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Barthou'nun Bükreı 
Ve Belgrat seyahati 

Franaız Hariciye Nazın M. Bart• 
hou Bükr"ti ziyaret ettikten sonra , 
Belıırada geçmiı ve her iki payitaht
ta da -samimi tezahürat ile karıılan• 
nu§tır. M. Barthou, :zah:rde Romanya 
ve Yugoslavya· Hariciye Nazırları ta• 
rafmdan Pariie yapılan ziyareti iade 
ediyor. Gerek Yugoslavya Hariciye 
Nazırı M. Y evtiç, gerek R<ımanya Ha· 
riciye Nazırı M. Tiıtulesco. Paris ile 
kendi memleketleri arasında mekik 
dokumaktadırlar. Binaenaleyh hangi 
ziyaretin iade edildiği pek malôın de
ğil. Hakikat ıudur ki F ranaız Hari
ciye Nazın tarafından geçen ay zar• 
fında VarfOVa ve Prağ'a yapılan se• 
yahatten aonra, Bükreı ve Belgradın 
da ziyareti bir ıı:aruret halini alml'flı. 
Franaa harpten sonra emniyetini birin
ci derecede ailahlarma, iıkinci derece· 
de de Lehistan, Çekoslovakya, Belçi
ka, Romanya ve Yugoslavya gibi dev• 
Jetlerle imzaladığı ittifak muahedele
rine iatinat ettirmitti. Fransaya on 
dört sene Avrupada bir hegemonya 
temin eden ittifaklar tebekesi son za· 
mantarda zayıflamı§b. Fransanm 
Şarkta en büyük i&tinatgahı olan Le
hi.Atan, bir taraftan Rusya, diğer ta
raftan da Almanya ile ayrı ayrı iki 
mi&ak imzaladı. Belçika, silahsızlan
ma ihtilafmda lngiltereye meyletmek 
le Franoadan ziyade lngiltereye bağ
lı olduğunu anlattı. Roma protokolle
rinin imzaaından sonra küçük itili.f 
devletleri arasındaki tesanüt le bozu
lur g;bi oldu. Yugoslavya ve Çekoslo
vakya, Avusturyanın iatiklalini muha· 
faza noktasında ittifak e~§lerdi. Bu 
maksatla her iki devlet te Fran&anın 
Tuna Birliği siyasetine yudım etm' t· 
lerdi. Fakat bu aiyaoet muvaffak ola
ır adı. Avuoturya meselesinde Çekos
lovakya ile Yugoslavya ancak bu nok
t aya Kadar biribirile anlaşabiliyorlar. 
Bundan iler:aine gidemezler. Yani 
Avuoturya i.Atiklalini muhafaza ede• 
ınez ve Franaaya da ti.bi olaınaz da 
Italya veya Almanyaya tabi olacaksa, 
Yugoslavya ehveniıer olarak Alman • 
yayı, Çekoslovakya ise lıalyayi ter
cih eder. 

Diğer taraftan Lehistan Almanya ile 
misak imzaladıktan sonra Çekoalovakya 
ile Lehl•tanın da arall açılmı§b• Çekos• 
lovaklar, Lehistıtnı vefasızlıkla itti • 
ham ediyorlar. Hülaaa F ransanm itti
fak şebekesini bir arada tutan bağlar 
çözülm~e benzemiyordu. 

Diğer taraftan Fransa aiyasi emnİ· 
yetini ist7nat ettirmek için baş vur-. 
duğu çareler ve bir takım telkinler 
altında müracaat ettiği bütün tedbir• 
)er bir netice vermedi. İngiltere em • 
niyetin idamesi meselesinde Lokarno 
1925 mukavelesinden bir adım ileri 
gitmedi, Muaolininin telkinatile bir 
aralık çare olarak kabul edilen Dört
ler miaakı,Fransa ile müttefikleri a .. 
raaındaki bağları gevıetmekten bat· 
ka bir netice verme.!i. Milletler Cemi
yeti :zayıfladı. Almanya silahlanmağ!' 
batladı. Bir aralık Fransa ansızın Si• 

yasi yalnızlık içinde kalını~ gibi görü 
nüyord'1. 

Bu...;_un Ü.zerined:r ki Fransız Hari
ciyesi faaliyete geçiyor. Ba.rthou sıra
ıile ı:ransanrn müttefiklerini, birer bi .. 
rer :ziyaret ediyor. Evvela Belçikaya 
gidiyor. Sonra Lehi.tanı ve Çekoslo
vakyayı :ziyaret ediyor. Şimdi de Ro
manya ve Yugoalavyaya gitmiıtir. 
Fransanın hedefi, müttefiklerini es -
kisi kadar aıkı bağlarla tekrar kendi
•İnt: bağlama·kıtır. 

