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Şehrimizin misafiri bu u
nan Yunanlı tayyareciler dün 
Yerli mallar sergisini gezmiş
ler ve çok beğenmişlerdir. 

Sahip ve Başmuliarriri : 

:;ATI 5 KURUŞTUR, 9 uncu sene No. 3036 

lozan Sufhünün Yıfdönümü 1 

Se"~ ııeidi? Lozan ne yaptı? 

- r~
N. l Z 

Yukandaki haritad_p Sevr muahedesile Lozan mua
hedesi arasındaki farkları pek bariz ıbir surette gö
rüyorsunuz. Kalın amudi çizgiler Sevr muahede.in-
de Boğazlar mıntakasını, noktalı yerler l:ımir nun
:..::ıasını, İnce amudi ı;i:zgiler Vilson teklifine göre , . 

~utasa~~;;=Erm - . - - ----- . ~ -- - .,,,.• ! 
itila na;ıarcın ltafyıstaru, ~iki bir no'!_tabir çizgili yerler lngiltere, Framm, ita/ya arasında 10 Ağu$fos 1920 tarihli i:i-

aya ven/en menafıı mafısusa mıntakalarını verevine çizgili Fransaya verilen menafii mahsusa mın-l \ takalannı göstermektedir, 

ausanne sulhü Lausanne günü 
• ~UlrÜıı la. 
~cı Ylldon" ~e zaferinin on bi- 11 ı M•ııA d ::leaindeb~t~· A"&.do;u miica; sene evve l l ev-
tı lra111 elde eu:'=· h';'~et_ dünyası-

llndan on b · ırunız bu yük zaferi 

1 ~ de"lete 1r •raeneevırell.ausanne'da ti A b•d • • d•k • t•k 
tikliilinı.;z j ~rıı k~ul ettinniş ve is- e n a ı esını ı mış ı 
en biiYÜk ç'; •ıyaaet aahaamda da 
.ç_in bu mu:~ eri ka.zannuıtık. Onun 
:ııu bu .. aun tar.hin yıld.. . .. H Id ., .h. h .. d u·· • 
ti~n ~üt'itl~la~ken onu vü.c

0

u':ı':";~ er sene o ugu gı ı, ugun e nıver- : 
~lletine en :ruruze ve o.ütün Türk • İ k f J d • l 
~~~2!ea~~~;e eb~ ·~ teb- Si U~un sü?e?h:prv~r S Sa On Un a merasım Var 
·'- Ye iıtiklaı devı~çın . UyUk bır re • 1 b'"· Onun tariht hlıru~ başlangıcı • iatiklal mücadelesi ae 
enzenı;Yen . e ç hır muahedeye nelerinden büyük bir 

"'·~~r: hır takını hususiyetleri zaferle çrkan mütesa 

Dti h"'tl l.auaanne mu&hed · nit Türk devleti, on 1 '- arpten nu," r knu eaı, umu • . 
,""etin ıra.ti 1 ır up çı t bir ınem.. bir sene evvel bugün 
lrtnı ·· P er a.rumda mevki ld L 'd d"' d 

l'it~oat~ren bir Yeoikıı.dır a ı- ozan a unya ev • 
cl:Jeriu:k~:':u~~letler Türkiyeyi ken- letlerile sulbü imzala 
1'lnı Yeıunit b';'~ ve Yalnız Yuna.nia- mıttı. Bugün o mesul 
0 Da. bu tekilde m evlet! aayıyorlar, ve sulhün yıldönümünü 
alıed . . ua.me e ya.p--'-
ti "Y• ıatedikleri "b • ~ ....... , nıu- idrak etmekle bahti -
cfYoralrcfı, Halbuki gku1 yaluzdırmak is- yarız. '-•ikla"l harbı' -

en biiyijk b: r rtu t harbin • ıu ' 
ka.Yltaız v ' zaferle çıkan Türk· nin müflcüli.tlı sene -
i:;:ttı. Bu i:ıit~~ı"'z bir iatiklale su?':. !erinde Gazi Hz. nin lsmet'J#aşa Lozanda muahedeyi imzalıyor •• 
h aenelerce Türk""": hakkı idi. Çün- yanında ne kadar büyu .. k birı asker leri dahilinde y•u•ayan ve kuvvet-eyecanı ile tnılleti bu iatikl. 1 -.. 
Ceaur Mehın!~knm~ıtı. Kahraman;., olduğunu ishal eden ismet Paşa - le:ıini yalnız kendi vatanı ve ken-
na.n toprakJ ç ler.n kanı ile ı nm Lozanda kazandığı siyasi za- di vatand~larınm refahı için sar-
nıınta.kala.rı atn~da ecnebilerin n""üfu· a - f - h 1 k b re.klan b ""' etın.eain; z erın ma iyet ve tümu Ü ço Ü • feden mütesanit ve mütecanis bir 
•ini hiç h~r :ncı çizıneleri~ ;ii: top- yüktür. Çünkü Lozan sayesinde ev devlet temin etmittir. 
nunT!iı;kiye b':::: ~~but edenıe:Üe • veke Sevr muahedesile ölümüne Lozan bizi ecnebilerin esiri ol-

ıçın elind \'in Çalııtı v b karar verilen Türk milleti, bu feci maktan kurtar.dı, kapitülasyonla -
tnaktan çek' en gelen her ' · e u- bo d nıkt k 1 h devlet. . •Dnıedi V . feyı yap • yun u an urtu mut ayat, rı söktü attı. Bizi milli olduğu ka-

l ın elınden k ' e talediğini 7 hHrriyet ve istiklaline kavutmut • dar iktıtadi bir refaha da kavuş-
de B~u~~'."'e aulh opu·· nau·· Pnra kopara aldı. tur d 

uYll" G . . a.zanı.,ı; . . . · tur u. 
linı · B ·· - azının a.ğ d nı oır Lozan bize mütesanit bir vatan Burada millete istiklal ve hayat 

L. uyuk Kurtarıcı derm k":" dinley.,. 
ausanne h ı: içinde kendi hak ve kendi vazife- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

ıilleti al ~ua edesi, Türk 
hazırl~hıne ~sırlardanheri 
de_ııile iknıal :d·~J·~~eıı muahe
tniş hüyijk b' 1 .ıgı zannedil
danuru 'f d ır suıkastin inhi • 
dı ı a e eden b" 

r. Osmanlı d ! ır Vesika-
te • evrıne "t • 

eşı geçmemiş ol ~ tarih-
ıtafer eseridı·r an sıyasi bir 

l'il . • 
ti . hakika Lauaann ' 

Ilı anlamak i . . o ın ehetntniye. 
inak k•f.d' çı_n bır defa Sevreı'e bak 
ne Yflf>~ı? ır. Sevres ne idi? Lauaaıuı~ 
~"res T"' ki . 

~l11t-L .ur Yemn bileğine, vücudü 
cıı; l' """ ıatenen b. . ne 

Ürkiln k lb. ır zıncirdi, Bu zin 
~teti eritti. Ye :n_de Ya.nan iatiklaİ 
1>u ktrık · ....,,u•a.ırne on b ·· -h • bra.l zıncirleri b.. .. a utiin 
~ •nnı "ata.nı' utun bu esaret 

tııizleınek fıraa.ı mn ha.rinı.inden t 
b h ınr verd' O e-u mua edenin 0 

1 • nun için, 
lı · · b 1 zanıan b .~rrırt u unan Tevf"k. ~z ata mu 
t'Ylediği gibi: (l..eınar: .~';'ı~ Beyin 
ı Ye aa.kin bir kenarınlo unun aeviJn 
~ıiyaset mücadelesi :... cereyan e • 
olnı da.ki müaara.alard~n :ı:\ı'.:.'i:~an 

&.mıttır.) o ay 

.V ~ her iki büyük muhal-ebe . 
t•ı.ltbı Ye b"' .. k k nın 
lııet p uyu umandaru olan la. 
danın a,~ memleketine ve Baıkuman
tı · a. ••Ya.set meydanında b·· . ..::ı. 

U' Zafer lr f • • n u,..,. 
•aua.hed "d~ •l"DU§tır, O da Lauaanne 

eıı ır. 

• . Lauaanne bizim iç' b" .. . 
latıklal ab · d 'd· , ~ ın en UyUk hır 
)lt ı eıı ır. a..-auaanne b. k 
ı· 112 ve tartıız iatikliıli Ilı.ili'" 1

1
7:.e a .. 

ı, lhill" "kt d lh , ı ıc:are•e , ~ ı ısa ı, ve a.aıl nıilli ülk .... 
li l"ffiı§t·r. se\re& biz.i vatanın e f u1u 
d loprak~arından aynyor, Ortan ~: 
ali unun içine aürüy_ordu, V a.ta.ndqna. 
tn rı, ~aşkalarının mülkü olan insani 
, en~ılesine düfürüyordu. UmU:.~ 
"arbın ı· 1 · b ·· h"" 1 
kit .. g!'" ıp er,, ug'!n ur ve müsta-
lıii '!urkıyeye maddı ve maneYi en 
bı.Ylik serveti, saadeti, ve refahı te-
ın eden mınhkal ra yerleştiriyordu. 

Ilı De~letlerin m'ğlüplara kabul et'tir
elı; ••ted kleri muııhedelerin ağır ıe

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Tramvay ücretleri de pek 
yakında azaltılacak 

Feshedilen mukavele ile şirke.t yeni 
hatlar yapmak hakkını da kaybediyor 

Bundan maada şirket 926 dan beri . biletlere 
yapılan zammı da iade edecektir 

( 

Nafia Vekili Ali Bey 

T Nafia vekaleti ile İstanbul 
ram.vay Şirketi arasında 1926 

sene~ınde yapılan ınukavelena • 
ınenın feshedilerek muvakkaten 

1923 mukavelenamesine rücu e • 
dildiği hakkındaki heyeti vekile 
kararını dün Ankara muhabiri
mizden aldığımız telgrafa atfen 
kısaca yazmıştık. 

Heyeti vekilenin bu karan çok 
mühimdir. Çünkü bilet ücretleri 
derhal inecektir. Hatırlarda oldu
ğu üzere 1926 senesinde yapılan 
mukavelede şirketin yeni hatlar 
inşa etmesi mukabilinde bilet üc
retlerine zam yapılmıştı • .Su mu
kavele feshedilince, bilet ücretle -
ri 1923 senesindeki hadde inecek
tir. 

Yapılacak tenzilat bilet baıına 
vasati 2 - 3 kuruş kadardır. Bun
dan başka, ıiı-ketin 1926 senesin
denberi biletlere zam yapılarak 
aldığı fazla para da hükfunete i
ade edilecektir. 

1926 senesi mukavelenamesi 
feshedildiği için , ıil1ket yeniden 
hat yapmak hakkını kaybetmek· 
ıtedir. Binaenaleyh bu hatlar için 

1 
halktan a,.dığı fazla paraları iade 
edecektir. 

Nafia vekaleti ile Tramvay 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Sürt Meb'usu MAHMUT ' 

SALI 24 Temmuz 1934 

Parlamentolar ve j 
Balkan konferansı 

1 Konferans için hazır
lıklar devam ediyor 
Beynelmilel parlamentolar kon 

feransı 24 - 29 eyli'.il tarihinde Yıl
dız sarayında toplanacaktır. Kon
ferans hazırlıklaııile uğratmak üze 
re konferanslara Türk grupu umu 
mi katipliği bürosu lstanbu!a gel
mit, ve Dolma.bahçe sarayında 
Milli Saraylar müd.iriyeti kısmın • 
da yerleşmi,tir. Grup idare heye
ti haftada iki gün pazartesi ve per 
tembe günleri toplanarak yapılan 
ifleri gözden geçirmekte ve yeni-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Maarif Vekili 
Ağustosta geliyor 

Yeni enstitü binalarının 
projelerini de tetkik edecek 

/ 
, t ' ' -..'- . 
b~t:-1 i 
ı/H,f 

Maaril Vekili Zeynelabidin B. 
(Ressam Saip Bey tarafından ıa.zc· 
temiz için yapılmıştır.} 

Maarif Vekili Zeynelabi:ıfın Be 
yin ağustos on ~te lstanbula gel 
mesi beklenmektedir. Zeynelabi • 
din Bey bwıada Üniversitede me' 
gul olacak, üniversite bahçesinde 
yapılacak yeni enstitü binalarının 
projelerini tetkik edecektir. Maa
rif vekili 18 ağustosta Dolmabah
çe sarayında toplartacak dil kurul 
tayını açacaktır. 

Nüfus daireleri 
Islah edilecek 
Şubeler yeni ve kuvvetli ela
manlarla takviye edilecek 

lttanbul Nüfus şubelerinde tet-
kikler ve teftitler yaparak Anka

raya dönmüt o • 
lan Nüfus umum 
müdüııü Ali Ga
lip Bey, istihba • 
ratıınıza naza • 
ran, tuhelerin va 
ziyetini ıslaha 
mühtaç görmü' -
tür. lstanbul nü
fus tubelerinin ıs 
lahı esas itibari
le kararlattırıl · · 

Ali Galip Bey ını~tır. Bu husus-
ta tahsisat ta tef 

rik edilecektir. Şubelerin genç ve 
bilgili unsurlaula takviyesi ıslah 
esasları içindedir. 1935 senesin
de yapılacak umumi nüfus sayımı 
na kadar memleketin her tarafın· 
da nüfusa bakan dairelerin ısla • 
hına çalışacaktır. Bu maksatla nü
fus ve iskan umum müdürü Ali Ga 
lip Beyin bilhassa şa.r:k vilayetleri 
mizde yakında büyük bir teftif se 
yahatine çıkacağı da haber alın
mıttır. 

,,-----~ 
BUGÜN 

2 inci sahifede 

ECNEBi MATBUATINDA 
GÖRDÜKLERiMiZ 

3 üncü sahifede 

SICAK VE SOGUK 
FELEK 

GAZETECiLiK 
Mümtaz FAiK 

4 üncü ll(lhiled• 

OZ DiLiMiZLE 
M. SALAHATTIN 

5 inci sahifede 

KAD1N - EV - MODA 

Japonyada nehirler taşmış 
şiddetli feyezanlar olmuştur. 
On binlerce ev su altında kal
mış binlerce kişi boğulmuştur. 

Tel: { 
•• 

Müdür: 24318, Ya:ıı:ı i,leri müdürü: 24319. 
idare •• Matbaa ı 24310 . 

Y ananlr misafirlerimi;-abide ye çelenk koyduktan ııonra •• 

Misafir tayyareciler dün 
sergiyi dolaştılar 

Şereflerine bir öğle ziya/ eti verildi 
Misafirler öğleye doğru Taksime giderek Cum

huriyet abidesine çelenk koydular 
Evvelki gün lstan- ·=-~· ~:;:~"';:::',_,.--~--~~?!"--; 

bula gelmit olan Yu- !:: 
nan tayyarecileri Tay 
yare Cemiyeti htan
bul tubesi müdürü 
Hasan Fehmi Bey ve 
cemiyetin diğer aza -
larile birlikte dün sa
bah saat 10 da Altın
cı Y erlimallar serıgiai 
ıni ziyaret etmitlerdir. 
Yunanlı misafirler ve 
mihmandarları Gala- y ·1 • y rl' ali · · d 
ta li . . k unan tayyarecı en e ım ar ııergısın e. saray seaının a -
pusunda sergi komiseri ve Sanayi 
Birliği umumi katibi Nazmi Nuri 
Bey ve sergi tertip heyeti taııafın
dan istikbal edilmişlerdir. Sergi ko 
miıeri Nazmi Nuri Bey misafir Y u 
nan tayyarecilerine serginin heı· 

tarafını gezdirmittir. Yunan tay
yarecileri saat onbire kadar sergi
de kalarak her tarafı gezmitler ve 
milli sanayiimizin bu derece inki
~fını takdir ile kartılam.ı,Iardır. 

(De.-aır.ı 6 ıncı sahifede) 

Dünkü maçta kaleci topu tutarken 

Dünkü maç 

W. A. C. 7 Beşiktaş 3 
Dünkü maçın doğru neticesi 

1-4 olabilirdi 
ı ~ Viyalanı futbolcüler ikinci 
maçlarını dün ÜÇ dört bin seyirci 
önünde Beşikt~la yapt • 
1 Hakem Suphi Bey. 
1_ Beşiktaş takımı şöyle idi: 

Mehmet Ali. - Hüsnü, Ad
nan - Nuri, Fahri, Feyzi - Ha
yati, Hakkı, Bombinyo, Şeref,Eş
ref. 

Beşiktaş sıkı bir hücum!~ oyu
na başladı ve üçüncü ~aikıkada 
soldan bir hücumda sol ıç Şeref 
sıkı bir şütla Beşiktaşın ilk go • 
lünü yaptı. .. 

ilk dakikalarda yapılan bu gu-
zel gol üınit vericiı .. bir şeydi. Fa
kat Viyanalılar, mükemmel pas
larla tazyiklerin_e başladılar ve do
ıtc=uncu dakikada merkez muha
cimleri sağdan gelen bir topu mü
kemmel bir kafa vuruşile Beşik
taş kal.esine soktu. 

Yavaş yavaş açılan Viyanalı
lann karşısında mütemadi gay • 
retlerine rağmen hafif kalan Be
şiktaşlılar bu gayretlerile kalele
rinin etrafında dolaşan tehlikele- 1 
ri biraz daha uzağa atmaktan 
başka fazla bir sey yapamıyorlar
dı. 

Maçtan bir intıba 

25 inci daki•kada Viyana sağ 
insaydi ikinci golü yaptı. Buna 
Beşiktaş kalecisi mani olabilirdi. 

(Devamı o ıncı sahifede) 
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TARIHf TEFRiKA: 94 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ~AJCIR BEYiN BIRAKTICI VESlXAl..ARA GOll)' 

Abdülhamit memlekette münevver 
ve hürriyet taraf tarı 

gençler yetiştiğini istemiyordu .. 
Hepiniz yekvücut olup mel'un bulunup ta ileride bu gibi mektep-

padişahın devrine hatime çekme- lere gönderilmesi muhtemel bulu-
lisiniz. Bu da bir kısmı Pariste, di- nan çocukların babalarından evlat 
~eri _Ce?evrede, ki~~ai Mısırda, larını !ürk m: ateplerinden ba,ka 
otekı V ıyanada, berıkı Londrada sına gondermıyeceklerine dair bi
ıöhret kesbetmek, ileride Hamit dev rer ıenet alınmıttır. 
rinin mahvoldugu zaman mühim Doktor ark d ı d b" b 

k·ı . l tmek "b" h . a ~ arım an ır e-mev ı er ıfga e gı ı arıaane y· h · d'· L-- .. 
emelle ne,riyatta bulunan vatan ın aremı ort ""'I gun evvel bir 
kardeılerimizin hep bir arada ça- erkek çocuk doğur?u. iki gün son-

, ra arkad ... ım T bb· y kt bi ·· lışmasile husule gelebilir. Yoksa d .. 
