
Yunan tayyarecileri dün 
geldiler ve samimi bir şekilde 
~a~şılandılar. Bugün Taksim 
abıdesine çelenk koyacaklar. 

? ----
!ATI 5 KURUŞTUR. 

an F ransisco 
' ırevinin hakiki 
~ahi yeti nedir? 

Peyce zamandanb . 
da devam d ' d erı San Franıis-
erin h e ip uran ve birçok k · 
l« aya.tına mal ol ım 

un bulmuı 'b' d' an grev biraz 
aflardan öğ~~d ~. !r .. Son gelen tel-
l ide halit·b·· ıglilllıze göre bu ha-
h · - u avdet ım· rı &bloka etın kt e ıt, grevciler 
' halkın YİYecek e ':n va:ıgeçmitlcr 
! iti nakliyenin ve ıç~eğini getiren 
•zaların açıl le)'TUıeferine -a 
d

. maaına ·· , Lu .. 

r ""· Buna ra.. muıa.ade ebnit
:attle tehirte:"'den gene Portland ve 
>nekte ~1· ınk e grev hala devam 

' ~v il UVV ti 'l r ında kanlı nı .. de eı-ı e grevciler 
IJ', Şüpheıiz bu~= .emelhöer olmakta
ıadiyen deva.m e z!yet "yle müte
•hte veya aleyhte ~Yecek, .Yakında 

caktır. Fakat " . ıuretıbal bu • 
. azıyet ne ol 

rana11co grevı' b"t" . urıa olsun 
··. uuncih nı uzerıne toplı anın naza.r-

e ırıühim m k' Yan ve Sendika tarihi" 
ev ı alan b" h" . n 

ÇÜnk" ır acliaedir u evvel . d • 
~k ~üyüktür. ~ı~ e Yiiı'at itibarile 

hır Yer'oıde k vrupanın herhan 
çı an b' • muazzam b" . . ır grevden da-

lın ır ı.,. 1 • 
'. ıttır. 150 b' ., camJaıını içine 
r n ~er türlü ,.:::.aftevcinin kendileıi 
e hır Patron ek 11· l~lar dahilin-

]...: · · a IYetıne k · ._ •. ·:• ıstiıgar edil . arıı ıayan 
"'gıldır. ecek blt' lı&diıe 

Sonra bu gre . 
kadır. Ç" vk~ mah'yeti tama ·ı 

e 'd· un u m 1 mı e 
~~ı ~ noktasından :~ _e, Ücretlerin 

b ar a aıne)e ar egıl, belki pat-

8 . etler teaiıi lüz•~ında Yeni müna-
ınaenal h -uund '-acı bir e.y .trevde t an _çıkmııtır. 

· iyeı, S z hnıyet hi.k' ~ile Sendı
tiin d e

1 
ndika tarih .ıınd ır. Ve bu va-

era er trıan ın en ald • b .. nl • evraJar . ıgı u-
ara karıı ko ' tabıyelerle pat. 

Grevciler n . ~tadır. 
akalını. e lltiyorlar bir d f 
S 

· eaona 
an Fra . 

r . naııc.o grevi ... 
lıı Yanı 1 'inan aın 1 1 o;vvela Dochers 
I> ı!tır. Epeyce z".ı: erı araaından çık 

'. ~ ~!1laı-ın, e · a~da.nberi zaten 
ri ~ucehhi2l~ ~~!erinin ve ge
- nı kendi istedik! . 1 ve tahliye iş-

"ornıeıeri Send'k en adamlar vaartasile 
·ıy d ı acı -- 1 . .. or u. Bir . ---:--e enın canını 

Une arı- k BTev ıhtiıınali .. d 
.-· d u•a ta "d' N' ı:un en 
t " e Patla]c v 

1 
': ıha.yet iÜnün bi-

:edkküllerine ':f!iı Sendikalar kendi 
1 n ıleri · d' amelenin 

nılına.,nın. ~rektifleri dalıilind g~ne 
aıırı.a nı ıstıyorlar, . . . . e ul 

1 ef . 3'.alnı2 Sendikal OŞÇııun q bul
•nı ıleri •Ürü 1 arın kanıahi-

lehn~ hiç Ya yor ardı. Patronlar 
et lı_kenin büyü~-ıtl~r~ı. Fakat 

_, 't bul-a b" gunu gorunce niha " e Ilı" u• uro) • 
Uıavi ınikd darına amelelerden 

daaaına muvafak a ~urahhaaa alın-
) Dockerı'le . at ettıler, Fakat bu 

tıarii h .. ,~• tatmin · 
lrorlard t 'B '"nıi mutlakı e~~o~d~. 

Und ı. unun Üzeri Ouu.a.ıs: ıstı .. nb:: ~am bir aaır ne irev başladı. 
attı· ısın inde b' evvel, 1834 de 

. gı um .. ır adanı 
b.. unıı ll•ev f'k . ın ortaya 
öO&terer k. • ı rı t k 
rafa ,. e •t bırakın ke rar tesiri .. 

di... ırayet etmek iıtı·d edyfiyeti her 
Ş aını" ura11 f goıter· 

( Amer;ı.o fa~ı d lkkattir k' b 
re.t etmemi.' ve ede~Yonu) ı ?. Rreve 
"Ucude let' llrevciler) b~U>:ahe • 
lelede bir !~e!"İllir. B e .. ır teıanüt 
trıaıni)e d .'. hla), içt · ~ ıt~barla me
bıalıiyet egışı:neıini in':"'"' nı>:anun ta
~irleıik :>:ın~k trıÜmj; .. ettirecek bir 
•htilal fik·";e~ka devletıun· değild :r. 
U~ttke Yayıi:..e::: kadar k~~a.ti.linde 

ıaınıı ttır. Ah I" . r ıu-
•uıunda. Al"J, Para, ıerın: •nın muhte
dukça b Mar~te dü .. Ye ve İt hu
llun . . a,ka fikir) tuncelerden ol 

•çın b h" ere •ah. . • 
Vete Dl.. U adiaeyi .. _ ı~t rler. Bu. 
b 1 uracaat ed ""'erıkada ku 
1 aş angıcı ol ~n bir kom.. . ~
er noktai mak uzere teli.kki~znun 
ladlJ'tar, H~za~_larında Çok eden. 
lor araaınd ç fUPhe1;,. mü Y_anılmak
Çalıtanla a bu gayenin h frit ~evci
l'tevin r vardır 'Ve ol uıuJune de 

unıum· muıtur F 
>ıad Zardan .. 1 nıabiyetini b • akat 

e trıüın .?'utal~ etmek '. u, n_oktai 
~haları!:.": ~~gildir. N!~•kı haJ. 
aaliyette ır takan k .. ~ grev 

lrııt, ve bu ~ulunduklan hubnııtlerin 
olduğu k n ar, hüküm a er alın. 
gayeyi ba adar elde e et tarafından 
temeyen bt~a emellere ti:İeetk iatedikleri 
d •r t·'- etmek · 
"" da t d' ""'un ırre · 11 

• Binae:a.ı'P edilnı'şler~~ıler tarafın· 
hlata n~a .. ::h bu ıreyj ır. 
te aramak i •ırf Sendii;""cu~ ~al\ı. 

Ş tap eder acı zihnıyet 
urası muha · • 

tika devi · kkak ki 8 · 
kild etlerı tlmd' 't'leıik Anı 

. e Sendikacı b. 'Ye kadar e-
lrııttir. Filhakika b' hareket g~·u te· 
ınb Uttu. Fakat "- ıı·çok ırrev(o-e. 

una)r k :·uner ka h"k. er o). 
lrıiıti: ;.. arıı ~ıddi tedabiruit~etleri 
hareket ı~retı tahdit eden hı a~ et
Co,,,,,, e tartı konulmaaını • e.r nevi 
•a on arw ve hi.k. 1 atnir olan 
-Ya;eya b. r cemiyete :::' ere, bir tah. 
kar lrıa~ veyahut Ya uayyen birıey 
tion':'" b~~aaı ıalahiyetf:'::k için _bir 
-Yordu 'Harta, grevlere m _e~ /nıoc
lıir c · . albuki burad anı olabili-
ol- ekırııyet tetkil a ameleler'ıı 

... a i · etmel · • · L., Ch Çın Franıad enne mani 
ııu apelier kan a Yapılan 1791 
•tıl~ j,?

1
ktu. N hay~~ub~İ~i ~İç bir ka-

B ı e 1914 te k ld nıonction u
• Undan ao a ınlmıştı ,., ıı nra Anı 'k • 
Send~ekv Yapmak tle en. ada •erbeıt
t" ı a.cı cere ~sı başlamış ve 

11• San F . Yanlar almış y" .. .. 
Ilı" d ranaısco grev· ·ı urumut
old . aha. Şam;ı b' ı .' e bu cereya-

Uınına . ır vazıyet almakta 
"'"•it" şahıt oluyoruz B d R 
"- ın rn k"" 'k . · un a 00• 

llra ''" 1 ev ıı ı lıdara gelme . d ı:.ır eş k Anı rik . aın en 
(Devamı 5 . . ada ıhdas 1edi

ıncı sahifede) 
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Fransadaki buhran 
-~--~------------M. T ardieu istifa tek-
lifini reddetti 

V~ziyet tehlikeli görülmektedir. Nazırlardan 
hır ç~ğunun istifa etmesi çok muhtemeldir. 

huzurunda M. Chautempı'a şiddetle hü
cum etmiş olmasının neticesi olacaktır. 
Hadiaelerin dünkü inkitafı, vaziyette 
hiç bir aalô.h eseri huıule getirmemiıtir. 
Fran11z kabineıinin aon içtimaı, tezep
züple neticelenmiı ve kabinenin reis 
vekili M. Şeron, içtimaı müteakıp, ol'o
mobiline atlıyarıık, M. Doumergue'i bul
mal< ve nazırların müzakeratından ken• 
disini haberdar etınek üzere memleket 
dahilinde 400 millik bir mesafe katet • 
miştir. M. Doumergue, salı günü Pari .. 
ae dönecekae de, o gÜn de bir uzlaşma 
zemini bulamıyacağından korkulmakta • 
dır. NazlJ'lann bazılannın istifa etmeleri 
muhtemeldir. Ve bu da "Milli bükü • 
met,, için vahim neticeler verecektir. Bu 
takcfu-de, meıhur Dreyfus meaeleıinden 
bil' misli görülmedik ıiyaıi bir buhran 
haııl olacalcl.br. 

Son kabine içtimaınla M. Herriot, 
kendi noktai nazanru izah ederek, M • 
Tardieu'ün tahkik heyeti huzurunda M. 
Chautempı aleyhine vaki şiddetli beya

J-_._ nabnın, radikal nazırlar tarafından bir 
fırkacdık hücumu addolunduğunu söy
lemiş, bunun üzerine Hariciye nazın 
M. Barthou, M. Tardieu'ye fırkalar mü
tarekesini bozduğundan dolayı istifa et
mesini teklif etmiştir. M. Tardieu, hü
cumunun, M. Chautemps'nın kabine n.. . 
yaıetinde bulunduğu urada ef'alinden 
dolayı, •rt şıahsıru ;.,ı,;Jıdaf eylediğiınibe 
yan ile, bu teklifi kat'iyyen reddeyle • 

imla lehli/ini reddeden M. Tardieu 

• PARIS, 22. (A.A.) - Sunday Times' 
ın muhabirinden: Franaa ağlebi ihtimal 
yakında yeniden bir kabine buhranına 
maru>: kalacalrl1ır. Bu, M. Tardieu'nün 
Stavitıki itini tahkike memur komisyon miıtir. 

Tedris ve Terbi_qe konferansında ------
Türk murahhasının iza-
hatıiyi bir int.ıba bıraktı 

Kadri Bey konferansta 
Türk Maarif inkılabın
d :;.n uzun uzadıya hah· 
setmiı va alaka ile 

dinlenmiıtir. 
CENEVRE, 22. (A.A.) - Anadolu 

Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Beynelı:nilel üçüncü tedris ve terbiye 
konferan11na Maarif vekô.leti tarafından 
Paris talebe müfettiıi Kadri bey iştirak 
etmiştir. Kadri bey mufassal beyanatın· 
da Cümhuriyet mektep programlannda 
yapılan tebeddülartan, Türkiyede mec· 
huri tahsilden, mektep binaları intaıın
dan bahsetmiş ve ilk mektep programı • 
nın hazırlanmasında ecnebi mektepler 
programlannın hususi komisyonlar tara
fından tetkik edildiğini bildirmiştir. Kad
ri bey, maarif faaliyetinde elde edilen 
neticelerden bahsederken bu neticeler 
şayanı memnuniyet olmakla beraber 
randıman itibarile daha iyi neticelere 
doğru yürümek İcap etliğini bildirmiş 
ve neticelerin lıviçreli profesör Ferrier 
tarafından pek çok takdir edildiğini söv 
!emiştir. Murahha11mı>: ilk mektep ve 
muallim mekteplerinden bahsederken 
bunlar için husuai bütçelerden yüzde on 
almdığmı ve orta mekteplerde furih ted· 
riıatımızda yeni türkoloji etütlerinin 
programa ilave edildiğini kaydetmiş 
ve yükıek tahsil hayatımız • 

Paris talebe müfettişi Kadri B. 

dan bahsederken darülfünunun 
lağvedilerek yeni bir üniversite vücuda 
getirildiğini ve buna bir inkılap ensti • 
tüsü ilave edildiğini ve her talebenin bu 
enıttitüden geçmesi zaruri olduğunu ve 
otuz dokuz ecnebi muallimin Türk pro-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Başvekil Hz. 
Dün sabah Ankaradan 
geldi ve Y alovaya gitti 
Başvekil ismet Paşa Hazretleri 

dün sabah Ankaradan şehrimize 
gelmiş ve doğruca Y alovaya gide
rek Büyük Reisicümhurumuz Ga
zi Hazretlerine müliiki olmuşlar • 
dır. ismet Paşa Hazretleri, Pen
dikte trenden inmişlerdir. Başve • 
kil Hazretleri burada Reisicumhur 
Hazretleri namlarına başyaver • 
leri Celiil Bey ile Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya Bey, Meclis ikinci re
isi Hasan, Gaziantep mebusu Kı
lıç Ali, Kars mebusu Nuri, Bozö
yük mebusu Salih beyler ve diğer 
zevat tarafından karşılanmışlar -
dır. ismet Paşa Hazretleri Pendik
ten Ertuğrul yatına binerek doğ • 
ruca Y alovaya gitmişlerdir. 

Beynelmilel 
Dilsizler kongresi 

Kongrenin lstanbulda 
toplanma~ı 

için teşebbüsler var 
Avrupada beyııeI.ı:nilel dilsiz ve sa

ğırlar birliği lstanbul Dihizler Cemi• 
' yetine bir mektup 

göndererek, cemi· 
yeti beynelmilel 
kongteye davet et
miştir. Fakat ls
tanbul <lilriz ve sa
ğırlar C'emiyetinin 
mali vaziyeti mü-
1ait obnaıdığmdan, 
Avru pada topla
nacak kongreye 
ımıırahhas göndere
miyecektı.-. laotan
bul dilsizleri, bey
neılmilel kongrenin 

Süleyman Sırrı B. 15 ağu.stoata lstaııı-
bulda toplanması i

çin beynelmilel birlik .-.dinde teşeb
büsatta bulunmağa karar vemıiştir. 

D>Iaizler Cemiyeti i.dare heyeti dün 
re?s Süleyman Snn Beyin riyaaetinde 
toplanarak bu meseleyi göriişmü§tiir. 
Dün yeniden idare heyeti intihabatı da 
yapıtımf riyasete Süleyman Sın-ı, a.in
c:ıi reisliğe Medeni, umumi katipliğe 
Mehmet lieyler ~miştir. 

Nafıa Vekilinin 
Teftiş seyahati 

Ali Bey bugün lzmire 
hareket ediyor 

ANKARA, 22. (Telefonla) - Nafıa 
Vekili Ali bey beraberlerinde Devlet 
Demiryolları Umum müdürü lbrabim 
Kemal, oer ve hare.ket daireleri reisleri 
Nüzhet ve Tevfik, yollar fen heyeti rei
ıi Fuat beyler olduğu halde ilk teftiş 
seyahatine çıkacaktır. 

Ali ~er doğnıca l:atttre gidecek ve 
seyahatı hır hafta kadar sürecektir. Ali 
beyin Ankamya avdetinden sonra Tram
vay ıirketile müzakereye devam edile
eı ktir •. ~u müzakere Readaptasiooı e
sasına ıstinat edecektir. 

lstanbul Rıhtım tirketile müzakere
nin yeni bir b~langıçta olduğu haJı.o..r 
verilmektedir. 

Dipburnu hadisesi 

Yunan gazeteleri mes' ele
nin kapanmasından dola~ ı 
memnuniyet izhar ediyorlar 

ATINA, 22 (A.A.) - Türi<. İngi
liz hi.diıesini büyük bir a!5ka ile tııkip 
ebnit olan Yunan matbuatı, bu hi.dise
mn memnuniyete §ayan bir surette ka
patılmış olmasından mütevellit mahzu • 
ziyetini izhar etmekte ve Ankara hi;
kümetinıirı bu meselede göstenniş ol· 
duğu uzlaşma zihnİyetjnden balıaeyle • 
mektedirler. 

Proia gazetesi, Yunan eikiırı u
mumiyeainin bu bal <nıretinden ne de
recede memnun okluğunu söylemeğe 
hacet obna.dığuu yazmaktadır. 

Yunıınistanm itili.fm husulü lehin
de göstenniş olduğu derin alaka, onun 
gerek lngiltereye ve gerekse T ii.-kiye
ye kartı beslemekte oılduğu derin mu-

(Devamı 5 inci sahifede) 
lstanbul~a her~es sı~'.'htan b~§tnıı ,soRa~ bir yer arıyor. Bazı.sı için en serin 
Yer motor, denız, plaı salası 18e bazısı ıçın de cami avlusunda uyumaktır. Hele ~--••••••••••• 
fU faphasının altına sığınan ve höıeye sıJ.ııan adamın tatlı tatlı uyuyu§Una r ~ 

bakınız . • 1 B U G 0 N 

34 5 3 ncü sahi/ede 

: W SUBAŞI! .• 
D~'! ~·~bul, sayılı sıcak günler

den bın11nı daha geçirmittir. Sıcaklık de-
recesi 34,5 ğa kada.- çılanış hafif bir 
.Jod - • 
L_ ... 0 sa rı:a~men hava buna1tıcihğını ka~~-
ucımemıştir. 

cakl8; ~afta~a~b~ git·t:kçc artan sı
şıddetıni bir hayli ar~tırmış olu

yor. 

Artık şehirde ccıketsiz &ezmek bir 

moda haJ;ıri alımftır. Dün, tatil günü 
olmamıısma rağn-. plajlar epicc ka
laba.Irk olmut, havanın dawgıınluğun
dan bunaleı>lar lrendilerini mesire yer· 
lerine atmıılardır. 

Rasat i.stasyommdan verilen ma!U
ma.tıa göre; bugün hava u bulutlu ve 
4akin olarak geçeceklic, 

FELEK 

CENEVRE SEFASI 
Mümtaz FAiK 

4 ncü aahilede 

OZ DiLiMiZLE 
M. SALAHATTIN 

Lehistanda Vi&tül nehri taş
mış~ır. Suların üstünde insan 
cesetleri görülmektedir. Ame
rikada sıcaktan ölenler var. 

Tel: { 

--

Müdür: 24318. '\'uı iıleri müdürü: 2t319. 
İdare 't'e Matbaa : 24310. 

Yunan tayyareleri muvaf
f akiyetli bir uçuşla geldi 

Dost milletin filo kumandanının sözleri 
Yeşilköyde büyük bir kar9ılama merasimi 
yapıldı, misafirler bugün neler yapacaklar? 

ve geceyi orada geçirmi~lerdir. Dün 
aabah saat 8,45 te Selanikten kalkmış 
lar, Dedeağaç, Ed . .rne yolulile latan· 
bula gelmişlerdir. Bu meaafe 525 kilo 
metredir. Yol i.rızasız geçmittir. Yal
nız Edirneden ıonra hafif bir ıiı ta • 
bakaaından geçilmiştir. 

Şehrimizi ziyaret edeceklerini ha
ber verın;4 olduğumu>: komıu ve dost 
Yunan hükUnıeti aakeri tayyareleri 
dün gelmi§lerdir. Gelen askeri tayya
reler üçtür ve filo kaymakam The • 
melisin idaresi altındadır. Ayni kafile 
ile bir huıwi tayyare ile de Yunan ga 
zetecJeri gelmiştir. Dostlarımız §U su 
retle gelmiJlerdir: 

Atina ve Selanikten hareket 
Yunan tayyaP>eleri evvelki akşam 

Atinadan Selaniğe hareket etmiıler 

lstanbula gelif 
Yunan tayyareleri saat on ikiyi 

geçerken Y e§İlköy ufuklarmda görül
meğe bqlamıştır. Yirmi dakika evvel 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Lausanne günü büyük 
merasimle kutlulanacak 
Yarın Üniversitede büyük merasim 
yapılacak, hitabeler irad edilecektir 

Y ann Lau&anne sulhunun imzalan- Lausıaımıe aulhunun hukuk bakunon· 
dığı günün yıldönümii<lür. dan kıymetini izah edecektir. 

· k Bundan sonra Hukuk fakii'ltesıi Ta· 
24 temmuz aym za:ınanda h':ku. ~- lehe Cemiyeti Reisi Sırrı Enver Bey 

}arm bayramı olanık kabul edilnuştır. b" h"tab · t L ..• ı. L usan e ıulhu .. h oldu - "l>i u- ı e ora e........,.. a n 
Bu mesudt gun,laker aene. 1 ıru,. ll'ed.' karıı.smda Türk gençliğinin heyecanı-
bu sene e par merasnn e teı ıt ı.. .• 1_ --"~ . na tercum8"11 o ac;aıa.ıı.u. 

lecektir • Merasim bu suretle nihayete cre-
Hukuk fakültesi talebe cemiyeti cd<tir. 

bu husuıta bir progr~ . b:-zırhımıt~r. Tal ebe Cemiyetinin daveti 
Merasime Aat 16 .. da ~tıkla! .. ~şı _iJe Hukuk Fakültesi Talebeıi Cemiyeti 
L-·lımadlktır. Muteakiben unıversı • . 1 . • . d 
~ .. .. prof sÖO' Cemil B bir a- reli ıgın en: 
te rektktoru. eed ktir Cemiley • B Cemiyetimizin Hukukçular bayramı 
çış nu u ırat ece . ey- . . . 
den sonra, Meneımenli zade Etem B., (Devamı 5 ıncı sahıfede) 

Beşiktaş-Viyana maçı 
• l lk maçın hakemi ne diyor? 

"Bu maç Beşiktaşın tarihinde güzel 
~ bir hatıra olabilir,, 

Bu\{Ün Fenerbahçe st.ıdmda latan· 
bui şampiyonu Beşiktaşla ikinci matını 
yapacak olan W. A. C. hakkmd•. bu 
takımın Fenerbahçe ile yaptığ. tik ;ua· 
çı büyük bir muvaffakıyetle ldare e
den hakem Adil Giray Beyle görüı· 
tük. Adil Beyin Viyanalı futbolcularla 
il bu ünk• .. hakkında 

k oyunları ve g u maç 
düşündüklerini aıağıya yazry~ruz: . 

Ş. d' .._,ar ecnebilerle hır· 
- mı ıye Kau • W 

kaç maçta hakemlik et~, fakat • 
A. C. kadar temiz ve d~ust futbol OY• 

anıma -düf etmedBn· Otedenbe • 
~vusturya talandannın temiz futbol 
oynırd•klarmı işitirdim. W. A. C. fut
bolcuları Avu•turya futbolünün bu iÖh· 
retini teyit ettiler. Ecnebi taıkımların 
eberisi galip olduktan müddetçe umu• 
miyetle temiz oynamağa çalışrrlar ve 
mağlup vaziyete düşünce de aertleş.İr· 
Jer, hilelere aaparlar, hakeme öt:iraz e
derler. Halbuki W. A. C. liler on ae • 
kizinci dakikada mağlüp vaziyete düş • 
tükleri ve bu va:ııiyet ;Jk devre sonuna 
kadar devam ettiği halde tempolannı 
biç bozmaddar ve temiz oyunılanna 
halel getirmediler. 

Oyun tarzının bu temiz havası )"İr· 
mi iki oyuncuyu da sarmıfb. Esasen 
Fenerbah_çe takımmda da lüzumsuz ıert· 

' 

Adil Bey 

lik yapmak, hilelere sn~ak ve hake· 
me itiraz etmek şöhretını kazannuş 
futbolcular da yoloıw. Bunun ;çin oyun 
başlangrcrndan sonuna kadar seyirci • 
lcre büyü)< bir zevk veren bir güzel • 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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ttihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAJCTICI VESiKALARA COR&Y 

Kıbrısta Sultan Hamit aleyhine 
nasıl çalışılıyordu? 

Kıbrıs'ta hayırhahı bethahtan a- 1 
yırmağa muktedir olamryan, kimin 
ümmetinden olduğunu bilemiyen 
bu cahiller, münevver fikir sahip
leri üzerine saldırarak onları Ah • 
dülhamid"n emrine muhalif hare
ket eden dinsizlerden addetmekte 
ve bu gibileri camide görseler ora
dan dışarıya atmayı istemektedir
ler. Bununla beraber böyle cahil 
bir millete öyle zalim bir padişah 
lazım demekle müteselli olacak 
bir zamanda değil'z. Bu hususta 
her türlü fedakarlığı göze alarak 
süratle guruba hazırlanan vatanı
mızın selametini, milletimizin saa
detini aramak en mukaddes vazife 
mizdir. Kıbrıs Adası gibi hürriyet 
ve adaletin hüküm sürdüğü bir 
yerde d'n ve devletimize hizmet 
etmek üzere bütün gençlerimizi, 
köylülerimizi Abdülhamidin fena
lıklarından haberdar ve o fenalık
lardan kurtulmanın çaresini ara • 
yan risalelerle onları ittifak ve it
tihada davet edip büyük bir ısla -
hat taraftarları teşkil etmekliği -
miz, cani Abdülhamidin zulüm pen 
çesi altında inliyen mukaddes va
tanımızın tekrar canlanmasma el
birliğile çalıtmaklığımız lazımge
lirken heyhat ki birçokları Türki
yenin dünyada bulunan devletlerin 
en kuvetlisi, en adaletlisi olduğu 
batıl itikadında, idare itlerine va
kıf, münevver ve istikbali arayan 
vicdan ve iz'an erbabı ise, padi•a
hın gadabından evvel bu alçakla -
rın taarruzuna ve tasallutuna uğ
ramaktan çekinerek hiristiyan kah 
vehanelerinin bir kö~esine çekilip 
biribirlerile dertleşmekten ba~ 
bir netice hasıl edemiyorlar. 