Fransız Hariciye Nazırınm Varto· 
:vada oldukça oouk bir mukabele gör
düğü hatırlardadır. Binaenaleyh Lehis
tanla Franııa arasındaki münaaebetle
rin eaki tekle iadesi için aarfedilen 
ııayret beklenilen neticeyi vemıemi§
tir. Aradan geçen birkaç aylık zaman 
da anlatmı,tır ki Lehistan müstakil 
bir harici siyaset takip etmek kara • 
rmdadır. Bunun içindir ki Fransa, 
... n :zamanlarda küçük itilaf devlet
lerile olan münasebetlerine büyük e· 
hemmiyet atfetmektedir. Harptenbe
ri bu devletlere ittifak muahedelerile 
bağlı olmasına rağmen, hiç bir F ran• 
aız Har:ciye Nazırı Bükreş ve Belgra
clı :ziyaret etmemişti. Fransızlar bu 
devletlere küçük kardeş muamelesi 
yapmağa alı11111§lardır. Esasen kıs • 
men de bu muamele dolayı&iledir ki 
Lehi•tan nihayet müstakil bir harici 
siyaset takip etmek yolunu tutmuıtur. 
Fransa Lehistandan aldığı dersten is
tifade ~derek küçük itilaf devletleri
nin hay.siyetlerini okşayacak cemile· 
)er yapmağa karar vermiş görünüyor. 
Barthou'nun gerek Bükreşte ve gerek 
Belgradda gördüğü kabul, bu seyaha· 
tin muvaffakıyetle neticelendiğine de 
)alet edecek kadar aamimidir. Fran
sız Hariciye Nazırı her iki payitahtta 
da kfu;ük itilafın orta Avrupadaki 
iatatüko siyasetini takviye edici söz
ler o6ylemi~r. Gerçi Fransa öteden ' 
beri bu siyasetin mürevvicidir. Fakat 
Orta Avrupada bir anlaşma temin et
mek için Macaristan& ufak tefek ba
zı müsaadekarlıkta bulunulmasına 
Fransanın muarız olmadığı zannedili· 
yordu. Ba~hou'nun nutkundan sonra 
artık Fransa, en ufak teferrüatına ka
dar küçük itilafın siyasetine bağlan
mış oluyor. Bu cemilek&rlıktan ve bu 
teminattan sonra artık Fransa ile kü
çük itilaf devletleri arasındaki eski 
tesanüt iade edilmiı telakki edilebi
lir. 

Fransa bu kombinezona Balkan 

~----~~---

ŞehiJJ!ah Hazretleri Deniz Harp mektebinı!e Riy~ye ilerani takip ediyorlar - 1'eisicilmhur Hazretleri muhterem mi.salirlerile birlikte Beyi erbeyi sarayından çıkıyorlar • Şehin 
fllh Hazretleri dalma tecrübesi yaptırdıkları Denizaltı ıcemimizin güvertesinde • • · 

e insahff • 
Harp akademisinde Reisi
cumhur Hz. de bulundular 
Şehinşah Hz. bir denizaltı gemimize 

dalma tecrübeleri de yaptırdılar · 

Reisicümhur Hz. Şelıinıalı Hz. ile birlikte Harp 
Akademisinden flkı;yorlar .. 

rayın pencerelerinden 
ıehri ve boğazı temaı"" 

ı.uyunnu§lardır. Perapa• 

lao otelinde misafir edil

lllif olan İran Hariciye 

Nazırı Mirza Seyit Bakir 
Han Kazimi ile Jran aefi
ri Sadık Han, Tahran el
iimiz Hüsrev Bey, Fah
rettin, Ali Sait ve luet• 
tin Pa§Blar ve maiyetle
ri erkanı aabah saat se-o 
kizde Dolmabahçe aara -
)'ına giderek Şehin§Bh 

Hazretelrinin emirleri.ne 
muntazır bulunmuılar • 
dır. Dün sabah Şehin§&lı 
Hazretlerinin Heybelia • 
da Deniz Lisesini ziyaret 
etmeleri mukarrerdr. Bu 
sebeple her türlü terti • 
bat ittihaz edilmiıti. Em
niyet müdürü Fehmi Bey 
ve lüzumu kadar zabıta 
memurlan tertibata neza 
ret ediyorlardı. 

Pehlevi Hazretleri evvelki geceyi Dol bulunan zevat ile birlikte ıÔ 4S te 
Ala Hazreti Hümayun Rıza Han 1 Şehinıah Hazretleri refakati ri de 

mabahçe sarayında geçirdikten son• s.aray rıl>bmında hazır butuU.:n Sa• 
ra sabah eııkenden kalkmııalr ve sa• (Devamı 2 inci sahifede) 

Dü~ Maçka gene 16 
kurban verdi! 

Beşi büyük konak olmak Üzre 9n 
dört evle iki baraka yandı 

Ateşin büyümesine sebep evlerin 
ahşap ve sık oluşudur 

.. Yangının kuşbakışı 
Dun, saat 15,30 da Maçkada bir 1 

yangın çıktı, gene bir mahalle kav
ruldu. Ateş S i büyük konak olmak ü
zere 14 evle iki barakayı tamamen 
yaktıktan sonra aöndürülebildi. 

F!'cianın bilançosunu kısaca kay
dettıkt'en sonra tafsilatına ge<;elim: 

Ateş nereden çıktı? 
Yanan mıntaka, Maçkadan Beıikta

§a inen Kağıthant caddesine açılan Ka
rakol ıokağı ve civarıdır. iki sene ev-

1 

bir görünüsü 
velki büyük yangından kurtulabilen bu 
mahalle de diin tamamen yanmııtır. 

Ateş, Karakol sokağmda merhum 
Oıner Pa§B kızı Huriye hanımın otur
duğu 16 numaralı evin ikinci katın • 
dan çıkmıştır. 

60 yaşlannda bulunan Huriye Ha
nun, kendi malı olan bu iki katlı ah
şap evin alt kısmında otunnaktad:r. 
Üst katını ise kira ile bir aile tutmuşh r. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

mi.sakı d°evletlerini ve nihayet Ruaya:----;;a.sının ilk ıartı, bunun, Fransa veya 
yı da ilave ederek Şarki ve Orta Av- şu ve bu devlete hegemonya temin e· 
rupada büyük bir emniyet §l!hekesi den eski tertip siyasi ittifak şeklinden 
meydana getirmek isteyecektir. Bu- çıkarılarak, umumi ve ti.mil bir em .. 
nun ne dereceye kadar mümkün oldu- niyet misakı haline inkılip etmesidir. 
ğu bir meseledir. Fakat muvaffak ol- Ahmet ŞÜKRÜ 

a emiletini tetkik 

' iki bilyük reia Erkanı Harbi.ye 
'Akademisinde; Şehin1ah Hazret
leri Dolmabahçe sarıaymda, Rei
si.cilmhur Hazretleri muhterem mi 