1
..• .. _,. . 1 

• e me e mu-
herkes ayrı ayrı kendi nefsi ;..1·n • ur ugunden bır tezkere aldı. Bu 

' .,.. ug t :ıJk b" b "d· ra~ırsa, senelerce bağırıp çağırsak e ereye ır senet rner ut ı ı. 
bir fey elde edemeyı"z b" ' Arkad'4ım, mektebe devam ede-

' ır şeye ek . d'k ·ı 
muvaffak olamayız.,, "Ermeni va- Tc .. kY&f&kgır lı t~nd sonrba okg ubn.u 
tan<la•larımız b" · 1 b" 1 k ur me tep erın en af a ır , ızım e ır etme kt b - d · •· · ah 
taraftarı değil midirler? Biz bura- mh.~ e .e gobn ermıyd~c~gınıl ta ak. 
d k "d · d k ut ettıren u sene ı ımza ıyar 

a gere ı aremız e, gere se ha- kt ·· d ·· • ti il • 
r:çte birkaç Ermeniye bizim ta- me bep mlud urG'l'..e .. ne yo amaga 
k •t • · • 1 k b I t . • mec ur o u. oruyor musunuz 
ıp c, gımız yo u a u e tırmege , 

muv.ıffak olduk. Ya vat yavaf taraf kardetler, mel un Hamit bizi ma
t rlarımız artmağa batlıyor . ., nen v.~ ma?deten ve he~ . surette 

"h•ttığimize göre Hünkarın has- ~~-v~. pe~tan etm~k ıçın n.~ler 
talığı artıyormuf. Geçenlerde latan d!'şunuyo~. Zavallı T urkler, boy le 
bulda neşrolunan istipdat paçav- hır tera.k.kı asrında herfeyden mah
ra! rından birisi Alman profesör- rum edılıyor . ., 
lereinden doktor Bergmann'ın sul- "Osmanlı payitahtında netrolu
tanlardnn birisini t davi etmek üze nan paçavralardan biri bilmem a
re ltsanbula çağrıldığını yazmı,tı. rada sırada manzurunuz oluyor 
Doktor hakikatte Abdülhamidi mu? Görmüyorsanız bu gazetelerin 
tedavi için getirilmittir. Tıbbi mu- yazdıkları, daha doğrusu mabeyi
ay~ne ııetice~inde .mel'unu~ tutul- nin marifetile ne~rettikleri maka-
dugu hastalıgın agır oldugu an • leleri size bildirelim. Hemen bir a-
1.t•ılmıttır. lntallah yakında milel 
onun kanlı elinden kurtulur. 

"E " peyce zamandanberi Padi•a-
h,n gözünden düten haydut Serha
fiye Fehim gene ef. ~inin lcveccü
lıunü kazanmıf olmalı ki geçen gü
nu Fenerbahçede Mustafa Natık 
pa,ayı mükemmel surette tepele
mı.,., bakalım bu yezidin, canava
rın Fuaı pata', Ali Şamil ve Abdür
razak mel'unlan gibi sırası ne vak'.t 
gelecek?,, 

Bundan bir ay evvel Kuleli idadi 
mektebi ders Nazırı Hasan Fuat 
PAfa Şama nefyedilrnitti. Nefyine 
sebep guya gece gündüz sarhoş ol
ması imi,. Fakat hai~.catte Hasan 
Paşanın, Abdürrazakın eşyaları a
rasında bir resmi çıkmıı ve r..,sim 
üzerinde şu kelimeler görillmüı: 
Azizim necabetlii atufetlü Abdu~
razak beyefendi hazretlerine tak
dim:" işte yalnız "necabetlil.., keli
mesı Hasan Patanın ıürülmeıini 
intaç etmiştir. Ali Şamil ve Abdur
razak katillerinin mensuplarından 
ve aşinalarından olup payitahttan 
sürülenlerin haddi, hesabı yoktur, 
elan da arkası kesilmiyor • ., 

"Evvelce gönderdiğiniz gazete
len okuduktan ve arkadatlarımdan 
bir çoğuna okuttuktan sonra ikisi
ni ben bir zarf içine koyarak Be
yoğlunun en kalabalık bir yerine 
digeYini de vatan muhiplerinden bi 
ri Osküdann en işlek caddesine ge. 
celeyin bıraktık.,, 

_Abdülhamidin ziyade hoşuna g't 
mıyen şeylerden birisi de Türk ço
cuklarının ecnebi mekteplerine de
v.a~ etmesiydi. Çocuklarımıza mil
lı bır terbiye vermek ve onları ec
nebilerin propagandasından kur
•ma~ kaygusile olsa idi, Abdülha
mıdın bu fikrini doğru bulmak ıa.. 
zımgelirdi. Halbuki Abdülhamit 
memlekette münevver ve hürriyet 
taraftarı gençler yeti,tiğini isteme
diği İçin Türk çocuklarının ecnebi 
mekteplere devam etmelerine razı 
olmıyo.r~u. Almanlara, Fransızlara 
ve lngılızlere karşı bir fey yapa
mıyacağından, Türk çocuklarını 
ecnebi mekteplere göndertmemek 
için pek garip çarelere bu vuru
yordu. Buna dair lstanbuldan Pa
riste Terakki ve ittihat cemiyetine 
Y.ızılan mektuplarda deniliyordu 
'ki: 

"Vatan evlatlarının ecnebi mek
teplere devam etmemeleri ilim ve 
fen tahsidlinden mahrum' kalma
ları, velhasıl cehalet ve sefalet için
d~ y~amaları için lazımgelen ted
bırlerı almaktan, Türk unsurunun 
başlıca dütmanı olan Abdülhamit 
biriin geri durmıyor. Bir zaman
lar Türk çocuklarının ecnebi mek
teplere gönderilmemeleri için Ma
arif Nazırı Celil Pı. y .. y Bir ira
de çıkarmağa muvaffak olır.tqtu. 
lradei hünkirinin hükmü birkaç ay 
kadar devam etmişti. Ondan sonra 
gene herkes çocuklarını frenk mek
teplerine göndermeğe başlamıttı. 

Bundan sonra birkaç ~efa daha 
vatan evlatlarının ecnebı mekteple
re devamlarının men'i sadrazamın 
imzası altında resmi tezkereler gön 
<lerilip l.izımgelen ihzarat ve ten
b hat yapılmaktadır. Son günle~de, 
evladı olup ta ecnebi mekteplerıne 
devam eden veyahut küçük ya,ta 

yi mütecaviz bir zamandan bakkal 
dükkanlarında ambalaj kağıdı ol
maktan bqka bir feye yaramıyan 
gazetelerimizde "lalam alem;., 
"Hindistan Müslümanları,, ve bu
na benzeer serlevhalaraltında ma· 
kaleler eksik olmıyor. lslam dini-
nin en esaslı, en birinci din oldu
ğu yazılıyor. Fakat bir fey var ki 
o meskut geçiliyor: Müslümanlık 
mıinii terakk'dir. Biz islim dinini 
terketmedikçe veyahut onu başka 
bir kalıba dökmedikçe adam ola
ma1ız, medeni milletler arasına 
geçemeyiz. Bu pek hakikidir. Nü
munesi pek çoktur, o kadar ki a
deta gözümüze batıyor. Merakit 
ve zengibar hükumetleri ne olmut 
ve ne olacaklar? Endülüs Arapla
" mahvolmuş, ismi, cismi kalma
Dllf· Bunlar hep Müslüman idiler. 
Bizim de öyle olacağımıza .. k ve 
•üphe yok. Meğer ki Müslüman
dan çıkmalıyız. 

Fransızlar kiliseden ayrıldıkla· 
rı sırada biz bilakis mekteplerimiz
de ulümudiniyeden bıı.tka bir .. y 
okutmamağı tercih ediyoruz. Evet, 
Kur'an ve ilmühal mekteplerin 
b~lıca programını te,kil ed'.yor. 
Tarih, coğrafya, ulüm namına hiç 
bir fey okutulmuyor. Bahriye Ne
zareti matbaası, baıka bir ;, yok
mu,, arabçaya ait eserler basıl
mazmıt gibi, yalnız mushaf tabet
mekle me,gul oluyor. Şimdiye ka
dar elli bin Kur'an tabedilip vila
yetlere dağıtılmıştır.,,, 

Bu mektuba Doktor Bahatt · n 
Şakir bey tarafından verilen ce
vapta lalam dininin manii terakki 
olduğu iddiası kabul edilmemi~ti. 
fakat mektup sahibi ikinci mektu
bunda da ilk fikrinde ısrar ediyor 
ve diyordu ki: 

- Bitmeıli -

Hollandanın müdafaası 1 
Umumi harp esn~ında Hollanda 

kuvvetleri kumandanı bulunan Jene -
ral. Snidjers, Daily T elegraph ga:ı;e
tesıne gönderdiği bir açık mektupta 
Hollandanın krrıdi emniyetini bi:ı;:ı;at 
kendisinin temin etmesi lüzum ve se· 
beplerini anlatmaktadır. Jeneral, U· 

mumi harpte Hollandanın Almanlar 
tarafından istilô.sına ancak süratle ya 
pılan seferberliğin mani olduğunu 
hatırlattı~tan sonra büyük harpte bi
le muharıpler arasındaki müva.zene• 
•İnin iyi ailahlanmıf ve müdafaaya 
a~metmi1 velev küçük olsun bitarak 
bır meme/ketin düımanlığı celbolun -
maltla mahsrfs b~r d~recede boz.alaca .. 
iınr yazarak diyor ki: 

Hemhudut memleketlerin hudut ve 
•ahillerinin kendilerini muhala:z.a et
meleri biz.~t kendi kom§ularımı:z:ın 
menafii iktİ%G&ındandır. 

Amerika harp gemileri 
inşa ediyor 

A!"erı'a Bahriye Nez.o.reli dört kru .. 
ua.z:or, on dört muhrip ve altı tahtel .. 
ba_hirin İ"faJı için 15 Ağustosta b.'r 
munakcua açacaktır. Kruvazörlerin 
b~d.eli 1929 da konırrenin verdiği sa
lahıyetle 1935 mali •enuinin bahriye 
bütçe6inden verilecektir. Muhrip/er
le tahtebahirler muahede mucibince 
1942 seneıine kadar Amerika bahri)le 
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japonyada nehirler taştı 
10 bin evi su bastı 

Binlerce kitinin akibe.ti meçhuldür. Amerika
da da sıcaktan yüzlerce kişi ölmüştür 

TOKIO, 23.A.A. - Coree'nin cenu- <;hikago'da cuma günü yedi, c:ımar· 
bu tarkiıin:lc Patutiko nehrinin taşması t~aı gÜ:ıü 21, pazar günü 17 kişi ôlmiİl• 
yüzünden 500 evi su basmış, yüzlere~ ev tur. 
mahvolmufluı, birçok ölenler vardır. lllinoi•'da 61, Oklahoma'da 37, Ohio 
Telgraf ve tdefon muhaberatının mÜn· d~ 12 kiti, ölmüştür. 
kıb olma.r yüzünden fazla maliımat •· .. Arkansan'da rra'ısulde yüzde 25 ten 
lınamamaktadır. yuzde 50 ye kadar Louis'ane'da yüzde 

Bir gazetenin ya:ı:d ğına göre, 5.000 40 dan yü:ı:de 50 ye kadar zarar var· 
kişi kayıptır. Fakat bu r"-kam fazla gö- drr. 
rünüyor. NEVYORK, 23.A.A. - Cumad•nh<--

TOKIO, 23.A.A. - Coree'deki su ~s ri .~üthiı .. sıcaklar yüzünden 256 kişi öl-
masından zarar gören halk, 100.000 kı.. muş ve yuz!erce teşemmüs v&kası kay· 
tiden fazlad r. Yüksekçe bir yere sığın· dedilmitt'r. Yalnız Chicagoda 55 insan 
mıt olan 1000 kiş'nin akibeti meçhu'dür. ölmüfür. 
400 evi su gö:ünnü<tür. l.OOO evi su Zelzeleler ılevam ediyor 
baımııtır. p 

TOKIO, 23.A.A.- Rengo aja s:tun ANAMA, 23, A.A.- lngit;z ve A· 
bildirdiğir.e göre, feyez nlar Korenon ce- merika kaiınlan ve çocuktan Muerto-
nubunda mi:t' iı tahrib •t yapmalcta~~.' A~uelleı'i l'ahliye ederek Panama'ya 
Simd'ye kadar toplan.an on ~d>r o!u· Jo ru hareket etm: şl · rd'r. 
dtn ı.aşka dağlara iltıca. elmıt. oln ~:~· Pue to-Armue les'de C:rfi idare ilan e-
lttc kişinin akibeti hc!luz bellı de rldı ·• dilrr:iştiı • Bütü' bu mıntakada sı'< ıık 
<;'.)()evi aı alıp götürmüı v ey~. ıahr' p et- 7 e'z.el•ler olmakt• dı . • H alk, korku , iıin-
mi ı tir. 10 b'.n kadar ev de su altında k>I· d>dır. 
nuıtır. fngilter~de yağmur ve bora 

Amerikaıla sıcaktan ölenler l ONDRA 23 A • k 
1 •. . , ...... - Fev •iade ~id-

NEVYORK, 23.A.A. -Bü' Ün mc.., •• d ı b L .. • ı ır corayı muleal<ip 1'ızlı bir yağ-
kette şiddetli sıcaklar h~küm ... ıür.~~k 11!ur, clün gec~ Lcndranın banlieuıünde 
lcdt·ı·. Cuma gu"nu·'nd.- nberı , 2'.>6 o um bıı·~a- ı •t d • . M 1 k .... '..ı a • ?vam etır:ı1hr. em e e .. 
\it:ı yüzlerce güneş: çarpm , st vak'lSf 01• t n muhtelif verJer'nde ayni şid.:!'ette fıJ'lıo 
muştur. 40 senedrnbtr', bu k•dar ku· tınalar kaydolunmuştuı. 
rt'k~ık olmamıttı. Mlhaul, te':likede-
d'ı, Bi le c• ha}van ölmekle. bı~I· ce- Vistülün feyezanı 
si wezbahalara revkolunmoktad .r. Fi- V ARŞOY A, 23.A.A.- Viscül nehri. 
yatlar dişmüıtür. BülÜ'l piya"J&lırda "'e.. nln seviyesi azalmaya ba1lamı1 "e bu 
nezzül vardıı. Chikego'd't b'3ra.ret 38 de · ıab~h n .. rma~ ıe..,jy~nin 440 ıaatimetre 
recedir lndia'da da hararet 38' den k~d3r ~~v:cin~ düşmü~t:ir. Bentler tah.-
yukarr Çıknırşlır. S•int·Louiıe'de 39, ıı. kım.edılmektediı. lkinci ve fakıt çok kuv 1 
linois'da Sp ingieldde 41 derece' hora· "e11ı yeni bir yükselişe intizar olunmak· 
r<t kaydedilmiştir. tadır. 

~=--~~--~~~~~~--~~ 

Fransadaki buhran 
Vaziyet henüz tavazzuh etmedi, Baş

vekil beyanat vermek istemiyor 
TOULOUSE, 23.A.A.- M. Doumer· resinde bir faı'ıt rejimi t•t:>kkülünün 

gue ile 15 dakika g?rüıtük.ten aonraM. ÇJk tehlikıli olacağınr bildirmiş, Fran-
t::hcr •n, dün ct:>rnobılle Pans'e hareket ııı; &osyaliıtleri ile komJniıtltrİ. arasın. 
etnıi1tir. d~ on günlerde yapılan hareket birliği 

Mül.ikatt.a bıfl<a hiçbir kimse hazır bu- misakından memnuniye:ini izhar elmit· 
lunm:ımıt ve hiçbir tbüğ neşredilme- tir. 
mittir. Mucadelrnin, kararlaştmlmıt İçtim.a-

Toulouse'dan hareketinden evvel, M. !ardan baıka, bü' İyetlerin ka'dır.lmaaı 
Cheron sade:e vazileııinin verm'ş oldu- teşebbüslerine kartı muhafaza te •tihab 
ğu neticeden temamen memnun olduğu- alınma11 ve bilhassa buhrandan mesut 
nu sö~·lemiıtir. ol n kapitliazme müteveccih ohnaıı icap 

M. Doumergue, Paris'e aalı sabahı dô- ettii:ini tasrih etmiıtir. 
ncceğiııi ley iı; etmittjr. 

Bat velr:I, Le Tempı gazetesinin bir 
muhabirıne kabine içtİtr.ıunın ertesi gü
nu b' r nazrrlar meclisi toplanıp tophn· 
mıyncağ n ı h . nü:ı: bilmediğini s5ylemiş, 
vaziyet hnkkında beyanatta b:ılunamı· 
yacağ ı nı tee;s;if ederek ızdece demi~tir 
ki : 

.. - Oteclenhe -i. düıünmek iti ya· 
dımd r. Meseleye etrafiy le vakıf olm~k 
is:erim. Arkadaılanmla görüımekl'ğim 
do 1· 7.Jm :hr. Ondan sonra bir karar ve· 
rec.cğim. Ve bunc.n n~ olıcağını ôğtcnc
cck. iniz. 
, Leon Blum'un fikri 

!STRES, 23.A.A. - Jaures heyke· 
linin n~ılması münaıebetiyle M. Leon 
Blu:n, bir nutuk ıöylemit ve Doıımer• 
zuc kabinesinin aynen devamı ile bir Je ... 
&i•i'6:1ik yepılarak devamın1n az ehem
miyetli birfey olac:ığını, zira her iki ha
diı . nin parlamen('onun tasvibi o'madan 
ya? ılacağını söylemiştir. Hatip, iki mec
li in de feshedilme•inin 9iddetle !azını 
o!dugunu ve Franıaya, halkın iradesi
ni açıkç• temsil ederek mesul olacr k ye
ni b • r rejim verme'k için yeniden İnti
hap· yapılmaırnı iıtemi1tir. 

M. Lcon Blum, M. Tardieu'nün ida· 

kuvvetini yükseltmek hakkından isti- I 
iade edilerek yapılacak olan ilk ge· 
milerdir. Husu•i gemi inşaat ıirketlf'T'i 
ile bahriye infaat labrikalannrn teklif 
leri tetkik edilecektir. lnfDat hU8Usi 
ı'rketlerle bahriye labrikalanna mü· 
tesaıJİyen tak•im edilecektir. KruıJa· 
:ı;Örler ile muhrip/erin İnf'*1 için lci
:ı;ımgelen para Nafia iıleri idarui ta
rafından Bahriyeye verilecektir. Bu 
İfe 40,70~,000 dolar hasredilmiftir. 
Bu para ıle yeni gemiler infa edilecek, 
Philadelphia'daki dena tayyare fab· 
rikalarr ıslah edilecek ve yemi tayyare• 
ler yaptırılacaktır. Kruvaz:örlerden 
biri sekiz: pusluk toplular tipin • 
de olacaktır. Londra bal:ri mu· 
ahedesine tevfikan bir kana -
nusaniden evvel tezgôha alınmılacak· 
tır. Diğer kruıJazörler altı pusluk top
lular cesamettind• olacak ve hacimle
ri on bin tonilatoyu geçmiyecektir. 

Muhrip/erden ikisi 1850 tonilato 
hacminde dii{erleri 1500 toniliito!uh 
olacaktır. Tahtelbahir/erden her biri 
1500 tonilatoluk olacaktır. 

(Nev York Times) 

lngilterede Faşist 
siyaseti 

Sir O. Mosley dün Portsmouth'da 
verdiği nutukta: lngilterede meocut 
lırkalann hep:rine ve termit ettikleri 
hük~me_t riatem/erina kartı Siyah gÖm· 
leklilerın meydan okuduğunun bildir· 

Sahte kral 

miftir, Fafİst na:ı;arİyelerinden bazı. 1 
lannın, memlekette mevcut fırkalar
dan &irile teıriki mesai edilerek tatbik 
edileceği iddia olunmuıtur. Bu iddia
da bulunanlar bilmelidirler ki bu mem
leketelıi Siyah Gömlekliler harekatı 
yeni bir milli melküre için ça/tfıyor 
ve programında . hiç~ir t!'dilci! yapa. 
maz. Y alnrz yenr "'Jl<Uı ve ıkt•.sadi 
programlar için deiiil, ayni zamanda 
yeni bir hiikiımet aistemi ve yeni bir 
hayat taru için çalıf•yorlar. Dünyanın 
yirnllnci asır telôkkiai bugünkü idare 
ile imtiz:acına imkan olmıyan bir mef
humdur. Siyah Gömlekliler bu melhu. 
mu mukaddes bir itimatla hissediyor
lar. Kendi nesillerini ve memleketle· 
rini fenalığa seıJkeden kuvvetlerle te
meli çürük olan bir "istemle tefriki 
mesai ederek gayelerini lekelendirrni· 
yecelı ve imanlarını kırmıyacalı lardır~ 
Mesele §Udur: lngiltere §İmdiye kadar. 
muvaffakıyetli bir semere vermiyen 
si•temleri terkederek modern menıle· 
kl!tler Sınıfına girecek mi? 

