
Bütün Türkiye 
Mehmet Elendi 

Maltlumları 
Kahvesini içiyor 

Ist. Mmrçartm kapısı karıısında 

FIA Ti 5 KURUŞTUR 

B. M. Meclisinde 
Bir münakaşa 

Büyük Millet Mecli&i geçen per§em· 
be ve pazartesi günlerj ince bir hu
kuk meseteıini müzakere ett!. Hara
retli münakaıaya sebep olan meıse· 
lenin mahiyeti tudur: Kanuna göre 
otuz sene bilfiil hizmet eden bir me
mur, tekaüde aevkedileceği zaman, 
bir senelik maatını ikram.iye olarak 
alır. Otuz senelik h·zmetini bitiren 
Devfot Bankası idare Mecliai Reiai 
Nusret Bey, Maliye Vekaletine müra· 
caat ederek bu kanun iktiza11 kendi
sine verilmesi icap eden bir aenelik 
ikramiyeyJ ister. Divanı Muhasebat, 
bu husus.taki kanuni tefsire iMinaden 
Nusret Beyin otuz senelik hizmet 
müddetini bitirdiği zaınan, devlet 
hizmetinde olmayıp Devlet BankaH 
Re" aliğinde bulunduğunu ileri süre
rek ita emrini vize etmez. Bunun ü
zerine Nusret Bey, ŞUrayi Devlette 
Maliye V eki.leli aleyhine idari bir da· 
va açar ve ikramiyenin verilmesi iç· n 
karar alır. Bu karar Üzerine para 
Nusret Beye tediye edilir. Fakat Mec· 
lis Muhaıebei Umumiye Kanununun 
kendisine bah§ettiği mürakabe hak· 
kma dayanarak o·vanı MuhaMOl>atın 
Şüra}i Devlet kararile verilmİ§ olan 
vizeaiqin infaz edilemiyeceğine ekse· 
riyetle karar vermi~ir. 

Bu karar, Şurayi Devlet tarafından 
verilen kararların kat'i olacağı ve 
Meclis tarafından tad 1 edilemiyeceiıi 
hakkında daha geçenlerde verilen ka
rar ile tenakuz te~kil eder gibi görü
nürse de hakikatte iki mesele biribi
rinden ayndır. Anlatılıyor ki Mecra, 
bu meaele ile alakaamı, Şiirayi Dev
let tarafmdan verilen bir hükmün 
tetkiki mahiyetinde değil, Muhase· 
bei Umumiye Kanununun kendisine 
bahtettiği miirakabe hakkını ;aı·maı 
~eklinde tel&kki ~r. izah ede• 
Jiın: 

Divanı Muhasebat ita emirlerini 
tetkik ederken, baılıca dört noktayı 
ara,tırır .Hadisede tetkik ettiği nok
~a ·Muhuebei Umumiye Kanununun 
y;tmiş beşinci maddesinin D fıkrası· 
dır. Yani ita emrinin kanun ve niza
ma uygun olup olmadığının ar":ştırıl· 
maaıdır. Divan bu noktayı tetkik et· 
mit ve ikraıriye için Tekaüt Kanu· 
nundaki hükme göre bilfiil otuz sene 
hizmeti oaa.s ittihaz etmittir. Divanın 
kanaatine göre, bu otuz aene müddet 
reami vazifede ikmal edilmemiş bu
lunduğu için Divan ita enırini Maliye 
Vekaletine iade elmittir. Şu halde 
gene kanunen Maliye Veki.leti iade 
olunan bu evrak hakkında "1es'uliyet 
deruhde ederek tekrar Divana gön
derebilir. Divan meseleyi yen· den tel• 
kik eder ve evvelki noktai nazarın· 
da r1rar edene, artık meaele icra 
Vekilleri Heyetine intikal eder. icra 
Vekilleri heyeti de Maliye V eki.leli· 
ııin noktai nazarına İflirak eder ve 
bu yolda bir karar verirse, o halde Divan 
ita emrini kaydi ·ihtiyatla vize etme
ğe mecburdur. Kanunen divanın ka.!• 
di ihtiyatla vize ettiği evrakın her uç 
ayda bir takd."m edeceği raporla be
raber Büyük Millet Meclisine bildiril
ınesi zaruridir. 

Şinıdi muamele kanunsuz mu de
til mi? Tetkjk edilecek baıhca nok· 
talar 9unlardır: 

1 - Yukarıda izah edilen bütün 
uameleler yapılıruı mıdır? Zahir 

~alde bunların yapılmış olduğu an· 

laıılıyor. ed b" "d • d 2 _ Bu mesel e ır ı arı ava 
açılınasına im.kin var mıdır, yok mu• 
dur? 

Bu sualler iki bakuna göre ayn 
ayn cevaplanabilir: A - İdari da
va, bir idari karar ve muameleden 
· dolayı hakla muhtel olanlar tarafından 
ve ittıla tarihinden itibaren iki ay zarfın· 
da aç1labilen bir davadır. Ancak her ida
ri karar aleyhine derhal . d~va açıla
maz. Ş\ıranın mükerrer ıçtıhatl~rın~ 
llöre aleyhine dava açılacak ıdarı • •• 1 
karar ve muam.eJenin kat ı o maaı, ya-
ni nihai bir idari merciden sadir bu· 
Jurunaaı ıarttır. Eğer Maliye Vekale
ti Divanın iade kararını muhik bul· 
wamı~ ve meı'uliyet deruhde etmi§ ise, 
ifaret ettiğimiz veçhile, Divan ancak 
kaydi ihtiyatla vize edebilirdi. Bu 
takdirde iae dava ikamesine imkiın o· 
Jamazdı. Çünkü ortada ihlal edilmit 
bir hak mevcut değildir. 

B - Maliye V eki.Jetinin Divanın 
iade kararını kabul elnıeai takdirin
de ise Divanın reddi kat'i bir mahi
yet ik:isap ederdi. itte. ancak bu ıekil
de hakkı ihlal olundugunu zanneden 
alikadarın dava açmasına imkA.n ve 
mahal olurdu. Eğer bu muamele bu 
ıurette cereyan etmİ§ ia.e, bu takdir
de de Maliye Vekaleti yeniden bir ita 
emri tanzim etmek ve Divana gön
dermek vaziyetinde idi. Bu ıekilde 
de Divan gene noktai nazarını mu
hafaza eder ve ancak kaydi ihtiyat
la vi~e yapabilirdi. 

Görülüyor ki idari dava ancak 
Maliye Vekaletinin, Divanın ret ka
rarmı tasvibi ha]inde mevzuu bahso .. 
labilir. Öyle yapılmamıt ise idari da
'\'a açılması J{anunen doğru olamaz. 

Millet Meclisinin Divan raporu 
kar~ııındaki vaziyetine ger nce: Bü
yük Meclisin bu husuotaki hakkı mü
raknheai mutlaktır. Millet Meclisi 
Divanın kaydi ihtiyatla vize ettiği 
muamelelerde herhangi b·r kanun· 
•uzluk ve nizamsızlığı giirecek olur· 
IR bili. İ<aydü~art bunu izhar ve tes
bit etmek mevkiindedir. Binaenaleyh 
Divanın kararını kendi kanaatine srÖ· 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

9 uncu sene No. 2995 ÇARŞAMBA 13 Haziran 1934 

Şehinşah Hz.nin Erzuruma 
girişleri çok heyecanlı oldu 
Bütün şehir halkı, se Misafiri 
karŞılamak için ··külmüştü 

Şehinşah Hz.nln yollarda tetklkatları 
KA8S, 12. (Şehinşah Hazret

lerini kar9ılamağa giden muhabi
rimizden) - Şehinşah Hazretleri 
ile maiyeti erkanı ve müstakbelin 
heyeti dün saat 17 de Karsımızı 
teşrif ettiler. Şehrin methalinde
ki Kazım Paşa köprüsünde askeri 
kıtaat, zabitan, vilayet erkanı, lise 
ve diğer mektepler talebesi tarafın
dan muazzam merasimle karşılan
dılar. 

Şehinşah Hazretleri otomobil • 
den inerlerken, bando İran marşını 
çalıyordu. Bu sırada kaleden top
lar atılıyor, lokomotifler, fabrika • 
lar düdük öttürerek büyük misafiri 
selamlıyorlardı. 

Şehinşah Hazretleri askeri Ju. 
taatımızı ve mekteplileri ıelimlı • 
yarak geçti. Mektepli bir küçük ha
nım tarafından yüksek misafire bu
ket takd\m edildi. Şehinşah Haz. 
retleri kendi~ine buket veren kü • 
çük hanımı ıaçlanndan okşadılar. 

Ondan sonra otomobillerine bi
nerek binlerce balkın sürekli alkış
ları arasında vali konağının önün
de indiler. Burada İran ve Türk 
bayrakları ile tezyin edilmiş bir 
tak yapılmıştı. 

Şehintah Hazretleri bu sabah 
saat altı buçukta Erzuruma hare
ket ederlerken, yine ayni merasim
le ve halkın coşkun tezahürah a
rasında tefyi edildiler. 

ERZURUMDA 

lılahanda Çehel ıtütunu ıarayı ve Şehin,ah Pehlevi Haz.retleri 

Sarıkamıf, Horasan, Hasankale ta- hakkında malfunat istemi9lerdir. 
rikile ıaat 16 da Erzuruma muva- Müfetti9 Pata Hazretleri de 9ark 
salat buyurmUJlardır. Karsta er- ve garp pavyonları ve kasabanın 
kanı mülkiye, askeriye ile bilu· heyeti umumiyesi ile istasyonda 
mum zabitan, memurin, askeri birleten geoit ve dar hatların im
bando ve ihtiram kıtaları, mektep· tidadı hakkında izahat vermitler
liler, sporcular tarafından te9yi o. dir. Sankamıt'ın S k.metre gar-
lunmuf ve binlerce halkın alkıt- hındaki maden suyu yanında ih-
ları arasında otomobillerine b'n· zar edilmit olan büfede Şehin,ah 
mi,Ierdir. Yolda bütün köyler aha- Hazretlerine ve bütün yolculara 
isi ve esnaf istikbala çık- mad n suyu ikram olunmuştur. 
mıtlar ve Sarıkamışta da askeri Saat 11 de Horasana muvaıalat 

ERZURUUM, 12. (Sureti mah- ihtiram kıtası tarafından selim- buyurmutlar, öğle yemeğini Aras 
suıada gönderdiğimiz muhabiri- lanını~lardır. Şehinşah Hazretleri nehri kenarında Kolordu ta-
mizden) : Şehinşah Hazretleri bu- burada bir müddet tevakkuf ede- rafından hazırlanan yemek aa-
gün saat 6 da Karatan hareket ve rek Ali Sait Pt.Hz.nden Sarıkaınıt (Devamr 7 inci aahifede). 

....,...,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,, ................... ,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Yeni iktısadi teşkilat M. Hitlerve 
M. Mussolini 
Mülakatı lktısat Vekaleti b ~lhassa ihracatımızı 

teşkilatlandırmıya ehemmiyet veriyor 

Deniz ve bava müste· ! 
şarbğı Vekalet müste 
şarlığı emrine verildi 

Yeni İ_ktisat Veki~eti letkilitı
na ve yenı yapılan tayınlere ait ma• 
1 iiııı,at dün alakadar makamlara 
bildirilmiş tir. 

Yeni teşkilatın en mütebariz 
hususiyeti, Deniz ve Hava Müste
ıarlığının da Vekalet Müsteşarlığı 
emrine verilmiş olmasıdır. Tetki
lit, bir Vekalet müsteşan idaresin
de bir Deniz ve Hava müsteşarı ve 
müdürü umumiliklerden mürek
keptir. 

Sanayi, Maadin ve Ticaret u • 
mum müdürlüklerile istandardi • 
zasyon, Tarifeler, Madenleri A
rama ve İtletme Maden Kömür
leri işleri, Den~z 'Mahsulleri İılet
me ve Hava Tıcaret müdürleri fen 
ve ihtisas erbabından oldukların • 
dan maaşlarından gayri bir misli 
kadar ücret te verilebilecektir. 

Ayrıca Vekaletin bir müşaviri, 
bir mütahassısı bulunacaktır. ih
racatı tetkilitlandırmak Müdürlü
ğüne bilhassa ehemmiyet veril· 
mektedir. 

Yeni ihdas edilen umum mü • 
dürlükler şunlardır: lçticaret U • 
mum Müdürlüğü, Deniz Nı\k!İyatı 
~~.':'m Müdürlüğüdür ki bu Mü
duru umumiliğe Ticart>t Müdürü 

re reddedebilir. Bunda tüphe kt 
Hakilıati. halde, Millet Meclisf~endr~ 
ne taalluk eden ve kanunun kendia · _ 
".e ba~~ettiği bir hak_kı istimal elmi;. 
tır. Şuranın herhangı bir kazai ka
rarını tetkik ve münakaşa etmiı de .. 
ğild'r. 

Ancak meselenin diğer bir aafha11 
vardır: O da bu kararın neticesi ola
rak bir paranın iadesi mevzuu bahsola
caktır. Kanunen kazai karar ile meş
ruiyeti k:ıbul edilen bir para hak11z 
alınmış bir para telakki olunamu ve 
alakadardan istirdat edilemez. Me
ğer ki kendi arzusile iade etain. 

Şu halde bu parayı kim ödeyecek-

Deniz Müstefan Sadullah Bey 

Nihat Bey tayin edilmiştir. Sana
yi Umum Müdürlüğüne tabi ola
rak bir Sanayii teşvik müdürlüğü 
ibdaı edilmittir. 

Yeni ihdas edilen bürolar ıun· 
!ardır: Tarifeler bürosu, İt ve fÇİ· 
!er bürosu, Maadin Tetkik Heyeti 
murakabe ve elektrofikaayon bii
rosu. Bu büro reisliğine şimdi Mi\\. 
kiyeti sınaiye müdürlüğüne tayin 
edilmiş olan İstanbul Sanayi Mü • 
dürü Refik Beyin .tayini muhte • 
meldir. 

tir? Eğer ortada bir suiniyet teabit 
olunamazsa, bu zarara devletin, yani 
hazinenin talıJunmül etmesi Jizun
dır. 

Bu ince hukuk meselesinin teea&Ü· 
re §ayan olan noktası, Nusret Bey gi
bi şayanı ihtiram, namuslu bir me• 
murun ikramiyesi veailesile mevzuu .. 
bııhsolmnsıdır. Bu vesile ile Meclisle 
Nusret Bey"n şahsı hakkında bazı 
mebuslar tarafından aöy)enen &Özle
rin yerinde olmadığı a,iki.rdır. Mec
lis bir prensip meselesini müzakere e· 
derken §ahıslar asla karııtırılmama. 
hdır. 

Ahmet ŞÜKRO 

iki devlet adamı 
Avusturyanın 

vaziyetini görüşecek 
LONDRA, 12 (Husuıi) - De

veran eden tayialara göre M. Hit
lerle M. Mussolini arasında yapı
lacak mülakatta bilhassa Avus
turya meselesi görü9ülecektir. Ma 
!Uındur ki Avusturyanın Macarİı· 
tanla birlikte ltalya hükUıneti ile 1 
Romada İmza etf ği protokollar Ü· 
zerine Almanyada Avuıturyanın 
vaziyeti hakkında endite izhar e
dilmeğe batlamıştı. Bu mülakat 
Almanya nazarında Avusturyanm 
merkezi Avrupada oynadığı ve 
oynamak istediği rolu daha ziyade 
tebarüz ettirecektir. 

M. Hitler, Yungers tayyareıile 
cuma günü Venediğe hareket ede
cektir. 

Gazetelere göre 
BERLlN, 12 (A.A.) - Alman 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Dünkü piyango 
11 inci tertip Tayyare Piyango

sunun ikinci kefideıi dün bitmiş
tir. Dünkü keşide nihayeti 15 ve 
20 rakamlarile biten bütün numa· 
ralar amorti kazanmışlardır. As
maaltında Burmalı Handa Ahmet 
ve Mehmet efendilere on bin lira
lık ikramiye isabet etmiştir. 25 
bin liranın 2500 liraıını kazanan 
bir talilinin de Bulgariatanda ol
duğu anlaşılmıştır. Diğer kazanan 
maralar sıraya konulmuş bir hal
de altıncı sahilemizdedir. 

ASNIK 
M. Salahattin Beyin sırl türkçe ile 
yazdığı bu yazıyı dördüncü sa· 

hifemi:z:de okuyunuz. 

Tel. { Müdür : 24318. Yazı i,Jeri müdürü.: 24319 .. 
• idare ve Matbu : 24310. 

Telaş ba.şla.clı.! 

İtalyanın yen.i bahri 
programı ve lngiltere 

ltalyanın 35 er bin tonluk iki zırhlı inşasına 
teıebbüs etmesi üzerine 1935 deniz konfe

ransı suya düıecek gibi görünüyor 
LONDRA, 12. A.A.--

ltalya tarafından otuz } ~ 
beter bin tonilatoluk f 
iki zırhlı intası tasa v
vuru reımi mabafilin 
nazarı dikkatini celp 
etmittir. Londra tah
dit itilaflarını imza 
etmemit olan ltalya
mn yüksek tonilato
luk gemiler inşasına 
hakkı olduğu umu· 
miyetle kabul edil· 
mekte ve bu bapta hiç 
bir itirazda bulunul· 
mamaktadır. Anca~ 
yeni bir bahri inşaat 
siyaseti mevzuu bahs
olduğu takn\;rde, 1935 
deniz konferansı için 
lngilizlerin yaptığı ih
zaratta herhalde bazı 
mahsus tadilat icrasına lüzum ha-
11! olacak ve mezkur içtimadan 
evvel ve İçtima esnasında lngilte-

renin ittihaz edeceği hareket üze
rinde müessir olacaktır. Nihayet 

(Devamı 7 inci aahiftde) 

Rakı kaçakçılığı f 
Beyoğlunda büyük bir rakı fabrikası bulundu, 

fakat kaçakçılar arka kapıdan sıvıştılar 

Rakı labrikcuın(/aki alat ve edevat 

lnhiaarlar idaresi takibat tube- ve memurları bir müddettenberi 
ai çok mühim bir rakı kaçakçı ,e. mü~lm bi.~ ~açakçı tebekesinin Ü· 
bekesinl ve bunun fabrikasını mey zerınde yurumekte idi. Bu tebeke-
dana çıkarmıştır. Hadiseyi anlata- nin batında dönme Makbule ve 
hm. Takibat 'ubesi müdürü Naci (Devamı 7 inci sahifede) 

,..~ ..................................... I ............. ,. 
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TlYI ırn uı" ©.\m o~ 415 !hl ©l~ Dır©\ li'i) 
<elYlırii'ilal gd'.Jınlt:lı b©ışlloyoır 

Bugün saat 15 e kadar kaydolunulabilir 
- Tafsilat iç sahifemi:z:dedir-

ııı...------------~ Görüıler 

TEMSiL YASAGI 
Bir kunduracı çırağı; ustasının 

İl:nini almadan, ustasının dükka
nını temsil edemez.• isterse u~ta." 
aından uıta olsun. 

Bir muharrir; cebinde gazetesi 
nin mühürlü, lotoğrallı karnesi ol 
maJan, gazetesini temsil edemez. 
Her gün kırk sütun yazmış olsa bi
le. 

Bir doktor hcutanesini, bir 
tornacı fabrikasını, bir vezneci 
bankasını, salahiyet almaksızın 
temsil edem ez. 

Bu, recmi işlerde de böyledir. 
Hususi işler ve müeıseselerde de. 
Hatta tek şahıslar için de. 

Bütün bunlar memleket içinde 
böyle olursa, memleket dışında ta
biidir ki daha etraflı ve dikkatli 
bir kontrole tabi tutulur. 

Hele bir milletin şu veya bu 
tarafını, fU veya bu va:z:iyetıni 
temsil • isterse resmi olmasın • 

Aka GONDOZ 
mutlaka devletin bilmesine ve 
ruhsatına dayanmalıdır. 
Dışarıdaki hontrolsu:z: ve i:z:in

s ":z: temsillerin memleket iyiliğine 
edeceği hizmet, yapacağı kötülüğe 
göre hiçtir. Bunlarda muvallahı
yet aramamalıdır. 

Ben Viyanaya gitsem; Konser
vatuvarın kapı . ına otursam; sağı
ma biraz pastırma, soluma bir şişe 
inhisar koysam; bağda~ çöhüp ku
cağıma bir ut alsam; 

"A k l d . ., s ıva ayı canım eyı 
• 1 

Yahut: 
"Dümteka tektek medet,. 
Diye bir gazel bağırsarı <'e udu 

giimbiirdetsem: soranlara da: 
- inkılap T ürkiyesinin milli 

musihisini temsil ediyorum! 
Desem.. En az milletime ve 

memleketime karşı manevi bir hi
yanet maddi bir hakaret ve ter

CDevamr 7 İnci sahifede) 



TARiHi TEFRiKA: 63 

İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GORE) 

Abdülhamid'in serhafigesi hile 
Avrupaya kaçmıştı 

deh~etli yollar üzer: nde yaysız ö
küz arabalarile ağustosun cehenne
mi günlerinde ve kıtın sıfırdan a
~ağı on derece soğuklarında çıp
lak ve omuzlan açık olarak sarha, 
tarha, inlete inlete bitmez tüken
mez nakliyat ile vah~iyane, birah
mane telakki ettiğimizi unuttunuz 
mu? 

ve Kelekyan efendinin hayatım 
kurtarmıftı. Fakat gene heran Di
ran Kelekyan efendinin başı etra
fında bir hela dolafıyordu. Ahmet 
Celalettin Pl4a Avnıpaya firar e
decek olursa, himaye ettiği Kelek
yan efendinin de vücudunun orta
dan kaldınlacağma füphe yoktu. 
Bu sebepten dolayı ikisi bir arada 
kaçmağa karar vermişlerdi. Ara sıra nakliye arabıuı, seyyar 

hastahane vesaire nümunelerinin 
yıldıza çıkarılarak manzuru taJıa
ne buyrulup imal ed lmeleri hak
kında sadır olan iradeiseniyelere 
vakıf isem de, herbir nümüneden 
birkaç tane yapılmakla iktifa edil
digi de malumdur; fakat acizi bu
gibi cüz' i fCyler olmayıp bütün or
duyu hümayunun ihtiyacına kafi 
surette amel olunması kaziyes'.dir. 

Sizden bisiklet, telefon bölükle
ri, otomobil arabaları, balon takım
ları, pahalı köprücü edevatı, muha
bere lamba'an, telsiz telgraf leva
zımı gibi elyevm her bir muntazam 
orduda bulunması ,artıazam olan 
fevkalade teyler talep olunmuyor. 
lstenilenlf!rİn cümlesi ordumuzun 
ilk ve esaslı tertibatmdandır ki on
lar da olmazsa bir ordunun ademi 
vücuduna kat'iyen hükmedileb'lir. 
Ve zaten ordularımızın timdiki ha
line asla muntazam ordu denilemi
yeceği de nezdi iJilerinde musad
daktır. 

B:naenaleyh bu mühim ve pek 
çok olan eksiklerin bir dakika kay
bedilmeden cidden ikmal ve 1'cnsi
kine ve Rusyanın duçar olduğu 
zaaftan bilistifade müdafaa hatları 
mızın tertip ve tanzim edilmesine 
ve orduların emniyet ve hayatının 
temin olunma5ı için her orduda 
müstakil süvari fırkalarının vücu
da getirilmesine ve her orduda su
nufu selise ile manevralar ve se
fer ye tatbikatı yapılarak büyük za 
bitlerimizin mümkün olduğu kadar 
harbe alıttırılmaları gibi daha bir 
çok askeri terakkilerin istihsal ve 
istikmali emrinde nüfuzu mütira
nelerinin fedaki.rane ıarf buyrul
maaının rica ederim..,, 

Keçeci -de hzet Fua.t p....,.1n 
bu layihalarmı latanbu\a gönderdi
ği 1904 , 1905 seneleri zarfında ls
tanbulda n Avrupaya birçok mühim 
zevat firar etmeğe muvaffak ol
mu•lardı. Bunların içinde Abdül
hamidin Serhafiyeıi Ahmet Celii
lettin P"'8, Erzincana nefyedilen 
Doktor Bahattin Şakir Bey ve Sami 
pafa zade Sezai bey gibi mühim 
~ahııiyetler vardı. 

hmet Celalettin pafa Abdülha
ınidin gençlik arkadatı sayılırdı. 
Zalim Padi,ah ona o kadar itimat 
ediyordu ki Pariste ve Ceoevred 
k~disine kartı kalıfan Genç Tür~
let~ sustunnak için Alunet C 1•1 t t' 'k' e a e • 
ın P~'":yı ı ı defa Avrupaya gön-

d.erınıştı. Bu seyahatlerinden biri
sınde Ahmet Celiilettin Patanın Mi 
zancı MI.irat Beyi kandırarak lstan 
bula getirmeğe muvaffak olduğunu 
yazmıftık. 