\ ıralirlerile beraber •• 

Bitlerden sonra 
M. Dollfuss de 
M. Musoliniyi 
ziyaret edecek 

LONDRA, 27 (A.A.) - Roma
'dan bildiriliyor: Resmen haber_,,, 

rildiğine göre, A
vusturya Başve -
kili M. DoUfus 
temmuz ortaları -
na doğru, M. Mus 
solini'yi Riccione 
de ziyaret edecek 
tir. Bu ziyaret es
nasında, M. Hitle 
rin ziyaretinin ne 
ticeleri müzakere 
edileceği tabiidir. 
Bundan başka, A M. Dollfus 
vusturya • Maca-
ristan - ltalya arasında yapılan 
son anlaşmalardan çıkabilecek 
pratik neticeler de görü~ülecektir. 

BUGÜN 
3 Üncü sahifede 

BEN HASET EDİYORUM 
F e 1 ek 

HAVASIZ İSTANBUL 
Mümtaz FA!!{ 

4 üncü sahifede 

ÖZ DILlMIZLE 
M. Salôlıattiıı 

1 Macaristan ve Fransa 

M. Barthou'nun bey;natı 
Macarları gücendirdi 

Macar meclisinde fevkalade bir celse akte· 
dilecek Fransız hariciye nazırının Trianon 

muahedesi hakkındaki sözleri tenkit olundu 
BUDAPEŞTE, 27 (A.A.) - Ma• 

car Telgraf Ajansı bildiriyor: 
8&§vekil M. Göınbö~ hasta oldu~ 

için bugün öğleden sonra toplanacalt 
olan ve M. Barthounun Bükreıte yap• 
tığı son beyaantı hakkında müteaddit 
hatiplerin aöz alması çok muhtemel o-o 
lan Mecliste hazır bulunamıyacağf 
için Macar telgraf ajansmm bir ınÜ• 
meıai]ine fU beyanatta bulunmuştur: 

M. Barthou'nun son beyanab Maca( 
mahafilinde büyük bir hayret ve infi• 
al uyandırm14tır. Bu mahafilde Fran
sız hükUınetinin harici siyasetinin aün 
ııillere değil adalete iatinat ettiği v<1 

ilk ıayeai Avrupa milletleri arasında. 
maaleaef daima mevcut olan hat ihti
lafları yatııtırmak, bu milletleri mu• 
karenetini teıvik etmek ve bu suret• 
le Fransız devlet adamlan tarafından 
bu kadar tavsiye edilen Avrupa teşri .. 
ki mesaisini tedricen hazırlamak ol .. 
duğu zannedilmekte idi. M. Barthou
nun beyanatı bu ümidi hiçe indirmi§ • 
tir. Fransız Hariciye Nazın ne düıür 
celerini, ne de hiıelrini gizlemiyen 
tamamen açık bir adam olmakla ifti • 
har ediyordu. Binaenaleyh biz de te• 
zi.mizi aükunetle ve fakat bütün açık 

M. Barthou'nun aözlerini hayretle kar. 
,ılayan M. Gömböş 

bğunızla tetrih edenek iyi yaparız. \ 
Umumiyetle tanındığı üzere, Ma· 

car hükiimeti muslihane bir oiyaaet ta 

kip ebnekte ve S"ayelerini münhaııran 
müoalimetperverane va.aıtalarla elde 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Muamele vergisi tenzilat 
cetveli tasdik ediliyor 

Vergi mükelleflerine yapılacak tenzilat 
yüzde 5 ile yüzde 70 arasındadır 
'.ANKARA, 27 (Telefonla) - Maliye ve lktısat vekaletlerinde 

hazırlanarak icra vekilleri heyeti ne sevkedilen muamele vergisi ten 

zilatı cetveli ali tasdike arzedilmittir. . 
Bu liısteye göre tahakkuk eden muamele vergileri üzerinden ver· 

gi mükelleflerine yapılacak tenzi lat yüzde bet ile yüzde yetmit ara· 
smdadır. 

Çimenb>, tuğla, alçı, kireç ve dökümhaneler tenzilattan istifa-
de edememektedirler. Demir maddeleri mamulatından yüzde elli, 
doğrama sanayiinden yüzde on, kimya sanayiinden yüzde on ilii 
yirmi, deri sanayiinden yüzde beş ilii. yirmi, iplikte muamele vergi
si alınımt olan döküm ve dokuma fabrikaları yüzde yetmiş tenzilat 

görecektir. 

11mıımımıınınıııımııınııııııııııı111111111111111!111111111111111111111uııııı11uıııııııııııııı11ını 

- Görüşler 
= -
§ 
= e 

Danoncio' ya bir mektup daha 

g (Çemşit) sağ olsaydı, ve salı 
5 günü Sar.ayburnunJan Dolma= bahçeye kadar çizilen program 

li
= yolunun herhangi bir köşesinde 

dursaydı. üzümün değil, öz ha
= yatın ve ebedileşme sırrının mad 
S dilefen şarabını içecekti. 
S (Ömer Hayyam), o yolun bir 
§ meydanında durup mest ve mah 
S mur gözlerini (iki Geçene) dik
=: seydi. Görecekti ki felsefesi de
§ nizlef111İŞ, gökleşmiş ve toprak-
5 lasmıstır. Denizine, toprağına, 
;;;; v~ gö*üne aşık olmaktır ki mest 
§ ruhları uyanık ve dccyanık çelik = eder. 

Aka GONDOZ 

fazilet ve iç insanlık; bu yoldan 
bir çift canlı ve tek öz olarak 
geçti. 