/ngiltere yeni dünya nizamına lngi .. 
/ iz metodlarile ve lngiliz karakter ıJI! 
teamülüne uygun bir §eki/de diğer mil 
/etlerin lideri olarak girmelidir. 

SosyaU.tlerden başlıyarak laıam a-
leyhindeki nıüea<f elelerinde komüniz~i 

bile ıayanı t rcıh bulan muhafazakar
lara kadar yay./an ge••İl/ bir har.,ket 
Siyah Gömleklilerin karşısmda mütte· 
hit bir hat te1kil ediyor. (Tintes) 

• "· ... • • ... • • ~ "' "' .A, 

Tramvay şirketi bilet 
Ücretlerini indiriyor 

• ••••••• 
Nafıa Vekili dün lzmire gitti 

ANKARA, 23 (Telefonla) - Nalia vekili Ali Bey maiyet:nıJekİ 
zevatla birlikte bu akşam saat yirmi ikide hususi trenle lzmire hare· 
ket etmiştir. 

Ali Beyin bu tetkik ve teltif seyahati bir halta ılevam eılecek tJ6 

Ankaraya dönerken kıaa bir müddet Eskisehirde tevakkuf edecektir· 
Nafia vekaleti hükumetin son verdi~i karan bugünlerıle lstan • 

bul Tramvay Şirketine teb:.ğ edecektir. 
1926 mukavelelerinin feshi ve muvakkaten 1923 mukavelesine 

rücıl eılilmesi bugünkü tramvay ücretlerinin derhal tenzilini icap ettir· 
mektedir. 

Yeni biletlerin hazırlanması için şirkete yirmi günlük bir mühlet 
verilecektir. 

Bundan başka şirketin sermayesi ve iştira müıldeti hakkınıla 1926 
mukavelesile konumuf olan hükümler ilga edilmİf bulunuyor. 1926 
temmuzunılanberi yeni hatlar inşaat maksadile halktan alınan ücret 
farkları yekUnu inııa olunan hatlara sar/edilenler tenzil edildikten ıofl 
ra fİrket hükıimet~ iadeye davet olunacaktır. 

Bu hesaplar bir defa ılaha ve esaslt bir surette tetkik ve tesbit e· 
dilecektir. Bu para 2 milyon lirayi bulacaktır. 

lzmir H. F. idare Heyeti Reisi 
IZMIR, 23 (Milliyet) - Vilayet fırka idare heyeti reisliğine tayİfl 

edilen Yozgat mebusu Avni Bey bu gün Afyon trenile geldi. istasyonda 
vali, belediye reisi, fırka erkanı, matbuat mümessilleri ve Esnaf birlik· 
leıi taralından karşılanılı. Avni B. doğruca fırka merkezine giderek iJa 
re heyetinin içtimaına riyaset etmi ftir. Vali Kazım Pş. da bulunmuştıır· 

Türk sporcularının Moskova 
se.qgahati 

MOSKOVA, 23 ( A.A.) - Spor matbuah, Türk sporcularının :ıi • 
yaretine büyük bir ehemmiyet vermektedir. 

"Kızılspor" gazetesi Türk ve Rus sporcularının evvelce yapmıf ol• 
dukları müsabakaları halırlatmaktu, Türk sporcularının bu sefer Ru• • 
yada bir ay kadar kalacaklrtnı yazmaktaılır. 

Moskovada iki oyun yapılacaktır. Leningradda Kiel ve Odesaıla 
da oyunlar yapılmağa ha:ııılanılıyo r. 

Minsk, Harfol şehirleriyle diğer bazı şehirler Türk sporcularla kar· 
şılaşmak üzere müracaatlarıla bulu nmuşlarılır. 

Amerika grevi 

Vaziyet henüz 
Tebellür etmedi 

Bir fok grevciler bala 
işe başlamamışlardır 

SAN FRANCISCO, 23. A.A.- Pat
ronlar, ihtilaflı meselelerin hakem hava
le suretiyle hallini kabul e~tikten sonra 
nhı'.'." .. •e ~iğer deniz i~çileri, reyi hafi ;: 
le but.ın lımınlardilki grevcilerden gre-
ve d,v~ edip etmemek hakkında rey 
toplamaga hrar vennithrdir. 
. l5.?00 grevcinin itlerine başlamak ih· 
lımah vardD'. 

Grevcil!rin mü"rit reislerinden M. 
H rry Bridges, hakem karar nı itaatten 
b•t~. yapılacak birtey clmadığını aöy
lemıttir. 

Gemi mücehlıizleıi, dün bütün s•ndi· 
kelarla münıkataya kuar vermi~lerdir. 

Bu gece l .man fan 3.000 milli muhafız 
ge İ Ç!kilmi' ir. Sade 1.800 asker bıra
k lmışt'ır. Umumi kanPate göre, ite per
;embc günü laşlanocaktır. 

SAN FRANCISCO, 23.A.A. - Kam· 
ycncu!ar limanc!'a · şe başlamak karanru 
verıllit olduldanndan tesanüt grevi h•r 
tarafı. lemamiyle bitrr.iı bulunmakla· 
d:r. 

PORTLAND, (Oregon), 23.A.A. -
1.000 milli muhafız, grevcilerin hakem 
usulün :i kabul etmemeleri ihtimali ile, 
liman civarında bulundurulmaktadır. 
Fakat gr< vcil<rin hakemi kabul edecek· 
leri m~hakk• k gibidir. 

Şark Lokarnosı 

Lehistan hariciye 
Nazırının seyyabati 
M. Bek'in Estonya ve Le
tonyaya aidiıi ehemmi• 

yetJi telikkij edilmektedir 
VARŞOVA, 23.A.A.- M. J~ 

Beck'in Eıtonya ve Letonya payitaht• 
larma seyahatı, bidayette alel&de bir oe' 
zakeı ziyareti olarak telakki edilmek!• 
idi. Fakat timdi bu seyahat, fark .,,i• 
sakı ınojesi dolayiaila fevk.tide siya
si bir ehemmiyet kesbet.nıiıtir. . 

Muh~elif Baltik devletlerin bu koınlıo· 
nezonda ifaya davet edilmit olduklaf! 
ıol ve Eslonyanın misık hakkında ilert 
sürmüt olduğu mühim ihıirazi kayiıleJ' 
~İr şark Locarnosu akdi husuıunıın 
tallinin ve Riga müz:1kerelerinin me•· 
zuvnu teılril edeceğini tahmine müsait 
bulunmaktad r. Litvanyada da LehislJI" 
siyasetinin meJgaleleri haricinde bırakıl• 
mamı~tır. 

Lehiotan devle~ adamlanndan mürel<· 
kep bir heyetin yakın ~a Kaunasa gidC" 
ceği haber verilmekte •r. 
VARŞOVA, 23. A.A. - Var1ova1• 

dönmüş c.lan M. Beck, Mareyal Pilsud• 
•ki Ye bayvekil Cozlovıki ile görütmüt• 
tür. 

Haydut Dillinger 
Bir sinemadan çıkarken pO" 
lisler tarafından öldürüldjj 

CHIKAGO, 23.A.A.- Amerika'Wr 
nn bir numerolu halk düşman• diye at" 
dıklan haydut dillinger, bir sin.......ı-' 
çikarken, polis tarafından öldürülmiit" 
tür. Polis, dJlinger, sinemadan çı...,
çıkmaz ateı etmiı ve onu batından .,e 
kalbinden vunnuıtur. 

Haydut, bir kelime bile soylemedeO 
ölmüıtür. 

Birisi hafifçe yaralr olan iki aıi<arlaf' 
otomobille kaçmıılaıdır. 

Dililnger, sinemada Nevyork haydııt• 
lannın fenalıklarını gösteren bir film se1 
retmişti. 

CHIKAGO, 23.A.A.- Dillinger'iıt 
vurulduğu sokağa bin'erce kiti toplaıı· 
mıştır. 

Halıra menıklılan, mendillerim ve'/• 
gaz : lelerini haydudun, kaldırımlar ii•"" 
rine yayrlan kanına bulamışlardrr. , 

Morgla yapılan letk;kalta, dillingef'. 
İn, tanımamak için, yüzündeki be .. elet' 
bir güzel'ik mutah11.ssııına müracaat r 
derek izale ettird:ği anlaşılmıttır. 

laviçrede bulunan bombal•1 

BERNE, 23.A.A.- Saint-Gıal~ 
polisi, Constance gölündeki Sta• 
limanında içinde bombalar bıılıı 
nan bir gemi yakalamış ve içinde 
bulunan Avusturyalı 3 nazi'yi te~ 
kif etiştir. Bunlar, bombaları .Jı>. • 
manyadan Avusturyaya nakil 1~ 
emir aldıklarını itiraf etmişlerd1'' 

VlY ANA. 23.A.A. - polit· 
geçen gece Gratz' da gizli bir ıııa· 
zi içtimaı keşfetmiştir, 



ff1:~1:3\J 
Sıcak ve soğuk 

NQsıl havanm sıcağı ve soğuğu 
VQrsQ insanlann ve yazı~n da 
••cağ • l Ş . lıa 1 •ogugu o ur. u farkla kı; 

. VQYı termometre ile ölçebilirsİ· 
nı:z am · t . . a ınsanın ve yazının harare-
d~ı ~içecek bir tilet henüz icat e· 
d miş değildir. (insan hararetin-
~n maksadım mizaç hararetidir, 

vucut harareti değil). 
Muharrir olunca hepimiz için 

ve hele mizah vadisinde yazı ya. 
ZQn ara sıra karileri neselendir. 
mek İstiyenler için aoğuk' Yazmak 
t~hli.kesi vardır, vardır ama hendik bılen, 11c~!•ğı soğukluğu baş. 
alannda değil kendi üzerind h. 

•etrniye çalışanlar irin belk~ ••· 
Yıl akb ~ ' ıza. VQJ,azi d, elkj manasız yazmak 

o sa a soguk yaznı kt 
kinmek dalıa kab' . .a an çe. 
bu imkiinı b ildı.r. Hıç değilse 

H h 
en kendımde bulurum 

er mu arrir 'b• b • 
larım i · .. gı 1 ana da Yazı
uılar dçın musbet, menli mülaha
• k enneyan ederler laki 
gu tur diyene rast el ~· n so. 
Yeceksirıtz ki b b .g m ım. Diye. 
olabilir. Bir y u ır nezaket eseri 

k azıya ma 
me elbette 110 • k d nasız de. 
ağırdır. Man~·gu emekten daha 
eJ l -•z Yazdıg" "dd' en ere rastgel" . •mı ı ıa 
iukluk, müşteki~"'? de neden so
mem? y <4·m:z b erıne rast gel. 
vardır. Bir tek ;:::n bir İstisnası 
bıkmadan 1 em Yorulmadan, 
•oiuk Yazdı !r•at ·Suldukça benim 
lem m<Uılese8/İ,~ ı dia eder. Buka
Senelerdenberi ıb ~·~~ktaşa aittir. 
haline biga u Ufuyen adamın 
muttasıl rnii:~etdlı.nm. Lakin o da 

Son .. ı ' "· b' ııtn erde gene b·· l . • 
ır Yazısınd h • oy e unarı 

vam etti& .an ala Üfümekte de
• J "'"•anladım A" ırın.,a bir ad • • gustos sıca· 
ederae ona ,::; sogııktan ,ikayet 
•ahibinin d ta derler. Bu kıalem 
•ı olması ih~.ruhi. bir ısıtma hasta
•ıl birinin ım_alı VC{Tdır. Fakat na
lıizmız •-ayaıtına İatemiyerek bas. 

-man ö ·· • de bilerek b'l .zur dılertıek, ben 
'°iuklulılar 1; ":Y~r~~ Y~ptığım bu 
Yotıım L "ki çıb ozur dılemek isti. 
bir gö;tera n

1 
u soğukluğu bana 

H .en o sa. 
h• er bıri ayr b' k 
•tap ed 1 ır ari kütlesine 

ribirinıizfu 'Zu" ayrı adamlanz. Bi
uğr<lfm • d •urunu aramakla 
b,~.'. v~~ eymez. Zaten benim -· ... -tun ..• 
kat ıoğuk musaıt değiMir. Fa. 
bazı m-Laıyazl '.aramaya kıalkClTsak 

..,, e erın hatt" L __ 
rnuatan · • • ' a uw::ı mec· 
lllak l " n ••mı!'' (buz d olcıbı) koy. 

azımgelır. 

d Bu bahain en keatirm .. .. ur: e sozu şu. 

Ben •o" k 
o da sı af" Yazılarımı Yazmada 
etsek t: bi ';~"!lı~l~nda dev~ 
ni bilmesek •nmızın mevcudiyeti
~akterle · v~ . Yazılarımızın ve 
hı.yanlara r;::;zkta

1
kdirini bizi o-

a· . 
ına vergiai t-'- 'ti . 

N"h ~ı erı 
' Q}let anl'lfıldı B 

vergisin;_,. ilk . '. u •ene bina 
nuna ko taksıfini haz· 
Ver • • YmUflar. Ya • b. ıran so-

&'lnın dörtte b · . ~1 ır •enelik 
Y• l'ani on ikide 'b"!'~ •enenin bir a. 
meye L ın g..,.· . 1 ttaTar verm · 1 -~•nce ıate
•tanbul M ec •. . 'f er. Bu kararı da 

Laki · · " 11• umumi · . 
li n lf•n tuhalı bu karsı vennış. 
l Ye tahail fub l . ardan ma
ardcuı b k . e erın_del.ı; memur-
~attii ta:;d;:.,~ba•enın haberi yok. 
'<llL " •-" :ZI m-1" " aınirlerj bil • '"'Ye talıak-
umurni bu kara e bılmiyor. Meclisi 
demekle mük nnı asıl vergiyi ö
meye lüziim ~lel ol'!nlara bildir. 
ver . gorrnem...t' Halb 

gı !leçen aenel -- .. ..,. •r. uki 
el vve/ isteniyor Bere.!''!_~an bir ay 
ar., h · ugun.a; 
. er kesin mal. d PaTa şart. 

nı, kapısına h .umu ur. Vergisi 
'"eden acız memurlan l 
kiil ile ';";:kk iıtiyenler bin ,!~: 
·~.nunda i~k t L ~e!'enin ikinci ayı 
Yuk bir k a,.sıtı Verebüiyor b .. 
lirn k' b" ısmı da vereınj D" U· 
ail. ı ır mali liiz .. yo~. ıye. 

atın bir cıy d h um ıızenne tah. 
aına karar ver~ ~ evvel Yapılma
şında ilan et ' ':''f, bunu sene ba 

. "d' nıe,. P k • mı ı ı? Haziran e 8Üç bir ~ey 
k •• l •onund el' . Tı agıt ge en ntük •• a ıne sa-

dıkları güçlük 1.;·•ellerin uğra. 
_ 1.. • anbıı1 ""1 • 
... ec ıaı azayı kiramı L. umı 
et · "' mç <llaı..- • rnıyor mu? Sonra b" '«iUar 
va k · ır nokta d 
B·r ı; oraya işaret etmek iat . a 

•na vergisinin dört m.. · erım. 
te t h . uaavı taka· t 

a sıl edileceği tahsili emval k · 
7ukn~nda Yazılıdır. Bu dört müsava_· 

Q •ıt yaln 'kd . . ' tQh . ız mı ar ıtıbar:le değ 'l 
'nek~· vaHdesi }tibarile de müsavi de 

ır. atta bu · · ·ı1· k" t'elc . nun ıçın ı ı ı ev-
Qyd e t~na verg "ai taksitleri her üç 
"' al' ır alınırrlı. Sonradan um • ec ıa b , umı 
1' Qks · l u."? ~·-.ımamazlığa geldi. 
d . d ıt erı ıkışer aya indirdı" ş· 

ı e b. . . . ım-
Q/ ırıncı takıit; b "ray evveline 
ilhy;~: Yarın bu taksiti eri unenin 
•ile ort ayı?da birer ay laııla tah
•it • hatta haftada b'r tak. 
r b alınmasına da karar ve-
e ilir K d b d • anun a unu mene. 
~I~ hükümler yok. Yalnız bu her 

v~ Qyetin ha!ini, kadrini iyi bilme. 
ıı lii- ' • • 1 • • <-lmge6en umumı me: r erın 

'11·~f -~ bır,-.ı ,·..,,.. Arıla--lan Is-
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• EH 1 R HABERLERİ 
EKONOMi 

Buğday 
İhracatımız arttı 
ihracat geçen aeae ile 
mukayese edilemiyecek 

kadar fazlalaşmıştır 
Son :zamanlarda fehrimizden 

fa:zlala,an buğday ihracatı bu se· 
neki ihracat yekUnunu geçen sene 
lere nazaran çok yükseltmittir. Ge 
çen hafta da barice gönderilen 
306 tonla mevr.im batlangıcından 
beri olan ihracat yekfuıumuz 11906 
tona baliğ olmUftur. Geçen sene 
ayni müddetlerde gönderilen mik
dar 500 tonu tecavüz etmemi9ti. 
Aradaki mükayese bu sene buğ • 
day ihracatımızın ticaret ve dola· 
yısile tediye müvazenemizde ne 
kadar mühim bir mevki almış ola
cağını ve ne mühim bir rol oyna
yacağını gösterir. Bu ihracat ye • 
kfuıu yalnız İstanbul limanına ait
tiıı. Gelibolu, lzmir, Mersin liman
larından da külliyetli mikdarcia 
buğday ihracatı yapıldığı gelen 
haberlerden anlatılmaktadır. 

Fransada Yunan şarabı 
Yunan ticari istihbarat bülte • 

ninin kaydettiğine göre Y unanis • 
tanın Fransaya. göndermekte ol • 
duğu ~pların Frarua piyasasın
da biraz yüluelmeğe baflamakta. 
ve yeni ihracat ufak mikyasta de
vam etmektedir. · 

Yunanistanda tutun inhi· 
sarı meselesi 

Yunanistanda tütün inhisarı 
tesisi meselesine dair muhtelif za 
manlarda malumat vermit ve pro 
jenin tanzimine Milli Banka mü
dür muavini M. Koresiz'in memur 
edildiğini ve projenin ihzari İfınİn 
bitmek üzere olduğunu yazmıftık. 
Son gelen malı'.imata nazaran Ma
liye ve Hariciye nazırlarırun itira 
zı üzerine projenin tanzimi İfi ge· 
ııi kalmıştır. Bu iki nazır tütün ti • 
caretinde muhtar bir vaziyet ısle· 
mcktedirler. Mesele Milli lktısat 
nazırının reyine talik edilmittir. 

Yugoslav kaplıcalarıııa gi· 
decek ecnebiler 

Yugoslavya hükiimeti bir ka • 
ranıame ile berayi tedavi ve isti • 
rahat için mezkur memleket kap· 
lıca veya plajlarına gelen ecnebi • 
lere ilk defa berabe:ılerinde geli • 
rerek güınrükten geçerken kaydet 
tirdikleri dövizleri çıkarabilmek 
için evvelce verilmiş olan bir ay· 
lık mühleti iki aya çıkarmıttır. 

Tiftik piyasası canlandı 
Son günlerde tiftik piyasası 

durgun gidip duruıken yapaklar 
da birdenbire hararetli alıtverit • 
ler olmağa baflamıttır.Geçen haf 
ta 33337 kilo Trakya. kırkımı, 
15944 kilo Trakya malı ve 17611 
kilo Anadolu kırkımı yapak satıl· 
mıttır. 

