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Eylülde yapılacak Baka
lorya imtihanlarında sınıf mu
allimlerinin de bulunmasına 
karar verilmiştir. 

lngiltere ile Fransa arasında 
Londrada bahri meseleler et
rafında ihzari mahiyette mü
kalemelere başlanmıştır. 

:~AT~- s_ KU.ıUŞTUR. 

Halkı sevindiren 
Yeni kararlaı 

ANKARA· 2 T 
tanbul t 1 f . 8 emnıuz - ls. 
lınınas e e on tebekesinin satın a· 

ına letebb·· d'l tanbuJ T u~ e ı mesi ve ls-
İınzalan rarn~ay Şırketi ile 1926 da 
rin feah:U:' 0 ~~ mukavelenamele
hadiıesini ~n g~nlerin iki mühim 
lefon Şebek'~11• eder. İstanbul T e
batları araa esını~ devletin telefon 
ti.Bilhassa ına ~ırrnesi bir zaruret
tanbullular ernnıyl et cephesinden ls-

l 

k sene erce b · k . 
ontrolıuz k 1 u fır etın 

fetlerine bo a an 1!'uamele ve kül-
Ü~retle leler:: r:!hrek yü~sek bir 
b hnek yu"'k" k averesı Yapa. 

N une atlan 1 
afıa Yekilı" Al. •. ~·· ardır. .. .. 1 ı ı:.ev.n . b 

goru~ eri ve hük • . , • ısa etli 
ne göze çarpan ~metın halk lehi
naati vermekted~~ra~tı bize fil ka
:zararına h k kı, artık halkın 

a sız ve y · k nn tatbik' ersı:z ararla-
bırak ı ıne devanı 'rnk" ı mıyacaktı l ı anı 
va~ ve T r. ıtanbul Tram-
hakkında v e~ef~n Şirketleri 
elektrik h erılmıt kararlarla 
lihsal ~e t a~aga:zi ve su is. 
Yabancı ~v:zı eden yerli ve 
hakkında rrketlerle belediyeler 
birler bun: ı~mak.ta olan yeni ted
lanbul T r· gosterıyor · Nitekim ls
kaveleain;rnvay Şirketi, 1923 mu
llıesi ile. 1 muvakkaten rücu edil
hatiar y' 926 senesindenberi yeni 
aldığı fa:f rn~ rnaksadile halktan 
deye rnecb a ucretleri hükumete ia
hatıar y ur tutulacağı gibi yeni 
tulnıu, 

0
jPmak külfetinden d; kur

ıu kesir b';:ıYor .. lıtanbul gibi nüfu
!lıek inır fehırde tramvay iflet
ae, her n~Ya:zı.nı a.lmak bir nimet i
olacağın:~~~·~ bır külfet mukabili 
Nafıa y u!un~ek lazımdır. 

liletin v e~aletı bugünlerde hüku
buı T ra~:mı, ~ldu~ kararı lstan
Cektir ş· ky Şırketıne tebliğ ede
ederek• Dır el tin hu karara itiraz 

ev et ş· -
etnıek g'b' b' urasına müracaat 
'• 1 1 ır y 1 'h · ilini, lı_il~is h .. 0_ ı tıyar etmiyece-
lar dah ·ı· d ukumetle yeni esas-
lı ı ın e bu .. .. 'h a uygun . . gunun ı tiyaçları-
teşebbü :;nı hır mukavele akdine 
iıteri:ı:. B eceğini ümit eylemek 
hükuın fazı1 gazeteler son günlerde 
ketini e ın ıtanbul Tramvay Şir-
>.ı· •atın al - d ~ıler. Bu .. ~~agını a yazmakta 
hır karar gun ıçın verilmiş böyle 
taaaVVur Joktur. Hatta böyle bir 
i:'en tnüb a Yoktur denilebilir. E
d bilıneıi i~~~!akkm.m kullanı-

ır, a sekiz sene var· 

Gene :za 
İe~İltnekternİn :zaman mevzul' bah
trk1nden bi ~ hn halkın büyük dert
~ trik, su rı al yoluna giriyor. E
!;ın halkın .~d havaga:zi saatleri i
llıakul bir h emekte olduğu kiralar 
z~redir. Bu adde tenzil olunmak Ü· 

~ınce tesbit e~~su~ta Nafia Vekale-

1'?._nda al~'- d ılmı, olan formül ya-
ıg 1 "'<a ar m·· ı ' k 0 . Unacak v u:ssese ere teb-
eyfıyette e efkarı umumiye 

),ıaluındu:k~aberdar edilecektir. 
Velelerind hı bazı •irketler muka-
re k' e u ıa t] · ıralanm a erın mütterile-
hUnda aerbeası veya satılması husu
l a:ı:ı lrıukav:~ 1 bırakıldıkları gibi, 
I er •atın al e erde de müşteri
barından bi~a. veya kiralama fık· 
t ırakılınışla~~ı tBcihte muhayyer 
ın almak ilk ır · u nevi saatleri sa 

Vermek gibi h~:z~rda devamlı kira 
tanıkurtarrnı 1~b edakarlıktan in
.Yorsa da,hak~kgı i bir :zan doğuru
rnas1 •- '-d· 1 atte saat] · bo 1 h """ ırind .. erın zu -
d~: "~ Verilecek 

0~~necek para ile 
h. eıı:ı Yekun ıraların hasıl e-
~ne bi~ fark ha~:İıında müşteri le· 
'd·ıyak~agı rnuh~L• ~!,rnadığı ve ola· 

ır ı rn.. """"an.ur B • uşteriler · unun için-
rnak veya satın al aaktleri kirala-

.:_u~a!Y~r bırakı1:a\ı hususunda 
. ~ erı kıralarnak v a beraber; 
ks·tly~nleri korumake~a. saNtın almak 

a etı tedbir almak lı.~ın afia Ve· 
•etrni• b 1 u:zunıu h' b' . Y U unuyor z· b DU IS• 

1 ır .
1mtiyaz mevz~ ıra .• ~ saatler 

~dıye ve •irketl .u İlegıldir. Be
tı istihsal etfkl er.ın esas va:zifele
ı:a:zi veya su 1 erı .elektrik, hava
Saatler i yu tev:zıden ibarettir. 
lf··k fe ortada b' "l .. ·ı h'U, urnetin k bul ır.?5~ a etidir. 
ıhnde he~ . ettıgı tıpler da

alnıak h kkıeaın bu saatleri 
la:znng 1. a nı haiz olması 

' 

e ır. Fakat yuk d . 
a~t etr·· . an a ı-

11.\t ıgımız veçhile bu • 
d. en doa... b . ı I b" . .,. ~su u saatlerı mute-
" ır ıcar ile · t' d b· ı ou mut . . ıs ıcar e e ı mektir. 
beled' ed l ıcar bedeli, şirket ve 
ları ıyelerin saatler için bağladık
d sermaveyi hem amortiye hem 
e onlar · · h f Cak ' ıyı mu a aza için yapıla-

ınaarafları !<ar~ılayabilecek nia-

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 
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idare ve l\ılatbaa : 24310. 

Yeni Avusturra kabinesi ıe,ekkül ffi Kadıköy su fiatları da 
V a~iy~t sükiin bulmuş değildir. Heimver\ makiıl haddine inecek 
lerın ısyan çıkarmasından korkuluyor Tramvay şirketi 926 mukavelena-

' . . ~ h. ·ı. d k? 
Alman Avusturya 
Hududu kapatıldı 

Avusturya hududundaki tahşidat 1 mesının ı es ıne ı ıraz mı e ece · 
ROMA, 30. A.A. - ihtiyati bir tedbir olmak üze- Y enİ tarife ne zaman konacak? 

re Avusturya hududuna sevkedilmiş olan dört fırka, • 
B d•d •d• • Tramvay ıirketile 

Reçya ve renner tepeleriyle San Can ı o geçı mı ve ı926 da aktedilen aon 

1 Başvekaletin tekrar 
bir taarruza uğrama
sından korkuluyor ve 

Tarvis'i işgal etmektedirler. Bu kuvvetler, Bolzano ve mukavelenin feshini i • 
• 

Widine' e dayanmaktadır. cap ettiren sebeplerden 1 

tedabir alınıyor 
ViYANA, 30 (A.A.) - Hükıimet, 

Viyana polis müdür muavini M. Mi .. 
chael Skubl'yı bütün Avusturya poli
sinde umumi ıslahat yapmağa memur 
etıniıtir. Mesele bir kontrol ve tasfi • 
ye meaelesid·r. Bazı nazırlar, Baş.ve
kalette toplanal"ak yeni kabinenin leş 
kili için fikir teati etıniılerdir. Ayni 
zamanda §ehirde polis faaliyeti art • 
mııtrr. 

Çünkü, Başvelı:iJete lrar§ı yeni bir 
taarruz ihtimali daima mevcut bulun 
maktadır. Polis müdiriyeti binası mit 
ralyözlerin muhafaza51 altındadır. 
Başvekalet .ise polis ve Hemnvehr kuv
vetlerinin muhafazasmdadır. Ve bun 
lnm mikdan dün ak§Am arttırılmıı· 
t" r. Divanıharp 25 temmuz isyanı 

Yeni kabine reisi M. Schuschnig 

Dollfuso'ün katli üzerine bütün Viyana sokaklarına siyah bayraklar çekilmiı • 
tir. Resmimiz Viyanada böyle bir manzarayı gösteriyor 

mesulterini ve bilhassa M. Dollhiss'ün Ajansının Viy.ana muhabiri bildiri • 
katillerini muhakeme için toplanaca- yor: Şimdi de Heimvehre'lerin ibr is-
ğmdan polisin daha kuvvetli davran. yan çıkarmalarından korkulu.:ro~: ~-
ması lazım gelmektedir. ker ve pol"s tarafından her turlu tet-

VlYANA, 30 (A.A.) - Salahiyet birler alınmıştır. Re•mİ binalar kuv • 

ah .. d · d"I vetli bir muhafaza altındadır. Alman tar Avusturya men un en teyıt e ı 
diğine göre, Avusturya • Alınan hu • huduılu kapattlmaıştır. 
dudu, sıkı bir eşkilde kapatılmııtır. Avusturya lejiyonunda isyan 
Sade diplomatlarla, beynelmilel bi • BERNE, 30 (A.A.) - Avusturya 
Jetlere sahip nad·r yolcuların geçme• lejiyonunda çıkan isyana dair gelen 
ot.ne mü&aadc edilmekted:r. son habuWcr, f"Syarım iıt.Ollerschlag 

LONDRA, 30 (A.A.) - Reuter (De•-~rr.ı 6 ıncı sahifede) 

··~~~~i~~~··~~·~~·~··~~~~~~~··i·····~························ 

bir neşriyat dolandırıcısı 
Mahmut Saim en nihayet tam 

manasile yakayı ele verdi 
Bin bir kalıba giren ve senelerce faaliyetten 

geri kalmıyan bu adam dün tevkif edildi 

•• 

Dün tevkil edilen Mahmut Saim 

Netriyat dolandınctlığmı kendisine 
meslek yapan {Mahmut Ahmet, Eyü-

' bi zade M. Mahnıu.t) gibi muhtelif 
':ain,ler kullanan Malunut Saim efendi 
hakkmda mevkufen ve yeni bir dolan· 

\ dmcılık suçundan polisçe truılri:kat ya-
pdıyordu. Malunut Snn efendi dün 

' adliyeye verilmiıtir. 
Mahmut Saim efendinin <lolandm

cılrldan resmen şu şelmde tahakkuk 
etrneıl<tedir. Bu adam eski ve mütead
dit malıkilıniyetleri dolayısile matbuat 
kanumına nazaran ga:ze'le çıkannak 
evsaf ve ıeraitini kaybd:mittir. 

Fakat sözde kita·p roımalan şek • 
fuıde (Tarilıi adli), (Tarihi askeri), 
(Dü11ya kız ve erle& üniversitesi) (Ga
latasaray) , (Fenerbahçe) gibi isimler 
..ıtinda sırf ilan ve abone temin için 
bir takon risaleler ve formalar çıkar • 
mağa başlamışlft'. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Nafia Vekili Ali Bey bandırmada liman ve rıhtım işlerini tetkik ettik-
ten 

bette olacaktır. Bundan sonra, bu. 
gün olduğu gibi şirket ve belediye
ler bu sat kiralarını bir kar mev
zuu telakki edemiyeceklerdir. 
!"'afıa Vekaletinin aldığı yeni ted

bırler araaında,böyle bir mevzuun 

sonra •• 

salim bir karara bağlanmış oldu
ğunu görmek; halkın şükran ve
sevinçle kartılayacağı son günlerin 
bir üçiincü hadisesini teşkil ede· 
cektir. 

Mecdi SADRETTIN 

Zeynelabidin Bey 

Talebeye 
Gün doğdu 

Bakalorya imtihanları 
için Vekaletin emri 

Eylul imtihanlarında sınıf 
hocaları da bulunacak 
Bu sene, Haz'randa yapılan baka· 

lorya imtihanlarında talebenin mÜ· 
irim bir kısmı muvaffak olamamış· 
tı. Muvaffakıyet nisbeti yüzde 25 i 
geçmiyordu. Bu neticenin birçok se
bepleri vardı. Mesela smıf muallimi 
nin kendi talebesinin imtilıanmda 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Sporcularımız 
Moskovada 

ilk müsabaka 3 ağus
tosta yapılacaktır 

Sporcularımız: büyük te
z ahuratla karşılandılar 

MOSKOVA, 30 (A.A.) - Husuai 
spor muhabirimiz bildiriyor: Sp~r 
kafilemiz Odeaadan büyük tezahurat •· 
le teıyi edilmittir. Tren JGyef'ten ge
çerken istasyonda peK çok sporcular, 
muhtelif heyetler tarafı?dan ka~§• • 
la.nını~ ve bir bando musıka res.nu le• 

liını ifa etınitşir. 
30 Ağustos sabahı Moskovaya gel 

diğimİz vakit büyük tezahürat ile 
kartılandık. Tren durıınca musika 
lıtiklal marşını çaklı ve bütün hazı • 
run tarafından ayakta dinlendi. lıtik· 

.(Devamı 2 inci ııahilcdc) 

biri&i de, ıirketin taah
hüdü hilAfma olarak 
birçok yeni hatları inşa 
ebnemit olmaaıdır. Mu 

kaveleye riayet edilme 

mesi dolayısile verilen 

hu karar, aldığanız ma 
hlına ta göre; tirket ma 
hafilinde bazı itirazlar 
uyandırm.ıttır. 

Çünkü §İrket, esas iti 
barile yeni hatların in
ıaaı meselesinde kendi

sini haklı görmektedir. 
Yeni hatlar İll§ası için 
her ıeyden evvel beledi 
yece istimlakat yapılma Naha komiseri lbrahim Bey 

ıı icap ettiğini ileri aüren tir • 
ket, Edirnekapı hattının ikmal 
edilmesini buna misal olarak göster
mekted" r. Binaenaleyh, Tramvay tir
keti kendi elinde olmayan sebepler 
dolayısile mukaveleye riayet edileme 
mesi vaziyetini bu ıekilde izah etmek 
tedir. Fesih k.ararmm resmen tebliği
ni müteakıp, bu noktalar öne ıürüle
""k ıirketçe alakadarlar nezdinde mü 
racaatlar yapılmuı muhtemel görül
mektedir .. Fesih karanna rağmen, 
mevcut itiraz hakkı istimal edj}Jiği 
takdirde bu meselenin Şurayi devlet 
tarafından tetkiki icap edecektir. 

Fasih kararına göre yeni rıa.ziyet 
nedir ? 

Traınvay ıirketinin imtiyaz müd -
deti ve imtiyazın mübayaa tarihi 926 
mukavele• le temdit edilmjşken fesih 
münasebetile eski mukaveleye avdet 
olunacaktır. Buna naa.zran, deiitecek 
başlıca noktalar §Un!ardır: Bir kere, 
ikiden fazla olan kıtalar için alınan 
ücret İnecektir. Şirket, yeniden hat in 
ta etıniyecektir. Buna mukabil, 920 
danberi fazla olarak alınan ve yeku
nu iki milyonu bulan parayı iade ede 
cektir. Bunlardan b14ka belediyede, 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Türkiye-İrak hududu 
Heyeti murahhasamız Mardin

den hareket etti 
İçtima Musul' da yapılacak 

MARDiN, 29. (Milliyet) - Türk-Irak daimi hudut komisyonun Türkiye heyeti 
murahhasası dün saat beş!e Mardinden Nusaybine hareket ebnÖşler, vilayet kona 
ğı önünde Mevki kumandanı Salih Paşa, askeri, mülki rüasa ve halktan bir çok 
zevat tarafından uğurlamışlardır. Bir lh liram !atası heyetimizi selamlamıttll'. 

Nu.sayhinde hariciye murahhası Fuat Abdülselam Beye mülaki olan heyeti· 
miz bugün Musula hareket etınişlerdir. 

Tü.,kiye heyetini a§ağıdak.i zevat le ~kil etmektedir: 
Baş mürahhas : Mardin Valisi Rifat Talat B. Hariciye mürahhası: Büyük el· 

çilik müateıari Fuat Abdülselam B. Ask eri mürahhaslar: Binbaşi Ali Galip, Kı
demli yüzbaıı Nuri Beyler. Tercüman: Şamrah nahiyesi müdürü Sadettin B. 
Katip: Davut B. Komisyon içtimalannı n yinni, yirmi beş gün süreceği tahmin 

edilmektedir. 

ı.. Sergide dün yapılan toplanhda 
• 
lzmir sergisine de iştirak 

kararı verildi 
Dün Yerli mallar sergisinde bir 

toplantı oldu 
y .,,,ı; mallar .ergisine iştirak eden 

eof>abı sanay.İ pavyonlarını yeni tekle 
..,kmuşlardır. Önümüzdeki beş gün 
zarfında ~de eskisine nazaran da
ha geniş miykasta hareket olacağı tah
min ed>lmel<tedir. 

Dün akşam aergide sanay.i wnum 
mücliirü Recai , 1'.lDlİr beynelmilel pa· 
nıwyırı komiseri Baha, l!rtnat ve Ta -
ean\lf Cemiyeti Lrtanbul mümesaili Da
niş ve lnı.nbul Ticaret OdMı tetki
kat pıbe.ı müdürü Halda Neaihi Bey
lerin ~e ıergi l>e!'tİp heyeti ve 
..ar sanayiciler bir içıtima yapmıflan!B'. 

Bu içt"-d>l lstoanbul ...ayi ........ 
...._ 9 eyeuı beynelmilel lzmir pa· 

naymna işt:irakleci meselesi üzerinde 
görüşülmüştür. 

Albncı yerli mallar oergisiııe işti
rak edaılerden ekııerAi l:ı:mir ıergisi
ne iştiraki kabul ebniştir. 

Yakında sergide eri>abı sanayi bir 
içtima Y'!Parak yedinci yerli mallar 
~gisinin Avrupa sergileri teklinde ve 
fevkalade bir tekiJde ho:zırlanmasr et
rafında görüşecelol.,.,.fir. 

Dün şehrimizde b...lunaın Alman sey• 
yah'lan da sergiyi gezmişler ve kül-. 
liyetJi mübayaatta bulumnuparchr. 

Dün aktama kadar sergiyi gezen· 
knn yekôou 283.000 kqiyi geçmi§
tir • 
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HARİCİ· HABERLER 
lngiltere 

Lf] 
De • . .. :" • . · f..? ·~ıt· .; . . . 

DAl'.i 
I spartadaki feyezanın yaptığı 

Osmanlı hürriyet cemiyeti Sela
nikte nasıl tesis edilmişti? · 

Havacılığı 
Dünyanın 
Birincisidir 

Bahri meseleler 

İngiltere - Italya 
Mülakatı başladı 

Fakat mükalemeler bir tet
kik mahiyetinde kalacak 

talıribat • ii~ 
ISPARTA, 30 ( A.A.) - Şehrin ortasından geçen çayın cunıa g •İl' 

kü leyeza.nı neticesinde 8 ev tamamen ku.m ve taşla dolmıq, 6 e~ 
de dış kısımlar:ını harap etmiş~i r. . .. .. alı. 

Dün ye 
Çeşidi a 
mıdır. A 
luss)un 
Yanın a 
rnüşküli 
/ıijkfimE 
•arsıntıı 
bile artı 
ediliy01 

liği Yap 
nılı;yor, 
şekilde, 
Sırbrat< 
Macari 
!arın iç 
lekfin. 
fe/ etr; 
ler de 
-Fra 
isteme, 
lanmıf 

ikinci kısım 
Terakki ve ittihat cemiyeti Pa

riste senelenl.enberi çalı"11akta i
ken selanikte de bir "Osmanlı Hür
riyet cemiyeti,, teşekkül etm' ,ti. 
Bu cemiyetin teşekkül sureti aşa
ğı yukarı ~öyle olmuştu: 

Ahrarane fikirlerinden dolayı E
dirnede hapse mahkum edilen 
posta memurlarından Talat Bey İs· 
minde bir genç hapishaneden çık
trktan scnra Selaniğe gelmişti. Ta
lat bey Selanikte dahi büriyet uğu
runa çalışmak İstiyordu. Fakat kim 
seyi tanımadığı için buna muvaf
fak olamıyordu. Talat bey bu mak
sadına nail olmak için mevcut bir 
tefekküle girmeğe karar vermişti. 
Orada kendisine taraftar kazana
cağını ve fikrini daha çabuk ve da
ha kolaylıkla kabul ettireceğini Ü· 

mit ediyordu. 
Talat beyin hatırına gelen ilk 

zümre Bektaşılardı. Beklafıların 
hür fikirli insanlardan olduklarını 
biliyordu. Onlara intisap ederse, 
Abdülbamidin istipdadına ve zul
müne karşı mücadeleye giri,ile
cek arkadafları onların arasında 
seçmek güç olmıyacaktı diye dü,ü
nüyordu. 

