurtararak Aydın Mem
leket hastanesine yatırmışlardır. 
Nejat Efendinin sıhhi vaziyeti iyi
dir. Ayağındaki yaralar nisbeten 
hafiftir ve kemiklerine bir şey ol
ma.Dl1'tır. 

Yunan tayyareleri 
(Başı 1 inci sahifede) 

edeceklerdir. Misafirlerimizin ya
rın gelecekleri anlaşılmaktadır. 
Dün bu hususta Atinadan şu tel -
gra.fı aldık: 

AT1NA, 20 (Milliyet) - Bal
kan merkezlerini ziyaret edecek o
lan 3 Yunan tayyareleri Selaniğe 
müteveccihen yann sabah hareket 
edeceklerdir. Selanikte tedarikatta 
bulunmak üzere bir gece kalacak
lar ve ertesi sabah erkenden hare
ket ederek garbi ve şarki Trakya 
tarikile o gün öğleden evvel lstıan· 
bula muva:salat edeceklerdir. Ye
şillköy hava istasyonuna saat 9-9-30 

da vasıl olacakları tahmin edilmeıkte 
dir. Tayyareler miralay Mösyö Te
melis'in ·kumandası altındadır. Tay 
yareler sonradan ittihaz olunan ka
rara tevfikan tayyareler Ankarayı 
da ziyaret edeceklerdir. Yunanlı 
tayyareciler Türlciyede üç gün kala 
caklardır. Sonra Bükreşi ziyaret e
deceklerdir. Harp tayyarelerine 
"Akropolis,, gazetesinin tayyaresi 
de refakat edecektir. Bu tayyarede 
iki muharrir bulunmaktadır. 

Meclis Reisi 
(Başı 1 inci sahifede) 

susi ·motörlerile Kalamıta gelmiş
ler ve Kalamıştaki Vecihi sivil tay
yare mektebini ziyaret etmişlerdir. 
Meclis Reisi bu ziyaret esnasında 
mektebin genç sivil pilotlarile te· 
·mas etmitler ve mektebin faaliye
tini takdir buyurmuşlardır. 

Bilahare Pata Hazretleri mekte
bin bufesini tereflendirınişler ve 
Vecihi beyin yeni vücuda getirdiği 
bir deniz tayyaresinin uçuşlarını 
dikkatle takip etmişlerdir. Bu esna
nada çok kesif bir halk kütlesi Ka 

, ; -

~ntalya muallimleri Isparta nın 

ISPARTA, (Milliyet) - Geçen 
ı sene Antalyayı ziyaret eden lspar· 
ta mualimlerinin ziyaretlerini iade 
ebnek üzere 9 - 7 - 934 günü saat 
17 de Antalya Maarif Müdürü Ke 
mal Kaya Beyin Reisliği altında 
Müze Müdürü Fikri ve Lise alınan 
ca muallimi Nusret Beyler 21 er ~ 
kek ve 11 hanım muallim l&parta• 
ya gelmitlerdir. 
Gölbaşmda karşılanan misafir • 

lerle .buzlu ayranlar ikram edilmit 
eski saz üstadı Mehmet Alinin 
sazı ve milli koşmaları dinlenmiş
tir. l&tirahatten sonra vilayete ge• 
len muallimlere Cümhuriyet mek
tebinde çay verilmiş, misafirler Ga 
zi ve Cümhuriyet mektebinde ya• 
tırıhnıştır. O gece halkevinde bir zi 
yafet verilmiştir. 

Ertesi gün p8.1'kta Gazi heykeli. 
ne çelenk konulmuş, istiklal ve 

Cümhuriyetin 10 uncu yıl mar9ları 
söylenmiş, Antalya muallimlerin
den Ali Beyin Necmiye Hanımın 

hararetli nutuklarile Fenike Maa
rif Memuru Ali Beyin kendi eseri 
olan fİİrİ çok alkıtlannııf, müteba
ki günler Halıcılar Birliği muallim
ler birliği, beldiye ve sair teşekkül 
ler tarafından muhtelif yerlerde 
ziyafetler, eğlenceler tertip edil • 
miş, 12 temmuzda Eğridire gide -
rek Canadasmda eğlenilmiflir. Cu 
ma günü vuifedar olanlar Antal-

'f ~ntalya muallimlerine/. 
evinde verilen ziya/ 

yaya hareket etmiş, yetil 
dan çok hoşlanan birçoı1' 
ler yazı serin su ba.tlarrod~ 
rek kafa yorgunluklarını 
mek üzere Isparta.da ev-ıer. 
kalımşlar ve ailelerini S 
dir. 

l:unirsporla karşılaşan Uşa'/i Gençler Birliği 

Meryem aria kandilini yakarken 

Leh meclisi reisi ııitti 
Evvelki gün tehrimize gelmiş 

olan Lehistan Meclisi Mebusan 
reisi dün aahah tayyaresile Yeşil
köyden hareketle memleketine 
dönmüttür. 