,, __ B_O_R _s __ A __ ı 
(it Bankasından alman cetveldir) 

21 Temmuz 934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
l•tikraz:ı dahili 94,50 Rı~bm . 17,75 
1933 Erıani 95 Mumeasıl ku-
Unitürk 28,90 ponauz 49,15 

b il Z8 " il 48,20 
• 111 28 " 111 50 

ESHAM 
it Bankau Nama 9 Reji Kupon• 
• ,. Hamiline 9 •uz 
,. ,, Müeııia 98 
Tü1'1Uye CümhU· 
riyet Paa.lıtaıı 

Telefon 
Tffkos 
Çimento 

54 lttiat dey. 
T r•m•ar 35 Şark cley. 
Anadolu Hiııe 27 ,50 Balya 
Şir. Hapi7e 15,25 Şark m.ee:u 

ÇEK FiYATLAR/ 

2,50 
lo.50 

19 
11,20 
14,00 

0.75 
1,55 
3,20 

Londra 635.25 ı Prai 19,13,14 
Paı-ia 12,05 Bel vat 34,77,80 
ftlilano 9,25,75 Madrit 5,81 
Nü.yo r k 79,40 Bertin ' 2,03,82 
Ctıhtı•re 2,44,SO Zloti 4 :'"' ,.. ,. 

Atin• 83,36 ı Penao 3,98,25 
Brüksel J ,40,38 Moıkova tu,... .,-J 
A.rııaterdam t,17,36 Bükret 79,33,50 
Sof7a 66.24 ,30 Viyana 4,27,82 

N U K U T (Satlf) 
Kurut Ka1'Uf 

20 · Franıtt 160 20 1. la•içre 808 
1 Dola.r 117 1 Pezeta 18 
1 Şile A •. 22 1 Mark 49 

21 Kul'. Çtlc. 106 1 7..elulİ 20,50 
20 L••• Z3 20 Ley 19 

1 lıterlin 633 20 Dinar 53 
%.O Liret 214 1 ('ernoTiç 
20 F .Belçika 115 Alun. 9,25 
20 Drahmi 24 1 Mecidiye 35 1-2 

1 Florin 113 Banknot 237 

tanbul umumi meclis azaları lstan
bulda bina iradının arttığı ve hal
kın mali iktıdannın genişlediği 
kanaatindedir. Ne diyelim?! 

FELEK 

BELEDiYEDE 

Üsküdar 
iskele meydanı 
ilerde geniş ve güzel bir 

manzara alacak 

23 Temmuz bayramı nasıl geçti? 

Üsküdar kaymakamlığı tara
fından tevsi edilmekte olan Üskü
dar iskele meydanının istimlak i
fİ bitmek üzerediıı. Meydan geniş 
ve gü:zel bir şekil almaktadır. Mey 
danın karşı cephesine ağaçlar di
kilecek: ve gene iskeleye cephe o • 
lan tarafında küçük bir park vücu 
de getirilecektir. Meydanın deniz 
tarafındaki itfaiye garajı buradan 
kaldırılacaktır. Çllllının nihaye • 
tinde itfaiye garajı için asılİ bir 
bina yapılacaktır. 

Dün 23 temmuz bayramı idL Bu münasebetle bütün resmi ve 
hususi müesseseler ve devair tatil edilmiş, tehir bayraklarla donatıl
mıştır. 

önümü:zdeki baharda Üsküdar 
da Şemsipa,a ve İhsaniye sırtları
na ağaç dikilecektir. Deni:zden li • 
mana girenler, burada güzel bir 
manzara ile karşıl~acaklardır. 

Hava sıcak olduğu için halli tatilden istifade ederek sayfiye 
ve gezme yerlerine gitmiştir. 

Bu münasebetle Himayeietfal Cemiyeti tarafından hazırlanan 1'0· 

zetler de dağıtılmıştır. Resmimiz ro:zet tevziinden bir intibaı gösteri • 
yor. 

ihtikar komisyonunda tetkikat 
lhtikarla mücadele için beledi

yede teşekkül eden komisyon bu· 
gün toplanarak toptan fiatlar üze 
rinde yaptığı tetkikatı bir netice • 
ye bağlayacaktır. Komisyon bun · 
dan sonra perakende fiatları tet • 
kik edecektir. lstanbulda ihtikar 
olup olmadığı bu iki kısım fiat lis 
telerinin mükayesetinden çıka • 
caktır. 

MAARiFTE 

Asistanlar 
Kadrosu 
Tıp fakültesi asistan

lar kadrosu 
Tıp fakültesi asistanlar kad

rosu henüz ikmal edilememiştir. 
Şimdiye kadar yapılan müteaddit 
davetlere rağmen asistanlık için 
kimse müracaat etmemektedir. 

Asistanlığa genç doktorlann 
rağbet etmemesinin sebebi, maa
§ID çok az olmasıdır. 

Asistanlann eline geçen para 
ayda 41 liradır. Kadr-Oda mevcut 
asistanların mühim bir 'kısmı d:ı 
Sıhhiye vekaletine müracaat ede
rek başka vazifeler istemişlerdir. 

Evlenmek isteyen kadın 
muallimler 

Maarif vekaleti evlenmek ist\. 
yen kadın muallimler hakkında 
yeni bir karar vermiştir. 

Evlenmdk istiyen kadın mual
limler henüz 8 senelik mecburi 
hizmetlerini ikmal etmemişler&e 
ve meslek~en ayrılmak istiyorlar
sa, 'kendilerinden ta:zminat alıu • 
mıyacak, meeburi hizmetleri te • 
cil edilecektir. 

Yugoslavyalı tarebaya çaı 
ziyafeti 

Şehrimi:zde bulunan Yugoslav
yalı üniversite talebesi şerefine dün 
akşam Milli Tüık Talebe Birliği 
tarafından halkevinde bir çay zi
yafeti verilmiştir. 

Ziyafet çok samimi geçmiştir. 
Milli Türk Talebe Birliği tara
fından misafir talebeler şerefine 
ayrıca milli bazı oyunlar oynan
mış, gü:zel bir vakit geçirilmiştir. 
Misafir talebe yarın memleketle
rine döneceklerdir. 

Meclis reisimiz Y alovada 
Büyük Millet Meclisi reisi Ka

zım Paşa A:z. dün Y alovaya git
nıişlerdir. 

Sergi dün de 
Çok kalabalıktı · 
Dün Milli bayram oldu
ğundan çok kimseler 

günlerini sergide geçirdiler 
Yerli mallar sergisi dün de ka

labalık bir halk kütlesi tarafından 
ziyaret edilmiş ve bu suretle şim
diye kadar sergiyi gezenlerin mik
tarı 150,200 kişiye baliğ olmuş

tur. 
Dün milli bayram olması do

layısile tatil gününü geçirmek İs· 
tiyen binlerce halle serg1yı gez
miştir. Akşam üzeri bilhassa 
bahçe çOk kalabalık olmuştur. 

Dün akşam cumhuriyet genç
ler mahfeli tarafından sergiye iş· 
tirak eden firma sahipleri şerefi
ne Galatasaray lisesi tiyatro salo
nunda bir müsamere verilmiş • 
tir. 

Bu müsamerede "Çam sakızı,, 
isimli vodvil temsil edilmiştir. 

Sergi tertip heyeti önümüzde
delci perşembe günü lktısat vekili 
Mahmut Celil Bey şerefine sergi
de bir öğle :ziyafeti verecektir. 

ADLiYEDE 

Kadının kafasını 
1 Parçalamış 

Kaıımpaıa cinayetinin 
naııl yapıldığı anlaşıldı 
Kasımp~ada Nazmiye Hanı • 

mm ölümile neticelenen son cına
yetin faili Osman, yarın lnebolu • 
dan şehrimiı;e getiril'7e~~r. _Naz 
miye Hanımın ces~dı ~z~ı:ın~e 
Morgça yapılan tetkıkat bıtınlmı• 
ve rapor müddeiumumiliğe tevdi 
edilmistir. Bu tetkikata na.azran 
kaaını~ kafası parçalanmak sure
tile öldürüldüğü tesbit edilmİf, bu 
te, his, tahkikatın derinl.eştirilme
sini icap ettinniştir. Vazıyet O~ 
nın getirilmesinden sonra tamamı 
le aydınlanacaktır. 

Hırsız tevkif edildi 
Geçenlerde , Çağaloğlunda _bir 

ölüm hadisesi olmuf, bir eve glren 
Rıza iımıindeki hırsızı yakalamak 
isteyen Emin Efendi isminde bir 
odacı kalp sektesinden ölmüştu. 
Sonradan yakalanan Rıza, Sultan
ahmct ikinci sulh ceza mahkeme
since ölüme sebebiyetten tevkif e
dilmiştir. 

Kilovat başına 20 para 
Belediye vergi kanununa bir 

madde ilave olu~tur. Buna gö 
re tarifeleri bir formüle istinat e
den imtiyazlı elektri-k ~irketlerinin 
getirecekleri mazot, bakiira ve mo 
torinden alınacak istihlak resmi, 
beher kilovat saat batına yirmi pa 
ra hesabile tirketlerce elektrik müş 
tmülerinden tahsil olunarak bele -
diyelere verilecektir. 

Ada suculaıı 
Telaşta 

Adalarda İzmit suyu İstan
bul sularından ucuz 
Adalarda suau:zluktan öteden

beri tikayet edilir. içecek ve kul • 
!anılacak suyun olme.mast a.dala • 
rın başlıca derdidir. Belediye ada
ların su ihtiyacı için senelerdir e· 
tüt yapıyor. Fakat hala ada bal • 

E k kının su ihtiyacını temin edeme • 
fZUfUM ongre- miştir. Ada~a.içec.ek. s~ f~atları ü-

st• nı"n yıldo·· nu-mu·· zerinde hakiki hır ıhtikarı yapıl
maktadır. Bir damacana su 130 • 
150 kuruştur. Halbuki lstanbulda 

Dün Alay köşkünde ayni su 4 O- 50 kunıftur. Son za • 
manlarda sularda yapılan kanfık

heye canla kutlulandı hk naz,an dikkati celbedecek bir 
Erzurum kongresinin 15 inci hal almıştır. Muhtelif memba ıu· 

yıldönümü münasebetile Er:zurum lan ismi altında verilen sular ba-
lisesinden yetişenler cemiyeti ta· zan içilemiyecek deı~ede acı ve 
rafından dün Alay kö~nci'e me- gayri sıbhidir. 
rasim yapılmıştır. İstanbul belediyesinin temin e 

Merasime şehrimi:zde bulunan demediği su ihtiyacını l~it b~le-
Erzurumlularla davetli birçok ze- diyesi başamıağa teşebbus etmış • 
vat iştirak etmişler, bu tarihi gü- tir. lzmitte milli bir sermayedar, 
nün yıldönümü heyecanla kutlu • l:zmit belediyesinin yardımı ile A-
lanmıştır. dalara damacana ile içecek su gö 

Evvela, istiklal marşı hürmetle türmeğe baflamıştır. Suyun evsaf 
dinlenilmiş, bundan sonra Erzu- ve sıhhi olduğuna dair Sıhhiye 
rum lisesinden yetiştmler cemiyeti vekaletinden rapor alınmıştır. 
reisi Şadi Hatim Bey kısa bir hita Şimdi l:zmit suları Adalarda., en 
be ile merasimi açmıftır. çok membaı olan laıtanhul suları 

Daha sonra, tıp talebesinden ile rekabet etm.ektedir. Yerli mem 
Ahmet Zdı:i Bey kürsüye gelerek ha suları sarfiyatı mahsüs bir fe· 
çok alkışlanan bir hitabe söylemiş, kilde dütmü~tür. Mesela adaların 
Erzurum kongresini, bu kongre • karfısında çıkan Yakacık suyunun 
nin ehemmiyetini anlatarak demiş- büyük damacanası 130 kuruşa sa· 
tir ki: tılırken, ta lzmitten gelen memba 

suyu büyük damacanası 70 kuru-
- "Türk milletinin hiç bir gü- Halk b' bi 

nü yoktur ki, ya ileri bir ihtilalin, fa satılmaktadır. 1~ ucuz 
Ya milli bir zaferin, yahut ta mil- suya rağbet göst~rmektedır: . 

Oktruva rıesmi de kalktıgı 1çın 
Ji bir inkılabın yıldönümü olma· lzmitten gelen sular kolaylıkla A· 
sın! Bu O'a, daima savaşan Türk d B 

ki dalara tevzi edilmekte ir. u ye milletinin büyü üğünü gösterme • b cu 
ni rakip karşısında ~em a su · ğe kafidir.,, d .. l dır 
lan telaşa ütmuf er · 

Memleketin nasıl istilaya uğ-
radığını ve padişahın ihanetini Vecihi mektebi şere-
gü:zel bir usliipla anlatan Zeki B., fine balo 
Erzurum kongresinin aletinden Vecihi sivil tayyare ~tehi 
sonra Gazi H:z. nin Erzurumlular efine 26 temmu:z per§er.•be 
haıkkındaki iltifatlarından bahse • şer K ı Bel ··d bi aktamı a amışta vu e ı· 
derek sö:zlerini şöyle bitirmiştir: kır balosu tertip edilmiştir. 

"- Bizler Gaziye ve emirle_ri: Balo saat 22 de başlıyacaktır. 
ne karşı milletin her ferdi gıbı Tertip komitesi, balonun mükem-
daima coştuk, milli gururumuzu mel olması için İcap eden ba:zır· 
yükselterek her zama

8
n ca?.~a~, lıkları bitirmiştN-. 

severek, ve inandık. un1:1 g'?gsum ============'::"'=== 
kabararak söylüyorum ki; cıhan- zunlanndan Liitfi Bey, Erzurum 
da "Türküm!,, Diyebilmek nasıl kongresini hukuki c:.epheden tah • 
şe;eflerin en büyüğü ise, Türk ta- lil etmiştir. Bunu müteakip, genç· 
rihinde "Erzurumluyum!,, d'iye • ler tarafından barlar oynanmış 
bilmek te o kadar büyü-k bir şe- ve maya tabir edilen türküler r~y-

ft . lenerek merasime nihayet verıl· re ır . ., 
Zeki Beyden sonra, hukuk lllt!· miştir. 

1 :~:ü~.,.J 
Gazetecilik 

Yunanlı tayyareciler iki gün
dür Türkiyenin misafiri bulunmak 
tadırlar. Bunlarla beraber Acro • 
polis gazetesinin hususi bir tayya
resi de iki muharriıi ile beraber 
şehrimize gelmiıştir. Doğru u Yu
nanldann gazetecilik sahasmda 
g&terdjkleri terakki karşısmda 
gıpta etmemek elde değil. Demek 
komşıımuz Yunanistanda bir tay
yareyi alabilecek, ona pilot, ben
zin parası verecek ve icabında der 
hal istediği yere sevkedebilecek 
gazeteler varmıf. Halbuki bizde 
değil bir tayyare, hatta hususi bir 
otomobile ve hatta bir motosiklete 
ve hatta ve hattti bir bisiklete sahi19 
bir gazete göstermenin imkam var 
mı? Omm için birçok havadisleri
miz = ezbere mütalealarla dolu 
olarak çıkıyor ve bittabi yavan O• 

luyor. 
Bugün dördüncü bir kuvvet ola

nak telakki edilen gazetecilik bir 
çok memleketlerde fennin en yük
sek terakkilerini, icatlannı derhal 
kabul etmektedir. Her gazetenin 
Qfağı yuhan birçok otomobili ve 
hatta hususi tayyaresi vardır. Mem 
leketin bir tarafında bir hadice ol 
du mu, gazeteci hemen tayyaresi
ne atlar ve oııaya gider. Tahkika
hnı yapar ve havadisini süratle ga 
zetesine yetiştirir. Bugün Fransa
da bisikletle bir Fransa devri ya
pılıyo .... Birçok gazeteler, onu muh 
telif otomobillerle, tayyarelerle 
takip ediyorlar, ve günü gününe 
gazetelerine havadis ve resim ye
tiştiriyorlar .. Bütün Fransız ahali
si bu muazzam teışebbüsü büyük 
heyecanlarla takip ediyor. 
Diğer taraftan biZde Muhafız • 

gücü bisikletçileri bir Türkiye dev 
ri yapıyor. Hiç fÜphesiz bu devir 
Fransadan daha müşkül ferait i • 
çinde cereyan ediyor. Çünkü bir 
defa katedilmesi liizımgelen maa 
le çok fazladır. Şark vilayetlerin· 
de Fransada olduğu gibi asfalt 
muntazam yollar yoktur. Bu dev. 
re iştirak eden gençler birçok me
sakkatlere ve müskülata maruz ka 
İıyorlar ve her ş~ye rağmen bü
yük bir azim ve imanla gayeleri
ne eriışmek için mütemadiyen ko
ışuyorlar .. 

Hangi gazetemiz spor tarihimiz 
~ büyük bir mevki alacağına hiç 
şiiphe olmayan bu muazzam hôdi 
seyi takip edebildi? Onun için ba· 
zan manasına bile nü/uz edilemi
yecek derecede çetin ifadelerle ya 
zılmıs dörder satırlık ajans tel· 
grall~rına kaldık. 

Bunun gibi daha layikile takip 
edilememiş nice nice hadiıeler zik 
retmek kabildir. Halbuki Avrupa· 
da, Amer!ikadaki gazetecilerin 
böyle maddi müşkülôttan yana hiç 
sıkınhlan yoktur. Mesela Brüksel 
de yalnız Soir gazetesi fehir dahi
lindeki tevziatı yapmak İçin 25 
kamyon kullamnaktadır. Ve gaze
te basılır basılmaz on dakika için· 
de sehrin her tarafına sevkedilmek 
tedir. Bu teşkiliitsızlığın sebebi ne 
dir? Hiç şüphesiz satışın /azla ol
maması. Bunun mesulü kimdir? 
Gazeteciler mi? Yoksa halk mı? 

Matbuat, halkla gazete idaresi 
arasında bir vasıta olduğu için ka 
bahati iki tarafta da aramak la
zımdır. 

Bir taraftan bizde gazeteler pa 
halıdır. Halbuki, birçok Avrupa 
memleketlerinde bu gazeteleri bi
zim paramızla 60 para iki kuruşa 
almak kabildir. Fakat onların da 
buna göre satışlan vardır. Bir g~· 
zete asgari yüz bin satar. Ona go
re ilanlan vardır. Kağıt, mürek • 
kep makine gibi masrafları yük • 
sek değildir. Hatta Daily Tel~gra_pl 

"b. b-.... gazetelerin kenclılen • 
gı 1 ..... • l b'l 
ne mahsus ktiğıt fa~n~~k'!'~ ld e 
mevcuttur. Halbuki !ım ı. 'hala e 
biz her ,eyimizi harıç_ten ıt et
mek mecburiyetindeyız. 

Diğer tara/tan halkta da oku
ma zevki maalesef pek fazla de· 
ğildir. Gazetelere karşı liikayıt o
lanlar çoktur. Kimisi aradığını bu 
lamadığından, kimisi, okuduğunu 
anlamadığından, kimisi okumaya 
vakti olmadığından gazete almaz. 
Yeni sanayi programının tatbikı • 
na geçip memlekette gazetelere U· 

cuz vesait temin edecek labıika
lar açılırsa, halkta okuma zevk! 
ve gazetecilerde de oku_t"'.a.hasl~tı 
lazlalasıraa gazetelenmızın bu • 
yük bi; inkişafa mazhar olaca~~ • 
na şüphe yoktur. MaaleL~I bu~ • 
nü beklemek mecburiyetındeyız. 

Mümtaz FAiK 

iki yüz seyyah geldi . 
Dün Çar Ferdinand vapurıle 

şehrimize 200 kadar Çekoslovak, 
Macar ve Leh ve Bul.gar seyyahı. 
gelmiştir. Seyyahlar dün şehrı 
gezmişlerdir. Bug~n memleket • 
!erine döneceklerdır. 