Talat bey bu suretle mefgul iken 
evvelce Pariste ve Cenevrede bu
lunmuş olan bir iki zatı tanımıştı. 
Bunların iç· nde bir iki zabit te var
dı.Bu yeni arkadafları Selanikte as 
keri rü,tiyesi Fransızca muallimi 
kolağası Naki Bev. Sanayi mefdebi 
müdürü lsmail Mahir efendi ve 
Avrupada bulunduktan sonra Sela
niğe avdet etmi, olan Rahmi ve 
Mitat Şükrü Beyler ve bir de Müf
tü zade Ihsan beydi. Talat bey ni
hayet hem mason olmuş ve hem bu 
arkadaşlarla anla,arak "Osmanlı 
hüriyet cemiyeti,,ni kurmağa mu
vaffak olmuştu· 

Bu birkaç arka.daş müzakereleri
ni Selaniğin kule kahvehanelerein
de toplanarak icra ediyorlardı. 
"Osmanlı hürriyet cemiyeti., Ta

lat paşa tarafından tefkil olunduğu 
esnada Selanikte bulunan bazı za
bitler de kendi aralarında gizli bir 
cemiyet kurmuşlardı. Bu cemiyetin 
ismi yoktu. Yalnız maksadı ma
lumdu: Günden güne devleti uçu
ruma doğru sürükleyen Abdülha
midin idaresine bir n'.hayet verdir
mek! 

Bir zaman sonra Talat beyin te•
kil ettiği Osmanlı hüriryet ccmiye
tile zabitlerin kurdukları bu cemi
yet birleşmişlerdi. Zabitlerden mü· 
rekkep olan cemiyetin en ileri ge
lenleri Ömer Naci, Hüsrev Sami, 
Sapancalı Hakkı beylerdi. Bu za
bitlerin gizli bir cemiyet kurmala
rına evvelce Avrupada bulunan 
ve sonradan Selaniğe gelen Ali Şe
fik bey sebep olmuştu. 

Ömer Naci bey bir zaman sonra 
hu arkadaşlar arasından ayrılarak 
Parise g:tmi,ti. Bu ayrılma bir gün 
Ömer Naci beyle Rahmi Bey 
arasında · çıkan bir ihtilaftan ileri 
gelmişti. Ömer Naci Bey herhangi 
bir sebepten dolayı cemiyetin, bir 
içtimaında hazır bulunamamı.ıı 
ondan sonraki içtimada Rah
mi Bey içtimaa gelmediğin
den dolayı Ömer Naci Beye bi
raz çıkışmr! ve bu tevbih ikisi ara· 
sında bazı nahot sözler söylenmesi 
ne sebep olmu,tu. Bunun üzerine 
Ömer Naci Bey darılarak cemiyet
ten ayrılmı' ve Paristeki arkadaş· 
!arla beraber çalışmak üzere Sela
nikten Parise kaçmıştı. 

Selanikte teşekkül eden bu iki 
cemiyet henüz birleşmemiş iken 
doktor Nazım bey de Paristen Se
laniğe gelm.iş bulunuyordu.Nzım 
Bey " Osmanlı hürriyet cemiyeti" 
\le temas etmeğe memurdu.O cemi 
yeti kuvvetli ve muntazam bir hal
de görürse,bu hususta yazacağı ra
por üzerine Paristeki "Osmanlı Te
rakki ve ittihat cemiyeti" ile Sela
nikteki "Osmanlı hüriyet cemiyeti" 
birleşeceklerdi.Nazım bey Selanik
ce hoca kıyafetinde dolaşıyordu.Se
lan' ğe geldiğini akrabasına hile ha 
l-~r vermemişti. Selnikten "Meh
met imzasile Parise yazdığı ilk 
mektuplarından birisinde zabit~er 
tarafından teşkil olunan komıte 
hakkında diyordu ki: 

"Burada sekiz on kifi bir komite 
tesis etmişler. Efradının içinde bir 
iki zab · t, Nacinin tanıdığı bir polis, 
birkaç ta mülkiye memuru var~.ır. 
Biz o komitenin efradından degıl
ken efradının hüviyet'erini b;Jiyo· 
ruz. Buna da sebep komitenin ihti-

yatsızca hareketleridir. Yarın bun
ları hükumette bilecektir. Evrak 
getirtmek için vasıta gibi kullan
dıkları adaını ı' ıhi hükumet haber 
almış. Bizim cemiyetin efradından 
birisi o adam nezdinde taharriyat 
yapılacağını bize bil<lirdi, biz de ih 
tiyatsız komiteye keyfiyeti bild'r· 
dik. Burada politika meselesinden 
dolayı tevkifat yapılması simdi bi
rim işimize gelmez. Cemiyetimizin 
efradını ve bunlar sayesinde mad
di ve manevi kuvvetimizi artırmak 
devrinde bulunuyoruz. Hükumetin 
dikkat nazarını celbetmeden evvel 
cemiyet efradını dört, beş yüz kişi· 
ye çıkarmağa şiddetle ihtiyacnruz 
vardır. Bu noktaya iritmeden evvel 
hükumetin tak '. batına maruz kala
rak vakit ka)'ibetmemeliyiz. 

Halbuki bu ihtiyatsız komite üç 
beş kişiye evrak okutacağım diye' 
hükômetin dikkat nazarına çarpa
cak hareketlerde bulunuyor. Geçen 
gün bir kahvehane masasının üzeri
ne nizamnamenin son sayfa-sındaki 
yemin suretini yazıp mazrufen bı
rakmı'1ar. Bunu imza ettirmek su
retile cemiyete efrat kaydetmek 
ted•biri burada para etmez ve ede
mez. Bu usul Türkiye haricinde 
kalan mahallerde takip edilebilir. 
Halbuki dahilde hiçbir kimse ismi
nin bir yerde mukayyet olduğunu 
görmek istemez. Böyle ih•tiyatsız 
çalışan bir cemiyet kimsenin itima
dını da kazanamaz. 

Velhasıl kardeşim, bu acemi ze
vatın sellemehüsselam hareketleri 
Bizim cemiyetimizin terakkisine 
sekte vuracağını nazarı dikkate a
larak bunlara nasihatte bulununuz, 
fakat bizim cemiyetin vücudundan 
harfı vahit bile yazmayınız Zira 
bunların içinde Nac'nin tanıdığı 
ve maatteesüf cemiyet hakkında 
maliimat edindirdiği o müptezel 
çocuk ta var. Bunlara kat'iyen iti
mat caiz değil. 

içlerinde hamiyetli, namuslu 
zevat yok değil. Lkin (kurunun ya 
nmda yafta yanar) darbı meselini 
hatırdan çıkarma, biz bunlardan i
şe yarayanlarını biliyoruz. Yavaş 
yavaş bunları içimize alacağız. Fa
kat heyeti umumiyesile münasebe
te girişmek biç te işimize, menfaa
timize gelmez." 

Bu mektuptan anla,ılacağı veçhi
le gerek "Osmanlı hürriyet cemi
yet;,, gerekse zabitler tarafından 
teşkil olunan gizli k~mite biribir
lerinin mevcudiyetlerinden harber
leri olınıyarak Pariı. ile muhabere 
ediyorlardı. Osmanlı hürriyet cemi
yeti tahlif işinde o esrarıengiz sere
moniye riayet ettiği halde diğer 
komite tahlif meselesine ehemmi
yet vermiyor ve hatta kahvehanele. 
re bırakbğı yemin suretlerile aza 
kazanmağa çalı,ıyordu, doktor 
Nazım bey Part&te Bahatt'n Şakir 
Beye gönderdiği mektubunun so
nunda bu meı.ele hakkında diyor

--o--

Sir Philip Sassoor'un irat 
ettiği bir nutuk 

LONDRA, 30 (A.A.) - Luisolsbi
re muhafazakar konırresinde söylediği 
bir mrtukta Sir Philip Sassoor, hü
kU:metin hava siyaseıbni hararetle mü
dafaa etmiş ve demiştir iri: 

LONDRA, 30 (A..A.) - ltalyan 
deniz mütehassısl M. Ram.eri Biscia, 
evvelki gün buraya gelmiş.t:ir. 

Bugün harici.ye nezareti ile temasa 
geçecektir. Mütehassıs, ~unları söyle
mişh.T: 

Sel, beledıye tarafından yenı yaptırılan belon bır köpruyu aY Jı 
larından sökerek elli metre sürüklemiştir. Arazi üzerinde ekinlerd~ ii~ 
milhim hasar yapan selin maddi tahribatı tesbit edilmektedir. ~"~ıır 
bir saha iki buçuk metre derinliğin de ku.m ve taşla dolmuftur. Aga ~ 
tamamen gömülü bir haldedir. Hil aliahmer cemiyeti ve belediye 1"'1 lından seylapzedelere yardım için mahallinde tetkikat yapılarak Je 
hal icap eden tetbirler alınmıs ve yardımlarda bulu.nulmustur. 

Aydında sıcaktan bir kadı~ ö/dii ,. - Bana kalırsa, bir taraflı silahla
n brrakma siyasetine girmekle 1 ngil • 
tere yanlış hareket etmiştir. Sadece 
.motör ve tayyareciılerin evW., tayya
Teoilerin ihtisas ve cesaıreıtıi gözönün .. 
de tlltulursa, bizim havactlığmuz, dün
yanın en birincisidir. 

''Vazifemin, diplomati.k bir mahiye
ti yoktur. Burada, bahriye nezareti 
ile mwtabok kalarak, teknik bir muhtr· 
ranm teferrüatını haz1rlıyacağun. 

Bu muhtıra, İptidai müzakereler 
açılmadan evvcl lngi!İz ve İtalya hü
i<lımetlerinin tasvibine arzed.ilecekt.ir.,, 

LONDRA, 30 (A.A.) - t.ngiliz • 
lta\yan bahri müzakereleri, hu sabah 
hariciye µezaretinde başlaıruştJr. 

~Y_DIN, (Milliyet) - Vilayeti mizcl'e de sıcaktan bi>" kadın. 0.ıJ; 
Denızlıden Aydına gelen Mehmet kızı 25 yaşında Ommü Nazıllt~ 
Hersu.nlu. - Gereniz köyleri arasını/ a Demiryolu alttında Akmezat rıı 31 
kiinde sıcaktan öldü. Maamalih 42 dereceye kadar yükselen hararel 
dereceye kadar düştü. , F almt adet İ l!ibaAle somıneu vazi

yetteyrz. Bu nisbetsizliği, diğer dev • 
~etlerin seviyesine yükseltmekle mi o• 
kw, oolan bizim seviyemize indir ·ıc!<
le mi olın", ortadan kaidomalıyrz. Sene
lerce, ikinci varziyetıi meY'tlana getirme. 
ğe çalı§'t'1<. Şimdi işe birinci vaziyeti 
tatı.lo' - uk ettinneğe mecburuz~, 

M. Gücü bisikletçileri Göre/ede 1 
GÖRELE, 30 ( A.A.) - Mu.hal ızgücü bisikletlileri dün gece ıtt41 Z. 

de bu.raya geldi/et'. Vaktin geç olmasina rağmen gençler ve halk tar~ 
lından tezahüratla karşılandılar • 

M. Kalenine 
Estonya Hariciye nazını 
M. Senjamaayı kabul etti 

MOSKOVA, 30 (A.A.) - Eston
ya Hariciye nazr.rı M. Seniamaa, M. 
K1tlenin tarafından kabul edilmiştir. 
M. Molotof, M. Senjamaa ferefute bir 
ziyafet v~tir. Bımda biitün hüku
met erkliını hazır buhınmuştur. 

Gece Estıı>nyamn MO$lrovad.ııloi se • 
fiııi M. Tofer tarafından M. Seniamaa 
şerefine bir ziyafet veriJmiı, bu ziya
f<ıııbe M. Molotof, büı'<ıimet ~ ve 
harioiye komiserl:iği ınümessôlleri bu • 
tunnıu:ptu.r. 

Ziyafeti sefu.leriın de 4tirak ettiği 
bir müsamere t.:kip etıniftir, 

Varşovaya gideıı Sovyct 
tayyareleri 

VARŞOVA, 30 A.A. - Varşova 
ya resmi ziyaret makısadile gelmiş o
lan Sovyet tıryyarecıileııine hımada çok 
samimi bir kabul gösteri!mektedit-. 

Yan resmi .gazete Pokka Leh ha,,, 
gemilerinin Lenİng>'atta ziyarette bu
hmcJuldan ve Sovyet harp gemilerinin 
de yakında Gydnia'ya gelecelo!erini ıu.. 
tırlıııııt:rk<tan 10nra So"yet Lehislan as
keri mahafili anosmdoıki bu temaslar • 
dan beyanı meımnuriyet eyleındrtedir. 

Mari Dresler öldü 
SANTA BARBARA • KALIFOR

NIA, 30 (A..A.) - Meşhur sinema ar
tislıi Marie DreHler vefat ebniftir. 

Su rnükiJemeler, sonbaharda, mü • 
tehassıslar gelinceye kadar bir tetıkik 

mahiyeı>nden ileri gibniyecd<tir. 

Pariste 
-·-

Faşist aleyhtarları bir 
nümayiş yaptılar 

PA·RIS, 30 (A.A.) - Sosyaüs:t ve 
lroırıümı.t fırkalarile müfrit sol cenah 
teşkila1ılan mensupları bu sabah Jean 
Jaureı için Pantelıeon önünde bir ih
tifal yapmıloiar ve wlha olan merıbuti
yetlerini ve faşist ale)'dııtarLıklarını be
yan etım.iş!erdir. 

Kuvvetli bir polis Jroı,domı tesis .,_ 
ı!ilmltti. Fakat z,,.,.tarun müdaba:le • 
sine ruzuım ka~121n tezalrürat bir 
çok n .. tuı.lardan sonra ha.dises.izce b:t. 
miştir. 

Feci bir kaza 
TORINO, 30 (A.A.) - Ponteti

cinD'da içinde yirmi kişi bulunan bir 
ka.nD o~ımıobil devrilmiftir. Şhndiye 
kadar beş ceset buhmınuşt<ur. 

----<>--

Alman - Belçika 
müzakereleri 

BRUKSEL, 30. A.A. - Alman. 
Belçika müzakereleri 6 ağustosta tek 
ı·ar b.a§lıyacaktır. Belçika Almanya ile 
olan ticaret açığını kapayacağı ümidin .. 
dedir, Haziranda iki taraf mutabık kal· 
mıştı. 

Fa.kat birdenbire Almanyanın mali va
ziyeti fenalaştı. Ve tediye ve kambiyo 
siyasetinin tatbikine zaruret ha.ıl oldu. 
Müzakereler Dave'I ve Y oung işJkrazla ... 
rma ait tediyeler ile Clearing hakkında 
çereyan edecektir. 

Kurultay için 
Türk dili kurultayı hazır
lıkları bürosunda faaliyet 

ISTANBUL, 30 (A..A.) - Tüne dö
li tetklk cemiyeti umwni katipliğm
den: 

!ikinci Türl< Dili kvrukayı hazrrlık
lan bürosu umumi katip lbraıhi.m Nec
mi Beyin reisliği aıltında, Çaıınl&<ale 
melrusu Allı.met Cevıtit, Ordu memnu 
Ali Canip ve dolııtor Saiım Ali Beyler
den mürekkep olari?.lk dün öğJeden ev· 
vel ve öğleden sonra iıki toplantı yap
mıft.r. 

Bu iı!ri toplantıda da kurultay için 
gelen tezlerin teı:lcilldeırile uğraşıhnış, 
bunlar hakkında karar ver.:ılmiştir. Mer
kez biiro>u, 1 ağu.rlos çarşamba günü 
saat ıo da yeniden toplan:acalobr. 

--o-

Bir genç vapurdan dü~tü 
lZMlR, 30 (Milliyet) - Mernn 

vapuriı.. htanbula götimilıme!kte olan 
Muğlalı Ahmet namında bir genç Diki
li aç .. larmda denize düttü ve boğul
du. Ceset bulunMnımu§<br. 

lzmir borsa heyeti 
IZMIR, 30 (Milliy.ıt) - Borsa in

tihabatı neticelendi. Yeni heyete ceva
hirci Şükrü, Knkağaçlı Kazım, Mene
menli Muzaffer, Akşdıir Bankası mü
dürü s.-ıam; zade iya, Çöm... zade 
Mwaıtala ve Mazhar N...ullah Beyler ae
çilmişle2'dir. 

Kağıt fabrikaıı imtiyazı 

F R J 
H iilı:Uınetçe kabu 1 edilen san.ayi pro-

r an Sa turu usya - aponya gramında kağıt -ünin deWet: tara-
TOKYO, 30.A.A.- Sovyet sefiri M. lmdan tesis ve idaresi takarriir etti • 

Jurenef, Japonyanın Çin Şark demiryol· ğıinden lstanbul , Bolu, Zonguldak, 
4342 kilometre 147 saat !arını satın almak için 23 temmuzda Kas<t.amoou, Sinop, Buna, Bllea],, vila-

14 dakikada devredildi yapmış olduğu teklife, Moskovanın ce- <yetlerinin miiııtemiren kağıt ihtiyaçla • 
vabıoı vermiştir. Alakadar mabafilde rım temin etmeık üzere bir milyon se-

PARIS, 30 (A.A.) _ Dün Pare kiz yüz bin lira sermay'l!li bir san'at 
Des P~c:es, bislklet koşu yen;.de ı.;,,.. zannedildiğine göre Sovyet Rusya J... müessese3İ vücuda getirilecektir. 
f~ kişi F.-ansa bisiklet tunurım biti- ponyanın tekliflerini reddetmekle bera- Bu müesseseleri kurmayı Sümer 
:pnde hazır bulunmu!Iarnll'. her müzakereleri inkitaa uğratmamak i- Bank taahhüt etm.i<ştir. Bu rnüegşe...,.. 

2~ merhaielik, 4.342 kilometre me- çin yeni blı- tavizde daha bulunmuş• leri kıınru.k İç.İn Sümer banka 25 sene-
safey.ı Fra_mrz Ant-anin Magne, 147 sa- tur. tik bir imtiyaz verilmesi veloiller heye-
at 13 dal.iıka 58 saniy.ı ille kazantlllf- 'tİnoe takaıriir etmiştı;r. _ , _ . _ 
mıştır. ltalyanın Martano 147 saat 41 y 
dakika 29 saniye ile ikinci F .. arulZ Unan tayyareleri Hava raporu 
~~ebie, .~ 48 '":'t 5 d~ 43 saniye Belaratta Sıfr derecei hararete ve deniz se-
ıle uçuncu gelnnşlerclir. h viyesine mdirihnit barometre bu sabah: 

Yenşa iştirak eden 60 koşucudan BELGRAT, 30 (A.AJ - On dört Saat 7 de 760, 14 te 759,5, derecei 
39 u yarrşı ı.ı..:-..:.ı_..,_ Yunan tayyareciaı,' -mı" bir ...;.,·-ette •uüu.-,,,_.., •ç• -,- hararet 7 de 22, 14 te 27. Azami dere-

221 kilometre!~ Paris • Coon ara- bulıımmak üzere Bükreşten buraya gel- cei hararet 28,5, asgari derecei hararet 

Son orman yangınları 
Orman umum müdihılüğüuden '~ 

rilen malimıata göre, &on bir iki ı.of 
ta iç>nde Borsada Karadağ., Küıab~ 
da Koca.sürü, Kemalpaşada z_.-' 
Lil!"'eki:dc Suluca, Muğlada ~ 
yu, onnanhnnda yangın çılıınuş, tD 
dürülmü§'liir. 

Umum müdürlükçe orman Dl;;dii' : 
liilıılerine s>kr emirler verilmiş, ıııuJı1' , 
faza meınll'l'larmın daha dikıkatlıi b<l 
lunmalan bildir.ilmiştir. //. 

Son yangınl....da binlerce liral 
servet heder olmu~t.ır. Yang...Jar• ,.. 
bebiyet v ... en köyloiioler sıkı suretıte 1'' 

lcip edilmektedir. Suçlu!.,.. şiddetle el' 
zalandrnlacaldardır. 

Çiçekçilere ve çiçek 
meraklılarına 

Adalan Güzellettirıne cemiyetio~"j' 
3 ağuıto& cuma günü saat on seklt e 
Büyükadada yapdacak çiçek savafl el' 

nasında ayrıca bir buket müsabakaıı• d• 
yapılacak ve kaznanlara madalyalar yÇ 

rilecektir. Çiçek sevgi ve merakını art' 
!ıracak bu müsabakaya bütün lst.,.ııul 
çiçekçilerinin iştiraki hassa.ten rica olU' 
nur. 

Talebeye 
Gün doğdu 

du ki: undaki son merhaley; 7 saat 11 ılaki- mişlel'<lir. 19 5 

B
. d' ka 4l san.iye ile Belçikalı Silvere • Tayyarec;ler, ça-arılba gW.ü Sof- ' Rüzgar yıldızdan e......: ..... :-. Azami 

- ıtrne t - U-- kazanmı_.- 'd·--•'-1 ·• •m...,-, ···~• ~~· · yaya gı """" erdir. şürati aniyede il metreye çd.mış.tır. 

