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Hitler Almanyasının 
Müşkül günleri 

Muuolini • Hitler mülakatının siya
•i mal:ıafilde uyandırdığı beye<:an git
tikçe zail oluyor. Silabıızlanma konfe
ransının bir netice vennemesi ve bir 
taraftan Sovyet Ruıya ile Fransa ara
sındaki münasebetlerin samimile§me
si, diğer taraftan da Cenevrede son 
dakikada lngiliz ve Fransız noktai na
zarıan arasında bir mUtabakat husule 
gelmesi üzerine yapılmasına karar ve .. 
rilen bu mül3..kat, her tarafta derin bir 
alaka uyandırmıftı. Acaba Sovyet Rus
ya Fransa ve Fransız siya:Jetine tibi 
ol~n devletler aralarında bir ittifak mı 
yapıyorlardı? Almanya ve ltalyanın da 
bu ittifaka kartı mukabeleleri, arala
rında mukabil bir ittifak yapmak §ek
linde mi tecelli ediyordu? işte Hitler'in 
V enediğe seyahati karan Üzerine soru
lan sualler. 

Ancak şimdi artık anlaıılıyor ki 
Muı,..,tini ile milli sosyalist lideri ara· 
aındaki mülakattan müsbet bir netice 
çıkımı değildir. Hitler'in Avusturya 
istildalini kel,.let altına almak noktasın· 
da Mussolini tarafından istenildiği ka· 
dar ileri gitmediği anlaı•lmaktadır. Hit
ler yalnız Avwturyada Milli Sosyaliat 
fırkıuı tarafından yapılan propaganda
lara nihayet vere<:eğiııi vadetmiıtir. Fa· 
fi•t lideri de Milli So•ye:li•t fırkasının 
gelecek intihabata aezbeıt ittirak ede
bilmeleri esbabını hazırlamaya çalışaca
ğını söylemiıtir. Binaenaleyıh l.ıalya ile 
Almanya arasında devamlı ve aılu bir 
teşriki mesainin ilk ıartı olan Avus· 
turyanın iatiklalini mütterek kefalet 
altına alma meseleai her halde §imdi
lik auya düpııü~tür. 

Bununla beraber, bu, hl'lya Al
manya arasındaki münasebetler üzeri
ne menfi bir tesir yapacak değildir. Al
manya Avu&turya hakkında dünkü nok· 
tai nazannı muhafaza e<liyor. ltalya 
da diğer meseleler hakkındaki noktai 
nazannı değiıtirmemiştir. Görülüyor 
ki Venedik mülakatı, Fatist lideri ile 
Milli Soıyafüt lideri arasında yakından 
tamıma teminine yardım etmekten baş
ka bir netice verme.mittir. 

Diğer taraftan Almanya ile Rusya 
arasındaki münasebetlerin ıamim.ileıme
oini -değilse de ber halde normal bir 
tekil almasını arzu edenleri meyus e
decelı: bir hadiıe vuku bulmuştur: Al
manyanın Moskova sefiri M. Nadolny 
lotila etmiştir. Moıkovaya tayin edil
diği zaman Ankara sefirliğinde bulu
nan M. Nadolny, yakından tanıdığımız 
mümtaz bir diplomattır. HiıJ.,..'in ikti
dara geçmesile Alman • Ruı münasebet
lerinin gergin bir tekil alması üzeı·ine 
bu vaziyetten endi§e eden bazı Al· 
manlar, Nadolny'nin Moıkovaya tayini 
üzerine geniı bir nefes alrruılardı ve 
yem sefirin ergeç Ruıya ile Aimanya a
ra11nda münaıebetleri tanzim edeceği
ni ümit etmitlerdi. Bu ümitler, Sov
yet Ruıyanın Ankara ıefwi olan M. 
Suriç'in de Berline tayininden sonra da
ha ziyade kmrvet bulmu§lu. Çünkü An
ka"'<da biribirini İyi tanıyan ve biribi
ri hakkında büyük itimat ve hürmet his
ıi besliyen bu iki diplomat, elele ve
rerek Sovyet Ruıya • Almanya müna
ıebetlerini tanzim etmeğe çalıtacaklar
dı. Nadolny, bir ıenrin muvaffakıyet 
imillerinden en mühimmi de kendi •hü
kı'.imeti nezdine gönderilen sefirle teş
riki meıaide olduğunu merhum Kema
lettin Sami Paıadan babaederken bir
çok defalar tekrar etmiftİ. Binaenaleyh 
Suriç'in Berline tayininde Nadolny'nin 
bir dereceye kadar müe11İr olduğu fÜp
heıizdir. Nadolny'nin iıtifasile Sov • 
yet • Almanya münaıebetleri gergin
letecek değildir. Fakat bu istifadan iki 
devlet arasındaki münaşebetleri tanzim 
yolunda ıarfedilen meaainin bir seme
re vermesi hakkındaki ümitlerin kesil
diği ne.ticeıi çıkabilir. 

Bu, ıon seneler .içinde münasebetle· 
rini tanzim ederek yanlı:olıktan kurtu
lan Sovyet Rusyadan ziyade siyasi yan
Jızlık ;çinde bulunan Almanyamn dü
fiineceği bir ittir. Ayni zamanda da Al
manyanın ihdas ettiği bir vaziyettir. 
Çünkü Sovyet Rusya Almanya ile nor
mal ıiyasi münaıebata girişmek için 
birkaç defa teklif yaptığı halde bu tek
lifler Almanya tarafından kabul edil
memiıtir. Esasen Nadolny'nin istifası· 
na sebep olan mesele de bir Sovyet • Al
man itilafına adnn teşkil edecek olan 
:al~k afmisakı hakkındaki teklifin Ber• 
ı.::lci İ, ''Bdjn kab~I edilmemesidir. Hal· 

. ' u a .tık mıaakı fikrini Nadolny'
nın çok benımsediği bildiri! . tı• 

mış • 
Huliıa Almanyanrn haric·ı .. 

b tl 
. 1 • munase-

~ .~rJ ~?n z~n arda hıs te rnuntazam 
gorunmuyor. Bır aralık Ingiltere Ce
nevrede Almanyanın dava vekilliğini 
yapar gibi göründü. Fakat son dakika
da lngilizler Fransızlarla anlaşarak Ce
nevre işini tatlıya bağladılar. Venedik 
mülakatından müıbet bir netice çık
madı. Rusya ile münasebetler her za
ınandan ziyade gergin. Bu vaziyette Al
hlanyanın neye güvendiği sorulabil:ir~ 

Diğer taraftan dahili vaziyeti de o 
derece iyi olmadığı ve Hitler idaresinin 
SOn zamanlarda zayıfladıiı hakkında 
birtakım rivayetler vardır. Ekserisi 
F.ransız membalarından gelen bu ta
Yıalar hayli mübalağalı olmakla bera· 
ber, heı· halde Hitler rejiminin birta
kun mali, iktısadi ve siyasi müşkiilit 
karşısında bulunduğu atikardır. Her se
ne lehte kapanan ticaret muvazenesi 
•on sene içinde Almanyanın a!eyhine o
larak kapanmak yolunu ıutmuştur. Al
ı:anya ma~i sıkıntı İ~?inde harici borç· 
· rı İçin hL· moratoryom ilin etmek mec-
b~riyetiııde kalmıştır. Mark kıymeti
n_ın düşmesinden bahsedenler gün geç
tikçe çoğalıyor. Kilise ;ıe ·ihtilaf her za. 
inandan ziyade hararetli bir mesele ha· 

• 

Kaznn Paşa Hazretlerinin verdikleri ziyaEetten sonra : Gazi Huretleri 
Şehin!!ah Hazretlerine veda ediyorlar 

Sehisah Hazretlerinin ziJ1arelleri . . __________________________________________ ..;;;;;;.... ______________ _ 

'''Türk er i tıs<:: .... ,~ 
• • 

amengır 
"--~--~--~----~~ 

1 

Şehinşah Hz. dün mektepleri gezdiler 
Ôzsoy piyesinin temsilinde bulundular 
Hariciye 
Vekaletinde 
Gazi Hz. ile Şehinşah Hz. J 

Hariciye veki- 1 

Jetinde iki saat kaldılar ' 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Ga

zi Hazretleri büyük misafiri ile birlik· 
te Halkerıinde Şehin§Qh Hz. şerefine ' 
verilen müsamereyi müteakıp Han.ci
ye Vekaletini teırif buyurınuılar rıe 1 

iki saatten fazla orada kaldıktan son
ra Çankaya köşküne gitmişlerdir. 

Gazi Hazretlerile muhterem misa
fir rJe maiyeti erkiin.t yarın akf«m hu
ıusi trenle lzmire hareket edecekler
dir. Baıvekil ismet Paşanın da bu ae
yahate i~tirak etmesi ihtimali kurı -
vetlidir. J 

ANKARA, 19 (A.A.) - lran Şe
hin§ahı Hazretleri bugün saat 11 de 
beraberlerinde Maarif vekili Hikmet B. 
ile maiyetleri ve mihmandarlan bulun· 
duğu halde lımet Paşa Kız enıtitiisü
nü şereflendirmiıleNlir. 

Şehinıab Hazretleri mektepte bir sa· 
at kadar kalmı1lar, ve enstitüyü ve enı
titünün yarın resmen açılacak olan u
mumi yıllık sergisini gezDÜ1lerdir. 

Şehinşah Hazretleri, enstitüden ve 
ıerıgi heyeti umumiyesinden çok mem .. 
nun olmuşlar ve enstitüden ayrdırlar • 
ken ilıtisaalarını §U suretle izhar buyur• 
muılardır: 

istenilen her şey mutlaka yapılır. 
Türk laızı da azmetmiş ve muvallak 
olmuştur. Bütün erı kadmlığmı alaka 
dar eden iılerde incelik, temi:zlik ve 
levkalôde bir intizam gördi.im. Türk
ler iktısadi hayata ttımamen girmif 
bulunuyorlar.,, 

Şehinşah Hazretleri enstitüyü teş • 
riflerinde ve ayrılırlarken muallim ve 
.talebe tarafından selamlanmı§ ve alkış
lanmışlardır. 

Ticaret lisesinde 
ANKARA, 19 (A.A.) - İran Şe

hinşahı Hazretleri bugün öğleye doğ
ru beraberlerinde Maarif vekili Hik • 
met Bey ve maiyetleri ve mihmandar
;rı ve T~ran büyük elçimiz Hüsrev ·? ol~ugu halde Ticaret liıesini teş• 
rı etmıtler ve mektebi ve mektepte ç:a .. 
lıtmış olan sanatlar biri"... • . • . . . Jgı reıım sergı· 

smı geznıı!lerdır. Şehinıab Hz. mek • 

!ini aldı. Iısizlerin azalmakta old -
hakkında neşredilen İstatistiklere 'j,f,.~ 
çokları inanmamağa baıladı. Son za
manlarda bir de sağ ve sol davaları çık
tı. 

Bu iktısadi darlığa mukabil eğer 
Hitler Alman halkına harici mesele
leNle muvaffakıyet denilecek bir iş gös
terebilseydi, belki halk bunlara katla
mrdı. Fakat harici siyaset bilançosu da
hili siyaset bilançosundan daha z~yıf. 
Bunun içindir ki Hitler Almanya.sının 
müşkül günler yaşadığına hükmetmek 
lazımdır. 

Ahmet ŞOKRO 

Hariciye Vekilimizin 11enliji aiyt.Fetle • • 

Kôzım Pa,a Hazretlerinin bahçelerinde .• 
tepte y~ım saat kadar kalınıtlardır. 

1 
Şehinşah Hz. bugün öğle yemeği- Tabela ve levha resimleri 

ni hususi cı4arak tenavü\ buyumıuşlar· ı 
d Tabela rıe levhaların tabi oldug" u 
ır. 

resim hakkında bir takım yanıl§ ha • 
Millet Meclisinden lran Meclisine berler iJDa edilmifti. Bu hususta en 

ANKARA 19 (A.A.) _ Iran Şe- doğru malumatı bugün yedinci Jsahi. 
hlntahı Hazretlerinin Türkiyeyi ziya femizde intişar eden lstanbul Vilciye. 
retleri münaıebetile Türk milletinin tinin tebliğinde bulacaksınız. 
duyduğu ıevin5 h;sJerinin Büyük Mil- !!!!!!!! 
!et Meclisince Iran meclisine bildiri'l· 
meıi hakkında alınan karar üzerine B. 
M. M. reisi Kaznn Pa§ll hazretleri 1-
ran me<:liıi riyasetine fU telgrafı gön -
dennişlerdir: 

Mirza Hüseyin Han Dadgar Hz. 
lran Me<:lisi Şürayi Milli reisi 

Türkiye Büyük Millet Me<:lisi 17 
Haziran 1934 tarihli i<;timaında Iran 
Şehlnıahı Ala Hazreti Hümayunun Tür
kiyeyi teırifleri münasebetile Türk mil
letinin hİiisİyatına tercüman olan meıer· 
ret ve memnuniyetlerini izhıtr ile kar
deş Iran meclisine selam ve kalbi mu
haılıl>etlerlnin iblağını ve asil Iran mille
tine refah ve saadet temenniye.tında 
bulunduğunu ittifakla tahtı karara ala· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

2 inci sahifede 

Ecnebi matbuahnda gördüklerimiz 
3 üncü sahifede 

Buz dolapları 
FELEK 

Dilencilik 
Mümtaz FAiK 

4 üncü sahifede 

öZ DiLiMiZLE 
M. SALAHATT1N 

Tarihi mülakat 
H. A. 

Tel• { Mildür: 24318, Yazı i~leri müdürü: 24319. 
• l dare ve Matb.!.a : 2·1310 . 

Avruoa siyaseti 
ı Şimdi de M. Dollfus'le M. 

_Gömböş konuşacaklar 
Bu mülakat M. Bitlerin Venedikte İtalyan 

Başvekili ile konuşmasile alakadardır 
d' ~üDA:PEŞTf:; 19. A.A. - Siyaset ve t Ben, Avrupanın mukadd~ratı 3erlin· 
~P <>m~sı mahafıl M. Dollfuss·un yeni Roma mihverinde karargir olacağını da· 

zıyaretıne büyük bir ehemmı·y t atf t h b. k 1 ·· 1 · .• -
k 

. e e .. a ır aç sene evve &oy emıstını. ı:. ... 
me tedırler - Al ·1 t ı h · .- · B . • V . .. .. . ger manya ı e ta ya ancı s•yaset 

... u zıyaret enedık goruşmelerıyle a- mesıP}eJtri üzerinde anlaşırlar ve Avus-
laka:l~r~ır. ~ Gömböı ile M. Dollfu,.. turya n.eselesine dair olan noktoi na"ar 
un mulıım muzakerelerde bulunn>aları ihtilaAannı hallederlerse ki 
mub!emeldir. Çünkü Venedikte Alman- bumm vaki olduğu anlaşılmaktad<r --· 
Y_a lte!~·a arasında Tuna havzasında ik- 1\1aca•·i~tAD1n alacağı "·az.İyct hakaLtnda 
tısadi havatın istikrarı için Alman. lti'\I· ka\-·ar ~ermes.i icap edecektir. 
yan leşl· i"-i mesaisine imkin veren pr~n- Ktoranmı evveldr.n ittihaz etmi ~ bulu .. 
&ip İtilruJarı haıd olduğu sOylenmt!kfE·· nuy.orı; m, zira Berlinc ve Romay; yap .. 
dır. tığım seyahatlar bu iki mi.Jetle dostlu 
liÜDAPEŞTE, 19. A.A. - "Alman ğun tahkiıni gayesine matuf bulunır.ak-

istihbaral bürosundan": tn idi. 
Ba~vel<il M. Gömböş, Ödenheı·f.'la ;. New-York-Times'in bir makalesi 

rat ettiği bir nutukta Hitler • Mussolini NEVYORK, 19.A.A. Ne,•yor!< 
müli\irntına işaret ederek demittir ki: (Devamı 5 inci sahifede) 

-,-

M. Dollfuss M.Gömbö~ 

\ Fransa • Almanva 
1 

~ M. Hitlerin murahhası M. 

r 

Doumergue'le görüştü 
--·--

Almanya hukuk 
Müsavatı istemekte 
Israr ediyor! 

PARlS, 19 (A.A.) - Bir saat de
vam eden Doumergue • Ribbenrop, M. 
Hitlerin ınurahlıası mülakatı daha ziya· 
de cemilekanuıe bir teıebbüs mahiye • 
tini almıt ve her halde derin bir tetki
!.o ftnkin vermeksizin Fransız • Alman 
münaaebatma taalluk etmiıtir. 

M. Ribbentr(>p M. Barthou ile ıi • 
lalııızlanma meıeleaini daha teferrüatlı 
bir ııırette cürüımüı, fakat nezari ve 
prens.İp noktai nazarları teatisi çerçeve
sinden d'!"rı çıkmamıştı. 

Mumaileyh umumi ve manevi cep
heden hukuk müı11"atı talebinde ıorar 
etmiı ve M. Bartbou da 17 ma.yıs tarih· 
\i Fra.nsız notasile silahsızlanma büro -
sunun ve umumi komjayonun son İçti
malarında izah edilm.iş olan vaziyetten 
ayrılmamrtbr• Konleranıın ıündikj va
ziyetinin ne suretle inkigaf edeceği M. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

A ika ~ üı n ©l üı ~ lbiı n ır© m c§l n u 
Yakında Tefrikaya Başlıyoruz 

'--------aa...-----------~ Görüşler· 

Bir {ise de) hikayesi 

Bir tarihin bir gününde bana bir 
alay köylü geldi. Neye rıe n!çin gel
di? Beni ne tanıyorlar ve ne um
dular da geldiler? Oraları bilmem. 
Geldi i,tc. 

Biribirlerinin yiizlerine baktılar, 
ıkıldılar sıkıldılar, sonunda bir ar
kadaşlarına işmar ettiler. Sen an
lat, diye. O da söze başladı: 

- Biz lalan köylüyüz. Otuz 
kırk eviz. işlediğimiz toprakları
mızı ellerimizden alıyorlar. Bir iki 
af aya satacaklar. Uğraştık, çalıştık 
bır türlü kurtaramadık. Sana gel
dik. Sen şu işimizi güdüver. Biz 

- Trabzon Mebusu Ra"f BF. ye -

haklıyız. 
Ben de dedim ki: 
- Haklı olup olmadığınızı ben 

sorar öğrenirim. Sizin işinizi güde
bilmek için bana köyc~k bir veka
letname veriniz. Deyiniz ki bizim 
köydeki topraktarımızı bizden al
dırmamak isini bu adam güdecek
tir. Onu vekil etlik. Olur, a, işiniz 
bir gün bir yerde takılır. Takılan 
yerin adamı da biraz sinirli olur. 
"Sen necisin? kim oluyorsun ki 
eliilemin işini soruşturnyorsun?,, 

(Dovanu 5 inci sabiftde) 

'.Aka GUNDVZ 



ARIHI TEFRiKA: 69 lf .. xı. 

ittihat ve -(B HAE.DDIN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALAR>. GOR.E) 

ahaeddin Şakir B. Şehzade· Yusuf 
İ zzeddinin hususi tabibi idi 

Şurası muhakkaktır ki Av-
ıpa devletlerinin bu tahrikatı yok 

ve o tahrikata alet olan eleba
ları henüz meydana çıkmamı,ken 
:nebi unsurlar ile hakim millet 
edikleri Türk milleti arasında mü

mmel bir &ulh ve sükunet devam 
dıyordu. Cünkü hakikatte ortada 
akim bir Türk milleti yoktu. Mem

etin hayat dunarları kendilerini 
ahküm mil' et addeden unsurların 

imde bulunuyordu. Türk olmıyan 
nsurlar da Osmanlı vatanını be
ımscdiklerine dair b ' r parça ali.

eseri görülmüş olsa idi, Diran 
... clekyan efendin!n bah~ettifri ırki 

· ç:imai müsavatın k<!ndiligin
e h:1ı1ıl olacağına şüphe yoktu. 
Paristeki Terakki ve ht hat ce

ni} eti aza ı da böyle dü,ündükleri 
çin Ahmet Celalettin pa,anın Di
an Kelekyan efendi ağzından or-
ya attığı bu· fikirleri kabul ede

miyecek" erini bildirme!den çekin
mem" ~!erdi. Bu suretle vaziyet büs
bütün karı,mı,tı. Şimdi ortada bir 
Terakki ve ittihat cemiyet vardı, 

de Jeune Turquie,, diye yeni 
ır te~kkül doğmllfba, ondan 90D· 

ı a da Ahmet Celilettin P"'8-nın 
' Cemiyeti Ahdiyei Osmaniye,.si 
geliyordu. Bu son cemiyete kısaca 
Z ya beyin cemiyeti deniliyordu. 
Çürrkü Ahmet Celıilettin pafa "Zi
ya., namı müstearım · kullannıyor
du. 

1904 ve 1905 senelerinde Paris
te cemiyetin muhabere i•lerini Sa
mi pa,a zade Sezai Bey denıhte et
mi,ti. Sezai ·bey arada sırada "Şu
rayi Ümmet., gazetesine makaleler
de yazıyordu. Cemiyetin lstanbul
daki azası arasında en faal olanı 
Doktor Bahatt"n Şakir beydi. Ba
hattin Şakir bey o esnada Şehzade 
Yusuf izzettin efendinin hususi ta
bibi olduğundan onun sarayına ark 
sık gidip geliyor ve Yusuf izzettin 
efendinin arada sırada cemiyete 
nakd'en yardımını da temine muvaf 
fak oluyordu. latanbul ahvali hak
kında Parise haberler gönderiyor 

bu ba1aerlerin Mnarda -.rolu
Ş6rayi U- gazetesinde 

çıkmasını tem"n ediyordu. 
1905 senesi iptidasında Abdül

hamit Mısırda çıkan Şuraya Ümmet 
gazetesine dahi el uzatrnağa mu 
vaffak ol~ ye onun müdahalesi 
üzerine gazete kapatılmıfb. Sami 
paşa zade Sezai bey 13 ~ubat 1905 
tarihinde fstanbula yazdığı bir mek 
tubunda bu hadiseden bahseder· 
ken diyordu ki: 

"Şura)'i Ommet bir sekteye uğ
radı. Abdülhamid'n tefebbüsü ve 
Hidivle Muhtar p~nın tevassutu 
üzerint;. Mısırda nezaret eden Ah
m~t S~ı~ bey tevkif ve gazete tatil 
edılmı,tır. Buradan Lord C , 

kt·-· . b. romer e çe 1 gmıız ır telgraf ·· · L _ Ah uzenne ne-
!'1e.n met Saip bırakıldı, gazete 
5nt_ıtara ~~!adı. Gazetede "Ahmet 
aıp ~y n mevkufiyeti,. ünvanile 

Y.~z~.1ır.~m makaleie tafsilatını gö
rursunuz. 
. l~t~nbala -gönalerilecek ıııuetele
rımızın yükaek mak-mlara ;..ı1• . . 
sızce tayanı emniyet olanlara ıe.,. 
zii en büyük hizmettir. Gazete ne 
kadar isterseniz yazınız ... 

. Bilmem gazetede gördünüz miy
d!? Ben b · r tiri defa "Hamidiler,. t•ye makale yazmıt ve o hataratın 

al. ~e ~aı:eJcetlerini, ahvali ruhiye. 
lennı bıldırmittim. Onlar da cevap 
ola":'1' . bize: "RCf&diler, Retadi
yun . ., dıyorlar. 

verdiği cevabında ~unları yazıyor
du: 

"Cennebnekarun varisi rnaalisi 
olan zatı maalisemat tarafından 
mesleki acizanem!zi lütfen takdir
lerine bir nif&l. olmak üzere ihsan 
bujrulacak bin frangı "Kredi Liyo 
ne,.ye teslim ile alınacak çeki bir 
zarfa koyarak her zaman yazdığı
nız adrese, yani bendenize gönde
rirsiniz. Biz de "Surayı' Om.met e . ,, ' 
geld. ği makamı ali anıa,ılmasın 
diye: "Bir zarf içinde gazetemize 
bin frank geldi. Gelen yer malum 
olmadığından paranın alındığını 
bildirmek için gazetemize yazmağa 
mecbur olduk.., Mealinde hi~y 
dercederiz. "Kredi Liyone,.den a
lacağınız çek isterseniz namı hak:
kimi, yahut "H. Tafels,. İsmine ya
zı~sın. 