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IFal<dle!B maıBOımat 1 
I>" Balın hilesi j 
Utıya hileci . 
··· Ah bu .. İ. Dünya matra
ar da insa:~ bile adam ol-

. lfıç haltkaJ dınyorlar. 
içil ~"''- - tereyağma ....,.tatee bun ..... .., liU kan .... , 
y· ~an &eri. kalır t~ da arı-
ırm~ aı mı ... 
· Arılar d rr onlan da hilekar 
k~ - a nı>tıklan bala hi
liot D.knı ga b"'ladıli\r .•• 
Uf &aıdci ••• O hiç kabahati yok. 
rtııııı '-nk" El;runuut Efendinin 
lara Yiikl ı ..• J,in yokaa kabahati 
Efend· e ...• 
.b tın L..lrn bir lı'T • 
"Ullyada fa ııesı vardır 
a,.iı ~kedemezainiz. Bal 

Yan -~·a hil llliiınkun .. r- ., e 
ıın .. _, I . dur. Naaıl biliyor

...,· çıne · •. , IU:faıta karıştıra-

~ıııın da ren,,' l>e 
11 
~ da rengi •be yaz, balmu-
1.lııltah. Y'tlz ••• Farlcctme-
~-.. Var !ili? 

.. efendİllt ··y1 
ıı:vada Yaln ... ~ e demeyin. 
ııı lıil . ız olunıe çare yok 

. e&ınj ' • 
bir ... anlamak o kadar .... , mi? 

Bir icatdt 
ol koYliıı. hal ~.içine iiç kaşık 
er dilıij_ııe ~ IYlce çalkalayın. 

b 1 yaz bir tortu h 
.. a rnız hileltcı· , ıra-

ııoremez • ır. Eger hiçbir 
r. ~ &rılsetıila hat ıaf v·e temiz,. 
le d • ·1· ar a da b d egı ız Ya... "t e emiy&o 

li Katran lck~ . 
avalar d h sı 

kakıard-'-·e fetli ıı~-L .. 
·1 . -. Z'İfUe ...._ gıdıyor. 
ı: ~::.gibi ... He~:karetin te-
her ar .• liot ııki~tranlar .• 
. tarafı ltatr sa lıtaııbu 
ı.. aıılı Yolmut 'b. 

c-ıınn gı ı 

r, ne ıuı:::'N1 kaldlnnıı ne e
•ııı ! Fak.at b ~ıl bun~ ara. 

lıi::~ var itte... oy le katranlı yol
anlar e "d· . 

9.fır n ı mı ay-Lı-. • otomob"l .1 . '"""aplara he_._ ı cı erın t ınob' 
İt\ roat eder Bunt o o ıl-

n h~eli biliyor. - an nasıl 
ır Pa ... uıunux? H I' çaVray._ b. . e-

rıı-ı ı, V'e onunla ırıı:.z vazelin 
".Jr.i lııalw al nıntunnaJı ... 

ır. 

. ( 

baca tutuşması 
Artık patlıcan hollaftı. 
Patlıcan bollatu ne demektir? .• 

Yangın bollaftı demektir .. Şu pat
lıcanın kırk türlü yemeği olurmuf. 
iyi ya otuz dokuzunu yapıp kızart
muını yapmasak ta kıftanberi ko
rum olan bacayı tutuşturmaaak ol 
maz mı? 

Y oğurUu sarımsaklı bir patlıcan 
kızartmasıda mı yemiyelim?. 

Ama itte ka.za.. olacak.. Önüne 
geçilemez ki .. Atçı batı yağ dolu 
tavayı maltızın üstüne deviriver-

' . 
mış .... Kom.unun oğlanı gönnü• te 
geldi çat çat kapıyı çaldı haber 
verdi: Bacadan alev çıkmaya hat· 
1amr,. 

- Kot fU tenekeleri doldur ... 
- Eyvah !. Damın kapağı açıl-

ınıyor .. 
- Çabuk obana .. Su getir •• 
- Haydi kot·· Kot diyorum sa-

--l'a telefona .. itfaiyeye. 
- Aman yarabbi .• ne yapacağız 

• d"? 
•ım ı .. 

- Yakınlarda telefoin ·da yok. 
Bu kadar telat etmeyiniz efen

dim.. Yukarıda camlı dofapta kır
mızı kutunun içinde Snefure de 
Cobone olacak.. Dur dur -sen bula
mazsın; hen gidip alırım .. 

l,te .. Yüz gram kadar var değil 
mi?.. Şimdi hana çabuk bir kap 
getir de içine koyayım bir de gih
rit ver tuW.turayım .. 
' GörClün niü na-sıl tutuşmut Sufu
re de carbone'i tutuşmut bacanın 
altına hıtar tutmaz hemencecik 
sönüverdi. 

Mobilyalara cila 
İşte yazın da bu derdi vardır. 

Sıcaktan bütün eşyalar çatır ça
tır, çatlar, mobilyaların rengi ber-
bat olur. · 

Hele maazallah karyolaya tah. 
ta Grurusu da Ü§Üşmüşse ve onu 
tenıizliyeceğim diye mütemadi -
yen gazla ve sair ilaçlarla mobil
yalarınızı berbat etmişseniz ..• 

Şimdi bunu tekrar cilalatsanız 
dünya kadar para.. Hem bu cila 
bir sene sonra gene ayni bale ge
lecek. Onun için size eşyalanmzm 
daima parlaklığını muhafaza et • 
ıxı.eai için bir Uac tavsiy• ..derim; 

ı 
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Şişmanlığın fazileti 
.. •ıoı. 

Hanoms'ffeırn©JüDeır0 ktüıç«.lık 
lhlanomeifen©lüD<&ır hemen 
şüşmaınllam©ıy©ı lb>©ılkon 

•••••••• 
Tarihte en mühim rolleri oynayan kadınlar 

ıişman toplu kadınlardır 
büyük bir rol oynamak istiyorsa
nız muhakıkak şitman olmanız la
zıdır. Şimdiye kadar tarihte hiç 
bir zaman zayıf, sıska kadınların 
bir iş yaptığı görülmemiştir. 

Zayıflamak modası iflas edi
yor .. Tombul tombul hanımlar 
artık her tarafı istila etmeğe baş
lıyacak. Yakında, şıklar biribirle
rinden bahsederleı'ken: 

- B'lkın diyecekler, ne gü
zel ne enfes. Ne zarif kadın! Ger
dan gerdan altında ... 

1935 modası böyle emredi-
yor. 

Hem biliyor musunuz hanıme
fenciiler, küçük hanımlar, hayatta 

bu iliicı yapmaik gayetle kolaydır. 
İki kaşık zeytin yağı alınız, hu

na dört kaşık ta sirke ilave ecil -
niz .. 

Ne o, salata mı yapıyoruz. Ha· 
yır. Mobilyalara cila: 

Sonra buna üç kaış ta tereben
tin ruhu katınız ve etyalarınızı bu
nunla oğunuz. 

Göreceksiniz, ayna gibi parıl 
panl clacaktır. 

"Voile de Coton" elbise
lerini temizlemenin çaresi 

Her hanımın Voile de Coton
dan elbisesi vardır. Hele bu sıcak 
günlerde bundan ala elbise ta • 
savvur edi,lmez. Fakat mübarek te 
çabucak kirleniverir. Size bunu 
gayet güzel temizlemenin ve a
deta yenilemenin çaresini anlata
yım: 

Bu elbiseyi, sabunlu ıltk suda 
yıkayın (rendelenmiş sabun olur
sa daha iyidir) sonra soğuk suya 
vurun ve kurutun. Sonra bunu i
çinde yirmi gram zamkıarabi eri
tilmiş bir litre suyun içine sokun. 
Çıkarıp sıkın, ve bir temiz bezle 
nemli nemli ütüleyin. 

Elbiswı,J;ı; tertemiz ve y~pyeni 
olur. 

\ -

Hep büyük kadınlar aşağı yu
karı tombul gerli ve ferli kadınlar· 
dır. Mesel.a Kleopatra, bu enfes 
icadın en büyük işleri kırkından 
sonra başarmıştır. Kırkından son
ra da eskiden haiz olduğu o İnce 
tipini kaybetmiş ve adam ~ılh 
kendisini toplamıştır. 

Büyük Britanyada, Romen 
istilasına karşı halkı ayaklandı -
ran memleketini müdafaa eden 
Boadicee iae enine boyuna, §İ§ -

man cadaloz gibi bir kadındı . 

Fransa ve ltalya tarihinde en 
muazzam rolleri oynayan Medicis 
ailesine mensup bütün kadınlar 
cüsseli, dev gibi mahluklardı. Rus
yadaki imparatoriçe Katerina da 
bunlardan aşağı kalmıyordu. 

Eğer Londradaki National Gal· 
lery'yi gezersen:z lngilterede en 
büyük işleri gören kadı:ılann pren
seslerin hepsinin etine dolgun kim 
seler olduğunu görürsünüz. 

Bunun istisnası yalnız Tudor 
ailesine mensup kadınlardır. Kra
liçe Elisabeth kıymetli bir kadın
dı. Kız kardeşi Marie o kadar ~iş
man değildi. Elisabeth'in çok kıs
kandığı lskoçya kraliçesi-olan am· 
ca zadesi de zayıf, püf deseniz 
aüşecek bir kadındı. 

Bunu müteakip asırda yaşayan 
kadınların hepsi gerdan gerdan 
üstüne, cesimülcüsae kadınludı. 

Hiç Pompadour'un bir rcs· 
mini gördünüz mü? Gördünüzse 
bana hak vereceksiniz. 

f:lanovre ailesine mensup ka· 
dınlar da etli canlı kimselerdi. 

\ Meşhur Lady ~ bile mü-
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1 Aşçobaşı 1 ____ .,,;, _____ , _________________________________________ ..:, ____ _ 
Kaynamış hiyar turıusu 1 

Size başka bir biyar turşusu 1 
daha tarif edelim: 

Salatalıkları yukarıda söyle<ii
ğinıiz gibi hazırlayın. Yani yirmi 
dört saat tuzda bırakın ve sonra 
süzün. 

Sonra Üzerlerine salatalıkları 
tamamen örtecek derecede kay -
nar su dökün, üstünü örtüp gene 
24 saat bırakın. 

Bu müddet zarfında salatalık
lar =,apıarı olurlar. O zanıan sa
latalıkları sirkeden çıkann ve bu 
sirkeyi kaynatın. Sonra salatalık
ları bu kaynar ai:rkeuin içine atın. 
Bırakın beş dakika k>aynasın. itte 
o zaman aarılatınış salatalıklar tek
rar yemyeşil olurlar. 

Sonra hiyarlan sirkeden çıka -
· rın soğuyuncaya 'kadar bırakın, 
ve nihayet kavanoza d'oldurun 
üzerine gene tarhon otu, bahar, 
tane halinde biber, birkaç diş sa· 
rımsak, arpacık soğanı ili.ve edin 
ve kap doluncaya kadar sirke ko
yun. 

Bu turtuyu rutubetsiz bir yer
de saklamaik lazımdır. Sekiz gün 
zarfında turşu tamamile olur; a
fiyetle yersiniz. 

zedeki narin resmine rağmen top
luca ıbir kadındı. 

Türk tarihinde de böyle belli 
başlı rol oynamış kadmlaı ara
sında vücutlu kadınlar çoktur. 

Demek et ve kemikle. daha doğ 
rusu kilo ile yapılacak işlet ara
sında büyük bir 111ünasebet var
dır. 

Ey hanımlar, büyük hanımlar, 
küçük hanımlar, eğer bayatta bü
yük işler görmek istiyorsanız si
ze reçetem şudur: 

Her sabah d&rt yumurta, 
Öğleyin mükemmel bir hamur 

işi. Bel ekmek, patates. 
A'lqam kezalik. 
Bunlara siz ne isterseniz daha 

ilave ediniz. Eğer arzu ederseniz 
bir miktar da balılk yağı alınız. 
Hoş bu sıcakta balık yağı çekil
mez ya .• Ne ise; fakat moda eğer 
emrederse hanımlar balık yağı de
ğil Hint yağı bile içerler. Hanım-
lar ş.işmanlamağa bakın! • 
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Peynirli bezelye 
iç bezelyeyi nasıl pitirmeli,? ~ 

Bazıları bunu konserve kutusun· 
dan çıkandkları gibi hatlarlar ve 
üzerine biraz yağ dökerler. Fakat 
bu yavan olur. 

Bezelyeyi güzel hazırlamanın bir 
usulü vardır. Bir defa bezelyeleri 
güzelce yıkamalı. Üzerinden kon
serve kokusu gitsin. Sonra bir tava
ya koymalı, içine biraz yağ ili.ve 
etmeli ve biraz iyice kıydmıf ve 
bunıtturulmuş sovanla beraberce 
ısıbnalı.. ineceğine yakın üstüne 
iyice kıyılmıf maydanoz ve mikta
rı ki.fi domates ve istediğiniz ka.
dar rendelenınit peynir ilave ebne
li ve hepsini karıttınnalı. Bu suret;. 
le hazırlanan bezelye enfes bir fCY 
olur. 

Hiyar turşusu 
Herkes kaşık y~r amma 

sapını o.rtaya getiremez. Her fN 

hanımı turşu !kurar amma, aşçıba
şı Tosun ağa gibi yapamaz. 

Bakın &İze gü:z:ıel bir salatalık 
turşusu tarif etsin: 

Evveli. ne kadar turşu kura-
caksınız? ı 

Yüz tane mi elli tane mi? Ha
di hesabımızı yüze göre yapalım. 
Bu salatalıkları güzelce yıkayın. 
Sap taraflarındaki küçük uçları 
keserek atın, sonra salatalıkları 
bir kabın içine İstif edin. O zerine 
tuz serpin. Ve tuzla iyice karış • 
tıNiıktan sonra yirmi dört saat 
böyle bırakın. 

Sonra bir süzgeçle süzün ve 
toprak kavanozlara doldurun. içi
ne bir miktar tarhon otu, tane 
halinde biber, kırmızı biber ve 
arpacık soğanı da ilave edin. Ve 
kavanozu iyi sirke ile doldurun. 
Üzerini kaba 'kağıtla ve yahut ta. 
mamile örtmiyen bir kağıtla ka ~ 
payın. 

Bu tekilde yapılan turıu pek 
yeşil kalmazH da piferdc hazır • 
!anandan da1ua. .ıı;evrek olur. 
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{MÜ TEFE R R l K HABERLER l/ La~~:.~!~"~~lhü 2,~?~~ .... ~~,~ La=~~~~ .. !!,?,nü Mi;a-firtayyare 
POLiSTE 1 Şantaj· yapan raiti en oldürücü bU- şekilde bizim Ü· Bu golden sonra Viyanalıların taz- veren büyükle;ıimize ebedi minnet Sergiyi dolaştı •, zerimize de yüklenın.i§ti. 

Uç Yangın S yiki müthiş bir tekil aldı ve Be- tarlığnmrzı tekrar ederken bütün (Başı ı inci sahifede) ht t • ı Toprakalrnnız gibi ticaretimiz, ik- kt a C gaze eCJ er tıoadnnız, hürriyetimiz de daima ya- ti a§lılar adeta paniğe uğradı. vatandaşlarımızın bu büyük bay- Misafirler, sergiden çıkar 
Başlangıcı hancı ifgali, yabancı kontrolü altma Bu panik esnasında Betikta§ ramlarıru tebrik ederiz. palas oteline dönmüşler ve 

Mu··essiselerı' ve halkı ı'zrar almıyordu. Galipler kanımızı emmek kalecisinin üst üste yaptığı hata- Lozan sulhünün yıldönümü mü üniformalarını giyerek Y 
W.in bütün knvevtlerile her taraftan 1 d b ld "b" J sh e -,. ar a va ameli arttırıyor ve se- nasebetile, her sene o uğu gı ı, ao o anesHıe gitmi•ler V Ü - d ff k' J d } t k' d"J k bu (Ha&ta adamın) üstüne yapışmıf- , 

ÇU e muva a ıyet e e en er a lp e 1 ece !ardı. işte bu Hana adam, laviçren'n yircileri katıltan bir tuhaflık alr- bu sene de memleketin he, tarafın sefir M. Sakellaropulos i!~ 
derhal söndürüldü Türk gazeteciliği ve mecmua- Lauaanne aanatoryoınwıda dirildi. yordu. 25 inci dakikada sol açığın da büyük merasim ~ap:.acaklu. ral konsolos M. Kapsalis 1 

cılığı memleketin iyilikleri için dü Orada ciğerlerini isti":lil _havıuı ~le te kafa ile havadan kaleye gönderdi- Istanbulda bugu··n saat 16 da Uni- etmişlerdir. Tayyareciler Dün şehrimizde üç yangın baş- .. .dd mizledi ve orad tedavı edilerek Sevreı 
)angıcı hadises-i olm~tur. Mahmut nıst ve cı İ bir titizlikle çalış_ır • İn bütün müstemelkeci, istismarcı ği topu kaleci pekala tutabilecek verırite konferans salonunda hu - sonra Taksim meydanınıa 
pafada Haçapulo hanının ıkinci ken, bazı fı'-at dütkünlerinin de hınlannı parçaladı. iken ters ve garip bir vaziyet a- kuk fakültesi Talebe cemiyeti ta· Cümhuriyet abidesine bir 
katındaki odalardan birisinde.-ı a- gazetecilik ve mecmuacılık titir • O zaman bir ecnebi gazetesinin larak g;ilünç bir gole sebep ol • rafından bir merasim tertip edil- bırakmışlar ve ona.dan ser 
<eş çıkmıf, genitlemesine me,-dan leri altına gizlenerek öteyi beriyi yazdığı gibi eğer Kanuni Sultan. S_ü • du. miftİı\ Merasime saat 16 da İ~tik- tinin davetine icabet etnı 
verilmeden derhal söndürülmüş • dolandırdıkları eskidenberi vaki • leyman mezanndan kalksa ve d rılae Be§ dakika sonra da Viyana lal marşı ile başlanacaktır. Ünıver re Yerlimallar sergisine g 

E · ·· ·· d M h t K· dir. Bu gibı" adamların, çrkard..ı. • büyük zaferin karşısında hayretten sol · · ük 1 b. ld C ) B 1 d. tür. mınonun e e me azını °' dona kalırdı.. ıçı m·· emme ır pas a ı ve site rektörü profesör emi ey er ır. 
ecza.hanesinin kepenkleri arasın• ları birer ikiter nüsha ile müeı.se- Çünkü Lausanne, 28 i~c;i ~adde•i- ustaca biT vuruşla dördüncü golü bir açma nutku irat edecek, Mene- Sergi tertip heyeti Yu . 
dan duman çddığr !(Örülerek der- sattan veya fundan bundan ;:>ara le Kanuni tarafından, Bmncı Fran - yaptı. menli zade Etem Bey Lozanın hu- safirlerin sergiyi ziyaretler• 
!ıal içeri girilmittir. itfaiyenin yat koparmak mak&adile u.ntaj yap • çois'ya bir cemile_ olarak bah~edile~ İlk devre 1 - 4 misafirler le- kuki kıymetini izah. edecek, hukuk aebetile bir batma olmak iiJ 
d ·ı at tez..,• '-1 dıkt ,-. fakat sonra milletın başına bela keaı- h" b" ) 1 hah · ~. rmı e e~, .,d.ll ar yan an makta, abone yazmaktadırlar. b h ıne ıtti. fakülte«İ talebe cemiyeti reisi Su- atasaray isesi çesınu• sonra söndürülebilmi•tirı. Yangı • len kapitpüla•yonaln da a~ura • d rt"P 

' Kanun bunları takip etmekle bera haıumız ismet P-nın kuvvetlı ve çe- Eğer Beşiktaş ikinci devrede rı Enver Bey Lozan kartısın a rine bir öğle ziyafeti te 1 
nın kontak neticesi çıktıgı" zanne· b b" d" 'b' "'k"" t d bö" ) b" · • d · t" Y ·ı · S er, gene muvazaa ve saire sureti· lik elile, ağnyan ır ış !!.ı .~ "°. up a: e ye ır panıge üterse vazı- gençliğin heyecanına tercüman o- ı. unan tayyauecı en 
dilmektedir. Fatihte lastik fahri • le bu fırsat dütkünleri ara.da stra mıt ve Türkiyenin en buyuk ıktuadı yet çok fena olurdu. Fakat Betik- lacaktır. liğinin bu alakasındaII 
l<asınm daD11nda duran ot minder ıztırabını d:ndirmi§ti. t ,._. b h ok d da ken.dı.len· ı·çı"n bı·r faalı·yet saha- d b" aa wunci devreye gene ı·yı· İır ız- l b"I • ç memnun 0 )...,.,, .. Jar ır· ler, bacadan çıkan kıvılcımların te Lauoanne muahede•i aa e ıziın ..,, Mera.sime herkess ge e ı ecel<· ---, . 