(Başı 1 inci sahifede H -
bulunmaman bu sebepl ... deıı biri İ' 
<li. Maarif veka1eti yaptığı t~ 
neticesinde eylülde yap>laıcaık balO"' 
!orya imtihanlan iç<n mühim karat" 
lar vermİ§, yeni bir tekil teabit etınİf' 
tir. Bu hususta, dün lise ve orta ıoelı' 
teplere b'r tamim gelmi§tir. Eyiılld6 
yapılacak bakalorya imtihanl.;..,...ı• 
sınıf muallimleri kendi talebelerioİl' 
imtihanlannda bulunabilecektir. ve· 
kaletin bu kararı her tarafta meırt"11 

niyet uyandımııflır. imtihanlara 1 Ef 
IUlde baılanacak ve 20 Eyliile kadat 
devam edecektir. Her imtihan ara$1P 
da iki gün faaıla bırakılacaktır. fııılİ' 
hanlar, ders muallimlerinin de ittiralı: 
edeceği, mektep idaresi tarafından '6 
çilecek bir encümen tarafmdan yaP1' 

lacaktrr. Bu encümene mektep miidill' 
!eri r:yaset edecektir. imtihan sualle' 
rinden fen bilgisi, türkçe ve edebi}"•t 
sualleri kapalı zarfla Maarif Vek~ 
tinden gelecek ve bu der•lerin imli" 

hanları tahriri olaca.kıtır. Diğer d~ 
lerin imt'han sualleri, evvelce t.,,ı.ıt 
edilen sual listesinden ıintihap .,djlO' 
rek imtihan yapılacaktır. Liae ve art" 
mekteplere yeni talebe kayıt ve Iı:a ' 
tbulü 20 Ağuatoda baılıyaeak, 30 /<' 
ğustosta bitecektir. L-;:E::;:c-;:N-;:-:--E'""':'B_i_M:-:::-:A-:-:T'::':B~u~A~T~ı;:.:N:..::D~A~~o~K=-=u-=o~u=-==K::L::.:A=.:.R:..:ı:.:M::.:.ı =z_) 

Şark lokarnosu alm<ısı la:ı;mgel:r. H<ılbuki lngiltere yük maddi menfaatlerini mucip ohca· Habeıistana gönderi
lecek Fransız. Hariciye Nazırı M. Barthu' 

nun geçen halta Londrayı ziyareti Aıı
rupa emniyeti meselesinin harp son ... 
rası tarihinde son la.slı tefkil etmekte· 
dir. Bu emniyet meselesinde lngiltere, 

· M lletler Meclisi muahedeleri, Lokar• 
n!> ve Kellogg paktlarile iktifa edebi
lrr; Fakat Franaa, Almanya ile arala· 
r.!ndaki ez:eli geçimsizliği gö:zönünde 
tutarak büttün Avrupada itiltiflar ve 
pak t ~ar yapılırken kend:si.ni e·mn ··yet 
tahttrıda bulundurmak mecburiyetin· 
dedir. Tekli/ edilen Şark Lokarnosu 
aranılan emniyt!tin en son tecellisidir. 

f'ransa Milletler Mecli• nin temı'n et 
tiği umumi hima)ieden maada küçük 
itilaf ılfı Polonya ile anlaşmı§tır; fakat 
Almanyada kan§ık vaziyet ııe Alman
yanın Milletler Mecli•inden çekilmesi 
dofayu;'le t!aha büyük ihtiyati tedbir• 
fer almak lüzumunu hissediyor. Fran• 
sız teklifi bir dereceye kadar Alman• 
)'anın da himayesini i.ıihdal ediyor. 
Tcuavvur olunan Şark Lokarrj •u, Al
manyanın Milletler Mecli8 ne aııdeti
ni, RusJ/Gnrn kabulünü de §imdiye ka
dar ve bilha.!sa Fransanın tesirile Al· 
maıılaı·dan esirgenen müsavat /tQk.kl .. 
run verilmf!aini temin e/ece.'ı.tir ... ·ran ... 
sa emniyet hususunda tatm ·n edilme .. 
dikce Avrupada silahsu:lanma yolun
da h 'çbir fey yapılmıyacağr anlaııldrğı 
için Avrupayı iki muhasım cepheye 
a ı rrmr,racak herhan;i bir proje /nl(il
tere tarafınclan kabul edilmel.dir. 
B rıaenaleyh lngi:tere hükUmetinin, 
ınahzurlu noktalarını rıkardıktan son· 
ra bu projeye karşı mü!alt bir 1.Jazoiyet 

bundan daha Fazlasını da yapmqtır. ğını gösterecektir, (NEAR EST) 
Şark Lokarnosunun muvaflakıyettinde Al 
en mühim amil olacak olan Almanya- manya ve Avustur-
ya Fran•u. projesini tavsiye etmiştir. yada bir 

Şark Lokarno•unun Ba!lıan devlet· 
ler ni aliikadar eden ciheti, mevcut mu kitabın m Ü sade resi 
ahedelerde herhangi bir ta:Jilathn ya- J\merikalı gazeteci H.R. Knicker-
ptlmasına. · müsait olmamasıdır. Sulh bockerin yazdığı ve Berlinde Rowolhlt 
muaheJelerinie Avrupanm sü~ü1una neşriyat müessesesi caralından Alman 
daimi bir mani teşkil eden-bazı mad- ca olarak neşrolunan ( AvrupaJa harp 
delerin yeniden dostane bir §ekilde olaca!< mı?) c•mindeki kitap Almanya. 
müzakeresi için Avrupa efkarı umumi- da p:Jl~çe toı;latılm.ııtır. Bu kitap hal· 
yesini rkna etmek üz.ere uzun müidet talarca müddet kitaplıaneler:n vi:rin-
çalı,ddı. Bu teşebbüs gene Fransrz te lerirıde ıJe b;i~ün istasyonlarda kitap 
sirile muhtelif milletler arasm:laki satan kulübelerde teşhir edilmİf ve sa-
ihtilafı kalrlırmadı. Çünkü, bazr dev- t.lmı§ rdi. Amerikalr meıhur gazeteci-
letler muahede/erden istifade görmek- nin bu hitabı vasi bir anket mahiyet·,.,. 
le beraber bazıları da müşteki vaı;'yet. de olup muharrir bunda Almanyayı 
tedirler. daima bir i•tifham ile ifade etmi•tir. 

Tadilin esası ise dostane bir §ekilde Kitapta sulhün muhafazası d.;ha 
olmak zaruretindedir. Tadil tııraftar- 3 ita 5, yahut 10 •ene için muhtemel 
farı Avrupanın daha büyük bir akkli gö•terilmekte ve bu müddet zarfınd:ı 
selim göstereceği zamana kadar teslihat müsabakasının .. eğer önüne 
beklemek me<"bııriyet:n:Jedirler • geçilmiyecek olursa • harp tehlikesini 

Fransanı.n arzu ettiği derecede emni arttıraccıiı kaydolunmahtcu:lır. 
yeli elde edip etmiyeceği henüz mu Bu kitaptan b~ka AlmanyaJa ec• 
li'ım değildir. Eğeı Fransa bunu temin nebi gazetelerin de müsadere•i devam 
eder ııe Alman • Franınz. geçimsizliği etmektedir. Temps, Matin, Le Journal 
tamamen r,eya /ı'.!men berforar ed lir· t•e Ch 'cago Tribune gazeteleri tekrar 
,.., s ·1ahsı:ı;lanma işinde belki partik bir z.ab;tai hafiye tarafından toplattıMI· 
yel bulu'1a<ak ve Avrupada daha iyi mıştır, Amerikaü Ken:cherbockerin • 
bir hııvanrn e:nnes; is:in zemin hazır· )'ıtka,-da zikredilen kitabı, Avusturya. 
lanmış clacaktır ve bugün muhade!er• nın dııhili siya.seti hakkında hakikate 
de yapılacak tad:Tattrn harbe yol aça- istinat etmiyen yanlq ııe lena hüküm

cağı korkusunu besilyenler bu hareketin leri ihtiva ettiği sebep gösterilerek A
yalmz sulh abidui'lin temeltaşrnı te~- vusturyada,da da müsadere edilrniş-

(Neue Züricher Zeitung) 
liil edeceğini deifl, ayni zamanda bu t.'r. 
gün buna muarı.z o~an develtlerin bü~ 

Yunan baş hekimleri 
Habef hiiki'ımeti, Habeşiııtan ordu

su umuru sıJ,hiyesinin tertip ve tensi ... 
ki için Yunan hükıimeti.ne müracaat 
etmiftir. Bu talebi kabul eden Yunan 
hükumeti, Harp Akademisi müderris· 
ler:nden ve Yunan ordusu umuru sıh
hiyeıti büyük amirlerinden b04hekim 
M. Argiropuloılu bu husus için memur 
etmiştir. (Ta Neotera) 

Leh S. Rus ticaret 
münasebatı 

Varşovada Leh· S. Rus Ticaret oda· 
.sının verd ği ma!Umata nazaran LehU
tan ile S. Rusya arasında 1933 •ene
sinde yapılan emtia mübadelesi ceman 
yekun 77,5 milyon Zlotyye baliğ olmuf 
tur. B" miktardan Lehi8larun Rusyaya 
yaptığı ihracat 6 milyon Zloty ve Rus· 
yadan Lehistana yapılan ithalata 17,5 
milyon Zloty isabet etmekle ve Lehiş· 
tan lehine 42,5 molyon Zloty kıymetin
de bir aktiııite hasıl olmaktadır. Le
lıistanm ihracatlnda en mühim mevkii 
madenler ve maden ocakları eşyası teş. 
fıil etmektedir ki kıymeti 52,5 milyon 
Zlotydir, Rwlann gönderdiği eıyala
rın' baılıcasr 5 milyon Zlotyye baliğ 
olan hanrdemir ııe manganez, 4,3 mil
yon Zlotyye baliğ olan balık ve 4,2 
m;Jyoıı Zlotyye baliğ olan kürk ve de
ridir. (Neue Züricher Zetung) 

·Sporcularımız 
Moskovada 

(Başı 1 inci sahifede)' 
bale gelenler arasında sefaret <!<' 

kan•, muhtelif teıkilat rüesası, spoı' 
krtalan ve binlerce halk bulunuyord"' 
Heyetimiz Yeni Moskova oteline ind~ 
Hepsinin sıhhati yerindedir. Şehri<' 
her tarafı bayraklarunızla ve Tiirlı 
Sovyet dostluğu yazılr afitlerle don•' 
tılmqtır. tik müsabaka 3 Ağu.ıost• 
yapılacaktır. 

MOSKOVA, 30 (A.A.) - T~ 
spol"Cuları buraya gehnişler ve harici" 
y

0
e komiset'li ğinin bir mümenili iJe, 

muMelif spor leşek<lciilleni ve uuıııft>,,.;I 
mümessilleri tarafından ist.ilııhal edil• 
miılel'<lir. Misafirler, Kiyef bed<:, 
ni T eırl»ye !Çfedj.; reİ•i MösY"' 
Morosov tarafından selamJanmışlardlf'• 
Mümaileyhe Cevdet Kerim Bey cevaP 
vere<ek yapılan hararetli kabul resıni'1' 
den d<Jlayı teşekkür etmittir. 

Gazeteler ne diyorlar 
Türk sporculanrun muvasa\atındaıı 

bahseden Moskova gazeteleri, Tiirl<: 
kadınının istih\aımdan bahsetmekt" .,e 
bilha•sa bu defa gelen heyete yüznle 
mi;.sabakaları faınpiyonlan olarak Le)'" 
la ve Cavidan hanımların iştil·akini e• 
hemmiyetle kaydetmekte ve !t,oorcıl 
Tıirk Hanımların ilk defa olarak Tiir• 
kiye hudutlarını alarak Mosko-'' yüi" 
me müsabakalarına iştirake gelmiş 0 

• 

duklarınr yazmaktadırll\r. 
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Yaralılardan üçü karpu;;ı; 
sergisi önünde 
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Küçükpazarda Hacıkadın cadde • 
C.nde Ali isminde bir manav vardır. 
Evvelkıi ak§81D 

0

Üzeri manav Ali dük
kanda otururken Etem ve Salahattin 
isminde iki ahbabı gelmiı, otunıp ko
nuımutlar, karpuz yemiılerdir. Biraz 
daha oturduktan sonra Salahattin kal 
kıp dükkanın içinde dolatırken ma • 
nav Alin'n balık avlamak için sakladı 
ğı dinamite gözü iliımi§ eline alarak 
bir müddet evirip, çevirdikten sonra 
(bunu ne yapacaksın, işe yaramaz, 
at sokağa) demiıtir. Dinami tin dolu 
ve patlamağa hazır olduğunu bilen 
manav Ali, bu söze gülmekle muka • 
bele etmif ve (istenen bir tecrübesi
ni yap) cevabını vermiıtir. Dinamitin 
biraz eski olması hasebiyle Salüıat• 
tin (sen atmazsan ben atarım) .Uyip 
dinamiti sokağa fırlabnlfbr. Dinami
tin abldığı cadde kalabalıktır. Fakat 
bereket venin bu sırada dinamit pat 
l•mamııhr. Manav Ali buna biraz kı
zar g 'tn olarak gidip dinamiti getir
meaini ve onu ne mü~küllerle eline ge 
çirdiğini oöylemitse de Sali.hattin bu 
na ehemmiyet verm.em.iı ve h&la es-
kiliğinde ısrar ebnit ve el'ndeki ıiga
ra atePle dinamit fitilini ateılemit • 
tir. Dinamit 40 saniye kadar a.teı çı -
karmamı§ ve sonra birdenbire patla
mııhr. Salüıattin kazadan evvel geri 
çekildiğinden kendisine bir§ey olma • 
ıruı, dinamiti söndiinn.ek iıteıyen ma
nav Alinin sağ eli parmaklarından ve 
Muatafa isminde bjri muhtelif yerlerin 
den, Cemal ve Etenı adlarında iki ço 
cuk ta bacaklarından hafifçe yaralan 
mıılardır. 

kil eden bu sözler Üzerinde mahke -
ınede derhal bir zabıt varakaıı tan -
zim edilmit ve ıuçlu müddeiumumili
ğe aevkedihıı' ıtir. Y erasimoı hakkın
da kanuni takibata tevessül ohıiı.muı 
tur. 

Üsküdar - Kadıköy 
tramvıııyı 

Osi<üdar • Kadııköy tramvay tem· 
.dit hattı faaliyeti iler!eme&.ıtedir. Haıt
tm bir uaı Suadjyeye k .. dar va.s.ı ..ı. 
IDllftur. 

Bir kol da Kala.TIUŞA doğnı ileriı!e 
meMedir. Bu hat F""~ceye ka.da,. 
uzablaoaktrr 
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Radyum ve 
"Curie,, ler 

Yazan: Necip DVRRÜ 
Radyum arzda az m:kdnrda bulu-' . nan ve istihsali müşkül olan bır ma• 

dendir. 1913 senesine kadar bu made 
nin filizleri yalnız Amerika, Bohem· 
ya, Portekiz ve Madaga&lı:ar'dan çıka 
nlır ve cihan ihtiyacı Amerika tara • 
fından tem·n edilirken, 1913 de Bel
çika kongosunda (Katagna) da. yapı
lan araıtrrmalnrda daha zengın da
marlar bulunduğundan, harp sonu bu 
damarlardan çıkarılan filizler Belçi
kada Anvers civarında iJlenmeğe ba§ 
!anınca, iatihsal merkezi Amerika. 
dan Avrupaya geçmit ve o zamandan 
beri Belçika Radyum piyaıasırun mo 
nopolu olmuıtur. 

Radyumun mevcudiyet:ndeki azlık, 
istihr,a\indeki zorluk fiyatının tefek -
kühinde hayret verici aeviyeler meyda 
na getirmittir. Cihan monopolu Ame
rikada iken bir gram radyum 85000 
dolara satılfl'dı. Bugünkü Belçil<a ntih
salatmda bu fiat 40000 dolar hizala
rında bulunmaktadır. Bu hayret veri
ci fiyatlar temaınen iktısadidir. Yer 
altındaki radyum mevcudunun yarmı 
kilogramdan fazla tahmin edilmedi • 
ğini ve ia.tihıalde mı"haniki, kinıyevi, 
fiziki fabrika tretmanlarmın yanında 
ince ibtiıaslı laboratuvar mesaisinin 
de bulunduğunu aöylenek bu fiat te
ıekküliinü kısmen izah ebnİf oluruz, 
mamaf h daha kat'i ve rakkamlara 
müstenit bir iza.h miitkül değildir. 
Bunun için şu misali hatırlamak ka
fidir: 

Madam Curie'nin Amerika seyaha
tinde kendis ne hediye edilen bir 
gram radyumun istihsalinde, 600 ton 
filiz ayıklanmış; 500 ton kimyevi 
madde kullanılmıf; 100,000 hektolit
re taktir edilmif ıu sarfedilmif; 150 
mütehasaıs bir ay mütemadiyen ça.lıt 
mış; 1000 ton kömür yakılrnıf .. 

Ra.dyumun yüksek f:yat ve yiik
sek faydasına bakılıp ta müşterisiz 
kalmadığı zannedilmesin. Bütün mal 
lar gibi radyum da iktısadi buhran
dan müteessir olmıdrla ve iik ~
!ardaki kadar müfteri bulmamakta -
dır. istihsali 1922 de 15 gramdan 
1923 de 48 gramı ve 1924 de 110 gra 
mı bulan radyum, satrıta ayni diyag
ramı ti.kip etmem;ştir. 

Radyum, cunetherapie'de kullanıl-
1 

maktadır. Curietherapie'de ihtiaaa keı 
betmiş ldinıi.k ve hutaneler radyum 
tretrnımmı reımil etmeğe çalr~a· 
drrkw. Bu tretmanm en mühim tat-
b k aahaaı kanser teda.visidir. 

Radyum, saf oalrak istihsal edile • 
rek iatihlake arzediliyor zannedilme
ain. Ticarette, mühürlü cam tüpleri İ· 
çinde bulunan radyum, platin hücre
lere kapatılrnıt bromür solüsyonları • 
dır. . .. . 

Radyumdan bahsedince iki Curie'. 
yi hatırlamamak mümkün değildir.' 
Par·sli bir doktorun oğlu olan Pierre 
Curie, kimya tahıil etmif ve Paria be
lediyesinin fizik ve kimya mektebin • 
deki hocalığı ile kendini tanıtmıf bir 
Alimdi. Kanaı Madam Curie, 1867 de 
Vart0vada doğmuı ve taba.il için Pa
riae gclmi, Polonyalı bir kadındı: 
Mane Sklodowska •• 

Genç Marie Sklodowska, fiziki İ· 
limler Üzerindeki yÜkaek kab;liyeti 
ile, Sorbonne'da tahsilini ikmal ettik· 
ten sonra Pierre Curie ile evlenerek 
Madam Curie oldu. 

1896 da Henn Bequrel uranyum 
mürekkebatmın X ıualan gibi bir ta
kım ~ualar neşrettiğini bulmuştu. iki 
Curie, uranyum mah.!louli.tının bu ka
bil §Ualan muhtelif suretlerle neşret
tilderini analdılar ve bu mürekkebat
taki maddelerden birinin bu hassaya 
malik olması lazım geldiğine hükmet
tiler. Bu hükümlerini hareket noktaaı 
yapan iki Curie, uzun çalıımalardan 
sonra, pechhlende'den bir takım mü
rekkebat iatih1&1ine muvaffak olarak 
radyum ve polonymn'un mevcudiyeti
ni ke•fettiler. 

1898 de akademiye bild"rdikJeri bu 
kesi(•]erile, kan koca iki Curie'nin be 
feriyete yapmpış oldukları hizmet, on 
ları ehedileıtirecek kadar büyiiktür. 

Ucuz ayakkabı isteriz 
Geçen gün tanınmış biiyük bir 

kunduracı ile konuşuyordum. Bana 
üç çeşit ayakkabı çıkarıp gösterdi: 

- Vçü de ısmarlamadır! Şu gör
düğün çifte dikişlisi on a~tı liraya!. 
Öteki on liraya ..• Beriki de altı lira-
ya ... 

- Daha ucuzu yok mu? 
Güldü: 
3,5 liralığı da var ama, dayan

maz. Ben bu küçük konu'!'fladan 
anladım ki, giyilebilecek sağlam • 
ca bir ayakkabı için 16 lirayı göz. 
den çıkarmalı! 

iyi güzel ... Yalnız, fU var ki, ek
megın kilosunu dokuza, pirincin 
kilosunu yirmi beşe, fasulyenin ki· 
losunu on b're yerken, bir ayakka
bıya nasıl on altt lira verilir? 

- Elendi, sen de ucuzunu ister
sen, geçir ayağına bir po.tal, gez! 
Denilecek. -

Hayır! Kazın ayağı öyle değil. 
Ben, hem iyisini, hem de ucuzunu 
İsterim. 

Geçende: 
Köselecilerimiz bitiyor. Ayakka

bıcılanmız ölüyor! diye bağrışıp 
durduktu. Fakat köseleden yapılan 
ayakkabıyı ucuzlatmak için kimse 
bir feY düşünemedi. 
Ayakkabının iyisine, yanaşılmı

yor. Ucuzu ise kötü olduğundan gi
yilmiyor. Bunun ikisi ortasını bul
malı, yoksa, açık göz bir takım ya
pım evi işleticileri, daha yıllar yılı 
köselecilerimizin ensesinden çarık 
çıkarsalar yeridir! ... 

M. SALAHA TIIN 

VAPURCULU 
TURK ANONiM ŞlRKETl 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925. 

lzmir sür'at yolu 
Her PERSEMBE günü saat 

16 da Galata - rıhtımından kalkarak 
doğru lzmire gidecekbr. Bu vapur 
her pazar ırünü saat 16 da lzmir-

1 den kalkıp doiru latanbula gele
cektir. -

Jki Curie, radyumu bulmakla, yalnız 
fizik ilmin.in e5aalanru değil; tedavi 
uıullerin.in tekillerini de saramıt ol
dular. 

Mükafatlar, kürsüler, akademi a
zalıklan, namlarma izafeten tesis edi 
len laboratuvar ve enstitüler, köhne bir 
angann aoiuJ< bo§luğunda çalıfmağa 
alı§&n iki Curi'yi tevazudan ayırma• 
Jruftı. 