Uşakta Türkiye akincisile karşılaş-
uşAK, (Milliyet) - U~ . ~ 1 yunu daha fazla heyecaııl 

3eyoğlunda Hacı Ahmet mahal
lesinde oturan 75 yatlarında Ma
dam Zaha Meryem ana kandilini 
yakarken, elbisesi tutuşmuş, vücu
dunun muhtelif yerlerinden yandı
ğı için Beyoğlu hastahanesine ya· 
brılmıfbr. 

Pıçakla kovalarken 
Tophanede medrese sokağında 

.berber çırağı Cemal ayni sokakta 
kahveci Rıfat ile kavga etmişler, 
Rıfat Cemali bıçakla kuvalarken 
yakalanmışbr. 

Bir çocuk surdan aşağı duştu 
Kumkapı civarında oturan Seli 

me ve Zühal 1simleerinde iki kü
kçü hemtire, deniz kenarındaki sur 
duvarlarının üstüne çıkıp oynar
ken bunlardan Zühalin ayağında. 
k; takunyalar kaymış ve çocuk yük 
sek duvarın tepesinden denize yu 
varlanmıştır. Düşerken ta~lara çaı 

pan küçük Zühal çok ağır yar" 
!andığından bayoın bir halde he 
tahaneye kaldırılJLıştır. 

Tütün inbisarının hesap 
defterleri 

lnhisarlarda tetkikat yapan güm 
rük ve inıhi11arlar vekaletine bir 
proje veren mütehassısların tavsi
yeleri birer birer tatbik edilmek
tedir . Tütün inhisarının fimdi he· 
sap itlerinde iki nevi defter tu
tulmaktadır. Bu defterlerden biri 
eski şekilde, diğeri mütehassısla
rın tavsiye ettiği yeni şekildedir. 

Muhsin B. Ankaraya gitti 
Bir kas= gündenberi şehrimizde 

bulunan İktısat Vekaleti Limanlar 
Umum Müdürü Muhsin Naim Bey 
bu akşamki trenle Ankaraya hare
ket edecektir. 

Edirneye tenezzüh trenleri 
Edimeye yapılan ikinci tenez

~üh treni dün sabah saat sekizde 
Sirkeciden hareket etmiştir. Tren 
ok kalabalıktı. 

Vecihi Bey 

zım Pqa hazretlerini alkı,lamı,Iar 
dır. 

Müteakıben Meclis Reisi gene al 
kışlar arasında motörle avdet et
mitlerdir. 

Tatil münaaebetile kilise 
giden talebe 

KiLiS, 20.A.A. - Lise ve yük
st'!k tahsil gören talebeden tatil 
münasebetiyle Kilis'e gelen 75 e
fendiye bugün C. H. Fırkasında 
yüz kişilik bir çay çiyafeti veril
miştir. Ziyafette askeri ve mülki 
erkan ve maarif rüesası da hazır 
bulunmuşlardır. 

kümesi üçüncüsü Gençler Bırlıgı lar. 
ile 933 .Jzmir şampiyonu ve Türki· •~w1?'cı dakikada Uşak ti 
ye ikincisi lzmirspor arasında U • Bırlıgı penalbdan 1 gol a 
şak stadında çok samimi ve heye- 3 mağlup oldular. Halk bıJ 
canlı :bir maç oldu. biyeli O • 8 gibi bir farlı:lll ~ 

Cuma olduğu için bütün halk sa yordu, fakat Uşak Gençl~r ' 
haya maçtan iki saat evvel gelmiş çok canlı oynadı ve Türkl>'' 
ve sabırsızlıkla hakem düdüğünü sine 3 • 1 mağlup oldu. 
bekliyorlardı. Saat 5.20 de her iki ·-----<>- 1 
takım sahaya çıktı ve alkışlar ara- Bir bataklık daha kur!~ 
sında bayrak teati edildi. Saat 5.30 AYDIN (Milliyet) ...- 1' ıı 
da oyuna başl.aruldr. Oyun halkın narda Kadı.beyli bataJdığıııl 
h. beki d' w• ._. k'ld Ja9 
ıç eme ıgı uır ~ ı e ce~e: rubna ameliyesine ba.t. S 

yan ediyordu. Uşak Geı:'çler Bırlı- Merasimde Valimiz feV':ll1:.~ 
ği 40 dakika kadar lzmırspor. n~ıf Mücadele Reisimiz Dr. ~~J" 
sahasında ve kale önünde. h~ım )erle Karapınar Nahiye ~~ lı' 
vaziyette oynadılar. 4~ n~ı .d~~ıka- bulunmuşlardır. Kadıbe>'lıl 
da lzmirsporluların anı hır ınışı gol lığı mühim bir araziyi J;'.ıı.P 
le nrhayetlendi ve birinci haftaym olduğundan kurutulduktlJI' ,/ 
Uşak gençlerinin h~~imi!eti v~ iz civar köylüler çok istifıı.de ıı 4' 
mirsporun 1 • O galıbıyetıle netıce- I d"nkü' rbn -ı·kfOb ) . er ve u s a ·~ adaf1 lendı. . . şarat yatağı olan bu sah ·~-u9 

ikinci haftaymıda her 1kı tarafın k d T" k k" 1 .. "nün.,.,,-.. . . ka ın a ur oy usu 
gayretile ve Uşak gençlennın · l' k .1 ek' )erle 
çırdığı fırsatlarla devam etti. iz - ıve~e ve yeşı ın 

o iki o aha atar cektır. 
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İstanbul kuıiı.andanlığı sa :. 
tınalma komisyonu ilanları 