Fakat Ahmet Celalettin pa,a Ab. 
dülhamidin kendisine verdiği bu 
vazifeyi, ittihat ve Terakki cemiye
ti sustuktan ve netriyatını tatil et
tikten sonra menfada ve hapisha
nelerde çurü.ıen Türk gençlerini 
afft!deceğin~e matbuata da yavaı 
Y: vat ~erb~~ti v.ereceğine daiı; yap'.. 
lı%~ vaıtler uzerıne ifa ebniş ve ken 
dısı de Avrupada kalan ittihat ve 
Terakki mensuplarına o tekilde va 
• tlerde bulunmuttur. Ahmet Celii
lettin pata bu vaitlerin kuru laflar
dan ha,ka birşey olmadığını ve a
radan geçen seneler zarfında Türk 
ı:enclerinin daha fena vaziyetlere 
d~f!Üğünü ve istipdadın baliikis 
gıt~ıkçe arttığını görünce Serhafi. 
yelık vazifesini terkederek Avrupa 
ya k~çmağa karar vermiftİ. Belki 
zeng n olan Mısırlı refikasınm Pa
riste, Mısırda ve Avrupada yasa
mak için ayrı bir cazibe tetkil ~di
yordu. 

Fakat her.ne sebepten ileri gelir-

Ahmet Celalettin pafarun YJdrz 
sarayında kendisine mahsus bir Ser 
haf:yelik odası vardı, Bütün hafi
ye curnalları o odada Ahmet Cela
lettin paşaya teslim olunurdu. Ah
met Celalettin pa,a o curnalların 
mühimlerini, "atehei ülyaya arz e. 
d'lm .. ı ek Üzere, ayırır ve diğerlerini 
Yıldız sarayının odalarında bulu
nan ve yatak takımlarını koyma
ğa mahsus olan büyük anbarlardan 
birisinin içine atardı.Bir gün firar 
hazulıkları bitt kten sonra Ahmet 
Celalettin pa,a Yıldızdaki bu cur
nal odasından çıkmıf, gece Diran 
Kelekyan efendile bulutmut ve 
evvelce karar verildiği veçhile san
dala binerek Fransa sefaretinin 
maiyet vapuru olan (Vautour) is
mindeki gemiye çıkmı,lardı. O ta
rihte (Vautour) gemianin eüvar"si 
olan mefh'ur Fransız edibi Claude 
F arrere eserlerinden birisinde Ah
met Celalettin paşa ile Diran Ke
lekyan efendinin bu firarlarından 
bahsetmittir. "Vautour gemisi er-

. b h " tesı sa a firarileri hamilen lstan-
buldan hareket etmif, Çanakkale 
boğazından geçmiş ve zanneder
sem onları Pire Limanına çıkar
dıktan sonra lstanbula dönmüstü. 

Ahmet Celalettin pa,anın kaÇtı. 
ğı Abdülhamide haber verilince 
Padişah son derece tela,a dü,müır 
tü. En sadık zannetiği bendesinin 
kendisine böyle bir oyun oynama
sını bir türlü hazmedememi,ti. Ver
d '. ği bir emir üzerine Ahmet Cela
lettin pa,anın Yıldızdaki odaS1 
kilitlenmİf ve mühürlenmif ve için
deki efyasr olduğu gibi kalmıfh. 
Bu oda metrutiyet ilan, edildikten, 
otuz bir mart·vakası zübur ettikten, 
hareket ordusunun lstanbulu zap
tettikten sonra Abdülhamidin bal' 
ine kadar öylece kapalı kaJmı,tı. 
Ancak Yıldız sarayı bu hadiseler
den sonra arattınhrken o zaman Is 
tanbulda bulunan Ahmet Celıilet
tin p~a da Yıldıza gitmif, odasrnı 
kilitli ve mühürlü olduğunu gör
mÜf, odayı kendi elile açarak ora
sını dört sene evvel bıraktığı gibi 
bulnıut ve ambardaki curnallan top 
lıyarak Çalıcadaki kötküne götür
lDÜftü, Abdülhamit devrinde mü
him roller oynamıf olan bazı za
vat tarafından verilmit olan o cur
nallar Ahmet Celalettin pa5anın 
Çamlıcadaki kötk

0

le beraber bir 
gün yanıp kül olduğundan curnal 
sahiplerinin enditeye düşme~erine 
mahal yoktur. 

Ahmet Celalettin patanın firar 
ettiği günlerde lstanbuldan Pari•e 
yazılan bir mektupta Yıldızdaki 
telif ve end.,e ile lstanbulun umu
mi vaziyeti su suretle tarif edili
yordu: 

"Padilahın başında şimdilik üç 
atef var. Bunları da atlatırsa mem
leket bakiyesinin yar151 daha feda
ya hazırdır. Bu ateslerden birisi 
Mıurdan Ahmet Celii

0

lettin paşayı 
Istanbula geri getirtmek, diğeri kı
yam etm ·, olan Diyarbekir ahalisi
ni iskat etmek ve üçüncüsü de ls
tanbulda zühur eden kolerayı ken
disine sirayet ettirmemektir. 

(Bitmedi) 

Bulgaristan ve 
Balkanlar 

Le Populaire'den 
Solya hükümet değifmeai ile, Bal

kanlardaki siyasi vaziyet arasındaki 
münasebatı ilk olarak bizim gazete
miz tetkik ve ar:zetmi1tir. lngil 'z ga .. 
zeteleri n1eyanında liberal ( News 
Chronicle) ga:r.eteıri, Solyadaki bu hü 
kümet değişikliği hadi.esini ltalyanın 
Balkanlardaki 1ısyaseti için bir hezı· 
met addediyor. (Daily Herald) gaze
te,şi nefriyatına na.Z"aran, Yugo.slav)a 
hühiımetinin bu hükümet dar!Jesini 
himaye ettiği =hir omaktadır. Roma
daki Bulgaristan sefirinin azli, MWl3o
ininin llfihailovut lırkasındaki Make
don}·alılQra tahsisat ve nakdi nıuave
nette bulunmakta, ve binaenaleyh, 
Yug oslavya hududunda hadise çıkar
malarını tqvih etmekte olJuiuna bir 
del'/ teşkil ediyor. 

se ge'sin, Ahmet Celiilettin pasa 
lstanbuldan kaçmak için bütün İıa 
zırlıklarrnı ikmal etmitti. Mihran 
efendinin nc,rett·;~ "Sabah., gaze
tesinde muharrirlik yapan Diran 
Kelekyan efendi de kendisine refa
kat edecekti. Diran Kelekyan efen
dinin Ahmet Celiilettin paşa ile be
raber hareket etmesi şu sebebten 
ileri geliyordu: Bir kere Ahmet Ce
laletfn paşanın okuyup yazması 
ltıt olduğu için yanında daima husu 1 
si bir kiit'be ihtiyacı vardı. Sonra 
ermeni mesellerinde Diran Kelek
·an efendi büyük tehlikelere ma-

z kaldığı zaman, onu Ahmet Ce
alettin paşa himayesi altına almış 

( Journal '!e• DebaJ.s) ga,;elesinin 
muharr::..-ilerınden bir;,; de ayni ne
ticeye varıyor: ( Bulgaristanr.n Ron1a 
.eliri Ceneral Voikov, bir Bulgaı·is-

v ,. - --~ ı- ~••·" ....... 1,,.,renetin• m't-

halelet eden kuvv~tlerin t;msali gibi 
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HARİCI-HABERLER 
M. Titulesco'nun beyanatı ! · 

Mu haf ızgücü bisikletçileri 
Cebeliberekette Sovyet Rusya ile kat'i ve sarsılmaz 

bir sulhün aktedilmiş olduğu günden 
beri ümitlerle dolu bir devre başladı 

M. Titulesco Romanya· 
nın komşularile olan 
münasebatını anlattı 

BÜKREŞ, 12 (A.A.) - M. Titu
leaco aaat ıs te buraya gelmiştir. 
Kendisini iatuyonda Başvekil M. Ta
laresco ile, hükı'.iınet erkinı, ııefo·ler 
he~ti mümesa.illeri, d 'fer birçok ze• 
vat ve gazeteciler karşılamışlardır. 
Liberal fırkuı •ıeiıi M. Conatautin 
Brtaiano da Viyanada trene binmiş 
ve Hariciye nazın ile birlikte seyaho.t 
etmekted ·r. 

BÜKREŞ, ı2 (A.A.) - Rador 
Ajansı bildiriyor: Hariciye nazın M. 
Tituleaco, Cenevredcn gelir g !· ez 
Kral tarafından kabul olunar _'., bir 
saat kadar göriişm\4tür. 

M. Tituleaco, Kralın yanından çık
tıkto.ı n aonra matbuata fu beyanatı~ 
bulunmuttur: 

- Ciddi her harici siyaset, k<m>· 
fU develtlerle iyi münaaeba.t Üzerine 
utioat eder. Romanya komşu devlet 
ler le olan münasebatının inkitaf ..t
mesi için elinden geleni yapn-ııttır. 
KOIJllularımızdan üçü ile · Lehistan, 
Çekoslovakya ve Yugoslavya - mütte 
fik bulunuyoruz. Bulgaristanla müoa 
aebatonız memnuniyeti muciptır. ve 
daiım.a inkiıaf edeceğine de kanaat 
get ' rdim. Rcnıanyarun Macaristanla i 
yi kc>mJUluk münasebatrnda bulunma 
aını takdir etmekte olduğunu eöyleme 
ğe lüzum yoktur. Ve bu müna-sebıı.tı 
teaia için yapdacak azimki.r her tür· 
lü b&reketi sevinçle karşılayacaktır. 

Verdiğim bu izahat Roma.oyanın 
tark kOJntUsuyle iyi münasebat tesi
sine ne derece ehemmiyet verdii · ni 
gösterir. Bu münaseba.tın gayri tabii-

Avam kamarasında 

Faşist ve komünist 
meb'uslar 

arasında münakaşa 
LONDRA, 12. A. A. - Avam 

Kamarasının dunkü toplantısında 
bir çok hatipler geçenlerde İngiliz 
F atistler Birliğinin Olympia tİ\}'at
roıunda tertip ettiği içtimaefa çı
kan hadiseler hakkında dahiliye 
nazırından iatizabta bulunmuşlar
dır. lstizahların edası koniünlıt 
ve sosyalist nümayişcilere karşı 

Faşistlerin tiddetle hareket etmiş 
olmalarını takbih mahiyetinde idi. 
Fakat bir çok muhafazakar meb'
uslar Faşistlere karşı müsamaha
larını gizlememişlerdir. Bir amele 
meb'usu Faşist teşkili tının gayri 
kanuni ilin edilmesi talebine karşı 

·bir muhafazakar meb'us Olympia 
da sosyalistlerin yaptığı mukabil 
nümayiş.in tahkiramiz mahiyetini 
kaydetm;ştir. Dahiliye Nazırı 
mezkur hadiselere teessüf etmiş 

ve bunların tekerrür etmemesi için 
zabıtaya .ılaha geniş salahiyetler 
verilmesi li.zım geldiğini söylemiş
tir. 

Muhafazakar meb'uslardan 
M. Knox, orduda yapılan komü
ni•t propagandasını şiddetle ten • 
kit etmiı ve Sovyet Rusya nez
dinde siyasi teşebhüsatta bulunma
sını istemittir. Harbiye Nazırı tet
kik edilmekte olan bir layiıada 
talırikatçılara kartı çok ıiddetli 
tedbirler derpi§ edildiğ·ini söyle

M. Tituleaca 

liği mazideki harici •İya.setinı.iz Üze
rinde ağır bir yük olınuttur.. Geçen 
sene Lorulrada Sovyet Rusya ile akte 
d len siyasi mukavelelerle mHli lop· 
raklanmız berb&ngi bir harpten ve 
aleliımunı pddet hareket.inden masun 
kılımnakla ç.ok ınühim bir merhale 
katetmiftir. Sovyet Rusya hükiiıneti
nin mezkıir itil.Aflarla o zan1andan 
bu güne kadar gösterdiği muslihane te 
mayüller bittabi Romanya ı le Sovyet 
Rmya araaında münueba.trn tabii bir 
4ekle girmesi.ne müncer olacak~~· na~ıl 
lı:i de böyle oldu. Katiyen kanu~ ~1 • 
Sovyet Rusya ile hiç bir haıple ıhla! 
edilmemit asırd'de rnüna.aebatın tek: 
rar ele alımnıı olduğu gündenberı 
yeni ve ümitlerle dolu bir devre baJ• 
lamtttır. 

Hava treni 

Rusyada bir tay
yare iki planörü 
beraber taşıdı 

MOSKOV A, ı2. A.A. - Bir tayy~
nin yedeğinde iki planörden mürekkep 
hava treni dün Moskovadan hareket et
miı ve ı300 kilome!re meaafede bulu
nan ve seyahatin menzili olan Bataik'de 
yere inmiıtir. Tren bu mesafeyi altı 
saatte katel:mİJ ve hrtına yüzünden an
cak bir defa Bataik'den 100 kilometre 
mesafede yere İnmeğe mecbur kalmıı· 
('ir. 

Katar kumandanı Bot"O<lin bu bapta ıu 
izahatı vermiıtir: 

" Bidayetlerde hava uçuıa çok mü
saitti. Fakat Veronej'den sonra kalın 
bulut t.abakalan gözükmüş ve Kamensk'· 
de yağmur yağınağa bqlamııtır. Muaz
zam bir fırtına bulutlu trenin üzeri
ne doğru geliyordu. Planörler gah tar·. 
yarenin üstüne çıkıyorlar, g~ alt__ına ını
yorulardı. Buluttan kaçmağa ·~~an yo~
tu. Birdenbire planörlerden bın aınudı 
bir ~kil aldı ve süratle kaya~k _tayy~
reden sek5en metre aşağı dutlu. ~la
nörcü Jurlef'in soğuk kanlılığı sayesın.~e 
tren büyük bir kazadan kurtuldu. Mu
maileyh en son anda plcinörü tay~ar«:~en 
ayınnağr. muvaffak nldu. Bu hadi•e u~e
rine tren Kamensk'de gayret dar bır 
balç1k aatıh üzerine inmeğe !'-ecbur. ~l
du. Def saat içinde hiç yere ınmeksızı? 
kBtolunan Moakova-Kamensk seyahatı 
bir dünya rekoru teıkil eder." 

Belgratta 
Bir avukat esham kaçak
çılığından tevkif edildi 

BELGRAT, 12 (A.A.) - Polia, 
tarunmıf anıkatlardan M. Simaalka
laj'ı 30 m'lyan dinar kıymetinde e•· 
bam kaçakçılığından suçlu olarak tev 
kif e-ektedir. Bll2ı taYialara göre, 
ı...,..kçıhk bir ecnebi sefaret vasıta· 
ail.e yapılmaktadır. Tahkikata baılan 

OSMANiYE, 12 ( A.A.) - Muhafızgücü bisikletçileri dün saat 18 
de Cebelibereket'e vardılar ve 15 kilometre mesafeden kaymakam bey, 
Halk Fırkcuı, belediye, fube reisleri ve kesil bir halk tarafından pek 
samimi bir &ıırette karfılandılar. 

Devlet Şurası azalıkları 
'ANKARA, 11 (Telefonla) - Münhal bulunan Devlet Şurası aza

lığına göaterilecek namzetler arasında Samsun valisi Mustafa Arif, sa
bık Milli Müdafaa Vekcileti müsteşarı Şefik Paşa ve Maliye Vekal~i 
Mulımebei umumiye müdüıü umumisi Mehmet Ali B. in bulunması 
muhtemeldir. 

• 
I stanbul Adliye binası 

'ANKARA, 12 (Telefonla) - lstanbulda yapılacak Adliye binası 
için 500 bin liraya katlar sarfiyat icrasına dair Maliye vekiline salalıi
yet veren layihayı Bütçe encümeni kabul etmis ve laviha ruznameye 
alınmıştır. 

Dahiliye Vekaleti teşkilatı 
'ANKARA, 12 (Tele/onla) - Bütçe encümeni Dahiliye Vekôleti 

merkez teşkilatı kanununa müzeyyel olmak üzere hükümetçe teklif edi
len layihayı kabul etmiştir. 

• 
lzmir Liman Şirketi 

•••••••• 
Bütçe Encümeni şirketin devlet 

" . 
muessesesı 

hakkındaki 
ANKARA, 12 (Telefonla) - iz. 

mir Liman ve körfez tirketlerinin 
hükmi ?-luiyet'ııi haiz devlet mües
sesesi haline getirilmesi hakkır.~aki 
layihayı Bütçe Enciimeni kabul et
miptir. 

Encümen lim•n dahilinde, civann
da ve iıntiyax rnevzuunda şeh · rlere ait 
bulunan hizmetlerin icra Vekilleri 
Heyeti kararile parasız b_el~diyey~ 
devrolunacağı hakkıı>da layıhadakı 
il<inci muvakkat madde hükümlerinin 
yeniden tetk k edilerek ayrı bir layi
ha halinde Mecliae sevkini ~~vafık 
görerek bu ".'.add"'.yi. tayy~ıttır. 

Bütçe encumenının t~inden ve 
bazı ta.dillerden sonra layıha ruzna
meye alınmış ve fU şekli almıftır: .. 

(6ı8 gayı)ı Liman kanununa gore 
teşkil ed lmiş olu~ Llm.~. ıirketi ser
may~inin veya dortte uçu veya da_ha 
fazalsı hazineye intikal edenlerin tas 
fiy.,.İ uaulen karar almağa. Maliye ve· 
kili salAhiyettardır. 

· Avusturyada 
Vaziyet tehlikeli 
Hükumetin asayişi iade 
edeceği şüpheli görülüyor 

VIY ANA, 12 (A.A.) - Bütün 
gün memlekette bonıba ve ail&h pal· 
laınıtlır. Bu kabil silih taı~~lan~ 
"rfi idare nizanınaıneai mucibınce o· 
lüın cezasına çarptmlacaklan ilan o-
dilmittir. h""k · 

E n_.. · meyUAtur ve u u ... an umunııye, - . .. h r 
metin, a.aa~İ ia.de edecegı ş.up e ı 
görülmektedır. 

Almanya ve altın esası 
LONDRA, 12. A. A. - fyi haber a· 

ı ... Alman menab:inin Amsterdam ta
rikile verdikleri haberlere göre, Alman· 
ya, temmuzda altın esasını. terked~e~
tir. Maıinn hali hazırdakı kıymetının 
yüzde 40 ı kaybedeceği tahmin e~iyor. 

Berlin'den gelen haberlerde JSe, A~
manya'nın altın . esasın~n aynla;çagı 
resmen tekzip :"dılmektedir. • 

Salvadorda sel felakatı 
PANAMA, 12. A. A. - Salvadora'· 

dan hava yolu ile gelen yolcu~, __ me~· 
Je'k<Obn sular altında kalarak, büyük bır 
kuırunın harap olduğunu haber vermek· 
tedirler. . •• 

Kasırgadan olenler 
WASHiNGTON, 12. A. A. - Sa~

clora'daki müthiş kasırgadan 2500 ki
v.ao"hnÜ•tür. Amerika Salibiahmeri, Sal-
'' ' . d -'-l'f . vador hükümetıne yar ım tf!'ll ı etnuı-

haline 
layihayı 

getirilmesi 
değiştirdi. 

Tasfiye neticesinde şirketler"n ha 
İz olduğu hak ve salahiyetler ve imti
yaz mevzuunu te}l<il eden hizmetler 
Maliye vekilliğine merbut ve hükı:ü 
fahaiyeti haiz idarelere devrolunur. 

Bu limanlardaki rıhtımlar dahi ha
zineye intikal ettik_çe bu idareler ta
rafından itletilir. Şırketlerin tasfiyesi 
neticesinde devlete intikal edecek, 
mallar ve paralar vecibelerile birlik
le bu idarelere geçer. 

ldarel..,in teşkil ed ldiği 934 mali 
6eUesi için bütçe kadrosu .-e müteda· 
vil attmayesi mik.darı icra Vekilleri 
heyetince tayin ve teabit olunur. Bu 
müeaaeseler 935 mail senesinden iti -
haren ı660 nmnaralı kanun ve zeyil
leri clairminde Ye mülhu bütçe ile i
dare olun.ur. 

Şirketleftıı tıufiyes!nden e~el ve
ya taafiy.,.; aırasmda aırkette hıNedar 
olanlarm hisselerini hapbaf satm al
mağa Maliye Vekili salahiyettardır. 

Kuraklık 

Tehlike İngiltereyi de 
tehdit etmektedir 

LONDRA, 12. A. A. - Cenubi Rn
ya'ya kadar AYrUPa'nm bütün bir ~s
mmı müteeuir eden kuraklık, lncilte
re'ye de zarar vermekle ve bu ku_...ı.ı!. 
ğın bertaraf olacağına dair d; henuz biç 
bir emmader görülmemektedır. 

1 ngiltere'nin .hanele ncenup lunmn
da susuz kalmak endiıesi günden gÜDC'.' 

aı<tmaktadır. 
Londra' da sustrz !<almak tehlikesi pek 

muhakak olmamakla beraber, yedi mil
yon nüfua.a ıu temin eden belediye. su
lar idaresi, $uyun azami taaarru.fla 'lal'• 

fc,~ilmesl haki.unda, dün bir beyanuo
neşretmiıtir. 

Hindistanda --Hükumet idarelerini mer-
kezileştirilmeğe çalışılıyor 

LONDRA, ı2 (A.A.) - Simald•n 
Times gazete•ne bildiriliyor: 

Geçen ay Bomhayda toplanan 
kongrenin kararlanna terti.ka.n, muh
telif hükilmetlerin mümeuillcrinden 
mürekkep komite, Hint hükiımetleri 
idarelerini merkezl.,.tinnek pl.iıwun 
tetkikine baılıyacaktır. Bu tetkilı:' n 
gayea.i, Hindi.tan hülı:U.....tleri fed&
ruyonunun tetkilini kolayl~nnak
tır. 

miştir. tir. 

AT 1 N ;ı;; OK U-D-U-~L-A.,...R-::-:'."::":"=-) 
Hindistanda grevler 
BOMBA Y, ı2. A. A. - Grevci ip.. 

lik amelesi arasında açlık gitgide kendi
ni biuettinnckte olduğundan bunlard 
binlerce kiti her gün imalathaneler 
müracaat ederek iı istemektedirler. 

bir şey idi. Kendi8i Makedonya ko
mitecileri ile /1ariciye Neuıreti ara
ıında bir vantadan btı§ka bir fey de
ğ idi. Balgaristanın Mus.solini ne:ulin
deki müme>si1inin duçar olduğu bu he 
zimet, hakikatte Makedonya teşkila
tının ihtilcilci cenahına matuftur. 

Michailoviıt partifııin 'n ltalyan tah 
aisatı aldığı ve bu tahsiaatın tr.rl Bul
garistar:ın Sırbistan ile olan miina.se
ebtini buland1.rmağa sarfolunduğu ri
vayet olunuyordu. Bunun için, Y agos
lavya ile Bulgaristan arcuıntlaki mü
naseba!ın iyilefeceği muhakkaktır. 
Bulgarf.stanın Balkan misakını i~ 
edece~ini %annetmiyoru%. Fakat Bal
kan devletlerinin her biri ile ademi 
tecavüz m 'sakı imzalayacağı varittir. 

Fransa • Almanya 
ticari münasebatı 
Agence Economique et Financier

nin haher aldığına göre, Fran:sı:z. hü
hü.meti, Reichabank tarafından tahaz 
ofislerine yap lan tediyelerin durdu
rulma.sı icin vermif olduğu karara 
karfı hük.Umeti nezdinde protesto ; .. 
çin teıebbü•atta bulunmuştur. Bu ga
zeteye göre, salahiyettar mahalil, bir 

tarallı kararın iki memleket arasın· 
daki ticaret ifleri /ilen durduracağ< 
yeni müzakereler arileainde alm~ıı 
bu kararın müzakereleri çok naz k 
bir vaziyete düşüreceği kanaatinde
dir. Fransı:z hükiimeti, Reich~ba".k 
tarafından ortaya çıkanlan ~~zıyetın 
bir an evvel aydınlanması ıçı.n ısrar 
etmektedir. Yeni mü:zake.rel4;rın. t~r~
h · 18-6 oıarak t<i>bit edılmış gıbıdır 
v~ müzakereler Berlinde yapılacak· 
tır. 

Çanakkale Boğazı 
"La Bulgaı ie" den 
M "&t. k'l günlük gazetelere/en 

u a ı k / · de Çanakkale 
(Slovo) bir m.a a esın ! etini tetkik 
Boğazının halı hazır vazıy . 
ederken fU ne~riyatta bulıınuyobr :t 

Lausanne konferansında tes ı .e: 
dildiği pehilde, Boğazla~ın &e~bestısı 
Bulgaristan için büyük ıktıaadı ehem 
miyeti haiulir. , . , .. 