Büyük (Hiılız) dan tefeül et
mek bir ruh tesellisidir. 

Bu yoldan geçen büyük çift; 
H afu;ın ruh tesellisini canlan
dırdı, maddileştirdi ve gerçek
leştirdi. Artık büyük Şirazlının 
sahifelerini rahat bırakmalı, o
nun yerine dünyanın rahatı, sa
adeti ve maneviliği için bu (iki 
Geçen) in gözbebeklerine bak
malı ve seslerini dinlemeli. 

(Dara) la~. (Keyhüsrev) ler 
ve (tarih) ler; o yolda, bu ( Bü
yük Pehlevi) ile onun (aziz kar 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

--

İ! (Sacli) mezarıncla keyif çat
= sın: dediği, istediği, beklediği 
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arp akademisinde Reisi- HAR iCi HABER LE~\ 
!Ümhur Hz. de bulundular . Silah yarışı! 

(Başı 1 inci ııahifcde)) 

arya motörüne l>inmi.flerd :c. ~üsu. -
)tat idaresinin Yıldırım ırıuıu ıle di
ıer bir muı kendielrini takip e-ek
e idi. 

H eybeliaılada 
Saat on bire doira He~liada ia

elesiae vardmıF· Biitüa AAa hal -
1 iskelede doat -.illetia mubtereuı hü 

kümdannı allaflıyoni-. lakeleden de
niz liseeine load8r yerlere ~ "'; 
"!mitti. Şebintala Hazretlen He}'belı-
a~a i.ı.eleıoimle 1ııir ...iif.-e polis ef. 

dı tarafından ael&ml•nmıtludır. 
ı:ektep babçeaiade batta mektep mü 
dürü ltaym•k•m Bi1.&l Bey ve mektep 

uallilnleri Ş«-lıjrıalı Hazretlerini kar 
ılarmtlar •e -·ntaz•m loea ha.li-ade 

dizilmiı o noddq> talcıı-i retmİ 
lamı ifa etaift"r. 
Şehiafah Hazretl..i doiı uca a1i -

jıliriyet ıılairelİne ial ediJmitleru. s,. 
rada Bili.I Bey k--ı.ilerine -ektebin . 
"az.yeti, tahsili ..e t-a 1 h ni- wret.i i1a 
arı b.a1dmMia •e'" ·t T~tir. 
Genç bahriyelilerimizi takdir 
Baadan -ra md<tep gezilmiftir. 

Mektebin liıe kıamı tatil edilmiıse de 
atajiyer bahriye zabitleri kursu de
!nm etmekte idi. Evvela yatakhaneler 
.ı- geç lerek ılıtanda Yavuz zırhlıaı 

n müceoııem model.i takdir ile ırö
rü.Jmü.f ve makine k.umı Harbiye üçün 
cü ıın1f elekt.rik dershanesine giril .. 
mittir. Burada birkaç dalı:.ika dunıp 
dersi dinledikten sonra staj-yer maki 
ne müli.zimlerimn 1cimya deni.de ... 
lunulmuıtur. Ş.,hintah Hazretleri bu
nda •..Uion Röbot ~dersim bir 
kaç dak ka dm\em~air. 

Ali. Haııreti Homnıyu.., lunıfta "-· 
lanan ceıoç .z.-Üerİlllİzi .-..&e.ceçi
rerek ci.imJeJini takdir etmıitler ve 
(Burada Türk donanmasının kuvvet
li cenç.lerini ıröriiyoruan.) ltuyurmuf
la..dr . .llaraduı tiçü.cü -f lfÜYerle 
losnuaa ltııhmdağu auııfa Kinniıler
dir. R"yaziye muallimi TeTfik Salila 
Bey t.ı.t. bat...ı. ftraİlli takrir et· 
ınekte idi. Şehintah Hazretleri.birkaç 
dakika bu derai a1ika öle &inlemişler
dir. 

Bundaa -.- lriitiiphaae - yemek 
hane ve jİmaaat"kluaae cezilooUıtir. 
Şehinşah HaııreUeri -iyetlerini 
beyan ederek saat t 1,30 da ııııuıktebi 
terketmiflerdir. Mektep balııçeainde 
bulunan muallimler Te talebe kendi
lerini &eli.mi '' ve HeybeJj iskelesi
ne dolduran Jaalk y&f&, zinde bad ses
lerile kendilerini alkıflamqlardır. 
Birinci lnönii Jenizaltı gemisinde 

Birinci ılnönü deaizaltı cemiıi yÜz
başı Ahdurrahman Beyin ~a~da11 
al o.mal< üzere ffe}'i>elr.ada ıske-
1 · e d-irl · ti. Sakarya motörü 
iskeleden ayrılıri<ea aaffı harp niza. 
mmda dizibait .olan -kt"1' taleb i: 
( c._ ' ile .-- t.a.ziıa re.mini 
~ .._.~ iııılL .....-.. LiıA 91; • l 7 • 

a...uzaıtı _ ,_,.. ııi"•,e y •aa 'l""•fhr· 
Kunıaıodan - abmaıı !Bey kendi· 
!erine fizmtl'elen izahatı 'l'ermitJer 
ve : "Emir ılıu}'ftlldoara takdirde w de 
dalma tecriil eli Yll? ' , dıem~tir · • 

Bunun üzerine Şehinşah Hazretler• 
Sakarya ıaulÜı ..... avclet buyunnuılıır
cln. Motör enİll açıimıla tevak· 
kuf edince deniultı gemiaini meh~ret .. 
le bir denize\>atma 'tecribesi .,._ '"' 
Şehinşah Hazretleri t.- m<otiN 1 o .ey 
retmi~' cfir. 