1 ı M. M. V. Satınalma Komis-
i yonundan: 

MİLLİYET CUMARTESi 21 TEMMUZ 1934 

ISTANBUL TRAMVAY ŞiRKETi EVKAT TARiFESi 
1934 senesi 21 Temmuz gÜnünden itibaren ilanı ahire kadar muteberdir. 

No. H U D U T tık Son 

10 ŞllLI - TUNEL 

HAREKET Futla Hareket Hareket 

( Şiıliden - Tünt>le 
( Tünelden • Şiıhye 

3• 6' 
g• 

Saat Saat 

5.3ı 

s.sı 

Z3.12 
24.02 

. Ordu ihtiyacı için (6,000) 
kılo Klorhdrat dö kinin kapalı M 12 
zarfla münakasaya konmuş • ~ ------

HARBiYE. FATiH l 
~ 

Harbiyeden - Fatihe 
Fati.hlen - Harbiyeye 

5· 1· 
9· 

6.3Z 
5.49 

t.00 
24.ZO 

t ıh l 
• 5 ,.. 15 TAKSIM· SiRKECi 

ur. a esı - 8 - 934 Pazar :.: -----
Ta.kaimden - SırL..eciJe 
Sirkt"ciden • Takaime 

s· 7.30 
7.50 

19.20 
ı9.40 

giinü saat 14 tedir. Taliplerin : 16 MAÇKA. BEYAZIT 

şartnameyi örmek üzere her ;;! -----
( J\.1açkadan - lley~tıa 
( Be7azlttan • Maçka.ya 

s· s· 
ır 

5.59 
6.41 

23.2ı 

Z4.0Z 

lzınit yolu 

gün öğleden sonra ve münaka-
' saya iştirak edeceklerin o gün 

ve vaktinden evvel teklif ve te
. minat mektuplarile birlikte 
1 

Ankarada M. M. V. SA. AL. 
, KOM. nCJ müracaatları. 

(3074) (3930) 
4267 

••• 
Tekirdağ Fırk:ı Satmalma 

Komisyonundan: 

Haftanın CU 
~ALI CA MA, PAZAR 
bır vap~r İaaıl\Şf'MBA ııünteJ 
ınınd•n kalkar. a Tophane rdıtı. 

Fırka kıtaatı ihtiyacı için 
Linit madenkömürü yakacalr 
65 adet büyük 145 adet küçük 

ı dökme soba pazarlıkla satın a· 
lınacaktır. ihalesi 6 - 8. 934 
Pazartesi gÜnÜ saat 15 tedir. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
Üzere her gÜn ve pazarlığa İş· 
tirak için de o gün ve vaktinde 
Fırka Sa. Al. Kom. na müraca-
atları. (3075) (3931) 

4268 

• • * 
Adapazrı P. SA. AL. KOM. 

dan: 

Devred"I 1 ecek ·h · 
" A 1 tıra beratı 

Adapazarında Piyade a
layı ihtiyacı ıçın açık mü
nakasa ile 400,000 kilo 
odun ile 60,000 kilo kuru 
ot alınacaktır. ihalesi 7. 8 . 
934 çarşamba günü saat 10 da 
dır. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya İştirak etmek için de 
o gün ve vaktinde teminatlari-

zeotropik t k . 
ıuy a tir ·ı u ç:karırıaı. • • 1 e alkollardan 
k •çın u 1 

•ndaki ih . • . ıu ve ameliye" hak 
23 A. - lıra •çın İ•tih . . 
. ıruıtoı 1932 v sal edılmıt olan 

tır• beratı - . e 1477 numaralı İh· 
1 uzenndek. h 
·•~kasııta d . 1 ukuk bu kere 

d evır ve . 
en bu bapta f Ya •cara verileceğin. 

~•Ye~ >evaıı !azla tnalümat edinmk is-
1' n •lanbul'd 

'4 ffanında 43-48 a Bahçekapu'da 
le birlikte Adapazarmda Maliye 
Dairesinde bulunmaları. 