Yirmi gün evvel Haute - Souoie'da 
yatırıldığı aanatoryomda, radyum §U• 
alannın tekaıüfünden mütevellit za
af Te bitahiden kurtarılma.yan Marie 
Sklodowska ile, bugün, iki Curie ar· 
tık ebediyete intikal etınİ§ bulunuyor. 

Pi.erre ile kendisinin, ve hatt& daha 
çok kendisinin, k~şfi ol'\n radyum'& 
kurban olan zavallı Marie, Amdt • 
Schultz:'un ka'lununu bilmiyor değil
di; (bu kanun, X ve radyum şualan
nm canlı hüceyreler üzerine az ter
tipte tatbiklerinin ikaz edici, vasa.t ter 
tipte tatbiklerinin felç getirici; kuv
vetli tertipte tatbiklernin tahrip edi
ci olduklarını ifade eder) fakat ilme, 
beşe.-iyd" hizmet teşi onu bu kanu· 
nun çok fevkine çıkarmıtşı. 
Açık renkli çam tabutunun içinde, 

mütevazı Sceaux mezarlığının kuytu 
bir kötesine uzanan Mane Sklodow•
ka, kırk sene! k mesainin verdiği rub 
yorgunluğunu dinlendirirken, geriye 
kalan miras.ile nice ecel yolcuları o 
yolculuktan yüzgeri edilecek ve yafa 
manın tatlı Zf"vk ve saadetine kavuf .. 
mut bulunacaktır. 

lt\illiyet'in romanı: 37 

Mektepler Bayramı yarındı. Şeh- 1 
rin kır gezintisine elverişli yer~eri. 
birkac tane olmakla beraber hıçhı· 
ri bütÜn mektepleri alacak kadar 
geniş değildi. Onun için her ge • 
zinti yerine, alabileceği kadar mck 
tep ayrılmıştı. 

Kovan daha iki mekteple Göl • 
kaya gezinti yerine gidecekti. Ço
cukların sevinci bir akşam önce • 
den başlamıştı. Mektep idaresi yıl
da b'r olan bu bayramın yüzüsuyu 
hürmetine yetimlere bu sevinci ya 
ıak etmemişti. Sansaros arkadaş -
larına yarın ne oyunlar çıkaracağı
nı geceden anlatıyor, ağızlarının 
sularını akıtıyordu. Yakası kalkık 
mubassırın oğlu bunları uzaktan 
dinledikçe şimdiden kıskanmağa 
basladı. Çünkü bu oyunlara gire -
mivecekti. Sansaros'la o gündenbe
ri dargmdr. Barışmak istese bile 
San•aros barısmazdı. Gördüğü yer· 
df' görmezliğ~ gel yordu. Eski ar
kadatının adını bile unutan San • 
1>aros. ölürdü de onu oyunlarına 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
sokmazdı. Sansaros onun adım ger 
çekten unutmamıstı. Fakat arka • 
daşlan yanında onun adını söyle • 
mP:C mecburiyetinde kalınca: 

- Köpek Ufağı. ' 
Deı geçerdi. Öteki çocuklar da 

bu köpek Ufağının kim olduğunu 
anlarlar, ama kimseye bu sırrı söy
lemezlerdi. Mubassır bir duyarsa 
iş berbattı. Bir: 

- Köpek ben miyim? Oğlum 
mu köpek uşağı? 

Diye soracak olursa, sonra San
aaros'u kim kurtarabilirdi? 

Dah;. güne' doğmadan bütün 
Ko •an ayakta idi. 

Çocuklar hiç görmemiflerdi ama 
Gölkaya sahiden çok güzel bir yer
di. Aşa yukarı yanm kilometre 
kutrunda masmavi bir gölcük. E • 
peyce de derin. Dibinin kumlan 
prdılpırıl. Oturulacak küçük mey
danın köşes"nde ve gölün kenarın
da kocaman bir kaya. Ve kayanın 
tepesinde bir tek ağaç. 

Oç mektebin yerleri birer levha 
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K•l..AK.,, - .... ,. ...... 
Eski çamlar bardak 

oldu! 
Geçen gün akşam gazetesinde, 

kıymetli k<Rikatürcü "Cemal Na
dir,,in güzel bir karikatürü vardı. 

BAKI KALAN 
Cemal Nadir, eski bir atalar sö

zünden ilham alarak telefon şirke
tini parmağına dolamıştı.: 

- Eski camlar bardak oldu, di· 
yordu. 

Bu küçük atalar sözü, bende ye
di ı:ene önceye ait eski b!r hatırayı 
canlandırdı. 

"Milliyet,, namına Anadoluya 
seyyahat yapmazdan evvel bu ata
lar sözünü, ben de Cemal Nadir 
bey gibi yanlıs bellemiştim. 

"Eski camlar bardak oldu,, der, 
dururdum. Ha~buki Amasyada ba
na doğrusunu öğrettiler. Bizim tes
ti dedi;[:miz şeye orada bardak de
nir ı•e bardağı camdan değil, çam
dan yaparlar. 

B.ldiğimiz çam ağaçlarının içi
ni hususi burgularla oyarak testi 
şekline getirmek suretile .• Fakat 
bu o kadar güç bir iştir ki, bazan 
bir testi yam bardak yaomak için 
günlerce uğraşılır. "Amasyanın 
bardağı, biri olmazsa biri daha .. ,, 
tekeri emesi, buna işarettir. 
Amasyalı ağacı aplf arasına a

lıp başlar çalıfmağa/. 
Uğraşır, uğrafır, tam bardağı 

b:r biçimine sokacağı sırada, incel
tilmiş ağaç, bir yerinden çat diye 
çrıfl ayıverir. 
Bardakçı o zaman kızar: 
- Eh ... h! Amasyanın bardağı, 

biri olmaZlla biri daha .. diyiTJ, ö
nünde duran bafka bir kütüğe sarı
lır. 

Bunun içindir ki "eski camlar 
bardak oldu,, sözü, senin bildijfn 
o eski çam ormanları yok mu, İşte 
onlar birer b:rer yontaluo bardak 
haline geldi demektir! 

Kulak MiSAFiRi 

Istanbul ikinci İcra mem••rhığun1an: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesi mu

karrer bulunan ve temamma yemİ!lli eh

li vukuf tarafından dörtyüz otuz dokuz 
lira kıymef taktir edilen Edirne kapuda 
kiihriyeyi atik Alipafa mahallesinin bah
cevan oğlu sokağmda atik 16 ve cedit 18 
numara ile murakkam ma b>ğçe bir bap 
hanenin remamı 170 sehim itibarile 
97,50 hissesi açık arttırmaya vazedilmit 
olup 3-9-934 blriQıAne müsaıli! pazaır

tesi günü ıaat 14 ten 16 ya kadar daire
mizde açık artlo""f'OI ~ kılınacaktır. 
Arttırma bedeli mezkur menkulün te
mamına taktir edilen kıymet hasebile 
hiuei musibeye heaap edecek kıymetin 
yiizde 75 Pni bulduğu takdirde mezkur 
rayrimenkul hissesi mÜ§:teriıi üı:ündc 

bırakrlaczktır Aksi halde ıon artıranın 
teahhüdü baki kalmak üzere 18-9-934 ta· 
rilKne miiıa.dif aaJ1ı günü ıaat 14 ten 16 

ya kadar keza ~iremizde yapılacak o
lan ikinci ,., thnnasında dahi arttırma 

bedeli kıymeti mW>ammenenin yüzde 75 
tini bulmad ğı ıurctte satı§ 2280 nu-
maralı kanun ahkamına tevfikan ıreri bı· 
rak•lacaktır. Arttırmaya İflİrak etmek is
teyenlerin mezkur gayri menkulün kıy
meti .,.uh.....nınenenin yüzde yedi buçu· 
ğu ni•betinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat Il'ektubunu hamil bu· 
lunmaları laz,mdır. Haklan tapu sicille
rile sabit ohnryan İpotekli alacaklılarla 
diğer alakadarların irt!ak hakkı aabfip· 
lerinin hu haklarını ve hususile faiz ve 

mesarife dair olan iddialarını ili.n tari
hinden itibaren yirmi gün zarında evra
kı müsbitelerile birlikte dairemize bil
dirmeleir lazımdır. Akıi halde hafkları 

tapu ıicillerile sabit olmıyanlar satıf 

• 
ile ayrılmı~. Yetimler; talebesi az, 
fakat kıyafeti epeyi düzgün bir 
mektebin yanına düftüler. Bu mek
tebin çocukları hep kırmızı yanaklı
idiler. 

Çocuklar hemen biribirlerile dost 
oluverdiler. Bu mektep hususi mek 
tepmiş. Bu mektebe giden çocukla· 
rm babaları, bu mektebe her ay pa· 
ra verirlermif. 

Müdürler bir tarafa, muallimler 
ba,ka tarafa, mubassırlar öte tara
fa ayr1ldılar. Üç mektebin çocuk
ları karmakarışık, gülüyorlar, oy -
nuyorlardı. Husmi mektebin çocuk 
!arından bir tanesi srska ~ansaros'u 
pek sevdi. Kouştu, oynadı. Mubas
urm oğlu bir aralık kulağına eğil
di: 
·- Sen bununla çok tanışma de-

di. O hırsızdır. ' 
- Sen bana ne karıfıyorsun ?Ben 

seni tanımıyorum. 
-- Bana ne? iyilik diye söyle -

dim. Bir şeyini çalarsa karıtmam. 
- Gil buradan! Fitneci sen de! 
Hususi mektebin çocuklarından 

befi onu geldiler. 
- Ne var? Ne oluyor? 
- Ru çocuk için kulağıma hırsız 

dır dedi, ben de ona fitneci dedim. 
Sar. ı aros hepsini i•itmişti. He • 

men gitti kayanın dibinde, su kena 
rına olul'du. Kendini dinliyordu. 

Y almz balıklar değil. insanlar 
da biribirler;ni yerler ve garip de
ğil mi ayni kuvvette iki insan biri· 
rini tıpkı bir canavar gibi dişler, 
biribirini didikler, parçalar ve yer. 

Bir torik midesi hamsi iskeletle
rile doludur. Ayni cinsin biribirini 
yemesi ezeli bir düzendir. 

Karşımızdaki evde biri birini yi
yen iki mahluk ikamet ediyordu. 
Onun için bu fel~efeyi hatırladım. 
Yoksa bu sıcak havada tefelsüf ki
min umurunda. 

Bu karşımızdaki evde biribirini 
yiyen bu iki mahluktan biri gelin, 
öteki kaynanadır. Ama diyeceksi
niz ki bu bayat mevzuu da nereden 
buldun. Ben bulmadım. Tali ve ka
der beni bu hayat mevzuu ile karşı 
karşıya getirdi. Kabahat bende de
ğil. Hem de bu mesele öyle siz· n 
hergün işittiğiniz, belki de şahit ol
duğunuz "gelin kaynana,. davala
rından biri değil. Bu görülmemiş 
ve işitilmemiş bir dava. Amma da 
yaptınız ha eğer öyle olmasaydı 
ben de size bunu hikaye diye ya-

' zar mı idim? 
Efendim. Bu gelinle kaynana şu 

kar~ımızdaki üç odalı küçük evin 
sakinleri ve sahipleridir. Kayna
na, ihtiyar, yetmişlik bir koca karı. 
Gelin, ancak otuz yatlarında huy
suz bir taze. Hergün üç övün 
yemek, üç övün de kavga. 
bunu a ıe 

Diyeceks'niz ki bu evin erkeği 
yok mu? Bu iki kadın evde yalnız. 
mı ikamet ederler? Öyle ya. Bu 
sual hakkınızdır. Fakat size şunu 
berveçhi peşin haber vereyim ki hu 
ev erkeksiz gibi bir çey. Gerçi e
vin bir damadı var ama. Doğrusu
nu isterseniz erkek değil. O adam 
evde ha var, ha yol~. Ne anası, ne 
karısı onu adam hesabına koymaz
lar. Ve onun gözünün önünde her
gün, her saat, her dakika dalafır
lar, iffirler, kakrfırlar. Biribirleri
ni çahr çatır, yerler. Ve doymazlar. 
Kavga ile taayyÜf ederler. Gıdala
rı kavgadan başka bir sey değildir. 
Aralarında halledemedikleri, pay
latamadrkları nedir bilir misiniz? 
Hayat!. Evet biribirinin canlarım 
pay edemezler. Her dakika saç 
3aça, batbata bu iki mahluk ·biribir 
!erinin kanını emmek is eyen iki 
canavardır. 

Şimdi akfam olur olmaz bu üç o 
dalı, üç canlı fU küçük c:vin manza
ras: şudur: Damat be;: elinde bir de 
met prasa, iki patlıcan, bir kavun 
ve bir küçük f:te rakı eve gelir. 
Rakı da ne oluyor? diyeceksiniz. 
Y ooo. Onsuz olmaz. Damat bey ke
der'nden her ak,am içer. Onun key 
fine dokunmayın. 

Biz hazırlanırız.Çünkü pandomi
na, pardon komedya, o da değil 

bedelinin paylatmasından hariç kalır

lar. Millerıı&im vergi, vırkıf icarea.i tan
zifiye ve tenviriyeden mütevellit beledi
ye rüsumu müıteriye aittir. Daha fzala 
malumat almak isteyenlerin 11-8-934 ta· 
rihinden itibaren berkesin görebilmesi i
çin dairemizde açık bulundurulacak olan 
arttırma tartnamesile 933.600 numaralı 

dosyasında mevcut ve mahalli mezku
run evsaf mesaha ve sairesini havi va
zivet ve talmiri kıymet raporuıru görüp 
anlayabilecekleri ilan olunu•. (1531) 
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Çocuklar araya taraya Sansaro-
su buldu. 

- Sen sah!den hırsız mısın? 
- Ben hırsız değilim. 
- Ya öyle söylediler. 
- Köpek Ufakları adımı hırsıza 

çıkardı, da. 
- Hadi oymyalım. 
- Ben artık oynamıyacağım. 
Ne yaptı, ne ettise Sansarosu 

kaldıramadı. Sonra aklına bir şey 
geldi. 

- Eğer hırsız değilsen benimle 
oynarsın. Hırsızsan oynamazsın· 

Derdemez Sansaros fırladı. 
- Oynarım! dedi. 
- Oynarsan sana iki elma veri-

rim, bende dört tane var. 
Sansaros ilci elmayı cebine koy· 

du. Biraz oynadılar. Bir aralık üç 
mektebin çocukları da kayanın di
bine toplandılar, sevinç, yaygara, 
gürültü içinde ikide bir, bir şeyi 
alkı,hrorlardı. 

Müdür bey bir mubassır gönder
di. Drülitamın çocuklarına bu ka
dar gürültülü oyun yasaktı. Sonra 
terbiyeleri bozulurdu. Mubassır 
çocukların arasına sokulunca işi an 
tadı. 

Sansaros soyunmuf, bir içdonu 
ile kalmış. Kayanın tepesine çıkı
yor, oradan kendisini göle atıyor, 
dibe dalıyor, avuç avuç kum çıka-

facia başlıyor demektir. 
Kaynana - boyun devrilsin he

rif, bu karıyı başıma musallat etti
ğin İçin!. 

Kafi değil mi? Uvertür böyle 
başlar. 

Damatta ses yok. 
Ge!in - Sen kime karı diyorsun. 

· Karı gibi bafına taş yağsın inşal
lah. 

Damatta ses yok. 
Kaynana - !~itmiyor musun Ce· 

mil. Emdiğin süt haram olsun bu 
yabanın fırfıntısını başıma getirdin 
de başımı belaya soktun. 

Gelin - Şırfıntı sensin· 
Kaynana - Yetmiş yaşındaki 

kadına şırfıntı diyenin ağzını ben 
pars gibi paralarım anladı nmı so
kak siipürgesi. 

Gelin - Kadın çekil karşımdan 
beni belaya sokacaksın. 

Kaynana - Senden iyi belamı 
olur. 

Gelin (kocasına) - Aşkohun 
Cemil karına sokak süpürgeS'l' di
yorlar da sen oralarda değil,.in. 

Damat bey mezelerini hazırla
makla meşgul. 

Kaynana işi azıtır. 
- Sende haya olsa burada kıza

racak patlıcanlar dururken koca
nın karşısına geçip, yan gelip o
turmazsın. 

Naturalist hikayeci hayatı oldu
ğu gibi nakleder. F~kat bir Argo 
IUgati yazmak niyetinde olmadı
ğım için bu gelin kaynana mükale
mesini aynen yazmakta mazurum. 
Kulaklarınızın ismetine tecavüz et
memek için hikayemi kesiyorum 
fakat size de şu kadarını söyliye
yim ki bu mükaleme balrkpazarı 
sarhoşlarını kızartacak derecede a
çık ve hayasızcadır. 

Gelin hanım, bu eve hizmetçi o
larak gelmediğini söyler. Kayin· 
valde evde taze kadın dururken 
mutpağa girer mi hiç?! 

Damat bey ateşi yakınıt ve tava
ya yağı oturtmuştur. Patlıcanlar 
kızarıyor. Kaç deta gelin bir ta
laraftan, kaynana bir taraftan elin
de kızgın, yağ tavası damat beyin 
üzerine hücum ederler. 

- Sünepe herif bunları ifitte 
iftihar et. Bak karına neler söylü
yor? 

- Alçak evlat. Karının söyledik
ler' ni işit te ömrÜn açılsın. Biz he
lecan dan tirtir titrefiriz Ha 'imdi 
yağ tavası devrilecek ve bütün ma
halle birden çatır çatır yanacağız. 

Patlıcanlar kızarmıştır. Sofra ku
rulmu,tur. Damat bey sanki hiçbir 
teY olmamıf, hiçbir şey cereyan et
memiş gibi rakısını içiyor. Ve alnı
nın terile kazandığı parasile, gene 
\\lnımn terile kızarttığı patlcanları 
meze yaparak tatlı tatlı rakısını içi
yor, ne mutlu bu damat beye değil 
mi? Buray kadar alelade bir geFn 
kRynana ve bir kılıbık damat hika
yesidir diyeceksiniz acele etmeyi
niz. 

Üç gün evvel biribimi yemekte 
olan bu iki mahlul b;r kavga neti· 
cesinde biribirlerini ağırca surette 
yaralddar ve ikişer saat fasıla ile 
ayni odada canverdiler. Damatta 
ses yok. Cenazeleri evvelki gün ay
ni saatte kalktı. Ve damat bey, yal
nız damat bey değil. Bütün mahal
leli rhat etti. O gece damat 
bey gene elinde iki patlıcan, bir 

- . 
rıyor. Dipte yüzüyor, yüzde yüzü
yor, sırtüstü, yan, kurbalama .. 

Çocuklar mendile sarılı taf ah· 
yorlar, Sansaros dalınca onu da çı
karıyor. Sevinçleri, alkışları bu i
mıf. 

Müdür bey fena halde kızdı. ö
teki müdürlerle mubassırlara: 

- Bu hırsız çocuk gene edebsiz
liğe bafladı. Sizin talebeyi de baş
tan çıkaracak. Ben o yezit hıl"Sızın 
terbiyesini veririm. 

Hırsız mı dedidiniz.? 
- A'lllan efendim, müessese elin 

den neler çeker! Mubassır efendi 
çağır bana o çapkını! 
Mubassır koftu. Üç mektep tale

besinin ortasında haykırdı: 
- Sansaros ! Hırsız Sansaros ! 

Seni müdür bey çağırıyor. 
Gömleğini, ceketini giymeğe ça

h"1n Sansarosun piruhi kulaklı 
sıska yüzü önce ıapsarı oldu, son
ra kıpkırmızıya döndü ve çocukla
rın biraz meraklı, biraz da tiksin-

- tili bakışları ortasından geçerken 
morardı. 

Bu suçundan ötürü dövselerdi. 
her yanını kırsalardı razı olacaktı. 
Fakat böyle be• yüz, altı yüz çocu
ğun içinde açıktan açığa hırsız 
diye çağırmaları çocuğu bitirdi. Kı-

1tır kıtır kesseler bir damla kam 
akmıyacaktı. 

Hugünkü 
ISTANBUL, 
18,30: Pli.k netriyatı. t9: Ç~u 

19,30: Keman Reş.a.t bey, Tan 
nıil Bey, kanun Vecihe hanı~• 
Vedia Rıza hanım. 21,20: AJ!lrı 
berleri. 21,30: Dans musiki•; 

223 Ki ... VARŞOVA, 134 1 
16,15: Pıyano • kcınan ~e· 

konseri. l!': Konferan•. 19,l fi 
ri. 19,45: Mu5ahabıe. 20,15: 112 - HLbc.rler 21,05: Şiirler. 2 ' 
kız,, i11imJi Eınmcrich KaltrU'ıı.ırı 
Siyaşi: Dl'frİyal. 23,30• Ooılnt ın 
1ıa1"o&he. 

SZ« Kl·z. BOKREŞ, 364 "\.; 
13 • 15 Muaikili ründüz n~. 

herler. 19,05: Konferans. 21} ~ 
se,.. 2:.0: Mus,\habe. 22,15: tco 
2J• HaLerler. 23,30: PJi\k. 