Bu satırları yazarken terakki ve 
medeniyet diilmanı olanlarm ne 
,iddetli müdafaalarına, ne dehfel
li hücunılarına düçar olacağıDll ha
tırdan çıkarmıyorum. Cihan emin 
olmalıdır ki din Ye deYlet 
Uğurunda en ufak fedakarlığım 

hayaflmın fedası ve bu husuŞta bü
tün arzu ve emelim memleketleri
mizin dü,manlann elinden kurtul
ması için ciddi ve samimi bir ce
miyet teşkil edip vatanımrzda saa
det devrinin açılmasına, Osmanh
lık sanının itilisma çalışmak ve 
bu fikrime bütün Osmanlı vatan
perverlerini davet etmektir. 

Ey genç vatand-.Iarım, hepimiz 
biı· merkezde toplanarak üzerimize 
istipdat kılıcile hücum eden hay
d tlara karşı kendimizi ilmi ve me
deni terakkilerle müdafaa edelim. 
artık e kimi,, kokmut olan adetle
ri, fikirleri bırakıp yarınki çocuk
lıtrımızın olsun zihinlerini mülkü 
millete nafi 'eylerle doldurarak 
b"lkaten va tabiaten medeniyete li
y katli, istidatlı bir millet olduğu
muzu gösterelim. Bize bikes naza
ri le bakan Avrupalılara kar,ı ber 
b · rimizin vicdanında idil bir hü
ku ıdar ta,ımakta olduğumuzu is
b t edelim. ittifak edersek, millet 
katili olan hainlerin zalimane nü
f tarı bize sirayet edemez, vel
hasıl çalıştığım milletin damarla
rına sarılarak kanını kurutan vatan 
celladını o mukaddes makamdan 
kovalım. Yoksa bunca gözy-.ları 
dökerek ve kanlar akıtarak vücuda 
getirdiğimiz devletim;z bir anda 
mahvolacaktır .• ,, 

işte Kıbns Türkleri arasında 
Abdülhamidin ismini abdestsiz a
ğızlarına almak istemiyen müteas
sıplar olduğu gibi Abdülhamit ida
res nin vatanı hergün biraz daha 
ucuruma doğru sürüklediğini gö
r;n böyle hamiyetli ve münevver 
ençler de vardı. Bunlar Pariste 
etrolunan gazeteleri ve mecmua
arı büyük bir merak ve alaka ile 

ckuyorlar ve o netriyatta gördükle
i hürriyet fikirlerini gizliden giz
iye tamime çalıtıyorlardı. Lefko
ede idadi mektebi talebesinden 
hmet Remzi efendi namında bir 
enç Pariste çıkan k"tapların gön
erilmesini rica ederken diyordu 
1: 
"Kitaplarınızı mütalea etmeği o 

adar arzu ediyorum ki dil ile ta
if olunamaz. Çünkü Sultan Ha
idin 'imdiye kadar yaptığı zulüm
r"ni okuyup derecesini aleme 
ildirmek ve her ,eyi s.)flemek is
iyorııın. Bu zalim hükUındar Os
anlılığı meydandan kaldınnak ni

etindedir. Fakat Cenabıhak ken-
isini yakın vakitte inşallah kahre
ecektir.,, 
Abdülhamidin aldığı pek şiddet
tedbirlere rağmen Avrupada ve
ir yerlerde çıkan gazeteler ve 

itaplar hürriyete ıusamı1 olan 
ençler tarafından mütemadiyen 

isteniliyor ve istenildikçe bin·türlü 
vasıtalara müracaatla onlara gön
deriliyordu. Tabii Abdülhamidin 
casusları arada sırada bunun farkı
na varıyorlar ve derhal Abdülha
mide curnalları yağdırıyorlardı. 
Bunun üzerin ' hemen bir iradei 
seniye sadır oluyor ve bu gibi mu
zır evrakın men'i ithali emredili
yordu. Dahiliye Nezareti bu irade
; seniyeleri vilayetlere a,ağıdaki 
surette tebliğ ediyordu: 

A vrupada, Rusyada, Mısırda ve 
Hindistanda münteşir türkçe gaze
telerle sair ceraidi muzırrai ecnebi
yenin men'i dühul ve intişarı, mü
kerreren tebliğ olunan ceraidi 
memnuanın tedarik ve ittirası kes
bi sühulet etmİf olduğu arz ve ih
tar kılındığından bu gibi muzır ev
rakı memnuanm kat'iyen men'i it
hali zımnında iktıza edenlere teki
den vesaya olunması terefsudur 
buyrulan iradei seniyei cenahı hi
lafetpenahi icabı i.lis'ndendir. 
Mezkur ceraidi muzırranın kat'i
yen dühulüne meydan verilmemesi 
ve ne vasıtalarla celp ve nakledil
diğinin ve kesri intitan hakkında 
daha ne yapılmak lazımgeleceği
nin beyan ve ezbarile beraber dü
hul etmi' nüshaları varsa, hemen 
toplattırılarak imhası babında..,, 

Dahiliye Nezaretinden gönderi
len bu tamimler vali tarafından 
marif müdüriyetine havale edile
rek deniliyordu ki: 

Rif' atlü bey, 
Dahiliye Nezareti celilesinin sure

ti balaya menkul telgrafnamesinde 
beyan buyrulan ceraidi muzırra
nm takyidatı ceddiyei mütemadiye 
icrasile külliyen men'i dühulü ve 
intitarı ve gelmi,Ier varsa hemen 
toplattırılarak imhası esbabının is
tihsali ehemmiyetle tavsiye olu
nur.,, 

Maarif müdürü tahriratı "mua
yene memurlarına,. kaydile İcap e
denlere gönderiyordu. Maarifi neş
retmeğe değil, boğmağa Ye söndür
meğe memur oldukları anlatılan 
iatipdattaki maarif tefkilitının bu 
acıklı haline ber müneyyer Türk te
essüf ed i:rordu. 

Memleketin yalnrz bu maarif it
lerine değil, herhangi bir tarafına 
bakacak olsanız, orada istipdat ida 
resinin devlet mekanizmasını azılı 
di,lerile kemirmekte olduğunu gö
rüyorsunuz. lsfpdadın merkezi o
lan lstanbuldan Abdülhamit ile a
venesinin ahvaline dair birçok ta
yanı dikkat haberler gönderiliyor
du. Her defasında Abdülbanıidin 
hastalığından ve yakmda çökece
ğinden bahis olan bu haberlerde 
deniliyordu ki: 

- Bitmedi -

Italyada 
M. Hitler aleyhinde bazı 
makaleler ncşrediliyormuş 

LONDRA, 22. (A.A.) - Daily Te!
~raph'ın Roma muhabiri., bazı cihcller
den mülhem ve Sinyoro ayda'nm İrnu.
flDı taşıyan bir taknn makaleler intişar 
ettiğini haber vermektedir. lıalyan mat
huab ıııörülen bu makaleler, Hitler hü -
kümeli aleyhine çok ıiddetli bir bü • 
cumdur. Sinyor Gayda, ezciımle: 

"Alman fesatçıları tarafından idare 
edilen haydul1arm A-.usluryada aerbeat-
çe iş gördüklerine aahit olduıkça, 
Avutıryarun ve cihan efkan 
umumiyeıinin sabrr ve tahammülü tü
kenmektedir • ., diyor. 

Romanya'nın mali 
vaziyeti 

Pester Llyod'den: 
Parise ıriderhen Maliye naz.ın Sal 

Vekil lcraa muddet T amcavar' da hat
mıf ve Romanyanın mali itleri hahhın 
da dikkate fayan beyanatta bulun • 
mUffu.1 Tameavari Hirlap eazetesine 
göre na:l:(r pınlan söylemiftir: (Hu • 
h~t bu ay ~ında hükumet maha 
nizma.nnın basitleıtirilmeıini iatihdal 
eden haromameyi nqredecektir. Soy 
lemeie mecburum hi biz Aıırupada 
sabit tnaQ§lı memurlar memleketiyiz. 
Biz.Je devlet butçeırinin yüzde 80 i ma 
aılar ~ tehaüdiyeler ~in Wırlolunur 
ve yalnız. )fÜz.de 20 ai diğer ırwuari • 
lat ve lnvenitationlar için halır. Açık 
ça itirafa mecburunı ki Romanyada, 
bQfha bir yerde emsali olmayan bir 
tarzda devlet ılıtiamar edilmektedir. 
Binaenaleyh, biz bu aahada adilane, 
lalıat merhamet w hiuiyata yer ver
mek•i:zin harekete mec&uru.z. 

Barthou'nun seyahati 
ve ltalyan gazeteleri 

(La Stampa) dan: 
ltalyan gauteleri, M. Barthou'nun 

- -

HARİCİ HABERLER 
Seri A o lelalteti 

Vistül nehri üzerinde insan 
cesetleri sürük eniyor 

Amerika ise 60 senedenberi emsali görülme
miş bir sıcak dalgasından muztariptir 

VA.ŞOVA, 22 (A.A.) - Suların 
copnası, Vistül nehrinin tabii irti!aını 
16 kadem tecavüz etmi~tir. Ozeı inde 
insan !etleri ve mnhtelif müza.hrafat 
yü:zıen çamurlu aul• tehrin ....ı..atda
nndan lllonaktadr. Binlerce halk, yük
oelen aulann tazyiki altmda yr.lclmal< 
tehlikesi gö teren setleri, endişe >le ta
raHut etmektedir. 

Bir ada battı 
PANAMA, 22. (A.A.) 

Son zelzelede, Şirilci sahili a -
çıklarmdaki lrvilla adası kay
bolmu~tur. Zelzele başka ada
ları da korkunç surette sars-

Mırvasalaıız kalnut olan birçok m•oı 
takalara tayyare ile yiyecek aevkedili
yor. Yap lan tahminlere nazaran, au -
lar, azami yidclebni ve mı yüklflk bad- mışbr • 
dini bugün ögleden aonra bulacalmr. -----------------

LONDRA, 22 (A.A.) - Bu oeneki 
meteorolojik ahval f'evkalade bir • ara • 
bet arzetmektedir. lnıPlterenin !:er ta· 
rafmda, 1imdiye kadar kaydedilen hu
tün rekorları 1<11'81\ ve Timeı vadisinin 
birç c:k yerlerinde aulann -tapnasma ae
bebiyet veren bir ftrltna ve bora ailsi
le i hiôl<üm ıünn5'redir. 

Amerika, 50 yıldanberi emaali gö
rü!m:iyen bir sıcak dalgası Ye kuraklık
tan muztariptir. Çinçinati tehrinde, 
dün 105 derece fahrenhaytten ziysde 
hararet kaydolunınuftur. 

Amerikada 

Umumi grev 
Hala bitmedi 
Bazı şehirlerde mütemadi
yen kanlı hadiseler oluycr 

NEVYORK, 22 (A.A.) - AmeM
kada amele vaziyetine müteat:il< olan 
ba,lıca hadi.el... ıunlardır: 

Portiand limanı, on haftalık bir a
talet devrinden .onra yeniden açUmıf, 
ve tahmil ve tahliye ameliyeai bafla
mrıtır. Bu ....Myeler, polis lnıneUe
rinin hlmayeıi •lbnda yapdmaktadır. 

Şehrin yalı:inıindaki bir kampta da 
piyade kuvvetleri tahşit edilmiştir. 

San Franaislmda kamyon sahipleri
nin pek kuv-.etli olan sendiıka11, tek • 
,.... • f"' başlamağa karar vermit ve ce -
11enal Johnaonun talebi üzerine .eyri • 
...t.aın kumpanyaları bahri ,.,ndikalarla 
mevcut her tüıfü ihtilaflwda bakem u
awiine MÜnlCUlb kabul eyleıni,ı2r. 

Y alruz dak aoneleainin ırrevi de.._, 
etmektedir. 

C-..1 JolmfOllun şimdiye kadar 
ecnebiler tarafınd.ı yapılmakta olan it
leri A;nerikalıtlara vermek Qİyetincle ol
duğu aöy!eıwmıktedir. 

Minneapolis tehrinde İoe vuiyet 
pek vahimdir. Orada dün vukua gelen 
kanlı hadiseler neticesinde bir kişi öl
müş, elliye yakın inaan yaralanmrt • 
tsr. 

Patronlann itti.,_; komitesi, gTev 
halinde bulunan kamyoncuların komü. 
ru.t riie&asmı hiilcümet içinde hüku • 
met vücuda getirmiş olmakla ittiham 
ebnektedir. 

Çünkü ~ciler, iT"" haJ.i.nde bu
lumm kamyoncuların mezuniyeti ol -
malurzın hiç kimaemn zahit-e nakil ve 
teıliın edemiyecejiini il" n etmi erdir. 

San Fraruisco, 22 (A.A.) - Jene
ral Johnson, grevin hitama ermeoılılin 
6a&t meteleti olduğunu oöylemiştir. 

Patronla.- yaJ.nız çalışma saatleri ve 
ücretler hakkmrlaki teklifleri değil, h t
ta İşçi idarehanelerine müteallik olım
lan da kabul edeceklerini bildinnişler
dir. 

M..!ıtelif ıpebirlerde tetcld<ül eden 
ve m~frit itçilm tarafmdaın g"1nİ İflet
me f!rketlerinin emrile hareket el • 
~el.le İttiham edilen vatandaş komitele
n ~omüniıtlerle yabancı fesatçılar a
leyhıne mücadelede devam e<liyorlar. 

MINEAPOLIS, 22. (A.A.) - Grev
ci kamyon töförlerinin mümeuilleri, tek
lif edilen hal suretini kabul etmişlerse 
de, patronlar buna şimdiye kadar mu • 
balif kalmışlardrr. 

NEVYORK, 22. (A.A.) - Kalifor-

Londraya yaphiı ziyareti ehemmi -
yede takip ediyorlar. Morning Post 
gcueteai diyor hi: 

Eğer Fransa ile /ngiltere arasında 
hi lihirlerde tam bir ittilah olmam!f 
ise de bu ihi mrmlehet arasında aahe 
ri bir anlatma yapılacağı kanaati mev 
cuttur. Franıa ve lngiltere devletleri 
nin dostluğu çoh aaminüdir. Muahe • 
delere ve ittilahnamelere lüzum gör 
müyorUir. Eğer Almanya devleti te • 
cavüzharane bir harekette bulunur • 
sa, bu iki devletin biribirine bağlı ola 
cahlarına fÜphe yoktur. Daily Tel -
graph gazet.,.i fU mütaleada bulunu
yor: Fran$a hükUmeti mümealsilinin 
vereceği izahatı memnuniyetle telak
ki ederiz. 

Time• gazeteai de M. Heu'in irat 
ettiği nutkunun ehemmiyeti kalma • 
dığını ya:z;mahtadır. 

Bulgaristan'da kağıt 
•• 

sanayıı 

B&1lgari.tan'da elyevm dört yerli ha 
iıt labrihası çalıfıyor ve bunlar Belo
t.•o, Ko•tenez Banja Knjaschewo, ve 
Kotschinerovvo ıehirlerinde lc<iindir. 

Son alman haberlere göre, Aıneri
kada büküm süren ucak dalıra .. , ıirn
diye kadar 200 Jcişi11İn ölümüne aebep 
olmuftur. Keza! !i: Ber!İ.:)de gayri ta
bii .. ıcaı!<lar hukfun aünnektedir. Ve 
.iyasi vaziyetin neza!ret.ine rağmen bü. 
tün .kahine azası Berlinden u;oakla'.'ffirŞ· 
lardrr. 

P-..da S00.000 dolal'lrk zar r 
veren çok ıidde-ı:.i b:.Z. 2: ze!c olmu ~ur. 
Bu zıeizele, aahil açıı.la.rmcla bulunan 
bazı ada~.:k!ann b tma,ım ve nüfuı 
zayiatı mucip olmuştur. 

A. vusturyada 

iki tethişçi Nazi 
Yalcayı ele verdi 
Bun!aı ın bir çok suikast 

yaptıkları anlaşılıyor 
&ERLiN, 22 (A.A.) - Havas a

j,...ı bildi.riyor: Gazete. ..... resmi b"r A
vuırtu.-ya teblijfi netretmektedirler. 

Buna nazaran Viyanada Cir po!.i.Jİ 
yaralyıp öldürmüt olan ilci k'.şi teVkif 
ed'.lmittir. 

Bu adamlar naıyon.,J demckrat fır. 
kasana mensup oldııılclarını ve bu aa • 
balı deni.ryohı üzer:mle yapıbmt olan 
ıuik;ııt.İn cıanili bnh.:.ndu'<fa~nı v'"'" ecne4 

bi bir memlekete luçmıoğa ! '~ebbüa ey
lemiş olduklarrru ;tiraf etmiıleı-dit-. 

Filvaki Tuna aahilinde demiryol11' 
Üzerinde ı,;,. ınf;Ja.k vukua gcLnit ve 
civa.rda!ci bir Fabr:.kada. ha"""1 aebeb>
yet vonni tİT. 

ViYANA, 22 A.A. - Avusturya· 
da telhit barak.'.b gun geçtikçe fazla· 
lapnakta ve bombalu a yapılım müte
add:>t bozgunculuk hidi,.,!eri kayclcJ:t. 
mdctedir. 

ROMA, 22 A.A. - iyi malümat a
lan ltalyan mabafili, J.teJya hükümet•İ· 
mn Avostu.ryada na.i.lerm yap.-w:k:a ol
duldan tetıhi.; hareUtı lu.!.~nda Ber
tin hük\nneti nezdinde reuni tetebbÜs· 
lerde bulunacağı ı..ı.kr:ndakj ~ayianrn a
o.Jnz olduğwnı beyan etmeıl<ıtedir. 

Bir lngiiiz mebusu 

Döviz kaçakçılığından Al
manyada mahkum edildi 

11.\NOVRA, 22. (A.A.) - Avam 
lcA.marası azasından olup, c1yevm B !T -

!inde bulunan Mr. Arnold Vil)-..mı, dö
viz kanununa. muhalif harekttinden d.:. .. 
fayı 30 gün hapis ve ISOO mark para 
cezas•na mahkum edilmiştir. 

MurnaiJeyh, İ7in a'..maks12rn, Alman 
piyasasına, bazı ~irket tahvıltet·i getirip 
s:ıtmrş olmakla suçludur. ........................................................... , 
nia valili, asayip iade için celbedJlen 
ukerd n 1200 milli muhafızdan maada. 
sının geriye çekilmesini cmretmi1br. 

Grev kaça maf.oldu 
SAN FRANSISCO, 22 (A.A.) -

Ticaret odası rehi M. Maillard, 9 ma
yı•taki deniz amelesirun i.lôın etmiş 
olduğu grev ile umımü ~n gerek 
if ve geı-ek ücret itibarile tebre yüz 
rrmyon dolara m.ıl olmut olduğunu 
beyan ebnİft;,,.. 

Bu labrihalar baflıca haba hağıt ne -
ııileri, ambalaj hağıdı ve harton ve az 
miktarda da ya:oı hağıdı imal etmek
tedir. Bu lahrihalar mutedil bir güm
rük h "maye inden müstefit olmaktadır 
lar. Knjasc:hevvo hağıt Fabrikası az 
.zaman evvel bütün te.sisatını Alman 
makineelri ile te!hiz ve takviye etmİf· 
tir. Diier haiıt labrihalan da rekabet 
sahasından geri halmamah için ayni 
veçhJe makine tnisatlannı yenileme
ğe mecbur olacahlardrr. Şimdilik Bul
gariatan'da gazete hağulı imali mu -
tc' avver dejjildir. Zira, gaz.ete hağul< 
imalatı Bulgariatan için ıimJililc ida
reli ~·mıya.caktır4 

Türkiye - Mısır ticareti 
/skenderiye Türh Ticaret Odaaı son 

çıkardığı mecmwuında, 1933 xnesin
de Muır'a ithal edilen Türh mahaula
tının cinı ve kıymetlerini ııösteren fU 
cetveli nefretmiştlr: 

KQflcaval pevııiri 
Beyaz. peynir 
Koyun 
Sıtır 

Mmr Liruı 

3900 
150 

11450 
1750 

. . . .,. ..... 

Tramvag şirketile 1926 da yapı 
iki mukavele feshedildi 

ANKARA, 22 (Telefonla) - lstanbul Trı=ıvay Şirketi ilı 
Vekaleti ara . ında 1926 sene.sinde aktedilmis olan iki mukaııel 
hi ile 1923 mukavelesine muvakkaten ;ucu edilmesi lcr~ 
killeri Heyetince kararlaştırılmıştır. Bu karar üzerine alınm'"ı l 
len tedbirler Nafia Vekaleti tarafından tesbit edilecektir. 

Telefon şirketinde tetkikat yap 
heget teşkil edildi 

ANKARA, 22 (Telefonla) - lstanbul Telefon Şirketinde 
ve mubayaat üzerinde umumi tetkikat yapmak üzere bir he . 
olunmuştur. Bu heyette Na/imlan latanbul komiserlerinden nı_. 
Civan1ir Bey, Ankara Telefon müdürü Niyazi Bey, ve,,,,. 
bir mü/etti, bulunmaktadır. Heyetin Ankarada bulunatl 
rı bugünlerde lıtanbula gidecek!erdir. 

Adliye fer fi komisyonu cumarl 
ilk toplantısını yapacak _ 

'ANKARA, 22 (Telefonla) - Eski hakimler kanununa g 
edecek hakim, müddeiumumi ve icra reislerini tesbit edecek k 
azaları Adliye vekôleti ta 'Dfından intihap edilmişlerdir. 

Bunlar Temyiz mahkemesi azalarından .Şefkati, Sadi ve Y~ 
mal Beylerdir. Cuma günü şehrimize gelecekler ve cumartesi adlı 
teşarının riyasetinde komisyon ilk içtimaını yapacaktır. 

Buğday resınini vermeyenler 
ANKARA, 22 (Telclonfo:)- Bazı mükelleflerin tahakkuk eJ 

dayı l:oruma resmını vermedikleı i anlllfıldığından ve bu resmİll 
retle tahsil edilmesi liizımgeldiği hakkında bazı yerlerde tereJ 
dildiğinden Maliye Vekôleti buğdayı koruma resmini vermeyerJ 
hında tahsili emval kanunu hükümlerinin tatbik edilm 
ltikadnrlara tamimen tebliğ eylemiştir. 

M. Gücü bisikletçileri Artvin 
ARTViN, 22 (A.A.) - fürkiye bisiklet tuı•unun büyü kbir 

nı muvallalııyetle b.:ışaran muhafızgücünün kıymetli idmancıl 
Artvin'in 25 kilometre uzağında hudut taburu zabitanı, mem 
bir kıaım hdk taralından karşılanmı'!lardır. Buikletçilerimiz huıl 
buru tarafından evvelce .'ıazırlanan kır büfe.sinde izaz ve ikr 
mişle dir. Güçlüler buradan hareketle saat 13 de şelıre girmifler 
tün halk tarafından derin bir heyecanla $Ürekli alkı'!larla kar,d 
lardır. Sporcularımız bugün de '!eh rimizde kalacaklardır. 

Denizli Halkevi bisikletçiler 
DENiZLi, 22 ( A.A.) - Denizli Halkevi biaikletçileri komffl 

yetle."'<leki turlanna muvallakıyetl e devanı etmektedirler. Al 
hareketle Dumlupınar abidesini ziyaret ettikten sonra bir günde 1 
lometre yol katederek Ufak'a viis:l olmuflardır. Bundan sonra 
me, AlQfehir ve Salihlide konaklamışlar ve dün Bo 
yolu ;[e ödemi'!e girmişlerdi dir. 

Konya cıvarında çok eski devirı 
ait bir şehrin mevcudiyeti anlaşılı 

KONYA, 22 ( A.A.) - Konyanın Yağlıbayat köyünde eski}". 
ve Roma devi lcri arasında yapılm ıs olan müsanna mermer bir l" 
lunmu1tur. LıiJıt:n üzerindeki kabartmalar o zamana ait sanat el 
nin en güzellerindendir denilebilir. Y ağlıbayat civarında vaktiyle 
bir şeh İn mevcudiyeti anlaşılmaktadır. içinde yazı ve resim/il 
bulunan 40 parça eser meydana çıkarılmıştır. Lahit Konyaya ge 
mi1, diğerleri de getirilecektir. Vali ve Halkevi ar(lftırmalara deli 
çın büyük alaka göstermektedir. 

Moskovada sporcularımızın segy 
hatlarına ehemmiyet veriyorla 

MOSKOVA, 22 ( A.A.) - Spor gazeteleri, Türk sporcularını 
ya seyahatine pek büyiık bir ehemmiyet at/etmektedirler. Kı::t 
e=etesi, Türk sporculannın bundan evvelki seyahatlerinden tal 
olarak bghs tmehte, yalnız bu defa Türk spor heyetinin RusyaJ 
aydan fazla kalacağını yazma!ıtadır. Moskovada iki oyun yapıl~ 
tır. Leningrat, K•cf ve Odesada ela oyu,.far tertip edilmesi düşümıl 
tedir .. Birçok şehirler ve bu mey!ında Harkoltan Türk sporcu[ 
maç yapmak için müracaatla da bulunulmuştur. .. 

MOSKOV A, 22. ( A.A.) - Bede 11 terbiyesi Yüksek Meclisi m 
s:lleri Türk spor heyetini karşılt?-m ak üzere Odesaya gitmiştir. 

Şark misakı ve Rusya Almang 
BERLIN, 22. ( A.A.) - Rus sefiri M. Chintchuk, bugün HariciY 

zaretine giderek Hariciye na%ırı M. Von Neurath'ın gaybubetine 
naen müsteşar M. V 011 Bulow, Rus hükümetin "n şark mis 
natık olduğu teminatın Almanyaya teşmil edilmesi arzusunda b 
duğunu bildirmiflir. 

Sefir, Sovyet hükümetinin bu kararından Fransız ve 
metlerinin haberdar edilmiş olduklarını ilave etmi1tir. 

Keçi 700 
Paatırma 1250 
Zeytin 5750 
Kuru l~ul. 900 
Sahlep 800 
Kuru r~cir 14200 
Kuru üzum 10800 
Fındık 15150 
Ceviz 14050 
Kestane 600 
F .. trh 6000 
Elma 4{)00 

Armut 400 
Kavun 650 
Çam lıstıi< 3000 
Palamut 7600 

Zeytinyağı 1550 

Tütün (HQ.San keyl) 23000 
Tütün 120150 

Maden lcömurii 50000 

Sabun 1400 

Travers 99000 
Kereate 11500 
Kuru balık ve sarrlalya 7600 
Muhtelif 22700 

Yekun 4{)0000 
(Muhadenet) 

Kıral Fuada yapılac• 
istikbal hazırlıkları 

ATINA, 22. (Milliyet) - 1(,..1 
:ıda yapılacak istikbal hazırlıklart 
nikten telgrafla bildiriliyor: 

Mmr zabilluından Miralay Nöl' 
Ceys bey refakatinde Mmr hük · 
nini Aıina aefareti başkitibi, A~ 
niyet umumiye müdürü M. Orn "' 
kumandam M. Frankvadikis bul 
brı halde dün ıehrimize gelnıitl 
derakap Dıramaya hareket etnıif 
Kral Fuada yaptlacak istikbal 
lannda bulunmak üzere oıranuo.ı.
-.alaya gidecekler ve oradan ayııı 
de tekrar buraya geleceklerdir. 