Bizim para hususunda ne kadar 
kani, ne kadar müstağni olduğu
muzu alem bilir. Hatta Abdülha
mit ile etrafı buna hayrette kalı
yorlar. Fakat gelecek bin frank bir 
zatı maalisematın nt§anei takdir ve 
iltifatı olduiu için hak ika.ten ha
zineler dejer.,. 

Sezai bey bu mektubu yazdık
tan üç gün sonra, 13 nisan 1905 ta
rihinde bin frank yerine iki hin 
fanıkhk bir çek ahnıflı. Bunu kı
saca lstanbula bildirerek diyordu 
ki: 

"Şimdi bir mektubunuzu Ye mel
fufu olan ik( bin franklık çeki ahzi. 
le k...bi mefharet ettim. iki bin 
frank alındığını gazeteye yazaca
ğım ••. ,, 

Bu paranın "Şfırayi Ommet,.le 
ilan edilmesi meselesi Ahmet Rıza , 
Doldor Nazım ve Sezai beyler ara
sında biraz münakafa edihnifti. Ah 
met Rıza bey nefrolunmasmı, pa
rayı ı~tanbuldan görı"eren doktor 
Bahattin Şakiı: beyin tehlikeye ma
ruz kalmaması 'çin istemiftİ. Fa
kat Ahmet Rıza beyin sözü geçme
mi, Ye parantn geldiği Sezai beyin 
-ı«ubunda anlattığı tekilde ilan ........... 

Nisan 1905 te Pariste bazı zevat 
daha bulunuyordu. Bunlar doğru
dan doğruya Abdülhamidin ben
delerinden oldukları halde giiya 
hayat!arının tehli!<ede olduğunu 

zannederek fstanbuldan kaçmağa 
mecbur oımuflar ve Parise kadar 
gelmi,lerdi. Bu yeni firariler· n bi
risi mabeyinci Arif bey, iıkincisi 
Ahmet Şevket paşa ve üçüncüsü Rı
za pata idiler. 

Sami Pş. zade Sezai B. bu zat
ların Pariste ne yaptrklarına dair 
lstanbulda doktor Bahatt'n Şakir 
bey<len mektupla sorulan bir suale 
15 nisan tarihli mektubunda 'u ce. 
''abı vermifti: 

"Mabeyinci A~if bey, Ahmet Şev 
ket ve Rıza,pafalar bir müddetten
beri Pariste iseler de, bizim semti
mize uğramadılar. (Biz dediğim 
Ahmet Rıza bey, Prens Mehmet A
li ~. NazH11 efendi, bir de ha
miyetinizin, vatanperverliiinizin 
tiikürgüzan olan bu aenak&nnız
dır.) 

Ben zannediyordum ki kendile
rini ölümle tehdit eden istibdattan 
kaçar kaçmaz bizim fırkai hürriye
te mürac-:at. ederler. B · ze değil, 
sefarete ıııttıler. Pariste, ayni yaldız 
da oturur gibi havf ve ihtiraz için
de ömür geçiriyorlar. (Münirin 

- Bilmedi -

MiLLiYET ÇARŞAMBA 

Katledilen Leh 
Dahiliye Nazırı 

Banker I nsull 
Şikagoda se/ ada 

J i \ 
Katledilen Leh Dahiliye Nazırı M. 
Pieratti'yi ölümünden bir gÜn evuel 
Varfouaya gelen Alman Propaganda 

Nc-zırı M. Gobels'i karıılarken 
görüyorn.ınu.z: 

VARŞOVA, 19 (A.A.) - Bugün 
hakkında nr'lli cenaze alayı tertip e· 
dilmit olan Dahiliye Nazrsı Jeneral 
Piyeraçki'nin katli tethişçiler tarafın 
dan Polonya hükWrıet erkanı aleyhin
de hazırlanan auikastlcrin birincisi ol 
duğu zanned lmektedir. 

Bun...,. neticesi olarak. Radikal tef 
kili.tmrn merkezi baa.lmıı Ye hükU -
mele muhalif olan bilumum te+ekkül-

Müsflu banker lnsull'ün 200 bin do
lar kefaleti nakdiye uererek tahliye 
edildiğini telırraf havadisi olarak yaz.
nrştık. /r) ull'ün tahliyeden sonra Şi
ltago kürsüsünde ge.z:erlı.en alınmıf 
bir re$111ini Jercediyoruz. Banlıer a -
leyhindeki dauadan dolayı loiç te ~e-

tanetini ue keyfini lıaybetmemış 
görünmektedir. 

lerin, ileride daha bir takım cinayet· 
)erin kolayca önüne geçilmek maksa
diyle, bir araya toplanmasına. t~~b: 
büa olunmu~tur. Vaziyet, &ak nlıgını 
muhafaza etmektedir. 

Deniz kuvvetleri 

Amerika Japonya ile 
müsavatı kabul etmiyor 
Amerika 2 Okyanosta, l ııgiltere 7 denizde 
alakadardır. Halbuki Japonyanın alakası 

yalnız bir denizdedir . . .. 
LONDRA, 19 (A.A.) - Havas a· ı marahsına ilhh~ ~mıye~ktır. Çun· 

jansı bildiriyor: kü bunu Japony~ _ ıçın ha~ı ~·n~tan ~ 
1935 deniz lronferanaından evvel lııraa ol•un gemı ınşau salabryetile bır-

miizakerede buhrnmağa memur Ameri- likte r::_utlıık bir miiuvata muadil te-
kan ve lngiliz heyeti murahlıasalannın liıkki etmektedir. . • 
temaılan henüz Amerika mümessiJleri- Japonya yalnız bw okyanu.ta ala • 
ne !asiltere b~nin vaziyetini an· kadar olduğu halde Amel'ika iki Ok -
banak imkannu ...,..,_,.;1tir. yanu•!JI. ye lngiltere iııe yedi denizde 

Umumi hiç bir noktai nazar teati e- alakadar olduğu. için, ~"lı:alıla~ na-
dilmemiıtir. Amerika deniz heyeti mu- zari ı.niis.avatm fıl~n pek ~ühım bi~ mu-
rahhaıaıı umumi tonaj itibarile miiıa- savatsızlığa muadil olacagı luınaabnde-
vat teıisi:.e, bu notajı memlelı:etia İhti.. dirler. 
yacına göre tevzi hakkım istihsale ve lnıı:iltere ;ıe görüpneler, bu mülaha-
bu ıuret!e Londra muahedesinin tayin zalara b: ı en , saclece uıul t.akkında 
ettiği tahdidatın tesirinden kurtulma~a ncıktai nazar teatisi çerçevesini pek zİ : 
matuf Japon metalibabna kat'i surette yade tecavüz edecek Ye, J- heyeti 
muhalefet edecektir. murahhasasırun bir aydan evvel muva .. 

1935 konferansına hazırlık olmak salatına intizar edilmemekte olma11 
üzere kararlaıtırdan İngiliz • Ameri- ve görütmelerin mutlak ıun:tte iki 
kan müzakerabrun, daha b'"llar bafla· taraflı olarak kalması :zaruretine rağ • 
maz, Japon deniz siyasetinin ehemmi- men, müzakereler daima bu heyetin mu-
yetli suntte tesiri altında kaldığı an· vualabnın ortaya koyacağı meselelere 
lapinuJctadır. ilk Amerikan fikrinin Ja- doğru tevcih etmekten hali kahnıyacak· 
pon metalihabna kartı bir lngiltere • A· tır. 
merika muhalefet bloku tesisi olduiu Amerika heyeti fimdilik henüz muay-
...., lngilizlerin de bu esas üzerinde gö- yen bir hattı hareketi olınry- lnıı:ilte· 
rüpne tasavvurunu reddetti:kleri hatır- renin vıııziyetiqi bilmemektedir. T ame· 
lanırsa, vuzuh keıpeclen Japon tau.v • men merasime müteatlik bir mahiyet • 
vurlarmın lngiliz ve Amerikan murah- te olan dün sabahki ihzari toplantıdan 
baslarını evve!ce içtinaba çalııtıkları yo· sonra Amerika murahhasları intizar va· 
lu takibe mecbur hıraktığmı miitalıe- ziyetinde ·bulunuyorlar. 
de ve tesbit etmek laznn gelir. M. Norman Davİ• çar~ ...ba· 

Filhakika, tasavvurlar nişi nişi Ja • hı Japonyamn Lonck• ..,firile bir te • 
pon gazetesi tarafından tu ıekil<M hü- masta bulunacaktır. 
liı .. edilmittir. 

1 - Toniliıto yekünunun azaltıl • 
mıuı ve filo ....ıteri eh'adının kiiçiil
ti'mı i 
~ :- Deniz nisbet emsali • lnciliz , 

ri_l<an ve Japon saf harp gemİ•İ &• 

~etlen •rumdaki 5 • 5 • 3 ıiıteminin 
ılgası ve tonilato l>eyeti mecmuuınm 
tıllıdidi esasına müstenit bir pren•ibin 
teklifine teveuül eclilmesi. 

3 - Sili.hların mü .... tı pren•İbİnİn 
kaıbalü. 

4 - Her deYletia keneli ihtiyacını 
tayin hakkının tımnıması. 

Amerika lıeyetj murahhuuı ıon üç 
teı.life ve bilhassa bunlardan 2 ve 4 nu-

Toplandılar 
B()K.REŞ, 19 (AA.) - Küçük iıi

lifnı üç hariciye nazırı bu saıbah tek -
rar toplanarak beynebnilel Yuİyet ı..k
kında gÖriİfllleler ve •alarmda oolrtai 
nazar ittihad.ı mevcut oldoajwıu cör
mütlerdir. 

Yarınki b.i•.·m celaeıı.inclea cıonra bir 
l91.lii nep-eclilecektir. 

KrıJ oaat 20,30 ela M. Benesi ve 13 
te M. Y eYliç.i kat.al etnıittir. Kral oa
at 13,30 da bir öile Y-ii Yet"JDİttİr. 
Öğleden aoara hiç bir cehe alı.tedilme
..Uıtir. 

Mısır Kralı Hz. geliyorlar 
'ANKARA, 19 (Telefonla) - Mısır K11alı Fuat Hz. nin ağustosa

yı sonunda memleketimizi tefrİf edeceği söyleniyor. 

Şavşat muhtacinine gardım 
AlfKARA, 19 ( A.A.) - Hilôliahmer Cemiyeti umumi merkezi Şao 

fal mufacinine teozi edilmek üzere on bin lira gönde:•miştir. 

Şehinşah Hazretlerinin portresi 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Ressam Faik Mualla B. yarın sabah! 

Şehinşah Hazretlerinin yağlı boya bir portresini yapacaktır. 

Muhafızgücü bisikletÇileri Ur /ad 
URFA, 19 ( A.A.) - Muhafız gücü bisikletçileri dün akfam saa 

19 da Urlaya oarmıpar ve şehir me thalinde mektupçu, belediye oe C 
H. Fırkıuı reisleri, oilayet erkanı, mektepliler oe halk ta . :ılından s 
mimiyetle karfılanmışlardır. 

Kağıt ve karton fabrikası için 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Sümer Bank tarafından tesis edil 

mekte olan kağıt ve karton labrik ıuı için klearing mukaoelesi meo 
memleketlerden getirilecek olan makinelerle tesisat ve infaat malzem 
sinin kontenjan harici memlekete i !haline icra Vekilleri Heyetince m ·· 
ıaaa'e oerilmiştir. 

Ru!) sefiri M. Suriç veda etti 
ANKARA, 19. A.A. - Berlin büyük elçiliğine nakledilen Sooye 

büyük e~;isi M. Suriç cenapları burıün öğleden sonra Reisicümhur Haz 
retleri tarafından kabul buyrularak vedanamesini takdim oe Rei 
aicümhur Hazretlerine arzı oeda eylem'stir. 

Bu mülakaua Hariciye Vekili Doktor Teolik Rüftü Bey bulu 
muştur. 

Hamdi Bey 
Viyana sefirimiz bir 
veda ziyafeti verdi 
ViYANA, >9. A.A. - Korreıpondanı 

büro bildiriyor : 
Türkiye sefiri Mehmet Hamdi Bey, 

Viyana sefar.tind<"n 
ayrılmaıı münaseoe- j 
tiyle dün bir öğle zi
yafeti vermittir. Ziya. 
fette Rei•icümhur M. 
Mikla., başvekil M. 
Dollfu11,kabinenin ba 
zi erkanı, helediy< 
reisi, bir çok yükoek 
memurlar, Alman. 
Fransız, Sovyet, Yu
coslavya ve Yunan el
çileri ve zevceleri ha
zır bulunmuılardır. 

Viyanada bir çok 
seneler ifa ettiği va- Hamdi lSey 
zifc esnaımda Viya .. 
nalılann muha1>betini kazanmıı ve Vi
yana di;>lomaainin en sevilen f&hsi
yetlerinden biri olmuı bulunan Hamdi 
Beyin buradan ayrılır.ası her tarafta tees· 
~e karıılanmıttır. 

Cezaları affedilenler 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Dev· 

let emniyetini ihlalden dolayı 12 aene 
altı ay hapse mahküm olarak Ankara 
hapishanesinde bulunan Manioanın Ho
roz köyünden Mümtaz oğlu Haşim i
le katil maddesinden dolayı 12 buçuk 
ı~neye mahkiım olwak Balıkesir hapi-
8anes.inde bulunan Balokesirin Şaınlı 
nahiyesinin Y eroluk köyünden . Ha&an 
oğlu Salihin geri kala~ ~ ıcra 'Ve"' 

killeri heyetince affedılmıştır. 

lbrahim Tali Bey 
ANKARA, 19 (Telefonla) - lbra

lıim Tali Beyin Trakya tnnumi müfet. 
tişliğinin yeni kadrosu için Dahiliye ve
kaletik temaa etme4c ıizere şehrimize 
gehneıine İnti:zar edilmektedir. 

Kız enstitüsünde sergi 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Ya· 

nn aaat 14 te lunet Pap. kız enstitü· 
sünde enatitünün umumi yıllık aer11i· 
ai açılacaktır. Sergi iiç cüa devam e· 
deeektir. 

Aatepte bir idam 
ANTEP, 19 (A.A.) - A-••111 öl

düren, nine.ini , hacııını, eniftesin.i ya· 
ralıyan Kili•li Kötker s.bit otlu Yu
•uf bucün belediye meydamnda ... ıldı. 

MAARiFTE 

OskUdır Amerikan Kız 
Lisesi mezunları 

O.küdar Amerikan kız lisesi 
de, dün öğleden sonra saat 16 d 
bu sene mezun olan hanım! 
diploma tevzii merasimi yapılm 
tır. Merasimde Maarif V eki.! 
batmüfetti,lerinden Selim Sırrı 
de hazır bulunmuftur. Selim Sı 
Bey bu seneki mezunlara bir hi 
be İrat etmittir. Diploma mera 
mi münasebetile talebe tarafınd 
güzel bir müsamere verilmitt" 
Talebeler, İstiklal ma11mı ıöyle 
mi,ler ve daha bazı ~kılar tÖ 
lenmiştir. Bu sene kolej kısmınd 
mezun olan hanımlar •unlardır: 

Ayniye lbrahim, Agavni K 
men, Kristin, Azniyo, Nevrik, A 
fe Vedia, Askanof, Selma Vahi 
Anka. 

Yanlış suaf 
Galatasaray lisesinde balı:al 

ya imtihanları yapılırken, riyaz • 
ye suallerinden biri yanlı, olar 
talebeye verilmitti. Bunun neti 
si, hakkında hiç bir talebe do· 
cevap yazamamqlardı. Maarif 
kaleli, yanlı~ sual verilmesi n 
cesinde muvaffak olamıyan bu 
!ebelerin tekrar imtihan edilm 
rini kararl~tırmıftır. imtihan 
günlerde yapılacaktır .• 

lnkı!lp tarihi imtihanları 
Onivenite inkılap tarihi 

tüsü derslerinin, bu sene, vakit 
lığı yüzünden noksan tedrisi do 
yı!ile, imtihan yapılmama11 M 
rif VekiJeti tarafından taka 
ettirilmittir. Keyfiyet Oniverıi 
ye biklirilmiftir • 

Mekteplerde rergiler 
Sultanahmet ikinci ilk melrt 

ile 44 üncü ilk mektepte de 
benin eli•i sergileri açılmı,tır. 

lkhsat mütehassısı 
raporunu vereli 

İktısat vekileti tarafınd 

Gerek Retat efendi, ııerekse Yu
ı~f İzzettin efencii milletin gaspe. 
dılen haklarını ve kanunu e·--· .. 
• d d • 1 · • ~ısını ıa e e ecel'• erı cıbetle onlara h · . 

r 
l ECNEBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ ) 

memleketin iktısact'i, zirai ve 
nai vaziyetini tetkik ettirmek · 
Amerikadan celbedilmiş olan m 
tehauı• Mösyö Door'un riyas 
altındaki heyet vıızifesfoi biti 
ve raporunu vermiştir. 

met etmeği bir iftihar b'lin'z ız 
S 

.. ,, 
ezai bey lv nisan tarifıtı· dı· -

b. k b ger 
ır me tu unda Şurayi Ümmetin 

neden Avrupada çdc•madığıru · ah 
ederek diyordu ki: ız 

"Gazetemizin dahili havadisler 
l<ısmı lütuf ve himmefnizle fevka
lade bir ehemmiyet keapediyor. Se 
faretler bile dahili havadis almak 
için gazetelerimizin çılmıaamı bek
liyorlarmı,. Maatteessüf gazetemiz 
Mısırda çıktığı için biraz geç kalı
yor. lngilterede, hatti lsviçrede 
çıkarmağı düfündük. BiJ:r miainiz 
en büyük mani nedir? Mürettip 
bulmak! Çünkü Avrupada çıkacak 
gazete için öyle bir mürettip bul
malı ki hükümeti bamidiye satın a
lamasın. Onu nereden ve nasıl bu
lalım? Çünkü burada sefaret bizim 
mürettibi alamk için binlerce frank 
vermeğe hazır. itte sırf bundan do
layı gazetemizi Avrupada çıkara-
mıyoruz." 

t in efendi-

..... ....................................................... , ..... 
Türk milletine selam 

lran gazetninin bir 
başmakaleainden: 

U-.ı müddettenberi biribirile gö
rÜpnek arzıuunda bulunan iki bü
yük fel ve ulu rehber, yakın bir :ıı:a
mand a ilk defa kardef ve ıuımimi te
lakiye nail oluyorlar. 

Bu iki feukalade fGlııtiyetin yek
diğer.'ne uzattıkları hararetli, aami • 
mi ve kuvuetli eller, lran ile Türkiye 
milletinin samimi ue kardef elleridir. 
Her iki milletin, milliyet rulou ue ta
rihi mefahiri ••ç•n aaırlann .o<rve•İn· 
den bu fQftlı ve büyük mülakata na:ıı:ır 
ılır. inanın tarihi fere/ ve azametine, 
Türkiyenin aarlardanberi namdar 
bualet ue faloametine rağmen _, a• 
•ırlarda birçok deaiaeye kurban olan 
Ve müıkültit ve azap içinde kıuranan 
ha- iki millet buııün fark mulı'tinde 
görülen memnuniyet ue meurTet ni
daları içinde en hayırlı ue kalbi te • 
mennilerini bu ilti uaıtan eulôtlına it
hal eder. 

iki deiifik nuru ha'z. olan rJe ayrı 
a-.ırı iki tanda parlayan günq ve hi
lal hakikatte birdirler ve beıeriyet 
tarihimle iki kardef millet 'n bayrak-

ri Türkiye h ·ıati olup asırlardanberi 
iki milletin bafl üatünde dalgalanan 
bu iki bayarğın etekleri biribirine bi
tifnıiıt 'r, Bu eteklerin altında iki bü
yük ıef, kardeılik hissiyatını müteka
bilen Uıloar edeceklerdir. 

Gcu:i Mu.tala Kemal Hcu:retleri, 
lran Şeloin,aloı Pehlevi Hazretleri ile 
ilk mülakatında elini a;ı;'z mı'»alirine 
uzattıiı zaman taralf!ynin ellerinden 
du,,duiu hararri, iki kardeı milletin 
kalbinin derinlifüulen •elerek en bü
yük fef ııe rehberleri vasrtasiyle b 'ri
birinin kalbine akacak olan bir su:ak
lıktır. Bunun .._,.. lran ile T iirlıiye-. .. , 
nm müstakbel dmrlerinde O,ikiir ola 
cakhr. 

Bu iki rehber, milletler'nin büyük 
lüğü, istiklali ue teceddüdü uğurunda 
mefQkkatler çekmİf, uatanlannın te • 
rakki yolunda ilerleme.; haklıınJa me 
•ailelerinin netice.U.i görmek bahti
yarlığına nail olmakla çok memnun 
ue müaterih bir vicdana maliktirlar. 

Bir millette büyüklük, umran ue 
ıereF yola armalı en parlak İflerden -
Jir. Bu asırlarca yafıyan m"lyonlarca 
nülunın saadetini. ta..zarnmün eden ı;e 
bir m 'ilet tarihinin sahifelerini iffi· 

ile G.ızi Mustafa Kemal Hazretleri bü 
yük uatan ve milletleri hakkında ta
hakkuk e!tirmeğe muualfak olmuılar 
dır. Türkiye ve lran mili.etleri dünkü 
ve bugünkü vcuiyetleri biribirine mü
ıabih ve yakın olan iki karJeıtirler. 
Bu ilri millet geçen aarlarda. siyasi 
:rstihaleler geçirmif büyük hadiselere 
ıahit olmuı, müfkülata ve tecauüzle • 
re uğrarr«f, ağır mc.aip çekmiştir. Bi
laloanı ba ilıi memleket rıe millet ati· 
sinden' tamamile meyu.s bulunduğu 
ve müıküliit içerisinde. kıurandığı bir 
az.manda iJ.i büyük faloaiyet, iki kuv· 
ııetli fikir, iki ıuıtanoeruer rulo, uatan 
tarının inkifaf ve terak~ için ~ua~ 
.ıoam meıuıi aarfetmiflerdır. lkı_ nur, 

" 
'k. __ 'eketin aJlıunJan dogarak err ımenu d •.. 

milletin içtimai hayatın a ~nu.'.'4:. çı • 
kan korkunç bulutları,_ m~fkulöt ve 

•. _, _.,_t volu uzerinden kal-
manıcuan, aaa.a~ . k' . .. 
dırarak, louırünkü lnınla Tiır ıyeyı ov 
cude getirJiler. , 

Vatandaılarımız uatanlar!nın e~ı 
karanlık devirlerini bil;rler .. Az bır 
müddet ;ıarlırıda, loüyük Şeloın_.,.hlan 

. d ·••kua gelen tebeddul ve te 
aayesuı e v- •

1 
.. _ ı d' 

cld "ti . tamam• e gornwf er ır. 
ı=:e u erı k • .. . • 
T .. k' ., h' memle etirnuın ua:ıı:ıye· 

ur ıye CJ!' ı . b l · · ~ ette u unuvor 

z.i Mustafa Kemal Haz.retlerinin zulou 
runa bakarsak, b·u iki memleketin ua· 
z.iyetlerinin tamamile bir:birine ben· 
zer olduğunu görürüz. 

Türkiyenin geçmif ua:ıı:iyet~ ""!'. · 
kında tafsilat uermek ve ltendılennın 
milli reloberülı hizmett.rini aaymak 
istesek, makalem~i. bir lıitap ha.~~e 
nefretmek lazungelir. Şurada Turkı • 
yenin büyülı re~beri ~cui_ Hazretle • 
rinin memleketın uaz·yetı hakkında, 
BüyÜlı Millet Meclıi:;inde 48 saat rü • 
ren nutuktan bir kınnını naklediyo • 
ruz: Gazi Haz.retlerinin tarihi nutuk. 
larınd"'! alınan bu kıamları aynen 
kaydettikten aonra muharrir makale
sine fÖyle devam ediyor: 

Türkiye, Gazi Muatafa Kemal Hz. 
nin :ıı:uhunmdan evrıel yukarıda :sik • 
redilen ua:ıı:iyette idi. Buııün büyiilı te· 
rakkilere eriımif ve içtimai saadete 
nail olmuftur. 