23, Kh,. LUKSEMBURG. 1 
Belı-:ka tı.Üvaresi: 21,20: aK~ 

tra51 2J,e:S: I.faberler. 21,40: ,30 
Karışık konserin devamı. 22 

0 
aüvaresi: (Leoncavallonun ''.-• 
sı.,, 

Kh:ı. PRAG, 470 m. 
19,15: P~ak. 19,20: Almanc•· 

20,10: Güzel sanatlar. 20,20: ~n; 
seri. 2~40: Piyano kon•erı. 

trayadan. 21,45: Mua.ahabe. z.2: 
05: Filharmonik konser. 23: ~ 
Benca takımı tarafından karı• 1 

Haberler. 
Kbx. BRUNO, 325 m. 
18,55: Plak. - Muıababe.· 1 

neıriyat. 19,SS: Praıta•. 20,10=
1 ları. 20,40; Radyo temsili. - I' 

nakil. 
Kh•. BRATISLAVA 298 .,. 
190 15: Macar neıriyab. t9.SS 

Mııs:t.habe. 20,25: Piyano ref 
20,55: Pl&k. 21,10: Viyana oı 
T en1aii 22: Praı. 23,45: Haberlv•· 

Kh .. MOSKOVA,. OSTR .... 
18.50: Plik. • Masahabo. 19,l 

Briinodan. 19,55: Praıtan. 21~ 
pİyiınO 21,45: Praı. 23,45: Pli 

54S Khz. BUDAPEŞTE, 550 
21.20, LISZT'IN OLUMV 

DEVRiYESi münaaebetila ınu• 
layıı kon•eri. (Ba.dapeıte kon..,, 
niveraite koroıu.) 1, Heldentf 
Dieı Toteıo - Kantate - 3. Ta••• 
- 4. Der 116. Paalmus. 22,.50: • 
Sican musilci•i. 24,10: LISZTIN 
piyano konseri. 

191 Kh.z. Deusc::blandsender 1 
21,45: Neneıil muıiki. 23: ti• 

Mu .. .habe. 23,45: Deniz haberi 
gect' konseri. 1: Gec::e ınuaiki•İ. 

904 Klu. HAMBURG, 332 m· 
21,SS: Bando mızıka. 23. Habe" 

aikiJi prograın aruı . .24: Akt•Ol 
175 Kh•. MOSKOVA, 1f14 '° 
18 .. "\0: Musatt.abe. 19,30: Mu•• 

siki:i nf'triyal. 22: Alaı.anca ne 
Fransızca. 24,05: Felemenlı::99. 

6.'l6 Kh•. BELGRA T 431 
20,30 Plak, 20,45 Radyo t 

Plak,, 21.20 Opera pa.rçaJarındaıt 
konser, 21.SO Reklimlar, 22 Rad 
ar, 23 Haberler, 23 Haberler, 231 
refakatile popüler •arlalar, 23,46 
konseri, 24,15 Dana pJ&klan. __ .... 

iRTiHAL 
Kafkas fırkası kumandanlı• 

tekait ve Türk Tayyare Cesnİ 
bul vilayet ıubeıi memurları 
vili Miralay Kizrm Beyekndl 
etmiıtir. Cenazesi bugÜn 
Şehzadeha§ında Şrrvanlı • 
hanesinden kaldırılacak Te 11 

de camiinde kılınarak medf 
•una defnedilecektir. 

(•tUi1 
Aırm umdesi "MILLll' 

ABONE OCRETL 
Tilrl~e için 

L K. 
3 a7lıiı •••• ı •• • 4 -

6 ""········ 750 12 ,., ..•••••• 14 -

CeJea eYrak seri Yerilmes.
ıeçen nüshalar 1.0 kuruıtur.
matbaaya &.İt itler için müdirif 
c::aat edilir. Gazetemiz ili...nların 
tini hbul etmez. 

.... ! ............ ~ 
kavun ve bu defa büyüce" 
rakı eve geldi. Ve sanki b 
naze çıkmamış gibi oturd 
fonu kurdu ve kızarttığı 
!arla rakısını içti. 

Gidenler Allah rahmet 
biribirlerini yediler. Baki 
bede kalan hoş bir sada i 
di iki ak,amdu· Sabit bi 
gramofon eski bir plağı 
yor. 
Ne çare kaderde varmışa 

Makbule 

Bafka bir mektep müdü 
ye belli etmeden fısıldadı 

- Bugün onların eğlen 
ridir. Rica ederim bir feY 
nız. 

- Nasıl olur efendim? 
- Hiç olmazsa mek 

nünce cezalandırınız. 
Müdüre bu sözler san 

söylenmemişti. Müdür ho 
dı: 

- Bak, fU müdür beyef 
mas etmemi' olsaydı fimdi 
yapa.cağımı ben bilirdim. 
beyefendiye! Ne yapıyord 
da? 

- Yüzüyordum. 
- Daha ne yapıyordun 1 
- Suyun dibinden kuıJI 

yordum. 
- Bak edebsize ! Bir de 

dan neler söylüyor· 
Öteki müdürlerden biri 

tı : 
- Affediniz. Madam~ 

söylüyor. . 
Sansaros ~üne dik d 

ve dik dile söyledi: 
- Ben yalan söyleme• 

mem! 
- Mubassır efendi! Buıtıl 

ki kuyu cıkırğmm arkuın• 
Yüzünü dağa döndür. Ye..ıı 
sonraya kadar öylece kal~ 

- BifflP" 
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" Şık kadın, kendDslne ı 
n çok yakışan 

Şey ra gftyen kadlnn 
l:loıı~ood' 
:tel il . un en tık kadını Norma Sberer gü-

l 1 Diiny!';~ın~~ ~~•usundaki fikirlerini anlabyor 
d~~rı ek.en-= b~Y't!1en kadm. rengine de çok dikkat etmeliyiz. 
~ 111tnnı tetlıil et. ~~ Y~- B~ .sene yefil ,moda diye hemen 

• . tiklen Jüphesız. gıdıp ye§il bir esvap ısmarlamak 
~~.it ~ıı ,:....• hiç te doğru değildir. Balkalım. 
,:::~·rı riJ'inıeo yı}duıiarm Yeşil size gfdeeek mi? ... Size JGim-
~ hıU.ıı daha .iJ:i siyimnekle şöh se kırınızı giymeyin, yefil san giy-
itte N.o da Norm& Shearer'dir meyin diyemez ... Amma moda de-
lltıy01, l'bla tııklıimın sırrını an : ğilmif ... Bana yakıtıyoraa. 

'i ' En şık kadın kendisine yakı-
ohı ~Ylf tarz •. şan şeylen giyen kadındır. Mo-
~.:.,aa olauıı ri ~ ve ~legı ne da ilk ç,rktığı zaman eğer bana 
lllı ~~~~ :nmem~ .. kad.ının yakııaoak bir ~.e ben de takip 
la ;""YÜk rolii •~tt u~nde ederim . Fakat biç bir zaman da-
b~~· Diy~t~dıgı.na 111anan- ha hiç kim~enin giymediği bir mo
lir 1 ıle tab . ~ ki kadm el- <.layı ilk defa ben giymerı.ı.. Bir 

· sıyetmı değiıtirebi- ,re gittiğim zaman heıV..esin bak· 

Ciy~-· . . 
fevka.li.degı elhi.sen;n kendisine 
~~dının ke!:ll)qd' ttığını bilen bir 
l'larek· ıne elllD;........ · 
biid' atı serbes . ., .... ı varıhr. 

ır, tendir ~tır, konuşması ta· 
. lialb .• ruler, söyler.. ~~~~f!J 
~ · ıdQ tltvaiet' · b · tı.tıııe<ıi' · ımn kendisine 

•r di8'erlnı gı zannında b ı 
~l'k bir n İizerinde bir u = 
Cl.ıpluk vard'ıkılgaıılık, bir ç maıı: 
telel'Cie i~' Davetlerde ıüva -
Ye bü~ı.. daıı kaç.,. bi kö' 
le ıtri Ur" Anı • r ıe-
~ göl'lneain .. Nn ıaınae ~~ 

· deıııesin di. e fena ıpyıo-

r 
( 

r 

kgızknir., B ,_Ye bucak bucak 
en 00 •t...,,ları "":.ı un içi · . . ,. .. ,er eğlenir· 
ı:,- ~ını Yer. 

gerbukd 
aldı fik . 1 • ın bir aktri . 
01<1 • rt e bisesi . s ıse 
k Ugu ve ke-.ı- ~ın kusurlarında 

i 

.. 
fi 

anaa.tıind •n.rısıne Yakı 
kın k . e. bulundu. . . §madığı 
\tork~dıcıni he, gu ıçın ve hal. 

l!:ı.rnda genıııenıeainıden 
§aşırır bir 11 oyııı~ca • 

teYler hece gı oywıu 
Nevy0 rkta. . renıez. 

nıb' anlar ~ el~ ~t aradığını 
ı r b oıaeııı za-

:ı esva ını vard·ı . Yoktu. F a1cıa.t 
d~rııanlar kendi k~ onu giydiğim 
birıı. iş adaınlarikı :1~. heğenir-
te~a1ndevuın olduğu ~-ıniyetli 
O 

ı:ı er .. "''I 2anıan} 
:ıanı .'.,,_. u • ., er onu . . ar 

b ••tKt ınuVaffal g!yerdım. 
u elbiseye b 

1 
ayetlerinıi hep 

orç uyuın. 
. M:adeın ki . . 

llıı:ıde b k gı Yınmenin .. . 
U ada k UZCT't· 

e>,yeli. v" d" r ço tesiri var ilk . . ucu lfr.ı" .. .. .• 
tını ve ku· 

1 
.u~n guzelhkle . 

llıi:ı lazıın~ur arını iyice bilme-
c:, ır. Bunun :.....: bi 
qrıı ay • .,,.n r en-

na~ırıın .. .. 
tesrm-: onune geç.meli ve 
b ·~·:ı:e s 1 . b' akarın . an <ı •r y Abancıya 
tonra ış g:bi bakmalıyız. Oıı.dım 
'le .. ela kusurlarımızı örtec-ek 

guz-ell''de · · · !ta. • rtnı;:z,ı meydana cı-
racak ~ 'ld • 'inal şc~ı e elb:celer yaplır _ 
IYız. 

lo~ihap c:!ecc(!':niz :Om»tın 
- - J 

• • 

- ·~ 

, 

' 

• 
H Deauvillc'dc bu sene çok görülen çiçekli mayolar 

maaım biç ıevmem. • ~ 
Onun içıin birçok ell>'l'Selerimi 

üa.tfüıre birkaç yere gi:ydiğim hal
de şimdiye k.dar etrefımda hiç 
"Bak gene ayni dbi.aesini giy. 
niış., dendiğini işitnıedim. Pek 
göze .l=arpmasım sevmediğim gibi 
biç göze çarpmamasını da sev · 
mem. 

Meseli biraz teu'baea yerlere 
giıttiilm zamanlar beyaz siyah, 
bej gi>i renkler intibap ederim. 
Çok kalabalık yerlere gittiğ'im za
manlar da al gibi, çiğ yeşil gibi 
renkleri seçemn. 

Ben lrendö husu$İyetlerini ba
riz olarak gösteren elbiseler yap· 
tıranları çok beğenirim. Ben ken· 
etim, daima biraz uzunca olan 
baıyumu meydana ~keraca1c ~i
de giyinirim. Ve saçlarımı da 
hep or.a göre tararrm. Mesela uzun 
boylu kadınların boylarını göste • 
recek tal'2Kla giyinmelerini ~ 
güzel bulunun.Bu "uzun boylu 

olmaktan memnunum., desnektir. j 
Onları gören hedres te birkaç san
tim uzunluğu çok güzel . ~ur. 
Şık göriinmeık için aade gııyınmek 
kifü değildir. 

Kendisine IJa'kmKDlı da bit-
li x Y" .. .. -mın tüvaleme oır. uzunun, s...,. 

tim büyük ihtimamla yapmalıdır .. 
Saç tuvaleti bat'I~ yüz tU'V'aletin • 
den de daha mühimdir. iyi bakıil
mış, iyi yapılmq saçlar Mç gfuıel 
olmıyan h'ir yüzü çok cazip gös
terir. Ben her akşam yatmazıdan 
evvel saçl&rmu on dakika kadat' 
frrçalarım. Fabt saçları diplerin· 
den başlıyarak fırçalamaya da 
dikkat ederim. 

Şu hakle gü-zel ve pk ohımc 
için her zaman "'izin de bir şaW
yetiniz ol>duğunu göz önünde bu
lundurunuz.. Bi-r kopya olmaktan 
daTnıa kaçınız. Başkalarına y.kı
şan şeyleri değil kendinize yaılu
şanları yapıııız. 

Bu senenin yaz modcl!erinden bir kaç numllnc 

Kasa mn? Uzun mu? 
Merak etmeyftn bu sea 
ne her filkBsn de modladlır 

Çorap fabrikatörleri kumaı fabrikatörlerile 
anlaımışlar, iki modayı da ortaya atmıtlardır 

Uzun mu, kısa mı? malumdur. Herkes aman ne kötü 

ne dersiniz elbiseler uzun mu ol· bacak der! 
ıuıı, yoksa kısa mı? Hiç fÜphesiz Fakat gelin meseleyi bir de tor
bacakları biraz dolgunca olan ıqık nadan çıkmıt gibi mevzun göste· 
kemikleri, tombul tombul etler için ren bacaklı hanımlara sorun; onla• 
de kaybolan hanımlar, kısa eteğe ra göre ha uzun olmut ha kısa ol
pek rağbet etmezler... mut mesele yoktur. Yalnız kısa o-

- Ne 
0

? Ayıp teY ! Diz kapak- !ursa, vücutlarının güzelliklerini 
larmda elbise! Bu kıyafetle soka- daha iyi göstermek fırsatını elde 
ğa çıkılır mı? Sonra herkes ne der? etmi' olurlar. 

Evet? Herkes ne der? Bu kıyafet 
te sokağa çıkılr mı? elbet çıkıl. 
mu. Çünkü herkesin diveceği şey 

• 
• • • • • . .. : ... . 

' . : ...... . . . ... . • • • • • • •• • • t 
• • ,. r . ' . . . . .. . • ..... . . . . \ ..... . 
11 ...... .. 

• • • • •••• • •••• ... " . . .. 
.. . . ' . . .. 
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• • • • • . { . . . .·. . . . . . . . 

fakat merak etmeyin, bu aene 
moda her iki tarafın da dileklerini 
yerine getirecek vaziyettedir. 

uzun, hem kısa moda-

d 
.iz kı&a etek modasile 

kumaş tacirleri hayli zarar etmiş· 
lerdir. Diğer taraftan uzun etekle 
çorapçıların b~ını felaket sarmı•· 

tır. 

Anlatılan çorapçılarla, kuma~ı· 

lar vaziyetin bu şekilde biribirle
ri aleyhinde devam etmesine razı 

olmamışlar ve aralarında bir anla•· 
ma yapmışlardır. Yani hem çorap· 

çılar memnun olsun hem kumaşçı· 
lar; bunun için ne şekilde hareket 

etmeli? 
ikisini de "moda., yapmalı .. Ne 

uzun etek giyenleri kızdırmalı ne 

kısa eteklileri ... 
lyi, güzel, bot amma, kumatçı· 

larla, çorapçıların bu ~nla~ması~· 
dan kiın zarar görecek. Şuphesız 
erkekler; çünkü eskiden hanıme· 
fendi bir tek elbise için zaten kı· 
yamet koparırdı. Şimdi ise kıyamet 

ikileşmiştir. Çünkü hanımefendi 
hazretlerinin iki kat elbiseye ihti· 

yacı vardır. 

Variyeti hülasa edelim: 

Kısa etekli elbiseler daha ziyade 

sabahleyin, sporlarda veyahut öğle· 
den sonra yapılan at yarışlarında 
giyilmektedir. Fakat çaylara gider· 
ken veyahut bir ziyaret yaparken 

uzun etekli elbiseler daha ziyade 

tercih olunmaktadır· 
işin· z yoksa elbise değiştirin. 

Bakalım bunun sonu neye vara• 

cak? 

• 
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Hemen söndürülen 
Bir yangın 

lta}yan bamauı . ~c~armdan 
Pmronun oturduğu .,..., ildnci kabn· 
da Madam R~ odaundan ateş çık
mış, genişlemesine meydan ~erilmeden 
.c;~ür. 

y _.,.., sebelıi, bavaıga.....lan ı.a-
ğ>tlann tutuıma.1Jdır. 

Haliç vapurundaki tela' 
Haliç vapurlarından birinde yol-

d .. ·· b" patlama culan heyecana uturen r 
1 vakası olmuttur. Halicin 17 numara ı 

iki sabah sefer esnasmda 
vapuru evve b" d · '"'- borusu ır en naıılsa kazanın ıs ..... ~ 
tıôre patlamııtır. . . . 

Şidd<ıtli patlama netıceamde kesıf 
bir buhar bultuu vapurun her tara • 
fmı kaplamıt ve içeride bulunan yol 
cular telata düımiqlerdir. 

Borunun patlaması esnasında kaza 
nın yanında bulunan mak~ec;iler k.en 
dilerini zorlukla kurtarahılmıtlerclir. 
Kaza üzerine vapur sıkı bir muayene 
den geçiril.mit ve seferden mened.il -
mittir. 

Azgın sarhoş 
Sabıkalılardan Muatafa jsminde bi 

riai dün gece körkütük -rhot bir hal 
de Karagümriik civarında Veliefen • 
dinin l<aıhvesine aüdeoek ~ve,..... 
in içeceğini söylemiJtir. 

Veli Efendi kahvelerde rakı içmek 
yaaak olduğunu söyleyince Mustafa 
hiddetlenm&ı ve kocaman bir kama 
çekerek kahvedekilerin üzerlerine hü 
cum etmiştir. Saııboş yalnız kalınca bu 
defa da kama ve yuınruklarile kah
venin camlarını kırmağa bqlamııtır. 
Kırılan camlardan birkaç parça sar -
hoş Muatafanm bilekelrine aaplana • 
rak damarlarını keamitt:r. Korkudan 
yanına kiın.ae yanaıamadıiı için Mus 
tafa yere yuvarlanmı§ ve f...,la kan 
ıı:ayi d.tiğinden lıayılmrp. 

V akayı haber alan polisler yetitiP 
:yaralı aarh<l!U baygın bir halde has 
taneye kaldırarak tahkikata bılamıt 
)ardır. 

Uygunsuz kadınlar 
toplıttırılıyor 

Emniyet müdürlüğii tarafından 
Beyoğlu, Eminönü, Büyükdere mer -
kezlerine gönderilen yeni bir emirde 
b:IUınum içkili gazino, birahane gibi 
yerlerle bilbaasa muhallebici dükkan 
lannm sıkı bir kontrol •ltma alınma
sını bildirmittir• Son zamanlarda ba -
zı münasebetsiz kadınların bu gil>i yer 
Jerde toplanarak kendilerini tefhir et 
tiklelli anlatıldığından buralarda te -
aadüf edilecek bu gibi kadmlann der 
hal müdiriyete aevkedilmeleri emro -
lunmuştur. 

Bu fllDİr üzerine Beyoğlu ve latan 
bul taraflarında gerek polia merkez· 
!eri ve gerekse zabıtai abli.kiye me • 
murlan tarafından yapılan ilk &ra§hr 
mada birkaç muhallebici dükkarun • 
da böyle kendilerini tethir etmek Ü • 
zere toplanan 37 miinaad>etaiz kadın 
buılunnıU§tur. 

Bu kadmalr hakkında emrazı züh 
reviye talimatnamesine mugayir ha • 
ftketten dolayı kanuni muameleye 
baflanıruttır. 

BELEDiYEDE 

Umumi terkos çeşmeleri 
Kumkapı, Samatya taraflarında • 

ki çegmeler aon zamanlardalU kurak
lıktan dolayı kurumuftur. Kırkçeıme, 
halkah bentlerinde au kalmaıruttır. 
Kumkapı, Samacya civarı halkının ek 
aeriyetle fakir ve para ile su alabile
cek takatte olmadığmı nazarı dikka
te alan belediye, bu civarda aüratle 
Terkoıı isalesi için faaliyete geçmif -
tir. Burada muv!lkkat terkos umumi 
çepneleri tesis edilecektir. 

Tifo vakalarına karşı 
Son ızamanlarda çıkan tifo vaka -

lan üzerine belediye faaliyete geçmi§ 
Şi§liden Dolapdereye akan üatü açık 
)i.ğımlann kapablmaıma ba.flanmıt • 
tır. Tahsisatın im.ki.ru derecesinde üs
tü açık lağıınlar kapablacaktır. 

Ekmek 9, 1 O kuruş 
Dün ekmek narhı teeb.it edilmif. 

duneğin kiloııuna 9,JO kuruş fiyat kon 
muttur. Francalanın kilosu gene 14 
kuruıtur. 

* * ( 
loıtanlıul belediyesinden: 
Ağustoıwı lıirinıc.i gününden i:til>oı

ren elmıdc da!cuz kurut on para ve 
francala on dört KunJftUr. 

Esnaf cuzdanları değiştirilecek 
Esnaf cüzdanlannın yeniden teb

dili takarrür etmiıtir.. Bu münasebet 
le eanafm vaziyeti bir defa daha tet· 
.lıik edilecektir. 

Köy ekmeği sattırılmıyacık 
Son zamanlarda ~rim:zin bazı 

aemtlerinde (buğday ekmeği), (köy 
ekmeği) namile bazı ekmeklerin sa • 
tıldığı görülmüş, bunun Üzerine tet .. 
kikat yapılmıttır. Neticede bu ekmek 
lerin Kcıthane civarında Aılibey kö • 
yü fırınlarında piıirilruğ: ve bunlann 
çeşnisi bozuk, vezni noksan olduğu 
görühnü14ür. Belediye yaptığı bir ta -
mimde' (Bu hal h:ılknnzın yeıri.ne 
hayati gıdasını teşkil eden ekınekle
rin imali husuaunda verilen ehemmi .. 
yele aykın olduğundan bahsederek bu 
f"kmekler· n satışının menedilmeaini 
' "1dirmektedir. 