Mösyö Venizelosa k• 
yeni sui kast mı? . 

ATINA 22, (Milliyet) M. \f_ . 
ve ceneral Pl.iatiruı öldürmek ıçııt 
nadan 1Üpheli eşhaa Franaaya ,...ı 
ettiklerine dair dün Venizeloaa 
gönderilmiıı2r. Bu malümab gÖll • 

. 1 1 Pi•' ler M. Venıze oaun ve cenera . İti f 
aın hayaUanru himaye etmek ıç· .,i 
sa zabitasının haberdar edilınefl 
aiyc etmekl'.ıdirler. · 



-
Subaşı!.. 

/ı reni • • 1: ALOV ADAN l &'Ü çen ılevnnın polis müılü-
nılen bah•etmek · t • Sub<lfl ıl u emıyorum. 

'en kay",,;; bmaksaılım içme deni-
~ T aşındaki ôlemdir 
. v1tmmu~u? yansı y alovaıla. civ

,,.~ ~s mev•ınnn b<ıfı •ayılıyor. Ağus. 
~ O ayı ıl~ .art!k tam mevsim. 
a;ıllı nun ıçındır ki; oteller hem 

ertıen "k l en 

:
le liri ılombp e,,. Aman bu kom-
• ı a ır gari olıl C .. ••tılahl P fey u. Ser. 

ı · 1 arı arcaınıla pek l" L. 
ı o arak dol OU<><ı· 
Ulenilıliği ;:::;r. ~ali'im ya/ Çay 
clilecek ekm k f eger kahvaltı e-
~feni e alan da birlikte is
ı t (Th>;'r ve lr~•ızca görüfiilüyorsa 
-<A COmplet) derler B b' . ,,.. lfarsonlar al 1 • unu ızım 
i1'0lıa.hve kam m( )'",;el (çay komple) 
'1(ıüt komple);. le daha kıyağı 

iil mi? ıyor ar. Parlak de. 

e$ Ne i•e bu ulak ıl'l 
burada kes .. 1 konferansını enm. 

E.vet, oteller ıl l ıl 
çehreler, eaki ~ l ~·Yeni Yeni 

• nnı tahrik eıJi..,.. nl enn merakla. 
""' ar. 

Sabahları ve h l 
me) köfkünün Ö:"eba_kşa_mları, (iç. 

ı "breğinden kah uk ır ~lem. Kah 
"h barıakl~nıl ara_cığerinılen, 

ten, kah 7,,.,~fl k an, kah •em::r.lik-
l L• • -ı• l lan ihk" ıJ er vırıbirlerini ıl r ayet e en-

n ert ortcığı olurlar 
~· -Kaç barı/ k. • . 
(il - Vç! a ıçıyorsunu:r.? 
iiJ Y I 

D - a. Ben ılah ·ı. · 
~ .?ktor fa:r.la i a 11". içiyorum. 

ti •ufmeler b Çme ıleılı. Bütün gö
D .. . u mevzu etrafında. 

nu bır~ su • 
Oradakiler •Ç"rnek İstiyormuş 

- Ne k~ •o~Yor. • 
- Nere ·~ ıçeyim? 

"'-en hast - ....... asınız .• 
• 1 ":-- Bir fikayeti . 

•u ıçecek.;rri , nı:r. Yoksa ne diye 
I B • z. - ~un .. 

Bu lert' aptyor ... 

lfram hes:,, ·~~~r de var .. Gram 
c'"er de var y .. 

a· F eni bir zanaat -
ır renk 

manYaıla g~el,eairtıle okudum.Al 
lfai:r.l'L Yenı bır zenaat tü · 1" neler ti • remış. 

Ba:r.ı ada.ml 0 truruyor bakınız! 
fak mark har Almanyadan ka-
L •Ya ut - b' "~k i · .. ;-~ne 1 parası çı-
eıli•~ fln otekı berikinı' t 'k 

ıur, hat:r b esvı 
/fÖıter;)IO a u yolda kolaylıklar 

/ ~ctlrılar P::ş. ,._":ndırabilıl'ği a
rıtaraftan hii1ıni:n~ınrlarken o, be. 
Ve tabii .~te haber veriyor, 
Scıh'b• ParQ musaclere eclü' ı ı nıa/ıku l ıyor. 
tutlan Paraıl m .o uyor, beriki de 
nıu,. an ıhbariyeaini alıyor. 

l nıan ahlak ti . 
ekmekle v--''L enılen feyi peynrr 
:ra.ı ... cuı,.ten 10 ,_.makta sıkıntı knr'! paraka. 

"'caba bi:r.t1 çe mıyecek ... 
lıır .,_ , ede böyle .,.--~k· 

~r mı. • -•ın.aq ar-

lledeva ıeyahat h h . 
Birka .. a ııne ilave 

~ alıat ~ lrlin evel b nd 
tet, için fikir İs~ en, bedava 
la· b<ll' ba:r.ı •uail- Yen kaiimi:z, 

azı t' • w •oru"o M lığı ıcarı m" ,, r. ese-
nıakemleketler;easea~eri.n ılolQş· 
iılti ve niimunel~ehJamlannı yap 
1.. )IOr. Fikir h · nı llÖtürmek 
"'" """a ~ç fena ıle~•ı1· L. 
f ,,~,,, "'ılil 5" ır. a-
a:r.la YÜL l "" eceğine ıl ,. o ur O . nazaran 
en Vazgeçnı~k ılnuhn ıçin nümune-

:ıa.tnı--' a a h,,.,,.. l ol .. '"'<l)lı.m E.l il" -,,,.r ı ur 
gıt rıııiz Pro•pe~tuıl aılnı ıliyebilece-
ar. O . . er e hm•/' k nun ıçın b ad -,, ı yer tu-

il~buı eceıJ ek ti ar a bu teklili 
anları . CQrethaneleri b 

•ak PG•ta ıle Ve n u 
l lleçilecek feh. l PGstresant ola
~ri. daha kolay i' ere gönderme-

lıle ilanl0Q tal.". ur. Hatta bu şe. 
f?k olursa. bıi ıl ıp olan nıüeıese 
lır. r e arkaJaş bulunabi-

Şehirlerıle ıl • 
fallara geli artılacak kartpos
nın bir eak; n;;, unların lotolan. 
•e;yyah kıl • Yalet, bir de fimıliki 
halka burııdgında çekilmi, ol--· 
lim · _, an 0 11 ....... , ve 

ı"e fÜndi •ene evvelki ha-
cah ka.Jar tq~- ılevriôlenı yapa. 
nııf olduğumuzu "~ kuvveti kazan. 
ılır. Bilhassa. b · "r".~ 1Crrneai lô:r.·-• ır urk ti ~ .. -
nın dıfancla çok b .. "k evri<ilemci 
ılıracağınQ aüphe ::: "1aka uyıın. 
•eltinıetJer :ıersin. emelidir.Hak 

-
Y.!_LAYE.TTE -

Muhakemat işleri 
yeni bir büro te kil 

d ·ı· ş .. e ı ıyor 
811 üı. ~ ı....,lltı Y.., • • Meclisn..ı_ çıl.an !ıi,. 

davalara ucıbince_ '."u~te_!;f daireler-ddQ 
l~ld hd.ma 't-en birleştirilecel<tir. 
lufr;;,,~. 8 ~unun muhakeırt.ıı.t ,,~ .. 
.L. "" b;..ı...·tirjJ •. ınuour-
-· .. '9 eceg, ııınl...,ım.ı.ıa • 

1' "!kil 
l\a ı,;.. olu~acaı. muha.kernat büroeu-

Şi,.,, ~~f. tayın. edilecd<tir. 
lip Be ditık bu •şl...., vdcüJet.,.;, Ali Ga
"""- Y baknr.ıktadır. T-L;ı•t · · · 
!... -:••ıaın bek1 '-Y- a ıçın nı-
...,1 ... d e -eıtrn•l..tedi,, Muhtelil da-
l~ •. ""' Bursay._ :>o - 3'1 avukat ge

tı bıhınin oluruna!rte. ·,.. 

-- - - ------ - ~ -
MiLLiYET PAZARTESİ 2'.> TEMMUZ 1934 
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EH 1 R HABERLERi 
EKONOMi 

Lastik mi, 
Kösele mi? 
r- .. ... 

Komisyon tetkikatını 
bitirdi 

U.stil< ayakkabı yapan müessese-
lerle ayakkabı, deri ve kösele sıanay;ci. 
leri arınıında çıkan ilrtiliifm memleket 
menfaatlerine unun bir ıekifde halli • ı 
ni temin iç.Ut bütün bu müesseseleri r:e
zerek mahıtllen tetkikat yapan ticaTet 
odası komisyonu dün hariçteki mesaisi
ni ikmal etmiıtir. 

Heyet dün Y edikule deri ve kösele 
fabrikalannı, bazı cleoıi ve ayaid<alH ti
carethımelttiıü ve Y editruledeki lastik 
Eabrikaaun ziy.-et ederek hesap ve me
.;Jeıri üzerinde tetkökaıt yapuuJln'. 

Koımıisyon yamı timdjye kadar top
ladığı mıa,lzemeyi tauıif ederek raponı· 
llU Ti.c.et Odasma vereceKtir. 

Bir lngiliz firmasının tetkikleri 
Bö.- lngiiiz firması memlekeNnizde 

geni, m&lcyasta iş yapmak üz ...... reııeb
Lüsata girişmiş&. Bu firma Ana.dolu
da iıtihA!i mümkün elan kereste cin
si ve nakil vasıtır!..nle kcılayltkılaırmı 
tetkik etındc~ed.ir. 

Firma Anadoluda orman işletecek 
ve i.tiht<ıl ettiği ic""'stey:i Ufunilen ln
giltereye itbal edecektir. Fimıanm tet
kilderi devam edecektir. 

Kıbrısa ithal edilecek pamuklu 
mensubat t .. hdide tabi tutuluyor 

Kıbns konsoloduğunun bildirdiği • 
ne göre, Kıbrısa ithal edilecek yüzde 
50 veya daha ziyade pamuk, 11un'i i · 
pek ihtiva ederı men"1cat ile bu me
vaılia kan§Ck mensucatm 7 mayıstan 
21 l<inunuevve!e kadar Kıbnsa ithal e
dilecek olanla.r:ı tahdNle tabi tutulmuı· 
tur. 

·Bu mevattan bu tarihi.... a.-ıumda 
ancak 5133 yarda ithal edi:ıecek1lr. 

Memleketimizden Kıbnsa bu mevat İt· 
bal ecliidiğinden haber alakadadara ta
mim edilmiıtir. 

Adanadan istihsal edilecek 
pamul< 

Adana Ticaret ve Sanayi Odası 
tahmin büro&unun 1934 ...,...,.; Çukur
ova pamuk mah ... lü hakkında De§1'9t· 
tiği bir:nci tahmin raponma nazaran, 
bu mevsimde yağmur yağmama11 dola
yısile malıMII iyi bi.ı- surette yetİfiııek· 
tedi... 

• T abinme göre bu &ene zen>clilen 
159.687 hektarlık arazide alınacak pa
muk malı•ulü 30.619 tona yani 153.069 
lıaly3 k:a.dar ola<:.akbr. 

Vazife ha;ında hazin 
bir ölüm 

Genç Adliye müfettitlerimiz • 
den Sali.lıattin Beyin Kars "Ve Ar

dahan mıntaka • 
aında tefti~lerde 
bulunduğu snıa • 
da bir nezif 
netice9İ. olarak 
vefat ettiğini te
essürle haber al
dık. Merhumun 
cenazesi askeri 
ve dini merasim
le Ardabandaki 
~ehitler mezarlı · 

ğma d-;-fnedilmittir. Mahkeme aza 
lığında, Üsküdar müddeiunıumili
ii başmuavinliğinde ve tehrimiz 
müddeiumumi muavinliğinde bu • 
lunmut olan Sali.lıattin Bey genç, 
faal ve zeki Adliye memurlarımız 
dandı. Kederdide ailesine ve arka
d&\llarına taziyetlerimizi beyan e
deriz. 

_I _s_o_R_s_A __ J 
( lı Bankasından alınan cetveldir) 

21 Tem muz 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
lstikruı dahili 94.SO Rı~bm . 17,75 
1933 Ergani 95 Mume•aıl b-
Ünitürk 28,90 ponauz <49,15 

,. il 28 tt ıı 4o,20 
,, 111 28 " 111 50 

ESHAM 
lı Banlır.aıı Nam• 9 
" ,. Hamiline 9 
,, .., Müeaıia 98 
Türkiye CünıhU.· 

"iyet Panlcaaı 54 
Tramvay 35 
Anadolu Hiaıe 27,SO 
Şir, Hayriye 15,25 

••• 
Telefon 
Terlroa 
Çimento 
ltliat de,.. 
Ş.rk dey. 
Balya 
Ş~rk m.ecza. 

ÇEK FiYATLAR/ 

2.SO 
10.50 

19 
11,20 
14,00 

0.75 
1,55 
3,20 

Loadra 635,25 f Prai 19,13,14 
Pari& 12,05 Bel ırat 34,77,80 
Mil•no 9,.25,75 Madrit 5,81 
Nüyork 7fl_ '') Bcrlia 2,03,82 
Ceııııe•r• 2,44.SO Zloti 4 ?O .. " 

Atina 83,36 i Penao 3,98,25 
Brüksel 3,40,38 Mosko•a ıo,., .. __ .., 
Amsterdam 1,17,36 Bülcre, 79,33.50 
Sof7a 66,24.30 Vi1ana -t,27>82 

N U K U T (Sahf) 
Kuru, Kuru, 

20 . Fra.nsr .. 160 20 1. r •• i~r· 808 
1 Dolar 117 1 P~zeta 18 
1 Şile A•. 22 1 Mark 40 

21 Kur. Çek, 106 1 Z-cluti 20,so 
20 Le .. 23 20 L•1 19 1 lsterHn 633 20 Dir.ar 53 
20 Liret 214 1 ( ~rnoTİÇ 
20 F. Oelçika ııs Artı,._ 925 
20 Drahmi .. 1 ~1Loeidi1e 35 1-2 

1 Florin 83 l!ianlcnot 237 

- ' ~ .... -..,._ ... _,. 

, MAARiFTE 

Yugoslav üniversite talebesi şehrimızde 
Belgrat Onivenıitesi talebesinden 120 genç dün faat 14 te Köstence

den tebrimize gelmişler, Galata ~ Jhtnnında Milli Türk Talebe Birliği ta
rafından kar,ılaıunı,Iardır. Misafirler doğnıca lstanbul Erkek lisesine 
misafir edilıni~lerdir. Talebe dün a~ müzeleri gezınitlerdir• 

Milli Türk Talebe Birliği, bu akf<UD Halkevinde misafirler terefine 
bir çay ziyafeti verecek, samimi m ;isahabede bulunulacaktır. 

Yugoslav talebe şehrimizde dört gün kalacaktır. 

!.f AH KE/11 ELERDE 

Vehbi Sait B. 
Tahliye edildi 

1 BELEDiYEDE 

Jüri heyetinin 
Çalışması --Kendisinden 1000 liralık 

mali kefalet alındı 
Otomobil ile Betikt&\llan geçer 

ken tetbirsizlik, dikkatsizlik ve 
nizama riayetsizlik yüzanden Os
man Efendi isminde bir askerin 
ölümüne sebebiyet vermekten suç 
lu Sait P~a zade Vehbi Bey, lte
faletle tabliye kararının Temyiz 
mahkemesince bozulması üzerine 
dün tekrar tevkif edilerek üçüncü 
ceza mahkemesine sevkedilmiştir. 
Y aprlan duruşmada 7 inci müstan 
tikliğin kararnamesi okunmuş, 
suçlu sorguya çekilmittir. Netice
de mahkeme heyeti, Sait Paşa za
de Vehbi Beyin 1000 liralık mali 
kefaletle tahliyesine karar vermit
tir. Du~, tabitlerin çağırılma 
!arı ve Osmanın verese~inin tahki
ki için başka güne bırakılmıştır. 
Muhakemeye gayrimevkuf ola; ak 
clevaın edilecektir. 

Şerbetci takımları nasıl aşırıl:r 
lsmail isminde birisi şerbetçi 

takırnlannı aşırmak idd · a.ııile Sul
taıı.abmet sulh ikinci ceza mahke
mesine sevkedilmiçtir Tahkikat ev 

• rakına göre suı;lu İsmail bir gece 
yarısı Beyazıtta caddenin üzerin
de duran 'erbetçi güğümlerini sırt 
!ayarak yürümeğe başlamıt, Ta · 
kıınla:m sahibi Kamil Efendinin 
müracaatı ü2,erine bekçiler tarafın 
dan ynkalanınıttır. Fakat işin •a· 
yanı dikkat tarafı, bekçi kendisi
ni çevirdiği zaman: "Yahu, ben 
on aenelik terbetçiyim. Ne hakla 
güğümlerimi almak İstiyorsun?,, 
demesi'1ir. Merkeze götürüldük • 
ten :onra takımların sahibi ile kar 
tıla,ınca inkara mecali kalmıyan 
lsmail burada da: "Yolda buldum, 

Planların tetkiki için büt
çenin tasdiki bekleniyor 

lsotanhulda w.ki.kat yapan üç o;cne
bi mütehassıs mimar bi..er rapor ver· 
roiılerdi. 

Teşekkül ede:> jüri heyeti bu ra!"Or· 
lan tetkik edecek, şehrin miık. a~kbt,I 
plan:nı yapacak miınan seçece ti. 

Roporfor hazıdanmı§ fd<ırt, j~ri 
heyeti henüz toplanıp raporian te.~k" 
başlayamarnıttrr. 

ÖğTendiğdtüze g~, jüri . heye.~in 
faaliyete b&şlaması ;ç~n lJe!':mye butç": 
si.nin vekaletten tasdik edfüp gelmesı 
beklenmektedir. Çünkü iiit;i hey~, 
ha.kkı huzur meselesi dola)'14>Ke, but
çe ile ali'.kadar buNnmal<tadır. 

Seyrüsefer işleri .tgnzim edilecek 
Bundan bir müddet evvel, sey

rüsefer isleri hakkında tetkikatta 
bulunı:naİc üzere Viya'llaya giden 
polis Altıncı şube müdürü Faik B. 
birkaç gı.ine ll1!.dar şehrimize dö • 
neccktir. F ajk Bey yaptığı tetkikat 
hakkında belediyeye uzun bir ra
por verecektir. Belediye lstanhu • 
lun sey• ü sefer itlerini esaslı şe • 
kilde tanzim için yeni tetbirler ala 
cak, seyrüsefer talimablamesinde 
değitiklik yapılacaktır. 

iç Ersnköyda tramvay isteyor 
Kadıköy, Hasanpa.fa ve civa • 

rı mahalleri balkı gibi, lçerenki>y, 
Kozyatağı halkı da Nafia Vekafo
tine müracaat ederek Kadıköy 
Tramvay hattının kendi mıntaka • 
!arından da geçirilmesini istemİf
lerdir. Bu müracaat tetkik edilmek 
tedir. 

aldım. Ben kendime bırııı:z diye • 
' d . . mem ya.,, emıştır. 

Suçlu dün mahkemede sorgu
ya çekilmif, dllrUfllta tabitlerin ça 
ğırılmaları için ba,ka güne kal • 
mıttır. 

Sergide fini işlerine tahsis edilen paviyon •• 

Alman seyyahlar hayrette 
Türk sanayiinin bu kadar ilerlemiş 
olmasına görmeseler inanmıyacaklar 
Albncı yerli mallar oergisioni halk 

günden güne artan bir alaka il<> ziya
ret etmektedir. Dün ak!""'8 kadıa.. 
....-giyi 118.500 kişi ziy- etrmfl:ir. 

Sergide bilhasoa bu - topJu bir 
halde bulunan madeni eşya pavyonun
daki zenginlik ve Küteh ya çftft fıJın.. 
ka., mamu~nın geç"'1 $ESie Başvekil 
1 smet Paşa Han-etlerinin serı:fyi n:va
redmnde <taret buyurckıklan şdrii
de yapNım çini mamulatı nazarı cli4<:<a
ti üzer'.ae çe.mıektedir. 

Dün Ber!:in V9pUl'ile fehnmize ge
~en A'.man seyyahları ..ergiyi ziyaret et-

mi fi er ve Türk aM>ayiinin bu derece 
inkişaf etmiş olmas~ hayretle ı.~
cl:ddannı söylemi!lerclır. 

Dün 1-otanbule. sekmf olan y.....,.. 
arecil<er de bu oabah - 10 da b tayy . · üd" .. Hasan Feh-Tayy....., Cemıyeb m .~ . 

mi Beyle bir~l<.te aergıyı zıyaret ede
cd<lerdir. 

Dün sergiye ~vekiıl ismet Paşa 
Ha:ııretisi fU tdgranarile iltifat ebniş--
1.....ıir: 

"Altıncı yerH mallar _.gWsCn;n açıl
m.-'.lmu mem:ıuniyetle karşılar ve mu
vaffakıyetler clila-i..'11 • ., 

Kabataş ve 
lstan bul liseleri 
Leyli kısımların kaldırıl

maması 

teklifi kabul edilecek mi? 
1 otombul Eriaek - Kabataş liseleft. 

nin fey4i lnmnlannın bu ıene bafmda 
kaldınlacağmı yımmfbk. , 

&kd< 1ises.i Talebe Cemiyeti, Mea-
rif vekaletine müracaat ederek leyfi 
lasıın&n kaldınlmamasmı tenemıi et-
mittir. . T , 

f"aka.t Haydaırpaş6daki eski ıp ,.,. 
lriiltes.i binumın, 2 bin talebelik büyük 
bir Gse bafuıe getirilmeoi m~ bu
lunduğu için vdı:a!etin, bu talebi, ka· 
bul ecleceği fÜpheılidir. 

Cemil Bey hastanelerde 
Omversiıte reı.törii CeaBI Bey dün 

~h, Tıp faküılte&i ddmm dokt.,.. Nu
retıtin Ali Beyle l:irHk.te Cernıhpaşa, 
Haseki, Giireba ha&tBhanelerini gez· 
miıtir. 

lstanbul köylüleri mektep istiyor 
J stanbuf köylüleri maanf müdürlüğü

ne müracaat edeTd< kendilerinin }'111'· 

dnnı ı<!e köyf.erinde birer ilk md<tep bi
nası yapı'knasrm İsd:eııüş!....ıör. 

Maarif idaresi vaziyeti tetkik et-
miş ve ımıvahbt etmiştir. Bu köyler
de üç hin liraya mal olacak mektep bi
nahın yaptınlacakbr. 

Bunun hin liraauıı maarif müdür
lüğü verecek, iki hin lirasını köylüler 
temin edecektir. Bu şdcilde şirndj.!ik 
on w köyde mdtt..p binası yapdaaık
tır. 

Müteahhitılerio yaptığı biınııılar çok 
pahal1ya mal olıhığundım fimcli1ik o 
mikyasta büyük mektep bina.lan yaptı
rrlarnıyacald.ır. 

Şişlide ve Trabyada iki 
ltkmektep 

Maırif müdürlüğü Şif)ide ve T....,_ 
yada .iki bina ldralamıttır. Bu binalııtr
... tqrinievvelde birer iılk mektep açı
lecal.tır. 

Anadoluda yatı mekl ple;-i 
Anacloludalô yatı mektepleri kapa

tdarak talebeleııi latanbuf yab mactep
ı.ru.e naı.ı..dilmi!fl:i. 

Yalnız V ona yaıh mektebönin W.
paıuıWtM'1 öçin Maarif V d<iiolen ile 
mahalli husuai idare araunda müza•, .~ 
re cereyan eb'nel<tedü-. Talebenin İafe 
ve eılbiseoi temin ecliline bu mektep 
kapanmıyacaktır. 

Silivri, Çatalca, Şile mektepleri 
Silivri, Çatalca ve Şile mektepleri İ· 

çin laznn gden um ve maoa ıPbi mal
zemeain kö)'lüler ıtarahnclan yapdması 
muvafık bıdwımuıtur. 

Çünkü bu suıretie daha ucuza mal 
olmakt&dır. Bundan sonra köy mek
tepleri malzemesi köyiercle :raı>ılaaık, 
bu IUl'etle taamıi temin edi1ecddir. 

350 muallime kıdem zammı 
Orta tedrisat mual.J;rnJermden 350 

muallime ait kulem zammı IKtesi Maa
rif vekaleti tarafmd.ı tanzim olun
muftur. 

Liste ağustos bafmda ilan edile-
cek-tir. Bu -.e zam görenlerin ek.seri
sini mesleğe ,.,.U ginnq muallinııler 
tqki:l ebnektedir. 

-~--Radyoloji kongresi 
Bu ayın 24 ünde (Zürich) te topla

nacak olan beyndmilel radyoloji lr.on
gresine İftirak etmek üzere Üniversite 
radyoloji doçenti doktor Muhterem bey 
bu sabah tayyare ile (Brendizi)ııe mü
'eveccihen hareket ebnİftİr. 

Fırka Reisi Y alovada 
l.tanbul fırka vilayet idare he

yeti reis.i Dr. Cemal Bey dün Yalo 
vaya gitmiftir. Cemal Bey Reisi • 
cümhur Hazretlerine arzı tazimat 
ettikten sonra, bugün tehrimize 
dönecektir. 

Alay köşkünde 
Bir resim ıergisi 

Balıkesir, Necatibey Muallim 
Mektebi ve Balıkesir lisesi resim 

1J1uallimi Sırrı B. 
Alay ki>fkünde 
bir ııesim sergisi 
terıtip ebnİftir. 
Sergi bu hafta i
~inde açılacak • 
br. Sırrı Bey bun 
dan evvel Balıke 
sir, Buna ve Es
xi,ebi.rde olmak 

ll•S.~-» uzerc birer resim 
Ressam Sırrı B. serı;i~i açmı,, bu 

defa Alay köf • 
kündekirergİ•i ressamın dördün • 
cü sergİ&idir. Bu sergide eski ve 
yeni tarzda birçok tablolar bulun
maktadır. Bilhassa bu tabloların 
ekseriyetini "fütürist,, tarzda ya
pılmıt eserler, mevzulannı da kıs
men mahalli ve yerli mevzular teş 
kil etmektedir. Modem üslôbun 
mahalli mevzulara tatbikı ressa • 
mın ayn bir hususiyetini teşkil et
mektedir. Sergi bu hafta içinde a
çılacaktır 

J 

~~!ügt;;;J-~' 
Cenevre sefası 

Bu 'lcak havalarda nerede bu
lunmak istersiniz? Adada mı, Mo
dada mı? Kalamışt<ı mı? 

Bana kalırsa, en güzel i' şöyle 
bir Avrupa seyahati yapıp CeneV· 
rede yangelmektir. Cenevrenin 
iibı havasına diyecek yok. V:zerle
ri daima karla örtülü yü/nek dağ
ların henarlanndaki serinliklere 
doyum olur mu? 