B• büyük -adet bütiin dünyanın 
na-re dikkatini celbetmekten loali 
lıa"'-nlfhr. Türlr'yenin bu teraklıi 
derıre8İndedir ki ŞehİnfGlo Pelolevi H z.. 
Türklerin büyük fefi ve ulu rehberini 
görmek için Ankarayı teıril buyura
caklar, kardef ue ıuıdık bir milletin . 
.samimi h 'ssiyatile karfılacaklardır. 

milleti ı · "le Türk mille-

~ösyö ~oor perşembe günü 
merıkaya gıtmek üzere Ankara: 
dan şehrimize gelmittir. 

Mösyö Door , matbuata ver 
mek üzere, raporunun bir hüli 
sını da İktısat vekaletine verm · 
tir. Vekaletin bu raporu neş 
ceğoi ümit edilmektedir. 

Gene Amerrkadan getirilmif 
lan profesör Kemmerer de M 
kez Bankası ve Devise kont 
hakkında tetkikat yaparak vek' 
te bir rapor verecektir. 

Bu rapor Mösyö Door'un ri 
seti altında bulunan heyetin ve 
diği raporu tamamlamıı olaca 

Proiesör Kemmerer ile ber 
ber çalııacak olan profesör W 
tlesey de yarın tehrinrize gelec 
ve hep birlikte Ankaraya gidec 
!erdir. 

M. Barthou Bükre~e gi 
PARIS, 19 (A.A.) - M. Bar 

refakatinde Romanyanın Pariı sefiri 
Ce•iano olduğu ~al.de, dün akfAJD B 



(fELE®\I 
Buz dolapları ... 

Bir kere dolap insana pek iti -
mat telkin edemiyen bir nesneiır. 
HahnmclaJır: Bir gün kurnazlıği
le maruf bir a~kadaşla yakın şehir 
lerden birinde bir otelde idik. Bir 
dava işi için haylice kalabalık git
tiğimiz bu otelde diğer arkada#ar 
da vardı. Kurnaz arkadaşımla ba
na verdikleri odada bir dolap var
dı. Diğer odalarda yoktu. Dolap
sız oda sakinlerinden birisi şika
yet makamında dedi ki: 

- Yahu:' Sizin odada dolap 
var. Bizimkilerde yok! Bu ne hak
sızlık ... 

Ben derhal cevap verdim. 
- (Kurnaz arkoJapmı gintere

rek) Ali, belki birini dolaba ko
yar diye dü~nmü?er de vermİf
lerdir ... dedim. 

Lakırdı, lakırdıyı açar. ı,te bu 
dolap hika~ile buz tlolapları bah 
l'İne geçeceğim .. 

Ôtedenberi, beleıli!enin buz 
bayii - her kimse - şehırde az buz 
•atıldığından şikôyetçidir. Niha -
yet araya taraya bunun sebebini 
elektrikli buz dolaplarında bul
muşlc:r .. Bunu iddia etmek şehirli
nin mali kudretini bilmemek de
mektir. lstanbulJa buz sah,.nı 
sarsacak kadar buz dolabı alacak 
kaç aile vardır? Bu dolaplar dört 
beş yüz liralık ,eyle·ıılir. Şehrin 
ekseriyetini teşkil edenler içinde 
böyle dolap alacak aile adedi bil
mem beşyüzü bulur mu?. 

Muele şudur: 

En çok buz sarleden dondur
macılar, lokantalar, yağcılar şim
di soğutma d<)lapları alıyor ve şe
hir buzundan istifade etmiyor. 
Buna ne yapılabilir. Halkı kendi 
ıuyunu kendi soğutmaktan mene
demeyİz a... Bizde bir garip hal 
vardır. Mesela halkın fena buz 
almaması, pahalı buz almaması i
çin belediyeye imtiyaz veririz. Der 
ken bu imtiyaz yüzünden halkın 
haklarına bir takım kayıtlar vur
maya kalkılır.. Halbuki ilk mak
sat belediyeye kar temininden zi
yade şehirliyi korumak idi. Ekse
ri belediye elindeki imtiyazlar 
hep halk nel'i için verilmiş iken 
aonuntl.. memur gayretkefliği yü
zünden ôdeta vergi şekline sokul
Jllak İstenir. Bazı tramvay şirket
lerine irat temini için otobüslerin 
yasak olunması gibi. 

.Şimdi hatınma weldi. Buz aarli
:ııatı çok olsun diye buz dolapları
nı kaldınrlarsa, acaba hallı suyu
nu kuyuda soğutur diye kuyuları 
ne yapacaklar? .• 

Bana sorsalar hemen fU ceoabı 
veririm: 

Minarelerle tıkamalı! 
FELEK 

imzasız mektup yazan z&ta: 
Sorduğunuz meırele benim de 

gözüme ilişti. Bilmem kayılı ziflen 
mesi hilıôyeaini bilir misiniz?. 

F. 

"D,, grupunun sergisi 

kapandı 
Taksimde Taksim bahçesi ya

nındaki ( Dağcılı~) klübünde açıl
ını§ olan "D,. grupunun üçüncü 
resim sergisi dün kapanmı§tır. 

Sergi, grupun diğer sergileri 
gibi halk tarafından büyük bir rağ
bet görmüş, ve kalabalık bir ziya
retçi kütlesi tarafından gezilmiş 
ve beğenilmiştir. 

"D,, grupu birkaç ay sonra dör
düncü sergilerini açacaklardır. 

1 BORSA 1 
( !~ Bankasından alınan cetveldir) 

19 Haziran 934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR ! TAHViLAT 
l ı t i kraz.ı da~ili 93 Rıl\hm 17,75 
1933 Erıanı 93.7!;, Mümessil 57 
Unit !irk 28,SS •• 11 •7,65 

il 28,30 " 111 50 
.. 111 28,30 .. 

ESHAM 
1, Bank••• Nama 8,.25 Reji Kupon• 

" ., Hamiline 8 .25 s uz 

.. ., Mücsais S8 ~ =~~':,n 
Türl.. iye Cümhô· SO Çime-n t o 
riet llaın kau SS, ıttihaıt dey. 
Tramvay 3S.ZS Şark d ey. 
Anadolu 1-li ıse 'Z7,75 Dalya 
Şr. t-lay riye 15 Şark m . ecı:a 

2.50 
11.SO 
19,40 
11 .60 

16 
1.25 
1 .55 
J.80 

ÇEK FiYATLARI 
Londra 634.SO i Prağ 19,13.SO 
p . 12 n.ı .50 Btrl in 2 .08,97 
arıs ,u- 5 83 <o 

Nüyotk 79,5 1.57 M adr it · , ~ 
Milano 9 ,22 Bel gra l 34,92,14 
Cf"nf'vre 2,44.SO Zlo t'- 4,19,75 
At ina S.l,S6 ı P engo 3,94 . 1 ~ 
Brükse l 3 40,50 Bükrct 79,61 ,7a 
Amıterdam 1,17 ,16 Mo ıko.,a 10,90 
Sor ya 64 ,64 Viy111ua 4 ,29,62 

N U K U T (Satıf) 
Kurut Kurut 

20 F. Franan: 1 il'l 20 f. laviçre 803 
J r~oiar 117 1 Pe:ıeta 18 

l ~:le A•- 22 1 Mark 49 

21 Kur Çek. 106 t Ze!oti 20.so 
20 ı ..... 2 l 20 Ley 

. ., 
1 l•ter1in 6.3~ 20 Dinar 53 

20 Liret 214 l Çerno"i' -.-
20 F. Belçika 115 Alttn 9,2S 

20 Drahmi zı 1 M<"cidiye 35 1 .2 . C'l.-,._:_ A3 Banknot 237 

MiLLİYET ÇARŞAMBA 2D HAZiRAN 1934 

• • 
ŞEHiR HABERLERi 

"' 1 G" "fi; ~ 11nu;-:~1 
ı -- - · • .l'I 
1 

Dilencilik! 

EKONOMi 

Yeni ticari 
Müzakereler 

Dün Ticaret odasında 
bir toplanh yapıldı 

l!<hsat veJcaletinden gelen müs
tacel bir emir üzerine dün, tica -
ret ve sanayi odl.sında mühim bir 
toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantıda muhtelif zümre
lere mensup birçok, tacirler de fıa
zn' bulunmutlardır. 

laveç, Danimarka, Holanda, 
Yugoslavya, ve Japonya ile yenr 
ticaret itilaflan akti etrafmda ba
len müzakereler cereyan etmekte
dir. 

Dünkü toplantıda bu memleket
lere gönderebileceğimiz ihracat 
emtiası hakkında görüşülmüş, bu 
sahada rastlanan güçlükler teabit 
edilmiştir. lçtimaa i§tirak eden ha
lı, tütün, kuru meyva, zahire, ya
pağı ve ti'Mik tacirleri ile uyu§tU
nıcu maddeler inhisarı murahhas
ları icap eden izahatı vermişler -
dir. 

Ticaret Odası, toplantı hal<l<ın
da bazırladığı raporu bugün ve
kalete bildirecektir. 

Kunduracı !ar !op!anıyor 
Kundura sanatkarları, imalci

leri ve dericilerinin iştirakile, cu
ma günü batkevinde büyük bir kon 
gre toplanacaktır. 

Bu kongreye i§tirak edecek ya
kın vilayet{er murahhasları, bugün 
!erde şd:ırimize geleceklerdir. 

İsveç V eliahti 
Asarı atikayı tetkik için 

şehrimize geliyor 
lsveç veliahti Gustav Adolff 

Cenapları eylulün birinci haftann 
da •ehrimizi ve Ankarayı ziyaret 
edecektir. Veliaht Hazretleri hu
susi bir vapur ile seyahat edecek 
ve evvela ltalyaya oradan Yuna -
nistana uğradıktan sonra tehrimi
ze gelecektir. Gustav Adolff Ce
naplannın seyahatlerine tahsis e
dilecek vapur henüz malum olma
makla beraber elyevm yapılmak -
ta olan Svensko Arient Linien 
kumpanyasının Sis Vaıaland va -
purile seyah&t etmeleri muhtemel 
dir. 

Asarı atika mütehassuı olan 
veliaht cenaplarının seyahatten 
maksadı sarkta b&:r.ı tetkikatta bu
lunmaktı;. Ankarayı ziyaretlerin
de Gazi Hazretleri tarafından ka
bul edileceklerdir. 

Veliaht Hazretleri Ankaradan 
otomobil ile Filistin ve Iranı da 
ziyaret edeceklerdir. Iranda bir 
]sveç asarı atika heyeti, bazı 

hafriyat yapmaktadır. İsveç veli
ahdi cenapları orada yapılan haf

riyatı göreceklerdir. 

Ankarayı ziyareti esnasında Eti 
medeniyetini meydana çıkarmak 
için yapılan hafriyatı da zir~ret 
etmeleri muhtemeldir. 

Ankarada bulunan İsveç sefiri 
bugün ~hrimize gelecek ve ve~i -
aht cenaplarının Yunanistanı zıya 
retine ait mesai! hakkında Yunan 
hükumeti ile görü~.crıek üzere Ati
naya gidecektir. Sefir, ayni za -
manda l.veçi Atinada da temsil 
ebnektedir. lsveç gazetecilerin
den M. Sven Andera Gote Auren, 
refakatinde birkaç kifi bulunduğu 
halde evvelki gün otomobille feh 
rimize gelmi~tir. lsveçli meslekta. 
'rmız, Gustav Adolff ~napl~rı~~n 
fehrimiz ve Ankarayı zıya~etı mu
nasebetile, lsveç gazetelerıne, mem 
lcketimiz hakkında makaleler ya • 
zacaktır. 

lh _____ K_u_··-çu_··_k __ h_a_h_e_r_I_e_r _____ , 

'f. İktısat vekaletile temas et
mek üzere Ankaraya giden Li
man Şirketi müdürü Hamdi Bey 

h . . d , 
dün şe rımıze önmüştür. 

·Y. Yugoslavyanın lstanbul Ce
neral konsolosluğuna tayin edil
miş olan M. lvo Vukotiç, Belgrat
tan otomobille şehrimize gelmiş -
tir. 

'f. Alemdar nahiyesinin Divan-
yolundaki bina~ında pe11embe ak 
~1 saat 20 de Dr. ismet Kamil 
Bey tarafından çocuk b~ımı m~v 
zulu bir konferans verılecektır . 
Bundan sonra da Vildan Zeki Ni
yazi Bey ve taleheleri ta.rafından 
bir konser verilecektir· 

1atanbu) mmta'kası san'at mektebinden bu sene l'l.elektrikçi, 10 tes
viyeci, 7 marangoz, 2 11hhi teN.atçıve iki de demird olma.k üzere 35 
efendi mezun olmuftur. Bu efendilerden bir kısmının grup halinde res
mini koyuyoruz. 

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

Yüzde yarımlar 
Tevzi ediliyor 

___...,_ 

Müzayc;:lcler komisyonun 
gösterdiği yerde yapılacak 

Gayrimübadillere "tihkakla: ı
na mukabil yüzde yarım nisbetin
de para tevzii için, Maliye Vekale
tinden takdiri kıymet komisyonu
na emir verilmittir. Takdiri kıy -
met komisyonu tevziat için lazım
gelen hazırlığı yapmaktadır. Ya -
kında tevziata başlanaoalctır. T ev
zi edilecek para, Yun&n hükümeti 
tarafından muhtelit ~übadele ko
misyonuna verilmiş olan 25 bin ln 
giliz lirasından ibarettir. Bu, bi -
zim paramızla 160 bin lira kadar
dır. 

Maliye V eki.Jetinden verilen e· 
mir mucibince, 'imdiye kadar Zi
raat Bankası tarafından müzaye -
de ile satılmakta olan metrUk em
val müzayedelerinin, takdiri kıy
met komisyonunun ne:r.&reti altın
da yapılması bildirilmiştir. Gay: i
mübadiller cemiyeti esa&en Maliye 
Vekaletinden böyle bir talepte bu
lunmu,tu. 

Müzayedeler bundan sonra Zi
raat Bankasında y&pılmıyacak, 
takdiri kıymet komisyonunun gös
tereceği yerde yapılacaktır. 

Takas tahkikatı 
Mevku flar gösterilen nakdi 

kefaleti veremiyorlar 
Güm:ükte çalıtan takas suiistİ · 

mali tahkik komisyonu, dün bazı 
memurların ifadelerini tesbit et -
mi' ve verdikleri izahatı dinlemiş 
tir. Alakadarların verdiği izahata 
göre; suiistimal tahkikatı bir ay 
içerisinde ta.m&mile ikmal edile -
cek ve merele doğrudan doğru
ya Adliyeye intikal edecektir. 

Komisyon, suiistimal i'indeki 
mesuliyetleri idari cepheden de tet 
kik etmektedir .. Eslj takas heye· 
tinin vaziyeti henüz etrafile tes -
bit edilmediği için tahkikat evra
kı tamamen hazırlanmanu~tır. 

T a.k&s suiiatimalinden dolayı 
tevkif edilen limon kralı Diyaman 
dinin tal:liye hakkındaki müraca -
ati tetkik ve dün akşam k&rara 
raptedilmiştir. . 

Hakim Limon kralı Diyamandı 
Efendinin 12 bin lira kefalet ver
mek ,artile tahliyesini kararlaştır 
mıtbr. Ancak bu kefaletin nakden 
veyahut devlet eshamı ola, ak ve
rilmesini ,art koymu,tur. 

Diğer taraftan evvelki gün 35 
er bin lira nakdi kefaletle tabii -
yelerine karar verilen Mehmet Kn 
sım ve Fazıl efendiler bu parayı 
veremedikleri için tahliye kara -
rından istifade edememiflerdir. 

Vekilleri Remzi Nazım Bey bu 
kefaletin mik<1arına ve nevine iti -
raz etmistir. itiraz İstidaları bugün 
&ğır cez~ya verilecek ve 35 bin Ji. 
ranın indirilmesi ve kefaletin ma· 
li vey& "'1ısi kef P.I<:} clarak t&yini 
ntenilecektir. 

MAHKEMELERDE 

Türklüğe hakaret 
Eden ecnebi --

Dün sulh mahkemesi 
kararile tevkif edildi 
Kibrit ŞiTketi müdür muavini 

M. Himan:1 dün Sultanahmet ikin
ci sulh ceza hakimi Salıihattin Be
yin kararile tevkif edilmittir. M. 
Himans makamında Tü,klüğe ha
karet etmekten suçludur. Hakkın
da takibat yapılması için mezuni
yet alınmıt ve sulh mahkemesince 
ısdar edilen tevkif müzekkeresile 
dün ak'am tevkif edilerek tevkif
haneye naklolunm~tur. 

Müddeiumumilik M. Himans 
ve hakkındaki tahkikat evralonı 
beşinci istintak dairesine tevdi et
miştir. 

Tarı varurundaki şampanyalar 
Vapurculuk tirketinin son sa

tın aldığı (Tarı) vapuru limanı
mıza geldiği zaman, gemide bulu
nan ,ampanyalardan bir !..ısınının 
gizlendiği, ayrıca iki komanya lis
ted tanzim olunduğu anlatılmıt ve 
ikinci kaptanla bir kamarot 8 in
ci ihtisas mahkemesine sevkedil
mi~lcrdi, 

Bu muhakeme, son celsesinde 
yeni bir safhaya intikal etmiş, Va
purculuk şirketi meclisi idare re
isi Ruten, geminin süvarisi Azfa 
Mahmut Beylerle, acente katibi 
Balıkçiyan ve muhafaza memuru 
Tahir Efendiler de suçlu sıfatile 
duru,maya ithal edilmitlerJir. Ta 
n vapuru, Karadeniz seferinden 
döndüğü zaman muhakemeye de
vam edilecektir. 

Genç talebenin 
Resim sergisi 

Ortamektep talebesi de 
resim &ergisi açıyor 
Cümburiyet orta meketp tale -

helerinin resimlerinden mürel<l<ep 
bir sergi hazırl&nmıştır. Bugün öğ
leden sonra saat beyte Beyoğlu 
Halkevinde açılacak olan bu ter
gi Cümhuriyet orta mektep talebe 
!erinin resme kartı ne kadar büyük 

· bir sevgi ve anlayıtla çalıtmıt ol
duklarını isbat edecektir. Resim 
muallimleri lihami Beyin gayreti
le vücut bulmu• bu eserlerine ken
disinin delaletile açılacak olan bu 
sergi sanatin safiyet ve sam:miye
tini göstermektedir. 

Sergi Beyoğlu Halkevi salonla
rında umuma açık bulun&cak ve 
ücretsiz gezilecektir. 

Litt ve orta mekteplerde trM>yı.ta iiç numaradan eksik not alan ta
lebelerin imtihanlanNI t.a,lwuııı~rr. Yukarıdaki reaisnde lstanbul Kız 
lisesinde talebeleri imtihan /u(pısıntla tekrar kitaplarına gözgeulirir
ken görüyorsunu~ 

1 BELEDiYEDE 

Doktorların 
Cuma ruhsatiyesi 
Kazançlarının yüzde onu 

üzerinden alınacak 
Doktorların cuma ruhsatiyesi 

için Dahiliye Vekaleti belediyeye 
bir t&mim göndermittir. Bu tamim 
de doktorlardan ruhsa.tiye harcı 
olarak varidatı gayri!afiyelerinin 
yüzde onunun alınması bildiril
mektedir. Cuma günü muayeneha 
nesini açık bulundll!"an doktorlar, 
ayni mahalde ikamet te ediyorlar
aa, cuma ruhsatiyesi harcı olarak 
yüzde bet vereceklerdir. 

Belediye, ditçiler, kabileler hak 
kınde ne muamele yapıl&cağını Da 
hiliyeden ayrıca sormu~ur. 

Sebze pahalı 
Bu sene sebze fiatları çok yük

sek-tir. Ali.kadarlar, sebzenin pa
halı olmasının sebebini, yağmur
suzlulcta bulmaktadı. lar. Maama
mafih, umumi havayici Z&r'Uriye 
fiatlarında yapılan ihtika~ ~ebze 
fiatları üzerin<le de yapılmakta
dır. Sebrin muhtelif semtlerindeki 
fiatl~r, kat'iyyen biribirini tutma
maktadır. Bilhassa sayfiyelerde, 
adalarda sebze çok pahalıdır. Şe
hir içinde pazar ye: !erindeki fiat 
lar bir mi..li fazlasına satı~ yapıl
r:>aktadır. Adalar gibi, uzak say -
fiyelerde pazar kurulmaması seb -
zenin pahalı s&tılmasının sebeple
rinden birini teskil etmektedir. A
dalara gelen v.; satış yapm..'1<. iste 
yen, sebze yüklü kayıklara da, ma 
lı satmalan için belediyece müsaa· 
de edilmemektedir. 

Belediye lktı~at Müdürlüğü 
sehze pahalılığı ile ıimdilik alaka 
dar olmamakta ve yapılmakta o -
lan halin in~atının bitme•ini bek
lemektedir . Belediye lktısat mü
dürlüğiinün noktai nazarına göre, 
hal in~ edilince, sebze ve halden 
geçecek yumurta, patates ve envaı 
gibi maddeler ucuzlayacaktır. 

Hdin inf8atının bitmesine da
ha altı ay vardır. O vakte kadar 
y&:r. sebzeleri çoktan bitmiş ola -
caktır. 

Diğer taraftan ka.hzunallar da 
belediyeden fikayetçidirler. Alaka 
darlarla yaptığımız temaslara gö
re, hal illf'l edilince, sebze fiatla
rı, belediyenin noktai nazarının 
aksine olarak, daha pahalıla,&cak 
tır. Çünkü mutavassıtlar çoğala
cak, halden resim alınacak, ham
ma.liye masrafları ve saire fiatlar 
üzerine binecdctir. 

On para daha 
Belediye, bugünden itibaren 

tatbika ba~l&nacak olan ekmek 
narhını, dokuz kuru' otuz para ola
rak tesbit ebnittir. Haziran birin
de ekmek narhı, tesbit edilirken 
70 para vergi zamm~.? beraber 9,20 
kuru§ olarak ilan edilmi~tir. Yeni 
mahsul çıkacağı halde ekmeğin 
on p&ra artman gayri tabii bulun
maktadır. Halbuki geçen sene bu 
vakit ekmek 7,20 kuruştu. Ekmek 
fiatlarının önümüzdeki haftalarda 
imne!i beklenmektedir. Bugün -
den itibaren francalaya da yirmi 
para zammedilmittir. Francala 
ı4,20 kurut olmu,tur. 

Yol parası vermeyenler 
Yol parasını vermeyen mükel

lefler, belediye tarafından hapse 
mahkum ettirilmekte ve parayı ve 
rinceye kadar hapiste tutulmakta 
idi. Adliye Vekaleti gönderdiği hir 
tamimde, bu hususta tahsili emval 
kanunu mucibince hareket edilme 
sini bildinnekte, mükelleflerin gay 
ri muayyen ve uzun bir müddet ha 
piste bırakılmasının kanuni olma
dığı tasrih edilmektedir. 

Emniyet Müdürlüğünde 
Emniyet müdürlü" ü ikinci şu

be müdür muavini İhsan Beyin em 
niyet işleri umum müdürlüğünde 
bir şefliğe tayin edilmesi üzerine 
müdür muavinl1ğine Amasya em
niyet memuru Sabri Bey tayin e
dilmiştir. 

Hizmeti askeriyesini ifa et -
mekte bulunan ikinci şube müdü
rü Demir Beyin vekaletini de dör
düncü şube müdürlük vazifesi baki 
kalmak şartile İsmail Rasih Bey 
ifa edecektir. 