Zira, Bulgaristan Ege Jen ·zı u.ze .. 
rinde 'serbest bir mahreçten mahr~m 
bırakıldıktan sonra s~rbe.t denıze 
Ç kk 1 d•n ba.•ho brı kapısı kalma 

ana ae• · I k'' ~ B olu nıuha aza etme rçın 
mu,.r, . u Y k Bogazların tam 
Bulgarıstan anca 

. . d teıebbüselre 
.serbestisinı ternın e enb t. gerek şulh 
z.ahir obnalıdır. Bu ser ~ r b "tün ti· 

erek harp zamanın a u 
ve ! .1 't bulunmalıdır. Ser
can gemı ere aı k k l 

d . ılmış olan bu . ap~ ~ • 
besi enue Df . d" hürrıyetımıze 
kınmamı.za oe ıktısa ı 

1 d . 8 ·r milletin hukuku meya-e zem ır. ı .. 
d •aruri ve en mubrem olanı 

nın a en ~ . k' al l h k h yata ve \ser"best ın ış a o an a • 
k~dır. Bu hakkın tanınması dolayısile 
d:r ki Bulgaristan Lausanne konfe
ransına kabul ve ithal edilmiş ııe di
ğer devletlerle birlikte hukukunu mü 
dalaaya seııkolunmuştur. KaraJeniz
le alakadar olan bütün milletlere ay
ni iktuadi menfaatleri temine matuf 
samimi gayret ve meıai.si Bulgaris
tana kar11 müttehit ve umumi bir m ·n 
nettarlık tevlit etmi§lİr. 

Boğazların serbestisi bütün millet
leri ayni Ofrtlara tôbi tuttuğundan 
.sulhperver ve harıi yeni bir ifliralıi 
mes'!i devresi açmaktadır k i bu devir 
yakın Şarktaki mi~stakbel ihtilallann 
amillerini a:zaltacaktır. Bu beynelmi
lel kültürel teı,.ihi meıainin samimi 
tara/tarı bulanan Bulgaristan, ôtide 
dahi boğazl<1nn •~rbest kalması iç ·n ~ 
ısrar eJecelıtir. 

- Belçika kabinesi 
BRÜKSEL, 12. A. A. - Baı,.eiüJ M. 

de BroclnoiUe, yeni kabineyi teıkil hu
•u•unda beklenmedik rtıütkülatla karı•· 
!aştığından, bugün akıama . k.~dar mu· 
vaifak olamad, ı takdirde, ıstifa ede
cektir. 

Codes ile Rossi 
MONTREAL, ız. A. A. - Franırz 

tayyareci Itri Rossi ve .. Codos dün bura
ya gclmi,lerdir. Tayyarecifer Quebec'e 
uçacaklardır. 

Ödemişte 20 
Dükkan yandı 

öDEMIS, 12. A.A. - Gece ıaat 
on buçuğa' doğru helva fabrikasın 
dan cıkan ve etrafa sirayet eden bir 
yarıg.ın neticesi yirmi dükkan ta
mamen yanmıştır. 

Yunan seyyar sergisi 
IZMIR, 12 (A.A.) - Yuna.n ""Y

yar sergisini gezdirmekte oa1n vapur 
yann limanmııza gelecektir. Sergiyi 
kar .. lı>.mak iç'n tedbireler alınmıştır. 



Bakırköylü kariimize 
Dönen talebenin tekrar imtihan 

edilmeleri hakkındaki yeni kara~ 
iizerine teesmrünüzün geçmiş ol
duğunu ummaktayım. Hürmetler 
elendim. F. 

Nişantaşınıla Aziz Salih Beye; 
Terkos hakkındaki yazılarınız

da yerden göğe kadar hakkınız 
var. Lakin bu hususta yazılacak 
yazıların hepsi (buz üzerine ya
zılmış) olmaktan ileri gidemiye
cektir. Buna rağmen biz arasıra 
vazifemizi yapıyoruz. Hürmetler. 

F. 
Karilerimiiden Nezir Beye: 
Yakanda satırları size de a}'_nen 

tekrar ederim. Ben de şahsen ıri
zin bu sikiiyet ettiğiniz tamim işin 
den sikiiyet ettim. Lakin bütün 
gayr~time rağmen tutturamadım. 
Çünkü parayı venneueniz ~Y!' 
kesiyorlar. Ondan sonra arlı~ ışı: 
niz Allaha kalmıslır. Hele şimdt 
Terkos artık fehi~ su:vu Jeiiil, be
lediyenin buz suyu oldu. Hürmet
ler. F. 

Danimarka sefiri Varşo· 
vaya tayin edildi 

Danimarkanın Ankara Sefiri 
M. Skow Danimarkanın Varşova 
orta elçiliğine tayin eililmitşir. M. 
Skow Ankaraya giderek hükumet 
erkanına veda etmİ§tİr, bu hafta 
zarfında yeni ' vazifesine gitmek ü
zere memleketimizden ayrılacak -
tır. 

Yıldız sarayında bazı 
hazırlddar yapılıyor 

1934 Beynelmilel Parlamento 
kongresi Eylulde İstanbulda Yıl
dız sarayında toplanacaktır. Bele
diye sarayda bazı hazırlıklar yap
m:;,k!;.d;r. K!:'~reıkki Türk heye
ti murahhasası yakında Ankara
dan §ehrimize gelecektir. Kongre
ye ait program Türk heyeti mu
rahbasast tarafından tesbi.t edile
cektir. 

1 Küçük haherier 

" Düyunu Umumiye komiseri Ze
kai Bey dün sabahki ekspresle Pa
ri11ten şelırimize gelmiştir. 

" Leh Ceneral Konsülü M. Weg
~~erowicz dün izinli olarak Varşo
vaya gitmiştir. 

"Himayeietfal Eminönü kazası 
Yalova'ya bi" tenezzüh tertip et
miştir. Tenezzüh gelecek hafta ya
pılacaktır. 

\ ._ _B_O_R_S_A __ ı 
(lı Bankasından alman celTeldir) 

12 Haziran 934 
AKŞAM FiYATLAR# 

iSTiKRAZLAR f TAHViLAT 
l•tikra., dabiH 931 R.hbm 17.75 
1933 l•tikraz:ı 29,10 M "" ·ı St 25 
Onitürk K.u- umeaaı • . 
ponım:. 28,4S ,. il 47,80 

" il 28,45 " ili 50 1 
" 111 28 

ESHAM 
it Ban.kası Nama ~S 
,, ., Hamiline 8.25 

•• " Mi.ie•s.ia 98 

Reji 
Telef o• 
T~rko• 

Türki1e CümhU- Çimento 
rİJet Ba.nka•r 57 lttihaL de,.-. 
Tram"Y&J' 38,25 Şark dey. 

Anadolu Hiaae 27,60 Ba1ya 
Şr. Hayriye 16 $ark Wt .ecıa 

4,lS 
11 .so 
19.40 

11 .80 
16 

1 .30 
1.55 
3.80 

ÇEK FiYATLAR/ 
Londra 635.50 I p ... ,.; 19,06.50 
Nüyork 79,70 Berlin 209 
Parla JZ,06 Mı:ı.drit S,81,60 
Milano 9,23,75 8l"1rrat 34,70,63 
Cene•re 2,,44,961 Zlotı 4 .22.80 
Atina 83,42 Pengo J.93 .50 
Brükael 3 ,40,50 BüKYct 79.17,14 
Amaterdam 1,17,25 t~1o .r kova 10.89,25 
Sor ya Viya na 4,25 

NUKUT (Satış) 
K.uruş Kurut 

21) F. Fransız 1 ;;.qı 20 1. 1aYİçre 808 

1 l)oiar 117 1 Pez.ela 18 

t Şile AY. 22 1 Mark 49 

21 Kur Çek. 106 1 Zeloıi 20.50 

20 l .e-va Zl 20 Ley 19 

1 )stel'"1in 6.3-~ 20 Dina.r 53 

20 Liret 214 1 Çernoviç 

20 F . Belçi.k;ı. 115 Altwn 9,25 

20 Drahmi 24 l MecKliye 35 l~Z 

l Florin 83 Banıuıot 237 

diğimize göre, yeni bütçede d?;' 
çentlerin maaşlarında bazı. degı
şiklik yapılmıştır. Doçentlerm ma
aşla~ı kıdemlerine göre birkaç de
receye ayrılmıştır. 
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(' İ randa Pehlevi devri -l
1L_-=" _ _ Öz dilimizle 1 
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"" Mir Ali ıir Nevaiden sonra Iranda ik- j 
tidar makamına geçen Safaviler dini si· 1 
yascte alet ctmiı ve lranlıların mil~lyetnı 
ıünniliğe ka.1"1ı Jiilikle dev'-'n ettırmek 
istcrniı olan bir ~ülaledir ki. Yaptığı .. pro· 
pagandalann teaırile lranlılan ve Turkle
ri biribirlerine düşürmüı ve evveldenbe
ri biribirlerile kardeı gibi yaıamalııh 
mümkün olan bu iki necip millet arasın
da beyhude kanlar dökülmesine ve tiddet 
li münaferetler zühur etmesine sebep oJ ... 
muştur. Şu son zamanlara kadar kanayan 
ve kapanmak bilmiyen birer yara gibi 
hem 1 ranlı1arın hem Türklerin vücutları .. 
nı aarıan ve kafalannı uyutturan bu 
mezhep muhalefeti her iki taraftan körük 
lenen bir yangın gibj eğer ortalığı kaırp 
kavurmasay idi ve he'r iki taraf vaktile 
uyanıp eğer bu yıkıcı ve yakıcı taassup 
iifetinden yakayı sıyırabilmit olsalardı, 
V<' dııandan sökün eden tehlikelere kartı 
ayni safta yanyana durabilselerdi, bu· 
gün kimbilir dünyada ne kudret ve sala• 
het mucizeleri gösterirlerdi! Bin kere 
teşekkür etmeliyiz ki bugün artık Türkle 
rin önlerinde Gazi Mustafa Kemal Haz· 
retleri gibi elinde nurlar aaçan deha me
şalcsile karanlıklarda milletine doğru 
yoJu gösteren bir rehber ve }ranldarın 
da önlerinde Riza Sahi Pehlevı Hazretle· 
ri gibi onlan bur~attan hakikate geniş 
ve kuvvetli adımlarla çekip götüren bir 
paditahı münevver vardır. Ve bahsettiği. 
miz mef'um zamanlann bir kere daha av• 
deti artık mümkün değildir. Bundan bö:r· 
le, bu iki müttefik ve kardeı miDetin 
efradı omuz omuza ve yanyana herhangi 
bir muhataranın karıısmda yekpare bir 
kütle halinde duracaklar ve onu elbirli
iiilc ortadan kaldıracaklardır. Bundan 
böyle, bu iki komıu millet eıkldenberi 
kaybeltikleri laymetli zamanlan,biribiri. 
ni yakından daha fazla anlamaia çalı•· 
mak, biribirile daha sıkı münaoebetler 
tesiı etmek ıuretile tamir ve geçm.İ.f ~ 
rarlanru telafi edeceklerdir. 

Safavilerden ıonra Iran tabbna, tab· 
minen on birsene kadar saltanat eden ve 
o müddeltelranı birtakım ecnebi iıgal· 
)erinden kurtaran ve Hindiotanı fethet· 
mek üzere bir ordu ile Delhi'ye kadar 
giden Nadir Şahi Eftar geçer. 

Ni12ın ve biraz sonra Ba,vekil sıfatile 1-
raru idare ettikten sonra, 1926 da bütün 
İranlıların arzusile ve onları tem.ilen 
T abranda Mü essi san Mecliıinin karar ve 
tasvibile, lran Şahı.olarak intihap edildi. 
Şimdi sekiz sen~dir ki müşarünileyh Haz 
retleri en büyük salahiyet ve muvaffakı
yet!~ lranda padiıahlık makamını itgal 
etmektedir. 

Müııarünileyh Hazretleri saltanat ma· 
kamına geçtikten sonra, Iranda birçok 
ıslahlar ve teceddütler yapnuştır: Her 
sene hükumetin ınasrafile Avrupaya 
yüzlerce talebe göndermeği başlamış, 
Bahrihazerden Halici Farsa kadar imti
dat ed~cek uzun bir şimendifer inşasına 
başlanmış; cebri askerlik vazifesini ihdas 
etmiş; Hazer denizi ile Halici Farsa 
" Garde • Côtes " \er ve başka ge
miler indinnif ; tayyareciliğe ve 
tayyare zabitleri yetişt;nneğe haşla· 
yıp birçok askeri "aeroplane,, ler inta 
ettirmit; uzunce bir zaman uğra~ıp mem
leketin Üç milyon kadar nüfusunu !etkil 
eden aşiretlerin silablannı ellerinden al· 
mış; Tahran, Tebriz, Isfahan, Hemedan, 
Meşhed gibi birçok mühim şehirleri imar 
etmiş ve oralarda caddeleri asfalt ve par
ke taılarile döşetmiş; lranın muhtelif 
noktalannda genit şoseler yaptmp mem
leketin l}er tarafında emniyeti tesis et· 
mit; !randan kapitülasyonlan kaldır· 
mıı ; hüviyetleri Hükumetçe mıisaddak 
din alimlerini yalnız nikah ve talak gibi 
mahdut işlerde İstihdam olunmak üzere 
Adliyeye raptetıniı ; harici siyaset• 
te dahi lngiltere ve Rusya devlet· 
lerile İran arasında mütevazin ve herşey· 
den evvel Iranın menafüne muvafık bir 
politika kullanmak suretile memleketine 
çok büyük hizmetler etmiıtir. Iranın ba· 
rici poliı;kada en yüksek mu-.afafkıyetle
n..ıen biri de ._ıerdenberi Milletler 
C-.yetiae aza ol.rM büyük bir ekseri
J'•tle kabul edilmit olma01d1r. Türkiyde 
J'apıldığı gibi !randa dahi Latin hurufu
nun 7akında kabul ve istimal edilmesi çok 
memuldür. Inın biikıimeti bir asra yakın 
bir zamandanberi Türkiye ile kendi ara-
11Dda sürüklenip gelen hudut meselesini 
de balletmiıtir. 

Yeni Türkiyede icra olunan islahab 
lran Hükumeti ciiziyatına kadar tel· 
kik etmiş ve onlann hiç birini gözden 
kaçırmamııtır. 

Riza Şah Hazretlerinin bilhassa komfU 
ve kardct Türkiyeye yaklaııp ve onunla 
kucaklaşıp Iranı bir daba sökülmez mu· 
babebet ve itimat bağlarile Bü7ük Gazi 
Mustafa Kemalin vatanına bağlaması şim 
diye kadar lranın içinde ve dıtında ihraz 
ettiği muvaffakıyetler aihilenin bir pır· 
Jantası olacaktır. 

Asri ve demokrat bir padişah olan Ri· 
za Şahi Pehlevi Hazretleri daima tebaasi· 
le temas etmeği sever. Memleketin her 
tarafına sık sık seyahatler yaparak umu
mi ahvali ile çok yakından alakadar olur 
ve irşadile balkı ve memurlan daima 
tenvir eder. 

Hüseyin DANIŞ 

YENi NESRIY AT 

Yolların sesi 
Yolların Sesi mecınua.amın 18 in· 

ci sayısı çıkmışhr. içerisinde Bulga• 
ristandaki Hrristiyan Türklerin nere
den geld"klerine dair ımıfa.N&I tarihi 
yazılar vardrr. Bu kıyın.etli edebiyat 
l'DeCll\Uaamı karilerimize tavsiye ede-
riz. 

Hafta 
Son çıkan onuncu say11mm kapağın

ıla İran Şahintahı Rıza P~levi Hazret· 
lerinin büyük krtada, renkli, gmel bir 
fotoğrafileri vardır. Dolgun mündericat 
ve resimler. 

Holivut 
HoliY11t'un 13 Haziran nüshası zen• 

&'İn mündericat ve çok güzel resimlerle 
intişar etmittir. 

(Nadir)den sonra pek az bir müddet 
(Zend) oülileıi ve ondan sonra da (Ka· 
car) sülilesi gelir. Bütün saltanatlarının 
müddeti ( 130) sene kadar süren bu ~~
laleye mensup sükümdarlar I~nı hergun 
biraz daha fazla zaafa, bıraz da· 
ha fazla tedenniye, biraz daha faz
la ahlaksızlığa doğru götürmekten 
batka bir ıey yapmadılar. Da· 
ha ( Muzaffereddin Şah) zamanında 
Iran gittikçe daha fazla Rus nüfuzu al7 
ima girmişti. Ancak Rusya devleti 
(1904 • 1905) senesinde Japonyaya mağ· 
lup olunca lran meselesi hakkında lngi
lizlerle dostane bir iL;!i.f yapmağa yanat· 
mıı ve ( 1907) de bu iki develt kendi ara· 
larmda akdettikleri bir miiahedename 
mucibince Iranı iki nüfuz mıntakaıına 
taksim etmiılerdi. lngilterenn hissesine 
Baaw-a ködez.inSn cenubu \U'ki kıam• dü1· 
müt idi. O zaanan lngilterenin wnak.&adı 
gUya Ruı:ranın Hint denizine doğru İ· 
terlemesine mini olamalctı. Şimaldeki 
Rusya nüfuz mıntakaıile cenuptaki lngİ· 
liz nüfuz mıntakası arasında genif bir 
bitaraf mıntaka mevcut idi. Umumi har· 
bin batlangıcında Rusya Çarlığının as• 
kerleri lnına girdiler. Eğer o sır&da 
Rusyanın inkılabı mani olmasaydı, Rus· 
ordulan Iranı çiğneyerek ilerliyecekle~· 
eli. inkılabın vukuu üzerine Ruslar çeki
lip bütün lranı lngili:dere b~~la;ı-. ı. 
ıran hük\ımeti de harbi umumıdHe.zaı.d. ıren 
Litaraf kaldı. lngiliz orduları ın ıslan .. 
dan Belüclatan yolile Horasan üzerine 
yürüdüler. lngiliz ordusunun baıka bir 
kolu da lranm !imali garbi kısmını ifgal 
ediyordu. Hatta, Baküde bir müddet kal
dılar. 1918 senesinin batlangıcında in· 
giltere bütün lranı i1gal ediyordu. O sı
rada lngiltere ile Iran ara11nda imzalanan 
bir muahede İcabınca lngiliz devleti Ira· 
nın himayesini deruhte ediyordu. Ancak 
1919 da lran mililyetperverleri Soviyet· 
lerin yardımına itimaden böyle bir mua- -ARANIYOR--
hedenin akdine muhalefet ettiler. Bunun Usulü muhasebeye vakıf genç üç 
Üzerine, lngiliz ordusu Kafkasyadan ve efendiye ihtiyaç vardır. Ticaret mek· 
şimali lrandan çek.ilmeğe mecbur oldu. 
1 ran da iıtikli.Hni yeniden ve kamilen ele I' tebi. mezunları müraccab olup, maa, 
~~ı; yalnız çok fena ve bitkin bir halde mıkclan .. mdilik 40-50 liradır. Ta-
ıd._ liplerin pazartni günü Sirkecide An-

lıte, o sırada ve tam zamanında Riza . taba Nakliyatı Umumiye Şirketine 
Şah Pehlevi Hazretleri meydana atıldı. ı müracaatlan. (368) 
fran ordusundan çıkan bu kıymetli asker iıı•••••••••••••••m 
hlikumetin başına geçti. Evvela Harbiye 

Milliyet'in edebi tefrikası: 101 

KANLI SIR 
Şimdiki tat yığınlarının üzerin· 1 

"de de, Netide ile oturmutluk. O, 
ne yaslı bir geceydi! 

Gözümün önünde bep eski gün 
lerin renkleri, günetleri, gölgeleri>, 
eski gecelerin yıldızları; kah de
ğirmi, kah yarım dilim aylan can· 
!anıyordu. Hatıralara dalmanın 
aıra11 mı? Fakat beni, bir hırsız 
gibi pusuda bekleten kuvvet, hep o 
eski hatıralar değil mi? 

O hatıralar olmasa, benim bu
rada ne itim var? Niçin fundalık· 
lar arasında yüzükoyun yatarak, 
saatlerce bekliyeyim? 

Ay, ağır ağır yükseliyordu. 
Bahçenin içi, kulübe yıkıntısı, İn· 
cirlik soluk sarı , beyaz ışıklarla 
pırıldamağa, her tarafta sanj.yeden 
saniyeye değişen gölgeler oynaş • 
mağa başlamıştı. 

Acaba, Sırrı Nevres, kö~kte miy 
di? Köşkte olmamasının katiyen 
iht;mali yoktu. Fakat ya erken İs· 
la'"!bula dönm;i~se? 

O ~·ahit, gö~derd:ğim tezkere, 

Ya.zan: Mahmut YESARi 

ya Halim Siretin, yahut Neıidenin 
eline geçecekti. Halinı Siretin e
~ne geçerse, tehlike yoktu. O, bu 
ııibi rezaletleri çok iyi bild'iği için 
&ayet maharetle idare edebilirdi. 

Mektubu Neşi.de alırsa? •• Bu, 
çok fena idi. felaketti. N e9ide, biç 
tereddüt etmez, koc:asmm yerine 
nitanlısının yerine, kendi gelirdi: 

Şimdi ben, burada, kalbim çar
pa ~arpa Netideyi mj. bekliyordum? 
Sırrı Nevresin yerine Nepde gelir
se, ne olacaktı? 

Ben, bunu dütünmemiştim. Bu
nu hesap edememiştim. Daha ni- , 
kablanmadan. daha doğrusu nikah 
lanacağı günün gecesinde kocası
nın ihanetini öğrenmiş olacaktı. 
Bu, çok acı i~i. 

Bu, Ne,ideye nasıl tesir edecek
ti? Onu da merak ediyordum. E
ğer buraya gelecek olursa, teessürü 
nün şeklini; derecesini; halinden 
tavrından az çok anlayabilecektim. 

Buraya gelip te kimseyi bulama
yınca şa~ıracaktı. Belki de etrafı 

,Asnık [1) 
Gazetelerde bugünler, bir yara

tılgan (2) ın adı geçti. Ônce "kız" 
mıf. Sonradan erkek olacakmıf. O
lamamış, kalmı1. Şimdi, ne erkeğe 
benziyormuş, ne kıza .• 

Daha doğrusu yarım erkek, 
yarım kızmı1. 

Yansı kız, yarısı balık olan de· 
niz kızı gibi .•. 

Gazetenin biri bu çocuğa acı
yor: Yazık! Yaşadıkça hep böyle 
kadın kalacak diyor. 

Ben öyle düşünmedim: Asnık 
lık günümüzde başı dinç ya~amak 
için en güzel em. (3) Yol parası 
aramağa mı geldiler? Kadınlığını 
öne sürüp kurtulsun? 

Koca bulmağa mı kalktılar, çar 
çabuk yan çizsin: 

- Ben erkeğim be! .• 
Devekuşu gibi uç derlerse deve

yim desin, yürü derlerse, kanatla
rını göstersin. Kütüğe geçirirler· 
ken gerek ki bu hanımın eline iki 
tane koçan ver&inler. 

Biri erkek adıyla, öteki kadın a
dıyla ••. /,ine gelirse erkek kazanını 
göstersin, i,ine gelmezre, kadın 
koçanını çıkarsın. Yalnız, bu hanı· 
mın yauht bu beyin yanında ka
dın dedikodusu yapılamaz. Ka· 
dınlan çeki,tirecek olsan, hanım· 
lığı tutup üstüne alır. Erkeklerin 
üstüne lôl etsen, erkekliği kaba
rıp gücenir. Tanndan yalvaralım 
ki, bu yaradılıf Böğiilüglerin çoğal. 
maaın. 

Kadınla erkeği, pn.diden ayırt 
· edemiyoruz. Çoğalırlarsa ipmiz ne 
ye vanr bilmem ... 

M. SALAHA TTIN 

(1) Asnıiı: - Hünsa, kadınlığı erkek-
liği belli olmayan. 

(2) Yaratıl![an - Mahluk karşıhğr. 
(3) Em - Çare. 
(4) Böğülüğ - Harika. 

Bugünkü program 
ISTA N BU Lo 
18.30: Fransızca ders. 19: Moboloi ıebir 

ti7afToın artistlerinden. 19.30: Türk muılki 
ne,riyatı. (Meıat Cemil B. Ruıen B. Cevdet 
B. Mustafa B. Ve-cihe H. Semiha H. ) 21,20: 
Ajanı ve borsa haberleri. 21,30: Orkestra kon
seri - karıtık program. 