Amma diyeceksiniz ki: 
Ecnebi bir ıliyarQ gidip para har 

camakta ne miina var? Memlehe
timi:r.cle laviçre gibi rwn ormanla
rile örtülü, serin dağ kenarları mı 
yok. Git orada otar, hem mr,ınle
keti görmü, olursun, hem de para 
harice gitmez •.. 

DoğTil, o da çok doğra! Fakat 
ne bileyim ben ifle şöyle Cenevre. 
ye kcıdar uzanmak daha hoş gibi 
geliyor. 

Hem Cenevre bu kadar güzel ol 
mcua, Cemiyeti Akvamın merkezi 
ni burada yaparlar mıydı? Onun 
içindir ki Avrupa diplomatları se
nede birkaç defa buraya uğram<ık 
tan kendilerini alamıyorlar ya.. 

Ceple;inılen para harcadıkları 
da yok. Gelsin lakırdı, gelsin çan 
çan .. Sabahle~ sıud doku:r.ıla uy 
kuclan uyanmcrk. Ona kadar, kah
valtı tuvali!t ve saire. Sonra gölde 
bir ,;.üılılet kürek çekmek. Öğle • 
yin yemek tabii iki stıal sürer. Öğ· 
leden sonra koltukta bir müddet 
şekerleme! Saat b~e doğru siya3İ 
temaslarla beraber çay .• Eh ak,anı 
oldu elemek •.• 

Fena mı? 
Ben ne yalan royliyeyim, Cenev 

reyi böyle zannediyo ı ıılum. Fakaf 
geçen gün bir F rancı:z gazetesin
de gördüğüm iıtatiatikler beni bu 
gallet uykusundan uyandırdı. Me
ğerse, diplomatlar böyle yangele 
oturmuyorlar ve bir mektep tale
besi gibi sabahtan akşama kQı/ar 
çalışıyorlarmış. Mesele şudur: Ma 
liimdurı ki Akvam Cemiyetinin va
zifelerinden biri de a:zaaı arasın • 
da akteılilen muahedeleri ne,ret
mektir. 

Bu istatutiklerclen öğreniyoruz 
ki, aylık risalelerde, asıl cikit~eri? 
keneli lisanlan, lran•ı:r.ca, ve ıngı· 
li:r.ce ile neşredilen muahede ve 
mukavelelerin mikılan 3.428 dir. 

Y alnı:z son sene zarlını/Q 240 
muahede sicile geçirilmiftir. Bun· 
lar içinde biT siyasi muahede ve 
81 iktısadi ve mali mukavele var• 
clir. Bütün bu siyasi edebiyat her 
birisi 450 sahife olmak üzere 142 
cilt tutmaktadır. 

Yani 63,900 sahife! ... 
Bir iman günde a:zami 100 sa • 

hile okuna demek, Cemiyeti Ak
vQJTta kaydettirilen bütün mulıove 
leleri okumak için aşağı yuhiih 2 
sene sarletmesi lazımdır. 
AmnıQ hepsi okunduktan sonra 

akılda ne ktılır?. Orasını bilmem 
Şurası muhakktık ki diplomatların 
işi çok :r.ormu,.. Fakat ılaha :zor 
olan şey C enevredeki '!'üretti.~l-~r
le minahhihlerin ve bir de kütüp
h:U,e memurunun ifidiJ\ 

Bu 11caklarcla "bir taraftan fa. 
lanca filanca devletler, diğer ta
raftan filanca falanca devletler a· 
rasınıla ... ,, diye başlayıp tepeden 
hmağQ kadar "taraleyni aliheyni 
alruleyn,, diye môliiyani nakaratla 
dola olan bu muahedeleri okuyanla 
ra hemen Allah acısın! Fakat aca· 
bQ Cenevreıleki diplomatlar bun • 
lan hiç kanşhrıp okııyorlar mı? 

BanQ kalırsa onlar bütün bu mu 
aheıleleri değil, hep bildiklerini O• 

kamaktaclırlar. Bu dahQ kolQy • 
'dır. Ve htıklan da varılır. ..o. 

Mümtaz f~IK 

Telefon şirketi 
Hükumetle anlatmak mı 

istiyor? 
Istanbul Telefon şirketinin ve 

mevcut tesisatının hükumet tara • 
fından satın alınmasına karar ve
rildiğin.in Nafia V ekiletr tarafın
dan Şirkete bildirilmesi üzerine 
t?rketin dünden itibaren bükume • 
te gösterilecek hesapların ha.zır • 
lıklarına b"'lanmıftıı~ Bugünl~r: 
de bir· heyetin bu iş için tehrımı· 
ze gelmesi beklenmektedir. Aldı· 
ğımız maliimata göre imtiyazı 75 
aenelik olan tirketin daha yarım 
asra yakın bulunan bir imtiya:ı 
hakkı vardır. . 

Şirket mahafili~e yenıden 
hükfunetle"· müsait hır ani~ ze 
mini bulmak yoluna gidilmek ar~u 
sunwı varit olduğu görülmektedrr. 

inhisarlar vekili geldi 
G"mrük ve İnhisarlar Vekili 

u h. 
Rana Bey rıün Ankaradan te rı • 
mize gelmiştir 



H 
Mani zail olunca .• 

Mazhar, altı aydanberi açıkta idi. 
it bulm k için koca lstanbulda bat 
vurmadığı yer k lmamııtı. Vakit ve 
halleri pek te fena olmamasına rağ. 
men · izlikten 111 ıl·yordu. Tabii, hazır 
para çabuk biterdi. ihtiyar annesi, 
hemşiresi, karıaı onun sabahtan a.kşa• 
ma kad r evde otunnaıına iayan edı
yorlardı; çün!tü iııiz adam her şeye 
kanıır, titiz b:r vaziyet alınıştı. Kan-
11, Süeda hanır.ı düşündü, taşındr. Bu, 
bôyle olmıyacak u. Koca.ı tenbelliğe, 
miskinliğe ahpnıştı. Belkide kasdi ola
rak vazife bulmak istemiyordu. 

Genç kadın:' kainvaldesini, görüm. 
ceıini kocasının aleyhine kıtkırttı: 

- Sizin oi:-lunuz, maqlarmıza, ev
lere, dükkanlara güveniyor. Tam fırsa
tı da buldu. Eğer ııkıJtırmazaak sittin 
sene böyle köşe kadısı gibi evde otu
rup nargile çekittirecek. Allah atkına 
ıuna biraz çıkışın. Gittisin kendisine iş 
arasm. Bir erkeğin evde tenbel tenbel 
otrumaıı çok ç ·rkin bir ıey .• 

Kurnaz gelinin sözleri kocasınm an• 
nesi ve kız kardeşi üzerinde lazımge
len tesiri yapmıştı. Kansının dmltuı
na, onlann dırdm da ilave olundu: 

- A oğlum •• Bir kahveye bile çık
nuyorsun. insan ilci adam görür, dert
! t r, bu sayede münhal vazifeleri ha
ber alır, t~ebbüs eder. 

- Ağa bey, Allah a~a sokağa 
çık, karşmıda aini~lerime dokunuyor
sun. Çahf, bak biz epimiz sabahtan 
akı ma kadar pala çal'J'oruz. Mazhar, 
muktesit bir adamc;lı. lı::ahveye çıkma
mak için onla.rm dillerienden kurtula
yım diye gün olduki mutpağa inip 
sebze ayıkladı. Pliıvlık pirincin taıla
rını ayırdı, kuyudan ıu çekti. Kahveye 
çıkıp ne olacaktı. Tavla, iskambil bil
mezdi. Orada bir kaç çene kavafile 
mala yani teyler konuşmaktan ba.
ka bir şey yapamıyacağını b ·ıiyordu. 
Kahveler iş acenteliği değildi ya .. ı.a. 
kin evdekilerle gene bata çıkamadı. 
Hepai: 

- Ne yaparsan yap, git it bul. Av
dan aya bizim el'mize kırk para getir
meğe mecbursun. Ultimatomunu ver
diler. 

Bir taraftan da karıaı bildiklerinden 
sağlık aldığı işler hakkında kendiaine 
haberler veriyor, zavallı adam mecl>u
ren suraya buraya istida verip beyftu .. 
de yere pul raraaı aarfedoyordu. Bu 
itlerin hiç birinden de müabet bir ne. 
tice çıkmıyacnjlmı biliyordu. 

Süeda: 
- Yeni bir rop yapacağım, altın 

bilez'k isterim. diye tutturmuştu. 
Kocaır, b-un1ann mümkün olamıya .. 

cağını söyleyince k~dın gemi azıya al
ını§, kendiainden aynlmağa karar ver
mİ§ti. Mazhar, bu saçı uzun, aklı kısa 
mahhiklarla ba,a çıkamıyacağıru an• 
!adı. Ve bir gün sabahleyin erkenden 
traş olup giyinerek dııan çıktı. lataa
yona giderek HaydarpataY• bilet aldı. 
Ne yapacaktı. Kendôaini evden ko· 
var bir vaziyet almışlardı. Bun· 
lann biri anneıi, biri h~ireai, biri 
de karıaı olduğu için fazla karşı gel'p 
kalplereini kırmak istemiyordu. Tren, 
Haydarpqa ganna gelince aıağı indi. 
Umitaiz, ümitsiz Kadıköyünün yolunu 
tuttu. lç'nde dehşetli bir sıkıntı var
dı. Kafa11nda y lnız şu fikir fınldak 
ııibi dönüyorc!u: Aydan a,ya kırk lira 
bulmanın yolu ... 

Birden yanıbaıında gözleri sürmeli, 
dudakları boyalı, oarı saçlı, ağır manto 
lu bir hanım gördü. Bu, edalı mütena· 
&İp vücutlu kadın kırk yatlannda k:ı
dar görülüyordu. Kırk rakamı beynini 
burgu g lıi oyan a 'am gayri ihtiyari 
kadına yaklaıtı: 

- Affedersiniz hanrmefendi, dedi. 
Bildiğiniz bir rerde it var :mı? Ben
deniz altı a •dımberi açıktayım. Çok 
bunaldım. Zevcem benden aynlmağa 
karar verdi. Umita z bir vaziyetteyim. 
Ceaaretimi mazur görünüz.. intihara 
karar verdim. E er bildiğinizden biri
ne tavsiye cderM!nİz. 

Ber"ki, göğsünü sarsan bir kahka 
ha ile güldü. Manalı manalı Mazha
rın yüzüne baktı. Telılifsizce sordu: 

- Allah aıkma ıen yolunu mu şa
ıırd.m? Ben, senin bilc!jğin kadınlar
dan değilim. 

Genç kadın tatmnııtı: 
- Aman hannnefendi, yanlış telak· 

ki buyurdunuz. Emin olunuz ki size 
hürmef m bakidir, fena bir fikrim 
yoktu. Gerçe hareketimin münasebet· 
ıizli~ni biliyordum; fakat çok mus• 
tar bir haldeyim. Affedersiniz. 

Kadın, yavaş yavat yürüyordu. Maz
harın kuvevtli vücudünü, lriğ yeril 
gözlerini memnuniyetle seyrederek 
cevap verdi: 

- Siz benden de kurnaz çıktıruz. 
Yalnız beyefendi ben, önüme çıkan 
kısmeti bqkalanna tavsiye edecek ka
dar budala değilim! 

- Bir emriniz vana Amadeyim e
fendim. 

Beraberce Mısırlı oğlu taraflannda 
büyük bir eve girdiler. Efsane hanı
mın, bu kırklık dulun Mazhar için bul
duğu ;, çok kolaydı: 

Efaane hanım, kocası öleli yirmi se
ne olmuş zengin b'r kadındı. Çoktan· 
dır böyle yakı•ıklı bir genç beyle ev• 
lenmek istiyordu; fakat Mazhar evli 
bulunduğu için kansını botadıktan 
sonra evlenmek ıartile onunla metres 
hayab geçirmeğe razı oldu. 

Bugünden sonra Efsane hanımın ko
nağı, paraııı Mazhann emrine amade 
oldu. Paralan bitbxçe Mazhar, dul ka
dJDJn vekili sıfatile lt bankasından pa
ralan çekiyor, aydan aya annesini.., 
bemtiresinin, karısının istediği kırk lj. 
rayı ellerine veriyordu Metreainin al· 
tm bileziklerini, terziden henüz alın
lnı! bir robunu genç kansına götürüp 
onun gönlünü etmİ§tİr. 

Arayan mevlasını da bulur, bela
ımı da dedikleri gibi Mazhar da tica
rettin yolunu bulmuştu. Evdekilere it 
ba.·' - "ına memar olduğunu söylemişti. 
E' .,ı;-_ genç erkeği büsbütün kendisi
ne 'Sil mı§ olmak iç ·n karısını boşa· 
maaı ıçin mahkemeye müracaat etme· 
sinde ısrar etti. Mazhar, bu kırklık 
dulun paraaınm hatırı için genç ve gü .. 
zel kansmdan ayrılma.ğa razı olmadı· 
ğından kırk dereden su getiriyor, onun 
aizını kapatmıf olmak için kansının 
fazla tazminat talep edeceğinden ve
saireden bahsed ·yordu. 

Bir gün, onun hilesi meydana çıktı. 
Bankadaki memuriyet meselesinin ya
lan olduğ uanlaşıldı. Ve kansı, zorla 
ihanete oevkettiği kocası hakkında 
mahkemeye müracaat etti. Sueda, bir 
sene sonra Mazhardan ayrılıp ta mah
keme ve aynlık meıe!elerin~n üzüntü .. 
aü, metrea c>tunnak meselesinin dedi
koduıu içinde hastalanan zavallı Ef. 
sane vakttinden evevl bayata veda et
ti. Rakibesi ölünce Sueda kocasile 
tekrar evlendi: Mani zail olımca m.,m. 
nu avdet etm . ..şti. Ev balkı bundan son
ra Mazbann .ite girmesi için ona bir 
tek kelime söylemeğe cesaret edeme
diler. Ve genç adam, köşesinde nargi
leaini tokurdatarak keyifli b'r bayat 
ıürdü! - O. N. -

NiŞAN 
Arkadqlanıruzdan Nihat Beyin 

enitteai merhum Miralay Dr. Musta • 
fa Samih Bey·n evladı manevisi Zeh· 
ra Hanımla Ankara Askeri Fabrika· 
lar merkez yollamaaında makini•t 
Mehmet Fazıl Beyin nişanları bugün 
- 14,30 ela Ka.ıaköyündeıki evleri:n
de icra edilecektir. 

VEFAT 
Edirne belediye reisi Ekn:m Beyin 

validesi hanımın Eskişehirde vefat et
tiği teessürle haber alınmı§tır. ( 4442) 

ZAYi ve iTiBARDAN DUŞMUŞ 

PASAPORT 

lstımbul Iran cenenl luıı:molato&undan 
'ta blman müteveffa Aziz B. kan&1, Ze

leyha hanım namına ait! olan 19256 umu

mi ve 552 hususi numaralı ve 25 mehr 

1311 ve 17 birinci teırin 1932 tarihli 

pasaport tahsı ahar yedinde görüldüğü 

takdirde takibatı kanuniye icra olunacak

tıT. 

Milliyet'in romanı: 30 

tek kalmıştı. Toprak üstünde ya· 1 
payalnız kalmıştı. Cebind~ sek~z 
on altını vardı. Nereye gıtse bır 
tezgah kurabilirdi. Birden bire ko
lundan tuttular. Şa~kın tafkın bak· 
tı. Bu, yaver kordonlu bir jandar
ma zabiti idi: 

- Azıcık gel! Seni çağırıyor · 
lar. 

Salih usta korktu. Zabite baktı. 
Soluna dönünce karşısında yedi se· 
kiz efendi gördü. En önlerinde ka
ra kuru bir efendi vardı ve herke
se emir veriyordu. Bu kara kuru o
dam Sal h usta ile gülerek konut· 
mağa başladı: 

- Senin adın ne hemşehrim? 
- Bıçakçı Salih usta. 
- Beni tanıdın mı? Hele hele! 

Amma da ihtiyarlaır.ı,sın ha! Şöy
le bir Rumeli Balkanlarını düşün. 
Şöyle bir komitaları, takipleri ak
lına getir. Sen o zaman Salih Ça • 
vuş değil mi idin? Ben· m maiyetim 
de kaç defa komitaları takibe git
mistin. Ni~ncı taburu, tonra avcı . 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
taburları? ... 

Salih usta haykırır gibi söyledi; 
- Kaymakam Bey!!! 
- Ya. . ben i,te. 
- Hay Allah! Dağ dağa kavuş-

maz derlermit te insan insana ka
vuşurmut ! 

- Ben ıeni görünce tamdım. 
- Burada ne anyoraun Kayma 

kam Bey. Saçların da akpak ol -
muş. Şimdi ne i' yapıyorsun? Azil 
mazi! etmediler ya. 

- Ben 'imdi buranın Vali Pa • 
f&sıyun. ! 

-Sahi mi? Suçumu affet pa • 
fam. Sevincimden belki bir kaba
lık ettim. 

- Hiçbir kahalık etmedin. Şim
di sen söyle bakalım, burada ne i
tin var? 

Salih usta bir iki dakikada ola
nı biteni anlattı. 

- Şimdi ne yapmak niyetinde
sin? 

- Bakalım pafam. lstanbula 
doğru yollanmak istiyorum. 

, • 't. • .... _ ~ .. ~ ' ....... ~· .. -;:., - ~ ~ ~··. 

Ö2 dilimizle 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bank Ağaç sevgisi ... 

Bizde ağaç sevgisini uyandır
mak için ne yapmalı? Güzel öğüt 
lerin hiçbiri, ağacı kurtaramadı. j 
Şurada burada yapılan ağaç bay- . 
ramlan, hergün bir yenisi yıkılan or' 
ormanlanmızın kulaklar hrmalıyan · 
gürültüsünü bize kadar getiremi· 
yor. 

lstanbul şubesi 
Galata'da Bankalar caddesinde inhisarlar Müdüriyeti Umumiyesinin bulunduğu binaya. •'!: 
Temmuz 934 Çarşamba gllnilndea itibaren orada muamelabna davam edecektir. Nakıl ~ 

haft 
enş 

Yüzlerce ve yüzlerce yıl, yaş ke
senle ~ keseni bir tutan eski 
Türk yasası, Osmanlı gününde pa11-
tı bir kılıç gibi duvarda asılı kaldı. 

Kendi bindiği dalı kesen padi
fQhlann gözünde ağaç yalnız ke11il
meğe ve yakılmağa yarardı. 

Yurdumuzun dağlan bu yüzden 
öyle çıplaklcqtı ki, yefil armqn (l)ı 
yüreğimizde iç acısı oldu. CWrıhu
riyeti kuranlar, ağaca da ölçüsüz 
değerini verdiler. Ağaç sevgisini 
kökleftirmek için ne yapmak ge
rekse onu yapıyorlarlar. Yalnız, 
şu var ki eski görenekler büsbütiin 
ortadan kalkmadı. 

Bey:•ik. ormana saldınsların iste· 
diği kadar önünü almağ~ çalışsın, 
biz ulusça (2) ağacın ne demek ol
duğunu anlamadıkça, orman/arımı 
zı baltadan kurtaramıyacağız. Ben 
ce yaş kesenle, baş kesen anmaz 
(3) sözünü bugü11 için deği.,tirme
liyiz ve onun yerine "ya1 keaenin 
başı kesilecek,, demeliyiz! 

Balta alhnda devrilen her yaş 
ağacın yurttan eksilen canlı bir 
varlık olduğunu bilelim! 

M. SALAHA TTIN 

(1) A'man -Hasrt (2) Ulus 
Millet (3) Anmak - iflah olmak. 

Bugünkü program 
18.30~ Fran•u:ca dert. 19: Suat lsmail Bey 

tarafından 1'onferant. 19,30: Tilrk mu•ikiıi 
hf'frİyatı. (Ekrem, Ruıen, Ce .. det Kemani 
Ce._.Jet, Şeref, lbrahi111 beyler't Ve-cibe, B•I· 
ma b.) 21,30 Ajanı •• bor•a h.-herleri. 21,30 
Cemal Reıit, izzet Nezih, La!Jİnıki, Meıut 
Cemil beylf'r tarafından oda musikisi. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
20,40: A•keri martlar (pli.\.;), 2050: Spor 

haberleri. 21: Musahabe. 21 115: Hafif mu•İ· 
ki. 21,50: Haberler. 22: Mu•ahabe, 22,12: Dan• 
mu•ikiıi. 24: Musahabe. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz netriyatı. 19: Muıahabe, 

19,05: K.arıtı1' lı:on•er, 20: Onıv•aİte. 20,15: 
Kuartet konseri, 21,45 musaba.be- 22: Olida 
Helt.a tarafından 4arlınlar. 22,!0: Piyano kon· 
seri, 23: Haberler, 23,30 Kall•ebane kon•eri. 

6116 Khz. BELGRAT, 437 m. 
21,15: Verdi•İn .. AIDA,. opera•t. (pli.kile,) 

lstirahatlerde nıÜ•ah.abe. 

Khs. LOKSEMBURG,1304 m. 
ltalyarı n•ıriyab, 20: Radyo orlıı.e•tra•r, 20, 

15: Musaı.abe, 20,20: Konserin de•amı. 20,40: 
Frarıta turu, 21: Dünya haberleri, 21.zt) Ka· 
rıtık konat'r. - Mutababe. 21.40: lr..arııık kon· 
aerin de•amr. 22: JtalyaD m.uaikisi. 23: Orke•· 
trL 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
Z0,30 S:sılon orkettra•ı Eertha, 21.30: Ha· 

herler, 21,50 Ludvic Bajterin i<lareıinde o • 
pera orkestra••, 23: Haberler, 23,05: Siean 
muı iki•i. 24: Dans mu•ik.i•İ. 

t'T!I Khz. MOSKOVA, ı7t4 m. 
17,30 Mu•ahabe, 18.30: BUyük c•la konte· 

ri. 22: Almanca. 23,05: Musahabe. 21,05 ?\.la· 
carcL 

401 Khz. MOSKOVA, 17ı4 m. 
17,30 Tıbbı b•trİJ•L 18.30 Popüler kon

•er. 19..ZO: A tilalite. 19,JO: Kanıılır. konıer. 
devo.mı. 24,30 Ş!lndor Bura t.akınıınıa. Siıan 
nıuıikiıi (Petteclıen nallen) 

6000 Khz. MOSKOVA. 50,25 m. 
22: Yükı"k dalcadan nakil. 
Kh<. PRAG, 470 m. 
19,10: Plak.- Mu•aha.be, 22: tJal,erler. 

22,35: Piyano - Viyolon•el konaeri. 23: Ha· 
b~rler, 23,15: Ta.canni (Piyona refa.katile.) 
23,45: Musahabe. 

Kbz. Deut•chlandaender 1571 m. 
21,15: Milli netriyat. (moaikili ve mizahi n•t 

riya.t). 22, Yaz secesi kampta. 23: Haberler. 
•eaaire.. 23,45: St.atcarttan radyo orlır.estra•ı. 

950 Klu. BRESLAU, 316 m. 
20: Ciddi ve hafif musiki. 21: Kısa haber· 

l'"'"· 21,15: Rrn miza.b1an. 22: Siyasi ors çeva· 
1'1i İsimli mu•ilıı:i1 tema.il. 23: Avu•turya. 23,20 
l-laberler. 23,.45: Oda muatkiıi. 

!1l1 Khz. HAMBURG, 332 m. 
21,15: Miu.hi neıriyat. 22: Küçük orkestra 

kon••ri. 23; Haberler. 23,20: Musikili pros
ram. arası, 24: Akıam konseri. 

- Sana ne gibi yardım edebil:
rim? 

Kısa bir an dü,ündü. Nereden 
aklına geldi? Hemen cevap verdi: 

- Benim bir topal beygirim var· 
dı. Salgına aldılar. Sonra kontu
ratçı Hafız ağa denilen bir adama 
peşkef çektiler. Bana onu alıver· 
sen beni lstanbula kadar götürür. 

Vali yaverine emir verdi: 
- Şimdi bu adamın beygiri 

kendisine teılim edilecek. Eğer 
dedidiği hayvan o Hafızda ise 
kaç gün geçmitse günde elli kuruş 
ıkirası alınıp buna verilecek. 

Sonra Salih ustaya: 
- Başka bir şey istiyor musun? 
- Bir de cephede kalan hem.şe-

rilerden Kaplan reisin kimsesiz ço· 
cuğu var. Yetimler mektebinde, 
ben yokken ona iyi baksınlar. 

- Peki, uğurlar olsun. Sonra 
Yaver beyi gör. 

Salih usta ertesi günü beygirini 
ve yirmi h.,. günlük kirasını aldı. 
Vilayet baytarı beygir için bir de 
vesika verdi. ihtiyar ikinci gün 
sabahleyin Kayıeri yolunu tuttu. 
Vali darülitamdaki Sansarosu unu
talı iki gün olmuştu. 

• • • 
Sansarosun sersemliği haftalar

ca sürdü. Bir türlü kendine gelemi
yordu. içinde bitmez, ekailmez bir 

betile Bankamız gişeleri 24 Temmuz 934 Salı gtınll kapalı bulunacaktır. "4 

Ergani Bakırı Türk 
Anonim Şirketi den: 

1 - Afağıda müfredatı gösterilen binaların inşatı ka
palı zarf usulile toptan münakasaya konulmuttur. 

a) idarehane binası • Maden sahası üzerinde. 
b) Hastahane binası. Maden sahasından iki bin metre 

mesfede. 
c) Müdür evi binası • Maden sahasından üç bin metre 

mesafede 
d) Dört aile ikametine mahsus o'arak bir çatı altında inşa 

edilecek memurin evleri binası • Maden sahasından üç bin met
re mesafede. 

e) On iki aile ikametine mahsus olarak bir çatı altında 
inta olunacak usta ha ı evleri binası • Maden sahasından bin 
metre mesafede. 

2 - Talipler evvelce bu gibi i,leri baııarmı1 olduklarına 
da;r muteber evrak ibraz ederek ~art:ıame ve mukavele 
suretleri ile vahidi kıyasi fiat cetvellerini Şirketin Bah-çekapıda 
Ta, Handa kain Idarci Merkeziyetinden be~ lira mulcabilinde 
alabilirler. 

3 - Teklifler nihayet Ağustosun d,ukuzuncu perşembe 
günü saat on beşe kadar kı!.bul edilecektir. 

4 - Münaltasaya girmek istiyenler betinci madde muci
bince do'duraca!darı fiat cetvellerini muhtevi zarfı ve 'artname 
ahkimının kabu!ünü mulazammın imzalı bir varaka ile it.titaa· 
tı fenniye ve maliyelerini müsbit birer vesikayı, Türkiyede mües
ses ve muteber bir banka tarafından verilmiş muvakkat mek
tubu ;ıe birlikte diğer bir zarfa koyarak, üçüncü maddede tayin 
olunan vakte kadar, Şirket Müdüriyeti Umumiyesine makbuz 
mukabilinde tevdi edecek!erdir. Muvakkat teminat mektubu 
yirmi bin r ralık olacak ve ihalenin takarrüründe teminat mik
tarı iki misline iblalt edilecektir. 

5 -Teklifler her bina için ayrı olmak üzere vahidi kıyasi 
fiyatı esasına göre hesap ve tayin olunacaktır. 