Mevlidi nebevi 
Istanbul Müftülüğünden: 
24 Haziran 934 Pazar günü Re

biülevvelin 12 sine müsadif olmak 
la önümüzdeki Cumartesi günü ak 
lf'l1DI (Pazar gecesi) Hazreti Pey
gamberin veladetleri gecesi oldu
ğu ilan olunur. 

lstanbulıtn yüzkarası, dilencile~ 
clir. Sen.,leıdenberi bu tufeyli 
mahiuklarla mücadele edildiği 
halde bir tiidü bafedilemedi. Bir 
türlü önü alınamadı. 

/stanbul .<okakları hergün do
lup dolup bo~alıyor. Dilenci ordu
ları caddeleri İstilii ediyor. 

Bunun sebebi nedir?. Ve nasıl 
önüne geçmek kabildir? 

Geçen gün Istanbulda hayat 
pahalılığının mevcut olduğuna 
c!air yazdığım bir yazıda, hayat pa 
ha/ılığı ile, belediye mezat ve ter
hin idareleri muameleleri ara · ın
da bir münasebet bir rabıta oldu
ğunu izah etmiftİm. Bunu okuyan 
bir dostum bana; 

- Yalnız bu mu ya? dedi. Di
lencilerin çoğaldığını görmüvor 
musun?. Bununla hayat pahalılığı 
arasında bir münasebet yok mu? .. 

Hayır; bununla hayahn ucuz 
ve paphalı olmasının hiç bir alaka 
sı yoktur. /stanbulda hayatın çok 
ucu::: olduğu devirlerde camilerin 
önü dilencilerden geçilmez bir ha
le gelirdi. Dilenmek satle mai1e
tini temin etmek için liizıtnl{elen 
vasıtaları istiane etmekten ibaret 
değildir. Birçok dilencilerin nice 
benim diyen kimselerden /azla fHl 

raları vardır. Buna rağmen hiç bir 
zarıan dilencilik yapmaktan fa
riğ olmazlar .. l'lemek ki dilencilik 
bir ihtiyacın deb ·1 bir "haleti ruhi
ye" nin mahsulüdür . Bunları so- ı 
kak ortasında dilenmekten menet
seniz, başka türlü dilenmenin. a -
vuc açmadan dilenmenin usulünü 
bulacaklardır. Ce.,,iyeti be~erive 
içinde bQyle geçinen tufeyli/er 
yok mudur? 

f'••no ita tt .,e V!ln.,,.,alı '',....rrha
met" i mi ortadan kaldırmalı? 

Bunu beserin kalbinden silme
ğe imkiin .~oktnr. Ve onun tabia. 

el h h . .b." • t" t tın a er ı& t:• ı mername e 
esa8en mevcuttur. Acıdığı zaman, 
yüreği yufka olduğu zaman vere
cektir. 

O halde milletin anlayıı; ı;eııiye
sini, okuyuş seviyesini, nlılô~vatı
nı, maarilini mi yükseltmeli? ... 

Bunun bütün diğer fenalıklar ii
zerinde olduğu gibi, d'lencilih i · 
çin de hayırlı tesirleri olacaf;ı süp
huizJir. Fakat yakarıcfa deı!iği
miz gib! clilcncilih bir hastalıkttr; 
bir hôleti ruhiyedir. Bununla mü
cadele etmek çok ZO'"dur. Ve bir 
takım Avrupa nıemleketlerinde de 
vaziyet aynidir. Bunun için acaba 
vaktile lngilterede, Kraliçe Eliza
beiin yaptığı gibi dileneni, tıe di
lenciliği, para vererek tıe«r>ik ede
ni siddetle cezalandıran bir ka..un 
m~ çıkartmalı? Bunu alakadarlar 
takdir ederler .. 

Fakat herhalde dilmcileri ya
kalayıp mahkemeye ve· mck. t·e 
bir halta ve on gün onları bele ' i
ye hizmetlerinde kullanmak i in 
bu/emek, derde deva teshil e'' c
cek bir tedbir değildir. ÇÜnkü be· 
tediyenin zaten kendisine mahs u 
amelesi vardır. Dilenciler o•ada 
fuzuli bir seki/de oturup, yiyip i
çip yatmaktan ba~ka bir fey yap
mazlar. Zaten i:.tedikleri de bu 
değil midir? 