Kh:r. VARŞOVA, 1345 m. 
J&,15: Slıliıt. tagannili konıer. (Pi1ano • 

k•rnan refa"-atile.) 19: Musahabe. - Ors kon
-ri. Mulıtf'lif babiıler. 20,301 Pliık; - Mu· 
sahabe. 21,12: Gitar orkeıtraıının lıı.onaeri. -
Muhtelif. 22,12: Piyano konıt>ri. 23: Edebi· 
yat. 23,15: Danı muıikiıi. 

823 Kh•. BÜKREŞ 364 m. 
13: Herrünkü netriyat. 19: Cii• Joneıco 1•· 

kımr. 20,30: Oniveraite. 20,45: P16.k. - Kon· 
ferana. 21,15: Oda muıiki•İ. 21,45: K.onferanı. 
22: Taıanni. 22.3(): Keman konıeri. 23: Haber .. 
ler. 23,30: Kahvehane konı~ri. 

175 Khz. MOSKOVA, ı721 m. 
19,30~ Muhtelif dillerde muu.habe. 
638 Kbz.. PRAG, 470 m. 
18,SS: Plak. - l\.fubt .. lif neşriyat. 20,40: 

Popüler muaiki 21,45: Plak. 22: Orkeatra 
konıeri (taıannili), -

546 Kh.. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,30: Muaikili. neıriyat. 20,40: M•aahabe. 

22,30: Pale•trİna koroaunun konaeri. 23,20: 
Racz •İran ıarkıları. 24,10: Muadabe. 24,25: 
Dana muaikiai. 

713 Kh•. ı.tOMA, 421 m. 
18,15: Kon'ter (Hafif.) - Muu.habe. •• 

plaklar. 21,45: Yeni ltalyan operalanadan par .. 
çalar. "Baccoin Toıcana., Müteakıbea (La a.aıo 
nacella della fontana,, isimli birer perdelik 
musikili temsiller. 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU 
21,15: Plak. - Musahabe .. - Oç perdelik 

bir komedi. - Haberler. 
686, Kh%. BELGRAT, m. 
20: Pla.k. 20,10: Beetho•en konseri. - Relır:• 

lamlar. 21: Jubliyana operasından aakil. 
952 VIY ANA 507 m. 

20,10 Bando muzika, Müaahabe, Bandonun 
cle•amı. Aktüalite, 22 Resim aanab 23 Ha
berler, Müsababe, 23,30 Holz:er rady~ orlıı:est• 
rası. 

904 Kh•. HAMBURG 332, 
20 Musikili entimite iaimli musikili pİJ'•• 

21 Haberler 21,10 Saar bavsamuı: (Konf .. 
rauı, 21,30 Danı musikisi., 23 Haberler, 23,30 
Dansın de•amı, 24 Yeni oda musikisi. 

aramağa koyulacaktı. O zaman da 
benim mevkiim tehlikeye dütecek
ti. 

Aklıma, hep biribirine zıt teY· 
geliyor, kafamın her teline ayrı bir 
mızre.p vuruluyordu. 

Fakat SUTı Nevresi buraya, na· 
sıl çağırabilirdim? Germaine 
Trefle'in Pariıe gittiğinden haberi 
yoktu. Yalnız, onu, Beyoğlunda, 
lıtanbulda da göremiyordu. Eğer 
tezkereyi Sırrı Nevres aldı ise, çok 
fafıracaktı. Germaine'nin böyle na.. 
zik bir anda, birdenbire meydana 
çıkıvermea, Sırrı Nevresi elbette 
fafırtaoaktr. 

"-Rezalet çıkarırım!,, tehdidi, 
Sırrı Nevreııi ba.tka zaman olsa, 
korinıtnıazdı. Lakin bu gece, bllf
~ günlere, bafka gecelere benze· 
mıyordu. 

Sırrı Nevresi bekliyordum. Onun 
nasıl f&faladığını, bocaladığını, 
gözlerimle görmek istiyordum. 

Mektubu okuduğu zaman, yüzü· 
nün ne renk aldığını; ellerinin na· 
sıl titrediğini görmek İsterdim. Bu, 
benim için, tadına doyulmaz bir 
zevk olacaktı. 

Bu mektubun, Sırrı Nevrese yıl
dırım çarpar gibi tesir edeceği mu· 
~akk~~dı .. o! ~u gece, herfeyi bek
lıyebılırdı, lakin Germaine Trefle 
den böyle ani bir taarruz bekliye-

TORK ANONiM ŞiRKETi 
lST ANBUL ACENT ALIGI 

Liman Han, Te:elon: 22925. 

MERHAMET lzmir sürat yolu 
SAKARYA vapuru 
Her PERSEMBE günü aaat 

16 da Galaıa rıhtımından kalkarak 
doğru lzmire gidecektir. Bu vapur 
her pazar günü saat 16 da Izmirden 
kalkıp cioğru lstanbula gelecektir. 

Gece yarısı, salonda saat sesin
den b&fka çıt yok. Cavide hanım 
bir koltuğa gömülmüt derin derin 
dütünüyor. 

Kendinden on yaş küçük olan ko
cası geçen seneye kadar geceleri 
kat'iyen sokağa çıkmazdı. Bazan 
sinemaya gitse muhakkak karisile 
giderdi. Halbuki şimdi bile bile gel 
miyordu. Eğer Cavide hanımın bir 
çucuğu olsaydı kocasının hiyaneti
ne karfı kendini bu kadar zavallı 
bulmıyacaktı. O, herşeyi bütün çıp· 
laklığile bütün açıklığile bizzat ko· 
casından öğrenmitli. Murat on se
kiz yaşında bir kıza çılgınca aşık 
olduğunu söylerken o, hmçkırıklar
la ağladı. Araları?daki yaf farkıı;ıa 
rağmen onlar sevışerek evlenm1'
lerdi. Muradın atkı kadının sıkıcı 
kıskançlıklarile, sitem ve kinayele • 
rile pek çabuk sarsıldı, ve nihayet 
Murat Cavideden kanıksadı, o ye 
ni aşkile karısını terketmiyordu, fa. 
kat evli bir kadın için bu kadarı 
kafi idi ? 

Merdivende bir ayak sesi itilin
ce Cavide hanım hırstan kıpkrrmı· 
zı oldu. Kocasına mı yoksa kıza 
mı hıralanıyordu. Bunu kendi de 
ayırt edemedi. 

Nihayet Murat paltosu arkasın· 
da, fapkaaı elinde ağır adımlarile 
salona girdi. Bir feli.kete uğradığı· 
ru anlatacak hüzünlü, titrek bir ses
le: "Cavide!" diyerek karısının ya· 
nma yakla,tı: 

- Affet beni! Sevinç. .• 
- Ne söyliyorsun? 
- Söylediklerimin dehe,tini bi-

liyonmı .. Fakat sende bir kere za. 
vallı kimsesiz sevincimi düfiin.. 
Cavide hanımın nefesi kesildi. Se
vincin kimsesi olmadığını söyle
mekle ne demek istiyordu? 

- Bildiklerim kafi, sus yeter ar
tık, daha fazla öğrenmek istemem! 
Murat kansının önüne diz çökmüş 
yalvarıyordu: 

- Acı bize Cavide! Biz kimse
siz, senin yardımına muhtaç iki b:
çareyiz. Uç aya kadar Sevincin ço
cuğu dünyaya gelecek, onu buraya 
getirdim. 

- Demek o burada! benim 
burada olduğumu bilmiyor mu? Ne 
ce11aretle buraya geldi? Bu geçkin 
kadının ruhu bin türlü arzularla 
gülüyorken durmadan b \ğınp ça
ğırıyordu. Fakat bir hiddetin, Mu
radı büsbütün kaybetmekten b .. ka 
bir teYe yaramıyacağmı anlıyarak 
birdenbire sakinleşiverdi. 

- Nerde o? Apğıda mı bekli
yor? Atağı indi, kapıyı açtı. Odayı 
mehtap aydınlatıyordu. Onu daha 
iyi görebilmek için elektriği yaktı. 
Sevinç ağlamaktan kıpkırmızı olan 
gözlerile ona gülmeğe çalı,ıyordu. 

Cavide hanım Sevincin kızarmıt 
gözlerine hayretle bakıyordu, "ağ. 
lamıt !,. onun mahcubiyetten ağla. 
dığını dütünmiyordu. Cavide ha
nım için seven ve sevilen bir kadın 
ağlayamazdı. Asıl Muradı kaybetti 
ği için ağlayacak kendisi idi. Sevin 
cin yüzüne dikkatle baktı. Genç 
kadından ziyade mektepli bir ço
cuğa benziyordu. Böyle tecrübesiz 
kimsesiz kızcağıza kartı duyduğu 
nefretten pek mahcup oldu. Otuz 
betini ikmal eden Cavide hanım bu 
kız karfısında kendini pek ihtiyar 
buldu. Anlayamadığı bir his ona 
hükmetmeğe batladı, zonklayan ba 

mezdi. 
Kötkün adresini, benden öğren· 

diğine, onu, buraya benim yolladı
ğıma hükmedecekti. Bu itibarla, bu 
nun, miifterek bir taarnız olduğuna 
inanacaktı. Bu kuvvt.eli ;htimalin 
Sırrı Nevresi korkutmaması kabil 
değildi. Kalbine bu korku dütünce, 
onun, buraya gelmemesi imkan ha
ricinde idi. Önüne çıkacak her en
geli yıkıp buraya kopcaktı. 

Sırn Nevres'in, daima macera 
havası esen kafasında, bu merak 
bir at."e9 gibi yanardı. Bu atefi aön
düremezse, çddırır, kudururdu. 

Dakikmlu, öyle ağır ağır geçiyor 
du ki her nefes alıtımda saniyele
ri hesap ediyorum, fakat aaa.tin 
akreple yelkovanı kaldra.na zamk· 
lanmıtlar gibi bir türlü hareket et· 
miyor! 

Saat dokuza geliyor .. Etrafta çıt 
yok .. Bazan deniz tarafından bir 
kürek fıpırtısı duyulur, hazan da 
civar bahçelerdeki köpekler havlı
lıyorlar .• 

Kulağımın dibinde bir bı91rtı ol. 
du, sıçradım. Hemen gene yere 
kapaklandım. Fundalar arasında 
bir kertenkele kayıp geçmitti. 

Eski avcılık alıfkanlıklanm olma 
sa burada, bu vaziyette, muhak
keJc çığlık koparır -re deh~tten ür· 
Derebilir. hatta kaçardım. 

şında birçok ümitler uyandırdı. Bel 
ki de onun bu harekatına bütün ta
nıdıkları hayret edeceklerdi. Se
vincin dünyaya getireceği çocuk ev 
ler:ndeki botluğu doldr--\uğu gibi 
Muradın uzaklaşmasına da mani 
olacaktı. Bu kimsesiz kızcağızı hi
mayeyi insani bir vazife olarak üs
tüne almağa karar verdi. 
- Ağlıyor musun? •• Ağlama. Ağ
lamamasını söy;erken kendinin de 1 
gözleri yaşardı. Birçok kadınları : 
şa,ırtacak bu merhametin aşırı ol- ' 
duğunu kendi de biliyordu. Fakat 
bir çiçek kadar taze, cazip, güzel 
olan bu kızı ev:ne kabul etmemekle 
mahvına sebep olabilirdi. 

- Ağlama sus, burası da senin 
evin, merhamete layık olacak sen 
değil doğacak zavallı masum. 

Firdevs ISMAIL 

1 Asker! fabrikalar iJanları 1 
Bakırköy barut fabrikala

rı için 450 ila 500 ton ZERO· 
DIZ kömürü pazarlıkla mü
bayaa edilecektir. Satmo.; is
teyenler mevcut şartnameyi 
görmek ve pazarlığa girmek i· 
çin 14 Haziran 934 perşembe 
günü ııaat 14 te Barut fabrika· 
smda satmalma komisyonuna 
müracaat etsinler. 

Jlilliy~t 
Asnn umdesi " MI LLIYET " tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye İçin Hariç içia. 

L K. L. K. 
J aylığı •••••• , • 4 - 8 -
6 ,, • • • • • • • • 7 50 14 -

12 " ••..•..• 14 - 28 -

Gelen e•ra.k l'tıri yerilme:c.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kurattul".- Ga.%ete ve 
matbaaya ait itler için müdiriyete müra• 
caat edilir. Gazetemiz ilinların meı'uliye· 
tıni lı:abul etmez. 

Hayat 

İmroz yolu 
Her PERŞEMBE ırünü Ga. 

lala nhtnrundan saat 18 de bir va
pur kalkar. Gidit ve dönüıte Gelibo
lu, Lapseki, Çanakkale iskelelere uğ-
rar. 

Karabiga yolu 
Her CUMARTESİ, ÇAR
ŞAMBA günleri saat 20 de Top
hane rıhl•ımından bir vapur kalkar. 
Gidiş ve dönÜf!e mutat iskelelere uğ-
rar. 

Dari.i~şafaka Müdüriyetinden 
Darüşşafakaya lüzumu olar 

bir senelik Yağ, Zeytin yağ, 
Şeker, Sabun Yumurta vesair 
kuru sebze kapalı zarf usulile 
alınacağından şeraitin öğren
mek isteyenlerin her gÜn ve 
münakasaya İştirak etmek ü
zere 18 Haziran 934 pazartesi 
günü saat 14 te Nuruosmanİ· 
yede Cemiyeti T edrisiye Mer· 
kezine müracaatları. (2997) 

3276 

Irianbul üçüncü icra memurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar· 

rer - ctY•H 19-&.934 aalı günü saat 

10 daıa 11 re kadar Erenköyiincle eski 
istasyon caddesinde Ha.tı Mustafa efen· 

dinin hanesinde birinci a~ık artırma su
retile aablacaktır. Taliplerin mahallin· 
de memuruna müracaatları ilin olunur. 

(364) 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
O N Y O N SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafaııla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yapbrmaymıs. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 3131 

Eskişehir Vilayetinden: 
Muhasebei Husuaiyeye ait Asri Sinemanın üç senelik 

bedeli icarı 6-6-934 tarihinden 25-6-934 salı günü saat on 
beşte ihale edilmek üzere müzayedeye verilmiştir. 

Taliplerin şeraiti anlamak üzere Muhaaebei Hususiye 
Müdüriyetine müracaat etmeleri ilan olunur. (3157) 

lstan bul Kız Lisesi 
Müdürlüğündenı 

Kaç dersten olursa olsun üçten aşağı numara alan talebe 
imtihana sevkedilecektir. imtihanlara 18 Haziran Pazartesi 
~ıü başlanacağından alakadar talebenin derhal mektebe 
müraca:ıt ederek imtihan günlerini öğrenmeleri ilan olunur. 

Dakikalar geçtikçe, vakit yaklat
tıkça; derimde, sinirlerimde, ilikle
rimde hafif iğneli ürpentiler batlı· 
yor. Gözlerim, kendiliğinden kıpı· 
fıyor; kulaldamn uğuldıyor. Eğer 
kendimi, vücudumun uzvi, ruhi te
reddüdüıııe, gev~iğine bırakacak 
olursam, olduğum yerde bir kalıp 
ııibi uya,ur kalırım. 

Sırrı Nevres te Halim Siret te, 
Nettide ele, batta~ uzak bir ihti
mal olarak doktor Nüzhet Süley. 
man da gelecek olsa, beo, incirlik. 
te buln-lıyım. 

Artık hareket etmek Z&lllilru •• 

Olgun a.tqi san kayısı renginde do 
ğan ve ağır ağır yükselen ayın 
ıt-_ı, bahçeyi, kulübe yıkıntısını 
incirliği, gereği gibi aydınlattı. Gciı 
gel er, uzandı, genitlendi. Karanlı
ğın mesafeleri daraltan hasis çem 
beri kınldı. Sarı sarı kıpıfaD ay ı· 
,ığı, en gizli, en kuytu, en inanıl· 
maz kötelere kadar dilini uzatıyor. 
Bu aydmlık, benim, hem dostum, 
hem dütmanım.. Yalnız tam vaktin 
de istifade edilmek tartile ... 

Mevkiimin tehlikesini, nezaketi· 
ni biran unutur oldum, kendi ken· 
dime gülüyorum: 

- T a.biatta insanlar ıribi .. Dost
luğun da, dütmanlığın da bir had
di, nihayeti, daha doğrusu zemini, 
zamanı var. Vaktinde istifade ede-

(3156) 
- -- -- -. - ·--

bilirsen dostunu kaybetmiyorsun. 
Zamanında derlenip toplanacak 
korunacak olursan, düşmanının si· 
lahlarmı.~ınyorsun! Acaba, dost· 
luk ve dufManlık, sırf, inianların 
biribirlerini idare edebilmelerin· 
den yahut idareaizliklerinden mi i· 
!eri geliyor? 
F~la dütünmemeli, harekete g~ 

melı:. Fetva fimdi ay lfığmda, bu, 
baylı dikkat ve meharet İfİ.. 

Gene avcılık imdadıma yeti'e
cek.. Bu gece, insan avcısıyım.. • 
Hayvanlar, tabiate daha yakm, ta· 
biatle daha sıkı temıuta bulunduk· 
ları ve sevki tabiileri ile hareket 
ettikleri için bir çalı kıpırdayıtm• 
dan, bir yaprak hı9ırtısından, bir 
kanat ııeaeainden, bir böcek cızırtı· 
smclan, hatta rüzgarın esitinden 
1cu,1cutanır, kulak kabartır, göz a• 
açar, ya kaçarlar, ya ıiner saklanr· 
lar. Fakat medeniyete alıf&D inıan 
lar, tabiatle ali.kalarını keamitler· 
dir, bir hayvanın laqkulanacağı, üı 
keceği, kaçacağı veya sineceği bu 
kıpırdayışlardan, hıtırtrlardan, seJ 
lerden, cızıltılardan, eaintilerdeıı 
hiç bir mana çıkaramazlar aldırıf 
bile etmezler. insanları, k~ndileri· 
ni uyanık zannettikleri zamanlardıJ 
bile gaf;) avlamak mümkündür. SU 

Bitmedi-
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Çekoslovak yada 
Radyo 
Çekoslovakyada radyoculuk çok te 
rakki etmiştir. Çeko~lovakyada ça
h,an müteaddit meııkezler bu meın
leketin her tarafından galenli de
tektörlü aletlerile neşriyatı mükem
nıel olarak dinlemektedirler. Son 
aylardaki abone istatistiklerinde 
Çek dinleyicilerinin miktarı 604000 
ni geçiyordu. Bu memlekette kaçak 
radyo dinliyenlere pek az tesadüf 
edilir. Çekoslovakyada muhtelif 
ırklar bulunduğu için neşriyatın 
bir kıS'mı bu ırkların ana diUerile 
Yapılıyor. Umumi harpten sonra 
istiklaliyet verilen Çekoslovakyada 
Alman lisanını muhafaza eden bü
Yil!t bir halk kütlesi mevcut oldu
gundan neşriyatın bir lm~mı alman 
ca olarak yapılır. 

Her taraftan ititilen birçok mer
kezlerile iktifa etm'yen radyo ida
resi yeniden merkez imal etmek ve 
ıne-;cüt merkezlerini kuvevtleştir
nıek için bir plan hazırlamıştır. Bu 
plan hazırlanmazdan evvel Çekos· 
lovak posta ve telgraf nazırı mec
liste bu hususta izahat vermit ve 
kendi radyolarının güne uygun bir 
şekle konulmasileLüsern beynelmİ· 
lel konferansında Ç /klere verilmit 
olan dalgalarda bazı yeni merkez· 
!erin İn!JUına lüzum hasıl olduğu 
anlatılmıttır. Nazır Sloven merkez
lerinin zayıflığından bahsederek 
hunlarla kuvevtli bir merkezin ima
line de lüzum gösternıit ve İnfasına 
ekseriyetle karar verilmiştir. 

Bundan sonra Posta ve telgraf • 
nezareti fu planı hazırlamıştır: 

l - Kaşovadaki bir buçuk kilo
vat enerjile çalışan istasyonun ener 
jisini 12 kilovata yüksetlmek. 

2 - Slovakyada 765 metre tulün 
de yeni bir merkezin yapılması 

3 - Şimdiki 12 kilovatlık Bra
tisvana merıkezini l 00 lcilovatlık 
bir enerjiye tahvil etmek ve şimdi
ki yerinden kaldırılıp Bralistava 
şehrinden 80 kilometre uzaktaki 
bir yere nakledilmesi. 

4 - Kasovada 60 kilovatlık ikin
ci bir merkezin inşası. 

Son gelen haberlere göre bu 
planın tatbiki için alakadarlara 
salahiyet verilmeğe' haflanıyor. 
Bunların tatbikile Çekoslova:kya
nın yakında komşularından daha 
!JlÜteraıkki bir radyo memleketi o
lacağı aşikardır. 

Çek neşriyat programı her mev· 
sime uygun olarak tanzim edilir. 
Kışın en büyük konserler verilen 
Smetana konser salonunda verilen 
konserlerin çoğu radyo vasıtaırile 
netrediler. Operadaki temsillerin 
çoğu Prag ve diğer Çek radyolah 
tarafından nakledilmetkedir. 

Yazları program tamamile deği
fİr. Kapalı yerlerde verilen kon.ıer· 
ler olmadığı cihetle kaplıca ve kür 
ma'hallerinci:eki gazinolarda çalı · 

.. 

Portatif bir alet yapıyoruz 
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. ~a~ı~da bulunduğumuz yaz mev- ı 
sımı ıçın gayet pratik ve az mas
rafla iş.liyen ilci griyli ve iki lambalı 
bir aletin b;zzat imal edilmesini 
okuyucularımıza tavsiye ederiz. Bu 
aleti işletmek için dörder buçuk 
voltluk iki cep pili uzun mii<ldet 
dinletmeğe kafi gelir. Bu ale,t cera
yan olmıyan yerlerde yaz vaktini 
geçirmeğe gidenler için en iyi eğ
lence tetkil eder. 

Şekil l aletin cephesini. gösterir. 
Anot ve katot bataryalarını teşkil 
eden iki pil §ekilde görülüyor.Düğ
melerinden ortada bulunanı fema· 
da C 1 kondansatörüne tekabül e
der, diğer iki düğme C 2 kondan· 
satörü ile R 2 reostasına aittir. Şe
madaki R 3 reoııtasini trunanmak 
mecburi olmadığından sarfı nazar 
edilmiştir. 

Aletin, gelen dalgalara brşı has 
sasiyetini arttırmak için bobinler 
kutunun dışarısına sarılmı§tır. 

nan hafif musiki ve dans musikileri 
çoğalır. Klasik l<onserlerin bir kıs
mı radyo orkestraları tarafından 
ve bütün Çek merkezlerinin yekdi
ğerine naklen verilmek suretile net 
redilir. 

Önümüzdeki yaz programı hak· 
kında radyo müdürü Doktor Sou
rek şu beyanatta bulunmuştur.: 

Bu seneki yaz programlarımız 
her senekinden biraz farklı ola
caktır. Hükumet radyo ile pek faz. 
la alakadar olacak ve kendi duygu. 
lannı daima radyo ile neşredecek. 
tir. Biz de bu ilhamla musiki vesa
ir neşri.yatımıza bir kat daha ehem
miyet vereceğiz. Yaz mevsimi ol
mak itibarile plak neşriyatını bi
raz arttırıyoruz. Fakat plak fabrİ· 
kalarile mutabık kaldığımıza göre 
en müntehap ve yeni p!Mı:lar bir 
yerde işitilmeden radyo ile neşredi
lecektir. 

Bununla musiki neşriyatının ih
mal edileceğini sanmayınız. En İyi 
konser membaı gene radyolarımız 
olacaktır. Titizlikle seçilecek musi
ki programı meyanında popüler mu 
sikiye de büyük bir yer bırakılmış
tır. Konferanslar biraz azaltılarak 
bunların yerine mizahi neşriyat ka.. 
im olacaktır. Radyonun ilk teessü-

. sünde Çek merkezleri en İyi işiti· 
len merkezler meyanında idi. 

Turgut MITHAT 

Şemadaki gösterilen L 1 bobini
nin uçlan başta olup anten ve top
rak istimalinde bir zorluk yoksa 
daha uzakları dinletmeye yardım·e 
der. 

Şekil 2 aletin arıkadan görünüşü
dür. Aletin montajı bitince buna 
göre muntazam bir çaota yaptınla-

caJı: oluna her tarafa kolayca nakle 
dilebilir. 

Kullamlacak malzeme ıunlndan 
ibarettir. ı 

Mütehav. Kondansatör 500 Cm. 
l ReaksiYon kondansatörü 300 " 
1 Sa.bit konsansatör. 200 ,, 
2 Reosta 30 Ohm 
l Mukavemet 2 mg. 
l Basfrekans transformatörü 1 :6 
2 Lamba ayağı 
1 Balrelit levha 250X 250+4 

mm. 
Bobin sargın mevzi iıııtasyonun 

dalga tulüne tabidir. 