• s-oy.ı...,.lel 
Ali. Hazftti Humaywı saat ~3 le 

Domı•.ıv;e 1'••••- *".".~t -·ti~ 
Gir. A...a.ı6er-- ~y oaunde demirli 
tııulunan. Yavuz Z1rhlrsı zabıtan ve efr., .. 
clı güverteden kenl!ilerini selamlamıt -
1arclr:. Ş•iaıah HazretL:ri Nr&Jln bah. 
çesinde bir müddet durarak etrafı sey
r~tmiılerdİı'. Bu sırada Ali Soıit Pasa ile 
IDİIJi saraylar nıiidürü Sezai Bey .;,ra -
yrn takmnab bakkm4a izalaat vı:mıiı· 
lerıli.-. 

ö;,ıe remeiindea e.-ı uıra:rın .... 
yede salonu ııezilmit ve müteakal>eu da 
inlerine çdıilmitJerdir. 

H:ırici,,e ıNa:un Mirza Seyit Bakir 
ff3n Kiızımi ile diğer zevat ta biraz Mm 

ra Perapalas otdiae döamiitl«dir. O • 
telden Beyletbeyi w:a; •=- eıi' f m. 
re Dula ' ' 'eye i ., "flerdir. 

Beylerbeyi sarayında.. 
.. ~ ... ....:..~ •~- c:..ı.. ~ --:r- --.. U"am .,--·•ı·~ 

ff....,tl~ - 16 ya dok mihmaa· 
darlan Ali Sait "" F ııhrettia 'Paıa)w re 
fabtlerinde bukmduia tuıtde Dolma -
bllhçıe aara71 nhtmımdan Sıılmrya - -
töriine tıinmiı '"' Be,......,pi _,,ym.a 
hareket ehnişlerc!W. Bu esnada motÖTe 

1
1 
~~~~!.;~~!7.'~ ~i~:::ey~:ı: lngiltere müdafaasını tak-

Biiyük miıafirler, Ha.,, Akademisi 

~~~~~~=t=:.:.:: vı·yeye karar verdı· !:'::::::;. ~'!:;7.!;•t;. 7-:k::~= 
lantnfJli. Ş•binııola Hazretleri n Gazi 
Hazretleri, lıuraiarılan ~- tiıldet 
le a'la?l-ıJar<hr. 

Şeh._h "" Gazi Hıaretleri H~ 
Akada.isi lı:umun4e H- il · · ode loir 
müdd;,t istiral.a .,.. --, Alıı • 
denhaneleriai ~, .......... 

Ali. Hazreti H ..... ~ Akad "ıle 
CÖMfİJ.kJeri İal:İ:zam Ye ııııııiikemmeJiyet
len dolayı, ...W-ddit defalar talı:dirle
rini iUar eı.ıq&erdr. Akaclemi.le Ş&o 
~ Hazreı.ı..n- '-uı 1ıaap ~ • 

leri eöotrribıoifbr. Bi:rik ~ 
ı.. a-tderi .ıildwle takip lt.:r--ı 
lan!ar. 

DolmabchçeJe reami 1-W 
)'a,..Inayor 

Dol-bahçe saraymda "'1 alt- için 
veri!eceği yezılan büyük resmi kabul • 
d- Şehiaıaa Hazretleriain izhar bu • 
yurdukları arzu Üzerine sarfınazar edil 
miştit·. 

Husuşi arizeler 
Şelıin,.ıh Hazretleri, sarayda ziyaret 

kabul etmMıişte...lir. lran koloııRine anea 
sup zeni tarafından Şehinsah Hazret· 
!erine hususi birçok arizeler takdim e
dilınittir. 
Jtlerasintde intizam ıoe gazetelere 

lıol.cylılt. 
ReiJicümha Hazretleriniıo ve .W.. 

ter- rmaafirleri Şehiaraiıı Hazreılei • 
llİn lot...ı.tıı. ~riaeri ı~ ,.a1ı,i.. 
tinde büyük bir alaka uy,...ı-ı ve 
biitiia halk ~ a;;,,d, • i ş.1ı-.,.ı. H"L 
ile Biiyik ~ sQriip allmtianak i
çin sokaklara dô1.ülmütlerdir. 

Gazi Hazretleri, muhterem misafir • 
!eri 1ıa1ı:ı....ı.. lııt1ıa1no1 ......,_ ...u .. 
ırösterdi4i dlaka ve samimi tezahürat • 
taıı ?« miiteluauis elaııqLH.r. Sıanır
burmına ~ıktncaya kadar .ıeoi• ve on 
d- ........ ..,t.inle y ..... teaılriirat .... 
naamda t;iırilea intizam lıôllıa.a "81.e
sin nazarı d"• f *fiN ceJL tmifbr. Me • 
nuimia tertip ve tan.ıinııinııle Eınniret 
müdürü Fehmi Beyle tertip lııeyeıiaiıı 
ıröstcrdikle,·i cayreti bilhaua kaydet
mek iateriı. 

Ankıtrada yapılan merasimde eazete 
cilerin unutulduiu sözünü bihaldôn kay 
dederkea lstanbulda madouata layik ol· 
duiu ehemmiyeti veren emniyet müdü
rü Fehmi Beyi biJlıaua takdir etmelı: 
yerinde olur. 
Şehi~ Hz. bugün koloniyi 

kabul edecekler 
lran Şebin~ Hazretleri bugün .a -

at dokuz bacuktaa ııoı>nı lr- lı:oıısolos
hanesiai tesrif ederek lran kolonôsiıli 
kabul edeerktir. 

.Şehin,..ı. H z. ne albüm 
ş.ı.&a..,ı. H ~ tookdim • 

melı: Üzere, ~diye ,.,ı.ir umın.a bir al 
büm hazarhmaktaılır. Albümde lstaa • 
bula İt birçok -z.ara.ı. vardır. 