Mümtaz FAlK 
~~~~-~-·--------

yeni Bursa valisi 
Birinci umumi müfettişlik baş· 

müşavirliğinden Bursa valiliğine h 
yin edilen Fazlı Beyin dtin An!. a
radan Bursaya hareket ettiği ha
ber alınmıştır. 

Fazlı Bey Karaköye kad r tren 
le gelecek ve oradan otomohil ile 
Bursaya gidecektir. 

Fazlı Beyi İstanbullular iyi t:ı· 
nırlar. Burada ve İzmirde de va
li muavinligi etm:ş, vazifeseverli
ği , ve iş sahiplerine gösterdiği t~s· 
hilat ile kendisini herkese sevdır
miştir. Yeni "fazifesinde de muvaf 
fakıyet dileriz . _.,__ 

Alibey köyünde mezbaha 
Bir şahıs, Alibey köyü ihtiyar 

heyetinden müsaade alarak yap -
tığı mukavele ile orada bir mez -
baha inşa ettirmeg<:> ba§lamıştır. 

Aldığımız malumata göre, köy 
ihtiyar heyetinin böyle bir muka
ve!e yapmaga salahiyeti olmamak
la beraber mezbaha inşası da bazı 
şartlara mütevakkıftır. 

Bu sebeple inşaatın men'4 hak
kında dün vilayetten tebligat ya
pılmıştır. 

AFYONK AHiSA 
MADEN SUYU 

En sıhhi sofra suyudur. 
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( ___ T_A_R_I_-H_I_~ _M_U_--_L_A_K_A_T __ )'(-Öz dilimizle 
17 nisan 934 tarihli Hakimiyeti Mil

liye gazetesinde yükıek ehemmiyeti· 
ne itaret ettiğmiz tarihi müliıkat ya
pıldı. 

Şehinşah Pehlevi Hazretleri, Türk 
hududuna ayak bastıkları andan iti· 
baren her geçtikleri yerde, Türk bal· 
kının candan gelen &evinçli tezahürle
rini toplaya toplaya Ankaraya vasıl ol· 
dular. 

Gazi Aokarası, kardeş millet hü
kim dannı, bütün Türk inilletinin kal· 
binden taşıp gelen hürmet duygulari· 
le sel.Smladı. Bu selamlayış ayni se
vinç ve nıhla yakında lstanbulda tek· 
rarlanacak. 

Kendi millet ve memleketlerini her 
an yeniliğe ve yükselrneğe doğru gö
türen iki büyük hatbuğun biribirine 
hürmet ellerini uzattıkları ilk günü, 
"Yeni bir devrin başlangıç tarihi,, di
ye tubit ediyoruz. Bu yeni devrin ka
rakteristik vasfı "milli ve ilı:tısadi bir kay• 
naşma,, gayesine doğru giden "ebedi 
bir dostluk., olmalıdır. İran ve Türk 
milletleri böyle bir devri gömıeğe ve 
yaşamağa layıktırlar. Hatta yalnız la· 
yık değil mecburdurlar da. 

Osmanlı • lran tarihinde hazin bi
rer macera tetkil eden eski şuursuz mü .. 
cadele devrinin neticelerini ve iki mil
let üzerindeki meı'um tesirlerini, Bü
yük Gazimiz nutuklarında iki kelime 
ile ve fakat pek canlı şekilde hulasa et
tiler. Lüzumsuz bu didişme artık ta
mamen kapanmıştır.Bugün iki memleket 
arasında menfaat çarpışması yoktur.Bi· 
Likis menfaat birliği vardır. 

iki memleket te eski idarelerin bı· 
raktığı gerilikler i?nden sıynlıp yük
..,lmeğe çalıııyor. iki memleket arasın· 
da umumi ve içtimai şerait farkı azdır. 
ikisinin de ıiyaıi ve ikbıadi tian "T aın 
ve ebedi istiklal,. dir. Bu müıters da
vada bu iki ko:m\-u oilllet biribirine da
yanmak; yaln•z baıaramadlldarı nıüt
terek işlerde mesai birliği yapmak, :mil
li kuvvet ve serveti icabında ayni. is
tikamette ve ayni maksada doğru bir· 
le1tirnıelc ihtiyaç ve imkanlan karşı· 
sındadırlar. Her biri için münferiden 
güç gibi görünen büyük il<t.rsadi işler, 
iki memleket mikyasmdaki tC§"bbüsler· 
le daha kolay ve müobet neticelere va· 
rabilir. Bu sahadaki tetkik ve aaJahi. 
yetler, iktısatçılarırruza aittir. 

Şurasrnı büyü~ mem~u~y~e. kay. 
detmek liı.znndır ki, her iki hükumet, 
müşterek meseleler üzerinde karar ve 
hareketlere geçebildiklerini filen gös
termişlerdir. Hudut asayişi, aşair mesele· 
si ve Ağrı dağındaki mesai birliği hu
nun parlak misalleridir. 

Biz bu müsait zemin üzerinde yeni 
yola ayak basarken bazı ruhi meseleler 
kaqmnda olduğumuzun faTkındayız. 

Bir defa ıunu itiraf etmeliyiz ki, 
iki komıu millet biribirimizi iyi tanı· 
mıyonız. Tanıtmayan, gÖrüşmiyen ve 
hazan zıt iki komıu olarak asırlarca 
yarryana kaldık. Bu biganelikten baş· 
kaları i<t:.fade ettiler, daha yakın za· 
manlara kadar bizi, biribirimize düş· 
qıa.n diye tanıttılar. Bunda en büvük 

t:at ke-ndimi:ze aittir. Bütün tahri,... 
Ut unMJ.r ve nmillcrinc en müaait ze
m.ini kendimiz hazırlamııhk. Hudutla
nmızda ve memleketimizde yabancı el
lerle müteharrik kökleşmiş muzır un
surlar, iki tarafın da aleyhine oynamak 
ve yaşamak imkanını buluyorlardı. Va
kıa yeni zihniyetlere dayanan samimi 
ve açık siyasetlerimiz bu entrika salıa
lannı çok azaltmııtır, fakat fırsattan is· 
!ifade kaçınruyanlar için, henüz bütün 
imkanlar yok edilmiı değildir. Hila da
ha bir üçüncüsünün ranlıt . ~ muzır 
telkinleri hudutlarımızda ı-tsızlık 
ve evhama müstenit intibalar uyandır .. 
maktan hali kalmıyor. 

Bundan aonra, iki büyük başbuğun 
a<;tığı yeni yoldıı- taze zihniyet ve fikir
le y\)rümek liizlımu iki milletçe de an· 
laıı' • k ve benimsenmek lazımdrr Va
lua bu it birdenbire ve oturup d~rur· 
ke!' olmaz. En mühim mesele enele· 
mırde tanıtmaktır. 

.. Zaten tanışmadan dostluk olur mu, 
bizun kaıtettiğimiz dostluk, yalnız mu• 
vakkat menfaatlere mmtenit siyasi bir 
dostluk değildir. Kökleri milletin ~de 
bulunan ve milli kaynaklardan besle
nen bir milli doıtluk iatediğimiz için-

. dir ki bu tanışmaya ehenuuiyet veriyo
ruz. 

Her feyden evvel biz Türkler, eski 
zamandan kalma rivayet ve zılıoiyetten 
uzakla1malıyız. Yeni Iran başka bir a
lemdir. Gazi T ürkiyesinde olduğu gibi, 

Pehlevi lranında da yeni bir devir b"'§· 
lamııtır. Şimdiki Iran, bir Abunt ve 
Meşhedi Iranı, bir Kerhela sahnesi, bir 
Tiryaki dünyası değildir. Skolastik ol'" 
ta devir idare ve şeraiti Iranda da son 
nefesini vermiştir. Yeni lranı tanıta· 
cak yanlar azdır. Ne de olsa, gene mem
leketlerimizi içinden görerek tanımak 
ve tanışmak en doğnı biT yuldur. iki 
memleketin llim ve fen adamlan, mat
buatçılan, iş adamları, gençleri seyahat• 
ler ve tetkikler yapmalıdırlar. Mesafe· 
nin uzaklığı ve çetinliği kartısında du
rup beklemek lüzumouzdur. Şelıintab 
Pehlevi, yüksek iradelerile bize büyük 
bir misal gÖMermişlerdir. iki kardeş 
memleketi biribirine bağlıyacak demir 
ve hava yolları kuruh.• 1 .... · ~· 
li. Hazretin geçtiği yolları münevver ka· 
filelerimiz de takio> edebilirler. 

Y anrun büyük adamlannı teşkil e
decek olan :;-enç nesli taruıtmnak ta 
mühimdir. Muallim ve talebe mübade
lesi bunun en güzel vasıtasıdır. Umu
mi, adat ve karakter itiharile biribirine 
çok valan olan iki komşu memleket 
gençlerinin sıkılmadan kolaylıkla öiıre
necekleri çok f"Yler vardır. Ben şahsan 
Jranda yaşadığım 3 sene zru·,;.;ı.xı k.:.1di 
memleketimL: bulunuyor gibiydim. Bu 
memleketi tanıdıktan ve bilha111a Peh
levi devrinin büyük ve muvaffakıyetli 
teceddüt hamle ve hareketlerini gör
dükten ıonra, lran hafı:kmda ne yanlıı 
düıüncelere sahip olduğumuzu daha iyi 
anladnn. !Tanda da bizi yanlıı tanıyan 
birçok insanlar vardrr. 

Biri.birimizi yakmdan görmek ve 
tanımak sayesinde, be.- türlü muzır a
millere galebe çalmak ve nihayet ebe
di dostluk devrini ya§8Dlak kabildir. 

Türiı: ve Iran gençliği; §efler.iınizin 
gÖsterdikleri yolda elele yüriimeğe bat· 
)ayalan. 

H. A. 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

18,30 Fransızca ders. 19 Monoloğ, Şe
h.ir l;yatrosu artistlerinden Muammer 
Bey tarahndan,19,30 Türk musiki neşri• 
yatı, {Mesut Cemil Bey, Ruşen Bey 
Cevdet Bey, Vecibe H. Semiha H. Mu
zııffer B.) 21,20 Ajans ve Borsa haber
leri. 21,30 Orkestra konoeri, karışık prog• 
ram. 

223 Kbz. VARŞOVA, 1345 m. 
18,15: Piyano ~ ,.llsiki.ı.i. 18,40: TaRaQnİli 

.konser, 19: Konferans, 19,15: Pli.k. - Musa· 
habe. 20,15: K•man konseri. - Musahabe. 
21,12: Hafif musiki. 22: Solist konseri, (tagan• 
nili.)23: Edebiyat. 23,15~ Dana musikiai. 

823 Kbz. BUKREŞ. 364 m. 
13c Herrünkü netriyat. 19: Popükr konseri. 

20,30: Üniversite. 20,45: Pl&k. 21: f\.lusalı.abe. 
21,15: Oda musikisi. - Mu .. babe. 22: Robert 
- Sbilton takımı 22,.30: Viyolonsel konseri 
ye taıinni. 

646 Khz. BUDAPEŞTE. 550 m. 1 
19,50: Opera orkestrası~ 20,50: "'luıahabe. 

21,10: Konaet'. 21,45: Karıtık netriyat. 22,50: 
Mantıs caa taknru. 23.30; Kemaa. konseri. 24,10 
Sİ.••n nH.ısıki•i. 

175 MOSKOVA, 1724 m. 
1S,30: Aıkeri neıriyat. 19,30: Musahabe. -

PJAk. 21: Akt•m konıeri. ( taıannili) 22: Mu
sahabe. (çekçe) 23: lnıilizce. 24: Almanca. 

230 Khz. LUKS5MBURG, ı304 m. 
Lükıembarı suvare•İ. 20: Orkeıtn.. - Ta

ganni, - Haberler. 20,20: Konser.in dc•amı , 
20,45: Şarkılar. 21,15: Dünya haberleri . 21,40: 
Kııı.rııık konser. - Musaba~. 22,15: Orkestra 
22,30: Piyano konseri. 22,45: Büyiik orkestra 
müıan•ereai. 

904 Khz. HAMBURG 332 m. 
20; Hayattaki heatekirlarm e.erleri.adea. 

le.on ser, 21: Konferans, 

686 Kbz. BELGRA T, 437 m. 
21: Jübliyanadan nakil. 23: Haberler. -

IC ab~eha.ne musilci.L. 
638 Kba. PRAG, 470 m. 
21.05: Koro konseri. - Maaah.abe • S2,30: 

Ku""~et konseri. 2~: Revü, 
191 Khz. DEUTSCHLANDSENDER 1571: 
21.30 Bir ateı böçeii dünyayı harlatıyor İ· 

simli muaikili tE:msil, 22,45 Musah.ahe, 23 Ha· 
herler ••n.İre, 24,20 Gece muıilciai. 

Kh•. ViYANA 507 m.: 
20,10 Askeri konser, miiaahabe, 22 Tiyatro, 

23 Haberler, 24.10 Dana muaikiıi, müaababe, 
1 Dan• muıilı:iıi. 

950 Khz. BRESLAU 316 mr. 
20 Akıaın. konıeri, haberler, 21,30 Radyo 

orkestruı, müıahabe, 24,15 Romanlık muti• 
ki, 24,15 lapanyol notları. 

Devredilecek ihtira beratı 
" ldrok.arbonlarıo. tahvil ve l'asfiyeai

ne mahsus usul ve ameliye" hakkında

ki ihtira için istihsal edilmiı olan 8 Ağus
tos 1932 tarih ve 1486 numaralı ihtira 

Milliyet'in edebi tefrikası: 106 

KANLI SIR 
·- Sırrıyı vurmu.lar? ı 
Gözlerimi merakla açmıştım: 
- Nerede? ne zaman? kim vur

rnu,? 
Ferhunde, koluma gİnnİftİ, hem 

yürüyor, hem anlatıyordu. O, an
latırken gözucu ile Fransuvaza ha· 
kıyordum. Ferhunde'nin, heyeca • 
nı teessürü tabii olabilirdi. Fakat 

' F ransuvaza ne oluyordu? 
Onun da bana, çekingen çekin· 

gell, tüpheli şüpheli baktığını gör· 
düm. Kalbim donuverdi. O, bu fa 
ciada benim bir rolüm olduğunu, o
lab1leceğini hissetmite benziyordu. 
Bu cekin.,.en çekingen, süpheli 
ü~heli bakışlar, hiç te hayra ala -

m t değildi. 
Ferhunde, kendi teeuürünun sa, 

kınlıgı ·ç:nde öyle bunalmı• ve ser
semlemişti ki etrafı görecek halde 
dd;ildi. 

Odada oturduk. Önüme bir yığın 
gozett' getirdi: 

Evvela inanmadım ... 
lnanı'acak gibi değ:l ki ..• 

ızan: Mahmut YESARi 

Ferhunde, kesik kesik içini çeki 
yordu: 

- Sırrı, fena insandı, lakin ne 
de olsa, gençti ••• 

- Evet, kızım. Ben de acıdrm, 
gençti. 

Fakat neden b;lmenı, bunu 
söylerken ne F erhundeye, ne de 
Françoise'a bakmıyordum. Bu va
ziyette biraz daha durursam, dilim 
tutuklaşacak, kekeleyecektim. 
Ferhundenin önüme yığdığı gaze
teleri aldım: 

- Pek merak ettim, gazetele
ri, birer birer okuyayım. 

Gazeteleri koltuğuma sıkıştır
drm, ayağa kalktım: 

- Yol yorgunuyum, biraz u
zanayım .. Gazeteleri yatakta oku
rum. Siz, beni, yemeğe kaldırırsı
nız, değil mi? 

F rançoise, sesinde garip bir tit
reyişle: 

-- İstirahat eolniz, dedi. 
Vücudüm °'kadar kırgın, sinir

lerim o kadar uyuşuktu ki sesleri, 

Yel ile bel •.• 
Geçen akşam, yorgun argın 

ba&ımevi (1) inden çıktım. 
Sıcak o kadar çoktu ki, güç • 

lükle yürüyordum. Ağzımdan çı· 
kan soluklar (2) sanki birer ya
laza (3) olmuş, yüzümü yakıyor
du. Köprü üstüne gelinceye ka
daıı durmadan ter döktüm. Vapu
run içine kendimi atınca, büsbü
tün pelteleşmiş, terden sırsıklam 
olmuştum. Çok geçmeden kalktık. 
Köp üden yeni aynlmıstık ki di-
rilmeğe başladım. , 

Bafımdaki ağrı, bıçakla kesil • 
mif gibi dindi. Uzerimdeki süne
pelik, uyuşukluk, geçti. 
Açık denizin b4ğnndan kopan 

ftpırtılı yel, beni azar azar kendi
me getiriyordu. 

Göğsümü şiprerek temiz Boğaz 
meltemini kana kana ciğerlerime 
doldurdum. 

Usküdara gelmeden, daha yarı 
yolda, bütün yorgunluğum geçti. 

Artık ne başımda ağı• vardı, ne 
gövdemde (4) uyuşukluk, ne de 
sırtımda ter ... Yanımdakine: 

- Şa;;tım doğrusu, dedim, az; 
önce ölü gibiydim. Birden bire di
rildim. 

Gülümsedi: 
- Seni dirilten nedir, biliyor 

musun? 
- Şu esen yel olacak, dedim. 
Dedi ki: 
- iki yanına iyi bak! 
Son!'a küçük bir söz oyunu yap

mak için tatlı bakrflı ince bir kızı 
gösterdi: 

- Yalnız esen yel mi, )la fU İn
ce bel? 
Bapmı çevirdim: 
- O ince bellere bel bağlan

maz:. Onlar, adamı diriltmez, öldü 
rürler! .•• 

M. ALAHA TTIN 

1 - Basmıevi - Matbaa 2 -
Soluk - Nefes, 3 - Yalaza - Alev, 
4 - Gövde - Vücut. 

Asnn usndesi "MI LLIYET " tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için H..-iç İçin 

L K. L. K. 
3 aylriı • • • • • • • • 4 - 8 -
6 •• . . • • • • • . 7 50 ı• -

12 •• • ••••••• 1-4 - 28 -

Gelen e•rak ıeri •erilmez;_ Müddeti 
ıeçen nüshalar 10 kuru1tur,- Cazet• vo 
matbaayA ait itler için müd.iriyet• müra· 
ca.at edilir. Gazetemiz ilAnların mea'uliye• 
t:ni kabul etmez. 

htanbul mahkemei adiye 3 üncü hu
kuk dairesinden : 

Hadiçe Mehmet hanmun Cihangir cad 
desinde yıldız apartımanında mükim İ· 
ken halen ikametgahı meçbul Hilmi Bey 
oğlu Tarik Kadri Bey aleyhine açtıiı 
934-385 No. lu botanma davasının tahki
katı ilm::ıl edilerek evrakı dava heyeti 
müçtemiaya tev,\; edilmiı ve mahkeme 
günü olarak 18-7-934 çarıamba saat 14 
tayin edilmiıtir. Yevmi mezkıirda biz. 
zat veya bilvekale gelmediği takdirde 
gıyaben muhakemeye devam edileceği i
lin olunur. {522) 

herabrun ihtiva ettiği hukuk bu kere ke
re başkasına devir veya icara verilece
ği teklif edilınekte olduğundan bu husus
•~ fazla malumat edinmek isteyen zeva
tın, Istanhul0da, Bahçekapu'da, Tat ha
nında 43-48 numaralara müracaat eyle
meleri ilan olunur. {513) 

hisleri, vak'aları, muhakeme ve 
tahlil edecek halde değildim. 

Karyolama uzandım. Kome
dinin üzerine koyduğum gazete • 
!erden birini alıp okumak hevesini 
duymuyonmı. 

Ben, vak'anın içindeyim, neyi, 
nesini okuyayım? Tahkikatın ka
rışmaması için zabıtanın ihtiyatla 
verdiği raporların hulasasını ga • 
zeteler şişirecekler. Onlar, belki 
de katilin izi üzerindedirler. Kari
huı genit zabıta muhbirleri, ka
tilin eşkalini bile tarif ederler. 

Ferhunde, Sırrının ölümüne 
ağlıyor. Ferhunde, Srrnya ac;ıyor .• 
O kadar fenalık gördüğü, hayatı 
yıkıldığı halde, acıyabiliyor, için
den acımak geliyor! 

Gernıanie Trefle, bu haberi 
duymuş olsaydı, acaba, o da acır 
mıydı? Acımak, biraz da galibi
yet hissi olduğu için, vaktile ken
disine emniyet eden insanın acı· 
nacak mevkie gelmiş olması, omm 
da gözlerini yaşartabilirdi? 

Fa 'at Germine burada olsay
dı, darbenin kimin tarafından ha
zırlandığını derhal anlardı. Sar• 
hoşken yazdığı, "esrarengiz mek
tup,. u hatırlayabilir miydi? 

Germanie'nin tekrar lstanbula 
g~lm~si kabil değil .• O, bu faciayi, 
h1ç bır zaman öğrenemiyecek .. 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

Ayvalık yolu 
BAND1RMA vapuru 20 Ha
ziran ÇARŞAMBA 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak
tır. (3325) 3579 

TRABZON 
sür'at yolu 

CÜMHURlYET vapuru 21 
Haziran PERŞEMBE 20 de 
Galata rıhtımından kalkacak. 
Giditte lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireton, Trabzon, Rhe, Hopa
ya. Dönütte bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Pulathane'ye uğra
yacaktır. (3350) 

Bartın · yolu 
BURSA vapuru 21 Haziran 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (3351) 

Dr. 1 H S A N S A M 1 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksüriik ve nefes darlığı boğmaca ve 
kızamık öksürükleri için pek tesirli 
ilaçtır. Her .:czanede ve ecza depo-

larmda bulunur. 42 41--ııııi 

Eylfil Bakaloryasına 
Hazırlık 

Cağaloğlu'ndı Yeni Lise'de 
bir seneclenberi muvaffakiyetle devam 
etmekte olan "Bakaloryaya hazırlık 
kurlan" Eylül bakaloryasına hazır
lanmak isteyen akalliyet, ecnebi, hu
susi ve resmi bilô.mum orta mektep
lerle liseler talebesi için yeniden a-

çılmıştır. { 521) 

Asker! fabrikalar ilanları 

Barut Fabrikaları ihtiyacı 
için ~şağıda yazılı malzeme ay 
rı ayrı aleni münakasaya ko· 
nulmuş olduğundan taliplerin 
şartnameleri görmek için her 
pazartesi ve perşembe günleri 
ve rrıünakasalara girmek üze
re de 9 Temmuz 934 pazartesi 
günü saat 10 da Bakırköy Ba· 
rut fabrikalarında satmalma 
korrıisyonuna mürac ıatları. 

(517) (3332) 
75 ila 90 Ton 114 lük yük

sek Oleom. 
70 Ton 105 Jik Oleom 
95 ila 105 Ton Hamızı Kib

rit 
95 ila 105 Şili küherçilesi 

3800 ila 4200 kilo Südkostik 
3750 iJP 4000 kilo MükeHes 

Soda 
1700 ila .. vllU kilo Santiralit 
1485 kilo Difenilamin 

20 kilo Nikrozin 

Sun'i--.. 
Pnömotoraks Cihazı 

Dr. Şekip Habip Modeli 
Bahçekapı Hamidiye Türbesi 

EVLiYA ZADE NUREDEIN 
~eza alat depoıuoda elli lira 

falla 5atılmaktadır. 

3371 

Demek ki içimizde en mes'u· 
du o! .. &htiyarlığının farkında 
olmıyan da yalnız, o! .• Lakin F ran· 
çoise'nin mektupla bu haberi Ger· 
manie'e yetiştirmesi ihtimali var. 
Postaya verilecek mektupları, el 
altından, gözden geçirmeli .• 

Ferhunde, bu derece krrılır, 
sızlanırsa, Neşide nasıl yıkılmış
tır acaba? Neşide ile bir daha yüz 
yüze gelmiyecek miyim? Gelme
meli miyim? 

••• 
Gazetelerdeki taf&ilata güldüm. 

Vak'ayı anlatmak şöyle dursun, 
büsbütün karıştırmış, içinden çıkıl
maz hale getirmişler •. 

Doktor, Nüzhet Süleymandan 
mektup aldrm. Bu mektup, be':'i 
korkuttu. Büyük, çok büyük bır 
tehlike atlatmışım. Müddeiumumi 
muavini, çok isabetli tahminlerile 
az kalsın, izimi b':'luyor.muş .. 

En uzak, en küçük hır şüpheyi 
bile ortadan kaldırmak, silmek İ· 
çin doktora yazdı?ı?1 mektu?ta: 
"Bana tafsilat verınız. Bu ıçler 
acısı muammanın hakikatini anla
tınız. Çok müteessirim. Meraktan 
çıldıracağım!,. demiştim. 

Verdiği cevaptan, zavallı dok
torun şaşkınlığına acıdım. Dokto· 
run mektubu, vak'anın bence meç· 
hul ka•.an taraflarını kısmen ay-

ve --
Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
Ü N Y O N SIGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla İcrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 3131 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan 

45,000 adet sustalı kapsol 
60 kilo dokuz katlı keten 

iplik 
19,000adet potin kancası 
2,200 çift potin bağı 

800 metre tiranta şeridi 
45 kilo kauçuk 

1,800 kilo fanila yün ipliği 
1,195 ,, çorap yün ipliği 

300 metre kol astarı 

Pazarlıkla mubayaası 2 
Haziran 934 Salı günü sa 
16 da. 

Pazarlıkla mubayaası 26 
Haziran 934 Salı günü 
sat 14 de. 

1,500 ,, kaput astarı Pazarlıkla mubayaası 26 
1,300 ,, siyah dibet Haziran 934 Salı günü 

600 ,, mavi dimi saat 15 de. 
750 ,, tela 

Deniz talebe ve efrat ihtiyacı için yukarıda cins ve milrt 
lıı.rı yazılı eşya hizalarında gösterilen gün ve saatte pazar 
la satın alınacağından şartnanıesini görmek isteyenlerin h 
gün, itaya talip olanların da mezkUr gün ve saatte Kasımp 
şa'da Deniz Matbaası karşısında Komisyona müracaatlan. 

(3328) 

Kiralık Dükkan 
Akay işletmesinden : 

Bostancı iskele rıhtımı üstündeki dükkan 1 Temın 
~ 934 tarihinden itibaren bir sene müddetle kiraya verilec 
tir. Müzayedesi 27 -6-934 tarihinde icra kılınacağından t 
le.-in o gün saat l 5te idare encÜm<"nine müracaatları. (3279 

Satılık Yapak 
Halkalı Ziraat Mektebi Çiftliği idaresinden 

Halkalı Ziraat Mektebinde Çiftli~inde mevcut 650 ki 
lo rr.erinos koyunu kırması yapağı Haziranın yirmi beşin 
pazar'esi günü saat 15 de müzayede ile satılacaktır. Tali 

olanlar e!li Üra teminat parasiyle birlikte yevmi mezkUrda 
şilköy ciyarında mezkUr mektepte çiftlik idare hey' etine m· 
racaatları. (3120) 

lstanbul asliye 1 inci hukuk mahkeme 
sinden : 

Döyçe Oryent Bank Dresdner bani: 
ıubesinin lstanbulda 4 üncü vakıf han 
13 No. da münfesih Bahar Saporta ve ıü
reki.sı ıirketi zimmetinde alacağı - olan 

seksen bin iki yüz doksan dokuz frank. 
la 7895 lira 85 kuruıun ademi tesviyesi
ne mebni mezk:Ur meblağa mukabil reh· 
nedilrnit olan 2840 Bakırköy çimento fab 
rikası hisoe oenedi ile 185 adet Bakır

köy çimento fabrikalannın müeııiı hiı .. 
ıe senedinin ticaret kanununun 766 cı 

maddesi. mucibince tatıl.ır-ıı hakkında 

•ebkeden talebin mezkur miinfesih tir· 
ket izafeten §Ürekası Jak Saporta ve Jül 

Behar efendilerin ikametgahlannın meç
huliyeti hasbiyle ilanen tebliğine karar 
verilmit olduğundan itbu ilanın ferda
sından itibaren üç gün zarfmda mezkiir 
ıabı te.Iebine kartı itiraz edilmediği tak· 

dirde mezkıir madde mucibince emvali 
merhumenin ıatdmaıına kartlr verilece

ği ıabı talepnamesinin tebliği makamı

na kaim olmak üzere ilan olunur. {527) 

dmlattı. 
Sırrı Nevresin, pantalonunun 

cebinde sıkı sıkı tuttuğu silah de. 
ğil, Germanie'nin tezkeresi imit-, 
Sırrı Nevres, bu tehditten çok 
korkmuş! 

Rovelverimin kurşunu yalnız 
Sırrı Nevresin beynini değil, Ne