6 - Tekliflerin 'artname ile fiat cetvelleri münderecatma 
tamamen uygun olması me,ruttur. 

7 - Fiat cetvellerinin tetk:kinden sonra Şirket bu sipari'i 
münasip gördüğü talibe vermekte, yahut ihaleyi tehir veya ya
pılan münakasayı fesheylemekte muhtar olacaktır. 

8 - inşaat hakkında fazla malumat almak ve mevcut 
planları görmek isteyenler her gün saat ondan saat on üçe ka
dar Şirketin Merkezi idare11ine müracaat edebilirler. 

Gümrük uhaf aza Umum Ku. 
lstanhul atınalma mandanlığı 

komisyonunennı 
1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı için (14) adet beş man 

ya tolu masa te!efonu 29-7 -934 pazartesi saat 14 te açık ek
siltmeye konulacaktır. 

2 - istekliler tasdikli ~arinameyi her gün komisyon· 
dan alabilirler. 

3 - Eksiltmeye gİreceklcı·in alınacak malın tasarl.m
m!Ş tutarının yüzde 7,5 ğu olan (45) liralık vezne makbuzu 
veya teminat mektuplariyle gelmeleri. (3824) 40ôl 

• 
stanbul Ziraat 

Bankasından: 
23-7 .934 tarihinde satışları ilan olunan 600, 840, 1104, 

737, 737-1, 929, 1082, 1084, 1085, 1086, 1087 satış dosya 
numaralı gayri menkullerin satışları 23 temmuz 934 günü
nün ilanı meşrutiyet bayramına. tesadüf etmesi hasebile 24 
temmuz 934 salı gününe talik olunduğu ilan olunur. (4097) 

korku vardı. Birisi sofada koşsa, 
bir kapı hızlıca kapansa, bir ök
sürük ititse hemen yerinden fırlı
yordu. Çocuklar onun bu halile a
lay ediyorlardı. 

Sansaros çok ta konı?fmıyordu. 
Daha doğrusu konu,amıyordu. Dili 
ağırla,mıftı. Heceler ağdalatıyor
du. Daimi bir beJdeyi'e kapılmıt· 
tı. Dershanenin, yatak koğu,unun 
kap11ı her açdıtta gözlerini dört 
açardı. Kapıdan anası, veya baba
sı girecekmi' gibi beklerdi. ikisi 
de giremeyince ince boynunu bir 
yana çarpıtıp yere bakar, öylece 
dalar giderdi. 

Çocuklar Sansaros adını pek be
ğenmi,lerdi. Korkutup eğlenirler. 
Karışık cümle söyletip becereme • 
yince gülerler ve ağlamağa batla
yınca mubassıra fitlerlerdi. 

- Sansaros gene aptalla,tı. 
Muba111r ka,lannı çatar, Sansa· 

rosun yelken kulağına yapı,ır zor
la su&turmağa çalıtırdı. 

Bahara kadar böyle geçti. 
Zerdaliler çiçek açtı. Kavaklar 

tomurcuklandı. ibibik kutları yel
pazeli başlarını sallaya sallaya 
ötmeğe bafladılar. 

"Darülitamlar Umum Müdürü 
lsınail Mahir boca teftite çılnnıf,. 
diye haber geldi. Bütün mektep 
bir haftadanberi ayaklanmıttı. Mü-

dürden kapıcısına kadar herkes 
makine gibi çalışıyordu. Mahalle 
hamamı kiralandı. Bütün çocuklar 
mektebin kurulduğu gündt.nberi 
yıkanmamrşlardı. Hizmetçiler, ah
çılar, mubassırlar soyundular. Bü
tün ı;ocukları gıcır gıcır yıkadılar. 
Berberler geldi. Anbardan keten 
taklidi bez elbiseler, pabuçlar çı· 
karıldı. Kovan iki gün içinde en 
asri bir müesseseye döndü. 

Çünkü lsmail Mahir hoca yaman 
bir umum müdürdü. Hiç takası 
yoktu. Bütün yetimleri kendi öz ev· 
)adı sayıyordu. Hele birisine yan 
bakılsın. Kıyameti koparır, kim o
lursa olsun, kolundan tutunca ka
pı dıtarı atardı. Mektep idaresi 
bunu bildiği için hamaratlaşmıttı. 
Hatta müdür Sanaarosu bir defa 
oktadı bile. Sansaros bu oktayı•a 
alık alık bakb. Aylardanberi hep 
kulağı çekilen çoouk bu okta.Y••ın 
manasını anlamamakla beraber 
ho,lanmıttı.O gün az korktu. Arka
daşlarına bir iki gülümsedi. 

Ertesi gün herkes yola çıktı. Ma
hir hoca arabadan indi. Kavuğunu 
bir yana yıkmıf, kartı gelenlerle 
konuta konuta mektebe girdi. Ço
cuklar tabur olmu~ar vatan mar'ı 
söylediler. Y ıqaam diye el çırptılar. 

Umum müdür her yanı gezdi. 
Çocuklan yakından muayene etti. 

YENi NEŞRiYAT fk• 

Rasathane mecJ11~ 
T esisatmı bu sene ;kınlıl ;I 

tanbul rasathanea bir ,....,.t 
ırep-etıneğe batlanu§tır. ~ 

Mecmua fiziki arzi ..asa ı. 
sis edilnıİ1tİr. llk nüshaslll"" 
yat ve zelzele rasatları ...,...ıır• 

Raaaıthaned-*i bazı nok 
vesinden sonra meanua}'9 
neaimİye de :ili.ve edilecd<!İ'~ Bu y 

Raaathane üç ay>da bir 
cek olan bu mecmuadan ~~ 
hedclcrini risalelcric neşre.ıe<""' •'111•ıi 

Henri 
Şemsettm Talip Bey, ~ eç 

yan muharrit-i Prandello'n~ .Jı: • 
ri isimli piyesini güzel bir lı'•iİZd 
çeye ts-ciiıne ebnİJtİr. ~ ~ U 
bpa;I< içindedir. Karileriınİ" Uiği Ş 
cdenz. f 

Yeni adam 
er 

"Yeni Adam,, m 23 t.,.,.,,..,. 
tı. Bu sayıda Halk üniversit"" 
rinden başka siyaset iıleinınde 
tiyatro ve aktör, nasyonıal ..,. 
dir? Medeniyet liıgati, radyo 
ki}'der kısa tetkik ve ~ 

VAPURCUL 
TURK ANONiM ŞlR 

lST ANBUL ACEN1 
Liman Han, Telefon: 

SADIKZADE v~0ıfd:....
Temmuz CUMA günü 
de Sirkeci nhtımmdan 
rak doğru lzmir, Antalyş, 
sine gidecek, Dönütte b 
ilaveten Alanya, Küllük, 
kaleye uğnyacaktır. 

Armutlu Kapbcal 
Mevkiın İnlçre ıanator'""',... 
gibi " haıni tifaiyesi dt 

rllballdlr. 
- ZA YI - s-;;jtaahmet Aı~ 

sinden aldığım ihraç vesikaınla _. 
tezkeremi kaybettim. Y enilerİll' 
ta olduğumdan hükmü olınadıJI 
lunur. Yenicami Kll§cular içindi 
odada mukim 325 doğumlu Me 
lu Tahain. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakki 

Kanziilı: 

Jlilliy~ 
-Asnn umdeıi "MlLLIYE'f 

ABONE ÜCRETLE~ 
Türlır.i1e içia tf~ 

LK. 1-/ 
3 ayhiı •••• • •• • 4 - ,: ~ 
6 .. • .... - • • 7 60 1' '· 

12 .. • .•••••• 14 -

Gelen e•ra.lc pri •erilmez..- r.4 ~ 
ıeçe• nüshalar 10 kuruıtu.r.-- Ga 
ınatb.aa7a ait itler i~ müdirİJ'•t• 
caat edilir. Gaıetemiz ilinlann 111"1 

titıi kabul etme.x. 

Müdürün keyfine ölçü yo~ 
cır gıcır mektep. T ertemi:ı: 
lar. Daha ne ister? 

Fakat hocanın katlan bird 
çatıldı. Sakalı dikildi. Mii 
gözlerine yiyecek gibi bak 

- Müdür efendi! dedi. JJı' 
cukların hepsi bakımsız. 

- Aman efendimiz! ul 

- Amanı zamanı bu. Er-. 
çocuklar baknnlı olsalardı . 
elbiseleri, kunduraları eskiı:Jllf 
du Ne fAtıyorsun? Ben bu 
leri, kunduraları tam on af 
gönderdim. Yani mektebin!: 
gün. Demek oluyor ki bu eıv 
pabuçlar anbarda yatını,. Ç 
bütün kıt geldikleri şeyler~ 
mıtlar. Ben onları, kimJerd;ıif 
suyü dökerek aldım bilir Jll ) 
Elin kaç itine hayvanına ~ ıl 
dım, el etek öptüm de bu b ·ıl l 
timlerine bunları koparabı 
Anbarda kalsın, ben gelince.~ 
ri• yapasın diye gönderınedı 

Oradan geçen bir çocuğa 
di: riP 

·-· Gel buraya çocuk! .Aferv:,J 
na ! Sen çalı'1ı:an, uslu bir f:ii_ 
br.nziyorsun. Gel seni okt'. ";,ti 
Ben senin süt babanını. BeW 
madın mı7 .ı • / 

- Bitrrıet1 1 



~tiı~~O Y<§l~o 
USa.baka.Iır-ı1z 

pak r haftalık d h ·ı-
ııı4~ en şayanı d~t bv~;~ici vakayii takip ediniz 

b · u ugunuz hadise baklanda 
o04 gn _ ır Yazı Yazıp bize gönderiniz • 

guzel yazılmış makalenin ~ahibine: 

lkinc· 5 il a 
ı gelen ınakalenin sahibine: 
2,5 lira. 

~'" mıua!1:~~1 t~lif verilecektir. 
lcbilirler. Yazıfan:ız lııeler, yüksek mektep talebeleri iştirak 

·-. JAt' r olrnaaı, kıiiıdın ~:~et:J'azısıyla azami 75 ve a•gari 30 
-- ar ına Yazılmış bulunman lıi:ı:ımdır. 
';,.t Bu Yıuılar cuına .,.. .. 
fıS oUnu aktam k d 

! -"' tarzda posta ın8: a o:ır elimize geçeceli 
«'. Ya verılmelıdir. 

ıı müsabak k 
ıi.-;~zcl )IQzı rniiıabak ayı azananlar 
. le Vniver "t H amı:ı:da birinca··· A 
ı• iliği Şark l e ukuk fakülteş i 3 .. ıgı .. merikada grev serlevhalı 

le C d 
0kcırnosu ıerlevh l uncu sınıftan Firdevs Abidin H 

r ev et B a ı ya ·ı G ., 
ı matb ey kcı:ı:anrnıştır K :ı:~ 1 e alatasaray lisesinden 

• 1 Clarnı:ı:a müracaat d · cndılerinin hüviyet varakalarını ha 
i e ere~ mükafatlarını almalarını rica ede
• 
fı: AMERIKADA GREV 

"'1lnluz cuınart . 
•abillerındek' e~~ günü Bahri. 

f 1 )' P•.P, Yapılnu' §e ırlerin, umumi 
il '°trılınesini, h:acağr hakkında 

LJ~ klal'lnı (A-A. Yecanla beklemek 
J(f'.:, h herler ) tarafından b"ld' 

A ~ı ün geçt~:~ındal okuduk. ı •· r b t~eaee 
~~:~ e •ahabı d VUzub kespet. 

•.~le haber lda, grevin bu)ad 
' .. lirle d' a ık ..., 1 

ı ıyo · S • alcasıı:ını d:;:ın' çünkü 30 L _ • 

ete eaa a duına - •uı.zt· ı 

L slı bir tehf'k hl luterken, 
arca dolar zi ı e tetkil eden 

' ve hatta dah;/_hn tevlit edecek 
ııf'. ~ek -~' arbe bile •ebe. 

.• ~ .&etıin in· -Yeti bul ,,..., ihr ı Ve aert b unan, 
lı' d ·~lcaçfar İçinde 1 &§layı,, ci

e, ' tıaadi baktnı ça kandığı tu 
ııJI Y&ndrracak eh d.an ~İdden en 

ç. * * • enuıııyeti haizdir 
at • 

' ıneaeleyi , 
r lorı1t d . ızaın etm. k 

Cibi kaevrıııin tabii b · ·!e~ ? 
~ b l"Jılaınaı.ıa -~ hadıaesı 
ı """'"- ınumk"" d"' • v; ~İ laııayi llUntak un ur. 

ttın- k!§ınalar tehlike&..ıannda, 
. .ileyl : . Bıl!ıaaaa Biri . ı, her an 

• I'"' etı tçiıı. H ... eşık • Ameri. 
ed-• ·ı· , atta ınub ı· • '1lk h voı •riz ki b h a agaaızca 

. .ı. azırlanan' u arek<'t ;.,&iyaki 
. 'retlerin haz; Yarnıki daha büyük 

f. ır tııjJcıa,. 
1
_: haıJangıcrdn-. 

~">ııl nu1; ve b ' Ufalc bir balona 
- 1 e bir z unu ıaıtın'lğa haşlayı. 

ıt eden g::::ı ıelecektfr ki, in. 
• ~ 1 P•- 1 oaun dar hacm. . 

-~a ayacak d • ıuı 
. ve agılıp uçacak 

te, eıine b 1 . 
• •k olan b he ·ı les.,,düf edi). 
" ll ıne k u ranın d . D" r ezded" a vazıyeı; ay. 

içi~ "!Üteınadiyen örtünüyorlar. Fakat 
uınıt&ızlik atefinin sıcaklığı hayatı dur 
nıadan kemirmekte .. Ne oluyoruz? ne 
olacak? •. Her taraf merakta ve bekli. 
Y?r. 1:arib bize öğretti ki büyük de· 
vırlerı, büyük hidiıeler doğuruyor. 
1 789 sefaletten doğdu; 1848 ıefaletin 
Yavruıu oldu. 

Acab::, dünyayı ezen, banalhn 
kıvrandıran ağnlar, doğuruı ıancıla· 
~· ını? Acaba "Y ann,, yepyeni bir 
"Y a.rm" mı? 

Ruslar buna 1905 te inandılar. 1 7 
de ı>atlıyan ihtililm tek ruhu §Öy-le 
haykırdı.: Cihan "Komün"11t,, olacak. 

Zaman geldi, Troçki; komünizmin 
evveli. Amerikada ilin edileceğini 
~nra Avrupaya sirayet edeceğini id· 
d ia etti ... Fakat, timdi artık onlann da 
•arkılarını duyuyoruz; onların da sesi 
kesildi, Buhran dediğimiz, o koca dev 
bu alemi de yalayıp yuttu. Belki, 
"Marx,, "komünizm,,e giden yoldaki 
bu aıılmaz manayı görebilseydi, plan· 
nmı b&§ka türlü ç"rzecekti. Fakat ya· 
zık ki, tarih hataları çizmiyip geçive. 
riyor. 

Faşizm doğdu. Yannki rejim dedi
ler. Çok geçmeden onun da batı dön· 
dü ve timdi hidisata kapd<lı n akı· 
yor. 

Bütün etrafı yıkan, ıilip ıüpüren 
bu zecri kuv\7et acaba dünyayı nereye 
sürüklüyor. latikamet meçhul. Acele, 
etıniyelim. Kehanet her zaman hoşa 
gitmez, &kliyelim; hadisat seyrini ta· 
kip eta"n, sonra edebiyatını yazalım. .... ~Ya 8İttik eır, 

~'Yen e•ki ~e ~zıyor ve etrafını San Fransisco. ve civarında 100 bin 
ı, ,_r:~,~ •erin b~r htnubiti parçalı. itçi, Hunstville ve Alabatnada 22 bin 

d llrıdı ızaJı etf •• ~vaya kavuşa. n1ensucat~~çişi, San Anton"o • Texasta 
.. ar, tabii"• . 'll1•tnız fiziki hadi 8 bin çiftlilı işçisi Daynville • Kon • 
UYor ıza esi inıt. · • nectikut • de 500 · ~; Dansburyde 

ı 1\-. · ansız gö. n 
·•uPaya bak 7000 şapka İşçisi, Minneapolisde 7 bin 
t al'lıi zaın ınız: •onauz h'· kamyoncu ve kahvelerde 1000 İşçi ile 

f a. Uzak anda neticesi' b?""'ah başlıyan bu grev acaba ne suretle neti-
l'\ına hô.k · farlı:, d.deta >: ır kay. celenecek? Iht lafın hakem usulü ile 
d rrıyor. A::' ~lınıyan s~r~aptıiimın halledilmesi, müamir bir çare olarak 

ı derin v k el'lka •ııaın °> halini 
anfal'I e orkubç •iik!IUr; fakat kabul edilecek mi? Milyonlarca dola· 

• lflıyor Yavaı Yava. uıuu Yakıcı ra patlıyan bu grev karşısında hüku· 
• ~ aavrul ... metin alacağı vaziyet nedir? Reisl-

i er itte v h ınaga 
1 :.._,.' e er 

1 
cümhur işe karıfacak mı? Büttün hu 

. il k '."'iCc. H<dcea arafta, ezginlik meseleler, binlerce insanm hayattle a· 
'' ti kı hepıind- k Y•l'lınıyo1 • <-'--t ti.kadar olduğu iç.in her tarafta heye-
' Yen t.!. -. efen· ' ,..., ' .,. ·· ~ hasta hali 1 P~alaınak can ve merakla takıp edil"yor. 
/ <>rtunüyoı-Jar ;: ... var. Ôrtiinüyor. Vniversite Hukuk fakültesi 
~ -.Utneınek .. ,_ . 

0uneınek sınıf 3. Firdevs Abidin 

f Son tiinı ŞARK LOKARNOSU 
de erde siyaset • ı . 

~n fada alaka ·ı8 etnınin üze
Yetfe takıp ett . .'. e dUrduğu, e

arnldo~u hakkındak~ı ın-:aeıe Şark 
0 ugu · . . 1 Proıeleri 1 r yenı ıatıkaınett. n a • 
ra.naız h · · ı, 

n b "lb ..,. -cıye na M 
ı aasa lond ~ırı . Bartbou' 

ı. tara.ftaı- ve ku ra zıyaretirıden • 
<ıahi . VV<ot k on. 

s ınıaak hen - azanan D>evzu 
~a kad..,. ayl..,.uz çok Yr.kın bir za." 

1 arını, diplo~a, senelerce ınasa 
, 8~. tah~kkuku ç!kf":~"l'ln! inal e. 
tın ti,;.~~l=~ki edil"-yo:;:ıu~ ;ır ~a~ari 

, Zası bir ~kadar de, letı Ynı mua. 
\vrupa . a-un llıeset... . er arasında 

llY&aet" ~•ı ha)" . lm 
t rataızlıg· •ndeki k ını a ası 

. ın en ha · ararıızl " 
letıcesinden ba k rız. bir derı· ıdgın, 

A. • f a hır 1 rn en 
vrupa ışlerine k fey değildi ' 

e ahbütsüz kalmağı haıar.tı. boykot ve 
ılı p · 1 . ·ıcı 1· , he renaıp enndcn b· . Yasetinin 

r• fırsatta ihsaa eden 'in o.lduğunu 
r -y.kkflllaya karşı müter..ddit gıltere hu 

~ ız b" \'e ·· ol ır vaziyet nlan Al ınuta. 

~uı::~aya ikna ":dici t~tebb::ı: ile 
der·, .. adktan gerı ka' "''Y"r Al rde 
d •ur ·· • ·· "h . ~ · man 
~ ~a;ıile~i~"v~ ~rari kayıtlar aras°{..~ 
'1\ı~ti. ze ı yarasına tenıaı 

d BerJin h""k• a.y u uınetiye. • ·ı· 
, ) •r alabilnıe . . . nı ıtı af misakın. 
, ~ah •erbe•t ~· .'ç n ancak Alman. 

•ceı. r-1· çe sılalılanmayı t . 
llıı ı ı Ye hukı.k" .. •mın e
İıt 'J:\llıa.sını her ı ı1ıuaavatın resmen 

11 °"'k •ktedir ı..!~Yden Üstün tutmak 
o la.. • r.ıslan.ı d" .. d"" 

•a1tı ... e büshüıtün ba uıun uren 
lıa. fı!ıri lahakk ş~.'\dır. Şark mi. 
d ~" Alrnaıı ~k. cttıf?ı nndan İti
.~ 1'.!il'etler :a ıı•Lı. Sovyet Ruıyanın 
L ti Vak' 1 enuyetıne ginnesi bir 
Qa_I ı. 1 O acaktır R 
he" "82andı"1 d . ·• U•Y"nm çoktan 
~ •kesten . g d aıını a2alığı alınını 
~~İti; olac z !a. '.' IFransanm işine e). 

a.r, agı ıçın talyayı olduğu ka· 
l,_•itn.;;- tnevcut bitaraflık itilafına 
"tltuı" - Var9ova hülıtiimetini de 

&ııdırı:naktadır. Moakova ile 

Parisin anlaşması ve yııkınl&§ması 
Litvinof • Barthou görüşme&nde karar 
Jaftınlmış, anane silihsızlanma müza .. 
kerelerinde apaçık tezahür etmişti. 
Sovyetlerin Milletler cemiyetine dahil 
olması derhal Fransa ile bir takım an· 
laşmalara yol açmış olacaktır. Başka 
memleketlerde gen·~ mikyaata diplo
matik muvaffakıyetler elde eden Fran 
ıız hariciye nazınnın hiç bir semere 
vermiyen V ar§OVA seyahatini burada 
hatırlamak lazımdır. Rus • Fransız 
mukarenetinden Almanya ve Lehistan 
kadar, hatta daha fazla endite duy
mas.ı icap eden 1 talya'nın misak fik
r"ırıi alkışlaması, timdiye kadar Fı·an· 
sanın en sadık müttefiki addedilen 
ve hala aralarında siyasi, iktıaadi, as
keri anlaşmalar rabıtalar bulunmasına 
rağmen Lehistanın misaka aykırı dur
tna.aı Avrupa siya.etinin nadir olmı
Yan ıiyaıi cilvelerindendir. 

Unutmamalıdır ki ltalya yeni Lokar 
noyu alkışlarken Washington mua· 
hedesinin deniz silahları hakkında mü 
aa.adeten 'ıatifade ederek 35,000 tonluk 
iki büyük zırhlı inşasını bir in evvel 
bitiıımeğe çalışmakta, Akdenizde, 
Garp komtusundan üıtün bulunamk 
gayeıi peşindedir. "Milletin prestijini 
yalnız harp kuvvetlerile ölçebiliriz.,. 
diyen Sinyor Musaolin"nin bu yolda 
ıözünün hakiJ,aten eri olduğunu İspat 
etmek istediği aşikardır. 

Daha geçen sene Dörtler miaakı 
te,ebbüsünü crtaya atarak Avnıpada 
sulh ve müsalemet havası yarattığını 
ilan ederek övünen ltalya diktatörü .. 
nün dünkü ve bugünkü sözler.i arasın· 
daki aşılmaz uçurum umumi politika 
nın devamsızlığını, çürüklüğünü an
latmağa yebniyor mu? .. 

Dostun dostuna dostun bitarafına, 
d04ltun düJmanına kartı yapılan iki 
yüzlü miaaklarla kördüğümünü andı-

• ran bqünkü Avrupa alemini Şark 
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San F ransisco 
Grevinin hakiki 
Mahiyeti nedir? 

(MüTEFERRiK 
o 

HABERLERJ 

(Başı 1 inci sahifede)) 

len National Recovry Administration 
un yani (Milli Kalkınma idaresianin) 
de büyük tesirleri olduğu aşikardır. 
Çünkü bu idareyi vücude getiren ka
nun sayesinde Amerikada Sendikacı 
cereyanlar fevkalade bir inkitafa 
mazhar olmuş ve bu kanunun vazı
ları memleket dahilinde hiç farkına 
varmadan ihtilalci bir Send · ka fikri
nin yayılmasına hadım olmuşlardır. 
Çünkü Jeneral Johııaon'un idaresin
de olan bu yeni t~kilit, Amerika sa
nayiinin aulh ve sükun dah' )inde ida
resi için, patronlarla İtçi araamda ye
ni bir teşriki mesai vücude get:rilme
ıini amir bulunmaktadır. 

San Fransisco limanı amelesi de 
bundan cüret alarak patronlardan bir 
takım hak talebinde bulunmuşlardır. 

işte böyle hazan çok iyi olduğu ka
naaf,)e yapılan itlerin, aksi teıirleri 
görülmektedir. Milli Kalkınma kanu
nunun da bu ikıbete uğradığı şimdi
ki halde vazıhan anlaşılm.ıktadır. 

Bu cümleden olarak itlerin düzel • 
mesi arzuzile en aağlam bir para o
lan cloların kıymetini hemen hemen 
yan yarıy adüştiren inflat:on'cuların 
ve Birl~ik Amerikada mali ve iktıaa· 
di ve içtimai Hlıalarda (zıtla tedavi) 
usulünü tatbik etmek isleyen zevatın 
herhalde uzun uzadıya dü~ünmesini 
icap ett' ren sebepler çabuk b&§gÖster 
miş.tir. 

Filhakika şimdiki halde grev çok 
zayrflamıttır. San Frana.isco'da tabii 
vaziyet u·det etmitşir. Ahal' bol bol 
gıda ve yiyecek bulmaktadır. Fakat 
bunda da grevcilerin mühim bir tabi
ye oyunu oynadıkları muhakkaktır. 
San Franaisco grevcileri bil"yorlar ki, 
gayelerinde muvaffak olmak için hal· 
kın sempatisini, müzaheretini ve ef .. 
karı umunıiyeyi tutmak lazımdır. Bun 
dan kırk beş sene evvel 1889 da ken· 
di meslekt'41arı olan Londra Dockera 
elri büyük bir grevle yeni Sendikaliıt 
cereyana ilk hızı ilk vüsati ve şümu
lü verdikleri zaman da böyle hareket 
etmişlerdi. 

Bunlar daha ba§ka bir usul tuttu. 
lar; üç dört gün şehri aç bıraktılar. 
Fakat sonra, sanki bili.hara akılları
na gelmit gibi (çocuk lan, gençleri, 
kadınalrı aç bırakmakta bir mana 
yoktur, biz hata ettik) diye ablokayı 
b "rden kaldırdılar. Birkaç gün sıkıntı 
çeken halkın, bu ulvücenap kartllın· 
da çektiklerini unutarak Sendikacı • 
lara müzaheret edeceği ve hatti. med 
yunu tükran kalacağı muhakkaktı. 
lfte grevciler bu tabiye oyunlannda 
da muvaffak oldular. 

Hiç ıüpheaiz Amerika hük~tle~ 
ni idare edenler bütün bu vazıyetlerı 
görmekte ve çok yakın bir mazide 
yapılan hataları ve kendilerine karşı 
olan tenkitleri timdi daha iyi anla· 
maktadırlar. 

* * 

Lausanne günü 
(Başı 1 inci sahifede) 

olarak kabul ettiği 24 temmuz Lozan gÜ· 
nünde her sene olduğu gibi bu •ene de 
tezahürat yapılacaktır. 