Z i)'flreder 
Şehinşah Hazretlerinin i>ııgiin Oni

veraiteyi ziyaret etmesi beldenmekte01T. 
Şehrimiz.deki diitt bazı "'*~- -
meyanda Galataaaray ltsesiai ...,_\eri 
mah.tt!meldir. 

Büyiik mi•,.firimizin ı.....dan maad.o 
~ "e itfaiye te~ıuı.o.. prane
gı .arzu ve- eınir ltuyuracpk"r1 ••hmin 
edıı.ektedi.r. 

Deniz alayı 
Bel,,dıye, büyc miwiır ıereiiae, ca 

ma ger.esi cniztkı llHl.azz:Mll t.ir fener 
a!ayı te~tip edecektir. Dün belediyeı!e 
bı_: ,!<OIRl•Y.<>n tcıplıuıımqta. Komisyona 
it .~~ de~ıız •kil vasıtalırı firketleri 
~udurle~ , al~kadar daha bazı zevat iş 
tir.ık etmışlerdir. Denizde yapılacak fe
ner alayı •ayet -uzam olacak, ya _ 
v~z zır~lı~ı ile diğer mendabi .ı...lıriy-.. 
mız '!e ıştırak Necektir. Dohnoıbahçe ,... 
rayı oaU..dc. hii:rük deniz aiiı.&yjşleri 
yaptlacak, bınlel'Ce havai fiıenk atıla
cak, ._ıeıer yakılac..ı.t.r. D-izdeki 
alay, Kavak.tara kadw p.ıip +;; •ta:-. 

• feMr alayı 
lSTAN_B~, '>7. A.A. - Şelainsah 

Hazretlennın ~erine hir fener ala
yı ter~i kararla!bnlmı~br. B., &..... 
·~~ -dİJ'e kadar yapd-' a - bü
Yllıf1I olacak •e -~- icra eclô'e cekır· p • . • 

. ~- .......,ı,ınce Şitketi Ha,..i,.,.. 
ili~ bır vapuru .ıon.a-a ara..,da 4e. 
mırleyecektir. Bu vapurda ıehlr ban
ıloaıı lıal•nacak, Y ırnızı1a ela Woriye 
bandosu çalacaktır. Denizyollan Llıre
si.aia Ece ve lanir .,.....,. ile V .,..,..... 
c"hılt ~etinin .&.ırtin ,,._.. Delıaa-

Bir deniz 
günden 

anlaşması ihtimali 
güne zaif !emektedir 

l.ONDRA, 1:1. A.A.. _ Mon.iac 
~ast pzeteR, l.Ptere hiikiıınetinin ka
ti Gılarak tekrar süihl- politik.gar 

-......ıe -.le olılui- oöyliyebilecd< 
Yuİyette !tulunduiuına yazmaktadır. 

>Ba brar 7abnla ilin edilecelı:tir. c.ı. 
ze.te flllllan ~tedir : 

- HikUııatet, nkit ............... _ fn
ııilt . ı ~ yeaidaı taa

ziaoiıae laaıJamap karar Yenniftir. Ha· 
n ..-ılu- ı..Jn.iye projesine, ı..ı.er ..J
..C- Pre, laalariyeniıa tabiyeai pro • 

ieai ilive edilmİftir. İngiliz bahriyesinin 
takviyesi ilıti,,ac:ı cit:tikçe kenclini ıu.. 

Alman yada 

Sabık komünist 
lideri aleyhinde 
hiyanet davası 

BE.BU"- 1:1. 1t.A. - Almaa cm.-
.....,,_ il' - . ·, 811 w Zeti· 
._ 1 1 • iwww: - ist fııırbNmıı 
.... ~ Tiı 1 •'ia ........ ,,,,,,_. 

4a "'"' atta Miidcleia
e'Wi. ... --·· '? 

1 

l!li• TLzd·,n 
lllcsı ... de .OJ'W4i ...w.aiye iddia-. 
.... 'lı 1 

..... .a+ :-· hibt tqrÜ 
.. -, ..... 1 > i'· .. l' 7 -. teR.if 
edil iı hh ' Pına .e,.ı "ıtir. 

Mü ........ ,... '· iAK• 1 .IN.br. 
aıkti:. 

Tb-aJ.a""\'a imt edile. ciirWQ. w .. 
r-a ..-iye ~ · de loir luınıket 
~..olmalrtaılar. 

Kcnıliai- oa __,,e kadar keeıli t.a
t>is ..,,.... -'ilebilecdı:tir. M.uılıı.akeme, 
- ,.......ı.. ihdas edilmis olaa ...&ilet 

keaıesinde ıörileı:ektir. 

Fransa da 
Vergi tarhı için kullanılan 

sistem sadeleştirildi 
PARIS, 27. A.A -. Oounıer!'.llf! ka

'"-si a;u, Yeryİ tslabat meselesinde INr 
:uıler flr. Küine , 5Gsyafstl 
ria tmtlralıiJ projeoim rec!detmifti. Mec
lis de ba projeyi 157 reye kartı 391 ile 
re<ldeı..İftİr • 

'll erci ie'·Leb kanunu, Terci tarm siı 
teılini saılel"ftiımekte ve nıridat Yer· 
ıırUiooin aumi aislıetiıD yüzde 36 ılaa 
}'Üde 24 e iadiı 1 ~edir. 

lıabçe önün.de d--uileri hamilen de. 
mirle ,...,.,,,ırtir. 

Akay ôdaresinılea, Şirketi H.ayriyedea 
... Haliç .,irketi.ndeıı ikiter ... _.. da 
..,ypr INr lıalde balla .... ,.... öniiade 

ılola~ald•rdır. D<Dizycıllarmdan 
ıc1irt, u-.. fİrkeliaden tekiz ...., deniz 
tianıt mii4iirfiiiiiıodea dürt wiı:ör, 
:arlmlannda ma.....tarla ab.ya iıtirak e
do=±!enlir. 