tidenin de kalbini parçalamıt ! 

Acaba hata mı ettim? 
Mesturenin vasiyetini başka 

türlü yerine getirmek imkanını bu
lamamıştım. Neşi<feyi, çirkefe at
tıramazdım. 

Fakat doktorun mektubunun 
her satırı, kızgın, zehirli bir İğne 
kalbimi deliyor: 

"Ben, oturduğum kanapeye u
zanır gibi yaslanmış, köşke bakı
yor, yukarı kattan kopan genç kah 
kahaları dinliyordum.,, 

"Ah, bu genç kahkahalar, Hüs
rev Bey! Emin olunuz; ki ihtiyar· 
lık çöküp te uzviyetimiz çürüme· 
ğe , gözlerimizin ışığı sönmeğe 
başlayınça seslerimiz de, kahkaha· 
larımız da çürüyor, sönüyor. Ses
lerimiz, kabkahalanmı:z da ihti
yarlıyor.,, 

"Bu genç kahkahalar, bana 
hüzün vermeğe başlamıştı. Neşide
nin annesi Mesture Hanını da ne 
genç, ne sen kahkahalarla güler • 
di!,, 

Devredilecek ihtira beratı 
" ldrokarbon yağlanrun tefrik ve 

fiyesindeki usul ve ameliyat" haldan 
ki ihtira için istihsal edilmit olan 8 
(?ustos 1932 tarih ve 1485 numaralı · 
tira berabnın ihtiva ettiii hukulnıo 
kere batkaıma devir veyahut icara v 
leceği teklif edilmekte olmakla bu b 
susta fazla malıimat edinmek isl'eyen ~ 
vatın lstanbul'da, Bahçekapu'da Taş 
nmda 43-48 numaralarla miiralrkmn 
d;ırebaneye müracaat edilmesi ili.o ol 
nur. (512) 

lflanhul iiçün<:ü icra memurluğu 
dan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi m 
rer su pompası bir adet Zımba bir ad 
Makıu bir adet Amerikan hılumbası 

saire 23 Haziran 934 cumartesi ~ 
saat 9 dan 10 kadar birinci açık 
•uretile Galatada Perıembe pazannda 
No. lu dükkanda satılacağından talip 

lüzumu ilan olunur. {518) 

Zavallı doktor, ben, bu gen 
şen kahk.Jlhaları susturdum, aön 
d'ürdüm. Onlar, genç yatında u 
viyetlerinden evvel çürüdüler.'Fa 
kat, Seminenin evinde gülen v' 
yaşlanndan evvel uzviyetleri çür 
mü§ genç kııları, ıen görmedin 
doktor! 

-23-
- Askere çağınyorlar, kızın 
Ferhunde, inanmakla İnanma 

nıak arasında şaşırmq, etrafına 
kınıyordu: 

- Ne söylüyorsun, Hüırev ar 
ca ? 

Ka:hkafıa ile gülmeğe batla 
dım: 

- Artık, bana, eskiden oldu 
ğu gibi gençsin! demiyorsun, gö 
rüyorum. 

Ferhunde, gelincik gibi kızar 
mıştı: 

- Yok, Hüsrev amca, ben 
o fikirle söylemedim. Seni, ne di 
ye askere çağırıyorlar? Yoksa 
kur'an yeni mi çekiliyor? 

Onun utanması, hiç te hoşum 
gitmemişti: 

- Hakkın var, yavrum; ben 
askerlik çağını çoktan geçirdim 
Yalnız, nüfus tezkeremde biı 
yanlışlık var. Yaşım, nedense kii 
çük yazılmış, şimdi, beni de çağı· 
rıyorlar. 

,.....Bitmedi-



Şehinşah Hz. nin 
Ziyaretleri 

(Başı 1 inci sahifede)) 
rak bu karanru iblağa beni memur et
rnittir. 

Bu terefli vazifeyi yaparken en de
rin saygılarımı sunanın efendim. 

, 
B. M. M. re.isi 

Alp Kaznn 
Iran sefarethanesinde 

ANKARA, 19 (Telefonla) - Dün 
gece lran sefaretinde verilen zi.yafet 
ve ziyafeti takip eden kabul resmı fev
kalade parlak olmuştur. 

Bugünkü ziyaretler 
ANKARA, 19 (Telefonla) Şe-

hinşah Hazretleri yarın Çubuk bendi
ni Ziraat enstitülerini ve Gazi ensti-

' ek. tüsünü ziyaret edec tır. 

Ozsoy piyesi 
ANKARA, 19 (A.A.) - BugÜn sa

at 16 da Halkevinde Ala Hazreti Hu
mayun Iran Şehinf&hı Rıza Pehlevi 
Hazretlerinin tereflerine sembolik, "ÖZ 
&oy0 piye$İ temsil olunmu1~ur. . 

Iran Şehinşahı H~retlen.le Gazı Hz. 
saat 16 da güııide bir halk ıl.e temamen 
dolu bir halde bulunan temsıl salonu -
nun hususi locasını teırif buyunnut ... 
Jar ve İran milJi marşı ve istiklal mar• 
fi ile karşılanmı'.flardır. . . ,.. 

Temsilde B. M. M. rersı Kazım ve 
Başvekil ismet Pata!~. Hazeı:o?le bü
tün veldller, lran Harııcıye vezın ve bü
yük elçiıi, Şehinşah Hazretlerinm re
fakatlerindeki zevat, Tahran büyük el
çisi, Şehinıah Hazre!l.erinin mihman -
darları Paş:ı.lar, sefirler ve sefaretler 
erki.nı ve mülki ve aslteri rical ve er· 
kanı memurin hazır bulunmakta idiler. 

Mevzuunu Türk ve lran'ın müşte
r · !;: mitolojisinden alan "'Ozsoy" piyesi, 
Türklü~ün ezeli hamaset §&İrini teınıil 
eden Ozan'ın okumağa hatladığı bir deı
tanla seyircileri 40 bin sene evveline ir· 
ca edeı·ek İnaaniyetin etrafından kara bu
lutları yırtan !<ave-Bozkurt inkilabın· 
dan sonraki büyük hükUmdar Feridun'
un nasıl bir batında iki erkek oğlu dün
yaya geldiğini göatennekle başlamakta
dır. Feridun'un Tur ve lraç adlannı 
koyduğu bu ikiz çocuk tarihin her oaf
ha ve devres.ine hakim olınuş iki büyük 
neslin cedleridir ki gökten inen melek
ler onlara ve nesillerine büyük İstikbal
ler vadetmi9tir. Bu ıuretle hiç ölmiye
cek olan Tur ve lraç, nesilleri her defa 
yeni bir ürWtle kuvvetlendikçe gençle
şccekler ve biribirine bağlı kaldıkça İn· 
sanlık için bir nur kaynağı teşkil ede
ceklerdir! ' 

Üç defa ittihatları, tarihten evvelki 
medeniyeti, kurunu uJ8. medeniyetini ve 
nihayet iılinı medeniyetini kurmuflur. 
Fakat bunc!an sonra fena günler batla
mıı ve iki kArdeşin .buluşmal.arına !118-ni 
olmağR çalıtan Ahrıınan gal!p ".a~ıyete 
geçmi,tir.Buna rağmen Ozanın ıçli ve il
hamlı sözleri ümitle doludur. 

Aradan seneler, asırlar geçm..İf ve 
Tll!''un vatanında kara günlere nihayet 
ve:r.mek istiyen azim'i bir kumandan 
vat"n kur:arıcısı Mu•tafa Kemal A -
na'1 luy aya.k bamıı~tır. Bu isim, mu 
cize~ini yapmış ve ;htiyar Tur'u genç 
leştinniştir. Bu mucize, Ist;klal büyük 
mucizesinin başlangıcıdır. 

Şimdi Tur, kendi•i gibi ezeli olan 
kardeş' lrac'ı aramaktadır. O da yük 
&elmit, o da büyük kurtarıcısını, Rı -
za Pehlevi'nin yÜluek şahsiyetinde 
bulmuştur. Nihayet iki kardeşin dör 
düncü defa birleşmesinden ilahların 
vadi üzerine insanlık için nur doğa .. 
caktır. 

Ala Hazreti Humayun Iran Şebin 
ıahı Hazretlerinin şerefine yazılıp bes 
telenen ..-e muvaffakıvetle sah-•~,.e 
wız ve temsil olunan bu piyesle Türk 
milli operası da ilk nüvesini kurmuş 
bulunm·'-• "''""Hel musiki ka 
ideleri altına ve ahengine aokulan ta 
maınen milli ve or jinal besteleri mu
sikide milli inkrli.bm muvaffak olmuı 
bir baalanırıcıdır. 

Alkışlar arasında biten piyesi m~ 
te,.kıp ala Hazreti H•tmayu" ve Gazı 
Hazretleri Iran ve Türk milli marşla
rivle selamlanarak salonu ter!ı:etmiş -
!erdir. 

Yavuz geldi 
Şehi,..ah Hazretlerin' Trahzondan 

alarak Sıımauna Retiren Yavuz zırhlı· 
mız d'l dün ~abah tim.anımıza gelmiş 
"'e 'OC'"'ınah'"lh ....... önünde """'"TlirJem;ts:r. 

lrc:r:ın p,,..;~ at<r.1e militeri veldi 
lrtrn!n Pnris crta~m:litt?ri Miralay 

Al; H'ln Riyazi Sc1'inşah Hazretleri
nin •e'ırim;z.; t,.~rillerintlP burada bu .. 
lunmnk iizerP Paristen lstanbula gel-

Taklar yapıldı 
S.,hr"m:zdeJ..i. Iran ticaret cemiye -

ti tarafın<!,n k;\prİi Ü•tünd"' yaı>hn • 
lan t,.~ bitmİ!ll>tİr. TJ\km plitınrnı ya • 
p•n -~anı Peraf Tshrandaki Kaz • 
vin kApıamı Örnek ittih,.z etmiştir. 

Tllk c"1< zarif ~kildedir. 
Bp)rdivenin İ~ ettirmekte oldu· 

ğu hüvük tak ti\ b·bn .. k Üzeredir. 
5Ah ff,..zretlPrinin 'r-hrimize le$ • 

rifJ,,.'"i birkaç vün teahhiir etti~ dün 
Ankul\dan, vilayete bildirilmittir. 

Fransa-Almanya 
(Başı 1 inci sahifede)) 

Barthounun temmuzda Londrada fngi
liz refilderile yapacağı görüşmelerden 
sonra belli olacaktır. 

Buna binaen M. Barthoıı ile M .. Ri~ 
bentrop'un sarih teknik meseler ılen 
•Ünnü, olınalan ve Ribbentrop - Bar
tlıou - Doumergue görüşmelerine, fay
dalı olmakla beraber istisnai ve sanlı 
bir siyasi ,ümul aıttdiıebilmesi pek muh
temel değildir. 

Fransız - Alman ticareti 
PARIS, 19 (A.A.) - Fransız ti

"""'t heyeti murahhasası 20 haziran -
da Berline hareket edecektir. 20 kanu
nusanide fe.Jıedilen ve muvakkaten o za
lrıan uzatılan Fransız - Alman tiea
...,t itilafının müddeti 30 haziranda bit
mektedir. Muraİıhaslann önünde az za
~~ kaldığı için itilafın yeniden temdi
d, la>:m:ı "eleccl.-tir. 

Görüşler 

Bir (ise de) 
Hikayesi 

(Başı 1 inci sahifede)) 
der. Hem bundan başka içinden 
şey de der, "kim bilir kaç dönüm 
pay alacak ta onun için uğraşıyor,, 
der ya, dilin kemiği yok. Para işi 
bir, arazi emlak işi iki .• insanlara 
insanlar için her şeyi dedirir. 

Vekaletnameyi verdiler. 
Koynuma koyunca işe başladım. 

iş şu idi: Bu köylüler Maliyenin 
kıraç topraklarını işlemişler. En 
az on beş, en çok otuz beş yıldan
beri. Aralarında hiç bir yeni ve ya
bancı yok. Hepsi de Anadolunun 
şurasında burasında doğup büyü
müşler. Köylerinde topraksız olduk 
larından veya toprakları ellerinden 
her naırılsa alındığından değnekle
rini, dağaretklarını omuzlayınca 
gurbete düşmü,ler. Kökifleri ç·ft
çilik. l kisi üçü o araziye gelmişler. 
Boş devlet arazisi. Hemen çalışma 
ğa başlamışlar. Otuz beş yıl önce
den. Sonra birer ikişer bt11ka yok
ırul, toprak•ızlar da gelmişler. Bir 
köy kuruluvermiş. 

Hepsi de çalışkan, iş bilir k"şiler
miş. Ev yapmışlar, ağıl çatmışlar, 
topraklanna hendek, hark, kanal, 
bent kazmışlar, uzaklardan sular 
getirmişler, otuz beş yıl sonra ora
sı en verimli, berektli, sulama işle
ri kurulmuş bir köy olmuş, ondan 
sonra bir arzuhal atmışlar. Demiş
ler ki biz toprağımızı böyle böyle 
yaptık. imar ettik. Ôrnek köy yeri
ne koyduk. Artık hükumetim"z bu 
toprakları bize ister bedava versin 
iırter bor~lanma kanununca, i;;ters: 
devletimızin topraksız köylüye ver
diği biçimde... Yalnız şimdiden 
sonra bu yerler malımız ol•un. 

Malmüdürü demiş ki: Bunl.ır 
gerçi o köyde oturuyorlar (ise de) 
ekip b."çmeğe hakları yoktur. Çün
kü arazii mezkılre emvali milliye. 
dendir. 

- Ôyle amma dedim bunlar bun 
ca yıldanberi bu çorağı adama 
döndürmüşler. Devlet te böylelere 
toprak veriyor. 

- Mütaleanız doğru, doğru (ise 
de) ... 

Köyün bağlı olduğu vilayete git
tim. işi bil<yormu,. Hak verdi. Kay
makama yazdı. 

Ben bunlarla uğraşırken meğer 
araziyi peş:n para ile mezada bı~e 
çıkarmışlar. Paraları olsa köylü 
alacak. Paraları yok. Bir iki ağa 
peşin para ile kurt gibi duruyor. 
Koca köy çil yavrusu gibi dağıla
cak .. 

,Valiye bir (ise de)li cevap veril
di. Ay! Köy, ağaların cebine dü:;üp 
gid'yor. Ne yapayım? Defterdara 
koştum. Dahifiyeye kostum. Mali
yeye koştum. Hep•i de ·hak verdi
ler. Canla ba,,la çalıştılar. Emir e
mir üstüne. Başta Büyük Mi~let 
Meclisi, Heyeti Vekile, sonra bü
tün ilişikli daireler topraksız Türke 
toprak vermek ülküsünü güdüyor. 
Fakat ben köyü mezat kayması ile 
ağaların elinde:n kurtaramıyorum! 
Mezat günleri geciyor. Biterse ka
zı".ei muhkeme ~acak. Ve kazi
yeı muhkeme denilen •~ye • 

• y- ınsan 
bır yakasını kaptırmaya görsün. 

Gene yazıldı: Mademki bunlar 
orada ekip biçiyorlar. Cevap: Ôy
le (ise de) bunlar hariçten oraya 
yenice gelmiş kimselerdir. Nel'i 
hazine için .. 

Gene yazıldı: Bunlar o araziyi 
örnek arazi değerine getirmişler, 
toprak verimi kamınunun beşinci
hatınmda kalmamış - maddesi 
mucibince hemen muamelesinin ya
pılması .. 

Cevap: Evet, filhakika bunlar o 
arazinin içinde harklar, bentler 
a~tılar, arazinin kuvvei imbatiyesi 
nı arttırdılar, fevkalade kabili zira
at bir hale koydular (İse de .. ) Bun
ları sırf menfaati şahsiyeleri! için 
yaptıkları görülüyor; bu kuvvei im 
batiyeden şahsi istifade ediyorlar! 
Fakat mezada çıkarılmıştır ve iha
le kesbi katiyet etmek üzeredir. 
Kanaati acizanem ııe nef'i hazine 
böyle (ise de) emir ve İrade sizin
dir. 

Bütün bir devlet toprakırıza top
r'Tk ~~rmeği miNi ülkli biliyor ve 
b~ k?ye hak veriyor. Fakat falan 
aga ıle lalan ~alm ··d ·· ·· • ·•• u uru vermı· 
yor. Çıldırmak işten değil D k 
bir acefe telgraf aldım ara.z" er .. en 

.. •1 ~ l . • ı musa-
runı ey aga ara ıhale edilmek ü;.; _ 
redir. Bir taraftan yazılar çiziler7e 
vilayet avutulmağa çalışılırken öte 
taraftan ihale işi yıldırım çabuklu
ğu ile yıirüıülüyor ! 

Defterdara koştum, çok mütees
sir oldu. Valiye koştum, fena hal
de sin:•lendi. Hemen şiddet i bir 
telgraf: ihaleyi şimJi tehir ediniz. 
Etmezseniz; bizzat oraya gcleceğ·m 
ve bazı usullerle berı tehir ede-::e
ğim. işin dosyasını da akşama ka
dar banı:ı gönderiniz. Yoksa yapa-
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Kayseri Fabrikası 
1 1 RADYO PROGRAMI 1 1 T urkıtroi müdürünün 

Moskovaya giderken 
söyledikleri 

T urkstroi müdürü M. Zalota -
ref Moskovaya avdetinden evvel, 
kendiıile görüşen bir muharririmi 
ze şunları söylemiştir: 

- Türkiyeden ayrılırken, size 
menuniyetle söyliyebilirim ki, Kay 
serideki mensucat fabrikasının in
şaatı sağlam bir yol üzerinde bu
lunuyor. Sümerbank ile kat'i mu
kavele imzalanmıştır ve mahallin 
de İ~at hızını almıftır. Kayseri 
mensucat fabrikasının inşası yal
nız Türkiye için değil, bütün Sov
yet milletleri için de bir hadise sa
yılabilir. Türkiyenin sınailetme, 
iktısadi kalkınma ve İstiklalinin 
tahkimi yolunda attığı her adım, 
bizim Sovyet Ruoyada .on derece 
memnuniyeti mucip oluyor. Türki
yenin bu sahada muvaffakıyetle -
rini dikkatle takip ediyoruz, bu 
muvaffakıyetlerin de hakikaten 
muazzam olduğunu söylemekle 
kendimi bahtiyar addederim. Ben 
on iki sene evvel Türkiyede, bil
hassa Ankarada bulundum. O dev 
rin Türkiyesi ile şimdiki Türkiye 
arasındaki küçücük bir münasebet 

bulmak ka:t'iyyen mümkün değildir 
Siyasi ve harsi büyük ıslahat menı 
leketin manzarasını kamilen değiş 
tirmiftir. Yeni demiryollar Türki -
yeyi 'imalden cen~ba, tarktan ga~ 
be katediyorlar. Zıraatte esaslı hır 
çok ıslahat yapılmıştır. Yeni fab
rikalar, imalathaneler, sanayide 
evvelce mevcut oıma:r.an yeni branf 
!ar cümhuriyet ekonomisinde cez
ri tahavvüller husule getirmittir. 
Bütün bunlar Milli Türkiyenin bü 
yük ,efi Gazi Mu~tafa Kemalin ve 
onun en yakın i' arkada'' ismet 
P~anm rehberliği altında .!ü~~ 
milletinin kahramanca ve muşkul 
mücadelesinde elde edilmiştir. 

Bu yüksek idare ve Türk h~~ 
kumetinin bilhassa lktısat V ekılı 
Celal Beyin enerjik faaliyeti bu sa 
nayi bra14ında teknik te\lriki me
saiye davet edildiğimiz inkişafı te 
min etmiştir. 

Biz, Sovyet itçileri Kayseri fab 
rikasmın tesisine kendi davamız 
gibi bakıyoruz. Kayseri fabrikası
na Sovyet teknik ve sanayiinin if
tihar edebileceği en iyi aletleri 
vermek için hükômetimizden emir 
aldık. Daha önümüzde mütkül ve 
uzun in,aat, montaj ve f~al~yete 
getirme işleri var. Fakat nıhaı mu 
vaffakıyetten hiç şüphem yoktur. 

Tenis Turnuvamız 

Bugün de devam 
ediyor 

Milliyet'in tertip ettiği teniı tur
nuvasına bugün de devam edile
cektir. A kort'unda saat 17 de Se
dat Beyle M. Tregulof karlılata
cakt1r. 

B kort'unda saat 17 de Ahmet 
Ferit ve M. Şoduar'la Şişinyan B. 

J f saat 18 30 da Matmazel ve a e, ' M 
Şoduar ve M. Şoduarla, atma-
zel Gorodeski ve Şirinyan Bey kar 

tılafAcaklardır. 

cağımı ben bilirim, mealinde bir 
feydi. , 

Nizam, nef'i hazine, iıre de, ka
ziyei muhkeme, ihalei katiye fafan 
bir tahtada uçtu gitti. Ortalık süt 
limanlık, ihale durdu. Dosya kuf 
kanadı ife geldi. 

Vilayetin bu biçimdeki ıımrinin 
hangi kitaba uyduğunu bilemem, 
b ldiğim şudur ki Cümhuriyet dev
rinin büyük ülkülerinden biri olan 
topraksıza toprak verilmek ifi, bu
rada if bilen, iradeli amirlerin 
himmetile tatbik olundu ve köylü 
kurtuldu. 

Ama bir buçuk yiT, tam bir bu
çuk yılda anamdan emdiğim süt 
burnumdan lıskırdı. H~r (iıre de) 
ömrümün bir y;lım kemirdi. 

Bin bir hikayeden bir tanesi 
olan (ise de) hikayesi burada bitti. 
Bana daha köklü inanmak isterse
niz söyleyiniz, bu işin dosya numa
rasını vereyim, kendiniz tetkik edi
niz. 

Köylüye toprak verme işinde pek 
umarım ki hükumet birçok zorluk
lar, engeller, oyunlarla karşıla1a
caktır. Fakat hepsini yeneceğine 

hiç işkilim yoktur. . . A •• 

B teviyc yürüyen bır ınkılap ıçın
de birtakrn kanunlara S<Iplanmak, 
gidisimizi aksatabilir. Atalar sözü
dür; Zor, oyunu bozar. Gidişimiz 
de karsılaşacağımız oyunları boza
cak ( z~r )u da inhı 'abın çıkardığı 
kanunları kcsl<'nlik ve beraberlik
le tatbik etmekte bulacc:ğız. 

Bu, to?raksı::;a toprak vermek 
üll>üsümle de ataların (zor, o:vunu 
l:nuır) sözünü sık eık ve beraberce 
h,,tırlayacağımı;:;ı şimdiden sövliye 
b lirim. - Aka GONDOZ-

24 Haziran Pazar 
1 S TAN BUL, 

9: Atq Günet kulübüDden naklen Efzayİf 
Suat H. tarafından konferans. 18,30: Plak net· 
riyatı. 19.20: Ajana haberleri. 19.30: Türk mu· 
aiki netriyah. (EJiza H. inci H. Olkü H. Se
vinı Selim H.) 21,20: Ajana ve boraa haberleri. 
21,30: Bedriye Raaim hanımın i1tirakile dana 
mu•ikiıi. 

223 Kh,. VARŞOVA. 1345 m. 
19,15: Taırannili konser. 19,45: Musahabe. 

20: Muht•lif bahisler'. 20,15: Hafif orkestra 
konseri. 21,12: Tagannili konser. - Haber
ler. 22,02: Neteli neşriyat. - Spor vesaire. 
23,05: Dana musikisi. 

823 Khz. BUKREŞ. 3G4 m. 
11,30: Dini netriy11t. 11,45: Dini musiki. 12: 

Plik. 13: Plik. - Musahabe. 14,40: Plak nu.1· 
aikiıi. - Musahabe. 19: Jan Ma.-ko orekestra 
ır. 20: Böıtenccden nak;I, kan:plc denizcilik 
ne1riyah. 22,15: Pl.1.k. 22,~0: Dans muıiLisi, -
Haberler. - Danı plikl•rı. 

713 Khz. ROMA, 420 m. 
19: Mandolin orkestrası. - Musahabe. -

Plik. 21,45: Gitar ve mandolin takımları tara• 
fından mütenf'-vvi konser. 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
21,45: "Linda di Chamounix,, isimli melo· 

c.lrem. 
Kh&. LOKSEMBURG. 1304 m. 
21,30: Musahabe. 22,30: Pli.k. 23: Operet 

parçaları. 23,30: Danı musikisi. 
545 Kh&. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,45: Neteli netriyat. 21,SO: Budape\'• kon· 

aer orkestrası. 23,40: Şandor Bura aigan takı· 
m" 

904 Kh•. HAMBURG 332 m. 
21: "MACBETH 0 İ•İmli Verdioin oıtt"raaı. 

(Hamburg operuından n.;aklen.) 
686 Khz. BELGRAT, 4'37 m. 
20: Radyo orkestrası. (Rus musikisi.) Rek

limlar. 21: "-1uıababe. 21,30: Viyononael kon• 
aeri. 22: Koro konseri 23: Haberler vesaire. 
- Kahvehane konseri. 23120: Dam pl&k1arı. 

950 Kh•. BRESLAU 316 m., 
21 Operet paırçalanndan mürellep konser, 

23 Müsahabe, 23,20 Haberler, 23,45 Dan• 
musikisi. 

Kh•. ViYANA S07 m,, 
20,20 Piyano konseri, 21 Müaahabe, 23,05 

Holzer r•dyo orkestrası, 1 Dan• muaikiai.. 

25 Haziran Paz&rtesi 
1 S TA N BUL, 

18,30: Fran•ızca deırı. 19: Konferans. 19,30: 
Türk muaiki netriyab. (Ekrem B. Ruten B. 
Cevdet B. Vecihe H. Kemani Ce,.det B. Şeref 
B. İbrahim 8. Selma H.) 21,.20: Ajana ve bor
.. haberleri. 21,30: Stüdyo orkestrası, hafif 
muaiki, solo. 

223 Kh•. VARŞOVA. ı345 m. 
18,15: Taıannili Polonya muıikiıi. 18,30: Pi

yano konseri. - Musahabe. 19,15: Keman kon· 
seri. (piyano refakatile.) 19,45: Muhtel:f ba .. 
hiıler. 20,40: Taıanni. - Musahabe. 21.12: Ne. 
teli muaik.i. 23: Musahabe. 23,15: Dana muaİ· 
kisi. 823 Khz. BUKREŞ, 345 m. 

13: Her1rünkü netriyat. 19: Popüler musiki 
(Fanic:a L_uca.) 20: Üniversite. 21,15: Orkeat· 
ranın de•amı. - Musahabe. - Sarvaa kuar
tet '\. kımı. 21,45: Musahabe. 22: Taıannili, 22, 
30: Harpa konseri. 23,: Haberler. 

713 Khz. Roma 420 m. 
21,45: l\.tuıiki &li mektebinden naklen konser. 
22.45: Mut1lhabe 23: Hafif muıiki. 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
21,45: Musiki mektebi i.liainden naklen kon· 

aer. 23: Oda musikisi, - Mütealuben danı mu· 
ıikiıi. 

Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. 
1ta.lyan au•areai. 20: Plik. 20,20: Orkestra 

konseri. 21,15: llabf'-rler. 21,40: Karıtık or· 
k••lra ko11aeri. 22,25: Senfonik plü1ar. 23,.25: 
Dans muciidıi. 

545 Kh2. UDAPEŞTE, 550 m. 
20,20: Trio konıer. 21.20: Muoal.abe. 21.40: 

Josef Markam ıarkılarından (Paul Lorcnz.i 
1Syli.7ecektir.) 22,50: Sahibinin •e•i pl&kluı. 
23,40t Koufcıra11&. (Almanca.) 24: Ve!'!ta ai,.an 
takımı. 

904 Kh•. HAMBURG. 332 m. 
21,15: Musa.habe. (Warnere dair.) 24: Kari 

zuachneit'i batrrJayıı konseri. 
686 Kh&. BELGRAT. 437 m. 
20: Radyo orkestrası, 20,SO: Reklimlar. 

21: Zaırepten nakil (opera 'l'eya tiyatro.) 
950 Kh .. BRESLAU 3ı6 ""' 
20 Şarkılar, 21 Kısa haberler., 21,15 Leip

sir senfonik orkestrasının konseri (V aıncır ), 
22,15 Siliaya filharornnik takımı ( Avustur .. 
yalr beatekirlar ), 23 Ayuatarya, 23,20 Ha· 
herler, 23,50 S'.nema orıu konseri, 24 lapan• 
yol notları ( pl&k). 

Kh •. ViYANA S07 m., 
20,30 Neı'eli musiki (Ho1%er), 22,15 Ha

berler, Ors lr.onıeri, 1,40 Kuartet (Tauten• 
heyn), 24,50 Haberler, 1 Plak. 

26 Haziraıt Salı 
ISTA N B U L, 

18,30: Plak neıriyab. 19: Çocuklara mas.al. 
19.30: Türk musiki netriyah. (R<'tıııt B Me .. 
aut Cemil B. Vecihe H. Muzaffer B. Vedia 
Rıu. H.) 21,20: Ajana haberleri ve bor•a. "-l, 
30: Cemal Neıit B. lzEet Ne:r..ih B. Mesut Ce
mil 8. oda musiki konseri. 

223. lChL VARŞOVA, 1345 m. 
19,15: Trio oda musikisi. 18,46: Plil:. - Ma 

a.a.habe. ~.15: Taıannili piyano konıen. 19,45: 
Muhtelif bahisler. 20,15: Kahvehane musikisi. 
- Mu•ahabe. 21,12: "Sa.aya b&bo•u,, iıimli 
li Paul Abrahamm eserlerinden operet temsi• 
sili. - Musahabe. 23,45: Musahabe. 

1123 Kb&. BOKREŞ. ;ı64 m. 