1 RADYO PROGRAMI 
1 1 

ı 7 Haziran Pazar 1 
223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
17 15: Salon orek&traaı. 18: Tiyatr• haber

leri. 'ıs,10: Polonya mu~ikiai. (taga;;il
4
' 
5
i.) Şı.!: 

tnuıahabe. 19,15: Çift pıyano cazı. , : ur. 
20: Muhtelif. 20,l5: Populer konaıer. 21,05: 
~ fif ·k' 21 50· Haberler. 22,02: Neıelı na muat 1. • • D ;ı,· 
neıriyaL 23: Musahabe. 23,30: ana mua •· 
ai. 24,05: Dan• muaikiai. 

823 Khz. BUKREŞ. 364 m. • 
12: Pli.le:. 13: Plak. 13,45: Bor•~· - Plik. 

18: Köylü proıramı. 18,15: Popüler romen 
Dtusikiai. - Muıaaho.be. 19: Jan. Marka orkea· 
b-aar. 20.,30: Musahabe. 20,45: Plik. 21: Ha· 
berler. 21,15: Ka.rıtık muııiki. 21,45: Seyyah. 
b.etriyatı. 22: Ta.gannili konaer. - Dana pJik ... 
ları. - Haberler. - Danı pli.kları. 

546 Kh•. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19.20: Leonka•alloaun "PALYAÇO., opera· 

~- 21: Neıeli netriyat. 21,45: Balet-: "Eaoncar 
ea Tünde .. Müteakiben C-.•pa.r aiıran talamı. 
23.45: A•keri konser. 

175 Khz. MOSKOVA, 1724 m. 
11,15: Konser. 12,15: Mu.sahabe. 18,30: Cala 

'-:on.seri. 22: Almanca neırıyat. 23,05: İnci.liz
ce. 24,0S: Artistik a.eıriyat. 

23o Khz. LÜKSENBURG, 1304 m. . 
17,,30: Karıplı: konser. 21,30: M~t.e~if ha· 

b.isler. 22,30: Pl&k. 23,30: Dan• muaıkıaa.. 
904 Khz. HAMBURG, 332 m. 
.21: Johann Strau•aun "FLEDERM~UB., ?· 

l>tıretinden aahneler. 22: "Daa Fuchae.aen,, •· 
•İndi piyes. 23,30: Karııık neıriyat. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. • • 
20,20: Keman konseri. - Reklam. 21,10: lki 

"•dyo piyeai. 22: Plak jle ·~· çük Flora.ny .. o• 
bereti. - Haberler. 23

1
1S: ı<.adyo orke•traaı. 

~: iSıan muaikiai. 
638 PRAG, 470 m. 

...... nw - ·!.aasuo"'I •..ı:ı•oıolf.ao .1a1odod =SE"oı 
· 21,35: Tag ·•ı komedi. "Amerika amca,. 

~.20: Plitk. 2:; aiannili caı:. 
ısı Khz. DEu fSCHLANDS!;NDER 1571: 

d 21 Verdi. ve Puıeeini'nin meçhul eıerlerin
en, 23 Haberler ve aaire, 24 Halk ıarkılan. 

Khz. ViYANA 507 m.: 
lS,ss Richard Vaa:ner'in Götterdaemmerung 

QPera.aını nakil. 
l(hz. VIY ANA 507 m.: 

'23 2~ Siliıya filharmoniai, 23.20 Haberler, 
' O Dana muaikiai. 

18 Haziran Pazartesi 
~23 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 

8,15: Oda ınuaikiıiİ. 19: Musaba.be, 19,15: 

Plak. - Muhtelif. 20,15: Piyano kon•eri. -
Musahabe. 21,12: Hafif orkestra mt.'iikisi. 21, 
50: Musahabe. 22,12: Senfonik kon5er. 23: Mu
tababe. 23,15: Dans moıiki•i. 

823 Kbz. BOKREŞ, 364 m. 
13: Hergünkü neşriyat. 19: Muu.habe. 19,10: 

Budi.li. orkestraar. 20,30: Oniverıite. 20,45: 
Pli.le. 21: Konferana. 21,15: Oda musikisi. 21, 
45: Muaa.habe. 22: Taga.nni. 22,30: Piyano 
konseri. 

546 Ki ... BUDAPEŞTE, 550 m. 
191~: Opera orkestraaı. 21: Muaahabe .. 21, 

30: Univerıite korosunun kon•eri. 23,30: Saat 
t ... yarı. - Siıran muıikisi. 24,20: Dana mu•iki~ 
••• 

175 Khz. MOSKOVA. 1724 m. 
19,.30: Karrtık konser. 21: Akıam L:on•en. 

22: Almanca, 23,05: lna:iliz.ce. 24,06: Macarca. 
230 Khz. LOKSENBURG, 1304 m. 
20: Plak. 20.15: Musahab•. 20,20: Plak. 20, 

30: Radyo orkestrası. {Polonya muaikiai.) 21: 
Karııık orkestra ml!aikiai. 21,15: Düuya haber
leri. 21 40: Radyo orkeatraıı. 22,25: Senfonik 
kona er ' ( pJi.k.) 23,20: Dana mu.ai.lciai. 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. 
21,15: Wacnerin eserlerinden konser. 22,15: 
Vaeabonlar ınu•i.kisi,.den. 24: Şiına.l• ait ha.lk 
hııuaikiai. 

1186 Khz. BELGRAT, 437 m. 
21,30: Bir opera tem•jfi. 
638 Kbz. PRAG, 470 m . 

Alıs,50, Plôk. - Haberler. 19,10: Plak. -
.. mancMa netl"iyat. 20,25: Muaikili radyo re•Ü• 

ıu. - uaababe. 22,30: Pli.k. 22,40: .Keman 
•oaatları. 23,30: Plil;. 

950 Kbz. BRESLAU 316 m 
19.20 Büyük beateki.rlann , _ _!· ~L • 

L- ) llUÇu.ıııt PIJ'&DO• ....... an parça arı, 19,SS Şiir 20 H • 
f . . 1. , 1. k ' •a•cunup· en ••m ı net• ı • eç. 2115 Va- ,. 
1 · d k 1 ... ~e:r ın e•er. 
erın en onaer, 22,15 On lın: •e hi .. b' rk '• · r 1ır "k ·· :r ır e ... ısım •. o~r.et. omı , musahabe, 24 Darı• •• 
D~f'h mu•1kı. • 

Khz. ViYANA 507 m.: 
21,45 Max Scbönberrin idareainde Senf0 • 

nik konser, 23 Son haberler, müsahabe, 23,30 
Yayli sazlar konseri Schubert, 24,15 Geıee 
konseri, müaahabe, 1 kanser. 

950 Khı. BRESLAU 316 ML 

20 Şarkı, haber'ler, 22,45 Dana akıanıı, 23 
Avusturya , 23,45 Dana muaikiai. 

19 Haziran Salı 
223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 

18,15: Soli11t piyano - kenıa.n konseri. 19: 
Konfe.ranı. 19,15: Orkestra kon.seri. - Muaa. 

habe, ~?,30:. Plft.k. - . Muaahabe. 21,05: Şiirler. 
21,15: Lafılle dux vıolette,. isimli Helme•· 
bergeria opereti. 23,20: Bir ki.ğıt fabrikasındao. 
reportaj. 23,25: Da.na mua.ikiai. 

823 Khz. BOICREŞ, 364 m. 
13: Hergünkü neıriyat. 19: Populer maaikl· 

ai ve romanslar ( aigan taknru.) 23: Mu.a.aaba· 
htı. 20145: PIAk. 21: Musahabe. 21,15: Senfonik 
konser (Romantik mu•iki.) 22: Musahabe. 22: 
Senfonik konserin d~vanu. 

546 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,30: Üç tane birer perdelik •keç. 22: Viya· 

natlan na.kil. 23,50: Piyano konseri. 24,30: 
Sigıtn mu•İkisi. 

175 Khz. MOSICOVA, 1724 m • 
19,30: Muhtelif lisanlarda neıriyat. 
230 Khz. LÜICSEMBURG, 1304 ra. 
Belçika neıriyatı. 20: Plik. - Musahabe. -

Pli.k. 20,30: Ork.eatra, 21,15: Dünya haberleri 
21,40: Plilı. 22: Caz muaildsi. 22,30: Tagan.ni 
23,05: Senfonik kon.er. 23,40: Dana plakları. 

904 ıcı.z. HAMBURG, 332 m. 
20,45: Baclun eaerleriıı: Piyano kon.aeri. 

21,15: Serenatlar. 22, aKnılk: neıriyat 
686 Khz. BELGRAT, 437 m. ' 
21,30: Dana mutiki.aL 22: Plak. 2Z,10ı Radyo 

orekatra.u. - HabaJ"ler. - Popular tarlalar 
23,45: Dana pli.klan. • 

638 ICbz. Prar 470 "'· 
20,25: Jobann Stransıun nzlGEUNERBA

RON, opereti. 23,lS: Caz pli.klan. 

191 Khz. DEUTSCHLANDSENDER 157h 
21,45 Köylü mwı:ikactlan Mimli neı'eli temsil 

müsababe, 23 H.aberler •e saire, 24 Sis&Jı mu
ıilciai (Pli.le), 24,30 Tal'anrtl. 

Khs. VIY A.NA 507 m.: 
20,10 Brüeknor konaeri, mü .. b.abe, 22 Se· 

renadlar {O. Kabaata). Mü•ababe, 23,.50 Ca&· 
band. 1 : Dan• muaikiai.. 

950 Kbz. BRESLAU 316 au. 
20 Köylüye l'Öre! 21,15 E•IU danalar, 22 

Halk tarkıle.rı, 23.10 Kıaa dalara amatörleri 
için konferan•, 23,20 Müsahabe, 24 Dan• mu· 
aikiai. • 

20 Haziran Çarşamba 
223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18,15: Piy111no r'usikisi. 18,40: Tagannili 

konser. 19: Konferans. 19,15: Plilr:. - Mu•a~ 
habe. 20,15: Keman konı1eri. - Musahabe. 
21,12: Hafif mu.iki. 22: Soliat konseri. (taıran· 
nili.)23r EdebiyaL 23,15: Dan& muaikiai. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13: Hergünkü neıriyat. 19: Popüler konseri. 

20,30: Üniverıite. 20,45: Plik. 2:1: Musahabe. 

E9%~ 
Ihsan Osman Beye: 

Mektubunuz tetkik edilmek üze
re radyo ş;rketi müdürlüğüne tevdi 
edilmiştir efendim. 

Maraşta Dr. Hamdi Ali Beye: 
l - Aletinizde bir tadilat yapıl- . 

mak imkanı yoktur. ihtimal lamba
ların zayıflanması aletinizin sesi· 
ni azaltmıştır. Zira haddi zatında 
aletin'z oldukça kuvvetlidir. 

2- İki akşamdanheri dinlediği
nizi bildirdiğiniz merkez yeni ça· 
lışmaya başlıyan Kahire merkezi
dir. Geçen haftati radyo sayfamız
daki yazıdan öğrendiğinizi tahmin 
ederiz. Akümülatörrünüzü doldur
mak tahammül edilmez 0bir güçlü
ğe maruz kaldığınıza müteessir ol
duk. Orada bulunan otomobil veya 
kamyonlar ile de bunun doldurul
mak imkanı vardır. Bunlar makine
lerini işlettikleri esnada akümülatö 
rü şarj edebileceklerinden kendile-
rine ayrıca bir masraf olınadığm-

1 dan daha u'cuz şarj etmeleri muhte
meldir. Her arzunuza memnunen 
sütunlarımızda cevap veririz. Mek
tubunuia pul koymayınız. 

Son günlerde kısa 'ıtatgalEir 
Kısa dalgalı radyo istasyonları 

mı_ son zamanlar iyi dinlenmemek~ \ 
tedir. Bu nevi istasyonlar bazı gün
ler daha iyi alınbileceği halde ek
seriyetle havaların müsait olmama
sından fazla. fading hadisesine ma
ruz kalmakta hatta bazı günler hiç 
İfitihniyecek bir vaziyettedir. Bu 

, hususta birçok tanıdıklarımız SOll 

zamanlarda aletlerile kısa dalgala
rın iyi dinleneınediğinden bahset
tiklerini söyliyorlar. 

Bizde en son sistem kısa dalgalı 
aletlerle aynen bu neticeyi aldığı
mızdan aletlerde hata bulmak icap 
etınez. Kısa dalgalar şimdiki halde 
tamamile havaya tabi olduğundan 
bir müddet böyle devam edebilir. 

Alman radyo a~onelerinin 
mikta ı 

Alman radyo abonelerinin mikta 
rı l mayısta 5,424,755 idi. Tam bir 
ay sonra bu miktar 15,276 yeni a
bone ilave olunmuıtur. 

Bir lambanın gördUğU işler 
İngiliz muhendisleri son zaman

larda yeni bir lreşifte bulunmuşlar
dır. Mühendisler tayyare ve otomo
·hillerde pek kullanqlı sistemde bir 
yeni lıimba yap~lar. Bu lamba 
bir radyo aletinde kullanılan lam· 
baların muhtelif karakterlerdeki 
lambaların içini göstermelct!e ve bo
zulduğu zaman kolayca tamir edile 
bilmektedir. Lamba tecrübelerde 
pek iyi netice verdiğinden birkaç 
mühendisten mürekkep bir grup 
bu lambaların iı:nal beratını alınak 
üzere patent bürosuna müracaat et
mitlerdir. 

21,15: Oda mnaikiai. - Musahabe. 22: Robert 
- Sbilton takımı 22.,30: Viyolon•el konseri 
•• taginni. 

546 Khz. BUDAPEŞTE, 550 nı. 
19,50: Opera orkeatra.aı~ 20,50: Musahabe. 

21,10: KoaaeT. 21.45: Karıtık Detriyat. 22,50: 
Mantis cas: takıntı. 23,30: Keman konseri 2410 
Siean musikisi. ' 

175 MOSKOVA, 1724 m. 
tS,30: Askeri neıriyaL 19,30: Mn•ahabe. -

Pli.k. 21: Ak.fam konır;eri. ( bıeannili) 22: Ma
ıahabe. {çekçe) 23: laa:ilizıee. 24: Almanca. 

230 Khz. LOKSSMBURG, 1304 m. 
Lükaemburl' a11vare&i.. 20: Orlıı: .. tra. - T ... 

••nni. - Haberler. 20,20: KootıerD deYar.Dı. 
20,45: Şarkılar. 21,15: Düıaya kaberleri. 21,40: 
K .. rııık kon&er. - Mu&aha.be. 22,15: Ot'ke&tra 
22,.30: Pi.y•no kon&erİ. ZZ,45: Büyük orke&tra 
m.\iaanıere•i. 

904 Khz. HAMBURG 332 m. 

20: Hayattaki. beıtekblarm e.aerlerin.den. 
ko11ıaer. 21: Konferans. 

686 Kbz. BELGRA T, 437 m. 
21: JübliyaDAdaa. aakil. 23: H•herler. -

Kahvehane. muaiki•i. 
638 Khs. PRAG, 470 m. 
21,-05: ICoro kon•eri. - Muaabah. • 22,30: 

JC:uartet lcoıı.eri. Z3,3S: R••Ü. 
191 Kbz. DEUTSCHLANDSENDER 157h 
Zl,30 Bir at•t böç;eii dün,p.J"I harlabyor İ· 

•İmli muaildU temail, 22,45 Ma .. balte, 23 Ha• 
berler vesaire, 24.ZO Geçe muaikiai. 

IChz. ViYANA 507 m.: 
20,10 Aakeri konff-r1 D:lÜiMhabe, 22 Tiyatro, 

2S H•bwkr, 24.10 Dana muaikiai. müaah.abe, 
1 Daaa muaikiai. 

950 Khz. BRESLAU 316 m~ 
20 Aktam konaeri,. ta.herler, 21,30 Rad,-o 

orkeatraeı, mii•ab.abe,. Z4,15 Romaatık muıİ· 
iri, 24,15 lıpaayol notla.n. 

21 Haziran Perşemhe 
223 Kbz. VARŞOV A, 1345 m. 
18,15; Popüler Polooya muaikiai. - Ma· 

...U.be. 20,lS: Piyano lıon.aeri. - Haberi ... 
21.,12: Hafif mu•iki.. - aHberler. Z2,12: S.111-
fonik koı~r. 23: M .... lıabe. 23,15: D ... .,._ 
aikiai. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13: Herıünkü nqriyat.. 18,1~: IConferaa.a. 

18,30: Mektepliye nınaiki. - Muaahabe. 19: 
Kanşık konser. 20,30: Musahabe. 21: Plak ile 
Maaaenetnİ:Q "MANONjıl operau. 

546 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19.30: Keman kon•ıeri. 21: Ecnebi bahisleri~ 

.21,15: Stüd7odan. bir tiyatro tem•İli. 23,35: 
Sigan muaikiai. 24,15: Dans mnai.kiai.O 

175 Khz. MOSKOV A.. 1724 ra. 
18,30: Tapnni.li Konser. 21: Daruı muaikiıi. 

22: Almanca netriyat. 23,05: Franuı.ıea. 24,05: 
la.panyolca. 

Günden giine yeni, yeni sporlar icat edildiğini ifi.tiyonız. Reımi
miz Rön tekerleği ismindeki tekeri eğin üzerinde idman yapan bir Al
man kadınım gösteriyor. Brı sporrı n laideleri hakkında birkaç gün ev
vel bir Slav radyosunJa bir konleram verilmqtir. 

lngiliz dinleyicilerine ait bir istatistik 
Her yerde tesadüf edilmiyen bir / geceleri inrilmesi güç olan bazı yer• 

istatistik neticesi.>.rıldiriliyor: lngi- lerde radyo dinliyenlerin hayli ço
liz tehirlerinin büyüklerinden zi- ğaldığına şalıit olmaktayız. Çü~ 
yade küçüklerinde daha fazla memleketimizde pek fazla ve mu· 

· t · -ıenceli barlar olmadığın• radyo abonesı varmış. "Populer denevvıb. e~ ara, sıra ti"yatro 
W. 1 · · d k" d an ır sıneına ve 

ıre ess,, ısmın e ı ra yo mecmu- d -,·ne- herkesin bir ...,;.,el 
d - b k 1 ki seyre eceg .. -as.mm Y~ ıgına a ı ırsa se z radyo olarak evinde bütiin dünya. i 

mılyo:'.1 n~fusu olan Lon~rada do- le merbut bulunması terci'h edilece
kuz r_uz hın radyo abones:u muk~~- ğine şüphe yoktur. Bir rad 
yetmış. Bu hesaba göre 80 kısı d bul h h yon~ 
· · d 9 d b · bul ' ev e unması er alde şehre bı-ıçın e ra yo a onesı unuyor. ak ani 
L . 1 eh . d 86 k' . 16 b raz uz ça otur ara çok daha. 
ıverpo § rın e rşıye a O· ucuz m 1 1 

ne, Birminghamda 50 kişide 9 abo- a 0 ur_. ___ _ 

ne ve bundan daha az nüfuslu kü- Abone tlmıyan dinleyiciler 
çük kasabalarda da yüzde hesabile 
daha fazla dinleyici olduğu kayde- ceza görllyor 
dilmi,tir. Bunun sebebi ne olduğu- Fransada kııçıı.lı: olarak, yani 
nu tahmin etmek güç değildir. Jki radyo dinlemek için ruhsatiye a.J... 
ihti-mal vardır. Ya büyük tehirlerde mattı.rf onalar kendilerinden üç nıD 
radyodan başka birçok eğlencele- Ji abone ücreti tahsil edilmek -
rin bulunmasından dolayı radyoya tile cezalandınlmaktadırlar. Son 
rağıbet daha azdır. Yahut kaçak zamaıılarda böyle cezalandmlan
radyo dinleyenlerin miktarı daha !arın miktarı 4295 fi bulmuttur.. 
ziyadedir. Küçük şehirlerde İ$I! ka
çak dinlemek pek güçtür. Çünkü 
malUındur ki ufak yerlerde herkes 
komtusunun evinde ne bulundu. 
ğundan kolayca haberdar olur 
veyahut son ihtimal ki en 
makbulü budur: Küçük fehirler· 
deki orıkestra takımlarile eğlence 
mahalleri büyük ,ehirlerdekiler 
kadar fazla olmadığından herkes 
evinde bir radyo aleti bulunduru-
yor. 

Son zamanlarda bizde de şehre-

2-'>.0 Khz. LOKSEMBURG, 1304 "'· 
Alman auvare•i. 20,30: Taganni. 21,15: Ha

be.-ler 21,40: Kanıık orkestra. 22,30: Alman 
eserlerinden parçalar. 23,30: Dana mu.aikiai. 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. 
20: 1'Greta,, iıi.mli köylü piyesi. 21,15: {Gü

neşlikler,. isimli neıriyat, 1,05: Geıee koDıeri. 
686 Khz. BELGRA T, 43 7 m. 
21: Senfonik konser. 23: Haberler. ••· Mü 

tealaben dans pli..kJarı. 23,30: Siıran mu•İkiai. 
638 Klu:. PRAC, 470 m. 
20,lO: Çocuk muaikiai. - Musahabe. 21,45: 

Opera parçalan:. - Musahabe, 23,45: Plik. 
191 Kbz. DEUTSCHLANDSENDER 1571: 
22 Orkeatra konseri, 23,10 Haberler, mü· 

•ababe, 2,15 Köniaa.berg'ten, gece ınu•ikiıi. 
Khz. ViYANA 507 m.: 

20~ Neı'eli neıriyat, 22,55 Habıeı-ler, 
2,40 Danı muaikiai. 24,50 müaababe, 1 Danı 
muıikl3ai. 

950 Khz. BRESLAU 316 mı. 
20 Pli.le ile kabare, müaababe, 22 Oda mu• 

aikiai, 23 An1atur,-.., 23,45 Cece muaikiai. 

22 Haziran Cuma 
223 Khz. VARŞOV A, 1345 m. 

17: K'.oro konaeri. 17..ZS: SolUt kenaeri. 
18: Musahabe. 18,30: Pl&k.. 19,15: Ta•anni 
Muaa.babe. 20,15: Hafif musiki. - Haberler. 
21,12: Senfonik stiidyo koo!:eri. - Haberler. 
22,12: Senfonik konaerin deYaoıı. 23: Föyton. 
23,15: Da.na muailciai. 

923 Khz. BOICREŞ 364 m. • 
13: Hergü.nkü n.e,riyaL 19: Faaika takımı 

tapan.ili. 20,45: Pli.le. - Musahabe, 21,lSı 
Ko~o lıonaeri. 21,45: Muaahabe. 22: Flit kon• 
•en, 22,.30: Taıanni (01p •olomoneaau..) 

546 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,45: Piyano konseri. Zl,20: Ratea halk 

havaları. 22,35; Pli8.k. 23,20:: Muaa..ha.be. 23,40: 
Opera orkeatruı. 

17S MOSKOVA, 1724 m. 
19,30: Mu...b.abe. - Popüler koaaer. 22: 

Çekçe.: 23,05: lu~Uzce. 24,05: Almanca • 
230, Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. 

21.,40: a.Kr:qık lı:oaaer, 22: Orke•tra.. 22,30: 
Hille konseri. 22,45: Senfonik koaaer. 23,15; 
Dana pli.klan. 

904 Klu:. HAMBURG, 332 m. 
21,15: Siliaya muaikiai. 22: "Sin.t Rutn iairnli 
akeç. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
21: Zacrepten nakil. 23: Haberler. Daaa plak· 
laı r. 23,25: Kah.-eha.ne konseri. 

638 Khz. PRAG, 470 m. 
21: Slav l'ala orkeatraıı. Z2: Muıababe. 

191 Khz. DEUTSCHLANDSENDER 15710 
22 Gençlik, 22,30 Aleve kartı İ•imli mu•iki.li 

23 Siyaıi: hal:ı.erlc:r, 24,15 G.,ce koo•eri. 
Khz. ViYANA 507 m.: 

20,10 Radyo orkeatruı. 21 140 Müaahahe, 
~ 

Breslau kuvvetlendiriliyor 
Breslıı:u radyo merkezi şimdiki 

halde 60 kilovat anten enerjiW.e 
çalıf&n. oldukça kuvevtli bir posta. 
dı:r. Bu poŞtanın 100 kilovatlık bir 
~":t i.le ça.lı,ıırılmaama karar ve
rilmıtti: Haber verildiğine pre 
~erkezm kuvvetlendirilme ameliJl! 
sıne başlaruru:, ve bir aya kadar 
yeni kuvvetle neşriyat yapabilecelıı. 
tir. Bu ameliye araamda bazı &iin
ler netriyat yapılınayacakt.ır. 