(3077) (3933) 
4269 

Ye "1Üracaaı numaralı idarclıaoe-
etıneler ·ı· ı ı an olunur. ( 1200) -- 4309 • • * 

R D O K T O R Ankara Levazım Amirliği 
Cataıa Usçuklu Hakkı Satmalma Komisyonundan: 
lı ~Yda K ·· ıs 816,000 kilo kuru gu .. rgen 
atııaınd anzu eczahane&i 

-:~'""~lı.:::S:ah:n~e~ı~okağ:.!·~ın:da 3 nuına. odunu kapalı zarf usulile iha-
Partınıanda 1 nuınara. lesi 6 • 8 • 934 Pazartesi günü 

-----~:--·---.::38:3~1~= saat 14 te yapılacaktır. Şart -Dr b name suretini görmek uzere 
~ ~~fız Cemal Fındıklıda Istanbul Kuman . 

c ahılıye .. eh danlığı Satmalma Komisyo • 
( Utnadan b rnut assısı nuna ve ihale gÜnÜ vakti mu • 
[)2•30 dan 6 aşka günlerde saat ayyeninden evvel teklif ve te • 
ıv:!1Yolu No:;\

8
kadar İstanbul minat mektuplarını makbuz 

nıuay h . 
22398 ene ane mukabilinde Ankara Levazım 

,,. Ya:tlık ik ve ev telefonu: A . 
"'andilli 

38
""Btg"h telefonu: mırliği Sa. Al. Kom. Rs. ne 

- ' eylerbeyi 48 vermeleri. (3079) (3935) 
~-::--------3-l-Z7.....:. ______________________ __:42:::.:70 

t t Münakasa ilinı 
8 

anhul Belediyesi Sular 
Kağıthan . İdaresinden: 

~ajhrı acak tak .~ıvarındaki te1rih havuzlarının tevsii için t 1 zarfta ın:' ~n yedi bin metre mık'abı hafriyat ka
- Talipler b nah Ya kon mu!! tur. 

foyi (2) li u uıusa ait ıanzim edilen şartname ve pro· 
2 ~bilirler. ra mukabilinde idare veznesinden satın a-

- alipler Şartn - . • 
nı ihale .. ~e ahkamı mucıbince kapalı zarfları-

saat on dör:Unu olan 25-7 -934 pazartesi günü tam 
rnelidirler Be kadar ldar~ hey' eti Baş Katibine ver
rninat nıekt u saatten son teklif kabul edilmez. T e· 

-
olarak tekl~p Yakthut makbuzları ayrı bir zarf içinde 

('.ı ubunun i~ine konulmuş olmalıdır 
024) - 43~ 

ı 200 Ad stanbul Sıhhi M- et Karyola 
lan Bakırköy A~7::caclcr Satınalma Komisyonundan: 

hil 200 adet karyola oıh:e Asa biye hastanesi için lüzumu o· 
su e ~e ~ Ağustos 934 sa'İ!a~ şartname ve numunesi veç· 

tı r~tıle ıhale edilecektı·r l !runü saat 14 de aleni münakasa 
C}'ı .• • • st kli} . • gonnek ıstevenlerin M·~ enn Komısyona ve nümu-

-.. Uesseseye müracaatları. (3961) 

Sıhhat ve İ t. " 4296 
littdu.t ve Sahilf ımaı Muavenet Vekaleti 
k . Kapalı zarf usu~t Sıhhat U. Müdürlüğünden: 
~j1 İçin 1000 ila 2000e tlstakbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer-

e Merkezinde teslun· ende.le ve açık münakasa ile Çanak-
•at e ı mek ·· gü 11:>: alınacaktır. Münakasa l 1 ~ere 400 teneke Benzin 
l nu saat 14 de Galata'd K Agustos 934 cumartesi 
'~anu} Limanı Sahil Sıhh. a ara Mus.tafa Paşa sokağında 

ltııay d ıye Merkezınd ••t kkil K 
trıAk o.ı:' a yapılacağından iste yenlerin e mu eşe. . .. o-
<lu:1 ··~ere A~kara'da Hudut ve Sahilı!:rfharnh etlUerını gMo~-

1.lgu Ayn t Muh · l·- · ı a mum u-tahaL . -~ya asıp ıg ıne veya nıezkiır M k B 
uetıne muracaatları. er ez aş-

( 4012) 

.. !AÇKA • EMINON[ 
M 

..:ı 

~ 17 ŞiŞLi - SiRKECi 

"' -----
TAKSIM· AKSARAY 

19 KURTULUŞ·BEYAZIT 

~ 
~ 

,P.façL.adan • Emi.nönüne 
Emi.nönündca - Ma4iik•J'• 

Şiıliden - Sirk.ciye 
Sirk-eciden - Şitliye 

( T akaimdea - Akaaraya 
( Aka..,ra7da.a. - Takaizne 

( Kur-tulatlan-Be)'axıta. 
( Be7axıtlan - Kurtu!:.aıa 

r 
u• 

s· 
12 

ıs· 
37• 
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ır 

KURTULUŞ-EMINONO (( Kurtuluıtan • En1inönüne 7• 
EmiaönUnden-Kartuluşa ıs• 

~'22 BEBEK-EMINONO 

~ ------
1"1 
oı 

~ 23 
' 

'/) 

< 
!-< -

ORTAKOY·AKSARAY 

ORTAKOY· EMINONO 

:.: ~------
~ 34 ~ llEŞlKTAŞ • FA TIH 

oı ------

M 32 TOPKAPl.SIRKECI 

"' f>l 
~ 
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":° 33 YEDIKULE·SIRKECI 
..:ı 
::> 
Ol 
z 
< t; 37 EDIRNEKAPl-SIRKECI 

M ------~ 

~~---o--~--

( B. T ı; ... Bet.eıre 
(( ... Emiuöaüna 

Bet ~ ~u - " 
( EminOuünd.- - &beje 
( Bebel.ten - Be1iktaıa. 