Şehrimizde bulunan Büyük Millet 
Meclisi muhl'erem azalarile Univeraite 
ve yüksek mektepler profesör ve talebe
sinin salı günü ıaat 16 da Univerıite 
konferans salonunu teşrifleri rica ve bu 
merasime herkeıin İftİrak edebileceği !· 
lan olunur. 

Halkevinde kutlulama 
Halkevinden: 

,1 - (24 temmuz Lauıwmne gününü) 
kutlulama münasebet-Jle lıalkevinin Ca· 
ğaloglu merkez aalonuında 24 temmuz 
salı günü saat (21) den (22.30) a ka· 
dar bi.- konser verilecektir. Konser· 
den evvel luükevi ôdare heyeti tl'ZaSID• 

dan etki Maarif müsteşan Mehmet E
tren Be)'<!fendi tarafından ( 24 T eım
muz) un manası ve Türk inkılilnnda· 
iri enginliği hakkında kısa bir kon· 
feranı verilecek ve btmu müteakip 
güzide sanatkarlar tarafmdam konıere 
başlanacaktır. 

2 - Bu konferans ve kOM>er 1 ı· 
tanbııl radyo merkezi vasrtasi.le neşre• 
dileceğinden arzu edenler radyolan 
vasrtasil dinliyebilit-ler. 

3 - Ayni gece saat (21) de Ha!.k
eviniu Tepebaşmda Meşrutiyet cadde
a:indekl Beyoğlu krsmmda da milıli pİ· 
yer.terimiz temsil edilecektir. 

4 - Merkezde ve Beyoğlu kıamın
da verilecek konser ve temsil için da· 
vetiye yoktur. Arzu eden herke• gele
bilir. Çoçuk kabul edilmez. 

Trabzonda 
TRABZON, 22 (A.A.) - 24 tem

muz Lozan günü halke~e panak su· 
rette kutlulanacakur. Ha:lkevi köy a
detlerini, türlcüleNni toplamak için bir 
heyet t..öylere çııkarmıttır. 

Lokarnosu bir çerçeve iç 'ne alabilecek 
kuvvet ve kudrette midir? Fakir büt· 
çeıinin müsaadesizliğine rağmen mü -
dafaıuına 500 milyon mark ayıran 
Almanyanın fili ve hukuki müsavat 
istemeSıne '\-"Erilecek mana ne olabi
lir.? Lehiatanın aon derece tedbirli ve 
ihtiyatlı olması yalnız ileri &ürüten za • 
biri sebeplerden mi ileri geliyor? çok 
uzaklara g "ıtmeğe hacet yok, daha 
mürekkebi bile kurumıyan V ersailles'. 
den sonra yaldızlı ümitlerle, hülyalar• 
la yapılan anl&§malardan, itilaflar· 
dan, kom.binezonlardan nasıl netice a
lındı.? 

Daha aklımıza gelen ma.kul dü~ünce 
ler sayısız denecek kadar çoktur. Bütün 
saydıklarımıza ve saydıklarımıza ce
vap bulmak için yaıulacak ara§tırma
lar bizi kantık, çapr&§ık karanlıklar 
içinde &Ürükley"p duracaktır. Aydınlı· 
ğa ulatabilmeğe ne bizim, ne de beşe
riyetin ömrü kifi geleceğe benzemi
yor!.. 

Galata.aray: Muzaffer Cevdet 

Bugün 23 Temmuz 
Bugün 23 Temmuz Milli bay -

raırudır. Bu münasebetle bugün 
resmi daire ve müesseseler kapalı 
bulunacak, şehir donatılacak, kü • 
çük mektepliler. Himayeietfal ro -
zeti dağıtacaklardır. 

Likör fabrikası çalışıyor 
inhisarlar idaresinin likör fab· 

rikası son günlerde geceli gündüz· 
lü çalııımaktadır. Fabrika, likörle
r,in mühim bir kısmım Amerika si 
parişlerine yetittirmektedir. Şim· 
diye kadar Amerikaya yapılan nü 
mune satıtlarından iyi neticeler el 
de edilmiştir. inhisarlar idaresi 
likörleri halis meyvadan yapıldığı 
için çok beğenilmiştir. Bilhassa çi 
lek, vişne gibi likörleııin Amerika 
piyasasında daha genit bir talep 
göreceği ümit edilmektedir. Li. 
kör fabrikasında konyak imaline 
de ehemmiyet verilmektedir. Ye • 
ni yapılan konyaklar, bir iki sene 
ıonra piyasaya çıkarılacaktır. ---
Çiçerin vapuru ile geti

rilen kaçak eşya 
Evvelki gün Odesadan Çiçerin .-:'• 

purİle şehrimize gelen bir zatın gum
rüğe verdiği liste J. . .,.,icinde bir takım 
eşyayı sokarken yakalandığııu ve. ge':'e 
bu mta ait olan eıyanın muhacirf.erın 
ve kavasın eşyası meyanında meydana 
çıkanldığım yazmıştık. 

Dün hu hadi....mo tahkikatına biz
zat gümrük !Mşmüdürü Seyfi Bey de
vam etmiştir. Bu hadise ile bilfiil aJa. 
kadar olan zat ve gene bidise ile aJa. 
kadar görülen diğer bir zat d~ bat
müdürliikte isticvap edilmişlef'dir. 

lıticvap geç vakite kadar devam et
miştir. Vak'anm bugün ihtisas mahke
mesine intikali muhtemel göıriilmelrte • 
dir. 

Bir çocuk boğuldu 
Dün Azapkapııla bir boğulma hadi· 

&esi olmut -deniz kenarında oyun oy
namakta olan, Salamon, Nesim, Davit 
iıimlerirıckki çocuklardan 9 yaşmda ~
lunan Salamon ;arnindeki çocuk denize 
girm:iş ve bir daha çrlmıamıflrr· Zabı· 
taca yapılan arama neticesinde ce9et 
balunnwıruıtır. ---o--
1 s tan bu I Sanat •mektebi 

sergisi 
lstanbıd mmtaka aanat mektebi 

talebesi ders seneai içfnde yaptıkları 
i,leri teşhir eden bir •erwİ vücuda ge
tinniılerdir. Sergi ealı günü açılacak 
ve cuma akf"IDID'l kadar deV9D ede-
--"-&..!- r 1 1 R 1 
~--..... 1 

Merkez banka.,ı nakledildi 
Cümhuriyet M'eıkez Bankası l.tım

bul ıubesi , 1'91:anbul adli)'eli kaırşıam
daki binadan çrlaınıık inhisarlar idare
•İnde hazırlanan Galatadaki yeni kıAD& 
naldedi~. Banka, yeni bina.&ın
da dünden itibaren faaliyete gesmiı· 
tir. 

Dipburnu hadisesi 
(Başı 1 inci sahifede) 

habbt hialerinden mülhemdir. 
Vradini gazetesi diyor ki: 
Hadisenin dost8'1le bir aurette haf· 

ledilmİf olomaaı birçok f")'"Jerle beraber 
dostumuz Türkiyenin sulh fikrine olan 
merbuti)'<!tini libat eder. 

Athina:ika Nea gazetesi, Türk • ln
giliz hadisesinin hal "e fa..ledilmit ol
masının wnumi bir memnuniyet uyan
dınnıt olduğunu Yazınaktadtr. Ayni ga· 
zete diyor lci: 

Hadiseyi heyecanla ve ala.lıa ile ta
kip etmİ§ olan Y tDıan efkiın umumi
yesinin an'anevi uzun bir doetluk rabı· 
tasile bağh bulunduğu ID&'ilterenin 
yanı baımda olduğu kadar yeni ve 
fakat çok kun•etli bir ıurette tahkim 
edilmiş kard"§lik rabıtalarile bağlı of. 
duğu Tür-kiye ile yanyana olduğunu 
s(;ylemeğe hacet yoktur. 

lngiltere ile Türkiye, her öıkiai de 
doğruluk hiılerinden mülhem olarak 
hadiseyi aralanndaki münuebetlerde 
ufak bir pibe bl'l"llkıı:uyacaık surette bal· 
Jetmiperd:ir. 

Diğer gazeteler de ayni tarzda tef.. 
airlerde bulunmaktadır. 

Kocatepenin attığı çelenk 
ANKARA, 22 (A.A.) - Aldığımız 

miiteııwnim maliomata ı-öre, dün Dip
bul'DU önünde Tiirl< ve lngiliz donan. 
ma:lan tarafından yapılan iyiaıde Ko
catepeıÜn attığı çelenkı-e ''Türk donan· 
maMntn aamimi teeHÜrü" jba:reıi yazılı 
idi. 

Tedris ve Terbiye 
Konferansında 

(Başı 1 inci sahifede) , 

fesörlerle mÜ§!ereken çalııtığını ve tek· 
nik tedrisatımızrn henüz inki,af devre• 
•İnde olmakla beraber iyi neticeler ver· 
diğini izah etmiıtir. Bunlar haricinde 
Gazi Hazretlerinin himayelerinde vücu· 
da getirdiği tefkilit sayesinde Türk di· 
linde mevcut ecnebi anasırın çıkarılarak 
dilimizde esaıen mevcut.I olan tabirat ve 
kelimelerin bunların yerine ikame edil· 
diğini ve gelecek •eneden itibaren ilk 
ve orta mekteplerde fen_ni tabira.tın t~ .. 
mamen türkçe olarak kıtaplara ıthaline 
imkan hasıl olduğunu ıöyleınİ§tir. 

Murabbaıımızın Cümhuriyet hüku· 
metinin on &enelik maarif faliyeti bak. 
kında verdiği izahat konferans muhitin. 
de gayeti iyi intiba ve teıirler uyandır. 
mıftır. 

• Bir serserı 
Kendisine birinci Boris 

süsü veriyormuş 
BARCELONA, 22 (A.A.) - Ken· 

disine birinci Boris ism.ini veren ve 
Andorre tahtına sah'p olduğu dava • 
smda bulunan bir aeraeri dün Seo de 
Urgcl'dc tevkif edilmiş ve Barcelona 
getirilcrclc isticvap edilmiştir. Mer • 
kum ismin"n Kossineff olduğunu 12 
Ağuatoa 1896 tarihinde doğduğunu 
ve elinde bir Felemenk pasaportu bu 
lunduğunu söylemittir. Kendisi Andor 
re üzerindeki müşterek hakimiyet hak 
kında saçma sapan b'r takım beyanat 
ta bulunmuştur. Birinci Boris, bu ak. 
tam Madride gidecek ve orada ala -
kadar memurlara teslim olunacaktır. 

lngiltere 
Hava kuvvetlerini fazlalaş
tırmak için sebepler buluyor 

LONDRA, 22 (A.A.) - M. Bald· 
vinin parlamento katibi M. Lloyd Ge· 
offray, muhafazakarların Lapuvorth· 
da yaptıktan bir toplantıda hükume
tin hava siyasetini müdafaa etmiştir. 
Mumaileyh, 1923 de tesbit edilen mıl 
li müdafaa programının, d · ğer devlet 
ler lngilterenin hattı hareketine im • 
tiaal edecekleri ümidile be§ defa te • 
hir edilmiş olduğunu hatırlattıktan 
aonra demiştir ki: 

Buna rağmen devletler hava kuv• 
vetler :ni çoğatlmakta. devam etmitler 
ve ıon defa da askeri hava program· 
llll'ının yeniden inkitafını kararlattır· 
mışbr. Bu şartlar içinde, esasen hava 
kuvvetleri itibarile beşinci gelen ln
gilterenin bugünkü hattı hareketinı 
muhafaza etmesi beklenemez. Çün -
kü bu takdirde diğer devletlere nis • 
betle zayıf düşmesi tehlikesi vardır. 
Hava ıkuvvetieri lngiltereıırin müdafa • 
a.aı hususunda donanına..sı kadar mü .. 
himd'r. 

Nasyonal sosyalistlerin 
tasfiyesi 

PARIS, 22 (A.A.) - Havu A -
janaınm Munich'deki muhabirinden: 
Nasyonal Sosyalistlerin tufiyesine de 
vam edilmektedir. Fırka idare heye • 
ti, en yüksek mevkilerdeki rüesayı da 
hi tedipten çekinmemektedir. Ezcüm 
le, Pn.ısya devlet ,.-.....ı azasından o • 
lan Pomeranya. mıntakuı reisi, ida
re heyetinin emirlerine itaat etmediği 
için vazifeainden kaldrrdnuıtır. Yeri • 
ne Koburg belediye rei•i tayin olun 
mut tur. 

Himalayaya tımananların 
öldükleri teeyyüt ediyor 

SIMLA, 22 (A.A.) - Nanga. Pet" 
bat dağını tırmanmakta ola:n Alman 
yalı Merkl, Vilant ve Velzenbah'ın 
maiyetlerindeki yedi hamına! ile bır· 
likte kar tipi•ine tutularak telef ol • 
duklannı Reuter Ajansı muhabiri rca 
men teyit etmektedir. Şimdi, bunların 
cesetlerini bulmak için ar&§tırmalar 
yapılmaktadır. 

M. Litvinof ve Şark misakı 
RIGA, 22. (A.A.) - . ~oıkovadan 

bildirildiğine göre, M. Lıt~ınof Şark 
l.okarnoıu hakkında Skandınavya mem
leketlerile müzakereye girişmiye karar 
vermiıtir. M. Lit'vinofun bu memleke~ • 
terle anlqtıktan ıonra müzakerelere ış· 
tirak etmiye davet eyliyeceği &Öylenmek· 
tcdir. 

Beşiktaş - Viyana 
Maçı 

(Başı 1 inci sahifede)) 

likle geçti. . b' 
Eskiden Feneıbahçenm muayyen r 

biri Yani istikrar keıbetmit bit- kad· 
on' ah 'dide rosu vardı. Vakıa Fenerb çe ~ 
son yaptığı maçlarla_ mua>'F. bır kad
ronun istikrarın• dogna gidiyo.- da 
gene bir iki oyuncu üzerinde tereddüt 
vardır. Eğer bu da olmasa maç bir kat 
daha zevkli olur, Viyaoaltlarm da da· 
ha güzel bir oyun gÖ&tennefine vesile 
teşkil ederdi. 

Seyirci halk, Vi.yanalı futbolcular 
aleyhiade ufak bir tezahür yapma.ek. 
Birçok ~arda ufak tefek tıe olsa bir 
kısım aeyircrleırin ecnebi oyuncular a • 
leyhinde bağnşlarma §Ahit olurduk. Bu 
ıefer bunun olmayı§ı, halkmuzm te
miz sporu ..., dürüst s;oorculan çok İ· 
yi takdir ettiğine bİT delildir. 

v;yanaltlar kimilen Usta futbolcu
lar olmakla beraber içi.erinde sivrilen 
aağ açık Ciaar ile Sestadır. Feneri>ah· 
çede de kaleci Necdetıle Muzaffer en faz· 
la muvaffak olanlardR'. 

Bugünkü maça gelince, bunun da 
ilk maç gibi temiz ve zevkli olacaim& 
hiç §Üphe etmiyorum. Çünkü ~u .m!9 
idare edecek Suphi Bey, ıilt dömi fi • 

ld gu" Galatasanal nıaçında mensup o u b.. ük bir 
.. ay ldübile Befikte§ ~çmı Bu u~dema 
bitaraflrlda idare ~ftr~..ı...:.... .. m i· 
Suphi Be)'<! en. m~J:OO'tı°'"'''-"·,:-,;-:-__ •. 
d . . tam bir .rtuna a vere"""""gı· 

~en büyu""k bir delildir. 
nnze f ··ı . . Bugün Be§Ök~f, avu su: ve teınız 
ayni zamanda düıünceye dayanan seri 
ve y..-den bir oyun gÖHerİT8'e bu ma· 
çm çok zevkli olacağı muhakkaktır. Be
şiktaım böyle bir oyun çıkarmasını 
bekleyebiliriz. Çünkü bunun müteaddit 
misaileırini hu mevsim içıinde Betik· 
tat taknn111dan gördük. En aon nıisal 
olarak Galataaarayla yapbğı ilk ıilt ma· 
çında gÖst<ırdiği Avrupa futbolüne ya· 
km oyun tarzını alabiliriz • 

Diğer bir nokta da, loanaat:imce, 
~taşm bütün oyunda pd< az deği. 
1ebilecek Ye hattA hiç değif'Dİyeaık 
tekilde evvelden düşiillülmüt ve ha· 
=lanmıı bir kadro ile aalıaya çıkma· 

Celal B. Y af ovada 
Memleketin biı• kısmında yap

hğı tetkik seyahatinden sonra şeh 
rimize gelen lktısat Vekili Celal 
Bey birkaç gün şehrimizde kal • 
dıktan sonra Y alovaya gitmiştir. 
lktue.t Vekili Bey Y alovada bir 
müddet istirahatten sonra per~em 
be günü şehrimize gelecekler ve 
Altıncı yerli mallar sergisini ziya. 
ret ederek tetkikatta bulunacak • 
!ardır. 

Kazım Paşa Yalovaya 
gidiyor 

Büyük Millet Meclisi reisi Kizım 
Pata bugün Y alovaye gidecektir. 

Ortaköy Spor yurdunda 
Ortaköy •ı><>r yurdu tanthndan 

yurt azasına eTWill<i gece Orta.köyde 
tiyatroda b>r müsamere verilmiştir. 

M ii-samercde yurt gençleri tarafın. 
dan !eros.il edilen "Arapça değil mi,, 
ve (Has bahçe) temo.illeri çok mu· 
vaffak olmuştur. Müsamere sabaha ka 
dır devam etmiı ve dans edihniştir. 

T elefoD parasından 
yapılacak pavyonlar 
Telefon şirketinden geri alınacak 

fazla mükileme ücretleri ile Cerrah· 
pafA ve Ha.eki hastahanelerine birer 
pavyon ilavw heyeti velcilece takan-ili 
ettiriilıniıtir. 

Bu karar belediyeye gelmiştir. A· 
boneleıin bu haklanndan feragat et• 
tildeırTne dair olan mektupları tamam• 
lammt ve §İt-kete gönderilmiştir. 

Geri alınacak paraların hesabı yap.ıl
maktadır. 

Yeni İn§& edi.lecek pavyonlann po'O< 

jelerini Sıhhiye V ekiılet:i yapırak ls
tanbula göndere=drt7. 

Muhsin Bey gitti 
Birkaç gün.ı...nberi tehrimizde bu· 

luruıın. lktraat V el<ıileti Limanlar Umum 
Müdürii Muhsin Naim Bey dün ı-.a. 
berinde Deniz Ticaret müdÜJ'Ü Müfit 
Necdet Bey olduğu halde Aıııkaraya 
hareket etmiftir. 

Mubıin Naim "' Miif-it Necdet Be:v
ler Ankarada l..tanbul limarunm in
kişafı için yaprlan projey; tetk.ik ve 
alınacak tedbineri teabit edecek heye
te iltihak edecdderdir. 

Hava raporu 
Sıfır derecei lıar..rete ve deaiz -

vfye.ine indirilmq bartlOlil!be bu ..,.. -
hah: 

Saat 7 de 759,5 , aaat 14 te 759. 
Derecei bıınınıt - 7 de 24,5, dere
cei hararet saat 14 te 30.5. Azami de
recei hararet 31.5, a•ııari derecci h ...... 
ret 20.5 • 

Riizgir 12 ye kadar lodostan aon. 
ra yrtdızdan esmijl4!ir. Azami sürati aa• 
niyede 6 metreye ç*:ınııtr. 

Ali Şuuri Beyin cenazesi 
Vefabm tees•iirle haber vercnği-

miz Balıkesir meb'usu Ali Şuuri Beyin 
cemızesıi dün baDrı meraaimle ve çolı: 
kalabalık bir ~e k.aldınlnu§tır. 

Cenaze Senjorj ha..tahaneünden a• 
lınarak Beyazıt camii avlusuna getiril
miı ve merasim oradan hatlamıftır. 

Saat on binle haralret edilerek Fa
tihe gelinmİ§ ve cenaze namazı F ırtih 
camiİnde kılmmııtr. Namazdan son -
ra cenaze Edin.d..apı haricindeki teh't- , 
liğe götürülmüt ve mcrbum , göz ya§" 
lan arasmda ebedi istirahatgiluna def· 
nedilmİflt. Mezara müteaddit çelenk
ler konmuştur. 

1 Küçük haberler 1 
* Dün gelen eeyyahlar - Dün Ber 

liın vapurile 500 oeyyah gelmiştir. 
Romanya vapurile de 45 Polonyalı mu
allim şelıırimize gelmiştir. 

• Evkafta maaş - Evkaf id.....,.;, 
dün temmuz maqını venniıı:t.ir. 

* Haydarpaşa nümune hastah...
.; - Sıvaa freuıııi mücadele reisi )(8. 
znn Bey yeni t-eıkil edilen HaydaTpaşa 
nüımme ha.tahane.tnin bathekimliği -
ne tayin .. dilmittir. Haatahıme tep'ini
eYVdde açılacaktır. 

* Heybeli sanatoryomundaki in§&" 
at - Sıblıiye müdürü Ali Rıza Bey 
dün Heybeli sanatoryomıma giclerel< 
oradaki hastalan ziyıın-et etmit ve yeni 
yapılmakta olan iki pavyonun inıaa· 
tını tetkik etıniftir. 

aıdır. 
Umit ettiğim gibi Beıilrtaş bunla· 

n yapabilirse bu maç Bepktaşırı spor 
tarihinde &'Üzel bir hatıra olarak k:ıla· 
caktır. 

Kendilerine muvaffakıyet).,.. dile, 
rim.,, / 

Adil Giray Beyin isabetle meyda· 
na koyduğu düıüncelerine itt'rak et· 
memek kabil değ;!dir.,, 

Sadun GALiP 

Trabzon mıntaka heyeti çekildi 
TRABZON, 22 (A.A.) - ilci spor> 

cu hakkında verdiği cezanın ittifakça 
reddi Üzet"ine bura mıntıaka heyeti top 
tan istifa ebnİ§tİr. 

Admira - Isparta maçı 
ViYANA, 22 (.ı\.A.) - M,,..kezi 

Avrupa kupaaı maçlannın Ruben•on 
müsabakası 20 bin seyiTci önünde Ad
mira ve lıparta -taknnlan aaasmda ic · 
ra edilmiştir. Hakem Macar Jv,.nçiç i· 
di. 

O - 4 galip gelen Admira taknnı 
3 gün ŞOJU'i_i L~'--" .-..,,.---..,.. "'" • ..JI( 