21,ss Çoıeuk ,ark.19.1"'9 23 Haberler, 23,30 e~ 
do muz.ib., 1 Vip.aa muaikisi., (pl&k). 

950 Khz. BRESLAU 316 nu. 
20 N eı'eli musikisi, ınüsaha.be., 21,lS Ri

ehard Vetz'in eserleri, müıa.luı.be, 22 Almu. 
qi, isimli neıriyat, ZJ..45 Akıam kon•eri. 

23 Haziran Cumartesi 
223 Khz. VARŞOV A, 1345 m. 

17: Senfonik palonya muailüai. 18: Lemberw 
teıı n•teli netriyat. 18,ZS: Plak. 19,JS: Pi1an.o 
konseri. - Muaalıabııe. 20,JS: Hafif musiki. -
ınu•ilci. - Mu•ab.ab .. 21: Chopİnio e.aerleria
den mürekkep konaer. 21,30: Der•. 21,40: Ko
ro kon•eri. - Haberler. 22,t;!: Hafif muaild. 
- Muaah.abe. 23,10: Hafif musiki. - Musaba. 
be. 24,05: Dana muaikiai. 

&23 Klnı:. BIJKREŞ, 364 m. 

13: Herırünkü neıriyaL 19: Romen mu•ikİ• 
ai. 20130: Konferana. 20,45: Plik. 21: milli bir 
ıeıJik ' Draa-aica.., 21145: Roma operuınclaa. 
naklen C.talaninin ""LORELY" opera••· 

~ IChz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,10: K.urina Sip.n takımı. 21,15: "ViJctoria.. 

iaimli operet temsili. 23,45: Sip.n muailôsi. 
24,30: Dana muaiklli. 

175 Klnı:. MOSKOVA, 1724 .,, 
18,30: Gala ltoaaeri. Z2: Almanca. 23.0St 

Fransızca. 24,05: J.pa.aı,.olca. 

Z30 Kbz. LOICSEMBURG, 1304 m. 
Fran..,.- aiivareai. ZI,35: Kantık maaild. -

Muaa.h.abe, 22,05: Soli.at. lıcoaaeri. 22,.35: Senfo.. 
•ik lıconHr. 23,15: Tqanni. 23,35: Dana pta.k-
1.rı. 

90-I Kbs. HAMBUURG, 332 "" 
21,10: Ne1eli ıarlalan. 23,30: Atla11t t•rbi• 

ye.sine &.İL bahisler. 
686 ıcı... BELGRAT, 437 m. 
20,35: Şarkslar. 2.3: Haberler. - Orkestra• 

konseri. 24: Dan• pli.klan. 

686 nt. PRAG, 470 m. 

20,10: Askeri kon.a.r. 21,45: Operet parçala-
n. 23,IS: Plik. 23,JOr Ta.annili orkestra lr:on• 
•ari. 

191 Khz. DEUTSCHLANDSENDER 1571' 
21,10 Verder"cle kiraz aiacı ..-ardır, iaimli: 

akeç, 23 Haberler ..eaaire, 24 Neı'eli ran• 
parçaları. 

Khz. ViYANA 507 m.: 
21 1. Straıı:::sa'nn operetleri.nden, 23 Haber

ler, 23,.20 Piyano - keman - .-iola • Yİyolon.
ael, konseri, 24 Dana mus:kisi. 1 Danı muai
kiai, J Da.n.• mu•ildsia.iıı devaım. 

950 Kbz. BRESLAU 316 mL 

21,10 Neş'eli musiki, 23 Müıabahe, Haber· 
ler, 24 Dana muaik.iai, 2 Halk ıarluları. 
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TENİS 
15 Haziran 
başlıyor 

cuma 

Turnuvaya iştirak 
edecekler 

TEK ERKEK 

Jbrahim Cimcoz B., Suat B., Se
dat B., Danyal B., Melih B., Ze
ki B., Arevyan B., Kiris Unciyan 
8., Joffredi 8., Faruk Şevket B., 
Vecihi B., Bedi B., Ahmet Fer;ı B., 

BELEDiYEDE 

Ocretli tahsildarlar 
Belediye, ücretli tahsildarlar

dan 70 ki,inin vazifesine nihayet 
vermiştir. Bu tahsildarlar, tahsil 
etti-kleri para üzerinden muayyen 
bir yüzde nisbeti alıyorlardı. Bu 
tahsildarların son zamanda hak 
ettikleri ücretler, henüz bütçe An
karadan gelmediği için verileme
mi,tir. 

Vatmanlar muayene ediliyor 
Tramvay vabnanlarınm da di

ğer vesaiti nakliye amelesi gibi 
her sene sıhhi muayeneye tabi ol
malan takarrür elmİflİr. Tramvay 
vatmanlarının tıbbi muayeneleri
ne ~lanmı~tır. Vabnanlarm bil
h:ıssa ruhi ve sinir hastalıklarına 
müptela olup polmadığı muayene 
olunacaktır. 

Boıa•,, şerbe\\er 

Mevsim dolayısile sıkılan ter· 
betlerin ekserisinin boyalı ve fena 
sulardan yapıldığına dair beledi
yeye fİkayetler yapılmıttır. Beledi 
ye muhtelif semtlerden terbet DÜ· 
rnuneleri alarak talılilhaneye gön
demıittir. Yapılacak fenni muaye
nede gayıiuhhi temetler meyda
na çıkarsa. satanlar cezaJ....drrıla
cakbr. 

Buz ı oo paraıran fazlaya 
satı lmı yacak 

Belediye buzun kilosuna yüz 
para ~!arak narh koymuftur. Bu
~ ragmen tehrin hiç bir yerinde 
kilosu yüz paradan buz almak 
mümkün olmamaktadır. Buzun ki 
!osunu 4 • 5 kurllfll satıyorlar. 
Belediye bu husmta kaymakam
lıkların nazarı dikkatini celbet
mi,tir. 

Dun de bazı yerler susuz kaldı 
T erkos ,ebekesinde yapılan ye 

ni tesiaa.t dolayrsile dün de fdırin 
bazı semtlerine su verileınemİftir. 
Sulann kesilece~i günleri, beledi
ye halka ilan edeceldir. 

lbrahim Cimcoz • ~notheı 
Arevyan - Selim Haydar 

Kris • Another 
Joffredi - Zeki 
Mahmut • Melih 

Vec bi- Bedi 
Jd.met Ferit - Another 

Rasih • Vedat Abut 
Danyal • Another 

R. Baldini - T rebugoff 
ÇiFT HANIMLAR 

Miss F. Kahn - Miss A. Mezhounan 
Mrs Seager • Another 

MUHTELiT 

Mrs Seager - R. Baldini 
Miss M. Gorodetzfcy • V. Şirinyan 
TEK HANIMLAR 

Mrs. Seager, Miss Acemyan, 
Miss F. Kahn, Miss A. Mezburyan, 
Miss Reid, Miss De Courzon, 

1 POLiSTE 

Fabrikada yangın 
Bir oda yandıktan 
sonra söndürüldü 

Evvelki gün Tahtakalede çı
kan .yangın~a da bu semt bü~~ bir 
tehlıke geç:ırıniıtir. Yangın lpçi
lerde Cazzala biraderlerin makar
na fabriıkasından çıkmı§tır. Mez
kur fabrikanııı bir odası yandığı 
halde aöndürülmüştür. 

Fabrika 45 bin liraya sigortalı
dır, tahkikata başlanmıştır. 

Yangını haber alan Eminönü 
Kaymakam vekili Hasan Şükrü 
Bey yangın yerine gitmiş ve yan
gının sonuna kadar orada kal
mıştır. 

Y engımn sd>ebi malum olma
malda beraber ,evvelki gün bu fab
rikada elektrik tesisatı tamir edil
diğinden atetin kontaktan çıkını§ 
olması da muhtemeldir. 

Dün saat 16 raddelerinde fab
rikada Müddeiumumi muavini be. 
yİn buzurile F.ıninönü Merkez me
muru Nazım bey ve Belediyeden 
gönderilen bir mühendw tarafın
dan bir ketif yapılmıtbr. 

Hırsız ev ıat 
Betiktaşta Valdeçetmesinde 

Spor caddesinde 122 numaralı ev
de oturan İsmet Hanımın yanında 
eYlidı manevi olarak almış olduğu 
13 yaşındaki llıami ismindeki ço
cuk bundan bir hafta evvel mez
kiir evden bir gümüf tabaka, bir 
yakut pandantif ve küçük bir pan. 
tantif ile iki a!tın zincir, bir altın 
Yüzük çalmış ise de zabıtanın bir 
haf,tadanberi yaptığı taharriyat ne
ticesinde çocuk buhırnnu§, etya 
meydana çıkanlmışllr. 

Elli lirayı ç ılmışıar 
Kaumpaşada Çiviciler içerisin

de Kemerli handa oturan seyyar 
yemişçi İbrahim polise müracaat 

Milliyet'in tefrikası: 33 

Tanıdığım Casuslar 
(Meli. Knckaert'in hatıraalr•) 

Tercüme eden: AHMET CI:MALEDDİN 
pek büyük faydası dokundu. Bu 
profesyonel casus (Rondeel) arra-
yı daha ilk görü,ünde açık gözlülü
ğünü takdir etmit ve ya~., yavaş 
kendisine açılmıftı. lngıhz casus 
ihtiyar kadının teveccühünü celp 
etmek için herşeyden evvel (Kan· 
tin) namına mubayaa ettiği feyle- "" 
rin bedelini hemen ödemiş bu hal 
ikisi arasında ınütekabil dostluk ve 
itimadın mebdei olmu,.tu. Bu esna
da (Ma)nine tabii k~ısındaki Al
man küçük zabitinin bir lngiliz ca· 
susu olduğundan haberi yoktu. Bu 
adam zerzevatçı kadına eınniyet 
ve itimadını kazandıktan sanra bir 
gün kendis:nc: 

(Romany) ana, demişti, benim 
Ho•andada b'.r arkad-.ım var. Ken 
diıine bir mektup göndermek niye
tindeyim. Amma bizim (yani Al
man makama askeriyesinin demek 
istiyor) sansörün bu mektubu oku
masını İdemiyorum. Sizden bir ri
cada bulunacağım. Acaba bu mek-

tubu Holindadaki o arkadap siz 
gönderir misiniz. 

Zerzevatçı kadın bu talep kartı
sında evvela afalladı. Acaba bu a
dam lcıendisini iskandil eden bir 
Alman casusu mu idi? Kendisi müs 
tevli düşm~ın düveli itilafiye he
sabına faalıyette bulunan Belçika
lı casusları avlamak için birçok hi
lelere müracaat ettiğini bilirdi. Kar 
şısındaki adama baktı: Muhatabı 
çok mert bir delikanlıya benziyor
du. Ayni zamanda bu adam elini 
göğsüne götürmÜf ve sanki tesadüf 
kab"linden bir hareket yapıyormuş 
gibi göğsünde üstüste takılı iki kan 
calı iğne ile oynıyordu. Ostüste ta
kılı duran bu iki ıgneyı gorunce 
(Romany) gülümsedi zira bu iki 
kat kancalı iğne benim ve kendisi
nin dah;I bulunduğumuz casusluk 
teşekküllerinin alameti farikası,ica 
bında caauaları biribirlerine tanı
tan parolası iıh. 

Bu İf<1reti görünce kartısındaki 

Beynelmilel 
Kadınlar Meclisi 

Türk Kadınlar Birliğini de 
iltihaka davet ediyor 
Beynelmilel Kadınlar Meclisi 

Murahhası Madam A. Christich 
Türk Kadınlar Birliğini, beynelmi
lel Meclise iştirake davet etınek Ü· 
zere şehrimize gelmiş ve Kadınlar 
Birliği ile temaslara başlamıştır. 

Madam Ohristich evvela Anka
raya giderek lıükfunetle temas et
miş ve oradan lstanbula gelmiş
tir. Mias <lıristich cfün bize de
mittir ki: 

- Beynelmilel Kadınlar Mec
lisi Amerika Birleşik hükUmetle
riode teşlril edilmiştir. Bu teşek
külden maksat, muhtelif memle -
ketlerde teıekkül etmiş olan kadın 
cemiyetlerini l>ir federasyon altın
da toplayarak kadınlığın içtimai 
tekamülü için birlikte çalışmayı 
temin etmektir. Bunun için bütün 
kadın teşekküllerile daiıni suret
te münasebatta bulunmaktadır. 
Beynelmilel Kadınlar Meclisi bu 
suretle kadınlığın manen ve mad
deten yükselmesi için lazım gelen 
müşterek tedbirleri almakta ve 
milletler arasında sulh için çalış -
mai.:tadı~. 

Beynelınilel Kadınlar Meclisi 
1899 senesinde ilk Milletler cer:ıi
yetini teşkil etmi~tir. Bu milletler 
cemiyetinin teşehltülü üzerine 42 
hükUmetin iştirakile bi·r federasyon 
tesis edilmiştir. Bu teşekkülün 
bugün 40 milyon azası vardır. 

Beynelmilel Kadın!ar Mecliai is
mi altında 1 ı 'unan bu federasyon 
her üç senede bir kongreyi içti.ma
a davet etmektedir. Bugün beynel
_:ı ...... ı 1"""'r1=-,.. ~ .. hiJ olan memle
ketler §uplardır: 

.... merıka, kanada, Almanya, 
lsveç, İngiltere, Danimarka, Ho
landa, Avustralya, Yeni Zeland, 
ltalya, Fransa, Arjantin, İsviçre, 
Avu~turya, Macaristan, Norveç, 
Yugoslavya, Finlandiya, Belçika, 
Bulgaristan, Yunanistan, Cenu!>ı 
Afrika, Portekiz, Oroguvay, ls
land:s, Meksika, Estonya, Ro.man
ya, Şili, Güb:ı, Letonya, Çekoslo
vakya, Lehi~tan, lrlancl'a, Filistin, 
Guvatamala, Hindistan, Çin, Pe
ru, Brezilya. Görüyorsı;nuz ki Tür
kiye bu teşek'.. 'ile dahil değildir. 

Türk kadınlığının son zaman
larda mühim bir mev:Ci tuttujiunu 
görüyoruz. Büvük Reis Gazinin i
daresi altında Türk kadınının hars 
seviyes.j yükselmittir. GazininTürk 
kadını hakkınci'a beslediği bu em
ni.yet üzerinedir ki Türkiyede ka
dınların terakkisine mini olan ka
yıtlar kaldırılmış ve bu hareket 
beynelmilel kadınlık aleminde bü
yük akisler bırakmıştır. 

İtte b,en beynelmilel Kadınlar 
Meclis.j Reisi bulunan Madam la 
marquise de Aberdeen T emair na
nıına, Türkiye Kadın Birliğini bu 
te,ekküle ittirake davet için gel -
dim. Ümit ederim ki bu vazifenin 
ifasında her taraftan kolaylık gö
receğim. Bundan birkaç sene evvel 
bu yolda bit- teıdıbiiste bulunmuş 
idik Türk Kadın Birliği teklifimi
zi kabul etmekle beraber o zaman
danberi bunun tabaklcuk ettiğini 
göremedik. Ankarada resmi zevat 
ile vii.ki olan mıükileınelerim bu hu
suata nikbin olmaına müsaittir.,, 

ederek mezkur mahalde Ali ile 
Feyzi tarafından (50) lira parası
nın çalındığını iddia etınit suçlu-
lar yakalanmıttır. ' 

sahte Alman küçük zabitinin de 
kendisi gibi itilaf devletleri hesabı
na casusluk eden bir meslektaş ol
duğunu derhal kavrayan (Roma
ny) nine tereddüt ebneksizin ce· 
vap verdi: 

- Pekala! Lak'n mektup mürse
lünüleyhine giderken ele geçerde 
bqınıza bir bela çıkacak olursa 
mesuliyet kabul etmediğimi timdi
den sôyliyorum. Sonra bana kaba
hat bulmayınız. 

- Siz istedikten sonra mektu
bumun telgraf süratile ukadaşı· 
mın eline varacağından eminim nİ· 
ne. Yalnız bu mektubun cevabı da 
atni yoldan benim elime gelmeli. 

- Sen merak ebne oğul. Arka
datın cevabı yetittirirse ben de va· 
kit kaybebneden sana getiririrm. 
itte bu suretle batlıyan dostluk de· 
vam edip durmuştu. Artık lngiliz 
casusu bütün raporlarını zerzevat
çı kadın vasrtasile Holandaya yol
)ıyordu. Yalnız o mu? Hepimiz ba
şımız sıkıldığı zaman (Romany)ye 
müracaat ederdik. O, daima neteli 
hali, tevekkül ile karışık metaneti· 
ile hepimize örnek olur, heyecan
larımızı, korkularımızı teskin eder
di. Diğer taraftan bu kadının evi
nin bulunduğu (Svevezeele) köyü 
(Vurte~berg) ordusunun karar
gah kurduğu (Thielt) kasabasının 
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Himayei etfal • Piyango çekil --
iki sene içinde 
Ne ı·şı~- g~-..J.:: ••••••• 1 

ı.c;ı vı uu 

Cemiyet 314,182 çocuğa 
ve anneye yardım etti 
ANKARA, ı2. A.A. - Dün toplanan 

Himayeiel'81 Cemiyeti kongresinde mu· 
rahhaslara dağıtılan umumi merkez ra· 
poruna nazaran Cemiyet iki sene içinde 
314.187 çocuğa anneye yardım etmiş· 
tir. Çalı!"" şubelerin yekunu 122 dir. 
Bunlardan ikisi ana kucağı, 8 i gündüz 
bakım evi, 9 u süt damlası, 24 Ü mua
yenehane, biri doğumevi, 28 i aşhane, 
2 si Şefkat Yurdu, 3 Ü Y etimevleri, 22 si 
çocuk bahçesi, 6 sı banyo, 6 sı sinema, 
biri okmna odası, biri çocuk bakıcı mel<
tebidir. 

Dün kazanan numaraları 
aşağıya dercediyoruz 

932 senesinde Cemiyetin delaletiyle 
Milletler Cemiyetine iisizlerin çocukla· 
nna yanlıın teminine Jair bir kararna
me kabul ettirilmiştir. Kahirede mu1<İın 
Süleyman Ihsan Bey Cemiyete lııanbul
da K.ızıltoprakta iki kö§k, bahçe ve bir 
araa teberrü ctmi,tir. . 

57 
ı680 
3684 
5227 
8872 

10708 
12927 
ı6129 

ı9160 
20745 
23826 

10 bin lira kazanan 
11443 

2 bin lira kazananlar 
15217 23379 

bin lira kazanan 
23101 

500 lôra 
71 

1917 
• 3874 

5795 
9180 

11298 
12983 
16380 
19552 
20942 
24090 

kazananlar 
289 

2911 
3955 
7386 
9489 

11886 
13885 
16709 
19691 
21484 

682 
3240 
4274 
8175 
9958 

12002 
15241 
17552 
20098 
23634 

727 
3552 
4811 
8583 

10427 
12906 
15789 
18474 
20645 
23770 

1 
1 

19781 
21176 
22083 
22768 
23301 
23936 
2438ı 

20327 
2ı4ı3 

22ı77 

22923 
23450 
24068 
24623 

20439 
21879 
22190 
22982 
23595 
24093 
24862 

20854 
21956 
22223 
23ı43 

23691 
24276 
24954 

21136 
22063 
22532 
23ı74 

23780 
24308 
24987 

ibayeti (ı5) n (20) ralı:arnlan ile bi· 
ten !>ütün numaralar yİrmİJG' lira, ya· 
ni onda bir itibariyle ikittt lira amorti a• 
l'acaklardır. 

!!lml ... •ı ................... ... 
DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Gal'abuMayda Kanzülı eczahaneti 
karıısmda Sahne sokaimda 3 numa

ralı aparhmanda 1 numara. 
3124-

Cemiyet reisi Fuat B•:r, dün muhtelif 
işler etrafında cevabi izahatta bulunur
ken mütterek piyangodan liyiki veçhile 
iıtifade edilemediğinden bahisle hu ıe· 
ne bu piyongonun a yn yapılacağını, A n
kara Beled;yesinin Ankarad? Yeni,ehir
de Gazi bulvarında Cemiyete hediye et· 
tiği arsada 9 daireli bir apartman yap
tmlmakta olduğunu, ayni zamanda Ce
miyetin mevcu~ apartmannun yarunda
ki •nada banyo kısımlanru ve gündüz 
bakım yerini muhtevi bir b!.na yaptırı
J,.cağını söylemİitir. 

2n 
5490 
ı013ı 
17004 

150 lira 
947 

5646 
11029 
21130 

kazananlar 
1180 3305 

5397 , _____________ _ 

Gire sonda 

Ticaret odası ve 
Borsa meclisinde 

Meb'us Hakkı Tank 
Beyin tetkikab 

GIRESON, 12 (A.A.) - Dün Ti
caret ocJ..,., ve hona meclisi azalariy
lc bilômum ....,af teıek:kiilleri Halkcı
vinde toplanmıt, mebusumuz Halıkı 
Tank Bey kendileriyle uzun uzadıy" 
görii§erck hu le§el<küller tarafından 
d"7m.eyan edilen memleketin ihtiyaç 
ve dilekleri teq>it ed hnİphr. BilhaSM 
fındık mabaulümüzün ecnebi memle
ketlerle olan aatış ,craiti üzerincie 
dunılarıık bu ıeraitin tüccar lehine 
tadili istenmif, bundan sonra Hallıc
vinin bütün tuhe ve komite azalar:y
le Halkevinin faaliyeti hakkında gÖ· 
rü1en Hakkı Tank Bey fikir ve kül
tür savaşının ön aafmda bulunmakta 
olan Gir..- gençl:ğlnin içtim•i Ye 
ilrtl6&di aehada da ayni aafta bdun
maıı bugünün zanırM ve lcap· ::. :-ın
dan bulunduğunu söylemittir. 

SPOR. 

Filistin takımı ile yarı
lacak maç 

Galatasaray ve Beıiktq klüpler: r: ya· 
setinden : 

Şehrimize davet edip getirttiiir- '- Fi
listin f'UDpiyonu Hapoel timi ile ı...-ple
rimiz iki mus"baka yapacaktll' : 

ı - Müsabakalar Taluim otadyu·.,ur.· 
dAdır. 2 - ilk maç 15 Haziran cama 
günü Beşik!&§ ile yapılacak ve maç3 oaat 
5,30 da haJlanılacakbr. 3 - s.ı~dJum 
gisderi cuma günü oaat 2 den ıtibaren 
aç;k bulundurulacalrur. 4 - Biletler 50 
ve 100 kuru§tur. 5 - ikinci masahaka 
17 Haziran pazar günü saat 5,0 da G;,
lataıanıyla icra edilecektir. 

Kazanan çocuklara 
ikramiye 

Halkevinden : Nisanda (Çocuk Haf. 
tat•) münasebetile yapılan çocuk gür
bii71ük. eyi şiir okuma ve söylen'"" mü4 

sabakalannda kazanan oçcuk&a vori
lecek takdirname t.azırlannu§t«. Anu 
ede.o socu.kların •eya velilerinin iki kı
la ( 4,5 x 6) büyüklüğünde fo•oi;rafla 
birlikte J.er gün öğleden sonra idare 
Memurluğuna müracaatlan. 