(( Ortaköydcn-Aku.r-aya 
Akaaraydan .. Ort.köye 

G" 
ıo· 

20' 

s• 
ıs· 

( Ortaköyden • EminOnüne ıs• 
( Eminöuünden-Orta.kö1e zo• 

( 
( 

Betiktaıta.n - Fatihe 
Fati! ten - Betiktaıa 

( Akaarardan. - T opkapc)'a 
( T opkapıdaa - Sirke<. iye 

(

(( Sirkeciden - Topkapıya 
( Topk;ıpıdan - Beraxıta 

B~yazıttan • To.,kal'ltf& 
T OtJkaptdan - Ak~a)'a 

~ 
( 

Akaaraydan-Ye:ii.kule,.e 
Yedikuleden • Sirkeciye 
Sirkeciden - Y edikuleyo 
Y ediku1eden - Aksaraya 

• 
7' 

14" 

S' 
s· ' 

6" 
UY 

ıG" 
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AL.u.raydan .. EdiTn~lcap•J'• 
Edirnekapıdan-Sirkeciye 5• 
Sirk,.c,den-Edi.rnelr.ap•J'• ıo• 
Edirne\.apıdan-A.ka:a.raya ıs• 

*HARBiYE-FATİH •~"isıile teu.clüf eder 

657 
6Z9 

6.26 
6.58 

7.02 
7.38 

6.00 
6.45 

7.11 
6.39 

5.26 
5.36 
5.48 
5.56 

550 
6.35 

626 
6.52 

6.l4 
7.ı6 

5.24 
5.40 
6.12 

2~.04 

24.30 - .-
5.32 
5.48 
6.20 

. 5.24 
5.48 
6.17 

ZO.ı9 

20.47 

ı9.59 

Z0.3ı 

19.58 
20.35 

23.14 
23.56 

Z0.25 
20.55 

-.--.-
24.40 

1.20 * 
t.57 

20.50 
Zl.32 

23.56 
24.22 

20.53 
Zl.34 

21.31 
2402 

t.15 
ı.:ıo. 

ı ... s 

23.23 
23.54 
2·1.27 

21.20 
23.59 
21.30 

Sıhhat ve iç.timai 
Muavenet Vekaletinden: 

Istanbul mehari ve Çorum leyli Küçük Sıhhat memur· 
ları mekteplerine talebe kaydına baslanmıştır. 

Kaydı kabul şeraiti: • 
Küçük Sıhhat memurla'"ı mektebine kabul olunabil

mek için Türkiye Cümhuri}"eti teb'asmdan olmak, Orta 
tahsili ikmal etmiş bulunmak, sinni on dokuzdan aşağı ve 
yirmi beşten yukarı olmamal~ ve ahlakan her türlü şaibe
beden ari bulunmak iktiza ed ~r. 

Yirmi ve daha yukarı yaşta. olanların hizmeti askeriye 
ile alakası olmamak lazımdır. Lise mezunları bu kayda ta· 
bi değildir .Mektep kadrosu Orta mektep mezunu namzetle 
~ile ikmal edilmediği takdir de bu der~ ta sil gördüğünü 
ıspat edenler de kabul olunabilir. 

Talipler aşağıda yazılı vesaik ve evrak suret veya asıl 
larmı kendi el yazılarile yazılmı.t ve muvazzah adreslerini 
havi bir istidaya raptan Ağu ~tos bidayetinden Eylül ipti
dasma kadar bulundukları mahallin Sıhhat ve içtimai Mua
venet Müdürlüğü vasıtasile Mektep Müdürlüğüne gönder
melidirler. 

1 - Türkiye Cümhuriyeti teb'asmdan o~duğunu na
tık hüviyet cüzdanı (nufuz tezkeresi) 

2 - Hat veya müzmin her türlü hastalıklardan salim 
olduğunu ve kabiyeti bedeniyesini muvazzahan natık tas
tikli tabip raporu. 

3 - Mezuniyet şahadetnamesi veya derccei tahsilini 
natık tasdikname. 