1 Küçük haberler 1 
• l:zmir sergisi komi~ri - iz.mir 

aergisine ait it!erle meşgul olmak ü
zere şehr :mize gelmi, olan fzmir ser· 
giıi komiseri Br.ha Bey bugün İzmire 
hareke-t edecektir. 

• 

Yeni Avusturya kabinesi teşekkül etti 
(Başı 1 inci sahifede) 

cıvannda olduğunu bildinnektedir. Le 
jiyondan bazılan federasyon ordu•u 
sabık yüzbaıılarından kumandan Ge
iat•;n emri olmadan Avuaturyaya geç 
mek iatemiıler, milisler bu hareketi 
protesto etmiılerdir. Bundan kavga 
çıkmış, 2 AvuaturyaJ. lejyon aıken öl 
müştür. 

BERilN, 30 (A.A.) - Alman kuv 
vetleriyle Avusturya lejiyoolan ara
amda Kollerchla.g'da bir müsademe 
vukua gelmiı olduğuna dair olan ha 
berler tekzip edilmektedir. 

Ha~bi clurdurımuz! 
BELGRAT, 30 (A.A.) - Pravda 

gazetesinin Avusturyaya gönderdiği 
huausi muhabire göre, Carinthie ve 
Styrie'de bulunan aailer, Municb'de • 
ki Hitılen:ilerden muharebeyi tatil et
meleri için bir telgraf almıılardır. Fil 
hak.ika telgrafta §Öyle deniliyordu: 

(Aile kampfe eıııatellen • Harbi dur 

M. Dolllas'un ölümünden sonra 
aW-. yüzlıalıbı 

durunuz) 
Carinthle asileri Bleiburg'u tahil • 

ye ettikten aonra Yugoalavya hududu 
yanındaki vaziyetlerini muhafazada 
devam etmektedirler. Birçok asiler, 
bük\ımet kıtaatırun gebnesini bekle -
dikleri Dravograd c:vennda, hududa 
100 metre kadar ya.kın.da bulunmak
tadırlar. 
Habsburg'lar tekrar 8~ ir"" -:ek mi? 

LONDRA, 30 (A.A.) - ~. uter A
jansmm Roma muhabiri bildiriyor: 

İtalya hük\ımeti ıu haberleri res • 
men tekzip etmektedir: 

1 - Avusturya kıtaatı İtalya hu • 
dudunu herhangi bir noktada geçm't 
değildir. 

2 - ltalya kıtaatı Avusturya top
raklanna girmiı değildir. 

3 - ftalyanm v;yana sefiri, lıalya 
lıükUnıetinin M. Von Papenin Avus • 
turyaya gönderilm.eain l kabul etme -
diğini Avuaturya hükiimetine bildir -
mi~ değildir. 

Teeyyüt etmiyen diğer bir şayiaya 
göre ltalya Avuaturyada nazi nüfuzu 
na karşı koymak için Halabcurg'ları 
tekrar Avusturya tahbna çıkarmağı 
diqünmektedir. 

LOıNDRA, 30 (A.A. )- Reuter A· 
jansırun Brüksel muhabiri bildiriyor: 

(Salahiyettar kinueelr nezdinde ya 
pılan aıkı tahkikata rağmen, birçok 
kimselerin cuma günii, Steerıoikerzeel' 
de bulunan Arşidük Otto'yu ziyaret 
ve Avusturva taht:n~ t:ıkm~~"' rfFP·.,.t 
ett '.ki eri hakkındaki ıayialar teeyyüt 
ebncmİş tir. 

Yeni lıabine 
VIY ANA, 30 (A.A.) - Yeni ka

bine ş,u suretle tet'tekkül etmit~ir: 
Başvekil ve Milli n>;ida fa", Maarif 

ve Adliye nazm M. Schucbnig, Ba, • 
vekil muavin" (avn; 7."1"'Vtnr1P1 •ın""i -
yeti umumiye itlerini idare edecek • 
tir) Prens Starhemberg, Hariciye na
zın M. Berger Vdeogg, Dahiliye na
zırı (devlet umllD'lİ kom.iseri vaz"feai
ni muhafaza edecektir) M. F ey, Mali
ye nazırı M. Buresch, Ticaret nazırı 
M. Stoclünger, İçtimai basiret nazırı 
M. Neustadeter Stuemer, Ziraat na .. 
zm (bu makama henüz kinıae tayin 
edilmemittir. 

ita/ya ve Von Papen 
LONDRA, 30 (A.A.) - Reuter 

Ajansının Roma mubab·ri bildiriyor: 
Teeyyüt etmiyen bir §Ayİaya göre İ -
talyanın Viyana sefiri, M. Von Pape
nin Almanyanm Viyana sefiri olarak 
ltalya tarafmdan kabul edilmiyeceği
ni bildirm"ftir. Bununla beraber, ltal 
yanın Almanyayı Avuıturyarun dahi
li itlerine kar1J111akla ittibam ettiği 
bir sırada, kendiainin ayni ittt ham al 
tmda kalmak vaziyetine ginneğe mey 
dan vereceği metküktür. 

ltalya ve Almanya 
. ROMA, 30 (A.A.) - Havas A • 

&Jnamdan: Meaaagero gazetesinin bu 
zün neırettiğj bir makaleye Roma ai .. 
yaai mahafilinde büyük bir ehemmi
yet atfolunmaktadır. Doğrudan doğ • 
ruya M. Mu11SOlini'den mülhem oldu
ğu söylenen bu m8"'alede hülasaten 
denili:<-"r ki: 

lıalya, diğer devletlerin Berlin nez 
dinde yapabilecekleri s yasi tefebbü • 
sata ittirak etmiyeceğini söylemeğe 
lüzum yoktur. Çünkü Abnan hükünıe 
tinin vaitleri ekseriya hıhılmamıflır. 

M. Mur•olininin ilhamı mı ? 
PARIS, 30.A.A. - Havas ajansmm 

Roma muhabm bildiriyor : 
Roma mehafili. do~dan doğru~ 

Mu.aaolini tarafından ilham edildiği aöy
l~nılen ve Meaaagero gazetesinde çıkan 
hır ma~aleye hususi bir ehemmiyet ver
mektedır. Bu makalede deniliyor ki : 

" Bu sefer uzak veya yakın bütün me
suller, müstehaklannı bulmuılardır. Şid
dete ~~ı k.~v~e~. aldatıcılığa karıı doğ
ruluk ıkı yuzlüluıre karı• haysiyet hissi, 
f:tne kn tıklrklanna kartı müsellib in· 
tizam usulü kullaruldı. Ve bütün bun
lar Italyanın aayesinde o!du. 

l ltalya bükUınetinin ani müdahalesi, 
Avusturyanm iıtikliHni her ne hebasına 
olursa olsun muhafaza karan, hududa 
süratle kıtaat ve tayyareler tahtidi ar
zu edilen tesiri derhal gösterdi. Halk, 
dostluk ve hayıı.iyet teahhütlerinde oy
namıyan büyük bir kuvvet tarafından 
muhafaz edildiğini duydu. Bu f"§i•t dip
lomaııismin hakiki ve aHıına mutabık bir 
hareketidir. 

Eskiden diplomatik " teıebbüsler" 
yapılırdı. BugÜn,Muasolininin ltalyasına 
itimadını ispat etmiş dost bir milletin 
istiklaliıb ve muhtariyetini müdafaa et
mek icap edince, ileri yürümek tehdidi 
yapılıyor. 

ltalyarun, diğer hükümetlerin diplo
matik teşebbüslerine iştirak etmiyeceği
ni söylemek fazladıT. Çok kereler Alınan 
hükümetinin vaitleri tutlmadı, çok kere
ler müzakereler vakıt kazanmak, fikir
ler kanıtınlmak için birer vesileden i
baret kaldı. Almanya hükUmeti, Avuı
turya'nın istikıaline hürmet ve komıu 
Cdmburiyetin ikt!sadi kalkınmasına dü
rüst bir td<ildeki mesaisiyle iştirak et
meği vadetmiıti. 

Bu son günlerin 1-.diaeleri, bütün Av
rupa huzurunda yapımı olduğu teahbüt-
1crini nasıl tuttuğunu göstermittir. 

Haysiyet kaidelerini bu kadar sıkıl
madan tanınuyan biri ile ahlak müsava
tı içinde bir ikinci defa anlatma yapı
lamaz.. 

Bugün AJ~yaya kar!• tam han:.~et 
aerhestisini gen almak hakkında sanıp 
obruyacak bir hükümet yoktur." 

Popolo di Roma gazetesi de, d~plo
matik bir teıebbüs yapıldığı takdirde, 
ltalyarun buna iıtirak etmiyeceğini ~?"
!emektedir. Binaenaleyh, bu hareket lu· 
zumsuz olacaktır. ltalyan seferberliği bu 
nu esasen yapmıtltr. 

LONDRA, 30 (A.A.) - Reuıte.- a
j1ıDSmın Viyana mulıabiri bildiriyor: 

M. Fey, Reuıter aj.msı ınuld>irine, 
He'.nıwdır'lerin heırbangi bir teşdbbüı 
yapacaSdan h.ı.J:u~ ~a!>ederin doğ
ru olmadığını biold"""'!til"· 

Tekrar tethif hareketleri mi? 
VIY ANA, 30 (A.A.) - Havas a

jann biJdiriyM: 
Hiderc:iler Avustueyada t....._. tet

biş baret.etlerine ""1!aımık üz..-e midir-

ler? Resnıen friMirildiğine göre, dün ak
§'HJ> Lu~tenau ve Nonsrbeıır tehine -
rinde iki bomba patfanuı, maddi zareT· 

lara sebc-p olınuştur. 
Sabbou•'I vilayeti ~e Bevyera ara

ımdıı Salzaclı kıytlarında bul'llnan 0-
bemıdorf hudut id,aı,yonunda, bir Avua
tueya jandannasına, Alman hududu ta
rafından bir el ateş edilmiş ve jandaı-· 
ma yaralanmı~ln'-

Steyr'de , P.eirm.....dır'lcrle Naziler 
ara11ıw!a çıkan l>ir müaııdefede bir na
zi il1 ,,.;~rutmü~tii:r. 

T ahsidat tesirini gösterdi mi? 
PARIS 30 (A.A.) - Hava> ajan· 

11nm B.,.,,Jj~ muhabiri bild;riyor: 
Evvdki gün .,.'kan ırmumiyede he

yecan Ll'Y""'dsran M. Muiiolini'nin A
vınturya hududunda ya:>bğ1 askeri 
nÜmayj.ş tes-ir!ni göcJ:enni1~r. 

n ~~ c:rr.t • • • ·., ili'! C'.~-
thiede isyanın d ettiğini bildiren 
.AJma.,, ga:.wteleri, dün biiyii4< harfler
le, Viyar.ac!a •iik ram iade edilcliğiıni 
bi:JclSr:,)'"OI" ardı. 

M-0:ı.tag Po"t gazetesi, M. Ddlfu.,.'e 
karşı Yll'Pd"n sultaı&tın li..r "Avrupa 
m..ıı...,.i,, olmadığını i.tl>aıla çnJışmal<ta 
ve dc.n!.kt~diır ki: 

"~\vu'!h.:rya 1D111eti, Avrupa sulhu -
~··~ r-""l 1fr.ati "~ .. tl"!a. M..iki- · ve Wm
~ularile siyaset, iktisat ve kültür mÜ· 
naı e!;~tteri.n!., tU.r.ıhesiz ke-r..:!1 vasıt~a " 
ri~e t~Wn edecektir.,, 

B·ı eazete, Von Papenin rolünden 
b<- '.• 3e<lerl<on diyor loi: 

••I(endisi birinci -sınıf po!itlka kuv • 
vcılhıa sahip biı· şalı iycttir. Kendi>i • 
nl"'l r'W"'tc .. r~ ~-~ :ı.,~~-tlı h~ "iyao;.c:~ t-'~p 
etmesi, mühim bir vaziyeti anlayııla 
tetk.k tr'.ı.-ııesi bddenilir.,, 

Ayni gazete M. DoUfvm'ün katlinin 
ert09i güoo çokan bazı Alman gazetele
rinin vaziyetlerine tomaı ederd< di
yor loi· 

"Mü.temadiyen lıngi!iz , Franaız, 1-
talyan teli.kkilerinclcki tesanüt kayde-
di!niş.t~r. -. 

Alman hülcümetinln de Parla, l..on
,ı.., .-6 ıı.,....,.... k.a,.'.;..,,,1cri ~e, M. Doll
fuss'ün katlini teJ'jnde müteaamt oldu
ğunu bildiriyoruz.,, 

Vamyet 1914 cleki.nclen baıkaclır 
LONDRA, 30 (A.A.) - Harbjye 

nazın Lord Hailsham, söyelmit oldu
ğu bir nutukta M. Dollfuss'ün katli • 
ne temas etmiı ve demittir ki: 

- Avuıtw:ya Baıvekili, ceaur bir 
vatanperver ve tem.iız kalpli bir hü -
k\ımet adamı idi. Ölümü, kendi mem 
leketi için güçlükle doldurulur bir bot 
)uk bırakmııtır. 

Harbiye nazın, bazı kimseler tara 
fsndan, S:.raybosna cinayeti ile tam 
20 sene sonra yapılan bu an.yet a
rasında ırörülen yakılığı ve buna 
benzer bir facianm tekerrür etmesi 
korkularım habrlatmııtır. 

Lord Haileaham'a göre bu korku
larsn yeri yoktur. Çünkü bugünkü tart 
lar 1914 dekinden bA§kadır. O zaman 
Avrupa silahlı iki tarafa ayrılmıt bu
lunuyordu, halbuki timdi, bütün me -
deni dünya nazilerin bu alçak cinaye 
tini takb"b etmekte beraberdir. Ve 
hiç bir millet, medeni dünya efkan 
umumiyesi aleylüne harekete cesa • 
ret edenliyecektir. 

Bundan batka Avrupa 1914 facia-
1annm tekr..arlanmaaına miisaa.de et .. 
miyecek milyonlarca muharip kaqısın 
da bulunmaktadır. 

Franauı gıuetelerinin tefriratı 
PARIS, 30 (A.A.) - Gazeteler 

Avusturya vakayünin ltalyada ııa.J 
etmit olduğu aksülimeli pdı: huauai 
bir dikkatle takip etmektedirler. 

İtalyan ve hatta Vatikan ırazete • 
!erinin çok sert olan ifadelerine tel • 
m"b eden Le Jour diyor ki: 

Romadaki bu tiddetli akaülimel • 
ler, Nazi rejiminin zaafa diişmüı ol • 
d,,ğunun en kuvvetli delilidir. Petit 
Journal gazetesi, daha şimdiden im -
dat z lini çalmı§ olan ltalyanm azinı
kiırane hattı hareketinin m&naıının 

Kadıköy 
Su fiatları 

(Başı 1 inci sahifede) 
iatimlakata baılamak üzere ıirketten 
avans olarak aldığı 100 bin lirayı ge· 
ri verecektir. 
TramıJay tarife komisyonu toplanıyor 

Elektrik ücretlerinin 15 kuruş ola
rak tesbiti hakkında tarife komisyo
nunca ekseriyetle verilen karann Ve• 
kalet tarafından tasdik edileceği u -
mulmaktadır. Maamafih, son vaziye • 
te nazaranğ traınvay tarife komisyo· 
nunun önümüzdeki hafta toplanma•• 
kat'i surette takarrür etmİf g;bidir. 
Komiayonun bu toplantıaında, Ç923 
mukavelesine avdet edilmesi dolayı • 
aile yapılacak tenzilattan maada tram 
vay ücretıleri vasati 40 para kadar in 
dirilecektir. Bunun için de, bugünkü 
bayat ,eraiti ve elektrik fiatlarmın 
ucuzlaını§ gözönünde tutulacaktır. 
Kadıköy şıı tarileside ucuzlayacak I 

Kadıköy su ıirketi tarife kamiayo 
nu bir iki güne kadar toplanacaktır. 
Komiayona, Nafia komiseri C.vant'r, 
belediye tetkik itleri müdürü Hüsnü 
Beyler seçilmiılerdir. Verilen mal\ıma 
ta göre, au tarifelerinde de b?' hayli 
tenzilat yapilinuı muhtemeldir. 

kolayca anla,ılabileceiİ_'.'i y~k. • 
ta ancak bir taraflı mudablerun bır 
tehlike tetkil edeceğinin kimsenin na 
zarmdan kaçmıyacağını ilave eyle • 
mektedir. 

Prağ Bükret, Belgrat ve h'.lhaasa 
Büyük Britanya, doğrudan doğruya 
bir müdahalede bulunmak nazariye
sinin zaruri olduğunu kabul ve tea • 
!imde mütereddit bulunmaktadır. 
Franaanın bu meselede rolü, ınuhte • 
lif noktai nazarları hemahenk kılmak 
ve küçük itilafın payitahtlarında en
dişe uyandıracak hadisatın avdeti dü 
ıünceain" n bi.aıl olmasma mahal hı • 
rakmaksızm yapılacak müıterek icra 
abn müessiriyetini temine çalışmak o 
lacakbr. 

Exelaior gazeteai, devletlerin Ser 
ilnde mfiJterek teıebbüate obulunma
lannm halihazırda derp · § edilmekte 
olduğunu zannetmemektedir. Filva1ı.i 
ltalya, böyle bir fikre muanzdır, çün 
kü M. Musaolini sözden ziyade icra • 
ata taraftardır ve buna azmebuiştir. 
Fransada ayni azimki.rane ve ıhtiyat 
karane hattı hareketi muhafaza c.di
yor. Fransa hük\ımeti, Londra ve Ro
ma bükıimetlerile lam bir itilaf dai • 
resinde hareket ebneğe ve bu suretle 
doğrudan doğruya müdahalede bulun 
mak için istical etmiı olduğu zehabını 
uyandırmam.ağa azmehnittir. 

Londral<abineai, vakay:i son dere
ce dikkatle takip ediyor. 

Vam.r.t sükun buldu mu? 
LONDRA, 30 (A.A.) - Romadan 

Reuter Ajanama bildiriliyor: Salalü • 
yettar ltalyan mahafili, Avuaturyada 
ki vaziyeti ltalyan kıtaatınm birkaç 
gün içinde huduttan geri alınmaları 
muıbtem.eldir. 

VİYANA, 30 (A.A. )- Salzburg 
vilayetinin 3 fehrinde ehemmiyetsiz 
muharebeler olduğu bildiril:yor. Fa • 
kat Avusturyarun geri kalan kısmın • 
da, bir musiki bayraıru yapılmakta o
aln Salzburg §ehri de dahil olduğu bal 
de sükunet vardır. 
Tevfik Rüıtü Bey Prens Starhenberg 

arasında ~lgraflar 

ANKARA, 30 (A.A.) - Avustur
ya Bqvekj)j 1;]. Dollfuaa'ün feci ölü
mü münasebtiyle Hariciye Vek li T ev 
fik Rü~tü Reyle Avusturya Hariciye 
nazm arasında atağıdaki telgraflar 
teati edilmitşir: 

Hariciye Nazın Hazretlerine 
ViYANA 

Batvekil M. Dollfusa'iuı vefatı clo
layısile Cümhuriı;yet hükumetinin ha
raretli ve •amimi taziyetlerini ve ay .. 
ni zamanda ıah&i teeuürlerimi arze -
elerim. 

Dr. TEVFiK RÜŞTÜ 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beye
fendi Hazretlerine, 

ANKARA 
BafıJekil M. Dollfuu'iın vefah mü 

ncuebetile vıiki taziyetlerclen dolayı 
gerek zatı devletlerine ve gerek cüm 
h~riye! ~ükumetine hararetli teıek • 
kurlenmı arzeclerim. 

Batvekil muavini: 
ST ARHEMBERG 

"Almanları •evindiren makale 
. ~ERLiN, _30.A.A. - Alman gazdele

n Sunday T ımes'in bir makaleain.i ikti
~ ederek bundan memnumyet beyan 
edıyorlar. Sunday Times bu makalelin
de diyor ki : 

ltalya kendiliğinden hareket edecc:k o
lursa vaziyet fevkalidenezaket kesbe· 
decektir. Siyasi basiret ve ihtiyat asker 
kuvvetlerinin azami derecede Avustur
ya ve Yugoslavya budutlanndan uzakta 
l'utulmaaıru 3mirdir. Taki hlç bir tah
rike &ebebiyet vermesin. 

Rei.icümhurun •Özle•i 
VIY ANA, 30.A.A.- Gece yansından 

sonra yeni hükiimet erkanı R.Osicümhur 
M. Milcalaa tarafından kabul eclilmistir. 
Reiaicümbur kenı!ilerine §Öyle demiİtir: 

Sizler Dollfuu'un büyük mirasını 
idareye davet ve memur ecbldiniz. Onu 
~erefle ve onun zihniyetine göre idare e
diniz. Sizden &'ayretle ite koyulmamzı 
ve muhtaç olduğumuz itilaf ~ istikran 
yaratmanızı rica ederim. 

Bundan sonra kabinenin tahlifi yApıl. 
ınıttır-

fuki Hariciye Nazırının 
fikiiyetleri 

NEVYORK, 30.A.A. - Eıki Avu .. 
tur~a hariciye nazın Doktor Metaia, 
Amerikalılara hib<ben telsizle neırolu
nan bir nutkunda Dollfuas'un katlinden 
nazilerin mesul tutulduklannı çünkü 
Vivanadaki Alman sefiri Von Reithin 
Avusturyada ,..zi propağandas•nı idare 
ebn;~ bufunduğun•J bevan ,.tml$tir. 

AJ..,..pnv• b'z; rah~t hıl""k..,adık~• bi-
2im sulha kavutmamız. imki.nı yoktur. 