çok yakınında idi. Bu itibarla o ci
vaıdaki çiftliklerden $ebze vesair 
toplıya.n (Romany) nazarı dikakti 
celp ebneden birçok mühim a9ke
ri malfunat elde ediyordu. ltgal or
dusu ne zaman bir imdat alsa bu 
iltihak eden kuvvetin cüzütam nu
maralan, hakiki adedini herkesten 
evvel zarzavatçı kadının malumu 
olurdu. O kadarki bu malfunatın 
sıhhatine Alman ordusunda bilfiil 
hizmet eden Alsaslı (Alfons) ile 
Lehli (Stefan) bile şatarak ihtiyar 
kadının meharetine parmak ısırır
laıdı • 

1918 senesinde Rus cephesi pe· 
rişan olmuş ve Almanlar bütün kuv 
vetlerile düveli itilafiye üzerine 
yüklenmeğe hazırlanmaya ba,Ia· 
mı,Iardı. Düşman bütün cepheler· 
de iıtihzari taarruzlar yapıyorlar· 
dı ki bu meyanda bizim mıntakada 
da (Langmark) yolu tarafında bir 
ketif taarruzu yaptılar. Taarruz
dan sonra bir lngiliz taburunun 
bakiyeiaaüyufu kendi hatlarının ile 
risinde etrafı Almanlarla mahsur 
olarak kaldı. Tabur (Langemark) 
caddesi ile (Ypres) demiryolu ara
sında, bütün hattı müvasalesi ke
silmit bir halde sıkıtıp kalmıttı· E
lan seyyar srhhiye teşkilatında ara· 
bacılık, f(>förlük auretile hizmet 
eden Alaaslı (Alfons) yaralı iafı· 

557 
2 .... .ı 
4311 
83!)8 

12249 
15252 
198.3ı 
23351 

1C9 
973 
ıns 
2290 
3581) 
420ı 
5630 
63ıo 

7137 
8524 
9099 
9817 
ıo978 
11489 
12371 
14292 
1S429 
ı6255 
17672 
18507 
ı8937 

19935 
20905 
22138 
22600 
23219 

ı59 
460 

1067 
1737 
2350 
2909 
3370 
3959 
4712 
5382 
5940 
6849 
7390 
8251 
8862 
9089 
9862 

10479 
11ı5o 
11972 
12365 
12869 
13713 
ı4549 
ı5313 
ı5978 
16219 
1679ı 
17520 
ı7672 
18667 
19347 

100 lira 
679 

3'.117 
4520 
93S6 

12417 
16229 
20838 

6993 7560 
ı3896 1403ı 

kazananlar 
976 1156 

3165 3875 
5032 527ı 

10294 10745 
ı2&:10 ı4119 
17554 17635 
2ı285 22303 

50 lira kazananlar 
775 484 525 

1069 1165 1320 
1963 2155 2ı87 
2608 2619 2942 
3973 4004 4049 
4498 5226 5458 
5714 5971 6294 
6408 6533 6965 
73:>7 7314 7849 
8535 8698 8911 
9248 9362 9457 

10238 10247 ı0349 
11033 11200 11261 
1132ı 11834 12055 
12841 1288ı 13238 
ı4469 14758 14831 
ı5648 15664 ı5798 
16276 16298 164ı6 
17739 ı7939 ı8073 

18590 18602 18655 
ı917l ı9267 ı9687 
20241 20578 20263 
2ıo26 2ı409 21760 
22206 22232 22257 
22848 22923 230ı5 
24128 24208 24654 

30 lira ka:unuuılar 
346 37ı 38ı 
483 568 669 

1165 ı239 ı478 
1789 1849 2079 
2653 2784 2807 
3110 3222 33ı2 
3461 3547 3853 
4074 4404 4565 
4867 4996 5000 
5395 5396 5674 
6214 6284 6500 
7114 7152 726ı 
7570 7932 8047 
8257 8261 8286 
8888 11926 8952 
9332 9384 9542 

10175 10238 10278 
ıos17 10530 10597 
11501 11503 11633 
12054 12057 12089 
12467 ı266ı ı2788 
13367 13342 ı3474 
13792 ı4ı86 ı4315 
14826 ı5ı02 ı5184 
15331 ı5397 15620 
ıso35 ı 0058 16083 
16449 1652ı 16649 
ı6505 16855 17ı71 
ı7547 ı7590 17591 
17819 18245 ı8467 
ı8696 18768 ı8934 
ı9453 19454 ı9soı 

7609 
ı472ı 

1514 
4130 
8261 

11905 
14926 
18310 
22395 

7oı 
ı673 
2273 
3296 
4081 
5600 
6297 
7029 
8061 
9025 
9487 
ı0435 
11315 
12224 
13669 
15ı74 
ı5937 
ı748:> 
ı8248 

ı873ı 
ı97ı9 
201ı2 
22096 
22332 
23ı56 
2469ı 

433 
888 
ı575 
23ı9 
2852 
3337 
3865 
4629 
5079 
5874 
6669 
7382 
8083 
8353 
8967 
9733 

10280 
106Jl 
11888 
12340 
ı2862 
ı367ı 
ı4457 
1525ı 
ı5709 
ı6088 
ı6786 
17490 
ı7663 
ı8496 
ı8937 
ı9650 

. ~ak üzere hazır bulunması emrini 
almıştı. Almanlar kendi kuvvetle
rinden ayrı düııen bu lngiliz ta.buru 
nu bir hücum ile imha edivermek 

. istiyorlardı. itte (Alfons) bu hü
cum esnasında yaralanacak efradı 
hastahaneye nakledecek ve bunun 
için de müteaddit defalar hattı 
harp ile hutahane arasında sefer 
yapacaktı. Sıhhiye zabiti ~Pelka
pelle) kilisesi - ki mütead~ıt bom
bardımanlar yüzünden hır ankaz 
haline gelmitti - arkasından bir 
aargı mahalli vücuda getirmi~ti. 

Hücumun ilk günü (Alfons) ak
,amı, yağmurlu bir havada hasta
hane ara.basının ateş hattına müm
kün mertebe fa~la yaklattırını~tı. 
Alsaslı evvelemırde hücumun akim 
kalmış olduğunu zannetti zira ln
gilizlerin mitralyözleri büyük bir 
tiddetle ateş ediyor ve mitralyöz
zün mermileri başının üstünden vız 
lıyarak geç;p gidiyordu. lngilizler 
geri çekilmek şöyle dursun hatta 
ilk vaziyetlerine rağmen bir mik
tar.;: ~rlemiş gibi görünüyorlardı 
Alsaslı sargı mahallinde amirine 
mülaki oldu. Alman doktoru: 

- Oğlum, dedi, ben ileriye gi
derek demiryolunun öte tarafında 
da bir sargı mahalli vücuda getire· 
ceğim. Likin zannıma kalırsa yol 
kapalı. Sen büyük bir daire çize-

Kadıköy sulh icra dairesinden : 
Mihalaki efendinin Kamil Bey ve Os· 

man efendi ve F abna ve Na~ide H. lar 
la Şayian Ye müttereken ır.ütesanf ol
duğu Ye Kadıköy birinci sulh hukuk 
mahkemesi ilimile ıahlmaıına kanır ve-
rilmiş olan Kadıköyünde Bostancıda E
renköy cadde.inde atik ı2 mükerrer 12 
cedit 24 ve 24-ı No. lu n (5000) lira 
kıymeıi muhammeneli kısmen kagir ve 
kıunen ahJap olarak alt katında üç oda 
bir heli ve üst katta Üç oda bir hela ve 
bir sandık odası \'e bir çatı araıı ve hane. 
nin arka luomında aynca kigir bir mut
balc ve bahçe dahilinde bir kuyuyu ve 
yine mezkur anıD dahilinde aynca bi· 
rinci kalt9 iki oda iki tatlık ve İki mut• 
hak ve ilô kiler ,,. iki neliı Ye ikinci ka
bnda clört oda ilıi hela bir sofa bulunan 
ve iki knma münkasem ahtap hane ve 
arazi ile yine mezkur çatte üzerinde 1 l 
No. la 26ı zira mıktannda bir kıt'a ar
sanın tarihi ilamdan itibaren dairemizde 
esbabı müracaata Yirmi gün müddetle 
açık bulundunılan sabş ,artnamesinde 
r.1uharrer §el"Bit dairesinde ve peşin pa• 

ra ile ıG-7-934 tarihine te.adüf eden pa• 

zartesi günü saat 14 den ı6 ya kadar 
açık arttırma ile Kadıköy sulh icrasın
da sablacağından talip olanlann yüzde 
yedi buçuk teminat venneleri liızım gel• 
cliii;i ve satış tarihine kadar muterakim 
bina ve evkaf ve belediye Yergi borçlan 
hiuedarlanna ve resmi telliliye aabcı· 
!ara Ye ihale pulu mütterisine ait olmak 
üzere satılacağı ve yeTJDi me:ı:lıürda ..,. 
tıı bedeli kıymeti muluumoenenin yüz. 
de yehnİ§ bqini bulmadığı taktirde en 

son utbranm taahhüdü baki kalmak Ü• 

zere müzayedenin on bq gün daha lem• 

clitile 31-7-934 tarihine müaadif salı gü
nii saat ı4 den 16 ya kadar en 9Dk art• 
imana ihaleyi bt'jyesi iera lulınacaiı 

icra Ye iflas kanununun ı26 mcı mad• 
desinin dördüncü hkruı mücibinee mez• 
k\ir emlak n eraz.i üzerinde İpotek sahi· 

bi alacalıhlarla diğer alikadarlarm Ye 
gayn menl.ul üzerinCleki haklanm ve hu• 
su•ile faiz Ye masrafa dair olan iddia· 
lannı evralo müobitelerile yirmi cün i

sinde ic:n dairesine bildirmeleri ve ak.i 
takdirde haklan tapu sicillile aabit ol• 
macİıkça sabJ bedelinin payda§lıt§m&Sln• 
dan hariç lıalacaklan ve daha fazla ma· 
lômat almak İoteyenlerin dairemizin 
934-892 No. b dosyasına a>Üracaat ey· . . 
lemeleri lii>:wnu ilıln olunur. (360) 

rek vakit kaybetmemek için yara· 
lıları buraya getirirsin. Ayni za
manda fazla miktarda teskereci el• 
de etmeğe de uğraf&Cllğım. 

- Pekala doktor efendi: 
Alsaslı sargı mahallinden çıktı 

ve daracık siperde durarak etrafı· 
na kulak verdi. Şiddetli bir mit· 
ralyöz ve top ateşi çatırdıyor, arası 
ra el bombalarının infiliklan muha 
rebenin her iki taraf için de aman· 
sız ve kanlı bir sekilde devam etti· 
ğini İspat eyliy.;rdu. Kimhilir ~u 
dakikada, bu yağmurlu gecede kaç 
babayiğit delikanlı hayatlannı 
feda ediyordu! Hele lngilizlerin 
nevmidane bir savata giritmiş ol· 
dukları ve ümits'z bir vaziyette 
bulundukları muhakkaktı. Acaba 
muhasara edildiklerini biliyorlar 
mı idi? Kendi kanaatimce bunıı 
çoktan öğrenıniş olmaları lazımdı. 
Bu aralık teskereciler yaralıları ge• 
tirmeğe ba~ladılar. (Alfons)un 
arabası yaralılarla hemen doldu ve 
Alsaslı dıı (Rolers) teki hastaha· 
nenin yolunu· tuttu. Yaralıları ha•• 
tahaneye teslim edip alet hattıns 
döndüğü zaman doktorun ileri sar• 
gı mahall' ni tesis etmek üzere a'f' 
rılmış olduğunu gördü. Maamafih 
bir emirber neferi (Alfons)un y~· 
ralılara intizaren orada beklemesi· 

Bitmedı .-



Şehinşah Hz. 
(Başı ı inci salıifede)) 

!onunda yem·şlerd·r. Bura
ya muvasalat, hareket ve is
tirahat esnasında muhtelif pozda 
film ve fotoğraflar çekilmiş, Ali 
Sait Paşa Hz., Aras vadisi hakkın· 
da Şehinşah Hazretlerine ve 'o
~alarımızla demir yollarımız hak
kında Iran Ceneral ve erkanı 
barplerine harita üzerinde izahat 
''ermiş'erdir. Horasandan saat 14 
te hareket olunmuş, Hasankalede 
<lurulmadan geçilmiştir. Erzuru
tna 10 kilometre mesafede Deve
~oyunnnda Merkme geld leleri za
man Sehinsah Hazretleri burada 
<la te~akk~f etmişlerdir. Ali Sait 
Paşa Hz., bu civardaki tabyalarla 
Erzurum kalesinin askeri ehemmi
yeti haklar.da Şehinşah Hazretle
rine izahat vermişlerdir. Erzuru
ma ~aat 16,30 da muvasalat huyu
;·an Şehinş:ıh Hazretlerine bütün 
:üzergahta olduğu gib: burada da 

çok muhteşem bir istikbal merasi-
'lİ yapılmıştır. Kars kapusu met

r alinde bilumum erkan, ümera, 
. abitan ve memurlarla bütün te
sekkül' ere men:up ve askeri bando . , 
asker, polis ve jandarma Kuman
danları, mektepliler,izc ler, sporcu
lar tarafından istikbal edilmiş ve 
Kars kapusunda.ı Vali 'konağına 
kadar ola.1 yarım saatlık mesafe· 
de caddeleri dolduran onbinler
ce halk tarafından celamlanmıs ve 
alkı~lanmış,lran tebaası tarafı~dan 
kurban kes lm'.ştir. Şehin~ah Haz
rteleri merasim mahalline geldik
leri zaman otomobillerinden ine
r~lc t"km hnlunrlııP,u yere kadar 
yaya yürüdüler. Merasim kıtaları-

• ·""1 . .ı • .ı.yı.J ha.'k hizasına gel
dikieri zaman alkışlar, yaşa sesle
rine mütebessimane mukabelede 
bu.undukta.n sonra tekrar otomo
billerine binerek istirahatlerine 
tahs's olunan Va!. konağına gitti
lt!r. Burada da ayrıca bir ihtiram 
kıtası tarafından istikbal olundu
lar. Şeh .nşah Hz. nin maiyetle
rindeki zevat ta sureti mahsusada 
ihzar olunan mahallere mihman
darlan tarafından alınarak misa
tir edildiler. Şehinşah Hazretleri 
yemekler'ni daima yalnız o'.arak 
yemektedirler. Diğer misafirler 
Kolordu binasında yiyeceklerdir. 
Şehinşah Hazretlerinin i~tirahat
leri için Vali konağında bir daire 
hazırlanmış ve konağın kabul salo
nunda da elektrikle tenvir edil
miş bir Gazi köşesi yapılmıştır. 
Kars kapusunda ve Cümhuriyet 
cadde>inde gayet müzeyyen tak
lar kurulmuş ve şehir baştan ha,. 
ta donatılmıştır. Şehinşah Haz. 
retleri yarın sabah builadan Gü
müşaneye gidecekler. Öğle yeme
ğini Bayhurt!da, akşamı Gümüşa
nede yiyecekler ve geceyi orada 
:;:-eçıreceklerdir. 

RAHMi 
ERZURUM, 12. A.A. - Bıi7a

bah saat allıda Karstan hareket e
den Şehinşah Hazretleri saat 16,30 
da Erzurumu teşrif etmişlerd'r. 

Karstan ayrılırken hallun coş
kun tezahüratı ile uğurlanan Se
h · nşah Hazretleri kendi.oine res~i 
selam ifa eden a•keri kıtaatı teftis 
etmislerdir. Saat 10,45 te öyle ye: 
meği.ni yiyecek'.eri Harasan köyü 
yanında Aras lcenarında hazır!a
nan yere gelmişlerdir. Burada is
tirahat için çadırlar hazırlanmıs ve 
Türk - Iran milli renkleri ve c~m 
dalları ile süslenmiş ve üzeri~de 
''hoş amed ." yazılı bir tak kurul
muştur. 

Sehinsah Hazretleri burada ku
rul~n çadırları tetkik etmişler ve 
Iranda çadır bezi yapan hir mües
sese yaplırdı:klarmı fakat Iran or
dusu icin kat'i bir sekil tercih bu
yurmadıklarmı ve İ:ıu itibarla, ça· 
dırların nazarı dikkatini celp et
mekte olduğunu söylemişlerdir. 
Saat tam 14 te buradan ayrılmış
lardır. 

Yolda 
Karstan Erzuruma kadar olan 

bugünkü yolculukları esnasında 
Şehinşah Hazretleri h'r çok nok
talarda durarak izahat istemişler
dir. Bu meyanda bilhassa Zı.rnı ka
lesi hakkında malumat istemişler, 
ve !.unun harp safahatı etrafında 
verilen izahatı büyük bir alaka ile 
dinlemis'erdir. Bütün yol imtida
•:hnca S~rı Kamış ve Erxuruma 
gelmeden önce üç noktada dura· 
rak buralarının harp safahatı hak
kında malumat almıslar v~ kendi
lerine verilen izahat; alaka ile din· 
!emişlerdir. 

Şeh insah Hazretlerinin, Erzu. 
rum,ı gi;isleri çok heyecanlı ol
'nu~, ve bütün schir halkı bu yük
•ek misafiri k~rşılamak için yol
lara dökiilmüstü. Sah Peh 'evi seh
rin met hali olan Kale köprüsÜn
den girerken müstahkem mevki
den kısa fasılalarla atılan y 'rmi 
lop atımı ile selamlanmış ve başta 
bando olmak üzere askeri kıtaat 
mektepliler, ve zatı Sehinşahileri
nin geçecekleri yold~ yer almış o-

Rakı kaçakçılığı 
(Başı 1 inci sahifede)) 

dostu Tevfik vardır. Bunlar Bey. 
oğlunda Büyük Parmakkapı cad
desinde Hacmongalip sokağında 
Pembe çıkmazında 2 numarada 
oturmaktadır. 

Dün mem•ırlar, kaçak rakı İma 
!atı hakkınd.ıki tahkikatlarını ta
mamile bitirmişler ve polis memur 
larile birlikte bu evi basmışlardır. 

Evde gizli bir ııekilde muazzam 
bir imalathane vücude getirildiği 
görülmüştür. imalathanede bü
yük mikyasta rakı yapılmağa malı 
•us 100 lih e hacmi istiabisinde te
ferrüatile kazan, 250 kilo cibre, 
25 kilo yapılmLf rakı ve bunlara a
it alat bulunmuştur. 

Hepsi müsadere edilmiştir. Me 
murlar taharriyatla meşgul iken 
Dönme Makbule ve dostu Tevfik 
arka kapıdan kaçmağa muvaf
fak olmuşlardır. Maamafih bunla
rın takibile meşgul olan zabıta ken 
dilerini yakalamak üzeredir, 

Takibat suhesi müdürü Naci 
Bey rakı imalathanesine giderek 
mahallinde tetkikat yapmıştır. Bu 
kadar büyük bir imalathane iki 
seneden beri görülmemifti. Taki
bat şubes; memurları şel:- '..eyi 
meydana çıkarmak için takdire 
değer surette çalı~ını,lar ve cid
den muvaffak olmuşlardır. 

Telaş be şladı 
(Başı 1 inci sahifede)) 

<'urası da kaydedilmektedir ki bu
nun ile en ziyade alakadar ~lan 
devlet Fran!adır. Çünkü Fransayı 
Londra muahedesi ahkamını ka
bulden meneden cihet o zaman J. 
talyımm deniz kuvvetleri müsava
tı hususunda ileri sürdüğü meta
lebat olmuştu. 

ROMA, 12. A.A. - ltalyan mat
buatı otuz he'er bin tonilatoluk ;. 
ki zırhlının inşasını, yalnız silah
sızlanma konferansının değil ay
ni zamanda Vashington denix 
konferansının da iflasiyle muhik 
göstermektedir. ltalyan gazetele
rine göre deniz konferansının dev
letler arasında h'ç bir fÜphe ve re· 
kabet unsurunu izale etmemiş, bi
lakis filoların arbrılmasına mÜn· 
cer olmu,tur. Filhakika lngiliz fi. 
!osunun azami had itibar edilmiş 
olması Japonyayi donanmasını bu 
azami hadde çıkarmağa sevket. 
miştir. 

Almanya ue Versa_ı~es muahedesi 

LONDRA, 12. A.A. - Mareşal 
Petain'in Fransız meb'usan meclisi 
ordu encümeninde Almanyanın ıİ· 
lahlanmasına dair yaptığı beya· 
nat lngilterede heyecan uyandır· 
mıştır. Mareşal Petain Almanya
daki yarı askeri teşekküller ve faal 
bir tarzda silah imalatı üzerine 
nazarı dikkati celp etmi~ti. 
Avam kamarsında liberal meb'us 

M. Mabane har:ciye nazırından bu 
bapta izahat istemiştir. 

M. John Simon demiştir ki : 
" Marepl Petain'in parlamen· 

to encümeninde 6 haziranda Al
man •İlahlarına dair beyanatta bu~ 
lunmu~ olduğunu gazetelerin ne _ 
. t d .. • d' B f rıya ın an ogren ım. u encüme-

nin müzakereleri hafi olduğundan 
resmi h·ç bir malumata malik de
gilim." 

M. Mahane, memleke·f ı endişe
de bulunması hasebiyle hükume
tin bir beyanname neşrederek Al
ınanyanın Versailles muahedesi
ne riyayet edip etmediğinin ilAnı
nı istemiş ve M. Simon buna da şu 
cevabı verınişf r: 

. " ~u .mesele çok geniş bir tel· 
kıka ıhtıyaç göstermektedir." 

lan halk tarafından samimi teza
hürat' a ıkar,ılanmı,tır. 
Şehin,ah Hazretleri, !•endilerine 

hoş geldiniz demek için geçecek
leri yollara dökülen Erzurum hal
kına uzun bir müddet önl~rinden 
g..çmek suretile mukabele etmiş
lerdir. 

Şehinşah Hazreti burada ken
dilerini v' !ayet hududunda karşı· 
layan Vali Necati Beyin ikamet
g'lhına inmişlerdir. Bu gece 9 un
cu Kolordu karargahında Şebin· 
ş~h Hazretlerinin refakatlerinde
kı. z~vat şerefine bir ziyafet veril
m ştır. 

* * * 
Taka mozayikler yapılacak 
Şehinşah Hazretleri şerefine 

köprü üstünde belediye tarafından 
yapılmakta olan takın İnşaatı iler 
!emektedir. Tak için 3500 lira sa.-
fedi:ecektir. Takın simdi Kontre
Plak tahtaları kaplanmaktadu. 
Bundan sonra, bu tahtaların üze
rine Çini taklidi fars tezyini san' at 
ler zevkinde mozayikler kaplana
caktır. Takm İnşaatı ikmal edilin
ce, manzarası, mermerden, moza. 
yikten ve çiniden yapılmış hissini 
verecektir. 

MiLLiYET ÇARSAMBA_!~~· H"!AZ~l~R~:\~N~1~9~34~~~~$~~~~~~~~===~~::;;;==:===:~~1~ 
Görüşler EKE T 
T~=~l!ci ~~!~ğl ERLERİ 

biyesizlik etmis olurum. 

Sen Pa.•ise ~tser.; eski Çanak- ilk kooperatı•f bayr_amı kalenin ağızdan dolma topunu çiz 
sen; namlusunun içine eskici ile çı 
rağını oturtsar., sağına (Ahı mi
ne/aşk) ın gözünden birikmiş de
nizde (uehalatihmı) gemisini yüz 
dürüp koysan; soluna daha bil
mem ne resmi assan; soranlara 
da: 

- inkılap Türkiyesinin resim 
san' atini temsil eden bir sergi aç
tım! 

Desen .. En az, nişlediğini ken· 
din düfiin, bal. 

O Berline gitse de bir şey tem
sil et~e .. Beriki Londraya uanp 
bilmem ne temsiline kalksa .• 
Aşağı yukan hepimiz ayrı ayrı uc 

memleket aleyhine birer suç ve 
küstahlık işlemiş o!uruz. 

Bana bunları söyleten son bir 
olgu (uak'a) dur. Dün memleket 
dışında çıkan birkaç inkılapçı ue 
ülkülü Türk gazeteBİni gözden ge
çiriyordum. Acı tenkitler gördüm. 
Sıkılarak, utanarak, üzülerek ve 
çok çok acı duyarak yazılan bu 
tenkitlerde hep bu münasebetsiz 
ue salahiyetsiz temsilden bahsedi
liyordu. 

Türkiyeden bir - tiyatro, sahne 
heyeti denilemex • oyuncu kalaba
lığı gitmiş birçok şehir dolaşmış 
ue kendilerı:ne Türk sahne san'ati
nin dışardaki mümessilleri süsü
nü uermiş. ôyle falsolar, münase
betsizlikler, tatsızlıklar ue yolsuz
luklar yapmışlar ki oradaki mil
letta1la.,mız .son derece müteessir 
olmuşlar. 

Şimdilik bilinen budur. Ar(ffh· 
rılsa kimbilir böyle daha ne mü
müme&sillerimiz meydana çıkar! 
Bence bu işi pasaport alırlarken 
birtakım kayttlarla sağlama bağ
lamak kabildir. 

Bir temsil ycuağına ihtiyaç uar. 
AkaGUNDOZ 

Mussolini - Hitler 
(Başı 1 inci sahifede)) 

İstihbarat bürosu bildiriyor: Gaze 
teler M. Mussolini ile M. Hitler a· 
rat·ında vuku bulacak mülakat hak 
kında uzun makaleler netretmek
tedirler. Deutsche Allgemeine Zc
itung şunları yazıyor: 

Sayısız milyonların ümidi bu 
mülakata doğru iki devlet adamiy 
le birlikte gitmektedir. 

Kari mektuplan 

Kuruçeşmelilerin şikayeti 
Kuruçepnenjn yeşil tepelerile be

yaz sahillerinin ne hale geldiğini, Be 
şiktaş ve Ortaköy sahillerinin verd:· 
ği zevk ve heyecanm Kuruçepne ön
ler.inde na.s.ıl sönüp ka.vet ve infiale 
münkalip olduğunu elbette bilirsıniz. 
Boğazın en ~I hir mevk.ini ve ma
murelerini harabezara çeviren kom.ür 
depolannın daimi aurette burada ka
lıp kal.-ıınıyacağı hala maüm olmamak 
tadrr. Bu yüzd'en meskenlerimizin en 
kii<0ük bir tamiri bile ihmal edilmek· 
tedir. Acaba ucuz arsalar, ucu,z ame .. 
le ücretleri, birkaç :lepoçunun heso.• 
bına mütemadiyen işleyecek midir? 