4 - 4,5X6 eb'admda 8 adet fotoğraf. · ·ı 
5 - Hüsnü ahlak eshabından olduğunu ve hiç bir su

retle mahkı'.im olmadığıırı mübeyyin ikametgahının bulun· 
duğu polis idaresinden almmıs. vesika. Çorum Leyli Küçük 
Sıh~at memurları mektebine girmek arzu edenler yukarıki 
vesıkalarla. beraber her hangi bir sebeple tahsili bıraktığı ve· 
ya mektepten çıkarıldığı takdirde hükfunetçe ihtiyar edilen 
masarifi nizamiye faizi ile beraber iade edeceklerine dair ve
lisi ve bulunmadığı halde kendisi tarafından imzalı ve noter 
likçe musaddak bir teahhüt senedi ile tahsili bitirdikten son· 
ra hükUmetin lüzum göstereceği mahallerde beş sene hizmet 
edeceğine dair musaddak ve mükeffel bir teahhütname gön-
dermelidirler. (3960) 4295 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

321 adet saç levha ) Kapalı zarfla miiılakasası 24 
260 ,, Köşe bent ) temmuz 934 salı gÜnÜ saat 14 

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

) Temmuz 934 salı günü saat 
) 15.30 da. 

5875 kilo perçin çivisi ) Açık azalbnası 24 temmuz 
) 934 salı günü saat 16.30 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için }"Jkanda miktarı yazılı 
saç levha ile köşe bentler kond enser boruları kapal• zarfla 
perçin çivileri açık azaltmaya konmuştur. 

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

3893 

Ilgaz Belediyesindenı 
Ilgaz Kasaba suyu için d ört kilometre çelik veya funt 

boru teferruatile beraber kapa 1ı zarf usulile münakasaya ko -
nulmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak üzere mektupla her 
gün, ve münakasaya iştirak iç in de 6 - Ağustos - 934 pazar -
tesi günü l)ga.z Belediyesine müracaatları. ,(3948) 

1 4277 

7 

.. . ... ~ - . .,. 

Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Eskitchirde Hilaliahmer anbarında fazla m<kdarda bulu

nan muhtelif eşyalardan (sütlük muhtelif emaye tabak, porse
len çay ve kahve fincanları, emaye kase, tuzluk, yemitlik, çi
çeklik, vesaire) , 24 Temmuz 1934 salı günü saat 14 den 12 ye 
kadar açık arttırma suretile mezkur anbarda satılacağından 

taliplerin muhammen kıymeti olan (7955) lnru,un yüzde onu 
nispetinde depozito akçeleri ile yevmi mezkiırda anbarda mü
te,ekkil satı, komisyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 

4333 (1214) 

Nafıa Vekaletinden: 
Çubukderesi üzerine beton olarak kısmen inşa edilmiş 

olan barajın geri kalan kısmının bitir!lmesi ve bu baraja ait 
ruuavin tesisatın 3rapılması ve bendin inşası esnasında Çu· 
bukçayı sularının akıtılmasını temin edecek muvakkat mec· 
raların açılması ve inşaatın tatbik ve icrasına muktazi bütün 
ameliyat kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. Mü 
nakasa 5 Ağustos 934 tarihine müsadif Pazar gÜnÜ saat 
15 de Ankara'da Nafia Vekaleti Müsteşarlık Makammda 
yapılacaktır. Taliplerin cari seneve mahsus Ticaret Odası ve 
ehliyeti fen~ve vesikaları ile. (67,500) liralık teminatı 
n1uvakkateyı hamilen aynı gÜ n ve saatta Komisyonda bulun 
maları lazımdır. Talipler bu hu~ustaki şartnameleri (20 şer 
lira mukabilinde Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme Mü
d_ürlüğünden teda.rik edeb~lirl er. Hilen şantiyede vele.ilet em 
rınde bulunan tesısat ve alat ve edevatın münakasa şartna
mesinde tasrih edildiği veçhile bilabedel teslim edilmesi de 
meşruttur. (3871) 4315 

-

Gazi Hasanpaşa, Dereboyu 20 
1 
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hastahanelere,- kflnik ve · sana't3oryomlara lier.=-vakıt , 
faydalı bir yaraımcıctır.>w 

~hemmiyetsiz bir masrarıa ,. rıgıuaıre yıyece1< ıerı 
~er,. türlü ~ozuımaıaraan korur .... ve_ hast~l~ra _taze 
:'e soğuk içecek temin eder 

}-aboratu~arlarda da mikrop 1<aıtarıerını, serom veı 
Uaçları her vakıt muhafaza eder. r - ' 
~üzlerce • Frigidaire ", tıastahane, _rcı.KuJte,- KnnıK_v..e 
tıbbat evleringe kullanılmaktadır.) 

!!.•rlgldelre~hakkında bizden izahat isteyiniz;\ 

"6ta:ldalre ,•-adını-taşlmlyan her soğuk hav•. tertıtıaft 
tıaklkl bir~ Frl.cldalre..:.:_ deflldlr.) 