Ortalığı kasıp 
Kavuran neşriyat 
Dolandırıcısı 

(Başı 1 inci sahifede)) 
UıılOıı v11iiyet bunları matbuat ka· 

nununun on sekizinoi maddelİ mucibin· 
ce kapartl:nı§ ve kendisiıü mahkemeye 
aevi<etmittir. 

Bununla beraber Maıhmut Saim El. 
son zmna.nlal'da batka bir dolanıkncı
ld< zemini bulnnış ve hemen faııliye • 
te giriımi!tir : I§ bulmak idare hane
leri teai~i. 

Bu mwadı temin içjn de İ..tanhul
da ve Galatada müteaddit idarehane -
ler açmıttJr. lslBrıbufda Ankara cadde
sinddoi idare ve Galatada Ada hanın
daki ödaımıan .. eri polisçe kapa+rlrnıt • 
tır. 

Bu.na rağmen son defa Calaıtada 
üç yenle idarehane açmaktan geri kal
ll'.8Jll1ÜI"· Bunl-1an b1ri Caılatada 11-
,.aciio 1-ııoda S ve 10 nuı-adır. 

Galata ~anesinde de 159 ve 
59 nısnarab posta ku.tulannı kiralamrt· 
tir. 

ı, ..-ayanlar için de garzetelere ıu 
..,t.iılıde ilan vermclateıdir. "Kelaleti nak
b}-e göoıt.,..,.... ~ memUI" aranı • 
ycıo-. MUt.......,.er de kabul ol.-ır.,, 

Bu ilini.ar ÜZ«İne bü-çok müra • 
.,..ı,lar vaki oJınu,tur. Mahmut Sa.im 
bunlanlan 120, lıaıtıtil 300 liraya im
dar kelaleıti nakbye alanık tanzim et
tiği kağıt üzerine de (Tabi Mahmut 
Bey neşriyat iıdar_.,.) .İıRDİni l"§ıyan 
bir miihw lıaamıştw. 

Bu tekilde dolandınlanlar arasında 
kendi idarehanesinıde 60 ıu.. ücretle 
gUy,. mütea!Wt tayin edilen Saim B. 
iwııiode bir genç te vardır. 
• Bunlardan baıııka Anadolunun mufı. 

telif yerlerinden birçol< paralar ..ne. 
derdi; gelen ve bu adamm tuzağına dü
tenler de olm~ur. 

Diyaıni>ef<in!en gelen bir genç pa· 
rası almmıt ve parasız müşkül vıııziy&
te kalını ıtır. 

Tabii paralan alınıp ta gliya birer 
i§f! tayin edilenler ne para ahııbilmq
ler ve .,e de almak ümidi olduğunu 
gönnıiişlerdir. 

Polös bir taraftan talJDl.at yapar -
ken bunlao- d:ı bizzat emnİyet müdürü 
Fehmi Beye miiraca.aıt edere&: naıul do
Jandınlıdddannı e.-ınllı<:a a~ 
dır. 

Mahmut Saim bundan batl<a, (Dün
~ kxz ve eıi<ek üııivenites.i) müeıllil 
ve tabü mes'ullüğü entetli tık P'l'"JÖ· 
men kiğıtılarile Aııaıdoluda multtefti 
ticaret odıthırma mddup göndesu-d< 
(Yerli mallar sergw brotiirü) isimli 
ve tica-ret adreslerini gÖS<terir bir im • 
taloğ neşredeceğ;nden maı.'ıalli ·tiİ«ar 
adresolerinin kendisine hildiriılmesini is
temd<'te ve bu v- ile el.de ettiği 
binlerce adrese melrlup v mcmua gön
drerek kendilerini dolandmnağa ça -
lıpnsttır. 

Bundan başka ayni •ureıtle A.La.do
Judaki banka şubeleri adreslerine de 
mektuplar göndererek mecmualıın -
na ııhoıre olmalannı temine çslr?Mk -
<tadır. 

Ma.lımut Saim efend; ~ 
böylece yapılan tz.1ıkiioa4 il<mal eda • 
n9ş, ve suçlu müddeiuımumil&çe birin
ci istintak bBlıimi Ramazan Beyin 
huzuruna ...Wedilrniftir. 

Ramazan Bey ııorguaunu yaptılı. 
tan sonra Mahmut Saim eienıdiyi tev
kif ehNş tİT. 

Mahmut Srum efendinin dolandrr
dığs para 24 bin liraya baliğ olmakta
dır. Ancak fİl<iiye~ 24 kişidir. 

1 iş ve İşçi J 
Milliyet bu sütunda iı ve ifçi isti
yen/ere tavauut ediyor. Jı ve İtçi 
iatiyenler bir mektupla lı büro • 
muza müracaat etmeliclirler. 

iş arayanlar 
Ka.pıcılık, odacılık, bekçilik, bü

yük konaklarda hizmet için iş arıyo
rum. He.- bir cihetçe muteber kefale
tim vardır. M. S. rumuzuna müracaat 

T~-.0J...,, .. , Jl,.lediye bahçesinde 
lı!Jft&ul Bılidiııni 2-8-934 Peqemhe 

~ehirTiyatrosu günü ak§&DU 
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HAYAT 

3 Perde 

Yazan Ekrem Reıit 
Besteleyen Cemal 

Refİt. 
Hava yağmurlu olduğu takdirde tem

siller kıtlık sahnede verilecektir. • 
Devredilecek ihtira beratı 
" Menbol kapaklan ve bunlann mü

masili ve bunlara müteallik islahat " 
hakkmdaki ihtira için istihsal edilmit o
lan 26 Tetrinevel 1929 tarih ve 1538 
numaralı ihtira lıeratmm ihtiva ettiği 
hukuk bu kere batkasma devir veyahut 
icara verilmesi teklif edilmekte olmakla 

bu hususta fazla mallimati edlnmek iı· 
teyen zevatın htanbul' da, Bahçekapu
da Tat hanmda 43 • 48 numaralardaki 
idarehaneye müracaat eylemeleri ilan o
hınur. (1366) 

4482 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan b-.ka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 

Kandilli 38, Beylerbeyi 4R 
3831 

i'lf E ~1 L.X:: t( FTT E 

Kaşta imar ışlt D 
Y J' d.. r r sU A o ar uze l)"~ '·dı Teı. 

halledilmiş gıb~ .... 
KAŞ, (Milliyet) - .1( b: 

batlıyan canlı çahfınııl~r el 
hada yürümekte cüınhur•Y. 
nin feyizlerini kana, kaıı• 
dir. 
Kazamızın yük~ek daği~ 

onnanlarma ve sayısız ya 
tin _ağaçlarına rağmen çol< jbıi 
geçılmesi güç yollardan I<ı 
F a~at azim ve irade sa~~ 
çetm tatları kırarak nıe JIJll 
ze refah getirecek olan ~~fi 
maktadır. Yol faaliyetinı "!" 
mak mümkündür. B"risi " 1 a. 
!arıdır. Bu sene ilkbahard~ 

Te 
Rı 
Zo 

bir faaliyet gösterilnıi~1~· 
Yette son ittihaz edildiğı~ı 
aldığ1D1 kararla sonbahar 1 bd l ( 4 
da devam edilecekmit ki, -

dirde henüz otomobil korıı~ l l 
şitmit olan halkımızın bU 6 

yet vasıtasına ikaV\lfJDası~• 
zam~ ~mamıf deınektı'·C1 

Ikıncısı: Köy yollan: ~• 
halkçı ve köycü olan kaY"'". 
beyin gösterdiği yüksek 118·, 

köylerde tatlan yararak ~o· kilo 
yapmaktadır. Öyle tahrııı~ 
bilir ki; bugün hiçbir yef!ll 

kerl~ ~_?.nmiyen kazanıııd~I 
:ı:ar 

hır. 
c-ün yol bıttıgı zaman bütün lıjııı 

ana yola bağlan•nı' b · r b~.,. 
lnacak ve kazanın dört bv~ 
bir anda medeni vasıta gifll' 
lacaktır. 

Bundan maada tabii bir ~ 
ğe malik olan kaza menceııJll 
mar faaliyeti de gün geçtilı~lbl 
lemdctedir. Belediyenin b~ 
memleketin sıhhi işler'le al ~ 
olarak temizliğe son derece 
miyet vermesi ve sokakları~~ 
bulunması büyük tebirlerı .

1 
s~hhi işl~rine rakip olacak ~~ 
zıyettedır. Ka2adal<i ev 1e ıır 
buhranı da yeni yapılan b~ 
bertaraf edilmektedir. En ı~~ 
olan su i•leri de geçen senelt 
zaran iyi gihnektedir ve lıJl 
su ihtiyacı fazlasile temin ecl

1 

tir. 

Bandırmada elektrik b:ı 
kadını ö dUrdll 

BANDJRMA, (Milliyet) .,., 
rimizde genç bir kadının fe'1 
surette ölümü ile neticeleneçl: 
müessif bir elektrik kazası 0 

tur. ' 
Kazaya kurban giden ~ 

Şar 

gü 
ga.y 
Ve 
ıni 

ı\n 
Ko 

Ü:ı:e 
tir' 
Fır 
e.t} 

Bandırma ağırceza mahkeıtl r! d 
bıt katiplerinden Ömer Ef,~_, 
zevcesi 20 YAfında Şerife P 

la.y 
l\a 
o<{ 

dır. Jıİ 
Şerife Hanım akşamüstü 

sini, çiçeklerini suladılitan ,,o 
yemek masasını hazırlantıtı 

1 sını beklerken alqam karaJ! 
1 

çökmesi üzerine bahçeye lı0·..1 
ile gelen elektrik lambasını Y', 
mışhr. Fakat esasen eski oJştl 
donun fişe yakm bir yerindebı 
si sıyrılmıt ve çıplak kalnııt (il 

um vardır. Şerife Hamının 5ı' 
her nasılsa bu çıplak ve ce 

bulunan tele temas edince ye' 
fazla ıslak olmasından ele 01 
,:ddetini artırmış, zavallı wı. 
ölümünü intaç etmittir. .. 

}' 

Bir müddet sonra evine d
0 

Ömer Efendi bahçede kaf1 

feci halini görünce tatkın "~I 
na dönmüf, ölüyü yerden k bO 
mak istemiş, ölüm cereyanı 
fa da kocaamı siddetle sa.t•1 

w· da ayakkaplannın kauçuk o 6" 
mer Efendiyi muhakkak bir 

den kurtarmıştır. · f: 
Şerife Hanımın feci akıbet' 

lekette derin bir teeuür uvandj~ 
cenazesi çok kalabalık bir h•

1 
rafından merasimle kaldırılJ!I 

Malatyadı bir i~aın 
MALATYA, (M"lliyet) ;'ti 

kadın meselesi yüzünden ~( 
köyünden Ramazan oğlu "M~ 
Aliyi geçeceğini haber aldığı " 
üzerinde pusu kurarak teaııı.Jll 
öldüren ayni köyden Süle~ 
lu Mehmet hakkında ,ehri~1 ~ 
ğırceza mahkemesince verıl~ı 
dam kararı Büyük Millet "M 0 ı 
since tasdik edilerek tebl:ğ e p. 
miş olduğundan katil Sanıa11 

1 
rı meydanında asılmak s~eıi• 
kanunun hükmü infaz edilJJJ11 

1 
Ayd nda Be!ed yJ inti a 

hazırlıgı eıı· 
AYDIN, (Milliyet) - Bel 

miz intihap hazırlıklarına de;, 
etmektedir. Belediye meıJI 
bütün evleri bir bir gezerek, /1 
cut nüfusları sahih olarak ~; 
etmişler, seçilme hakkını. ~a~, 
!anları ayırarak cetvellerını d' 
lamışlardır. Bu suretle Aydıll ~· 
turan ve nüfusa yazılmıyıı~l 
se kalmıuhğı gibi, kütüğe g 
mi' ölüm, doğum, evlenme ":; 
,anma ve diğer vakalar da 

1 

men be"E edilr.ıişt:r. 

z 
le 

n 

l 
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şıe Deniz yolları 
A İŞLETMESi 

İstanbul Harici Aske-ri-• , ... H ı• L A"' L ı• A H M E R Kıtaat ilanları. _ 

<eııteleı-j . Karak" K" . l' el. 423 ' . oy oprübaıı 
62 - Sırkeci Mühürdarzade 

,.._._Han. Tel 2274-0 

Trabzon yo
41

]_u ... 
TeınERZURUM vapuru 31 
Rıht rnuz d SALI 20 de Galata 
Zon ·~~ an kalkacak. Gidişte 
aun ~ ak, l~ebolu, Sinop, Sam 
T ' atsa, Gıreson Vakf k b' rabzo R' • ı e ır, 
lara · 1• n, ızeye. Dönüşte bun • 
Uğra ı avekten Sürmene, Ordu' ya 

_ Yaca tır. (423G) 

---A----=-=------~45~ 
Ayvalık yolu 

~r. BANDIRMA v ı A 
toa ÇARSAM apuru ğus-

ııı ci rıhtım • d BA 19 da Sirke
i~ (4300) ın an kalkacaktır. 
b' .... • 4636 

~ -l~s~t;~;;~b~ulİi:ku:".'::::::;:::;:::::: ıı• ı---
a J:ınalrna k ~andanhğı sa · ı 

r. -- ornıayonu ila~ 1 c M narı 
· M. V · Satına} 

Yonundan: rna Komis· 
Ordu ihtiy · · 

kilo K!orhdra~c~~çı~ Ç 6,030) 
zarfla n . ..:nak kinın kapalı 
tur. lhal . 5 .. ~aya. konmuş -
..,... esı . 8 934 p 
.. unij saat 14 : azar 
§artnarney' .. tedır. Taliplerin 
gün öğled ı orınek Üzere her 
8aya iştirak :;ınra v~ ?Iünaka
ve vakti d eceklerın o gün 
llıinat rn n ken evvel teklif ve te
A.nkarade ~pla.rile birlikte 
ICO!\f. n: .: M. V. SA. AL. 

ınuracaatları 
(3074) (39">0) • 

~ ., 4267 
'ıfD' l' •• * 

ekird • F 
bi1 l\oıniay ag ırka Satınalma 

'ı~ F ırk onundan: 
ıW L· a kıtaat ih · 
.. 4 ınit rrı d .. ı tıyacı için 
~~ 65 adet i,.~~~oınürü yakacak 
,? dökın uyuk ·l45 adet kü "k 
J" l e soba paz l kl çu 

ınacakt ar ı a aatm a-
Pazarte~r· .. ı~~lesi 6. s. 934 

b;r l' alipl . lrUnu saat 15 tedir 
.. erın "a t . . \!zere h ~. r nameyı görmek 

,., tirak · ~r guo ve pazarlığa j ... 
r- ıçın de .. .. 

eC '"ırka S Al 0 gun ve vaktinde 
P atları a. ( · Korn. na müraca-
ol • ... 3075) (3931) 

~/ •• 4268 
,... A • • • 
dan:da.ı>azrı P. SA. AL. KOM. 

la.y1 Ai?-azannda Piyade a
tıakasa. 1!tcı için açık mü
Oclun ·ı 1 e 400,000 kilo 
ot alil\ ı e 60,000 kilo kuru 
934 acaktır. ihalesi 7 • 8. 

~~· ~!li~ha. gÜnü saat 10 da 
a.~ a'ol'ttıek .. P eruı şartnameyi 
e . nakaaa. ~ere her gün ve mü-
b o sn:_ Ya ıştirak etm le . • d 

ı 0 ...,1 ve k e ıçın e D h~rlikte Aa tinde teminatlari
aıreaind dapazarında Maliye 

e bulunmaları 
J <3071) (3933) • 4269 

Anka * * • 
Satll\a.ı.r':a Levaznn Amirliği 
816,~ IC?'h-isyonundan: 

Odttnu k kilo kuru gürgen 
lesi 6 • 8aı>a.Jı zarf usulile iha
&aat 14 t • 934 Pazartesi günü 
j;.illtı.e sur:t~pıl~~aktır. Şart . 

Yerli Fabrikalar mamula
t~d~ .~~0,000) kilo çoraplık 
Ylln ıpligı kapalı zarfla müna
ka_aaya konmuştur. ihalesi 6 
~gustos 934 tarihine müsa
dıf pazartesi günü saat 15 de 
Yapılacaktır. Taliplerin şart
~arne ve nümunesini görmek 
uzere her gün Ankarada M. 
M. V:_Satmalma Komisyonu
na ~~racaatlar ve münakasa
ya ıştırak edeceklerin o gün 
ve saatından evvel teklif ve 
teminat mektuplarını mak
buz mukabilinde mezkiir Ko
misyon Riyasetine tevdi eyle-
meleri. (3964) (2) 

•.• _., . Yi ~ 4298 ,_ • • • 
Hava kıtaatı ihtiyacı için 

160 ton kok ve 270 ton ma· 
den kömürü kapalı zarfla alı 
nacaktır. Şartnamelerini gör
mek İsteyenlerin her gün öğ. 
!e~en sonra ve münakasaya 
ıştırak edeceklerin 13-8-.)34 
pazartesi günü saat 10,5 da 
teminatlarile irlikte M. M. V . 
Satmalma Komisyonuna mü
racaatları. (3965) (3) , 

4299 
4 4 • 

Hava ihtiyacı için 5600 
metre kaputluk kumaş kapa
lı zarfla münakasaya kon
muştur. Şartname ve nümune 
lerini görmek İsteyenlerin her 
gün öğleden sonra ve müna
kasaya iştirak edeceklerin 
14~-934, cumartesi gunu 
saat 10,5 da teminatları ile 
irlikte M. M. V. Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 

(l) (3966) 4300 

* * • 
Çorludaki kıt'a ve müessese 

lerin ihtiyacı olan 14 000 bin 
kilo taze fasulya - 17 ,000 ki
lo Patlıcan 6.000 kilo Bamya 
20,000 kilo Dolmalık ve yeşil 
biber ve 10,000 kilo domates 
pazarlıkla alınacaktır. ihale 
günü 5 Ağustos 934 pazar gü
nü saat 16 dadır. Taliplu;.ı, 
şartnamesini görmek üzere 
her gün pazarlığa iştirak ede
ceklerin belli gün ve saatte Çor 
ludaki komisyona müracaat-
ları. (23) (4273) 4629 

• * * 
Çorludaki kıt'alarm ihtiya-

cı için pazarlıkla 12,000 ki-
lo patates alınacaktır. Pazar
lığı: 6 Ağustos 934 pazartesi 
günü saat 15 tedir. Şartname
sini görmek İsteyenler her gün 
ve pazarlığa İştirak edecekle
rin belli gün ve saatte muvak
kat teminatlariyle Kolordu da 
Komisyona müracaatları. 
(12) (4193) 4627 

Devredilecek ihtira beratı 

·I 1 

llldı:kfıd l 1 gormek üzere 
danlı:ıh Sa sta.nbul Kuman • 
lluna ve ih!ja~a .. Komisyo • 
a~Yeninde e gunu vakti mu • 
ltıınat tn kt e'VVel teklif ve te -
ltıukab'Iie uplarını makbuz 

" Tüfek hazinesindeki fişek bağlarına 
ıürme ~rtibabna ait isl&hat" hakkındaki 
ihtira için bir berat talebi zımnında ls
tanbul viliyeıine takdim edilmit olan 22 
Temmuz 1930 ve 14411 evrak numara
lı istidanın ihtiva ettiği hukuk bu kere 
bqkaaına devir veyahut icara verilmesi 
teklif edilmekte olmakla bu hususta faz

la malUınat edinmek isteyen zevabn ı.. 
tanbul'da Bahçekapu'da Taş hanında 

43-48 numaralı idarehaneye mürataat ey .. 
lemden ilan olunur. ( 1365) 4481 

ZA YI - Balat Polis karakolundan ve• 

A. • ı nele A k 
rnırliği S n ara Levazım 

"etnıeleri a. A( l. Kom. Rs. ne 
. 3079) (3935) 

ZAYl --=------- 4270 -911 
1 .. '4!ne · eıınden al ltnde Amerikan ko- rilıniı 905464 numero ve 21 Nisan 928 

laybettiın. ;" .. olduğum diplomamı tarihli 912 kuruşluk yol vergisi mak-
• •

11
••1 alı - . • . "UZU kaybolmuıtur. Y eniıH alınacağından nııı hüknı.. nacagından dıgen- r 

0St8) u Yoktur. liernUne Acaryan. zayiin hükmü yoktur. Balatta Ekmekçi 

- 4622 Mehmet. (1517) 4621 

Çat~Ica Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
ç atınalnıa Komisyonu Reisliğinden: 

&aya k atalca Müstahkem Mevki ihtiyacı için mevkii münaka
lerin' ~~lan 120 ton Lavem arin ve 40 ton Kriple kömür-
7-8-~~4 e~ t?nuna verilen fiat pahalı görüldüğünden 
tıak t.arıhıne tnüsadif Salı günü saat 15 de yeniden mÜ· 
Yon asası ıcra edilecektir. Taliplerin yevmi mezkiirda Komis 
- urnuza müracaatları. ( 428 1) 4632 

Ilgaz Belediyesinden: 
b llgaz Kasaba suyu için dört kilometre çelik veya funt 
oiu teferruatile beraber kapalı zarf usulile münakasaya ko -

l'l~ muştur. Talip!erin şeraiti anlamak üzere mektupla her F• ~~ ~~ünakasaya iştirak için de 6 - Ağustos . 934 pazar • 
esı gunu llgaz Belediyesine müracaatları. (3948) 

CEMiYETİ MERKEZİ 
UMUMISINDEN: 

Eskiıelıir Hilalialmıer Merkez anbannda satılığa çıkarılan etyadan 
(mukavveı barakalar malzemesi) 2 Ağustos 934 Perıembe günü ve (de
mir boru, anahtarlar vesaire) 5 Ağustos Pazar ve eve1ce müzayedeye çı .. 