Bütü,. ıltu v..,rlar Ye ıloaan mükem
ımelea tenvir edilmiı bulnnacak'arclır. 
Vapurlardan, mavnalardan ve hususi IU• 

rettr İlbrak ede.. vaaıtalardan fiJe.ıııkler 
atılacak "e ~ eiie.celeri yçdacak
tır. 

Bu fener ala}'Tlllll cumartesi cecesi 
yapıtması kuvvetle muhtem.eldir. 

Harp Akademisinde 
ISTA.NBUL, 27. A.A.- 1.- Şehio

fah Hazı-etleri bugün ôilcden evvel saat 
dokuz lnıçukıa relabtırula mi"'-nılar
lan ve maiyeti Şehinf&bileri o1claeu hal
de He~dayr tetrif eo6erdı: deaiz li-

sesini ..;_. ~·· 
Aliı Hazreti Huna.yun, saat on altın· 

da B..,t...ı.e,i ...-yu-..a..-.rle ciılad< 
Reisicümhur Hazretlerini zi:raret etmİf 
Ye ltir müddet i.tirtıat- IOlU\O. İki dev· 
&et Reisi Damahabçeye ıreçerek loetbu
çuia doğru Ytd12daki harp akad-UWııi 
lep-it buyu.rmutan11r: Burada saat -

settaaektedir .Zira, 1ıir ~ -lafma
sı ill.timali o aültette •n'm.lctackr. 

M. 'Llar'in aözleri 
Londra, 'Z1. AA. - Gazeteciler en•· 

titüii taraEmdaa Yerilea bir ziyafetin 
-.....ıa M. Ede., bir natuk irat etmiş 
"e t.illaassa Ji,.M ılemiıtir: 

Bu.-iinlırii -iifkiilit ile laarptea eYVel· 
ki mÜJkili.tı makııyeoe ...ıe.. lı:imoder, 
ın.p.. dkiarı am.-iyeeiwı cöm açWtı
nı - miiteyaldaz baltaadaiwm bilmi· 
yodar. Sari 1'ir haatabia tutulaa Ye h.ıı.o
talıiuun ne olılup lııilea. lair üıaoe. n
ziyetini bilıneyenden daha iyi bit- balde
cli.-. 

Cenubi Amerikaya l 
1 İtalya hangi şerait 
1 dahilinde silah 

göndermiyecek? 
LONDRA., n. A.A.. - S.livya ;Je 

Paracuaya gönderilecek silahlara ambar· 
go ~onıılmaaını ftalyaıun hanı-i +-rtlar 
alım.la kalıal ' ceii hMdanıla s-1-
bir suale Sir J<lhn Simon şöyle cevap 
verm.lttir : • 

- 1 tal ya !ı&kV.meti, ,.;cer büı.ümet· 
lerdr luıioul et.ek ıartiyle bu tedbiri ka
!tul Mwelıfedir. ltaly- verı{iii liste
de Soyyet Rusya ile J.._ya ıla 9lail 
olduğu için Milletler Cemiyeli iiçJeı- k .. 
mi.lesi .... iki hük.. tr: - ' eo>• iıti
nılı: içia duetiyeler ıöa 1 

• ptİr. S-
yet Rusya ierhal kabul .ettiiüQ ı.ildir

miıtir. Japonyadan ise kat'i lıir .......,, cel 
menüı, oadece laponyanm P......,.ay ile 
Bo:ivyaya hiç bir zaman ,iJiıh .-Gınder
mediCi bi.ldirilm<kle ilı:tifa oluamıuJt'ıır. 

ltalya, -vcat malı:ase1eelria de m:ııbal'
ıroclan hariç tutu.hııııunu istemqti. Bu 

1 

miitkiiller beaüz lwılledil•it defilclir. 
Bununla beraber, üçler komitesi böyle 
bir teklif kabul edilirse, bwamı ancak 
muayyen ve çok kısa bir müddet için bük 
mü olacağını bildirmifti<". 

Sir John Simon ltalyımıa Bolirya 
ve Paraguay ile 01- anakavelelerinin 
,ıniiddetleri htJduada ınalıimatı olmadığı
ıu bil~tir. 

Yugoslavya hududunda 
BELG.RAT, 27 (M"Uiyet) - Seli.-

·ı.ı- bildiriür- - Topçu zabitleri,. 
le uıkeri miiheadislerden mürekkep 
bir Y uaan lııudut ı.-isyonu Y ugos
lav hududunu teftİf etmektedir. 

kad r kalın ve mektebin bütün sınıflan
aa gezen ŞehinJah Hazretleri ile Gazi 
Hazretleri milli istikli.I mücadelesine 
ve gaz maıkelerine ait iki filmi seyret
mişler ve müteakıben Dolmabahçye 
dönmü~lerdir. 

Gazi Hauetleri refakatlerinde Ba~ve
kil ismet Pap. ve Hariciye Vekili Tev· 
fik Rü~tü Bey oldu.ill halde buradan 
doğruca Beylerbeyi ııarayuıa ıreçmişler· 
dir. 

Reisicümhur Hazretlerinin 
teşekkürleri 

ISTANBUL, 27. A.A.- Reisicümhur 
Hazretleri Milli flakimiyet • ba)T3nlmı 
kutlulayan zevata teşekiı:ürlerinin iletil
mesine Anadolu Ajansını tanit buyur
mutlardır. 

Başvekil Paşa Hz . 
Batvekil ismet P• Hazretle

ri dün T okatlıyan otelinde bir 
- dclet iltin-_lsat 6tiktea 90Dl"a 

öileden eTYel Be,t.:ıbe)"i ıı&raJI• 
- citmi,lerdir. 