..J 

(EL.EK T Rl K 1.1 OTOMATiK SOGUK HAVA DOLABı · 
IC'ue.raJ Motor •~mı.J.tı ,,.- ~ 

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
üldtehirde Hillliabmer anbarı:ıda fazla miktarda bulunan 

ııııuhtelif boyalar, bakır takımları, çivi, cam, at kılı ge!vaniı saç, 
otomobiller, hayvan örtllleri, inıaat malzemeai, eğ• takımlan, ve 
saire az ve çok kullandmıı, yüalO, pamuklu, keten eşya 15 
Tamımı~ 1934 tarihinden itibarea Eıki,ıhirde Merkez anbannda 
lo11m kıaım atık artbrma auretile satılacaktır. 

Bu e,ya .. malzemeyi görmek isteyenler utedlkleri uman 
EaJdtelılrd• Hillliahmer anbanndeki satış komiıyoauna, satılacak 
,.,. ye malzemeni• nevi ve miktarlarını anlamak isteyenler de: 

Al Anbra'da Yeniıehlrde Hililiahmer merkezi umumisi mu
buebedne, 

B) f.taııbul'da eski Zıptiye caddesinde Akıarıylılar Hanında 
Hilllialımer oyun ka&'ıtlan satış deposu müdiriyetine, 

C) İzmirde Hilillalamer merkeıiae mtıracaat etmeleri illa 
ohmar. [ 972 ] 

4066 

:.,, an.Cxuııı 
SCZAHELEllllt 

IATILIR 

~s.tt• 
•• "Eao• 

ı -<ril• -· ... ~-:a-.., _ .. , EMO"S 
FRUIT .. SALT 

.Sicaklarda. damar agrisin• 
dan, bulantıdan, yarim bat 
agriWıda.ıı ve ınihazimden 
mdtevellit rahat.sizliklardaıı 
maswı kalmalı: isterseniz ı 
tatli mıileyylıı. tabii t:uuuz 
mdshil olan tekersiz Eno's 
• Fruit Salt " gazözlü miis· 

J 
~ tahzarindansabah ve a]qam' 

l<lllU- ı bir bardak su derununda 
• , • bir kahve miti mıkdarind>l 
'~ ~. . 

Tam atla• l::oılu~ dolduran bir yeniliktir. Umum moktep 
talebe.lerile halkın birer tane edlnmeai llzım ve hatta ehemdir~ 

Tam atlas (33) pafta haritıyı ve (68) ıahife bakalorya malftmahnı 
havi olup ( 125) kunıı gibi ucuz bir fiatle aatılmaktadır. Satış 
yeri: İkbal kitaphanesilo Anadolu TOrk kitaphaneaidir. 3985 

MiLLiYET CUMARTESi 21 TEMMUZ 1934 

,, ................. ımıı .................................. ,. ........................ aıam:ı:ıııı:m ........ ~ 

HA v v E 
0 ~İ u ŞıE KETi Yerli allar sergisi 

Atideki maddeleri istihsal etmekte ve ıatmaktadır: zı•yaret rekorunu '' 27 
KOK KOMORO (merkezi teshin için) 

ZiFT (sert, orta, yumuşak) J • k d 
kATliAN (bilhassa yol inşasını elverişlidir) numara l paVJYOD tr 
BENZOL (ham) l/JJJI 
ASiT FENiK f 1 -
SATGAZOL ( Karbolineum tipi) , , , 
SiYAH BOYA (Bilhassa demir için çok elverişlidir) .._ 

Her lürlO malümat almak için: Beyoğlunda, Tünel meydanında 
Metre Hanında satış şubeaine müracaat edilmesı (928) 3999 

Kütahya Vilayetinden: 
1000 lira muhammen bedelli Vilayet matbaası kağıt, mü

rekkep ve saire ihtiyacı 8 - 8 - 934 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konul -
muştur. Talip olanların teminatlarile mezkUr günde Kütahya 
Vilayeti Daimi Encümenine ve şartname ahkamını öğrenmek 
içi.5 Je Vilayet matbaasına müracaatları ilan olunur. (3919) 

4264 

Edirne elediye Riyasetinden: 
Demir Bileyzik, Piriz Mus1uğu 3 / 8 Bronz, Tahta Kuver

kl, Tüp Anlonj, Buşakle, istihlak Musluğu, Beş metro 3/ 8 
Demir Boru 

Şehrimizde evlere verilece!< su için yapılacak asgari 500 
ev tesisatının yukarıda cinsleri ve fenni şartnamesinde de ev
safı gösterilen malzeme ile tesisi 20 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin teklif edece
ği bedel üzerinden % de 7,5 nisbetinde teminat mektubunu 
ve teklifatını havi pullu varakayı bu işle iştigal ettiğine dair 
ehliyetnamesini bir zarf derununa koyup üzerine "Branşman
lar" ibaresini yazarak 4 - 8 - 934 tarihine kadar Belediye En 
cümenine vermelidir. Malzeme nümuneleri ve fenni şartna -
meyi görmek İsteyenler Edirne Belediyesine müracaat eder • 
ler. ihale 4 Ağustos 934 tarihine müsadif Cumartesi günü sa
at 16 dadır. (3924) 4266 

f DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Lokomotif bakır ocak aksamile sair bakır ve pirine; 

malzemenin kapah zarfla münakasası 3 Eylül 934 pazartesi 
giinü saat 15 de Ankarada idare Merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde Onar li 
raya satılan §artnamelerde yazılıdır. (4025) 4363 1 

ıı::ger günün blrlnae 
ı.areket edemiyecek bir 
tarzda sandaliyenlze 

zlnclrlenmlş bir 

•alde, ve şiddetli aOrııar 
pençesinde kıvranıp 

kalmasını arzl' 
etmezseniz, UROOONAI 

istimal ediniz. 
UROOONAL. sizi bir çok 
felaketlerden kurtarır. 