İ<arılıp verilen fiyatları haddi layıkında görülememesine binaen ihalesi 
icra olunamayıp tekrar müzayedeye komılman tekarrür eden ( F enude 

battaniyeler, ve müstamel hayvan örtüleri) 9 Ağustos 934 Perıembe 
günü "'at 14 den 17 ye Ladar açık arttırma suretile mezklır anbarda 
satılacağı. Mukavves baraka malzemesinin muhanunen kıymeti olan 
(614024) ve demir boru ile anahtar vesairenin kıymeti muhammenesi 

olan (55914) battaniyeler ve hayvan örtülerinin kıymeti muhammeneıi 

olan (123000) kuruşun yüzde on nispetinde depozito akçelerile taliplerin 
anbarda müteşekkil sabş komisyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 
(1530) 4624 

Çatalca Müstahkem rJ!evki Kumandanlığı 
Satınalma Komi~vonu Reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevkiince münakasaya vazolunan 
her nev'i erzak ve saire için için İştirak edecek müteahhit
lerce evvel emirde Istanbul kumandanlığı: muhasebeciliğin 
ne gününden evvel muvakkat teminatlarının yatıı-ılması. 

(4282) 4631 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 1 
Satılık Emlak 

Esas No. Mevkii ve Nev'i Teminat 
300.- L. 104 Büyükada Nizam 154 ada. 3 par

108 
sel No. 12140 metre Çamlık. 
Büyükada Nizam 153 ada 18 par· 
sel numaralı 1480 ınetre çamlık 185.- " 
"Seferoğlu köşklerinin yanındadır. 

Yukarda yazılı emlaktan 104 ve 108 esas numaralı çam
lıldar peşin bedelle açık arttırmaya konulduğundan taliple
rin ihaleye müsadif 11-8-934 cumartesi günü saat onda Şu 
bemize müracaatları. (4159) 4533 

,. HiLALİAH.MER 
CEMiYETİ MERKEZi UMUMISIN!>EN : .t· 

, . 
. .;. ' 

t 
;İ~ 
1J. 

Eskişehir Hila!iahmer Merkez anbannda fazla olup satılığa ç· karılan 
eşyadan (muhtelif fenerler, li.mbalar, liimba şiıeleri) ile 19 Temmuz 934 
tarihinde müzayedeye çıkarılarak ve nlen fiyatlar haddı ·~yıkmda görü· 

lememeaine binaen ihalesi icra oluramayip tekrar müzayedeye konulma
sı tekarrür eden (Ustübeç, vernik, neft, çİrif, alüminyum toz boyası) nm 

1 Ağustos 934 Çarşamba günü saat 14 den 17 ye kadar açık arttırma 
ıuretile satılacağı. Fenerler ile la-oba ve tişelerin muhammen kıymeti 
olan (29575) ve boya malzemesinin muhanunen kıymeti olan (67203) 

kuruşun yüzde on nispetinde depozito akçelerile taliplel"İn mezkur an· 

barda müteşekkil sahf komisyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 

':} ~. 

' ' ._;.: 

' • •' 

' i .-· ,, 
... 
~ . 

1) 

(1529) 4623 

: ·· .. :v. ' .. '· . ., .. r· 

l DEVLET DEMJRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Çalı ve Hasır süpürgeleriyle bunların imalinde kullanı· 

lan çalı ve süpürge çöpü ve gayri.mamul ha urlar 1-8-934 ta
rihinden itibaren tatbik edilmek üzere D. D./ 30 numaralı 
saman tarifesine ithal edilmiştir. Fazla tafsilat İçin istas· 
yonlara müracaat edi1melidir. (4175) 4547 

934 senesi temmuzu bidayetinden eylül gayesine kadar 
mer'i tenzilli tarifeye tevfikan Devlet Demiryollarında yüz 
kilometreden fazla mesafeye mahsus asgari yüzde elli tenzi
latlı ve bir ay müddetle müteher gidiş dönüş bileti alan yol
culara yatak ücretlerinde de yüzde yirmi tenzilat yapılacak
tır. 

Bu bilet hamilleri seyahat a bilet\ satın aldıkları tarihten 
itibaren yirmi gün zarfında başlayabilirler. Ancak seyahat 
günü biletler gişelere vize ettirilmelidir. Bu vize biletin bir 
ay1ık avdet müddetini temdi~ etmez. 

Haydarpaşa ile bazı istasi yol?lar arasında tenzilli bilet ve 
yatak ücretleri şunlardır. .. 

Fevzipaşa 
Bilet Yatak 

Samsun 
Bilet Yatak 

Ankara 
Bilet Yatak 

Ücretleri ücretleri ücretleri ücretleri Ücretleri ücretleri 

Kurut Kuruş Kuru' Kurut Kurut Kurut 

1 4633 1544 5453 1680 2607 704 
il 3362 1284 3956 1400 1896 588 

IIJ 2147 2524 1217 
Adana Eskişehir 

Bilet ücretleri Ücretleri ücretleri 
ücretleri Yatak Bilet Yatak 

Kuruş Kuruı Kuru, Kurut 

- 1 4211 1368 1826 384 
il 3057 1140 1331 320 

III 1954 858 
(4289) 4633 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Muhasebeciliğinden: 

Demir Kapıda Mülga çiçek aşısı müessesesinde mevcut 
tahminen 2000 kilo hurda de.mire verilen fiat muvafık gÖ· 
rülmediğinden 5-8-934 tarihinde saat onda mezkiir müesse· 
sede pazarlıkla satılacaktır. isteklilerin oraya S?elmeleri. 

( 4277) . 4630 

Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

Gümrüklere gelmiş Yuğoslavya eşy~~ı sıraya k~na
caklarmdan ellerinde beyannamesi olan tuccarlarm 5 Agus
tos 934 tarihine kadar hemen gümrüklerine müracaatla 
beyannamelerini tesbit ve sıraya koymaları ve bu tarihten 
sonra vaki müracaatlarında sıra haklarından istifade ede-
miyecekleri ehemmiyetle ilan olunur. ( 4293) 4634 

I 
- -- _ _,_ - - -· *! 

Ziraat Vekaletinden: 
1 - Bu sene Avrupaya orman işletmesi stajı ve muh

telif ormancılık şubelerinde ihtisas tahsili yapmak üzere 
15 . 20 efendi gönderilecektir. 

2 - Bu efendiler aşağıda yazılı şartları haiz olanlar a· 
rasmdan seçilecektir : 

A - Yüksek Orman mekt ehinin 193 l - 1934 seneleri 
mezunlarından olmak 

B - Üç senelik imtihan numaralarının vasatisi 16,5 
tan yukarı olmak. 

C - Sıhhi vaziyeti müsait olmak "Tam teşekküllü 
hastanelerden mufassal rapor almak, ı.>- }1 şehadetnamesi 
vermek". 

D - Yaşı 30 dan yukarı olmamak. 
E - Avrupada staj ve tahsilini bitirinceye kadar geçe

cek müddet İçin askeri vaziyetini tesbit ve tevsik etmek. 
F - Staj veya tahsillerini bitirerek döndüğünde V eka

fotin göstereceği hizmeti göreceğine dair numunesi veçhile 
taahhüt senedi vermek. 

3 - Bu şartı haiz olanlar gönderil~ek miktarı geçerse a
ralarında seçme imtihanı yapılır. Seçilen efendilerden tayin 
olunan Şubelerde ihtisas yapacaklar ayrıca ihtisas imtihanı-
na tabidirler. . 

4 - Staj veya tahsile gitmek İsteyenler 15 Ağustos 
1934 tarihine kadar bir istida ile icapeden vesikaları da ili~ 
tirerek doğrudan doğruya lstanbul'da Yüksek Orman Mekte
bi Rektörlüğüne müracaat etmelidirler. Fazla maliimat Rek
törlükten alınır. (4224) 4628 

Yüksek Mektepler Mubayaa 
Komisyonu Riyasetinden~ 

Yüksek Muallim Mektebinin 934 mali yılı ihtiyacı i
çin münakasaya vazedilen " Yaş Sebze - odun • Manğal kö
mürü " icin 28-7 -934 Cumartesi günü yapılan münakasa 
neticesinde verilen fiatlar m ütedil görülemediğinden tek
rar pazarlık suretiyle münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin 
6-8-934 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14,30 da Fın
dıklıda Güzel San'atlar akademisinde Yüksek mektepler mu 
siplik dairesinde müteşekkil mubayaa komisyonuna mÜ· 
racaatları ilan olunur. (4295) 4635 

Kırklareli Valiliğinden: 
1 -- Keşif bedeli (6520) lira 23 kuruştan ibaret Kırk

lareli - Dereköy yolunun 8 t 834 - 30 i 7 44 üncü kilomet
releri arasında dört parçada (1936) metre tulindeki şose 
taı> :iri. 

2 - Keşif bedeli (5881) lira 93 kuruştan ibaret Baba
~ki • Burgaz yolunun 66 · 53 7 - -- 78 ı 375 inci kilometrele~ 
ri arasında (7) parçada (1560) n1etre tulindeki şose esas 
tamiri. 

3 - Keş!f bedeli (8163) lira 80 kuruştan ibaret Kırk
lareli • Vize yolunun 54 · 765 - 69 . 997 inci kilometreleri 
arasında (16) parçada (3133) metre tulindeki şose tamiri 
kapalı zarf usuliyle ayn, ayrı münakasaya konmuştur. 

4 - Münakasaya iştirak edeceklerin bu gibi inşaatta 
ehliyet ve liyakatları baş mühendislikçe kabul olunmuş ol
maları veyahut mukavelenin imzası tarihinden itibaren on 
beş gün zarfında bir fen memuriyle teşriki mesai edeceklerine 
dair noterden musaddak bir taahhütname vermeleri şarttır. 

5 - Zarflar münakasa ve müzayede kanununun onun 
cu maddesi mucibince ihzar edilecektir. · 

6 - işbu tamirata ait ihaleler 15 Ağustos 934 çarşam
ba günü saat on beş on altı ve on yedide yapdacaktır. 

7 - Bunlardan maada aynı tarihte saat on ~ş buçuk 
ve on altı buçukta ihale edilmek üzere (2455) lira 83 kuruş 
keşifli Kırklareli - Vize yolunda kain Osküpdere köprüsünün 
orta ayaklarının beton olarak İnşası işile (1968) lira 93 
kuruş keşifli Kırklareli- Hasköy yolunun 13 • 874 14 1334 
üncü kilometreleri arasında (470) metre tulinde şose esas 
tamiri ayrı, ayrı açık münaka saya konmuştur . ihaleleri Kırk 
lareli Daimi ncümeninde yap ılacaktır. 

8 - Şartname ve keşif nameleriyle taahhüt senedini gör
mek veya suretlerini almak İsteyenlerin Kırklareli Baş Mü
hendisliğine veya Daimi Encümene müracaatları lazımdır." 
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Kütahya Vilayetinden: 
1000 lira muhammen bedelli Vilayet matbaası kağıt, mü

rekkep ve saire ihtiyacı 8 . 8 • 934 tarihine müsadif Çarşamba 
günü aaat 15 de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konul· 
muştur. Talip olanların teminatlarile mezkiir günde Kütahya 
Vilayeti Daimi Encümenine ve şartname ahkamını öğrenmek 
için de Vilayet matbaasına mü.·acaatlan ilan olunur. (3919) 
---------------------------------------~4264 

Yükıek Deniz Ticaret 
ektebi Müdürlüğünden~ 

-~- 1- Mektep Tali ve 1:ü ks_~k olmak ~e~e beş senedir. 
Leyli ve meccanidir. <?ayesı Tuccar gemılerıne Kaptan ve 
Makinist yetiştirmektır. 

2 _ Mektebin yalnız Ta li birinci sınıfına talebe alınır 
ve bunların da ortamektep me zunu ve on sekiz yaşından bü

yük olınamalan meşruttur. 
3 - Kayd muamelesi içi n cumartesi, pazartesi ve çar· 

şamba günleri müracaat edil melidir. 
4 - Taliplerin mektep Müdüriyetine hitaben yazacak 

ları istid'anamelerine hüviyet cüzdanlarını, aşı kağıtlarım, 
mektep şahadetname veya tas diknamelerini ve polisce musad 
dak hüsnühal ilmühaberini ve velilerinin muvazzah adres ve 
tatbik imzalarını ve dört adet vesikalık fotoğraflarını 
raptetmeleri lazımdır. 

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



Aman. ... ne sıcak-~. 
Bununla beraber evınıze geldiğ). iz zaman 
soğuk bir şey içmek imkanını buıamıyor~ 
sun uz! Fakat komşularınız "Frigidaire" 
sayesinde bütün meşrubatını gece gündüz 
soğuk olarak içiyorlar. 
Siz de sıcağa daha fazı~ tehammül ede-.. 
cek misiniz ? 

İstanbul Levazım Amir
liği Satın Ahna Komisyonu 

Uanları 

----------------------ıı Harbiye Mektebi için 
420,000 kilo Kuru Ot 4 A
ğustos 934 cumartesi günü 
saat 14 de kapalı zarfla alma 
caktır. Şartnamesini görecek 
lerin her gÜn ve taliplerin bel
li saatten evvel teklif mek
tuplarım Tophanede Komis

fona vermeleri. (78) (3690) 
4104 

* • • 
İstanbul Levazım Amirli

ğine baglı krt'at için 2136 
ton Lavamarin kömürü bir 
müteahhide verilebileceği gi
bi i~bu miktar ayrı ayrı talip
lere verilebilmek için üç guru
ba ayrıldığından 19-8-934 
Pazar gÜnÜ saat 14 de kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartname
sini göreceklerin her gün ve 
taliplerin belli saatten evvel 
tekliflerini Tophanede Komis
yona vermeleri. (128) (4068) 
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~-- Dr. Nuri Fehmi ~-mı• 
Göz Hekimi 

Cağaloğ!u Süreyya Bey apart. 
•ar• 2-6ya kadar. Telefon 23212 

3833-

Devredilecek ihtira beratı 
" Fifcl< bağlarına ait iılahat " hak· 

kındaki ihtira için bir berat talebi zım
nında latanbul vilayetine takdim edil
nriş olan 22 Temmuz 1930 tarih ve 
14410 evrak numaralı müracaat üzerin
ddri hukuk bu kere başkasına devir ve· 

yahut icara verilmesi teklif edilmekte 
olmakla bu hususta fazla mali'ımat e
dinmek isteyen zevabn Istanhul'da, 

Babçekapu'da, Taı hanında 4348 numa-
ralı idarehaneye müracaat eylemeleri i-
lin olunur. (1364) 
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İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştababetinden: 

" Haydarpaşa Emrazı Sariye Hastanesi için 144 kalem 
Eczayı Tıbbiye açık münakasaya konulmuştur. Münakasa 
16 Ağustos 1934 perşembe günü saat 14 de Galata'da Kara 
Mustafa Paşa sokağında lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezinde müteşekkil Komisyonda yapılacağından isteyenlerin 
sartnamelerini görmek üzere mezkiir Merkez Levazım Me
~urluğu ile hastane idare memurluğuna müracaatları. 

(4160) 4534 

lıtanbul Ziraat Mektebi Alım 
Satım komisyonundan: 

~ lstanbul Ziraat Mektebinin Mayıs 935 gayesine kadar 
ihtivacr olan et, ekmek mevadclı müşteile ve hayvan yemi 
21-S-934 tarihine müsadif salı günü saat 15 de ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliple
rin seraiti anlamak için her gün ve iştirak için de mezkUr 
günde Istanbul Maarif Müdürlüğü binasında Liseler Muha
sebeciliği nezdindeki Komisyona müracaatları ve temin?-tı 
muvakkateli teklif zarflarını mezkiir saata kadar vermelerı. 
(4136) 4506 

Afyon Vilayetinden: 

1 Al E 
GeneraJ Motor -.amulih 

BOURLA BiRADERLER VE 5,;- 4620 

• 

°'I' 

.DA~_; 
BiRitc(T iREN~ 
QAl-IAT • b Ot;Q, 

3838 

, "' 
Acele satılık bina enkazı 
Ebuısuut caddesinde bir ahşap 

bina enkazı satılıktır. Almak is. 
teyenlerin idare Müdürümüze 
müracaatları. 4616 

Bağ Müzayedesi 
lstanbul Ziraat ektebi Alım 

Satım komisyonundan: 
- Halkalıda imin lstanbul Ziraat Mektebinde 16 dönüm
den ibaret bağların üzümü 14-8-934 tarihine müsadif salı gü 
nü saat 15 temüzayede ile satılacağından taliplerin şerai
ti anlamak için her gün ve iştirak için de mezkUr giinde 
100 lira teminatı muvakkata parasiyle birlikte İstanbul Maa
rif Müdürlüğü binasında liseler Muhasebeciliği nezdinde 
müteşekkil komisyona müracaatları. (4137) 4507 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Haydarpaşa Liseis için yaptırılacak (500) adet ders sı
rasının 15 Ağustos 934 tarihine müsadif çarşamba giinü 
saat 16 da ihale edihnek üzere kapalı zarf usuliyle münaka 
saya konuhnuştur. Istanbul Erkek lisesindeki nümunesi veç 
ihle taliplerin şartnameyi görmek üzere mezkiir lisedeki ko
misyon kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de iha

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

Elektrik cihazları nyeıinde 

SAYFİYEDE RAHAT 
Yedi satıt yeri: 

Metre Han Beyoğlu Tolefen 448~ 
4091 Cumhuriyet meydanı Taksım 

" 4343 Necati Bey caddesi Salı pazarı 
" 2431 Elektrik Evi Beyazıt 
" 607~ Muvakkithana cad. No 83 Kadıköy 

Sirkeli Hayriye iskelesi ÜskUdar 
' 

" 5031'. 
" 5512 23 Nisan c ddesi No 19 BUyUkada " 

• 

"Eyi .,e- tı.ııı-bit$ilıhatİçiıi) 
muntazam bir bazim JAziındir~ı 

1

Tatli ınlileyyin ve taami U.titı 
~lan Eno's "f'rııit Salt'"' Siz~ 
'bunu temln, uı.ideyi takviy~ 
l.ıe barsaklari tanzim eder.ı. , 
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MOB.LYA Salon, Salamanje ve yatak r 1 odalarının envaını ucuz fiatle 

• lstanbul Rızapaşa yokuşunda 66 numaralı 
Asri Mobilya Mağazasında 

bnlabilirainiıı. Telefon: 23407. Alımet FeVIİ • 3957 

~--
..J 

SIHHATiNi SEVENLERf: 

. MÜJDE 
1 

Afyonhrablsar Madensuynnun hazımsizliğc, Kraciğer v~ böbı<~ 
rabıısızlıklannı karşı ş ifal hassılanndan istifade edenlerin ,de 
gün geçtikçe nr•maktadır. 

AFYONKARAHİSAR MADENSUYU 
içenlere kolaylık olmak üzere su kamyonetle müşterilerinin yeıı:; 
rine Iı:adar gönderilmekte ve ayrıca on şişelik kısalarla da • 
verilmektedir. 

Umumi ıabş yeri: Yenipostıne civarında Aksaraylıisr b'' 
nında llilA!i:ı.bm er satış mağazasıdır. Telefon: 20062 

( 4036) 4038 

Deniz Levazım Satınalma 
Komiayon undan: 

8 ton Gaz : Açık azaltması : 1 Ağustos 1934 Çarşa.Jl1' 
ha günü saat 14 de 

Deniz Levazım depolan ihtiyacı için 8 ton Gaz 1 1; 
ğustos 1934 tarihine rast1.ayan Çarşamba ~ü ~~t 14 <le 

_ açık azaltma ile satın ~acaktır Şartn~esını g~rmek ti" 
almak istey<'nler her gun ve azaltmaya gıreceklerın de J11 ;ı 
vakkat teminatlarile birlikte Kasımpaşada kain Komisyotl 
müracaatlart. (3755) 4& 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti , 

Hudut ve Sahiller Sıhhat U. MüdürlüğündeJJ~ 
Kapalı zarf usulile lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye ~e~. 

kezi için 1000 ila 200~ tene~ e ve agık münakasa ile Çaıt3 jJJ 
kale Merkezinde teslim edıl mek uzere 400 teneke Beııt j 
satın alınacaktır. Münakasa 11 Ağustos 934 cunıartd; 
giinü saat 14 de Galata'da Kara Mustafa Paşa sokağın , 
lstanul Limanı Sahil Sıhh~ye Mer.kezinde müteşe.~l ~~
misyonda yapılacağından ısteyenlerın şartnamelerını ~ii· 
mek üzere Ankara' da Hudut ve Sahiller Sıhhat UmuIP , 
dürlüğü Ayniyat Muhasipliğine veya mezkiir Merkez B~ 
tababetine müracaatları. (4012) 441~ 

Kat'i ihalesi 22 Temmuz 9 34 tarihine mukarrer iken mü • 
nakasa müddeti zarfında talip zuhur etmediğinden 
münakasa müddetinin temdidine mecburiyet hasıl 
olan 2415 lira 60 kuruş bedeli keşifli zafer abidesi 
divar ve merdivenleri İnşaatın · ait münakasa müddetinin 8 A
ğustos 934 tarihine müsadif Çarşamba giinü sata 16 da kat'i 
ihalesi icra kılınmak üzere on beş gün müddetle temdit edil
miş olduğundan keşifname ve fenni şartnameyi tetkik etmek 
isteyenlerin Nafia dairesine ve münakasııv,. iştirak etmek İste 
yenlerin de ihale giinü muayy •n saatte Vilayet Daimi Encü -
menine müracaatları ilan olunJr. _(4250) 

le günü teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte komis- 7 Ummni Nqriyat ve Yazı l,leri Müdiirii ETEM iZZET, J 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. :A. Ş. yonumuza müracaatları. (4176) 4548 
4593 