sirile tuhqmufsa da derhal söndü aı bulmaktadırlar. Memnuniyetle İçin değil, bizimle ala~a~ar ?lan bü- la başladı ve ikinci daktkada Şe- tir. Halkevi de bu geclo saat 21 de te Yunanlı zabitlerle serır' 
rülmüştür. haber aldığrmıza göre matbuat u- tün devletler için en buyük hır ehem- ref §Ütla, üçüncü dakikada Hakkı lstanbul merkez binasında ve Bey seri Nazmi Nuri, Tayyare 

iki yankesici yakalandı mum müdürlüğü, mesle kile hic bir m&~~~uı:.::tetlııi !'raııı;a Me~uaan kafa ile kısa bir zamanda ilci gol oğlu 'ubesinde merasim yapacak- ti lstanbul tubesi müdüf. 
alıikasr olmayan bu nevı eşh~ ile M~lisı· Hariciye encumeru fu aozler- yaptılar. Bu gollerden birinde Sea- t••. İstanbul merkez binasında Fehmi Bey ve cemiyetin Tarlaba~ında oturan Havva Ha 1 ~~ t _,,. · d d v· •--1 · · - h 

M esası surette mücadele elıneğe ka le ifade eder: a, u•gerın e e ıyana ""ecısı Mc.hmet Emin Bey bir konfenns suplarile sergi tertip e 
nurun 30 lirasını çalan uatafa, · b b. ] · h Tu-rki- Anadoluda, Avrupanm çok hatalı idi ve gole sebep oldu- bazı zeva.t buluomuftur 
Tavla sokağında Cevdetin 34 lira rar vermış ve azı tet ır er ıtti az .. uiıi' olarak görünmekte olan verecek, konferansı bir konse~ ta- •. 
smı aşıran sabıkalı Avnun yaka_ etmiftir. Bu cümleden olarak ken- ~t.rtan• ;yendikten ıoonra, Yuna- lar. kiı; edecektir. Beyoğlu fubesmde tip heyetinin bu ziyafeti 
lanmqlar, haklarında takibatil bat ılilerine müracaat edilip le para ni:tana karşı kazandbı~ı zaferde~ f

1
an Acaba 3 - 4 vaziyetine giren de milli piyesler temsil edilecek • mimi bir hava içinde g 

)anılmıştır. i"ıeııilmiş müesseseler ve ~hıslar 11 f" elle musirrCUIA! ır surette ıstı a- Beşiktaşlılar bir hamle ile bir gol ki memleket dostluğunun. 
varsa; keza abona yazıp ta muka- d: e;mif 11" Laıı~:;e'da ~üyü~ d;:"· daha yaparak beraberliği temin e- lir. daha tezahül'Üne güzel bır 

Bir çocuga otobos çarptı bil b 'd ··kı [etlerle müsavi bır erBe~e e mduzab e: debilecek miydi? Halk evinde neler yapıl.acak? olmu .. tur. mat uayı gön ermedı erin • l t tur a81r an , Edimeye gitmek üzere Sirke • relerde bu unm ş · ı~ .. . <;rı F k y· 1 1 1 ed.lk d 
den dolayı almayanlar var.;a; bun buna benzer bir ~aka.!lorul~emqtır. aı at ıyana r ar go Y ' çe Halkevinden : Ziyafet tam saat 2,30 •. 

ciden hareket eden şofö11 Şükrü lar hemen matbuat umwn müdür- Lausanne sulhünun mumeyytz; hcusa. hızlanmasını biliyorlar, derhal to- ve misafir Yunan tayyar . 
Efendinin idaresindeki otobüs Be b d parlandılar ve altıncı dakikada sol 1 - (24 Temmuz Lausanne r., l'6ğüue müracaatla hadiseyi bildi- sı u ur. d • · d"k" d · ne Nazmi Nuri Bey ve se •· yazıtta Garbis İsmin.de küçük bir Lauaanne muahe. esı şımd' 1 b.e~r?' açık uzaktan bir sütla ve gene Be- günün) tesit için bu gece saat heyeti , azaları tarafındaJI 
Çocuga" çarpmı•tır. Garbis lıafı"f•·e recekler ve Matbuat umum mıidıir kat'i siyaset vesıkalann an ındır. •ikta• kalecı"sı'nı"n.hatası yu'"zu"" n • ) d H ) ki · C " "I nda 

' ' 1··· ·· b . 1 aki ed k t• -ev"....ı....y muahedesinin garp. iç;n haiz; ' ,. (21 e a ve nın agaog u 'ı"n bü'yük" kapısına '-ade.1 yaralanmış, tahkikata ba.şlanmı, • cgu un arı t P ece • "e ne ı- ~·~w d d h den beşinci golü yaptı. ki merkez salonunda bir konferans 'il ... 
< elendirecektir. olduğu ehemmiyet ereuarn " e em E lunmuşlardır. 

tır. miyetlidir. . Bu vaziyet oyunun 39 uncu da- ve konser tertip edilmiştir. v- M 
Bir tramvay kazası t1te Lausanne böyJ., bır.m.ııab~e- kikasına kadar devam etti. 39 un- vela Evimiz İdare heyeti azasın- Dün Yunan sefiri · fi 

V Y Trakya dir. Ve on bir •<;n<;d<;.n ben ~emalist cu dakikada sag" açık Cizar misa- dan eskı" Maarı"f mu'"ste•arı Mehmet ropulos da misafirler tere atman usuf Efendinin ida- T"" kiye bütün ıstıklaJ harbmde ol - > ık Jcaıne 
resindeki tramvay arabası Beşik- 1 d:iu gibi, istiklal suJhünde de, Lau- firlerin altıncı, kırkıncı dakikada Emin Beyefendi tarafından (24 oiköydeki yaz) i 
laftan geçerken Rusen isminde Pancarcı arı sanne'dan aldığı hızla .• ".e klu~et~e sol iç yedinci golü yaptılar. Temmuzun manası ve Türk inkıla- bir gardenparti vermiştir· 
bir bahçevana çarpar°ak ayag"ın • B""yük Gazinin i?-ret ettıgı yo uzenn Oyunun bitmesine yakın Be- hındaki yeri) hakkında kısa bir partide vilayet ve TayY8rt ı.. d u yuru·· ··yor· ve o heyecanla inkılap- ,._ k . · k. ·1 y t b 
dan rrnfifçe yaralanmasına ıebe • A d ki 'l en ' La 'd fndaş mer ez muavmile çarpışan konferans verilecek ve bu konfe- yetı er anı ı e unan e 
b. rtır 1 arı para 1 e or- tan inkılaba kofuyor. 1 ~santne kank" b" v· 1 d k 1 b bul 1 dıt· ıyet ve:ım;•tir. rd • e er ır ıya anı yere üştü, o u çık- ransı memleket"ımizin güzide sa- azı zevat unmuş ar .,. b' Jd J sonra başa ıgunıdz eser. rı, d ab ı d il ık duya 1r tayyare a 1 ar t ka·mu··ı yolun a attıgımız ev at tı, se iye · e ç ardılar ve oyun k. 1 d C 1 Re ı"t (Pı" T . . . ~ı" 

ve e ak b d ·· 1 nal ar arın an ema Ş • ayyare cemıyetının ,. Mahkumlara ödettirilecek 
yiyecek bedelleri 

Ceza evlerile mahkeme bina
ları in§ası karıılığı olarak alına
cak harçlar ve mahkUmlara ödet
tirilecek yiyecek bedelleri baldan. 
daka kanun vilayete gelmiştir. 

Kanunun esasları şunlardır: 
İcra dairelerince miktar ve 

.kıymetleri muayyen olan ilamlı 
ve ilamsız alacaklardan tahsil o
lunan paranın yüzde ikisi ve kıy
:::neti muayyen olmıyan ilamların 
İr..-rasından tahsil harcının yarısı 
ı;isbetinde harç alınacaktır. 

Maktu harçlar iJamın icraya 
~nulduğu zaman peşin olarak a
lınır. 

Bu borçlar borçluya yükletil
mez ve mahkiimunbih para 25 li
radan atağı olursa bundan harç 
ı.lınmaz. 

Her mahkum ceza evinde bu· 
~d-~ğu müddetçe yiyecelc bec:lle
lını Ö<lenıeğe mecburdur. 

İktidarı olmadığı anlatılanlar 
cezalarını bitirince salıverilir. --Fransaya yapılacak 

seyyah at 
Bundan bir müddet evvel d\in. 

:ranın en eski ticaret odası ol
makla maruf olan Manilya Tica
ret Oda~ı reis. ve azaları şehrimi
ze gelmııler, ticaret odası erkani
le ve tüccarlarımızla temaslar ya
parak itilaflar aktetmişlerdi. 

Bu temaslardan Türk tacirleri 
kadar memnun olan Marsilya Ti
caret _Odası meclisi azaları ) stan
bul Tıcaret Odası erkanını ve tüc
carların~ ~arsilyayı ziyarete da
vet etmıttır. 

.İstanbul Ticaret Oclası bu da
vetı memnuniyetle kabı1 1 etm· 
ve muvafakat cevaI>ı verıniştir. rı 

Derhal teşkil edilen bir komi
te faaliyete geçerek bu &eyahatin 
hazırl1'<1arına başlamııtır. SP.ya • 
hat galip bir ihtimale göre ı:ele
ce'k ay yapılacaktır. 

ANKARA, 23 (A.A.) -Trak- veler'.ni anlatm . kurl'! al uzub~ su~er. 3 - 7 misafir erin galebeaile bit- yano), Laşineki (Keman), lzz_et 
y ı z bütün bu ın 1 ap arı ır cuın- ti. 1 ·ı nan tayyarecileri 

Ya --L-er pancarı müstahsilleri Al- 1 a.,nı hülasa ederek diyebiliriz ki: 1 Nezih (Viyalo) ve Mesut Cemı u . jll 
~ ki e ı e ed .. .1 ki tarafın kalecileri, bilhassa ,_ . mcP,ini Tayyare cemiyettn 

pullu şeker fabrikasına sattı arı Bu on bir sen e!. ınute~anı vatan Beşiktaşınki çek fena oyııadı. Baş- (Viyolonsel) beylerin ... onsen ta- I d . " . .,,.f 
pancarlardan ayırdıkları iane ila topraklan içind~.;nutesa;t ~~!aTd.aş b kalecilerin pekala tutabilecek- kip edecektir. Bu konferans ve pa asta ver ıgı reafmı :zır 
Ol'dumuza bir tayyare hediye et - !arla hür, müsta ı ve me enıktıebr . u!"- '·onser İstanbul radyosu vasıtasile mitlerdir. Bu zıya ette _ _, 

ard Al ki yarattık. Lausanne me mın leri goller İstisna edilirse dünkü " YufY" 
meğe muvaffak olmutl .. ır. . • fe~:ile, asırlann itini senelere sığdır- maçın haklı neticesi Viyanalılar neşredileceğlnden memlı&:etin yareciler.inıden ma.~da 
pullu teker. fabrikası, mustahınl • dık.. " .

1 
T'" ki bed" lehine 1 - 4 tür. her köşesinde dinlenebilecektir. ri cenapları, fırka kumaP ..il 

)erinin bu i&teklerine müzaheret Hür ve muotaki ur ye, e ıye- )ip, mErkez kumandanı SeJ•: 
etmit ve bu va.tani arzunun tabak te doğru 'namütenahi bir şekilde te - h Viyanalılar umumiyet itibarile 2 _Ayni gece Evimizin Te- ...,)ar, Tayyare Cemiyeti 
kukuna gerek manen ve gerek mad kemmül v• t.,.akki ettikçe, uzun se- er nM..tadan yüksek oyınıcular- peha§ı, Me,rutiyet caddesindeki r-

deten yardımda bulunmu~tur. nelerin unn a11rlann ardında kalan dır. Meşhur Sesta dün hiç bir fev- Beyoğlu Kısmında da temsil §U· hava zabitlerimiz bul~.o 
Satın alınan tayyarenin iaim kon Lausanne yıldızından ıtık alacaktır. kaladelik gösteremedi. Buna mu- bemiz tarafından milli piyesler dw. Ziyafette Türl<., YIJJ"': 

f Fakat bu Lauaanne bir peyktir.d<>; da kabil F enerbahçeye karşr fena oy- temsı·l edı"lecekti'r, ına..,.Jarmın dinlenmesiyle ma mera.simi 30 ağustos za er ve ı~ığını zaten Türkün kalbinde aıma • · B "' · J 
tayyare bayramı günü yapılacak - paTlakhğını muhafaza eden istiklal gü- nayan sag muavın raun dünkü illi§, Tayyare Cemiyetı 5 • 

netinden almaktadır. oyunun yıldızı idi-. 3 - Merkez ve Beyoğlu kısmın- besi .müdür.Ü Hasan feh~I~ 
trr. Onun için bu günefe bizi kavuıtu- Betiktaşlılarda en iyi oynıyan- da verilecek konser ve temsil için . 1 d. • · tk y nan fı~ 

• ' 1 Ş < H · F · davetiye yoktur. Her arzu eden ge· so:ı- e ıgı nu a u Sıcaklar sürüp gidecek mı ran Büyük Gaziye ve Lausanne m ar ereı, ayati ve eyzı idi. mandanı kaymakam The~:.; 
Büyük Kahramanı ismet Paşaya tük- Maç, cuma günkü oyun kadar lebilir. Çocuk kabul ediJmez. vap verınittir. Ziyafet ~' Sıcaklar, henüz bütün hızile de- ranımız ebed'dir. .., 

• d •-)ık :t- "' temiz olmadı ve bazı Betiktaşlıla- Kayseride Laıısanne günü hava ıç· inde ve d011tane te•e vam etmekteoir. Dün e arca". , .. 
f rm misafirlere kartı kasti favülle- KA YSERI, 23.A.A.- 24 temmuzu la cereyan ederek geç vaı<• 

dereceaô 34 dü muha aza etmıt, H ri yakıtık almazdı. Lausanne gününü kuıfolamak için Halk devam etmİtfİr. 
bi .... r.k kimseler gene plajlara dö- ava programı Bö 1 k 1 evi tarafındın yapılan hazırlıklar ikmal • 

·..- ··y e asti sert ikleri seyi.-ci edilmittir. Musiki ve tem•il heyetleri Misafirler vilayeti,. ·~ ı 
külmütlerdir. h halk ta fena kartıladı. Halkın bu tarafından konser ve teııuiler ve Lau- lığı ve Tayyare cemıyetl 

Verilen maliimata göre, ava- L ti k ı ndamu"hı"m h ki t h'" ·· t · h • t" ed ki d" J de Or ar amara 1 a r eza uru, emız oyun tarzı- &anne gününün kıymet ve e emmıye ı ret ece eT ır. _./ 
lar daha bir müddet bu şekil } nın yerleşmesi için bir teminattır. hakkında konferans verilecektir. o -

k · müzakereler o uyor 
devam edece tır. "~··· ı Sadun GALiP 

LONDRA, 23. A.A.- Hüku-
Ha va raporu metin hava programı bugün Lord- Ateş • Güneşte ziyafet 

Sıfır derecei hararete ""' deniz sevi- lar Kamarasında mühim ınüzake-
ye.ine indiri".miı baroınetre bu ıabah Muhal.f Dünkü maçtan sonra, Viyana-

h relere mevzu olacaktır. ı ) f tb 1 ··ı fi F b h oaat 7 de 758, 14 ıe 757,S, derecei a· r u o cu er tere ne ener a _ 
raret •aat 7 de 25, 14 te 33, azami ba· ifÇİ fırkası reisi Lord Londonderry çe .. k!~bü ta.raf~d·an Ateş .• Güneş 

· ı d -·~- fırkası namına ,...,.g"ıdaki takriri klubunde bir zıyafet 1 · raret 34, asgari 22. Rüzgar o o ...... eo- ....,.. ven mış ve 
miıtir. Azıımi oaniyede 6 metreye çık- müdafaa eyliyecektir: ~k samimi bir gece geçirilmit _ 

tır Silahların arttırılması siyasetinin tır. 
mıt · silahların tahdidi konferansı ne- Güzel sesli Sesta bazı şarkılar 

M. Tataresko 
Romen başvekilinin Mosko 
vaya gideceği de söyleniyor 

SOFY A, 23 (Milliyet) - Bük
reşten bildiriliyor: 

Ba§vekil M. Tataresko Paris
ten avdet etmiştir. Başvekilin ha
zırlanan Şark misakı , h~.n~a 
Romanyayı alakadar eden muhım 
meseleler hakkında krala izahat 
vermek için acele Paristen geldi
ği söylenilmektedir. 

ticelenmeden evvel bükfunet tara· söylemi§ ve çok alkışlanınıttır. 
fından ilan edilmiş olma.sına tees- Viyanalı futbolcüler, Ateı • Gü-
süf eder. Keza, parlamento Fran- neş klübünü çok beğenmiılerdir. 
sa ile yapılan son mükalemeler· 
den sonra bu siyaseti emniyeti 
arttırmak töyle dursun bilakis ye
ni bir silah yantmı teşvik etmek 
itibariyle cihan aulhunu tehlikeye 
koymağa müsait bir mahiyette te-
lakki eder. ~ 

Metin itibariyle pazartesi günü 
Avam Kamarasında müzakere e
dilecek takrire müfabih olan bu 
takrir, muhafazakarlara bu diifÜ· 
celerin aleyhindeki fikirlerini an
latmak fır&abnı verecektir. 

Parlamentolar ve 
Balkan konferansı 

{Başı 1 inci sahifede)) 
den yapılacak i,ler için kararlar 
v~ektedir. Konferansa, grupa 
dahıl olarak 37 memleket iftirak e 
decektir. Aynca g:tupa dahil olma 
yan 27 memlekete de davetname
ler gönderilmİftİr. 

Tramvay Ücretle
ri de azaltılacak 

{Başı ı inci sahifede)} 
§İrketi arasındaki müzakereler he
nüz bitmemittir. 1926 mukave
lenamesi feshedilince, tirketin va
ziyeti halkkında, vekalet, alakadar
lara tebligat yapacaktır. 

1926 senesinde yapılan muka
velenamenin yeni yapılacak hatla
ra ait olan kısmı şudur: 

"Bir taraftan hükumeti cum
lı.uriye namına Nafia vekili ve İs
tanbul mebusu Behiç Beyefendi 
ve diğer taraftan Tramvay Şirke
ti namına şirketi mezkure müdi
ranından M. Grünberg mevcut 
mukavelelerde tesis edilecek hu
tut ve saire haMunda berveçhi ati 
tadilat icrasına itilaf eylemişler
dir: 

YENi NEŞRIY AT, 

Hukuk gazetefi 
Cevat Hakkı Bey tarafını!~ 

mekte olan Hukuk gazetesi:;:,ı ~ 
numarası zengin bir münd~ .ıe 
ha mükemmelepniı bir tekil 
etmiıtir. 