Genç atletler 
gibi kuvvetli ve çevik 

olmanızı dahi temin eder u 

UROOONAL h&mıı:ı 1bıevt1 -
)'W'den tarOede r. UrodOw.al Dil 
'-"'&sa ..ı•n u.ıuvl&l'ını.aoa tı ... 

._. bevllin m...,eudlyeıl dütD
nOl91Ntz. ç.Ünkl UROOONAL.onu 
whereır •llcutıan tardeder. 

hamızı bevili ( acide urique) şiddetle eritici yegane müstahzardır. 

B 
Bir 

t"tabris~ements CHATELAIN, 2 et 2 bl.s. Rue de VaJenciennes, PARia, 

r ilidi acan b · 

Siz de 
N (A l'ndan 

mbara alınız 

Kumaşları 
bu paviyonda 
teşhir ediliyor 

Sergi müddetince tenzilatlı satıŞ 
r-..... :ı.. ................................ . 

Deniz Levazım Satınalma 
KomisyonundaJll 

17000 metre Amerikan bezi : Pazarlık münakasasl : 
Temmuz 1934 Çarşamba günü saat 14 de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 17000 metre Arııe 
bezinin 18 Temmuz 1934 tarihinde yapılan münaka1 da teklif edilen fiatların gali görülmesi dolayisile 25 dl 
muz 1934 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat J 4 .. 
zarlıkla alınmasına karar verilıniştir. Şartnamesini g~ 
ve alınak isteyenlerin her gün ve pazarlığa girecekl 
Kasnnpaşa'da kain Komisyona müracaatları. (4037) 

Devlet Matbaası Müdürlüğünd 
Şartnamesine tevfikan 25,000 kilo kok, 1 ,000 kil0 

giliz antrasiti ve 2,500 kilo mangal kömürü ile 30,000 
ke~ilmiş odun__ aleni müzayede sureti!e sat~ .. alınac 

1 Miızayede 11 Agustos 934 Cumartesı gunu saat .. 
Matbaada yapılacaktır. Şartname her gün Matbaa M 
lüğünden alınabilir. (3951) 

r! 

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

Deniz yolla 
iŞLETMESİ .. 

Acenteleri ' Karaköy Köpl"' 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürda 

·--·Han. Tel 22740 

Mersin Yolu 
INEBOLU vapuru 22 'f 
muz PAZAR 10 da Si . 
nhtnnmdan kalkacak. Gid 
Çanakkale, İzmir, Küllük, 
nmı, Rodos, Marmariı, Dal ~ 
Fethiye, Kalkan, Kaş, fiıt 
Antalya, Anamur, Menıin'e. 
nüttebunlara ilaveten Taf f 
K\1'8.dası, Gelibolu'ya vir"..., 
cak yalnız Anamur' a uğl'V 
yacaktır. ( 4040) ./ 

Ayvalık Sür'at 
Yolu 

MERSiN vapuru 21 Te~ 
CUMARTESi 11 de Si /J. 
ci nhbmından kalkacak ve ~ 
valık yolunun mutat i&kelell 
ne uğrayarak lzmire gidip 
necdrtir. (4041) 

Istanbul Levaznn Arrıi~ 
ğine bağlı lataat için 35,~ 
kilo Beyaz Peynir 8-8· 
Çar§amba günü saat 14 de 
palı zarfla almacaktır. Şa~ 
mesini göreceklerin her ef 
ve taliplerin belli aaattaJJ ~ 
vel tekliflerini Tophanede 
misyona vermeleri. (93) ..a) 
(3760) (41'"' 

Dr. l H S A N S A M 1 

iı!Jil'!"t!'!~a?~?t~elli~~~ 
lik, kan çıbanı, koltuk altı çı,; 
arpacık) ..., bütün cilt haatal~.,, 
lıarıı pek tesirli bir apdır. D• 

yolu No. 189. (870~ 

ı, Doktor 

1 HORHORU~'°1~ 
Htrgün ıkşama kadar hasıaf&rını . .oır 
önü Valide kı raaıhıncsi yanındaki 
avcnehancsinde ttdavi eder. ) ~ 

1 Telefon: 24131 - ( 23.:P 

,_,n .. •• on"" • ._.. ........... 

1 

Nl)friyatı idare eden 
MVMTAZ FAiK 