13: Herıünkü netriyat. 19: Petrica Motoi 

takımı, 20:30 ~niverıite. 20,45: Plak, 21: Ban
yolara dau· aozler. 21,15: S.nConik konser. 
22,15: Konferans, 22,.30: Pli.k. - Haberler. 

713 Kl,z. ROMA, 420 m. 
21,45: Oda ınuaikiai. 22,45: Bir .,..,.delik 

''il divino Rarnon., isimli komedi. 23,15: Dana 
musikisi. 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU. 

21,45: "Sinyorina JaEz,, isimli Üç perdelik Pa .. 
bantinin operet temsili. - Mütealuben danı 
musikisi. 

Kh•. LOKSEMBURG, 1304 m. 
Belc;ika ıüvareai. 20: Karıtık konser. - Ha

berler. 20,20: Karrtık orkestra muaiki•i. 21,15: 
Dünya haberleri. 21,40: Musahabe, 21,45: Şar .. 
kılar. 22: Cazband 22,35: Orkestra. 23: Tasan• 
ni 23,25: Danı m.,-sikisi. 

546 Kh&. BUDAPEŞTE. 55o m. 
20,40: Piyano konseri.. 21,10: Tiyatro. 23: 

Heinemann caz takımı. 23,40: Budapefte kon
•er arkeaetrası .. 

904 Kh•. HAMBURG, 332 m. 
20: Muıahabe. 21,10: Alman halk tarlnlan, 

•e danslarından mürekkep neteÜ bir neıriyat. 
22: Neıeli. mübahaıeler. 

686 Kh•. BELGRAT, 437 m. 
20,30: Piyano - Keman konseri.. 22: Rek· 

Iiml•r. 22,10: Radyo tem!'jli. 22,40: Griecin 
eaerlerindcn "Peer Gynt., len ı>&rçalar, 23,10: 
Haerler. - Orkestra refakatie popüler tarlular 
23,45: Dana plakları. 

950 Kh•. BRESLAU 316 m., 
19,15 Koro çocuk hey'eti, müsa.habe, 20 

Skeç, 21 Kısa haberler, 21,10 A'f'usturya 
köyii muaikiıi, 22 Silisya değirrnenl~ri, 23 
Müaahabe, 23.20 Haberler, 23,25 Radyo 
teknioi, 23,55 Dana musikisi, 

Khz. ViYANA S07 m., 
21 Viyana filharmonik bey'eti, 22 ,30 Müaa· 

habe, 22,40 Oda q-1uıikiai, 23 H;,.berler, 23,20 
Konferan•, 23,30 811.r musikisi. mü .. lıabe, 
1 Bar musikiainin deva.mı. 

27 Haziran Çarşemba 
ı S TAN BUL, 

18,30 Fransızca der•, 19; Monoloi tehir ti .. 
y&troıu al'li l!c-rinden Mu<.nımer bey t r ııa· 
dan 19.30: Türk musiki netriyatı, (Ale .ıt Ce .. 
mil B. Ruıen Ferit B. Cevdet B. Vecihe H. 
Semiha •I. Muzaff<"r B.J 21,ZO: Ajana •e bor4a 
hab.ırle-ri. 21,30: Orkestra kon~eri. karıtrk 
proR'rlln1. 

223 Kh•. VA~ŞOVA, ı345 m. 
18.15: Taı11nnı. 18,35: Piyano konseri. -

Muıahab~. 19,JSı Oda musikisi. _ Mvııııhabe-
20,15: Plak. - Haberler. va. 21,12: Kttro itti
ralule hafif orkestra tnuıikiai, _ Haberler, 

22,12: Taganni (Piyano refakatile.) 22,30; 
Piyano konseri 23,15: Mu .. babe. 2.3,30: Dana 
ınusilcisi. 

823 Khz. BUKREŞ. 354 m. 
13: Herırünkü netri.yat. 19: Gr. Diaıko or

keıtraır. (Popüler ıarkılar.) 20,.30: Uniyersite. 
20,45: Plak. 21: Musahabe. 21,15: xlll nen aa
rdın musikisinden parçalar. 21,45: Tasannili 
beynelmilel nıuıiki. 22,40: Gitar bavayen kon· 
seri. 

7ı5 Khz. ROMA, 420 m. 
21,45: Bellininin .. NORJ\1A,. opera11. 
ŞiMALİ ITALYAN GRUPU, 
21.45: Uç perdelik bır ttemsıl. - PJAk. -

20: Haberler. 
Khz. LUKSEMBURG. ı304 m. 
Lüksenıburr netriyatı. 20: Pl~k. 20,15: Ha· 

b•rler. 20.20: Taa-.'lnni. 20,SO: Orkestra. 21,15: 
Dünya baberleri. 21,40: aKrıtıl konser. 22 15: 
Al manyaya da.ir. 22 30: Piyano konseri. 22 45: 
Senfonik konser. 23,20: Dana p!ikları. 

545 Khz. BUDAPEŞTE. 55J m. 
21: Opera orkestrası. 22,15: Ecnebi haber• 

leri. 22,30: Farkes siean takımı. 24,15: Len 
Dııı.k"r c:ar 1.ııkrmı. 

OO·l Kh •. HAMBURG, 332 m. 
20: Oenu;;;:.uııe ıJair- netriyat. 24: Kuartet 

lc.onuri. 24,30: Flüt ve Gitar aletlerile konser. 
686 Kh&. 332 m. 
20,30: R .. kıamlat'. 20,40: Pl.ik. 21: Musahabe. 

22: Marsb trist. 22,45: Haberler. - Radyo 
orluıstrası.nın konseri. 

9SO Khz. BRESLAU 3ı6 m., 
19,20 Sopran muganniyenin ıarkılan mü· 

aahabe, 20 Müıahabe, 21 Haberler, '21,10 
Saar havzamt:r, 21,30 Tagann.ili konser, 23,20 
Haberler • 23,45 Danı musikisi. 

ŞiMALİ ITALYAN G<ıUPU. 
21,45: Senfonik konser. - Musahabe. ZJ,10: 

Dans musikisi. 
Kh•. LOKSEMBURG, ı304 m. 
Holanda ıüvaresİı. 2(. !:ıO: Tıııanni. 21,15: 

Dünya haberi. 21,40: Plik. 22: Orkestra mu· 
ıikisi. 22,30: Hillerin eaerl~rinden konser. 22, 
45: Büyük ırala ıüvaresi. Roısoninin "Barbıcr 
de Scvjll,..,. operıından sahneler. 

545 Kh7. BUDAPEŞTE. 550 m. 
lE,30: Bertha salon takımı, 21: "Cümüı ok 

uçuyor., isimli muıikıli re\IÜ. 23: Li,7.hn esrr .. 
lerinden mürekkep konser 2-1: Toll •iıan ı.. .. 
.11.ımı. 

001 Khz. HAMBURG, 332 m. 
18.45: Çocuk netrİyalt. 21,15: Milli neırıyat. 

(Frankıurıtao.J 22: Puccinin '"MADAM BUT
TlRFL •"operasından aalıneler. 

G8'S Kbz. BELGRAT, 437 m. 
21: Zagrepten nakil 23: Haberler. 23,15: 

Danı pli.kları. 23,35: Kabv~hane kon•eri. 
950 Khz. BRESLAU 316 m., 
20 Taıanni, 21 Habrrler. 21,15 "Saar'da e

sas t;caref' isimli bir ıkll'ç, 22 Haydn"in eser
lerinden konser, 23,20 Haberler, 23,.CS Da.na 
musikisi. 

Kbz. ViYANA 507 m., 
20,JO Radyo poDurisi, 22 Saraie•o, 23 Ha

berler, 23,30 Halk .. ;>era orkestrau, 23..ZO 
Kr .. ,..,".. .. ...... ') Aı.:ı.- 1<onıeri, müaahabe, 
1 D•nı mualkisi.. 

30 rıaziran Cumartesi 
1 S TAN BUL, 

Khz. ViYANA S07 m.: ı 
20,10 Operaalrdan a,k ıarkıları, 22.10 Ak

tüalite, 22,25 Mandolin konseri, 23 Haberler, 
23,30 Esperantoca, 23,30 h--landolin orkestra
sının devamı. 24,45 Dana musikisi, müıaha· 
be, l Dansa devam. 

18,30: Fran11zca derııı 1":1ı."' ,..,.t, -ıoı .. q .... " 
Ferit Bey tarafından, 19.JO Türk musiki •~ıri• 
yab. Fah.ire H. Refik B. Fi~ret .o. :>a,ı1 '" •• ı 
21: F..fret Şefik Bey tarafından konferans, 21, 
30 Orkestra konseri, lıı:arıtık provam. 

223 Kh•. VARŞOVA. ı345 m. 
18.ZS: Solist konseri. - Musa.hah". 19,15: 

28 Haz·r.:n Parşembe 
S TAN BUL, 

18,30: Plik neı'riyatı. 19.20: Ajans ha~rleri, 
19,30: Türk mu.iki "'"" .. ; .• ,.,ıı. (" -. 1 .,,; ~i 
B. Hayri.ye H. Orfi B. Müzeyyen H.) 21: S ... 
Jim Sırrı Bey tarafından konterans, 21, ... 0. l~•· 
zibi beyin ittirakile Stüdyo cazbant ve tanao 
orkeatraaı, dans musikisi. 

223 Kbz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18,15: Solistler konseri. (Tacanni - piyano.) 

19: Kadına ait bahisler. - Musahabe. 20.25: 
Oda rnusikiai. 20,SO: S·•·r •eıaire. 21,12: Hafi( 
orekıtra lıconaerl. 21,50: Haberler. 22,121 Senfo 
nik popüler orkestra. kon•eri. 23: Musahabe. 
23,15: Hafif kon•er. - Konferana. 24,05: Danı 
mu.ikisi. 

823 Khz. BOKREŞ. 364 m. 
13 - 15 Heraünkü netriyat. 19: Gic:a Joneı· 

ko takımı (ta•ann.ili.) 20 Oni•erıite. 20,15: 
Musahabe. 20.30: Pl.ik. ile Verdinin "LA TRA
VtTA,, operası. - Haberler, 

713 Kbr. ROMA. 420 m. 
21,45: Taıannili ko;.aer (R. Stauıa.) Müteakı
ben ne4eli konser. 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU 
21,45: "il Conte Ory., isimli Roaininin me· 

lodramı. 
Klo&. LUKSEMBURG. ı304 m. 
A.lma~ •Üvarea.i. 20,: Pli.k ...... Haberler. 21: 

Parıatf'"k.ı Marce Tbil • Len Harvey boka ma· 
çınr nalul. 21,15: Dünya haberleri. 21,40: Karı• 
tık. orkea.tra. konseri. 22,40; Alınan muaikisi. 
23,25: Dans muai.kla.i. 

546 Kbz. BUDAPEŞTE. SSO m. 
20: Keman konseri, 20.30: Aıne-le netrira.tr. 

21: 
1
'GelJerl,. tiyatro. 22,40: Opera orkeatran. 

24: Farkea aiaan takımı. 
904 K,b-,;,., HAMBURC, 3."i2 m. 
20: "Ferien., isimli diyal~ktikli bir temsil. 

21,15: Musahabe. 22: Modern koro koaıeri. 
(orglu.) 22,40: Opera f•ntazileri. 1,35: Gece 
musikisi. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
2lı Kralrn orkestrasının konseri. 2.2: R.•k

lamlar, 22.15: Konserin de•am.ı. 23: Rad70 
payeıı. 23.35: Haberler. - Pli.le. 

950 Khz. BRESLAU 316 m.: 
20 Halk mu•ilda.i, 21 Kıaa .habr-r1•r 21 15 

"Münbit araı:i .. iaimli mua.iJc.ili akoç, • 2! Ş._ 
•itenler isimli •keç, 23 A ... uatur7a. 23,20 Son 
haberler, 23,45 Cece muıkiai. 

Kh&. ViYANA 507 m.: 
19,45 Radyo kabareai (Film yıldı.darının 

İttirakile). 21 Haberler, 21,10 Radyo orkest
rası, 22,16 11Die Schvamneraupp'n'' isimli tem· 
sil, 22,25 Neı'eli musiki, 23,10 Haberler, 
23,30 Konferans, 23,40 Piyano kon•eri. 24,20 
Piyano kon•eri, 23,20 Plak, 1 Danı muaikiıi. 

29 Haziran Cuma 
1 S TAN BUL, 

18,30: Pli.k netriyab. 19,20: Ajana haberle
ri 19,30: Türk musiki netriyatı. (Meaut Cemil 
B. Ruıen B. Ce•det B. Vecibe Nazan Feri .. 
dun H. Nedime H. Ô•rik efendi. 21,20: Ajana 
ve borsa. 21,30: Radyo orkeatrau tarafından 
Si .. an muıilı:iıi ... hafif masi.ki. 

223 Kh&. VARŞOVA, 1345 ıa. 
19,15: Leh ıarluları. 19,45: Musalaabe. 20,15: 

Pli.le. - Musahabe. 21,15: Senfonik konser. -
Haberler. 22: Senfonik konserin deYamı. 23: 
Musahabe. 23,15: Spor. 23,30: Salon musi
kisi. 24,05: Danı muaik.iai. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 "'· 
13 - 15: Hersünkü. netriyaL 19: Popüler, 

konser (Stelian Matza orke•trası.) 20,30: Oni
•eraıte. 20,45: Pl.ik. 21: K.onferana. 21,15: 
Popüler musiki •e koro ha•alan. 21,45: Mütael 
a.. 22: Çift piyano konseri. 22,30: Rumen 
romana1an ( ta1"anni.) 

7ı3 Khz. ROMA, 420 m. 
21,45: "Labanh.la di Rorimberse" İaimli A· 

dolf Adanın operaıı. Mütea.Jahen "Die acöne 
Calatee,. isimli Süp~nin operası. 

A v:aupa siyaseti 
(Başı 1 inci sahifede)) 

Timea gazetesi, baş makalesinde Mous
soli~i · Hitler mülakatından ıcylP bah
sedıyor ! 

" ltalya matbuatının mutalealarına 
bakılırsa, M. Moussolini, Hitler'in bu 
derece idealist ve Avrupa hakikatlann
dan bu hdar gafil oluşundan inkisara 
ugramı1 gibidir. ltalyan diktatörü. ha
Jijkat hi~sini daima şiddetle mrJhafaza 
etmi~tiı. Bu itibarla, ltalyan m'!tbuatı 
M. Jl,foussolini'nin, Avusturyada idn~ 
baıına milli sosyalistlerden birisini<> geç
me•i hakkında herhalde muvafakat et
memi~ olduğu kanaatindedir. 

FH.lı~kik~, haki.katı gören' tal yan baş
vekılımn böyle bır siyasi konbineznna 
razı Gbnut olınaaı güç kabul edilir bir 
me~eledir." 

M. Mousıoiini'nin, herhangi bir taar
ruza karıı memleketin müdafaa~ını te .. 
mİ!\ için halkın yeni fedakarlıklara kat· 
lanMaıını istiyen nutku ile mi!Ji sosyalist 
rejimin 10 asır müddetle mevcudjyetini 
rnu'ıa.aza etmesi için Alman mİHE'tinden 
feJaılı:ftrlık iıtiyen Hitler'in nutJ.unu mu· 
k'ly~se ettikten sonra, yine ayni ga...:.ete 
diyor ki : 

r 

Keman konseri. (Piyano refakatile.) 19,45: Mu 
sahabe, 20,15: Plil: .• 20.50: Spor. 21: Chopi
tn eserlerinden mürekkep konser. 21,30: inal· 
liEı:e konferans. 21,45: Torinodan BelliniAin 
''NORMA., operası. 

823 Kbz. BOKREŞ. 364 m. 
13 - 15 Herıünkün ne•rİyaL 19: Hafif Ro· 

men musikisi. (Sibiceanu ıalumı.) 20,30: Muıa~ 
habe. 21,15: Pli.k. 21,25: Musahabe. 21,45: 
Romadan n•klen: Bellininin ''NORMA,, opera: ... 

7ı3 Kh•. ROMA, 420 m. 
21,20: Pli.k. 21,45: Karıtık halk neıri.yab. 

23: Musahabe. 23,10: Danı musikisi. 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU. 
21.45: "NORMA,. isimli Bellinioin opera••• 
Khz. LOKSEMBURG. 1304 m. 
Fransız aüvar"•İ. 20: Pl&lc:, - Muı.ahbe. 

21,15: Dünya haberleri. 21,40: Orkestra kon .. 
seri. 22: MusaQbe. 22,05: Koruerin de•amı 
22,20: Mu~ahabe. 22,30: Solist konseri. 23,30: 
Reportaj. 24: Dana. pli.Atları. 
546 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 

18,30: Kuintet takımı konseri. 20,30: lınre 
Pallo tarafından Macar tarluları. 21,30: Net ... 
li netriJat. 22,20: Opera orkeıtrau, 23,45: 
Sahibinin aesi pliı.lclan, 

904 Kh •. HAMBURG. 332 m. 
20,30: Heyecanla hikayeler. 23,20: Muaa_b.abe. 

- Kııırıtık Dt!Jrİyat. 
686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
21,10: Popül&r dans ve tarkrlar. 23: Haber .. 

fer, - Plik. 23.SO: Kahvehane konıeri. 
950 Kh •. BRESLAU 3ı6 m.: 
20,30 Haftalık haber İcmali, 21 Günün. la 

ha.betleri, 21,10 Dana musikisi, 23,10 H: 
berler 23,45 Ccne daQa mu•ilı:iıi (2 ka. 
dar). ye .. 

Kh&. ViYANA 507 ın. 
k'~l Viyanada.ki Beynel film tenliklerini ~
! • 23,0S !iaberler, 23,25 Pette'c:len na.lde&u 
Sıpn rnuıılcisı, hah.erler, ı sj • .,. muaikiain.i• 

vanu. 

• 

Sopran muganniye Marie Augıate 
Beatner 

Br...ıau rad~da Rialıard Weta 
İ1l eserlerinden terekküp edecek olan 
cuma !Rinkü (21-6-934) konoerde 
aaat 21,15 te §'lrialar aöyliyecektir. 

* * * 
Radyo sahifemiz 

Yazımızın çokluğu dolayııile 
Radyo salıilemizi yanna tehire 
mecbur olduk. Arzı itizar ederiz. 

İki sinema açıldı 
Darülaceze resmini vermeyen 

sinemaların kapatılmasına, kaymll 
kamlıklar tarafından dün de de -
vam edilmi,tir. iki sinema, borçla
rını verdikleri için, açılmıtlardır. 
Sinemacıların, yalnız belediye his 
ııesi olarak notere yatırdıkları reş. 
min mecmuu 1500 liraya baliğ ol
mu,tur. Belediye reis muavini Hıi
mit Bey, dün bir muharririmize bu 
meseleye dair tunları söylemi,tir: 

- Sinemaları kapatmak salahi
yetini haiziz. Elimizde, kanun hük 
münde olan bir nizamname vardır. 
Sinemacılar, kapatmak salahiyeti· 
ni haiz olmadığımızı iddia edebi
lirler. Bunu takdir edecek, sinema 
cılar değil, salahiyettar ve alaka
dar makamlardır.,, 

Sinemacılar, dün avukatları 
vasıtasile zarar ve ziyanlarının taa 
mini ve sinemalarını açtırmak irin 
mahkemeye müracat etmitlerdir. 
Sinemacılar mahkemeye müraca -" Böyle bir teklif Alman milleti ı:ibi 

ma;ırur bir milletin kulağında "yi akıs
lcr bırakamaz. Londra ile Paris. Al
~n~n•ara Hitlcri'n mali idarcsindt~l.:i aciz 
ve kabiliyetsizlik yüzünden dofan vazi
yetin açılığını ve bakirliğini hiısetti .. di
ğı lıi,· zamanda, hiçbir matbuat sanıÜ· 
rU, ! iman milletine, Almanyanın ınali 
ac2i hakkındaki dünya efkan un1uıniyc· 
sini f;~rctmekten mcn'edemez. Nilıayct, 
Anıf"rika'nın Berlin sefiri Amerikalı ho .. 
no ha;nillerine karşı yapılan mL111.meleyi 
n·ıı.ı~n protesto etmiştir. Hadise, heyeti 

1 atlarında, ticaretlerinden mahrum 
edilmemeleri için, kefalet mukabi 
!inde sinemaların açılmasını isteye 
ceklerdir. 

uınaır.iye ilibariyle, llitler'c şi 't-1.-t'i bir 
ilıt~rı!ır. Bu hadise adeta, ba've!<il Hit
Jer'<', diğer devletlerin hudutlarının. tek
rnr tetkiki ile dünya ittifakları proı te
rinden vaz "'«erek bütün dikl:ati kendi 
işiac. kend; e;ind~ intizam tem~r.irıc ta~ 
si> otmeı:ni bildirmektedir. 



( 

İnhisarlar U. Müdürlüğiinclen: 
. 

Ahududu ''Ağaç Çileği,, alınıyor. 

Bahçe Sahiplerine: 
inhisarlar idaresince, idarenin Kabataş anbannda tes· 

hm edilmek üzere beher kilosu (27) yirmi yedi kuruştan a· 
ğnç Çileği satın alınacaktır. Bedeli anbarda yapılacak tartı 
üzerine derhal tesviye edilir. (3326) 

~~-....;;;E;.;.V.-K;;.A-.F.....,.M-.ü-.D-.-lR.;;;l.;;.Y.-E_T-.t ...;1-.L_A_N_L_A_R_I ___ ı 
Kıymeti 
111uhammencsı 
Lira K. 

168 00 Kumkapı'da Kürkçü başı Süleyman ağama
hallesinde Taşçılar caddesinde eski 46, 48,51 
yeni 51,54, 56 No. lu ve tamamı 400 küsur 
metre terbiindeki araa ve üzerinde mevcut 

117 

167 

40{) 

87 

bulunan kulübenin 80-840 hissesi. (3718) 
DO Kumkapı'da Muhsine hatun mahallesinde 

Çifte gelinler caddesinde 37-47 No. lu ve ta
mamı 33 metre terbiindeki arsanın 34-48 
hissesi. (3343) 

00 Ortaköy'de Portakal sokağında 6 No. lu ve 
tamamı 3820 metre terbiinde bulunan dut· 
luk mahallinin 4-72 hissesi. (737) 

00 Unkapanı'nda Y avuzersinan mahallesinde 
Ayazma kapı caddesinde eski 558 yeni 198 
ve Hacı Bekir sokağında eski 558 mükerrer 
yeni 1 No. lu fevkinde ayr•ca ınethalli bir o . 
dayı muhtevi kagir dükkanın 1-4 hissesi. 

(4145) 
50 Rüstempaşa. mahallesinde Balkapanı hanı 

üstkatmda 60-61 No. lu maa kamara odanın 
14-120 hissesi. (7922) 

Yukardaki hisseli mahlul em!ak satılmak üzere dört haf
ta ınü<ldetle ilana konmuştur. ihalesi T emmuz'un 21 inci cu
nıartesi gÜnÜ saat IS tedir. Talipll'rin fk·Y akçeleriyle beraber 
mahluliıt kalemine müracaatları. (3335) 

ovo ALTINE 
Tabii mukavvi gıda 

G. &. A. Baker Ltd 
Prevua,•ı>o3 Han, Tel. 24330 3138 

.• ·· ·~;,, •.• '~-~ . • . • ~~ ... ·.!'.. . : ·. ·~·~ 

lst.anbu\ Vilayetinden~ • 
idare mecmuasmm 934 Jene.i temmuzundan 935 sene 

ıi Mayıt gayesine kadar 11 numarasının tab'ı 20 Haziran 
934 tarihinden itibaren 9 Temmuz 934 tarihine kadar mü
nnkaaaya vaz'edilmiştir. 10 Temmuz 934 tarihine müsadif 
salı günü ihalesi yapılacağından f.llrtnamesini öğrenmek için 
her gün Vilayet Daire müdüriyetine müracaat olunması. 

(3337) 

MÜZAYEDE iLE/ 
SATIŞ 

Çartı içinde Sandal bedesteninin eş.ya 

,ubesinde tcş::ir edilen mükemmel ıneıe 

aiiacmdan yapılmıı modern yemek oda

., talmnı, ellnse dolapları, tuvalet masa

sı, yazıhaneler, kanape ve sandalyeler, 

~lcktri:k avize:eri ve~-

Yannki Perşembe günü saat bir bu
çukta hilrr.üzayede sat.J::ıcakhr. (511) 

lstanbul aıliye 6 ıncı hukuk mahke- l 
mesinden : Annik hanım tarafından Bon-

. cada atik M~•tafa paşa eski furun so
kak 3 numaralı ha:>edc sak.in Haçik oğ

lu Ald<sa., efendirun ikıimelgi.hının 

mcçhu!iyet:no binaen davetiyenin on 
ı,., gün müddetle ilinnm lebliğine kadar 

Ycrilmit ve tahkilcat gunu olarak 
15-7-934 pazar günü saat 10 tayin ve 

bu bapta ir.ı!a kılırınn davetiye varaka .. 
ıı m&hkemc divanhaneıine ta?ik kıl!nmı ş 

olduğundan keyfiyet tebliğ makamına 

lrairn olmak üzere ilan olunur. (5ıO) 

lLAN 
Osmanlı Bankasımn Galata, Y enic.ami 

"' Beyoğlu devairi Milli Hakimiyet hay
ıa:mı münas.ebetile Haziranın 24 iıncü 
?azar günü kapalı bulunacakbr. 

iHTiRA iLANI 
" Petrol veya sair mayiatı muhtevi 

ıe'8in koı>tratlannda isli.hat" hakkında 

lotihsal olunan 22 T. Evvel ı932 tarih 

,.., 72 numaralı ihtira beratı bu defa mev 

kii fiile konmak üzre abara devrüferağ 

veya icar .,d;Jeceğinden talip olanlann 

Galata' da , Çinili Rıhlım Harunda Robert 

Ferriye müracaatlan ilan olunur. (517) I 

Amerika sefirinin kitabı 
Amerika gefiri M. Sherrill'in 

T ürkiyeye ait yazdığı kitabın ter
cümesine yann devam ede!:eğİz. 

. - . ; ... '"~ ... . ; 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 2() HAZiRAN 1934 

ADAPAZARI 
TÜRK TİCARET BANKASI 

1 
~üncü kolordu ilimları ' 

Çorlu Askeri Satmalma Ko
misyonundan : 

Malkaradaki kıt' at ihtiyacı 
için 12,000 kilo Sabun kapalı 
zal'fla münakasaya konulmuş
tur. ihalesi 21 Temmuz 934 
cumartesi gÜnÜ saat 15 tedir. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iı.tirak için de o gün ve vaktin
d.en evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Çorluda Askeri 
Satınalma Komisyonuna mü
racaatları. (3039) (3228) 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telelon: 22925. 

Merkezi Adapazarı 
lstanbul şubesi: Dördüncü Vakıfhan zemin kat 
Komisyon ve ticaret kısmı : 

Tel. 22042 
Tel.: 23623 
Tel.: 43201 
Tel.: 60590 
Tel.: .ıı.10~7 

Galata ,ubesi 
Üsküdar Şubc:ıi 
itimadı Milli 

SERMAYESi 1,200,000 
ihtiyat akçası : 1 3 O , O O O 

ŞUBELERi 
Bandırma, Bartin, Bilecik, Biga, Bolu, Bozüyük, Bursa, 
~ehir, Hendek, lzmit, Karamar:al, Kütahya, Mudurnu, 
P<Zfa, Galata, Gemlik, Ge;ede, Geyve, Salranbo!u, 

v.küdar, y eni,ehir. 

Düz.ce, Es
M. Kemal 

Tekirdağ, 

Müsait şartlarla mevduat, havale kabul eder. Tahsile senet a
lu lkraz muamele:ıi yapar. Mevduat faizleri müdiriyetle 

görüşülerek tesbit edilir. 
Komisyon ve ticaret kısmı her nevi enıtiai ticariye 

sabtına deliılet eder. 
(iTiMADI MiLLi) Kendi sigortasıdır. 

iLAN 

iKTİSAT VEKALETi 
Sigorta Tetkik Heyetinden: 

3136 

Sigorta §irketJerinin teftit ve murakabesi hakkndalri talimatnmnenln muad· 

del ı5 inci maddesi hükmüne tevfikan yeniden hüviyet farakası İstihsaline mecbur 

olan ve sigorta şirketleri tarafından istihdam edilen müfettiş.!er,. seyyar accntalnr, 

dellillar, muavin Te tali acentalar, idarehane1eri haricinde muamele yapan ~İgorta 

tirkteleri. memurin ve müstahdemini ve bilUmum muhammin ve avarya komiser· 

)erinin evelemirde hüviyetlerinin tesb.iti znnnında iki adet fotoğraf ve nüfus tez• 

kerelerini - ecnebi tabiiyetinde olanlaY ikamet vesikalarını - hami:en 2i> Tem· 
muz l!J34 tarihine kadar htanbul'da çalışan ve bulunanların tahsen Bahçckapu'da 

dördüncü Vakıf hanında dördüncü katta bulunan heyetimİ:!e ve Taşrada müstah

dem bulunanların İse mahalli ticaret odaları ha§katipüklerioe müracaatlan • lüzu

mu ilan olunur. Mezkur madde hükümleri dairesinde icra edilecek imtihan günle· 

ri ve mahalleri için aynca keyfiyet fün edilecektir. 

Müracaat günleri : Cumartesi, Pazartesi, 
saat ikiden dört buçuğa kadar. 

Çar~amba 
(528) 

1 O EVLET DEM1RYOLLARI lDARESl iLANLARI 

40 ton üstüpünün kapa!ı zarfla münakaııası 14 Temmuz 
934 cumartesi günü aaat 15 de Ankara' da idare Merkezinde 
yapılacaktır. Tafsilat Ankara, Haydarpaşa ve Adana vez
nelerinde b~er liraya satı!a., ıartnamelerde yazılıdır.(3184) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'~ 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden! 

87,000 adet günlük yumurtn 
Heybeliada Sanatoryomuna 193~ mali senesi için it: :.

mu olan 87 ,000 adet günlük yumurta olbaptaki ııartnamesi 
veçhi!e ve 17 Temmuz 934 salı günü saat 14 te kapalı ;.:ırf 
usulile ihale edilmek üzere munakasaya konmuştur. lsteL.,_e
rin müracaatları. (3339) 