üzere ayni akıam, mağluplarla beraber 
Praga hareket etmitC.-



-

~~~~~~~- ~-~~~~~~~~~~ 
Yunan MEM EK st Tayyareleri geldi 
de YunC::~a~~~:~e:~~:d$~köye • ~1 
bir telaiz gelınittir. Bu telsizde: (Yu
nan hava zabitlerin'.n Türk zabitleri
ne aelamlan) bildirilmiıtir. Tayyare· 
Jer inmezden evvel cemile olarak bir 
tayyareden beyaz bir paraşüt atılmıı· 
trr. Bu paraıütün Üzerinde Türk ve 
Yunan bayraklan çiz'hııif bulunuyor 
du ve defne dalı vardı. 

Fakat tayyareler durmamıı ve doi 
nıca lstanbul Üzerinde bir dolaıma 
yaptıktan sonra Y eıilköye. dö~şl~r 
dir ve saat 12,25 te yere ınmıtlerdır. 
Evvela heyet reisi Kaymakam The • 
metis yere inmiıt'r. Tayyare cemiyeti 
latanbul ıubesi müdürü Fehmi Bey 
kumandana (hO'!ı:eldiniz) demiıtir. 
Kumandan seyahatin iy . geçtiğini, 
Türkiyeye gelmekten mütevellit aa • 
mimi hiaaiyatını aöyliyerek ve gösteri 
len hüsnü kabulden dolayı tetekkür 
etmiıtir. Yunan tayyarecilerini kartı· 
)ayanlar araamda lstanhul kumandan 
lığı erkanı harbiye reiai Miralay Tev
fik, hava müfrezesi kumandanı Tev
fik Can Beyler, tayyare zabiüerimiz 
ve Cumhuriyet Halk fırkası idare he
yeti namına Ali Rıza, Bakırköy kay
makamı beylerle Yunan sefareti ata
şen:üiiıteri ve ıwvali, tayyare cemtyeti 
lstanbul ıubeai idare heyeti reisi Na
kiye Hanmı, Tayyare cemiyeti müfet 
tiılerinden Baha Sait, Bahri, lsmail 
Hakkı Beylerle b'.rçok zevat büyük 
bir halk kütlesi bulunmuıtıır. 

Nakiye aHnımın nutku 
Bütün tayyareler indikten sonra 

misafirlerimiz istirahat için büfeye 
davet cdi'm . .şlerdir. Büfede Nakiye 
Hanım bir nutuk IÖylemiı ve bu nu • 
tuk rumcaya da tercüme edilmiıtir. 

Nak ve Hanım demiıt.ir ki: 
- Aziz miaafirlerimiz, hoş geldi • 

niz! ( cldiğiniz dost memleketin ge • 
tird .tiniz dostluk havasını bir arada 
teneffüs eden iki dost milletin çocuk· 
lan, bizler, fU dakikada aulh dünya• 
sınm terefini, ıulh binaıınm kuvve -
tini bir kat daha arttınnıf olmaktan 
ne kadar ift'har etaek gene azdır. 

Türk milletinin ve Türk Tayyare 
Cemiyetinin mümessilleri olarak bu • 
rada bulunan arkadaşlanm ve ben, 
Türk milleti ve Türk Tayyare Cemiye 
ti namma miaaf;rJerimizin ifiyet ve 
muvaffakıyetle seyahatlerinden dola 
yı memnuniyetimizi beyan eder ve 
doat Yunan milletinin ebedi saadetle
re ermesini dileriz. Hep:.nizi Yunan 
milletinin refah ve tealisine içmeğe da 
vet ediyonım.,, 

M<safirelriın:.z istirahat ve büfeden 
izaz edildikten aonra otomobillerle Is 
tanbula selinmiı ve do.tlanmız Pe .. 
rapalas ateline misafir edilmitlerdir. 

Kimler geldi 
Yunan filosu ile beraber ıehrimi· 

ze 14 hua zabiti gelmiftir: 
Kaymakam Temelisin riyasetinde 

bulunan bu heyet yüzhatı Sakturis, 
Jillhatı Potaıniyanoa, yüzbaşı Fran • 
giaao, yz. Kaloa, yz. Y orgoa, yz. V a.ı:"a 
reaos, birinci mülıizim Kapaambel.a. 
birinci mülazim Gurupolia, birinci mü 
liızim Stamatyo, mülazim Kamav'yaı 
mi~ ld.7im Papanasta.ayu, müli.zim, Yor 
l"•kos, mülazim Tasyos'tan mürekkep 
tir. 

!İnada münteıir Akropol gazete
sinin iki muh biri de, gazeten:ıı hu .. 
ausi tayyaresile, filonun refakatinde 
ıehrimize gelmitlerdir. 

Heyet reisinin beyanatı 
Heyet reisi Kaymakam Themelis 

bir mubarririmize demiftir ki: 
- Selanikten buraya kadar olan 

520 kilometre meaafeyi 3 saat 40 daki 
kada katettik. Hiç durmadan, Dede • 
ağaç, ve Edirne tarikiyle geliyoruz. 
Seyahatimiz hadisesiz ve çok gÜzel 
geçti. Yalnız Edirne ile Çatalca ara
aında bir ıis tabaka.aırun araıından 
geçmek zanıretinde kaldık. 

Çarıamba sabahı, doğrudan doi· 
ruya Bükreto uçacağız. Oradan Bel
grada, Belgraddan da Sofyaya geçe· 
ceğiz. Sofyadan sonra memleketim• • 
ze döneceğiz. 

latanbula ilk defa geliyorum. Şeh
rinizi, yüksek fÖhret ·..., tamamen la
yik olacak derecede güzel buldum. 
Burada karşılaştığımız hüsnü kabulü 
hassaten kaydetınek isterim.,, 

Ankaraya gidilecek mi 
Yunan tayyarelerinin Ankaraya da 

gitm.eleri muhtemeld:r. Bu takdirde 
Yunan tayyareleri yann Ankaraya gi 
decekler ve çarıamba günü memleke 
timizden aynlmıt olacaklardır. 

Ôğle yemeği ile ~yaretler 

Misafirlerimiz öğle yemeğini Tay 
yare cem·yeti erkinile birlikte ve hu .. 
susi surette Perapalasta yemişlerdir. 
Bundan aonra camileri ıezmiılerdir. 

BugÜnkü program 

Misafirlerimiz bugÜn müzeleri ge 
zeceklerdir. Cümhuriyet abide•ne sa 
at 12 de çelenk koyacaklardır. Sa.at 
ı.e.te Yunan sefiri tereflerine Y enı • 
köydeki yazlık sefaret evinde bir çay 
ziyafeti verecektir. Aktam da Tayya· 
re cemiyet;nin ziyafeti vardır. 

Akropolis muharrirleri 
Akropolis gazetesi de kendi huıusi 

tayyareaile muharriri M. Tomapulosu 
ve foto muhabiri M. lkonomos'u gön
d..-mittir. Bunlann bugün dönıııd«i 
muhtemeldir. 

M. Tomapulos kendisile gôriiş ... btr 
muharririmize dem.ittir ki: 

- Birine; defa geliyoruz. Bu kom. 
ıu ve dost memlekete ~eldiğimizden 
dolayı çok memnunuz .. Gösterilen büs 
nü kabule bilaaasa te,ekkür ederiz.,, 

Yunan meslekt&_flarıımz Reiıicum. 
hur Gazi Hazretlerine ve Batvekil 
ismet Pataya arzı tazimat telgrafları 
çekm · şlerdir. 

Yunanlı min.fir?er bugün Yerli 
mallar sergisini ziyaret edeceklerdir. 
Serııi tertip heyeti Yun~nlı tayya • 
recilcr 'erefine bir öğle z yafeti vere 
ccktir. 

Pertek kazasıda son za
manlarda canlanıyor 

Belediye binası yakında bitiyor-ihtiyacı 
karşılayacak yeni binalarda yapılacak 

Eski Peı- tek kalesi 

ELA.ZIZ, (Milliyet) - Bundan sevdiren Kaymakam Kemal Bey 
evvelki mektuplarımdan birinde kazanın ilerlemesi yolunda kaza. 
Vilayetimizin kazalarından olan da aon zamanlarda bir çok yenilik-
Pertek bakında epeyce ınaJUınat ler vücude getirmiftİr. Bu meyan-
vermiştim. Bu güzel kazanın tari- da Hükfunet konağı tamir edilmiş 

ve Üz'!r ine çinko çekilmit zemini 
hi malumatını ve son zamanlarda ta,larla dötennıİf ve bina boyan-
yapılan ifleri ıqağıya yazıyorum. mıştır. Kazanın Cümhuriyet mey-

Eski Pertek danı da hazırlanınıt ve Gazi Haz. 

Pertek kasabası timdiki Perte
ğe yarım saat mesafede ve Mu
rat nehri kıyısındadır. Burası ,im
di temamen harap olmlJltur. Eski 
Pertekde Çimifkezek beyleri 11üla
lesinden Rüstem bey oğlu Bay 
Sungur Bey tarafından ismile mü
semma 985 tarihinde bir cami yap
tırılmıştır. 13 adnn uzunluğunda 
ve 13 adım genişliğinde bir mu
rabba teklinde olan bu camiin di
varları üzerindeki taşlarda bir 
çok yazılar vana da yazılar za. 
mania okunmıyacak bir bale gel
mittir. Yalnız memberinde (Veket 

fi eyyami saltana sultani! azam 
velhakanılmuazzam meliki! ruın 
velarabi velacem Sultan Murat 
han bini selim helledallahu mül
kehu bena haza fahrulenam Bay 
Sungur bey bini Rüstem bey bini 
Hüseyin - Pertek ellezi gafere zü
nübehüm fi tarih. 985) diye bir 

yazı vardır. 

Yine eski Pertekte Çelebi ağa 
namında bir zat tarafından 976 se
nesinde bir cami yapbnlmıttır. 
Buradaki tepe üzerinde taş ve ho
rasandan yapılnııt bir kalenin ha
rabeleri göze çarpmaktadır. Kale 
kapısı Üzerindeki arapça yazıya 
göre bu kale lsliUnlar tarafından 
yapılmıştır. Kalenin cenubunda 
ve Murat Suyu kenarında yüksek 
bir laf üzerinde iki bina vardır. 

Bunların 1071 den 1252 tarihine 
kadar Enincanda icrayı hükiimet 
eden Menkuş ailesine ait olduğu 
e.nlatılmıştır. Bu binaların karşı· 
sında Osmanlı paditaJılarından 

Muradın Bağdat seferinde yaptır
ınış olduğu kıirgir bir han harabe
si mevcuttur. Pertek kazasının 

garbinde gümüt kuyular nam ma· 
halde bir kalhane eseri görülmek· 
tedir. Corovan köyünün garbinde 

işlenmemiş kü'kürt madenine de 
tesadüf edilmiştir. 

Perteğin dağlan arasında bil
hassa timal kısmında hozatrn ger
mil nahiyeai dahilinde bukur, sin
cik, ve düzik baba namlarındaki 
dağlar zikre tayandır. Munzur sil
silesi kadar yüksek olan bu dağlar 
bir sils' le tetkil ebnediği gibi 
birbirine de bağlı değildir. Yine 
Perteğin şimalinde yılan dağı ve 
Hozatın •arkında Kırmızı dağ na
mile maruf dağlar mevcuttur. Bu 

dağ hozat kasabasına iki saat me
safedeki Dervit Cemal köyünden 
Perteğin dere nahiyes:nin Şütenk 
köyüne kadar uzar. Bu mıntaka
nın batlıca irmağı Munzurdur. 

Kauıdaki yenilikler 

retlerinin büstü getirilmittir. Pek 
asri bir tekilde yapılmakta olan 
Belediye binası pek yalanda bite
cektir. Mektep ve Belediyeye ait 
biır okuma yurdu ve otelimsi bina
ların yapılması için ke9ifler yapıl
mıştır. l'ek yalunda faaliyete bat
lanacaktır. Yeni köyde bir kara
kol binası yapılmış ve iki mektep 
tamir edilmiştir. Yapılmakta olan 
Erzincan fi>aeıinde ise bin amele 
ile faaliyet devam etmektedir. 
PertPk ile Pertek köprüsü arasın
daki yol tamir 'Ye köprü karakol 
binası yeniden İn? edilecek El
aziz ile Pertek arasına telefon 
hattı temdit olunacakh r. Halk 
Cumhuriyet hükumetinin bu faali
yetinden <;.ok memnun olmaktadır. 
Kazada son zamanlarda hemen 
hemen hiç vukuat kaydedilme
mişt' r. Halk mutlak bir emniyet 
içerisinde iş ve güçlerile meşgul 
bulunmaktadır. Kaymakam Ke
mal beyin yapmış olduğu yukar
da yazdığım yenilikler ve göster
diği gayret ve faaliyetler ciddeıı 
fayanı taktir ve tebriktir. 

Maliye ifleri 

Maliye mektebinden mezun o
lan ve 933 senesinde ilk memuri
yet olarak bu kazaya gönderilen 
Mı-lmüdürü Sami bey kazanın ma
l iye i~lerini çok düzgün idare et
mekteJir. Bilhassa tahsilat iş'nde
ki mesai~i tayanı tebriktir. Samı 

Beyin gayretile 934 senesi varida
tı umumiyesinde eski senelere nİs· 
betle 5000 l:ra kadar bir fazlalık 
olmuftur. !132 senesinde nisbeli 
tahsilat yıi2de 86 iken 933 sene· 
sinde bu nisbet yüzde 94 e çıka
nlmıttır. Pertek bu hususta Vila
yetin kazaları içinde ba,ta sayıl 

maktadır. Tahsil nisbetinin fazla · 
lığı vergi kanunlarının iyi tatb k 

edilmit oiduğuna delildir. 934 ıe· 
nesi hayvanlar vergisi de çok iyi 
idare edilmit ve kaçak mektumd· 
ta fır&at verilmemiştir. Kazanın 
diğer mali itlerinde de bariz bir 
intizam görülmektedir. Halk yeni 
Malmüdıiründen memnundur. Kay
makam Kemal Bey de maliye i•le
ri ile devamlı bir ıurette alil· 
kadar olmaktadır. 
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Erkek kiyaf etinde 
Hendekte kaçakçılık yapan 

bir kadın yakalandı 
HENDEK,(Milliyet) -Hendek 

kazasına tabi Çerkes kargalı köyü 
ahalisinden müteveffa Çerkes Os
man beyin krzı Şehide sigara ka
ğıdı kaçırırken kolcular tarafından 
ve jandarma marifetile yakalan
mı,tır. Fakat Şehideyi yakalamak 
ve bilhassa tanımak o kadar kolay 
olmamıştır. Çünkü Şehide on yedi 
yaşında bir kız olmakla beraber 
fevkalade cüretkarane hareket et
mi~ ve kaçakçılık i9ine teşebbüs 
ederken, askerliğini yapan ağabe
yisinin eski elbiselerini giyerek 
kıyafetini tamamile değiftirmiftİr. 

Yakalanma iti bir ihbar üzerine 
vukubulm"'tur. Kızın erkek kıya
fotinde tanınmaması dolayısile 
Hendeğin pazar kurulma mahallin
de icra edilen taharriyat bir netice 
vermemi' ve bu kıyafet altında iti
n i mükemmelen gören Şehide aynı 
gün yakın bir köyden dönerken ta
nınmış ve hemen üzeri taharri edi
lerek kendisinin satamadığı birkaç 
kağıt ile beraber yakalanmı&tır. 
Kağıtlar bildiğimiz defter hali~de
ki sigara kağıtları feklinde olma
yıp san renkli ve büyük tabaka ha
linde raflara yayılan allı y~illi in
ce kağıtlardan ve o ceaameUedir. 
Jandarma tarafından sorulan su
allere .. 

- Beni tetvik eden olmadı .• 
Kimsem yok • Ben bu iti ihtiyacı
mız için yaptım. Evvelce zengin i
d ik. Babam öldü halimiz darla.ttı. 
Ba.tka ne yapapilmeme imkan var
dı .. demittir. 

Şehide, kulaklarda çok ahenkli 
akisler yapan ince sesile bu sözleri 
söylerken mutaazznn ha.tile, mü
teveffa Osman bey ailesinin bütün 
efradına kendisi bakmakta olduğu 
nu anlatmak istiyordu .. 

Şehidenin, lstanbul ihtisas mah
k emesine verilmek üzere evrakı ta
mamlanmıştır. Kendisi halihazır
da fakir bir kız olması dolayısile 
karakoldan karakola ve mahfuzen 
l stanbula gönderilecektir. 

Aydının Hatica ninesi öldU 
AYDIN, (Mililyet) - lstanbu

lun bir buçuk asırlık meşhur Zaro 
ağc.sı öldüğü gün Aydında 125 ya

•ında Hatice kadın da hayata göz
lerini kapadı. 

Hatice kadın yalnız olarak Ay
dının orta mahallesinde otururdu. 
Kendisine devecilerin Hatice nine 
derlerdi. Hatice nine beş defa koca 
ya varmış, ilk dört kocası ölmüş 

sonucusundan 50 sene evvel boşan
mıttır. Yalnız dörclüncü koc~ın
dan bir kızı olmu,tur. Kızı bugün 
ninedir. Aydının düşman tarafın
dan i,galinde Hatice herkesten ev
vel Aydına gelmi~tir. 

Hat ce nine beş sene evveline 
kadar yürür, gezerdi. Be, sene ev
velisi ayakları tutmaz olmut ve sü
rünerek yürümeğe başlamıştır. Bir 
senedenberi de yatağından çıkma
mıtlır. Buna rağmen çenesi ve mi
desi çok sağ'amdır. Kimden ve ne
den bahis açılsa He.tice nine ceva
bını yetittirirdi. 

Ölümünden bir gün evvel Aydı
nın me, !ıur kebapçısı Ahmet ağa
nın kebabından istemif, üzerine de 
karpuz ve karlı su istemi,tir. Bun
ları yiyip içtikten sonra ertesi gün 
saat 1 7 de ölesiye kadar bir fey 
yemeınittir. Fakat son dakikasına 
kadar kon~mu,, ağzı da gözlerile 
beraber kapannııttır. 

Bir seneye yakın zamandanberi 
Pertek Kaymakamlığında bulu

nan ve pek kısa bir müddet içeri
sinde kendisini muhitine pek ç.ck Pertek Belediye binası 

rbe 
addes 
imik 

Çankırı muallimlerinin sell#J Hus e 

Ilgaz, Kastamonu, İne~!~ 
•ı 79 kur 

ve Ankaraya gittı a~~ 
- -

ÇANKIRI, (Milliyet) - Çankırı 
muallimleri senelik yorgunluklar.nı 
gOÇ:rmek ve topluca bir seyahat yap
mak on senedenberi kurduklan "Mu
allim yardım aandığının,, senelik kon
greıini llgazda akdetmek maksadile 
elli kitilik bir kafile halinde otomobil
ilerle geçen hafta llgaza hareket et
tiler. 

Ilgaz mektebinde kongrelerini yap
blar. Eski idare heyetini ibka, reisliğe 
Mehmet muhasebeciliğe Gülmü.ş, vez
nedarlığa Muhlis beyler yeniden :nıi
hap olundu. fpey bir sermayeyi ta,ı
yan yardım aandığı muallimler için 
çok faydalar tem'n e!mektedir. Bu 
yardım &andığı ayni zamanda büyük 
taaarruf ve iktııat temin ediyor ve mu
allimlerin her tÜrlü ı:nadıli miitkülat
ları k~ıamda kendilerine istedikleri 
yardımları yapıyor. 

Ilgaz kazaaında akdedilen kongre 
den aonra Jıgazın "dürük,, mevkiine 
g'.dilerek öğle yemeği yenmiştir. Mu
allimler çok aamiııııi ve candan bir aa· 
mimiyet içinde Ilgaz ormanının aerin
liklerinde birkaç aaat dolatarak çam
ların kokusu, pınarların soğuk sulan 
baımda eğlenerek şehit jandarma abi
deoin i ziyaret etmiılerdir. Nihayet ge
ceyi Kastamonuda geçirmek Üzere ha
reket etmitler ve llgazm çam gölgeli 
yollarmda eğlenerek Kaatamoraıya var
mıılardır .. 

Derhal kafile halinde Kaatamoninin 
İçi gez'.ldi. Kıtla parkında dikilen Ga
zi Hazretlerinin büstlerini taşıyan & .. 
bide ziyaret olundu. Erteıi günü bir 

HOkllmet Akgöl davasını 
kaybetti. 

KANDRA, (Milliyet) - Kandra 
kazaıı koyun agılı kariyeıi ahalisin
den müteveffa Çerkea Ali bey veresesi 
ile Kandra Tapu idareai ve bilahare 
ali.kaaı bulunması do]ayııile orman i
daresinin de dahili dava edilmesile 
başlıyan Akgöl or<ınanları muhakeme• 
si intaç edilmiı ve davayı hükıime\ .n 
kaybettiği anlaşılmıştır. 

Davanın rüyeti esnaıında evvelemir
de, müddei tarafın ellerine mukadde
ma venlmit ve miktan 80000 dönüm 
olarak gi>sterilmekte olan tapu aenedi
nin mnhallen tetkikatı icra edilmi§tir. 
Senedatta mevcut me§ruhattan anla
çıldığı veçhile, senedin müıtenit bulun 
duğu saha gölün kurutulması ile elde 
ed eceğini beyan etmekte olduğundan 
bu huıua, lstanbuldan ce!bedilen ka· 
daslro mühendisleri tarafından ve mah 
kem<' heyeti ile beraber mahallen tet
kik edilmiştir. Neticede kunıtulma ke
lime•inden gölün tamamile kurutulma 
d1fJ.r ve yalnız suyunun ldişe derest va· 
aıt':.»lP. akıttmlarak etrafındaki ba
taklıkların onnan haline ifrağ edildiği 
anll\Jılmıttır. 

Bu husu& • kadastro mühendisleri ta 
rafından teabit edilerek bir rapor ha
linde Kandra hukuk mahkemeai r'ya
a<;ttine bildirildiği için netice bu şekil· 

Yn 
ler 
kar 

d b·ı· !.f l 1 
deniz havası almak ve v; 
yu görmek üzere harekt1 at 
radenizin köpüklü aulatfl"fil' 
ertesi gÜnÜ dönen k• 1 

geldi. f 
lçleriende bir gazete . I • . 

bulundunnak nezaketinı ..,~ lo p 
allimler'n seyyahatini te 
sütunda imkanaızdır. . _,, •

1 
Ya 

Yanlarında daima .":'J Ok 
duğum muallimlerin bırl~ ın· 
mimi kaynayıılarıru gc;.cl ı ti 
memek imkanaız .. Bu irf~ ar 
ki ahenk ve merbutiyet "":,) 
kaltıleı:-iıı;, terdli me•lcil' • 
yetini ife.de ediyor. ô' 

lneboludan dönüşlerie1' 9 
katarile Ankaraya gideP, f 
arasında Maarif Müdüru 
fettiş Hikmet beylerde b 
dır. Ankarada Necati b~~ b 
kurulan mektepler sergı~• > 
!imler tarafından gezil",!1 
riaat müfett'şlerinden P' la 
sergiyi gezdirerek keneli~ 
vermiştir. ilk tedrisat uı;ıı 'I'' 
rinden Fuat bey de b!~ il ( I 
muallimlerle temas etnı'11 

Ankara sergiaini büyÜlı, si 
gezen muallimler gece cici d 

Hulaaa edersek buluıı 
seyahatte muallimler ar b~ ii 
ğüm bu samimi ahenk te 
lara pyandır. 

Daima mükemmelifete 
lan Çankırı maarifinin 11111 İ 
her hususta buna hız vef'Iİ' 

Nazilli pamuk istaS 
NAZiLLi, (Milliyet) / 

de yaptırılan pamuk ısl,Jı 
binasının kabulü muva~ 
ihtilaf çrkmrştır. Dıvard j 
!ıklar ve merdivenin ~f .,. 
masından çıkan bu ihtı 
mtüeahhit bunları ıslalı f a.sı 
li defterdar beylerle ~ 6 d 
hendiai giderek muv f 
muamel~ini yapmıflard• · dı 

p 
Askeri tebliğ!!!-1 es 

Oııküdar ve Kadoköy a.JJ#'' ku 
lennden: . . i Ve 

1 - Heoap memur ~J ila 
lacak devren isin al~ . .,J ve 
imtihanlan 1 • 8 • 934 t~.iıl 
at 9 da birinci &rka 
pılacağmdaoı fUbeınİze ~ 
rakım muameleye koya~ 
girelıırknelcri için mezkÜ1' .P •• J f 
evnıklannın nokıranlannı ~ il 

rdc h&ZD' bıdunmalan. -=--~ ~ 
ıle tavazzuh etmit bııl~• 9 
Dava temyiz ed:Jmiş i•e. 
nüz bir cevap gelmemiıtit• Ilı 

't 

lST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Beşiktaş Belediyesinden: Beşiktaş V alde çeşıne:J,1 
lediye malı .,lup Tütüncü barakasının bulunduğu ın eJJ 
934 tarihinde bir sene müddetle icara verileceğin~ıl' 

" 
tt 

olanların Daire Encümenine müracaatları. ( 

Ankara Belediye Reisliğiod~ 
Belediye için iki Vidanjmakinesi alınacaktır. 'f 

lan firmaların tekliflerini Belediye Reisliğine göııd 
ilin olunur. (3899) 

.... 



stanhul Üçüncü .İcra 
erbeyinde B~~mur luğundan: 

f.~ddesinde esk· 9 m~kşı Abdull~h ağa mahallesinde Ara
nn iken hale ·k~ u e~rer yenı 39-1 numaralı hanede 

l/IJO n 1 ametga~ı meçhul bulunan Hüsyin Ham-
• . Hüseyin Hamdi efe . ~ı Beye . 
L ci derecede i t k n~ının Emnıyet sandığına 600 liraya 

eV: Abdullah ağr: eah :ıa~ ettiği Beylerbeyinde Bostancı
errer yeni 39_1m a esınde Araba caddesinde eski 9 

• ı 79 kurusun 2 K numaralı bahçeli bir evin tamamı 634 li
J e vele borçlu h. e'bel 933 tarihinden evvel bermucibi 

a ilavesile c~ 9esfa. ına Yapılacak bilUınum masarifin de 
.f ıo aız ve o/ı 3 k . f . k . . asarı yekunund fJ1 o omısyon ve aız ve omısyon 

.ıye ve <;~ 3 Ücr t?-n ·ıo~ 2,5 muamele vergisi ve masarifi 
Paraya çevril . . e ır e temını ta sı ı ıçın ıpo-t n e 1 vekaleti b · likt · · h ·ı· · · · 

. ki~ talebi Üzer·ınesıJ'oli!e. ita ettiği 31 K. sani 934 tarih-
ıı.şır tarafınd ıne a. resını ze gönderilen ödeme emrine 
• an verılen h ~ ıg~nız anlaşılarak ·r meşru attan mezkUr adreste ol-
arıhi ilandan ifb 1 anen tebligat icrasına karar verilmiş-

.!>orç ve masrafl~r~rd:;ır~ ~eş gün zarfında yukarıda ya
ödeıneniz Iazıınd Bo emızın 934-186 numaralı dosyası
hut . alacaklını~r · t re.un t:ımamma veya bir kısmına 
s~ Yıne bu müdd t . :ı-kibat ıcrası hakkında bir itirazınız 
l~ı:ımdır. Borç c:ı:çınde Yazı i!~ veya şifahen b~dirme: 

1
• rımenkulürı satıl ~~z veya ıtıraz olunmazsa ıpoi.eklı 
~ m olr ı ... ~ u~~re il'acag1 ı ödeme emrinin tebliği makamına 

an o unur. (4094) 

A~:ıfıa V ekiletinden: 
. "b - Antalya h tt 
ıtı aren 25 kil a 1?1I' Afyonun İzmir istasyonun· 

tı kapal1 zarf ~~et.resme kadar olan birinci kısan in
: l 1 Ağustoı ;i4 u ıl~ ?JÜna~~sal'.a çıkarılmı~tı~: .~üna

e Nafia y k~I t.arıhine musadıf cumartesı gunu saat 
r. Taliplerin ehG a e~ı Müstcşarlrk Makamında yapılacak
t odası Vesikal Yetı fenniye \'e cari seneye mahsus Tica-
Ynı .. arı Ve 12500 r p er b gun ve saatte K . ıralık teminatı muvakkateleri-
k ~ husustaki ornısyonda bulunmaları lazımdır. Ta
h ~~ada Nafia vşkitn~eleri (50) şer lira mukabilinde 

~1..: ılırler. (3943) e letı Malzeme Müdürlüğünden tedarik 
)<el t 4390 

a alca l\f" 
afi

1
' Satınalnstahkem Mevki Kumandanlığı 

. ;. Çatalca M~a Komisyonu Reisliğinden: 