Bu nu•hada Universitc P. f , 
den Saiın Ali, Mustafa Reııt. .. l'!".W 
Kerim beylerle ecnebi prof p;. 
Mösyö Kari Strupp, Hayclal' ~ 
fan Emin 11e Cevat Hakkı ~I 
kaleleri etütleri vardır. Ta~. ~ 
tihadat kısmuKla da tayanı '~ . 
talealar, kararlar ve tefsiri . e tm·. Okuyucularımıza tavsıY 

sımpaşa - Sürpagop hıat~11jıf H - Eminönü· 
mam - Unkapanı hattı· ~ 

V - Taksimle DoJrıııa, 
rasında ittisal hattı. 

3 - İhtiyari hatlıar: .. . ..1 
Z - Aksaray - Sili~..I 
H - Kasımpafa • Y 

Feriköy. 

Odcsadan gelen eşya 
tahkikatı 

O~esadan mühim bir zatın be. 
raberınde getirdiği e•yalardan bir 
kısmının kaçak olduğunun görül. 
mesi üze: ine tahkikata baflanmış 
olduğunu yazmıftık. Meselenın 
tahkikatına ve İsticvaplara bizzat 
başmüdür Seyfi Bey devam ede • 
cektir. Eğer mesele tahakkuk eder 
se alakadarlar ihtisas mahkemesi
ne verilecektir. 

Eski nazırlardan M. Oktavion 
Goga'nın kabineye alınması hak
kında yapılan müzakerelerden s«?n
ra siyasi mahafilde büyük bır 
canlılık görülmeğe batlanılmıştır. 

M. T ataresko mutlaka kanu
nu esaside bazı tadilat yapmak 
iıtedj.ği için, gelecek hafta için 
büYill< siyasi hadiseler beklenil -
tnektedir. Diğer taraftan M. Tata
reıkonun bu aynı sonuna doğru 
Moakovayı ziyaret edeceği riva • 
yet edilmektedir. 

Amerika Kutup heyeti 
NEVYIORK, 23.A.A. - Bir ha 

va tarassut mevkiincl'e dört aydan
beri yalnız başına ikamet etmek
te olan Vis amiral Byrd'in nöbe
tini değiştirm~ üzre dişli bir kam
yonla hareket etmit olan Ameri
kan kutup heyeti yolunu p.şırmış 
ve §İmdiye kadar Byrdin ufak ba 
rakalarla vücuda getirmit olduğu 
izi bulunamamıştır. 

Konferans münasebetile latan • 
bula gelecek mi&afirlerin 250 . 300 
kadar olacağı tabınin ediliyor. Mu 
rahhaslar refakatinde gelecek ai
lelerini ağırlamak ve kendilerine 
lstanbulu tanıtmak için ayrıca ha
nımlaııımızdan mürekkep bir he • 
yet intihap edilecektir. Türk gru
pu umumi katipliği lstanbulda mi 
safirlerin ucuz ve rahat ya,amala
rmı temin için otellerle anlatmıt 
ve tesbit ettiği hususi fiatları bas
tırarak ittirak edecek delekelere 
göndermiftir. 

İşbu tadilattan maksat, ma
rüzzikir mukavelatın zamanı ak
'tindenberi ahalinin muhtelif ma
hallat beynindeki tarzı taksimin
de husule gelen tahavvülatı ve ba
zı hututun bilateahhür intaıına 
olan zaruretle inşaat mevaniinde 
vaki olan tereffüü nazarı dikkate 
almaktır. 

1 - Müstaceliyeti birinci dere
cede olan hatlar: 

A - Şehremaneti aliyesi tarafın. 
dan İnşasr karargir olan köprünün 
ikmalinden aonra Gazi Mustafa 
Kemal Paşa bulvarından geçecek 
ve Azapkapısına kadar temdit e
dilecek olan Şehzadebatı Unkapa
nı hattı. 

T - Maçka - Betitdl'f" fY:J 
Y - Şehremaneti . t il'tf''J 

Sütlüce civarında Haliç ı 
bir köprü inta olund~ğıı ;ı r 
de Eyübe kadar temdıt lı'' 
olan Kasımpa§a - SütlüC:jı,ıt 

L - Bebek hattının '! ,1 
ğaziçine aoğru temdidi·~ 
T elelon Şirketinin Je . 

tetkik ediliyor~ 
İstanbul telefon }eatt',ı / 

ve mevcut tesisatın hu1' r-' / 
rafından mübayaasına 1'9 

pi 1 
diğinden şirk~t h~s:ı-plıa;~ 

1 Küçük haberler 1 
Mümtaz Bey - Bir müddet

tenberi şehrimizde f:>ulu~~n Mos
kova ticaret ataşemız .M~mtaz B. 
Trabzona hareket etıı:ıı!tır. B_ura
da ve diğer şark vılayetlerınde 
tetk:okatta bulunduktan sonra Mos 
kovaya gidecektir. 

Fransa Reisicumhurunun 
seyyaha ti 

CLERMOND-FERRAND, 23.A.A. -
Reisicümhurun treni dün akıam 19 30 
d> buraya g>lmiıtir. M. Lebrun, 'M. 
Louis Marjn ile ve mahalli memurlar 
taı afın~an l aracetle ka şılanmıt ve halk 
tarafından şiddetle alkışlanmıştır. Şe
hir donanmı4~ır. 

Feci bir yangın 
ANVERS, 23.A.A. - Borgenlıou~'ta, 

bir mum fabr kasında çıkan büyük bir 
Ya.ngın zeytinyağı ve yağ d~polarınr 
~ahv< bniştir. Yangin söndürülürken, 
hır d?JvaT yıkılmış ve jtJaiyenin Ü -·erine 
k_ay.n1r zeyt n ··ağ dökülmüştür. iki ki
(1 olmü,tür, bi ~zsi c1n çekişmekt ~ dir. 
Uç ağır, iki hafif yaralı vard.r. 

Umumi katiplik ayrıca konfe • 
rans müzakerelerini yerli, yaban -
er matbuat mümessillerinin iyi ta
kipleri için tetbirler almaktadır. 

Balkan konferansı da toplanıyor 
Balkan konferansı te,rinievvel 

içinde Yıldız sarayında toDlana • 
caktır. 

B - Eminönü - Eyüp hattının 
Unkapanı - Eyüp kısmı. 

C - Fatih hattının Edimeka
pısına kadar temdidi. 

2 - M üstaceliyeti ikinci dere
cede olan hatlar: 

!) - Karaköy • Azapkapı, Ka-

ve mübayaa ışlennı ııil 
~ek üzere bir heyet te~ Cil 
tır. . i .. r 

Heyet şirket koınıse~. dil'~~' 
Şir, Ankara telefon ~~tıif1 

yazi ve bir mülkiye ıııu t 
!erden mürekkeptir. 11ı,ııl~ı 

Civan Şir Bey lst• 1•'"~ 
Niyazi Bey bugünlerde 
gelecektir. 
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Giresun da fındık Hafik suya kavuşuyor 
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lav APUR cuLu" 
' 

TURK ANONiM ŞiRKETi 
tSTANBUL ACENTALICl 

Liman Han, Telefon: 22925. 

lzmir ve Mersin 
SÜRAT YOLU 

Sıtma kaynakları birer 
birer kurutuluyor 

Köylünün yalnız sıhhati korunmuş o!
nıayor, crazi de temin edilmiş oluyor 

Bu seneki mahsul vaziyeti • • • • • • 
1 ne halde? Beledıyenın tertıp ettığı pıyango saye-

Gt~EsuN, <Mımr.et~. - 1934 / sinde nihayet içecek su getirilecek 

SADIKZADE vapuru 27 
Temmuz CUMA günü saat 11 
de Sirkeci rıhtımından kalka
rak doğru İzmir, Antalya, Mer
sine gidec... k, Dönüşte bunlara 
ilaveten Alanya, Küllük, Çanak
kaleye uğrıyacakhr. 

~yJın vilayetinde Çınarlar bat.:ıklığı 1
,. °':' ~'" . l 

A.. Y Çınarlar bataklığı 
l>IN (M·11· Yetin on ' ı ıyet) - Cumhuri-

de!e .... Yılında Aydın aıtm~ müca
~·ıntaJ:: Velce b"ld' asının çalışm'1Sım ev-

ilk 6 1 ırrniştim. lkinci on yılın 
anndak· ı nan netice\ .1 ça ışmalarını ve alı-

trn ~rı.ıtul en yazar~~n, ~ataklıkla 
tlklık kat ınaaı ve vılayetımizde ba 
Yet lllılka ınaınası hususunda vila
ley-'-'- ınının göst-d' •. 1~'-""""'uzu d ka ~' ıgı a ...,.... ve 
b. I>iinyanın a Ydetınek isterim. 
ır ovası ol en zengin ve verimli 

&tıl!eri diğe an 'Ve kendine has mah-
Yen b·· r ınınta.k 1 
ta dUYiik Mend a arda yetişmi-

n ag"I d eres ku M ar an k ovasını sa-
enderese dök~ an dere, çayla~ın 

nın bozulına ulıneden tnecralan
ri1kintilerj es :1.n~dan Yaptıkları su bi 
odu· t<ıı ar 1 • (h . gu gibi) ih e enn er İ4te 
tı neticesi z illa! ve teseyyüple
lllak bataklı~alnla büyümü,, az-
ne b·· "' o ınu. h 1 Uyüın ·· ._,, un ar her se-
lrıtı• u,, Ye 'I · 
d " Zaıtıarıl k 111 en hasıl ol-
.en başka, d~- ııpladıkları arazi

Çıp ekip dik ger tarlalara da e-
lrııt. ınek ınii-'-"" lg 

nıı<tın oma-

n Bu azmak 
İz arazinin b vebataklıklar yal-

;ıtı:;.u• d~ğillerd:r.~lrn~sına sebep 
tıekt ?l'~robunu ı:nı z~a?da 
.. erı sınele · d ••Yan sıvrı si-
lıl'etırı. 1 nn e b d 
b '·' et' Y" •at larm ırmışlar • 

u e' ız b --:! rnış ar ve d 
•ı h 1· . ucagının b. yur un 
d a ını a.lırıa. ır sıtma yuva-

ır. sına sebep olrn 1 
c·· 

uş ar-
tırnhuriyet . d 

rnasındarı •on 1 &remizin kurut 
sağlığı progr::: ınilti sıhhat -
r .. h ~ının b ve en cum uriyet 1 .. • &.şına g · 
ta~ sıtma ve diğ~~ku1eti ilk i, :)~
trıucadele için te•kilat1:'talıklarla 

d 
Bu meyanda 928 n. kurdu. 

ınd A serıesınd 
ın a ydırı vilayetinin ; Ay
ında kurulan m·· d 1 bır ku-le ucaeese 

llıı n~ye genişletildi. Bug·: n
1
. ed:n 

ugla ve O · il' un zınır 
de b" k enız ı vilayetler· · 

ır ısın n . ının 
•ube ı ı çevresıne alarak 8 

Ye ayrıldı. 
I>" 

1 un aktardan b kk ld 
a dıg· ı sulf • a a an satın 
l(i atoyu 1 Yliyen ol d • nası alacağını 
~ 1 ma ıgından I' . .. ' 
, . Yutmakta bir fa d g~_ışı gu
l:ınden cahil h Yha gormedi. 
~e ı1tın d ' acıya ocaya ko•arı 
iplik ha~! an kuT~ulmak için eline 
&iin kö ~ ıyan ur!, köylüsü bu 
dağda Y~le tarlada damına haui 
ltıııayenıı:• ına g~l7rek kendisini 
le h . eden, kının verca m . d 
k ekınıl · · .. • uca e 
lıttul • ennın ogüdile sı!nıadan 

,,.. . dugunu, dalag· ının "r"ıd"". · · 
ti.Oııj ... lC":'Jnt 
leın ~ V<' muayene :!amaınm bek
-., : n mücadeleye gelip muaye- ı 

" tedavi oluyor. 

T~-

kurutulduktan sonra 

ilkbahar muayeneleri: 
934 ilkbahar muayenelt"rinde 

mıntaka çevresindeki. dört vilayet 
dahilinde "Aydm., lzmir, Muğla ve 
Denizli,, 8 •ubede 1064 l 9 kişi mua
yene edilmi' bunların içinde yüzde 
24 nisbetinde dalaklı bulunmuş
tur. Bu ~hastan 53 000 küsur kişi
nin de kan muayeneleri yapılmış 
bunlardan da yüzde 5,5 rıisbetinde 
parazitli bulunmuştur. 20774 sıtma 
lr tedaviye alınmış, Marttan iti
baren 163939 gram bedava kinin 
dağıtılmış bundan başkaayrıca sıt
malı çocuklara 11828 gram tatlı ki
nin komprimesi ve ayrıca da sıt· 
madan zayıf düşenlere kuvvet 
komprimeleri verilmistir. 

Geçen sene ile nisbet: 
933 senesi ilkbahar muayenele

rinde dalaklı nisbeti yüzde onda 
sekiz, sıtmalı nisbeti yüzde onda 
yedi ve parazitli nisbeti de yüzde 
onda sekiz iken bu sene dalaklı 
n' sbeti yüzde 24 sıtmalı nisbeti 
yüzde 19,5 ve parazitli nisbeti de 
yüzde 5 onda altıya düşmüştür. 
Mıntaka çevresinin bu sene daha 
genişlediği dik1cate alınırsa selah 
ve 'ifa nisbetinin daha yükselece
ği tabiidir. 

Yeni şube: ,,..., 

Aydın sıtma mücadele mıntaka
aı bu sene daha genişletilmit mın
takaya köyceğiz de alınmıştır. Köy 
ceğizdeki kurutulacak büyük ba
taklıklar için vekaletten istenilen 
mühendis gelmiş ve işe başlamış
tır. 

Kurutulan bataklıklar: 
Aydın şubesi: 
933 senesi kış nihayetinde baş

lanan Em:r azmağı "tabakhane 
azmağı,. ameliyatına bu sene de de 
vam edilerek on metre eninde 850 
metrelik kısım bitirilmiştir. 

A..ydın cenubunda çınarlı batak
lığı denilen ve Aydın şehir hudu
du içindeki bahçeleri bile zararı 
dokı.;nan 32.000 m"tre murabbaı 
vüsatindeki büyük bataklık tama
men kurutulmuş, imdi buralarda 
çiftçimizin sabanı işlemeğe başla
mıştır. Bu bataklık kurutulmakta 
yal-~ız _kapladığı arazi kurutulmuş 
deg_ıldır. Bu bataklık yüzünden 
geçılmeyen ve ekilmeyen tarlaların 
dönüm miktarı bataklık sahasın
dan çok fazla olduğundan kurutu
lan arazi bu bakımdan iki misli 
hatta daha -ziyadedir. 

Kara.pınarla büyük Menderes a 
raısındaki kadrbeyli azmağı deni-

senesı fındık mahsulumuz normal 
bir vaziyettedir, bütün tehlikeleri HAFiK, (Milliyet) - Belediye- çin bir bataklık doldurularak bu
atlatmış gibidir. Bu sene her mınta- nin önündeki ufak bahçenin ye,il- raya köprü inta edilmittir. Ş"mdi 
kada ayni derecde mevcut olmıyan tiklerine ve çiçeklerine baka baka arabalar buradan gidip gelmekte-
fındtk mahsulü sahil mıntakalarda belediye dairesine girdim. Beledi- dirler. 

lzmir sür'at yolu 
Her PERŞEMBE günü ıaat 

16 da Galata rıhbmmdan kalkarak 
doğru lzmire gidecektir. Bu vapur 
her pazar günü saat 16 da lzmir· 
den kalkıp doğru lıtanbula gele
cektir. 

iyi, orta mmtakalarda az, yüksek ye Reisini önünde bekliyen bir kaç Yapılmak istenilen feyler: 
mıntakalarda ortaya nisbetle daha evrakı okumakla m~guJ bir halde 
a:zdır. Bu vaziyete nazaran 934 se. İ.Juldum. 
nesi fındık mahsulü vilayetin beç (Milliyet) için kendisile bir ko
sene evvelki istihsali.tının vasati ııutma yapacağımı anlattım. Mem 
miktanna muadil, 1933 senesine nuniyetle kabul ederek ka11ılarm-
ise yüzde kırk nisbetinde noksan da bana yer gö.terdiler. 

Gölde iki kısrm banyo mahalli 
yaptırmak isteniyor: Erkek ve ka
dınlar için. . . ilkbaharda gerek 
gölün etrafına ve gerekse Adanın 
sağına soluna bini mütecaviz ağaç 
d iktirilecektir. 

....... ıamı ............. .. 

temin edilmektedir. Hafik Belediye Reisi Mehmet 
Nivazi Bey bef ay evvel buraya ge 
tirilmiş çalışkan bir iş adamıdır. 

Hükılmet konağına iki yüz met
re mesafede bulunan bir bataklığın 

İstanbul kumandanlığı sa -
tmalma komisyonu ilanları 

Geçen seneki ihracatımız 
Geçen sene mevsim başlangıcı o

lan 'Ağustostan bu tarihe kadar 
muhtelif memleketlerde yirmi üç 
milyon bet yüz elli altı bin altı 
yüz elli tici bin kilo fındık sevk ve 
ihraç edilmit ve bu ihracatımız 
mukabili memleket"mize dört mil
yon dört yüz seksen iki bin yüz 
yetmit lira girmiştir. Geride ihraç 
edilecek gayet az miktarda stok 
vardır ki bu etokun da ağustosa 
kadar kimilen ihraç edileceği kuv
vetle memuldür. 

Piyasa ne ha:Je 
Bundan on bet gün eV't'el fındık 

piyasası birden bire canlamnıf, fi
atler de yükselerek fmdrk ~ının 
kilosu 34 - 35 kuruştan 42 kuruşa 
kadar çıkmıt ve hararetli satıtlar 
yaprlmıttır. Fakat bu canlılık de
vam etmemİf, bugünlerde piyasa 
gene durgun halini alarali fiatler 
35 kunıta kadar düşmüştür. Piya
sanın bu durgunluğundandır ki 

934 Mahsulü bir Fındık dalı 

bu hafta zarfında limanlarımızdan 
fmdık ihracatı da olmamıştır. 

len 300 dönümlük büyük bataklı
ğın aa tefcir ameliyesine başlar
mış ve devam edilmekte bulunul
muştur. Burası da yakında bitirile
rek Gümüşyeniköy ve akçakaya ba 
taklrklarının kurutulmasına başla
nacaktır .. 

... . 
Nazilli şubesi: =·~ 

Nazillinin yamalak, azizabat ve 
yenice köylerile karacuunun çift
l;k köylerindeki büyük bataklığın 
bir kısmı gecen sene kurutulmuf
tur. Kalan kısım da bu sene tama
men kurutulmuf ve burası da Türk 
::.ı;ylüsünün sabanına kavuşmuştur. 

Denizli şubesi: 

Denizlide başpınar mevkiinde 
bataklık yapan kaynaklar sıtma 
noktai nazarından kanallar açıl
mak suretile ilsi.k edilmiştir. 

Torbalı ,abesi: 
T epeköydeki Arap azmağı ila 

4700 metre uzunluğunda küçük 
kanallar açılmak suertile kunıtul- 1 

muştur. 

Bunlardan başka da bataklıkla
ra 350 kilo mazot ve 810 kilo Paris 
yeşili atılmak suretile sürfeler im
ha edilmiştir. 

Evvelce bulunduğu yerlerde bü· 
yük faaliyet gösterensıtma müca
dele reisimiz Dr. Rüştü bey, Ay
dında da kısa bir zamanda çok ça
lıtm•f ve İyi neticeler elde edil
mişf r. 3 Şube doktoru münhal bu
lunduğu halde diğer 'tube doktor
larile buralarının da muayeneleri 
yaptırılmıftır. 

- Belediye beş ay içinde ne gi
bi işler yaptı? 