lzmir ve Mersin 
SÜRAT YOLU 
S d k d \'apuru 22 a l za C Hazir3n 

CUMA günü gaat ı ı de Sirkecı 
rıhtımından kalkarak doğru lzmir, An 
tııJya, Mersine gidecek, Dönüıte hun
lara ilaveten Alanya, Küllük, Çanak
kaleye uğrayacaktır. 

lzmir sürat yolu 
AnkRrada M. M. v. Sa. At I~ SAKARYA vapuru 

Kom. <lan : Her PERŞEMBE günii saat 
Yerli f::lbrikalal:' mamula- ı6 da Galata rıhtımından kalkanı.k 

tından (200,000) metre as- doğru lzmire gidecektir. Bu vapur 

~· 4 • 

tarltk bez kaııah zarfla mü- her pazar günü saat 16 da lzmirden 
nakasaya konmuştur. ihalesi ' kalkıp doj!ru lstanhula gelecektir. 

4 1 cmınuz 934 !a1·ihine müsa
dif çarsamba ~i:inü saat 15 
de yapıl~caktır. T:ı~pl~r şart
name ve nümunesını gormek 
üzere her giln Ankara' da M. 
M. V. Sa. Al. Komsiyonuna 
.r:ıüracatJarı, ve mün~asaya iş 
tirak ~çin de o gün ve saatin
den evvel teklif ve teminat 
ır.ektuplarmm ma!cbuz muka
bilinde mezk\ır. Komisyon 
Reisliğine tevdi ey!emeleri. 
(3011) (3084) 3352 

* 

lzmit yolu 
Yaz tarifesi 

Pazartesi gününden maada her ıı:ün 
bir Tapur cuma ve sab günleri aaat 
9 da diğer günler saat ıJ,30 te Top
hane rıhtımından kalkacaktır. 

lmroz yolu 
Her PERŞEMBE gönü Ga · 

lata rıi.atımından ıaat 18 de bir vapur 
kalkar. Gidiş 1'e dönüşte Gelibuln, 
Laı:.seki, Çanakkale iskelelerine uğ. 

ı-ar. 

Ankarada M. M. v. Sa. Al Karabiga yolu 
Kom. dan: 

Yerli fabrikalar mamula- Her 
tmdan (360000) metre ça- CUMARTESİ, ÇARŞAMBA 
masırlık bez kapalı zarfla mü- günleri •nat ZO de Tophane nhtmıın· 
nakasaya konmU!!lUr. ihalesi 1 dan bir "apur kalkar. Gidi, Ye d.:-

rıUı:te nıul'at iskelelere uğrar .. 

2 Te:nmuz 934 t<>ihine müsa· ··-----------..ı dif pazartesi günü saat 15 
de yapılacak. Talipler ~rt
name ve nü:nu.nesini görmek 
üzere her gün Ankarada M. 
M. V. Sa. Al. Komisyonuna 
müracaatları, ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve saa
tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplannm makbuz muka
bilinde mezkfır Komisyon 
Reisliğine tevdi eylemeleri. 
(3010) (3083) 3353 

* * * 
Ankarada M. M. V. Sa. Al 

Kom. dan: 
Yerli fabrikalar mamula

tından (150,000) metre el
biselik kumaş kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. ihalesi 
30 Haziran 934 tarihine mü
sadif cımıartesi günü aat 15 
de yapılacaktır. Talipler şart
name ve nümunesini görmek 
üzer her gün ve münakasaya 

1 
iştirak için de vakti muayenin
de teklif ve teminat mektupla
rının makbuz mukabilinde An
ltorada M. M. V. Satınalma 
Komisyon Reisliğine tevdi ey-
lemeleri. (3013) (3086) 

3354 .... 
Balıkesir Satınalma Komis 

yonundan: 
Balıkesirdeki kıt'at hayva

natı ihtiyacı icin S20 ton kuru 
ot kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. lhalesi 5-7 -934 
perşembe günü saat 10 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mt>ktuplariyle Balıkesirde K. 
O. Satmalma Komisyonuna 
ınüracaatları. (3014) (3089) 

3427 
* • • 

Corlu Askeri Satmalma Ko-
mi;vonundan : . 

Malkara garnizondaki kıt'at 
hayvanatı ihtiyacı için beher 
parti 130 ton olmak üzere 3 
partide 390 ton Saman kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 8 Temmuz 934 pa 
zar günü saat 15 tedir. Talip· 
lerin şartnameyi görmek üze· 
re her gün ve münakasaya iş
tirak için de o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Çorluda Fırka 
Satınalma komisyonuna mü
racaatları. (3018) (3134) 

3478 
• • • 

- . 
vanati ihtiyacı için beher par· 
tisi 150 ton olmak üzere 3 par
tide 450 ton Saman kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur 
ihalesi 8 Temmuz 934 pazar 
günü saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştiraki
çin de o gün ve vaktinde!\ ev· 
vel teklif ve teminat mektup· 
lariyle Çorluda Fırka Satmal· 
ma komisyonuna müracaatla-
rı. (3019) (3135) 

3479 .... 
Corlu Askeri Satmalma Ko· 

mi;yonundan : ı 
Malkaradaki kıt'at ihtiyacı 

için 3000 kilo pirinç bir tak· 
sitte alınmak üzere açık müna· 
kasa ile alınacaktır. ihalesi 11 
Temmuz 934 çarşamba günü 
saat 15 teclir. Taliplerin şart
nameyi görmek Ü.Zere her gÜn 
ve münakasaya iştirak için de 
o gÜn ve vaktinde teminatla
riyle birlikte Çorluda Askeri 

1 

Satınalma Komisyonunda bu 
lunmaları. (3030) (3200) 

3480 ..... 
Ankara M. M. V. Sa. Al. 

Kom. dan: 
Yerli fabrikalar mamu!a

tmdan (380,000) metre çama· 
şırlık bez kapalı zarfla müna
kaı;aya konmuştur. ihalesi 
12-7-934 tarihine müsadif 
Persemhe günü saat IS de ya• 
pıla~aktır. Talipler şartname 
ve nümunesini görmek üzere 
her gün Ankara'da M. M. V. 
Satınalma Komisyonuna mü
ral'aatları ve münakasaya is
titak icin de o gün ve saatin· 
dan ev~el teklif ve teminat 
nıektuplarmı makbuz muka
bilinde mezkur Komisyon Ri· 
yasetine tevdi eylemeleri. 
(3218) 3481 

• • • 
Çorlu Askeri Sa. Al. Kom. 

dan: 
Malkara kıt'aatınm ihtiyac· 

için (250) ton ekmeklik un 
kapalı zarfla münakasaya ko· 
nulmuştur. ihalesi 10 Tem~ 
muz 934 Salı günü saat 15 te· 
dir. Ta!iplerin şartnameyi g(jr 
mek üzere her gün ve muna· 
kasaya iştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi· 
nat mektuplarile Çorluda As· 

Çorlu Askeri Satmalma Ko- keri Satmalma Komisyonuna 

l misyonundan: müracaatları. (3034) (3223) 
Tekirdağuıdaki krt'at hay·.._ 348S 
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İstanbul Valiliğinden: 

T abe alar ve Levhalar 
Damga Reımi 30 50 300 

kuruştan ibarettir 
Resme tabi olanlar 

Ticarethane, Yazıhane, l'-1uayenehane, Fabrika ve em· 
sali ınüessese!er için i !anı havi yazılı:, resimli vesair alamet 
isaretli levhalar; yalnız isimden VEya unvandan veyahut adres 
t~n ibaret bulunan küçük, büyük tabelalar (Kağıt ve mu· 
kavvadı\n başka) Tahta, sac;, Cam, Kumaş, Tel, parke ve pi
rinç pilakalar gibi maddeler üzerine !Şıklı ve ışıksız yazılarak 
veya tN·tip olunarak teşhir erlildiği takdirde aşağıda gösteri
leil usul dairesinde damga resmine tabidir : 

Bunların yukarda yazılı yerlerin kapularma, dıvar
larına, vitrinlerine veya herkesin gelip geçtiği yerlere asılma
sı yaprştırılması, konması, sokaklardaki dıvarlar üzerine yazıl 
rrıaı;r, parkeler üzerine tertip olunrrJas!, ve her nev'i vasıtala'!' 
ÜzPrİnc yazılarak veya terlİ.,'l olunarak ırezdirilmesi teşhir-

1ir. 

Resmin mikdarı 
Resim, Levhanın büyüklüğüne göre hesap edilir. K~pla

dıkları yerler : 
Bir rnd.-.ı murahbaının yarısı '>'eya bundan 

a~ağı o;anlardan 30 Kuruş 
Bir metro murabbaımn yarısından bir metro mu-
rabbaına kadar olanlardan 50 ,. 
Bir metro murabbaından fazla olanlardan (Ne ka-
dar fazla olursa olsun) 3{)0 ,, 
tur. Ve bir defaya mahsusdur. Sene deği;ıtikçe ayni levha ve 

tabeladan tekrar resim alınmaz. Yüzleri birden fazla olan lev
ha ve tabelaların her yüzü ayr1ca resme tabidir. 

Evvelce resmi verilmiıı olan levhalar 
Yukarda yazılı resim mıktarJan 1 Haziran 934 tarihin

den n1uteber tarifedir. Bu tarihten evvelki tarife bu mıktarla
rm yarısından ibarettir. Evvelce eski tarife üzerinden resmi 
veramis olan levhalardan yalnız. arbrılan mıktarda resim alı-

nır. Y ani"evvelce 15 veya 25 veya 150 kuruş resmi verilmiş o
land".n bir bu kadar daha resim alınır. Bunun için sahipleri
ne eskiden verilmiş olan makbuzlarla levhalarının tastikli kop 
ya!armm müracaat esnasında gösterilmesi icap eder, 

Resim nasıl verilecektir 
Arzuhal: 

Levhalar ve tabelalar üstüne pul yapıştırılmaz. Bunların 
rc·sıni nakten ödenir. Bunun için fovha ve tabe?anın üstündeki 
yazılar harfi harfine ve eb'adı dn dikkatle ölçülerek arzuhale 
yazılacaktır. Bu malUınatın bir kopyası da raptolunacaktır. 
Levlıa ve tabelaların üzerinde ya.adan başka resim, çizgi ve
sair işaret ve alametler varsa sonradan yapılacak kontrolda 
bir ihtilafa meydan vermemek için bunların da gerek arzu
J.ıılde ve gerek kopyada temar.ı:le gösterilmesi icap eder. 

Arzuhaller bas1tırlmıştır. Aşağıda yazılı gişelerdeki me
murlar tarafından parasız olarak dağıltılmaktadır. Bunların 
üsti.inde de tarifat vardır. isteyenler bunları doldurup pulla
yarak zikrolunan kopya ile birlikte verebilirler. Ödeyecek
IE,ri resim mıktarı 100 kuruşu e~·en!erin makbuzlarına yapış
tırılmak için iki kuruşluk damga pulunu ı?isedeki tahsildara 
vermesi lazımdır. 

Bir kaç levhası olanlar her levhı>. için ayrı ayrı arzu
hal vermiyecektir. Levhaları hakkındaki malumatı arzuhal
de alt alta yazacaklardır. Matbu arzuhallere sığmayacak 
i<.adar levhası veya mündereça tı fazla olanlar istedikleri şekil
de arzuhal yapıp verebilirler. Tit·ardhanelerinin haricinde 
veya başka yerlerde levhalan olanlar her yere ayrı ayrı ar
zuhal vermeye mecbur değilJi rler. 

Bunlarm. hepsini bir arzuhale yazarak ticarethanelerinin 
mt·nsup olduğu gişeye vereceklerdir. • 

Müracaat günleri : 
Y aluva, Adalar, Bakırköy, Çatalca, Silivri, Kartal, Şile, 

Kazaları dahilindel-ci mükellefler bu kazalardaki mal dairele
rine I-!aziran sonuna kadar müracaat ederek resimlerini Ö· 
deyeceklerdir. Diğer kazalardaki levhaların resimleri aşağı
da yaulı yerlerde ve müddet içinde alınacaktır. 
Fatih: 25 Hazirandan 30 Haziran akşamına kadar Fatih Mal 
ınüdiirlüğünde. 
Kadıköy ) 
Üsküdar ) 20 Hazirandan 30 Haziran akşamına kadar 

işbu Malmüdürlüklerinde,• Beykoz 
S.ırıvcr 
Enı.i~önü 

Beşiktaş 
Beygolu 

) 
) 
: 1 Temmuzdan 31 Temmuz akşamına kadar 

Eminönü Mal müdürlüğünde . 
) 
) 

1 T emınuzdan 31 Temmuz akşamına kadar 
Yüksek KaldırnYJdaki pul müdürlüğünde 

(3345) 

-~ 40 DERS 5 LiRA ~ 
iNGILfZCE VE FRANSIZCA YAZ KURLARI 

Haftada dllrt gün sa hahları saat S, 30 dan itibaren yeni 
ba~lıyanlır. az ve çok bilenlere mahsua sınıflar 

iNGiLİZCE: Mr. F. Scymour Cole idaresinde Dr. Faucett'in 
11 ve HI kitapları ve edebiyat 

FRANSIZCA: M. Fernand du Cornu idaresiııdc Dutsoachct 
g~amerleri Tc edebiyat. 

iMTiHAN IÇtN HAZIRLANANLARA FIRSAT 
İagilizce, 18 Haziran. pazartesi ve Fransızca, 19 Haıiran 

ıalı gllnli başladı. 

Amerikan Erkek Lisan ve Ticaret Dersanesi 
Alemdar caddesi, 23 Telefon: 21737 

~ 40 DERS 5 LiRA --. 
Neşriyatı idare eden: MUMTAZ FAiK 
Gazetecilik ve Matlaacılık T. A. Ş. 

MiLLiYET CARSAMBA 20 'HAZiRAN 1934 

Onu senelerden beti fanır, ağrılarda ve •oquk 
algınlığındaki çabuk tesirini bilirsiniz. 
ffi markasının tekeffül etliği ASPiRİN, sizi bun

dan sonra. dahi memnun edecektir. 

Filim 
ve 

film 
pakları 

7 

' ~ . .' ~ . ' -

Sayesinde rcsimltr:n 'zi caba parlak ve daha net çıkarabilirs:ııiz 
F oloğraf levrzımatını satan lirarethaae!erden 

ım Me~hur Z E 1 S S f KON filmlerini 
•• \il uıırren !ıılt g e l meniz; menfaatiniz iktizasındandır •r n 11 

3521 

Orta tedrisat muallimi olmak isteyenlere: 

Maarif Vekaletinden: 
Yüksek Mektep Mezunlarından ve yahut ehliyetname ile 

Orta Tedrisat Muallimliı!i hukukunu kazananlardan Orta 
~ 

Tedrisat Muallimi olmak iste yenlerin bir İstida ve mahalli 
Maarif ic-larelerince tasdikli bir fiş ile 25 Haziran 1934 tari
hine kadar nerelerde vazife almak arzu ettikleri tasrih olun
mak üzere Vekalete müracaat etmeleri ilan olunur. (2953) 

3322 

lstanb 1 Ziraat ankasından: 
Sıra 

No.ıu 

28 
996 
784 

1016 
1140 

Semti 

Galata 
Beyoğlu 

Hcybeliada 
Ortaköy 
Büyükada 

Mahallesi 

Şehit Mebmetpaşa 
Tozkoparan 
Dağ 

Ortaköy 
Yalı 

Sokağı Ciıui 

Dükkan 
Abşıp hane 

Hissesi Emlak Hisseye g· rıı mu• 
No. 11 bam uen k ymeti 

7/16 29 400 .L. 
Tamamı 16 10)) ,, 

Üstübic:l!r 
Mezarlık 

Hendek .. 141128 Çıplak mlllkiyet 7 135 ,. 
Drreboyu Hane 114 126 eski 154 yeni 625 
Yirmi nç Nisan VI Kagir iki dlikklıı ve 
Liman çıkmazı ahşap iki hane 

2/8 8-10-3-5-7 200) .. 
1141 .. ., Ôzdemir Ahşap hane· Te bahçe 32/1008 S-18 128 .. 
1142 ,, Karanfil Karanfil Ana metresi 931 Tamamı 13-14 1397 
1143 Heybeliada Heybeliada Berberoğlu ,. ., 75 21/8) S8-6fJ 4) ,, 
1144 Büyükaı!a Nizam Kılınç .. ,. 832 80/120 14-14/3 i7S ., 
1145 ., .. Kalfa ., ., 597 Tamamı 7 m!lkerrer 597 ,, 

1 - Yukarda yazılı gayrimenkullerin ihale bedcll:ri\e yllzde yedi buçuk pey akçelui nakden veya gayrimtıdadil lo1osile ö:! nme 
üzere mülkiyetleri açık arttırma auretile satııa çıkarılmış o'.up ihaleleri 917/934 Pazartesi günli saat on beıtedir. 

2 - Pey akçelerinin ihale günü saat on dl>rt buçuğa kadar tevdii IAzımdır. Şartname Bankanın· kapısını asılmı,tır. Senei hali. e ver~ • 

aile bel:diye resimleri mDşteriyo aittir. [3205] 

,----·----~----, Askeri Lise ve Orta 
Mekteplere a ehe 

Alınıyor. 

1 Keçibur!u Kükürtleri 
Türk Anonim Şirketinden: 

Ş'.rketimiz hi!s7darlarmın Nizamna.ıııemiıin 7 nci maddesi muci
bince ödemeği teahhlit ettikleri mütebıılıi dörıte üç nisbetindeki 
s:rmaye taksitlerini iıi:.u ilanın neşri taribincien itibaren on glin 
zarfında tediye etmeleri ltızumu beyan olunur. '3331,. 

~------------------------~ 
Maarif Vekaletinden: 

1 - Orta Tedrisat Melıteplerinde Türkçe, Tarih-Coğ 
rafya, F enhilgisi, Biyoloji, Riyaziye, Fransızca, Almanca, 
İngilizce Muallimi olmak isteyenler için bu sene İmtihan a· 
cılacaktır. 
· 2 - İmtihanlar 1 Temn1uz Pazar günü İstanbul Ü-

niversitesinde başlıyacaktır. 
3 - Bu imtihana dahil olacakların : 
A) Türk olmaları, 
B) Yirmiden eksik ve 45 ten fazla yaşta olmamaları, 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha 

nevinden mahkumiyetleri olmadığı hakkında mahalli Vila
yet veya kaza idare Hey'etinden bir mazbata ihraz etmele
k'i (halen memur ve muallim olanlar bu kayıttan müstesna o 
lup mensup oldukları Daire amirinin vereceği vesika kafi
dir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeğe mani 
vucüt arızalarından salim old uklarmı isbat eder tasdikli he-
kirr' raporu ihraz, · 

E) Lise veya yedi senelik idadi veyahut Muallim Mek
tebi mezunu olmaları, Muallim Mektebinden mezun olan
ların en az iki ders senesi muallimlik temiş bulunmaları la-
zımdır. ı 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları tak
dirde 1702 numaralı kanunun 1 inci maddesinden .l{Österi
len dereceler dahilinde her hangi bir Orta Tedrisat Muallim
liğine tayin edileceklerdir. 

5 - Yukarıdaki şartları haiz olan n'illlZetler bir isti
da ile Vekalete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesika! 

ar bağlanacaktır. 
A) Nüfus tezkeresinin asıl veya lastikli sureti 
B) Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesika

larının asıl veyahut suretleri. 
C) Hüsnühal mazbatası 
D) Mahalli Maarif İdaresinden nümuneaine tevfikan 

tasdikli sıhhat raporu, 
E) Mahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve fotograflı 

fiş, 
F) Altı adet 4 -< 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğ

rafları, 
Bu vesikaların en son 15-6-1934 tarihine kadar Vekalete 

gönderilmiş olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekalete gel
miş olan veya evrakı müsbitesi noksan gönderilmiş bulunan 
istidalar hakkında muamele yapılmıyacaktır. Keyfiyet ilan 
olunur. (2954) 3323 

1 - 934-935 ders senesi için Istanbul'da bulunan Kuleli, 
Maltepe Liseleri\e Bursada bulunan Bursa Askeri LisesD:ıe ve 
Krrık Kaledeki Askeri San'at Lisesine, Konya ve Erzın~an 
da bulunan Askeri Orta mekteplerine ve Kırık Kalede yem a
çılacak olan San' at Gedikli Küçük Zabit hazırlanma mekteple 
rine talebe almacaktır. 

2 - Liseler 9, 10, 11 (1, 2, 3) ci ve Orta Mekteplerde 
6, 7, 8 (1, 2, 3) ncü sınıfları muhtevidir. San'at Ls. de Orta 
kısmında vardır. Yalnız bu kısım neharidir. 

3 - San'at Lisesinin yalnız 9 sınıfına talebe kabul edi
lir. Bunlar Orta Mektep mezunlarile sivil san'at mektepleri
ni bitirenler ve Askeri San' at lisesinin Orta kısmından me 
zun olanlar arasında yapılacak müsabaka ile alınırlar. San'at 
mekteplerini bitirenler tercih edilir. 

4 -· - Almanca okuyan talebeler tercihen alınacaklardır. 
5 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesin

den başka giydirilmesi, teçhizat ve ~tap~arı hükfunete ai~ ~l
duğu gibi ayrıca talebeye her ay hır mıktar maaşta verılir. 

6 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenle
rin müsabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde As· 
keri Mühendis ve Fen memuru yetiştirilmek üzere bir kısmı 
Almanyaya. gönderilir. 

7 - Bütün mekteplerde kaydü kabul mekteplerin bu
lunduklarr yerde 1 Temmuz 934 de başlar ve Ağustosun bi
rinde biter. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders 
senesinin devamı müddetince 8İvİI lise ve Orta mekteplerden 
nakil suretile talebe alınmağa devam olunur. 

8 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri li
se ve orta mekteplere kaydedilmek isteyenler 15 Haziran 
934 den Temmuz sonuna kadaı bulundukları yerlerin asker
lik şubelerine müracaat edebilirler. . . . 

9 - Mektep\ere girmek için lazım gel~~ .~artları b.ıldırır 
kaydü kabul şartnameleri ve muhtara.!arı butun. askerlik şu: 
belerinde mevcuttur. Talipler askerlik şubelermı:.. ve askerı 
lise ve orta mekteplerine müracaat ederek mezkur şartları 
öğrenebilirler. . . 

10 - Kaydü kabul şartları geÇen senekinın aynıdır. 
11 - Kırık Kalede açılacak olan san'at Gedikli Küçü~ 

Zabit Mektebine ilk mektep m~zunlarmdan en az 15 yaşım hı· 
tirenler alınır. 

Bu mektep leyli meccallidir. . 
Tahsil müddeti iki senecl~'"· Aynca muayyen staJı vardır. 

Bu mektep mezunları aan'at Gedikli Küçük zabiti olurlar 
ve diğer san'at küçük zabitleri gibi muhassasat alırlar. 

(3244) 3529 

BONO 
Mübadil 

Yurtluk 
Hazine 

lst: Balıkpazar 6, Vasil (502) 

.. --~ Dr. l\'uri Fehmi --•ı 
Göz Hekimi 

C•ğaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2·6ya kadar. Telefon 23212 

.. _______ •H?f.-
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Beyoğlunda KARLMAN GEÇiDi (Pasaj Karlman) 

Beyoğlunun en büyük ve en asri mağazalarıdır. Bütün mallar fiatlarile sergi halinde teşhir edilmiştir. 

En son modaya muvafık bütün mevsimlik çeşitlerimiz tamamen hazırdır. 

Fiatlarımız . bugüne kadar emsali görülmemiı derecede ucuzdur. 

HANIMLARA: 
YAZLIK ŞAPKALAR 

En son moda 
Zengin ve müntahap çeşitler 

ONLUKLER 
Muhtelif renklerde 

88 kuruş 

Plaj için: 
BANYO BONELERi 
40 kuruştan itibaren 

BANYO A YAKKAPLARI 
88 kuruştan itibaren 

BANYO SENTURLERI 
25 kuruştan itibaren 

PAMUKLU BANYO 
Kostümleri 

88 kuruştan itibaren 
YUNLU BANYO Kostümleri 

150 kuruştan itibaren 
BUYUK TOPLAR 
150 kuruştan itibaren 

FANT AZI ÇORAPLAR 
30 - 40 - 45 kuruş 

R 
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BANYO KOSTUMLERI 
lngiliz yününden 

Piyasanın en zengin 
Çeşitleri, 390 kuruş 

Süet eldivenler {yıkanabilir) 

Merserize çoraplar (iki çift) 

Madeni bilezikler (son moda) 

Erkeklere 12 mendil (Batistten) 

Banyo aya:kkapları (Kauçuktan)' 

HANIMLARA PiJAMALAR 
Yeni şekillerde 

ve son moda kumaşlardan 

Kuruş 

88 Bastonlar 

88 Şık ipekli kravatlar 

88 Altı adet çini tabak 

88 iki adet el havlusu 

88 Don gömlek takımı 

HANIMLARA 
ELDiVENLER 

Yeni modeller 
180 kuruştan_ itibaren 

Kuruş 

88 

88 

88 
88 

88 

• 

DERi 
EL ÇANTALARI 

Modern şekillerde 

Beyaz, bej, kırmızı, gri 
' 

175 
250 

290 
325 

350 
380 kuruş 

Ç0t·uklara banyo ayakkapları (Kauçuktan) 88 Bask bereleri İç kenarları deriden 88 

Bizo)e aynalar 88 

Ufak asma saatler 88 

Gümüşlü hamam tasları 88 

Dl'ri para cüzdanları 88 

Deri evrak cüzdanları 88 

Çantalar 

Mektep çantaları 

Evrak çantaları 

Muhtelif oyuncaklar 

Şemsiyeler 

88 

88 

88 

88 

88 

P U L OV E R ' ler 

Safi yün, el ile işlenmiş 
325kuruş 

Kadın ve erkek için süetten kemerler 88 Çocuk fanilaları 88 

HANIMLARA 
YAZLIK MANTOLAR 

Elbise fırçaları 88 Jorjetten eşarplar 88 

6 adet kadın mendili 88 144 adet çamaşır mandalı 88 

Küçük kızlar için deriden el çantaları 88 Çiçek vazoları ve saksılar 88 Hazır ve Ismarlama 

El ile işlenmiş kadın mendilleri 

12 adet su bardağı 

Renkli surahiler 

Aluıninyumdan sefertaslar 

Losyon ve parf öm şişeleri 

SPOR GÖMLEKLERi 
(Polo) 

Çocuklar için 88 kuruş 
Erkekler için 95 kuruş 

AN 

88 Bagetli ipek çoraplar 88 

88 12 adet ufak çay peçetası 88 

88 3 çift fantazi erkek çoraJıı 88 

88 Kuştüyü yastıklar 88 

88 Tül ile işlemeli kombinezonlar 88 
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ERKEK PiJAMALARI 
Y ekrenk Poplinden Kenarları 

şeritli, iyi cins, 475 kuruş 

ERKEK PiJAMALARI 
Çizgili poplinden 

375 kuruş 

• 

-·--
Yi.inlü dantelalı yazlık bluzlar 

140 kuruş 

Yünlü dantelalı yazlık jileler 

150 kuruş 

ERKEK KEMERLERi 
Süetten, Şık ve sağlam 

88 kuruş 

Beyoğlunun istiklal ve T epebaşı gibi iki büyük ve mühim caddesini biri 

birine rapteder. Herkes Geçitten serbestçe geçer ve sergileri gezip do

la~abilir. Eşya almak mecburiyeti yoktur. 