·~ lo "ati · ustahkenı M ki kı ' ih · · · 1 000 e.., .. ıcan 13600 . ev t ah tıyacı ıçın 1 

·ı Ya fasulyası 36 kilo.ayşe kadın fasulyası 6800 kilo Bar 
;ril>' ko kabak 4 A • OO kilo baınya 6000 kilo Domates 1000 
d~~ ı ınUn k gustos 934 C t . .. .. 1 1 d 
.- 1 ti . a asaya k umar esı gunu ve saat e a· 
~ arıyle birlikteorunH. ~~ur. Taliplerin gÜn ve saatinde temi 

lllln a'UIIlk·· .. d A k l ~ müracaatl (
3 

oyun e s eri Satma ma komis-
- arı. 828) 

ı ~H~LALiAHMER .... 
te~ıyeti Merkezi Umumisinden: 
kı~ir Hilaliah 

lan e;yadan (S··ı·· mer nıerkez ambarında saldığa çıkan-
1\tnh u uyen "lı bo alaj kağıdı k .' Yag ya, yetil toz boya, mukavva, 
On•aat nıalz ' ~rhıt) 26 Temmuz 934 pertembe günü ve 
s .. eınesıle 

1 gunü ıaat 14 ınarangoz edevatı) 28 Temmuz cumarte-
d t~n 17 

a •atılacağı B Ye kadar açık arttırma 11uretile ambar-
~ıtlr · oyaların k . . . • 

ın llluhaın 1Ymetı muhmmıne&ı oln (88294) ka-
at 1 men kıYnı . 

illa zeıneaile etı (83456) ve Karbitin (52500) inta· 
lan ( 2""~ ınarango d . . "U00) ku z e evatının kıymetı muhaınmenesı o-
la\iplerin lll.e:zk:'1'un Yüzde onu nisbetinde depozito akçelerile 

caa.t eyleıneler·~r1 _ı::ıınlerde ambardaki satış komisyonuna müra
ı ı an 1 0 unur. (1324) 

istan ul u·· .. .. 1· i çuncu cra 
;! ıne l ... d 
1 'f..1 6asunpaşada Zi . liku Jn Uf UgUD an: 

1 da k. ncır YU h 
,ı Cu 1~ ve halen ikam nıa, hallesinde Nalıncı yokuşu No. 
ıf· dığ ayıımenkul hiss d e:ga hı meçhul bulunan Nur_i Beye 

Paş n;.a (5.SO) liraya b.e. ar. arından Nuri Beyin Emniyet san
eskj a 1; Dıvanıaü rnah 

1tİ~1 d~ recede İpotek irae ettiği Gedik
/ kuru Yeni 75 nunıaa hs~d~Gedikpaşa hamamı sokağında 

'lele t:,n 28 T. sani si; .g~ r bir evin tamamı 576 lira 58 

1 ilavesilrçlu hesabına Y \arihı nden itibaren bermucibi muka
'le ınas e ~cı 9 faiı; ve apı acak bilumum mesarifin de borca 
İcraiy arıfC:ekilnunda o/o 3 komisyon ve faiz ve komisyon 

{ teki e ve ıo 3 Ücreti vn 0°
1 
2,5 muamele vergisi ve masarifi 

leb. ~ pa~aya çevrilme ~ a ~tle birlikte temini tahsili için ipo
fın~ uzerın~ adresinizes~!olile. 21 K. sani 934 tarihli takip ta
laşıl:~ ke.r~len nıeşruha~:derılen ~deme emrine müb~şir tara· 
dan . ~ ılanen tebligat .f n nı ezkfır adreste olmadıgmız an· 
934 ıtıbaren yukarıda y 1 hına karar verilmişti. Tarihi ilin
tna - 102 numaralı dos azı borç ve masraftan dairemizin 
,
1 
hınına Veya bir kıs Yasına ödemeniz lazımdır. Borcun ta· 

., akkında itirazın nıına ve yahut alacakların takibat icra-
eya sif h ız varsa yin b .. dd .. d . 

llt • a en bildirın . • e u mu et ıçın e yazı ile 
ettıez' v~ya itiraz oluıunenız l~ı:ı mdır · Bir ay zarfında borç öde

ttnın tebliği ınaka:sa ~~tekli gayrimenkulün ödeme 

3 
......._ ına aı ın olmak Üzere ilan olunur. 

Çatalca Müstahk · (4093) 
~ Satın 1 e~ M~vki Kumandanlıgı 

h Müstahkem~ ~akı_ o~ı~yonu Reisliğinden: 
~~ ~~ahına. pazarlıkla elO to~a=~ı ıhtıracı için müteahhit namı 
ı1 l' ~akasa 25 _ 7. 934 rneklık un satın alınacaktır. 
ı 11.~ıplerin teminatlarile birt~~'°Hba gün.~ saat 11,30 dadır. 

illa Komisyonuna m ·· 
1 

adırnkoyde Askeri Satm-
uracaat ~rı. (4028) 4392 

MlLLIYET PAZARTESi 23 TEMMUZ 19~ 7 
--- - --- ~--

Edirne Jandarma Efrat 
Mektebi Kumandanlığından: 

Azı Çoğu Cinsi Azı Çoğu Cinsi 

Ankara YüksekZiraat 
Enstitüsü rektörlüğünden: 

200000 250000 Ekmek pi- 3500 4000 Mercimek 
şirme 1 - Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat 

ve Orman fakültelerine meccani leyli ve ücretli leyli ve nihari 
erkek ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartları aşağı • 
da yazılıdır: 

150000 200000 Un 8000 10000 Patates 

a - Türk tab'asmdan olmak (Ecnebiler hususi talimatna 
mesine göre kabul edilir). 

b - Lise bakalory~mı vermiş bulunmak 
c - Leyli olacak talebenin yaşı 17 den aşağı 25 ten yuka 

rı olmamak. 
d - Mesleklerinin icap et 'irdiği beden kabiliyeti ve sağ -

lamlıkları hakkında tam teşek ·üllü hastahanelerden sıhhat ra 
poru getirmek ve aşı şahadetnamesi vermek. 

e - Belediye veya polis merkezlerinden hüsnühal mazba
tası getirmek. 

2 - Enstitüye girmek iste :."ller yukarıdaki vesikalarla 
birlikte 6 kıt'a fotografı bir ic .ida ile doğruca Ankarada Yük
sek Ziraat Enstitüsü Rektörlü ğüne göndermelidirler. 

6000 
2500 
3500 
3500 
8000 
4000 
8000 
4000 
2000 

15000 

6000 
3000 

10000 
2000 
2000 

7000 
3000 
4000 
4000 
10000 
6000 

10000 
5000 

3000 
20000 

8000 
4000 

15000 
2500 
2500 

Sade Yağ 
Zeytin yağı 
Sabun 
Makarna 

Nohut 
Süt 
Yoğurt 

Et 
Saman 
Kuru fasul-

ya 
Bulgur 
Börülce 
Pirinç 
Kuru üzüm 
Bezelye 

8000 10000 Sovan 
30000 350000 Sığır eti 

300 500 Koyun eti 
8000 10000 Domates 
8000 10000 Prasa 
8000 1ooao Ispanak 
8000 10000 T. fasulya 
8000 10000 Lahna 
8000 10000 Kabak 
8000 10000 Bamya 

8000 10000 Patlıcan 
8000 10000 Taze bakla! 
8000 10000 Semiz otu l 
1700 2000 Toz şeker 

15 25 Çay 3 - Müracaat zamanı Temmuzun onuncu giinünden Ey
lülün sonuncu gününe kı:ıdardır. 200000 250000 Odun 5000 

1000 
7000 Tuz 
2000 Dane zeytin 4 - Evrakı tam olmayanlar Enstitüye kabul edilemezler 

Müessese kayıt ve kahul edilen talebeyi iki ay zarfında tekrar 
rnuayene ettirir. Kabiliyeti be ~eniyeyi haiz olmayanların kay 
dı silinir. 

5 - Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi için 
de stajını veya Fakültesini bırakanlardan veya cezaen çıkarı
lanlardan hükfunetçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire 
Enstitünün vereceği nümuneye göre noterlikten musaddak 
kefaletname vereceklerdir. 

6 - Vaktinde tam evrakla. müracaat etmişler arasında 
kabul edilecel< talebe diploma derecesine ve müracaat tarihle
rine göre tefrik edilecektir. 

7 - Ziraat, Baytar, Orman fakültelerine alınacak talebe
ler, Tabii ilimler fakültesinin 1, 2, 3 üncü sömeıtrlerinde mev 
cut dersleri de takibe mecburdurlar. 

8 -Ziraat Fakültesine alınacak talebe Ankarada Gazi ÜT 
man çiftliğinde on ay staj gÖr'!Ceklerdir. 

Talebeye bu staj müddetince yemek ve elbise masrafları 
karşılığı olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. .. 

9 - Ücretli leyli talebenin Ücreti üç taksitte ödenmek u
zere 27 5 liradır. 

10 - Ucretli leyli talebe tercih olunur. Kabul şartlarını 
haiz olan nihari talebe için m ;kdar tahdit edilmemiştir· 

(3704) 4084 

ISTANBUL TRAMVAY ŞiRKETi EVKAT TARiFESi. 
1934 aenesi 21 Temmu:r. flÜrıünden itibaren iltinı ahire kadar muteberdır. 

N HUDUT " Uk Son 
o. H.l.REKET F•ıd• Hareket Hareket 

Saat Saat 

10 ŞllLI - TUNEL 

.... 12 HARBiYE - FATiH 

"' ~----~ 

: 15 TAKSIM . SiRKECi 

l>I ~-----

: 16 MAÇKA • BEYAZIT 
0 ~~~~-~ 

MAÇKA - EMINONO .... 
..ı 

:': 17 ŞiŞLi - SiRKECi 

"' 
TAKSIM. AKSARAY 

19 KURTULUŞ-BEYAZIT 

KURTULUŞ-EMlNONO 

~ı22 BEBEK:-EMINONU 

:..: 
fil 
ıııı 

~ 23 ORTAKOY-AKSARAY 

"" ~ _ ORTAKOY-EMINONU 
~ 

ii 34 BEŞiKTAŞ. FATiH 
ıııı 

,... 32 TOPKAPl-SIRKECI 

"' l>I 
:..: 
ı:ı 
M 
"; 33 YEDIKULE-SIRKECI 

5 
ıııı z 
~ 37 EDIRNEKAPl-SIRKECI 

"' .... 
.. 

( Şi.,lide.n - Tünel• 
• ( Tünelden - Sftli7e 

[ Harbi1eden. - Fati.lle 
Fatihten - Harbiye7• 

( T ak•iin:ıden - Strlcecıre 
( Si.rkeciden - T .ı1.lcaime 

( Maçkadan - BeyaY.ba 
( Be1azıttaa - Maçk•1• 

Maçk'\dan. - Enıinônüne 
Eminönündcn - Maçkaıa 

Şitliden - Sirkeciye 
Sirkeciden - Sitlire 

Takı~mden - Akaaraya 
Akaaraydan - T akıime 

Kurtu1uıtan-Beya!r:tla 
Be7a1uttan - K.urtuluıa 

3' 6' 
il' 

5' ır 
17• 

r 
14• 

ır 
ız 

1ır 
3r 

6' 9' 
17' 

~ 
~ 
~ 
~ 
1 Kurtuh1,tan • EıninÖnÜne 7' 

Eminönünden-Kurtuluı• 15' 

! 
B. Taftan - Bebefe 

,, En,inönüoe 
Bebekten • 
Eminönünden - Bf'beie 
Bebekten • Beıiktaf;& 

(( Ortakôyden·Ak•ıt.ray:ı 
Ak•araydan • Orta.köye 

6. 
10· 
20' 

ıı· 

ıs· 

( Ortak3yden • EminOnüne 18' 
( Emini. ... :_i11dt"u-Ortakö7e 20" 

~ 

ı 
Beıif.taıtan - Fatihe 
Fatihten - Betiktaıa 

Alı:•araydan - T opkapıya 
T opkapıdan • Sirkeciye 
Sirkeciden - Topkapıya 
T opkapıdan • Beya!r:ıta 
Bey•zdtan - T ookanıya 
T opkapıdan • Akaar•ya 

( Ak•araydan• Y edikuleyfı 

{ 

Yedlkuleden - Sirkeciye 
Sirkeciden - Yedikuley• 
Y edikuledeo - Aka•r•ya 

7• 
14• 

!i" 
a· 

6' 
10" 

ti' 

f 
Akal'rayd•n - Edirnokaprya 
Ed;rneka.pıdan-Sirkeciye S' 
Sirkeciden-Edirnekapıya 10' 
Edirnekapıdaa-Akaaraya IS' 

*HARBiYE-FATiH ater•İaile tesadüf eder. 

İstanbul Müftülüğünden: 

S.Jl 
S.51 

6.3Z 
S.49 

7.30 
7.50 

S.59 
6.41 

6.57 
6.29 

6.26 
6.58 

7.02 
7.38 

6.00 
6.45 

7.11 
6.39 

5.26 
5.36 
6.48 
5.56 

5.SO 
6.35 

626 
6.52 

6.34 
7.16 

52-1 
5.40 
6.12 

24.04 
24.30 

5.32 
5.48 
6.20 
-.-

5.24 
5.48 
6.17 
-.-

23.12 
24.0Z 

1.00 
24.20 

19.20 
19.40 

23.21 
24.02 

20.19 
20.47 

19.59 
20.31 

19.58 
20.35 

23.14 
23.56 

20.25 
20.55 

-.-
-.-
24.40 

1.20 * 
1-57 

20.50 
21.32 

23.56 
2422 

20.53 
21.34 

23.31 
24.02 

1.15 
1.30 * 
1.45 

-.-
23.Z3 
23.54 
24.27 

-.-
23.30 
23.59 
24.30 

-
Kuranı Kerimin tercüme ve tefsgirinin tab'ı kapalı zarf 

usulile münakasaya konulmu!tur. Talip olanlarm şartname· 
sini almak üı:ere lstanbul Müftülüğüne müracaatları ve yev
mi ihale olan 8-8-934 Çarşamba günü saat 14 de Vilayet Mu 
hasebeciliğinde müteşekkil komisyonu mahsusa yüzde yedi 
buçuk teminat muvakkate makbuzlariyle birlikte müracaatla 
rı ilan olunur. (3927) 4317 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundanı 

17000 metre Amerikan bezi : Pazarlık münakasası : 25 
Temmuz 1934 Çarşamba günü saat 14 de. . 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 17000 metre Amerikan 
bezinin 18 Temmuz 1934 tarihinde yapılan münakasasm
da teklif edilen fiatlarm gali görülmesi dolayisile 25 Tem· 
mııız 1934 tarihine rastlayan Çarşamba gÜnÜ saat 14 de pa
zarlıkla alınmasına karar verilmiştir. Şartnamesini görmek 
ve almak isteyenlerin her gün ve pazarbğa gireceklerinde 
Kaıunpaşa'da kain Komisyona müracaatları. (4037). 4411 

8000 10000 Arpa 
2000 Beyaz peynir 38000 38000 Maden kö- 1500 

mürü 
3500 3500 Gaz yağı .350 400 Reçel 

Kırmızı bi· 146Q 1460 Benzin 300 350 
ber 

150 200 Sirke. 

Edirne Jandarma Mektebinin bir senelik ihtiyacı olan 
yukarda cins ve miktarı yazılı ( 45) kalem erzaktan un ve 
srğır eti kapalı diğerleri aleni olnıak üzere 18 - 7 - 934 tari· 
hinden itibaren (20) gün müddetle münakasaya konulmuş· 
tuı·. isteklilerin şerait anlamak üzere Mektebe ve münaka
saya iştirak için de 11-8-934 Cumartesi günü saat 10 da 
Edirne Merkez Mal Müdürlüğünde toplanacak Komisyona 
müracaatları ilan olunur. (3861) 4189 

iLAN 
lstanbul Tramvay irketi, Tramvay arabalan son hareketıenni.11 yeai bir 

it'ara kadar şu suretle değistirilmiş olduğunu muhterem ahaliye arz eyler, 
N. Hat istikam.•! Saat . ..r 

12 

22 

32 

Harbiye - Fatih 

Bebek - Eminönü 

Topkapı - Sirkeci 

-. 
Fatihten Harbiyeye 

Harbiyeden Fatihe 
Bebekten Eminönüne 

Emin önü nelen Bebeğe 

Beyazıtt:ın T opkapıra 

T opkapıdan Beyazıta 
T opkapıdım Akııaraya 

24,20 
1,-

24,40 
1,20 (Harbi,e a· , 

rabalarile te
sadüf eder.). 

1,30 ( Hwbiye a
rababrile te

s.adüf eder.)" 
1,10 
1,45 

MODIRIYET 
4305 

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

fAkişehirde Hilaliahmer anbarında fazla mrkdarda bulu· 

nan muhtelif e~yalardan (sütlük muhtelif emaye tabak, porae· 

len çay ve kahve fincanları, emaye kase, tuzluk, yemi,lik, çi· 

çeklik, vesaire), 24 Temmuz 1934 salı günü saat 14 den 12 ye 

kadar açık arttırma suretile me:zkiir anharda satılacağından 
taliplerin muhammen kıymeti olan (7955) lruru,un yüzde onu 
nispetinde depozit'O akçeleri ile yevmi mezkurda anbarda mü· 
tetekkil satış komisyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 

4333 (1214) 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevki kıt'atı için 80 ton hamam kü
tüğü 4 Ağustos 934 cumartesi. günü saat 13 de açık müna
kasaya konmuştur. Taliplerin ~in ve saatinde teminatla
riyle birlikte Hadanköyünde Askeri Sat111;alma komisyonu 

na müracaatları. (3829) 4186 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Miidürlüğündenı 

....... - İstanbul Gümrükleri Baş Müdüriyet Dairesi Tatbikat 
Mektebinin bulunduğu salon dahilinde yapılacak olan 681 

lira b~deli keşifli kişe inşası münakasa . ve ihalat kanun~· 
nun 18 inci maddesi A fıkrasına müstenıden pazarlıkla mu
nakasaya konulduğundan talip ol~lar~. 29 .. '!'~mmuz .?34 
Pazar günü saat 14 de Istanbul ~thalat GW?~ugunde mute-

kkil K · ahsusuna muracaatları ılan olunur. 
şe omısyonu m 

3963 
( 3619) 

Holantse 
' ... ..,.. ~ 

Bank·Oni!N.V. 
S.:.bılıı"Batvoo• .......... "'."" 
ea..-.-

ıstant)u~ şu&eıd~ 

Galata Ka..aOy Pelaa 

Meydancdl • A.1.a.l'OGf ...... 

He,. tOırtO S.ftlr•~lftu•-• 

ıerL"!' Kas:._!......;.,ı 

UMÜMf'MOOOA&.OM a AMSTEROAM . -::..- - _..,. 
Şubeler~Anaatarcıaın, Bueno• Alrea, 

1 -* ---- • :.....+. ..... .. .,. .. .... • "( 
İstanbul, Alo d• Janelro. santos, Sao Pauıo. 



il PAZAK··~sı :n '11:.MMUL. 1934 , .. .. 
GORUL EMiŞ PARLAK BiR · UVAFFAKiYET! 

BEYOGLUNDA 

ve 

Mağazalarındaki mevsim sonu 

Eşyayı Mütebakiye ve Fırsatları~ın 
lık günlerinden iıtifadeye koıunuz. 

Kat'i7ye11 daha iyi Ye daha elverişli şeraitle nail olamıyacağınızdan mubayaabı;ıızı 

R ve HA DE 
aıağazalanndan yapınız. Memnun kalacaksınız, 

Mobilya dairemizi ziyaret ediniz. Sizi her halde 
alakadar edecektir. 

Pa a er a an birana 

Siz de 
BA an.~rn._, ... 'ndan 

Bir kumbar alınız 

A 
Türk 0

g rta 

İş bankasın d n kum
bara alan on binlerce 
vatandaş, birL tird,ikleri 
para ile, bir kaç sene 
içinde, birer 5ermaye ve 
iş sahibi olmuşlardır. 

eti 
( Cncii Vakı? Han fatanl>ul 

Thtiyat ve Sermayesi: (1. ) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye lı Eank .. ı tarafından teşkil olunmuştur, İdar3 medisl ve müdürler 
heyeti ve n:emurlan klmilen Türklerden mürekka.> yegane Türk Sigorta Şirk~ 
ttdir. Türkiyenin hel' tarafında (200) il geçaıı 11.centalarınııı hepsi Türktür. Tür· 
kiyenin en mühim müe•aeselerinin vebankalarının sigortalar1111 icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, akliye, Kaza, Otomobil 
siıı:ortalar;nı en iyi {'raitle l apar. Hasar vukuuııda zararları ıür' a ! ve kolaylı!i! 1 öd ar. 

Telgrafı fMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

SIHHATiNi SEVENLERE 

JDE 
A!ronkarahisar l\ladensuyunun hazımıızliğr, Kraciğer ve böbrek 

rahıt~ızlıklanna karşı şifa! hassalarından i ti!ade edenlerin adedi 

gün geçtikçe ar•maktadır. 

AFYONKARAHİSAR MADENSUYU 
içenlere kolaylık olmak üzere su kamyonetle müşterilerinin yerle· 
rine kadar gönderilmekte ve ayrıca on şişelik kasalarla da su 
verilmektedir. 

Umumi ıabş yeri: Yenipostıne civarında Akslll'aylılar ha· 
nında 1 lillliahmer satış mağazasıdır. Telefon: 20062 

( 4036) 4-036 

----~~~~--
Karac:ğer ·Mide· Banak· Taş· Kum haatalıklarıua 

iÇMELERi 
VE OTELi 

içme ve tren fıatlarında mUhim tenzilAt yapılmıştır. 
llcrglın Kuprüdcn 6,:ıo - 7,35 · 8,05 - 9,50 - 1 l - 13,15 • 15,10 - 16,45 de 

H d ··ı,len vanurların trenleri içmekre giderler. av aqı151\.'a ,.. • ,. 

İstanbul kumandanlığı sa • 
tmalma komisyonu ilanları 
Kayseri Askeri Sa. Al Kom. 

dan: 
Merkez kıtaat ih~iyacı icin 

110.000 kilo sığır c'.i kap~lı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 24-7-934 salı gü 
nü saat 14 dedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak e· 
deceklerin teklif zarflarının u
sulu dairesinde tam saat 14 e 
kadar Niğde Askeri Sa. AI. 
Komisyonuna tevdi eylemele-
ri. (3069) .(3607) 

3938 
ZA YI HiSSE SENEDi 

Geyve Akhisannda tüccardan pederi· 
miz Müftü:zade merhum Reıit beyin 
1:ürk Ticaret Bankasının Geyve ıube • 
nnden almıt olduğu 141 ve 897 sayılı 
65 lira kıymetinde beheri beşer liralık 
13 adet hiue senetlerini zayi ettiğimiz. 
den ve yenisini alacağunızdan es.k:leri
nin hülanü olmadığı ilan olu:ı ..... 

Merhumun varisleri namına damadı 
Muzaffer 

G v 
Otomobil lastikleri 

Mevcut lastik'erin en day;onıklısıdır 

Malı görCnüz fiatleri teteik ediniz 

UMUM I VEKILLlal 
Mustafa Mürteza mliessesatı 

TÜRKiYE AKONIM LASTiK SIRKETI 
' Yeni Posta11e karşısı No. 30 • 32 

T olefon 20932 
Telgraf TALAŞ lsta•hul 

SA TİE 
tarafındanı V E R E S İ Y E satılan 

FJ.lctrilr. .,jh,.darı aayeaindo 

SA YF YEDE RAHAT 
Yedi satıf yeri: 

Metre Han 
cumhuriyet meydanı 
Necati Bey caddesi 

Beyoğlu 
Taksım 
Salı pazarı 

Tohıfen 44800 

" 
40918 

" 
43439 

Elektrik Evi Beyazıt 
Muvakkithane cad. No 83 Kadıköy 

" 
" 

24377 
60790 

Şirketi Hayriye iskelesi OskUdar 
23 Nisan caddesi No 19 BUyUkada " 

60312 

••• 

a 
== :r .... a ,... 
g 
N .... ...... 
S»> ..... 

., 55128 

1226 

SİNEKLER 
bulastırıcı hastauklar 

tevlit ederıer. 
• •• onları FLiT ile öldürünü..!. 

Zahiren zararsız gibi görünen fa· 
kat, Hum mal Tifoldl, Skarıatin ve 
hatta Ve,.em gibi Öldü r'"ÜCÜ hasta· 
lıkları buıaştlran bu ehemmıyet· 
sız fakat pis sinekler, sonderece 
lehli kelidlrler. Böyle olduğu halde 
bazen bunları öldürmek için te· 
sirden arı ve yalnız şaşırtan onları 
cidi haşarat öldürücü mayiler kul· 

~~r~~~~~ lanırlar . Sakınınız ve her halde if. FLİT dört harfli F-L·l-T tedarik 
ediniz. Siyah kuşaklı ve asker 

~~'il resi mil sarı tenekelere dikkat ve 

Umumi Deposu : JÜL KREPEN , ıııanbul. Galata, Voyvoda Han No. 1 

.._.!'!L0M11l't 
'EA.LANELl:.'lUI. 

SATILlll 

--
EMO"S 

PRUIT SALT' 
,Sıcaklarda. aamar '!gnsıD• 
dan, btılanbdan. F?' ııq 
agri •indan ve 1111bazımdeD 
mütevellit rahatsizlildardıuı ~ 
masun kalmak isterseniz ı' 
ta.ili müleyyin, tabii tuzsuz' 
mllshil olan §<lkersiz Eno's 
" Fruit Salt " gazözlil müs• 
tahzarindan sabah ve ak~am' 
bir bardak su derununda 
bir kahve kaşifi ı:ıııkdarinda' 
aliri.z. 

...,.. 

4342 

3844 

raE:ım. Dr. IHSAN SAMI ~ 
BAK1ER YvLOJI 

LAllORATUVARI ~ 
Umumi kan talılilatı, frengi n°~1 
nazarından ( Wa .. crman ve ı< 
teamülleri) kan küreyvatı ıayıl~ 
Tifo ve ısıtma haıtalıkları ıepıı: 
idrar, balgam1 cerahat, kazurat 1~ r 
tahlilatı, Oltra mikroskopi, husufl 
tıl::r istih:zan. Kanda üre ı•k"' 
~lo.rür.. Kolleıterin miktar)arın"'•~ 
yını. Dıvanyolu No. 189 Tel: 2~1 

Deniz yolları 
iŞLETMESi .. 1 

Acenteleri : Karaköy Köpruba~ 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürd• .... 

.. ___ Han. Tel 22740 _ _ .... 

lzmir sür' at 
1skendcriye yolu 

EGE vapuru 24 T eJl1lllııı 
SALI ıı de Galata rıhtııJllP
dan kalkacak doğru lzmir, ~ 
re, lskenderiy~'ve gidece1' 3' 
dönecektir. (w78) ~ 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 23 TeJ11111~ 
PAZARTESİ 19 da Sir1'~ 
rıhtımından kalkacaktır. <.tı~9 

Trabzon yolu 
VAT AN vapuru 24 T emlll111 

SALI 20 de Galata rıhtıııı1j. 
dan kalkacak. Gidişte ZoPa11 

dak, lnebolu, Sinop, Sanısıı~· 
Fatsa, Gireson, Vakfıkeb11 ' 
Trabzon, Rize'ye. Dönüfte bıı~· 
!ara ilaveten Sürmene, Ordır 
ya uğrayacaktır. (4080) -Asker! fabrikalar ilanları 

Askeri Fabrikalar için ~~ 
ğıda yazılı 85 adet imdat ıtl 
kalı yangın söndürme aletil'1 

mahsus ecza pazarlıkla J1lıı:, 
bayaa edilecektir. Vermek 1~ 
teyenlerin 26 • 7 • 934 pe 
şembe günü saat 14 de Baj(lf' 
köy Fabrikalarında müteŞe~· 
kil Komisyona müracaatlaJ'1' 
(534) (4036) 

35 Adet 6-7 Litre 
30 " 10 " 
10 " 12 " 
10 ,, 20 " 

85 

••• 
Bakırköy Barut Fabrikal~' 

niçin 15 ila 20 ton tasfiye e· . .. 
dilmış pamuk pazarlıkla Jtlıl' 
bayaa edileceğinden şartna · 
mesine göre satmak istiye~'. 
ler 30-7 -934 pazartesi güııil. 
saat 13 ten 16 ya kadar fabrl 
kada Satınalma komiyonUJl11

1 
müracaatları. (542) ( 4096 

• 
-Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk Hakİ.,.. 
liğinden: s-1 

Milliyet gazetesinin 11 temmuz 9 
tarih ve 3023 numaralı nüshasının ~ 
cı sahifesindeki Paminonda Kılıcı . ..; 
kında yapılan ilanımızda ıehven b_i~rt ~ 
art'lırma 22-7-934 pazar günü ve ıl<il'0r 
arttınnarun 7-8-934 sah günü olarak '9'ı 
terilmit isede birinci arttmnanın26·7·,., 
perıembe günü ve ikinci arttırıt'8~1~ 
11-8-934 cumartesi günleri ayni ...,. 
icra olunacağı taıhihen ilan olun'!Y 

İstanbul Baytıı 
Müdürlügv ündeıJ 

ş• 

lstanbul 27-VII-934 At <f. 
nşlarmm beşinci Y. Y, inbaıJ, 
dikapına dahil olan hayv3ll~) 
ra verilen siklettir. .(409 

J-!a~anm ı]Jetİ 
ısını S 6ı 1 Yddımn 59 

2 Semir 56 
3 Maşallah 56 
4 Bilgi 5A 
5 Nona 5ı 
6 Sel ten O 
7 G.. 5 ,# un eş •• ~ 

••••• # 
, .................................... " ......... J l ,, 

Umumi Nefrİyat ve Yazı f e 
Müdürü ETEM iZZET 