B'zim tahkikat ve meşhudatımıza 
göre, J5tanbul limanında kömür nak
liyat. çok küçülm~tür. Bir iki sene 
evvel binden fazla kömür amelesi 
çalıtırken bugün beşyÜ:ı: amele bile 
güç İş bulmaktadır. 

Demek ki bu depoların l&tanbulun 
muhtelif semtlerinde gördüğümilz a• 
ğaç kömürü ve odun depolanndan 
bir f al'kı kalmamıttır. 

O halde bugünkü vaziyeti jdarc• 
ye ne lüzum vardır! Bunlara da Ha· 
liçte, Kaba!af önler<nde, Üsküdar ta• 
raflarında ve daha ımüsait mev-kilerde 
birer yer göstermek mümkün değil 
midir? Madem ki ibıt.iyaç mahalli nis• 
betinde İş yapılınalııtadır. Bu depoları 
da i&toihlikat mevkiler( ne götürmek 
ve nakliye masraflarından az çok bir 

ak . ·? tasarruf yaptrrm ıcap ebnez mı. 
Eğer limanın inkişafı namma yük

sek düşünceler ve tetbirler hikinı o
lursa o halde Kuruçepneyi bir kömür 
limanı haline getirmek !cap eder. 
Burada yapılacak asri tesisat, belki bu 
inevkie ma:ldi bir §el'ef ve kıymet ve· 
rir. ihtimal ki İş hacmini büyiitür. Mak 
sat ta hasıl olur. Bu cihetler, kale, 
kaleme alınmıyor mu? 

Boi{azın saf havasının hakkını Ö· 
demel,idir. Böyle b.ir halaskar Kuru
çeşmelilerin minnetini kazanacaktır. 

Kuruçeşmeli irfan 

Teneke mahallesi neden duruyor 
Bugünkü (Milliyet) te Selimiyeden 

O sküdara kadar uzanan sahilin teşcir e
dileceğini okudum ve sevindim. Or~Ja
nn ileride alacağı güzel m~nzara ~ım .. 
diden gözümün önüne geldi • Hakıka
ten lstanbula ilk defa denizden gelen 
bir seyyahın böyle bir güzel ormancık
la karşılaşması lstanbul hakkı~da _iy.i 
fikir daha iJivesine sebep olacagı gıbı, 
günün birinde yağmurlardan dolayı kay
ması muhtemel olan topraklara da bit" 
destek olmuf olacaktır. 

Bu ala ve belediyenin bu iş~eki ~~
şiincesini alkışlarım. Yalnız benı~n gıb~ 
altmışlık ihtiyarlar hatırlarlar kı~ .e~lı 
senedenberi gazetelerde şehrunızın 
manzarasına nakisa iras eden ve Avru ... 

· d belki de er 

Germencikte kooperatif bayramı pek 
neşeli geçti, bin kişiye ziyafet verildi 

, 

Bayrama gelenler 

A YDJN 26 - (Aydın incir müs 
tahsilleri kooperatif" firketinin 22 
senelik tari~sini evvelce yaz· 
mıştım. Şirketin wnınni heyeti iki 
sene evvel Aydında yaptığı toplan-ı 
tıda, o güne kadar depo halinde 
bulunan Reıtadiye, Germencik, Er. 
beyli, Karapınar ve Köt müessesele 
rinin b~lı hatlarına birer ..atıf 
kooperatifi oolmaları ve bunların 
lzmirde bir ittihat halinde top
lanmaları kararlqtrrılmıştı. 

Umumi heyetin bu kararı üze
rine müstakil kooperatiflerin ni
zanınanıeleri yapıl-dı. Reaıqj for
malitesi ilıımal olundu. Arhk phsi
yeti hükm·yeyi haiz bu kooperatif
lerle ittihat arasında mukaveleler 
aktedildi. Ve 5 yen; müstakil koo
peratifin idare meclisleri ittihadın 
müessisleri sıfatile 25 Mayıs 933 
tarihinde kırpınarda toplanarak 
ittihadı reeınen tesi.. ettiler ve bu
günün her sene kooperatif bayra
mı olarak kutlulamnasmı da ka
rarlaştırdılar. 

934 senesi kooperatif bayramı 
Germencikte yapıldı. Naıi\liden 
Pm~paşıya kadar 800 ortak aile
lerile "bayrama ittirak ettikleri gi
bi lzmir ve Aydından hususi oto
hlı.t ve trenle 300 den fazla misafh
de gelmiıtti. Tür<k ve ecnebi banka 
müdürleri ve tüccarlv gazeteciler 
ve Aydından da bqta Vali ve ku
mandan beyler oWuğu halde daire 
ve banka müdürleri cemiyet ve mü· 

easesat reis ve azaları tüccarlar ga
zetecilen:le bayramda bulundular. 

ittihat reisi Nazmi beyle Aydın 
Milli Banim. Müdürü Akil ve depo 
müdrü Nail beyler misafirleri kar
şıladılar, ve ağırladılar. 

M1Z1ka ve davul zuma çalıyor, 
ortaklar zeybek ve milli oyuna oy
niyorlardı. 

Kooperatif reisi Nazmi bey bir 
nutuk söyedi ve ilk koopertif bay
ramı dolayısile ortakların ve nıisa
firlerin duydukları minnet ve şük
ran hislerinir. Büyük Gaziye, Baş
vekil ismet pa~aya ve lktısat V eki
li Celal beyefendiye arzını teklif 
etti. Teklif ittifakla kaıbul olundu. 
Saat 12 de misafir ve or· 
taklarla gelenler 1000 kişi
lik bir ziyafet verildi. Zi
yafet sonunda ittihat reiti Nazmi 
bey Aydın kooperatifinin tarihçe 
si ve Türıkiyede ilk kooperatif ce
reyan ve hareketlerini, kooperati
fin cümhuriyetin feyizli devirlerin
de nail olduğu müzahereti ve bu
günkü tekamülü anlattı. Aydın tüc
carlarından Raif feyzi bey Nazmi 
beyin yaptığı büy::.K hizmet\e!den 
fiikranla bahsetti. Nazmi bey hu fe 
refin yalnız kendisine ait olınadısı 
m kooperatifin banileri kendisi!"' 
~raher Sarı zade Ahmet, Nazmi 
Nuri bey ve diğer arkadaşları oldu
ğunu söyledi. Eğlenceler ~ • 
kadar devanı etti. Ve davettlıler 
husu.ııi otokal' ve trenlerle yerleri
ne döndüler. 

'Antalya ciuaı'lncn güzel mamarala nndan: Alanya Dim çayı ve köpriiaü 

ANTALYA, (Milliyet) Vilayetimiz mebmlarından Rasih beyle bir
likte Bolu mebusu Falih Rıfkı bey ve lsparta mebusu Kemal Turan B. 
şehrimize geldiler. Misafirler Antal yada bi~kaç gün kalac.:J'lardır. 

Falih Rıfkı Beyin Antalya hakkında hır eser yazacagını ve b~~ 
için yeşil Antalyanın güzelliklerini yakından görmek üzere geldıgını 
öğrendim. . 

Misafirleri Vali Bey, fırka ve helediye reisleri ve bırçok zevat te-
hirden 20 kilometre mesafede "Kırkgöz,, den karşıladılar. Kendileri 
fırka binasında misafir edildiler. 

Sıvas inhisarlar binası 
SlV AS, (Milliyet) - Şehrimiz 

inhisarlar idaresi bulunduğu posta 
hane civarındaki binasından istas
yon caddesi üzerindeki yeni yapı
lan Mustafa efendinin üç konağını 
kiralamıt ve bu kagir binaya nak
letmi~tir. 

bulan bir mahalli hala yerinde dun.ıyor. 
Denizden gelen seyyahları düıünü

yoruz da karaJal?lerin ~e düşünecek
lerini niçin hala ihmal ediyoruz. Şeh· 
rimizin en güzel yerlerinin teneked_en 
evler ile durmasındaki bik:met nedır? 
Kumkaptdan Ahrrkapıya ka~ kimi 
kale duvarlan içersinde ekserısı açıkta 
sayısız: teneke barakalar hata yerleri~
de duracak mı? Eskiden büyük evlerın 
aaçaklann.a koca bir papuç ve yanma 
da birkaç bat sarımsak ve hazan da 
bir · boncuk asıl bü· 

Bir çocuk suda boğuldu 
SöKE, (Milliyet) -Tüccardan 

Giritli canbaz zade Abidin efen· 
dinin üç yatındaki kızcağlZI Şazi 
ye evin bahçesinde oynarken ansı· 
zm bahçede su ile dolu bulunan 
kazanın içine düşerek boğulmuş
tur .. 

yük ev, gem nazanardan muhafaza edi
lirdi. 

Acaba bu teneke barakalar da gü• 
zel lstanbulun ecnd>i seyyahların gem 
nazarlarmdan korumak için mi muha • 
faza ediliyor? Şimdiye kadar bu husus
ta hiç bir §ey yapılqıama11 Ye elli seı;ıe 
evvel hiç olmazoa düşünülen bu halin 
timdidüpjnühnemil bile olması kim 
ne derse desin belediyemiz hesabına İ• 
yi bir numaTa vermez. Benden hatırlat· 
mak., 

Sunıı:urtekin 

Dört kişiyi 
Öldüren katil 

i!FV- --o-

Kara Ha an bu müthiş 
cinayetleri neden işledi? 

BANDIRMA, (Milliyet) - \ ;.ıi
köyünde yirmibe~ yaşında Kara Ha 
san isminde birisi çifte silahile ö
veyi kardesi ile be 
raber 4 kişiyi iil • r 
dürdüğünü ve 
muhtar ile koru
cuyu yaraladığını 
telgrafla b ldir -
mİftim. Şimdi de 
cinayet hakkında 
aşağıdaki malu -
matı gönderiyo • 
rum: 

30 mayıs ak,a -
mı köy kahvesin· Katil' Kara 
de köy halkı ile bir- Hasan 
likte o!turan Kara Hasan ve kar
de'i Kara Mehmet evvelce bir ara
zi meselesinden araları açık olduğu 
halde tekrar bu meseleyi kurcalıya 
rak kavgaya ha.!lıyorlar. Kara Ha
san bir aralık kahveden çıkarak e
vine g'diyor. Evdeki 12 numara 
domux avı için kullanılan kırma çif 
tesini alarak kahveye geliyor. An
sızın kardeşine ate' ediyor. Kurşun 
Kara Mehmedin kalbine isabet e
derek öldürüyor. 

Katil kaçıyor. Kaçarken tesadü
fen önüne ura ile köy eşrafından 
Hacı Ahmet Bey ile Mehmet Bey 
Mehmet oğlu Mustafa ve köy muh
tarı Mustafa çıkıyor. Gözleri kan 
bürüyen katil bunlara da atef edi
yor. Atılan lrurtunlardan Hacı Ah
met Bey Mehmet Bey ve Mehmet 

· oğlu Mustafa derha 1 ölüyor. Muh
tar Mustafa Bey yaralanıyor. Katil 
köy korucu.su Zeker:yanın takibe 
koyulduğunu görünce onda ateş e
derek kolundan yaralıyor. Gecenin 
karanlığındıı.n istifade ile kaybolu
yor. 

Cinayetten Bandırma adliyeai ve 
jandarması haberdar olarak vaka

ya vazıyet ediyor. Bandırma ve 
Gönen jandarma kumandanlarının 
müşterek tertiJ>at ve tedbirleri ile 
her taraf kutatrlıyor. Ve bu suret· 
le katil 24 -at içinde Çökl ü nahi
yesi civarında ekinler içinde ailahi
le yakalanarak Bandırmaya getirti 

liyor. 

Balıkesir 
• • 

Hayvan sergısı 
BALIKESiR, (Milliyet) - Cins 

ve iyi hayvan yetittirmeyi teşvik 
mahiyetinde olan ve hususi idare 
tarafından tertip edilen hayvan ser 
gisi bu sene diğer senelere nazaran 
fazla rağbet görmü;otür. 

Sergide taylar arasında birincili
ği kazanan (Şeref) Mecidiye kö
yünden Hacı Murat Beyindir. Bu 
tay büyük bir takdir tojlamı,tır ve 
vilayet aygrrlarından birinin mah· 

sulüdür. 

Sergiye 17 taylı kısrak ta girdi 
Karayaka köyünden Kadi~ Ağanın 
kısrağı en alıınlısı idi. 

Oç boğa, 14 deve ve tosun, besi
li ve kemikli hallerile çok sevimli 
bir manzara te,kil etti. 

Birincilere mükafatları tevzi e
dildi. 

Birinciliği alan Hacı Murat 
Beyin tayı 

• 
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c!}rıları ve so!:juk algınlı!jını geçirecek 

1 
ir ilaç isterken, daima bu sözleri ha

lırlayıruz: Alacağınız mal, hakiki olmalı, 

lifarla ASPİR-
..-~2~Y.e 20 komprimelık ambalajlarda bulunur. 

Ambalajlarda ve komrri· 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik
kat ediniz 1 

Büyük Tayyare Piyangosu 
3 ONCU KEŞiDE 1 1 TEMMUZ 19~4 l[ D~R 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 liralık 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 

. ' . . .... . . . , . . . 

KeDdi keDdine bilenen tıraş makinesi 
" V alet ,, Autostrop tır.aş nıaL:inesi; Tıraş 

olmanız için eıa basit, çn seri, en sıhhi ve eıa iL:t ıaad~ 
uıulü temin eder. Her aakal için mükemm,J ve keskin 
bir bıçak elde ederainiı. Bıçağı bilemek için 1 O saniye 
•• makineyi temizlemek için 10 saniye kafidir. Bir 
" V alet ,, satın alınız. Hem umandan taurruf edecek, 
hem de ainirlenmeden kurtulacaksınız. (19) 

'·VALET 49 A~ 
Safe1:y Razor 

Fransızca-İngilizce-Almanca 
Fenni, edebi, tarihi, tercÜn'eler yap "nak ve istediğinizi yazma!ı: mı iJt:yorsu

Auz ? Mektep dersleriniz mi zayif? 1914 oencsir.den beri ihtisasilc tanınan Çen• 
berlitaşın karşt1ındaki Kız-Erkek lisan te fri•aneai; bilmiyenleri de az zamanda 
konu•luruyor~ ihtiyacınıza göre çok es ""lı öğretiyor. Tetkik ediniz. ' Müdürü: ZlY A 

İstanbul Milli Emlak 
Cina ve Mevkii 

'Ali Bey köyü : Köy önünde Si· 
lahdar ağa çiftliği müştemila
tından 13785 M. M. sebze 
bahçesi. · 
Balta limanında pire suyunda 
13785 Metre murabbaı Tarla 
llalta li:11anında kuleli bostan 
denilen 110280 metre murab
baı !t:bze bahçesi. 

Müdürlüj{ünden: 
Senelik Müddeti 
Kirası 

125 

72 

308 

Sene 

3 ti 

3 " 
Yukarda cins ve mevkileri yazılı arazi hizalarmdaki müd 

det ve kiralar üzerinden açıkarttnma usulile kiraya verile
cektir. isteklilerin 27-6-94 çaı-samba günü saat on dörtte 
pey akçelerile müracaatları. (M) (2768) 

Edirne Belediye Riyasetinden: 
Yol ve yapı kanununa tevfikan ve dairemizde mahfuz 

f~ pftnameye göre Edirne şehrinin 1/ 500, 1/1000 (tes
viye münhanili) ve 1/ 2000 mikya!'-larında ve takriben bin 
hektar vüs'atında muntazam haritalarının ahzi 20 gün müd
detle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Na
fia Vekaleti Celilesi ve Harita Uınum Müdürlüğünce ehli
yetleri musaddak olanlar ve bu gibi büyük şehir planlarını 
llll'Jva.ffakiyetle tanzim ettiklerine: dair vesika ibraz edenler 
mlinakasaya iştirak edebilirler. Harita ahzine ait fenni şart
name Belediyemiz yazı işleri kalt>minden tedarik edilir. 
Mün~kasaya iştirak edecekler teklif edecekleri bedelin yüz
de yedi buçuğu nisbetinde tenıinat akçesini veya banka mek 
tuhunu ve teklif atını havi pullu varaka ile aranılan vesaiki bir 
zarf derununa koyup üzerine (l:.dirne Haritası) ibaresini 

razarak ihale günü olan. 26-6-934 s:ı~·~günü saat on al
tıya kadar Belediye Encümenınc vermelerı ılan olunur. 

(3149) 

Milli Saraylar Müdürlüğündenı 
Milli Saraylar müstahdemini icin yaptırılacak olan yüz 

cın dtı talam resmi elbisenin, intihap olunan kumaştan ve nü 
munesine ievTik-dn. imnil a~: :r.fu::.e!."'asa}"~ kotJ~~lmu§tur. Mü 
nakasa Haziranın Yirmi Sekizinci Perşembe günü saat onbeş
tc Dolmabahçede Milli Saraylar l\'li.idürlüğü binasında yapı· 
Jacaktır. Şeraiti öğrenmek ve elbise nümunelerini görmek i
çin talipler Saraylar Müdürlüğü kalemine müracatlt etmeli-
dirler. (3020) 

Q üncü kolordu il=.n!arı 
Uzunköprü Askeri Satınal· 

ma Konı.isyonundan : 
Uzunköprüdeki kıtaat ihtiya 

cı için aşağıda cins ve miktarı 
yazılı 7 kalem Erzak acık mü
nakasa ile alınacaktır:İhalel\i 
30 Haziran 934 cumartesi gü
nü saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnameleri görmek üzere ls
t"lnbulda Kolordu Satınalma 
Komsyonuna ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve vaktin
de Uzunköprüde Askeri Sa
tmalma Komisyonuna müra
caatları. (3007) (3042) 

3900 kilo Nohut 
16000 ,, Fırın odunu 
55000 ,, Odun 
4900 ,, Kuru Fasulye 
2000 t1 Pirinç 
1700 ,, Bulgur 

15000 ,, Sığır Eti 
3319 

* • * 
Ankara Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonundan: 
Üçyüz bin kilo kuru ot ka

palı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 27 Ha
ziran 934 Carşamba günü saat 
on dörtte yapılacaktır. Şartna 
me sureti musaddakası görül
mek üzere İstanbul'da Fm-· 
dıklıda 3 üncü Kolordu Şatın- ,

1 alma Komisyonuna müracaat
larr ve ihale günü de vaktin
de teminat ve teklif mektupla
rını makbuz mukabilinde An
kara Levazım Amirliği Satın
alına Komisyonu Riyasetine 
vermeleri. (3009) (3043) 

3320 ....... 
K. O. Kıt'atı ihtiyacı i

çin pazarlıkla 10.000 kilo 
kesme makarna satın alınacak 
br. ihalesi 16-6-934 cumarte
si günü saat 15 dedir. Talip
Jeri şartnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak i
çin de o gün ve vaktinde Fın
dıklıda Kolordu Satınalma 
Komisyonuna müracaatlan. 

(15) (3128) 3405 
* • • 

K. O. Kıt'atı ihtiyacı i
cin pazarlıkla 10.000 kilo 
yazlık patates satın alınacak
tır. İhalesi 16-6-934 cumar
tesi günü saat 16 dadır. Ta
lipleri şartnameyi görmek üze
re her gün ve pazarlığa işti 
rak için de o gün vaktinde 
Fındıklıda Koi.m·du Satmal
ma Komisyonuna müracaatla-
rı. ( 16) (3129) 3406 

* * * 
K. O. Kıt'atı ihtiyacı i-

çin pazarlıkla 5.000 kilo kuru 
soğan satın alınacaktır. İhale
si 16-6-934 cumartesi gunu 
saat 15,15 dedir. Talipleri 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak için de 
o gün ve vaktinde Fındıklıda 
Kolordu Satınalrna Komisyo
nuna müracaatları. ( 17) 

(3130) 3407 
• * * 

Çorlu Askeri Satınalma Ko
misyonundan : 

Tekirdağ ve Mu~:aradaki 
kıt'a ihtiyacı için pazarlıkla 
100 ton arpa ve yahut yulaf 
satın alınacaktır. ihalesi 1 
Temmuz 934 pazar günü saat 
14 dedir. Taliplerin şartna
meyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak için de o 
gün ve vaktinde ÇorJ·ıda As
keri Satınalma Korr isyonu· 

na müracaatları. (313:) 
3408 

• * * 
Balıkesir Satınalma Koınis 

yonundan: 
Balıkesirdeki kıt'at hayva

natı ihtiyacı için 520 ton kuru 
ot l(apalı zarfla münakasaya 
konmuştur. lhalesi 5-7 -934 
perşembe günü sa0 t 10 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
İştirak için de o gün ve vaktin
de~ evvel teklif ve leminat 
mt>ktuplariyle Balıkesirde K. 
O. Satmalma Komisyonuna 
ınür11.caatları. (3014) (3089) 

669 numaralı ve 19-8-318 tarihli 
T.bl>iyei Mülkiyeden aldığım diplo
mamı :ıayi ettim, Yenis"ni alacağunı 
~ederim. Dr. Suat 

3402 

DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 

1 - Ankara - Kayseri hattı üzerinde Şefaatlı istasyonu ci
varındaki taşocağmdan 10,000 metre mik'abı. 

2 F evzipaşa - Malatya hattı Üzerinde köprü ağzı istas
yonu • civarındaki taşocağından 15,000 metre mik'a-
bı. 

3 - Ulukışla • Nigde hattı üzerinde Bor istasyonu civarın 
daki taşocağından 5,00 O metre mik'abı. 

4 Samsun - Sivas Hattı üzerinde Samsun istasyon ci
varındaki taşocağmdan 5,000 m3 blok. 

Yukarda mevkii ve miktarı yazılı blok ve balastların mü
nakasaları ayrı ayrı ve sırasiyle 28 Haziran perşembe günü 
saat 15 den itibaren Ankarada idare binasında yapılacaktır. 
Tafsilat Ankara, Kayseri, Samsun ve Adana veznelerinde 
her biri beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. 

(3011) 3301 

Ankarada: Jandarma Umum 
Kumandanlığından: 

Maltepe'de yapılacak Jandarma gedikli küçük Zabit 
Mektebi inşası kapalı zarf usnliyle münakasaya konulmuş
tur. Münakasa zamanı 26-6-!>34 çarşamba günü saat 15 te 
dir. Taliplerin plan ve şartnaıneleri görmek üzere Ankara'
da Jandarma Umum Kumandanlık Levazım Müdürlüğüne 
müracaatları. (3019) 3324 

Deniz yoll rı 
. iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzado 

Han Tel. 22740 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 13 Ha
ziran ÇARŞAMBA 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak
tır. (3146) 3416 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 14 Haziran 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (3169) 

Mersin sürat yolu 
KONYA vapuru 15 Haziran 
\...U1'1A 11 de Sirileci rıhtımın
dan kalkacak. Gidişte lzmir, 
Antalya, Memn' e.Dönüşte bun
lara ilaveten Alanya, Küllük 
Çanakkale'ye uğrayacaktır. ' 
(3176) 
---·~-~~~~~~~~~~ 

1~rabzon sürat 
yolu 

KARADENİZ vapuru 14 Ha
ziran PERŞEMBE 20 de Ga
.nh rıhtımından kalkacak. Gi
dişte lnebolu, Samsun, Ordu, 
G;reson, Trabzon, Rize, Hop:ı
ya. Dönüşte bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Polathane'ye uğra
vacktır. (3171) 

.......... llllİl ....... ım ... 

Muhterem efendim: 
Salacak Kızk·ılr P ' -

Plajı Bomonti'nin nezareti altında 
yenı bir şekııde ı • ıa.ıırau ..>< .. """ -·...a 
gününden itibaren muhterem mütte
rilerimize açılmıttır. Yüksek ve güzel 
alaturka saz ve alafranga caz, ve u
cuz iç.ki, meze ve yemek vardır. 

Muhterem mÜ§terilcrimiz hariçten 
bir ıey getirmek zahmeti kaldmlmış 
olduğundan her arzu ettiklerini içer
de ucuz bulmaları temin edilmiştir. 
Bir kere teşrifleri bu maruzatımızın 
doğruluğu isbata kafidir. 
Huıuai müsamere ve ziyafttler ka

bul ve tertip edilir. Saat yanma ka
dar vapur temin edilmi,tir. Plôj, ls
tanbul'un en yakın ve en temiz p1Ajı 

olduğu gibi hususi knbinc!CTİ de var• 
dır. 

Hürmetlerimiz efendi.,,, 

Mii yet 
Yazıhane telefonu : 41418 

Park ,. : 60755 

Neşriyatı idare eden : 

MUMTAZ FAiK 

I 

3133 

l 

t 

' f 