Kaza içerisindeki bir bataklığın 
kurutulmasına çalıtılmış, bugün gö 
rüldüğü şekilde burası güzel ağaç
lık bir bahçe halini almıştır. Bele
diyenin arkasındaki boş halde bu 
lunan arsaya b:r belediye bahçesi 
yaptırılmıf,500 ağaç kadar dikti
'rilmittir. Buralar güzel bir hal al
mışlardır. 

Su ifleri: 

Kaza kuruluşundan beri susuz 
bir halde bulunuyor. Halk ırmaksu 
yu ve acı su dediği suları içmekle 
su ihtiyacını temin ediyor. 

Kaymakam Celal Beyin büyük 
varlıklarile meydana getirilen pi
yango bu su ihtiyacına yardım e
debilmek için tertip edilmiştir. 
Çünkü belediye bütçesi suyun ge
tirilmesine müsait değildir. Kaza
ya bir iki kilometre mesafede bu
lunan (Kızılyar önü) suyunun ge
tirilmesi için demir borular sipari4 
edilmiştir. 

Mühendis Süreyya Beyin yaptı
ğı k~if projelerine göre, su bura
ya 6000 liraya getirilecektir. Pi -
yangodan 3000 lira elde edilmi,, 
bin lira da muhasebei hususiyeden 
1000 lira da belediye bütçesinden 
ayrılarak bet bin mevcudumuz var 
dır. Bin lirayı da tedarik edeceğiz. 
Ve bu suret:e Haflk'in yıllardan 
beri bekledi/ii su getirilmit olacak
tır. Su kasabada bet çefme üzeri
ne dağılacaktır. lntaata bllflanmak 
üzeredir. 

Deniz banyoları: ' 

Kaza civarında iki kilometre 
mesafede bulunan Büyük göl na
mile anılan bu gölde deniz hayatı 
yasatmağa ve kayık gezintileri ya· 
pılmağa baslanmı~tır. Bu suretle 
burası Hafiklilere güzel bir mesire 
yeri olarak seçilmiş bulunuluyor. 
Samsundan kayık getirilmiş ve ~öl 
civarında müteaddit barakalar vü
cuda getirilmiş, banyo mahalleri 
de yapılmak üzered'.r. Bu gölün or
ta yerinde bulunan adanın yanına 
bir köşk yaptınlmıttır. Etrafına 
kamilen ağaç diktirilecektir. Gele
cek yrl burayı daha güzelleştirme· 
ğe çahsılacaktır. 

Belediye bütçesi geçen yıla na
zaran bir misli daha artmıttır. Ge
çen yıl 1400 lira iken bu yıl 2500 
liraya çıkanlmıttrr. 

Her geçen yıl bütçenin artacağı 
ve bu suretle kazanın imarına da
ha fazla çalışılacağı muhakkaktır. 
Kasabaya giren çıkan kağnı araba
larının umumi caddeler üzerinden 
geçmem~si ve bu suretle yolların 
tahrip edilmemesi için bunların 
başka bir taraftan gelip gitmesi i-

/ 
/ 

lzmir Mst. Mv. Satınalma 
Komisyonundan: 

lzmir Mst. Mv. kıtaat hay
vanatı ihtiyacı için 239850 ki 
lo kuru ot kapalı zarfla müna 
kasaya konmuştur. J,~alesi 1-
8-934 çarşamba günü saat 15 
tedir. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere hergün ve müna 
kasaya iştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nat mektuplarile birlikte iz -
mirde Kışlada Mst. Mv. Satın 
alma komisyonuna müracaat-

Halik Belediye Reüi Niyazi Bey lan. (3071) • C3J54~ 4089 

kurutulmasına başlanacakhr. Cüm- T ki d ~ f k S im 
huriyet meydanında bir pazar ye e r ag ır a atına a 
l\Çılmıtsa da burası daha ziyad~ Komisyonundan : 
tevsi edilecektir. Kasa.baya gelmek 

1

' Malkaradaki kıtaat hayva-
te olan ırmağın belediye civarın - natınm ihtiyacı için 400,000 
daki köprünün yanlarına duvar çe- kilo Arpanın ihale günü olan 
kilip orada toplanan su birikintile- 15-7 .934 pazar günü taliple
ri ortadan kaldınlacaktır. 

Kaza içerisindeki dükkanlar bir rin verdiktelri fiatlar gali gö-
seviyeye getirilerek harap olanları rüldüğünden pazarlığa kon-
yıktrnlacak ve yerlerine yenileri muştur. ihalesi 15-8-934 çar-
yaptırılacaktır. Bu işler arasında şamba günü saat 15 tedir. Ta-
bir de hamam vardır. }iplerin o gün ve vaktinde T e-

Kasaba piyasası: kirdağ 61 Fırka Satınalma 

Komisyonunda bulunmaları. 
Kasaba piyasasına gelince, her 

şeyi ucuz bir şekilde satılmaktadır. ___ <_3082 __ > __ <40_1_6_) __ 4_360_-ı 
Yumurtanın 15 i bet kunı,a. Yağın· İstanbul Harici Askeri f 
kilosu 50 - 60 arasında, et 18 - 20, 
buğday ruhla hesabile 35 - 40 ara- Kıtaat ilanları. 1 
sın dadır. Yalnrz burada pahalı sa- Yerli Fabrikalar mamula-
tılan şey sebzedir. Patlıcan, do -
mates ve saire çok pahalıdır. Her- tından (20,000) kilo çoraplık 
kes bundan şikayetçi... yün ipliği kapalı zarfla müna

kasaya konmuştur. ihalesi 6 
Ağustos 934 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 15 de 
yapılacaktır. Taliplerin şart
name ve nümunesini görmek 
üzere her gün Ankarada M. 
M. V. Satmalma Komisyonu
na müracaatlar ve münakasa· 
ya iştirak edeceklerin o gün 
ve saatmdan evvel teklif ve 
teminat mektuplarını mak
buz mukabilinde mezktir Ko
misyon Riyasetine tevdi eyle-

Hendekte tutun ve pirinç 
HENDEK, (Mililyet) - Birkaç 

ay evveline nazaran hem alıcı ve 
hem de satıcıların azalması dolayı
sile geçen sene mahsulü tütünle
rin satış fiatleri istikrar halinde
dir .. Ve azami, kilosu 85 kuru• 
asgari 32 kunış üzerinden umumi· 
yetle mü~teri bulmaktadır. 

Bu seneki mahsul gayet iy1dir. 
Ve bilhassa son yağan yağmurlar 
yeni dikilen tütün fidelerine çok ı
yi tesirler yapınıştrr. Hendek zira
at memuru Galip bey yeni sene 
mahsulüne bazı yerlerde arız olan 
mantarı ve h~ri hastalıklar ile 
meşguldür .. Mevzuubahis hastalık
lar, temin edildiği veçhile endi,eyı 
mucip bir vaziyette değildir .. 

Bu seneki Pirinç mahsulü, sıtma 
mücadele teşkili.tının ademi müsa
adesi dolayısile mümkün olduğu 
kadar tahdit edilmit olduğu halde 
iyi bir vaziyettedir .. Gerek tütün ve 
gerekse de pirinç mahsulünün bu 
seneki istihsalat miktarı timdiden 
tahmin edilmiyeceği bildirilmekte
dir. 

meleri. (3964) (2) 
4298 .... 

·~~~~~--------~--:::-=--·:--::~· 

Mersin takımının muayaffakiyetıeri 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
160 ton kok ve 270 ton ma
den kömürü kapalı zarfla alı
nacaktır. Şartnamelerini gör
mek isteyenlerin her gün öğ· 
leden sonra ve münakasaya 
İştirak edeceklerin 13-8-934 
pazartesi günü saat 10,5 da 
teminatlarile irlikte M. M. V. 
Satmalma Komisyonuna mü
racaatları. (3965) (3) 

' 

' . 

MERSiN, (!Wmiyet) = 'A.ntaıy a ve lzmirde mulıtelil maçlar yapan 
birinci Futbol takımımız, Antal)'CI mıntakası fampiyona ilk ,,,k lakı
mını 4 - O, Antalya ikincisi Antalya sporu S • l oe lrmirde 'A.lunıcak 
ııtadında lzmlrin Göztepe birinci takımım Ja l - O mağlup ederek 
tam bir mıwallalrıyetle Mersine avdet etmi,tir. 

4299 
• • • 

Hava ihtiyacı İçin 5600 
metre kaputluk kumaş kapa 
lı zarfla münakasaya kon
muştur. Şartname ve nümunı 
lerini görmek isteyenlerin he 
gün öğleden sonra ve müna
kasaya iştirak edeceklerin 
14-8-934 cumartesi günü 
saat 10,5 da teminatları ile 
irlikte M. M. V. Satmalma 
Komisyonuna müracaatları. 

(1) (3')66) 4300 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan batka günlerde saa 
(2,30 dan 6 ya) kadar lstanlı•_I 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah te~efonu: 

Kandilli 38, Beylerbeyi 48 
.,~ ":.:" 
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Bu rakamların konuşuşunu dinleyiniz, 

FIA Tİ: 160 T. Lirasından itibaren 

MASRAFI: Diğerlerinden % 80 daha ucuz 

Haızr ve 

Ismarlama 

Son moda terlikler 

- ,SUMER BANK 

' erı· Ma lar aza 

Bari Şark panayırına iştirak edecek 
taliplerin nazarı dikkatine 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Bari Şarli panayırına İştirak edecek tacirlerin, mezkUr 

ıergİ idaresi tarafından tab edi lecek rehbere dercedilmek üze
re isimlerini ve teşhir edecekleri eşyanın nelerden ibaret ol
'duğunu Odamıza bizzat müracaatla bildirmeleri rica olunur. 

' ~ ~ - -- (4117) 

1 lST ANBUL BELEDtYESt iLANLARI 1 ---------
Konservatuvar Yatı kısmı için lüzumu olan 800 kilo sa· 

Cle yağ, 250 kilo Tuz, 800 kilo soğan, 70 kilo salça, 650 kilo 
Şeker, 250 kilo Nohut, 500 kilo kuru fasulye, 150 kilo mer 
cimek, 800 kilo patates, 280 kilo makarna, 35 kilo Şehriye 
950 kilo pürnç, 550 kilo Un, 210 kilo Zeytin yağı, 170 kilo 
Kaşar peyniri, 220 kilo Beyaz peynir, 20 kilo Pirinç unu, 
40 kilo innik, 9000 adet yumurta, 180 kilo Zeytin, 350 kilo 
sabun ile 8200 kilo ekınek 380 kilo yoğurt, 780 kilo Süt, 3200 
kilo koyun eti, ve 22 Kalem yaş sebze kapali zarfla ayrı, 
ayrı münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname al· 
mak üzere Levazmı Müdürlüğüne müracaat etmeli, müna
kasaya girmek için de teklif edilecek bedelin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde teminat makbuz veya mektubu ile teklif mek 
tuplarıru 26-7-934 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. (3669) 

Istanbul Vilayeti Bayt r 
işleri Müdürlü"' ünden~ 

Hükilmet damızlık ayğırlarına çekilen kısraklardan do
ğacak tayın babası safkan arap İse bir ay ve diğer ayğırlar· 
;:!an ise altı ay zarfında kaza baytarlarma müracaat ederek 
menşe şahadetnamesi talep et ıııeleri ve işbu müddetten sonra 
menşe şahadetnamesinin "Ped.iğri " verilmeyeceği hayvan 
sahiplerine ilan olunur. (4083) 

eledi ye Sular İdaresinden: 
Kağıthane terşih havuzlarında yapılacak hafriyatın mü 

nakasa günü 25-7 -934 çarşamba olduğu halde çıkan ilanda 
yanlışlıkla 25-7 -934 pazartesi yazılruğı görülmüştür. Tas-
hih olunur. (4063) 4436 

Pervantorium Müdüriyetinden~ 
Müessesenin 934 mali sen esi için. Odun, mangal kömürü 

aade yağı, zeytin yağı, sabun, kaşar, ve beyaz peynir, patates: 
soğan, maka~~a; nişasta, i~~k, pirinç unu, şehriye, et, yu • 
murta, un, pırınç, ekmek, ıhtıyaçları aleni münakasaya ko. 
nulmuştur. Talip olanların şeraiti anlamak üzere Müessese. 
ye ve münak saya iştirak için ihale günü olan 8 Ağustos 934 
tarihine müsadif çarşamba günü saat on dörtte Fındıklıda 
Yüksek Mektepler Mübayaat Komisyonuna müracaatları ve 
muvakkat teminatları ihale tarihinden evvel Muhasebe Vez • 
nesine yatırılması lüzumu ilan olunur. (3911) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 ._ _______ 3832 ~ 

1 4262 

-· 1 SATILIK KAGİR HANE 
Kadıköy iskelesine yakın 7 odalık 

ve havadar kagir hane banyo, su, ha-
vagazı ve elektrik tesisatı. 

SATILIK BÜYÜK 
SOCUK HA VA DOLABI 
markası " KELVINATOR " yüzü ihtira ilanı 

- 1,40 yüksekliği 2,30 derinliği 1 met-
" Gemiler İçin iki kısımlı istika- re, ınotörlü mükemmel aylık cere-

met aleti" hakkında istihsal olu- j yan istihlaki azami TL. 4. 

nan 6 T. Eve! 1930 tarih ve 954 SATILIK ARDİYE 
numerolu ihtira beratı bu defa mev 1 

Rü•tem pa§ada Buğdaycılar civa-
kii fiile konmak üzere ahere devrü ı rında 120 hisseden 32 hissesi satr
ferağ veya icar edileceğinden ta- lıktrr. Bunlar için G."\latada Tünel 
)ip olanların Galata'da, Ç~nili ~ıh 

1 
civarında HRISOVELONl BAN

bm hanında Robert Fernye mu- KASINA müracaat. (1285) 

racaat etmeleri ilan olunur. (1182) 1 -• 
4283 

Zarif bir ev 
hanımının 
ziy etidir 

Ri U 
Mükemmel Buz Dolabı 

Diğer bütün buz dolaplarının yaptığını 

Motörsüz ve kompresörsüz yapar. 
Havagazı, elektrik ve petrolla işler. 

S t h il• • SAHiBiNiN SESİ: istiklal caddeıi 210 - Nurettin Te ıeriki. Anlra~• 
8 iŞ ma a J. A. Vt!tter ve Şeriki, ~ı•m•'•r•··A-liıııiiyme•li-Zllalld•e-Hllla.~·.~.· -".ı·s.'<i···'-·ır~r' 

--Dr. IHSAN SAMI-... 
Tifo ve Paratifo Aşısı 

Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutulma
mak için tesiri çok kat'l muafiyeti pek 
emin bir aşıdır. her eczane ve Ecza de-

polarında bulunur. ' 793'. -
3943 

, Doktor • 

· HORHORUNI 
rı,, n Hergün akşama kadar hastalarını Emin 

önü Valide kıraathanesi yanındaki mu
ayenehanesinde tedavi eder. 

Telefon: 24131 - ( 236 ) -
4018 

SA TİE nin 
Yerli Mallar Sergisinde 

-

Açtıiı daireyi mutlaka ziyaret ediniz. 
Orada faideli yenilikler bulacaksınız· 

4430 

_KARYOLA 
Llke, bronı nikel ve çocuk 
karyolalarının enTaı çe,idini 

ucuz fiatle İstanbul Rızapaşa yokuşunda 66 No. 

Asri Mobilya Mağazasında 
bulabilirsiniz, Telefon: 23407 AHMET FEVZi .4098 

Yük ek Deniz 
tehi 

Ticaret 
üdürlüğünden: 

'" '' 1-· Mektep Tali ve Yüksek olmak Üzere beş senedir. 
Leyli ve meccanidir. Gayesi Tüccar gemilerine Kaptan ve 
Makinist yetiştirmektir. 

2 - Mektebin yalnız Tali birinci sınıfına talebe alınır 
' ve bunların da ortamektep mezunu ve on sekiz yaşından bü
yük olmamaları meşruttur. 

3 - Kayıt muamelesi için cumartesi, pazartesi ve çar
şamba günleri müracaat edilmelidir. 

4 - Taliplerin mektep Müdüriyetine hitaben yazacak 
ları istid'anamelerine hüviyet cüzdanlarını, aşı kağıtlarını, 
mektep şahadetname veya tasdiknamelerini ve polisce musad 
dak hüsnühal ilmühaberini ve velilerinin muvazzah adres ve 
tatbik İmzalarını ve dört adet vesikalık fotoğraflarını 
raptetmeleri lazımdır. 

5 - Kayıt muamelesi 16 Eylül 1934 pazar gününe 
kadardır. Taliplerin muayene i sıhhiye için yevmi mezkUra 
müsadif pazar günü saat dok uzda bizzat mektepte bulun 
maları lazımdır. (3858) 4292 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI lDARESt iLANLARI 1 
Lokomotif bakır ocak aksamile sair bakır ve pirinç 

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

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde Onar li 
raya satılan şartnamelerde yazılı dır· ( 4025) 4363 

Ticaret ve Zahire 

B rsasında intihap 
intihap Hey'etinden: 

Temm ız 934 nihayetinde müddeti hitam bulacak olan 
Ticaret ve Zahire Borsası Hey' eti idaresinin yeniden icra e· 
dilecek intihabatında intihap etmek ve intihap olunmak hak 
kını haiz olanların listeleri bugünden itibaren Oda ve Borsa 
koridorlarında açılmıştır. Bir itirazı olanların 26 Temmuz 
Perşembe akşamına kadar tahriren intihap heyetine müra· 
caatları. (41011 tt 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
MerkeziBaştababetindenı 

Haydarpaşa Emrazı lstilaiye Hastanesi bir senelik ih
tiyacı için 23 kalem Erzak açık münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 9 Ağustos 934 Perşembe günü saat 14 de Galata
da Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıh 
hiye Merkezinde müteşekkil Kornisyonda yapılacağından is 
teyenlerin şartnamelerini görmek üzere Hastane idare Me 
murluğu ile mezkUr Merkez Levazmı Memurluğuna mü-
racaatları. (4013) 4358 

..... 
Yerli Mallar sergisinde 
ziyaret rekorunu '' 27 ,, 
numaralı paviyon kırdı! 

Kumaşları 

bu paviyonda 
teşhir ediliyor 

Sergi müddetince tenzilatlı satı~ 
• 

__ ... _____ w ____ ... ___________ , 

Müfettiş Namzetliği 
musabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
(6) Müfettiş Namzeti almmak Üzere 11-8-1934 

Cumartesi günü saat 9 da Ankara ve Istanbul Ziraat 
Bankalarında bir müsabaka imtihanı açılacaktır. Mü· 
sabakaya iştirak edeceklerin " Mülkiye " veya «Yüksek 
iktisat ve Ticaret " Mektebinden veyahut Hukuk 
Fakültesinden mezun bulunmaları ve yirmi yaşından 
aşağı, Otuz yaşından yukarı olmamaları lazmıdır. . 

Müfettiş Namzetlerine (140) lira maaş verilir. lkı 
senelik stajdan sonra yapılacak mesleki imtihanda mu· 
vaffak olanlar ( 175) lira maaşla müfettişliğe terfi et· 
tirilir. 

imtihan programını ve sair şartları havi matbua· 
lar Ankarada Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdürlü· 
ğünden ve Istanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından te· 
darik edilebilir. Talipler bu matbuada yazılı vesikaları 
bir mektupla birlikte Ankara Ziraat Bankası T eftİ;i 
Hey'eti Müdürlüğüne nihayet 26-7-934 Perşembe gü-· 
nü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek su- ~ 
retile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3776) ;. 

~!11!!!!!!!1----·-Umumi Neıriyat ve Yazı I,leri Müdürü ETEM iZZET, 
Gazetecilik ve MatbAa.Cılık T, A. Ş. 