Hariciye nicili Teflik ~ 
Ber ...at üçe kadar T obtltJ"an o
telinde bl""l re bu müddet zar .. 
fmcla aabıık Scnyet eefiri Mösyö 
Suriçi kabul eıtm'ftir. 

Yeni Maliye Memurları 
'AN KARA, 27 (Telefonla) - Maliye vekaleti bu sene Ankara 

maliye mes~ek mektebinden çıkan efendileri lzmir, Ankara, ldan
bul maliye tefkilatına tayin etmİf tir. 

Muhafızgücü bisikletçileri 
SiiRT, Z7 ( A.A.) - Garzan da vilayet, belediye 2 inci lırltaı, 

spor tqkilatı ııe hallttwi namına bir heyet tarafından kar~anan mii
ltaluiicü bi.sikl~ileri Siirt' e geldiler. Siirte girilirken gene ııehir ve 
fırltaı fWJJlt1la bir heyet bir süuari bölüğü ve halkeoinin elli :Uiaı ta
raılcndcın karfllfUl4lt b:ai.kletçilerimiz büyük bir alay halinde laalkeoi-
ne doğru caddeleri dolduran halk tarafından kar1ılamnı,lardır. 

Buğdayı Koruma Kanunu 
"ANKARA, Z7 (Tele/onla) - Buğdayı koruma rami ltaımınana 

tatbik için değirmen!erde ve diğer mahallerde bulunacak memurlct
nn kadronı Mol.iye vekiileti.nce hazırlanarak icra vekilleri heyetine 
Hulteıi~'.r. 

Yüzde On Tayyare Resmı 
ANKARA,27 (Tele/onla) - Tiyatro, sinema konser sirk oe 

plajlara ai.t duhuliye biletlerinden -U bedeli üzerlnden 
1

yü:ule 0 ,. 

rayyare resmi al....nması ve bu resmin biletlere tayyare pulu il11ala ...,. .. 
tile istiftBı kabul edilm '1 ve eğlence ve huau.ı inihltik vergilerinin ci
bayetinde talbik edilen usul dairesinde bu g:bi mahallere icap eden 
kontrol memurları ikamesi Maliye veka:etince defterdarlıklara ra
mim olunmUftur. 

Sovyetlerle Ticaret itilafı 
"ANKARA, 21 (T Jelonla) - Rusya ile memleketimiz arasınıla 

ticaret itilıifı bir temmuzdan itibaren bir bufuk sene temdit edilmC,. 
t:r. 

M etr Sa lem ve F araci EJ. geligorlar 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Rüfvet teklif etmelıle ---

M etr Salem ve Leon F araci Elendiler lııtanlnJ.« hareket ettiler. 

Merkezi umuminin 
Kararlan 

lSTANsuı. r1 (A.A., - Meai<e
zi ......... iiç .. - • • eri 934 hazin. -
DUlda 1'aflıy- il Liitçesini J.azsr. 
ı._1r1. -fflll ........ Ye ~ ikmal 
etmiıtir. Bu biitçnoİll yekünu 80 bin li
radır. 

Bundan hafka muhtelit ._. meoai1i 
üzerinde tetkikat ~ kararlar ver
mlf ~e lowı1ar arumda askeri yurtlar 
da iken ubrlilrtea çckanlann çıktık • 
tan aoora askıori yurt -· ufatile rea• 
mi müı·b-k-lara ifbrakte devam etme. 

meleri l&zmı cdec:eiine kanır vennq -
tir. 

F ---"a.bçe ldübü sabık umumi ka
tibi Hayri Cel.i.I Bey baklanda evvelce 
verilıniı olan "°"l<ot cezasının kaldınl
muı da kararlaftardmı:ırır . 

Merkezi umımıi reisi Aziz Bey bu 
alqam Ankaraya harelı.et ebıPttir. 

Gümrük tatbikat kursu 
ANKARA, 2:1 (Tdefonla) - Güm

rük ve lnhiıarlar "eki.leli gümrük tat
bikat kunumın imtihaalan bitmiıtir. 

1 Küçük haberler 1 ._ ___ _ 
Hasta bakıcılar toplanhsı 

Memleketimizde hastabakıcılı -
ğm teki.mü! ve ink~fı makaadi
le teşekkül eden "Türk Hasta Ba
kıcı Hemsireler Cemiyeti,. ilk se
ndik kon~esini bugün Hilaliah
mer binası dahilindeki merkezin -
de akdedecektir. Bu toplantıya 
hastabakıcı hanımların iştirakleri 
rica edilecektir. 

""Kınalıaılada lliinnet düğünii
Kınalıadada cuma günü 9ehit ve 
bikes çocuklannm meccani sün· 
net düğünleri yapıla.cakh. Bu dü
ğün 6 T enımuz cuma gününe le -
hir edilmittir. 

"" V efalılaT yurdu yarın saat on 
dörtte Vefa lisesinde kendi men
suplan içi.Jı bir miiM'IDel"e 'Yel'e

cektİr. 
• On bet -e-Je=lıeıi Şi,li ci

yannda bayir itlerile IDCfgW olan 
f eriköy - Şifli hayirpeyer cemiye 
ti camartesi alq•mı Aal yedi bu
çukla Şifli nahiye merkezinde kon 
eresini akdedecektir. 

Polon yada 
Dahiliye nazırının katlin

de hariçte bazı 
kimseler de amil olmuş 

V ~VA, rT. A.A. - M. Pieralri. 
nin katli hakkındaki istintakın süratle 
ilerlemekte olduğu nimreıımi bir ouret
te bey";" ~luıımaktadır. Şimdiye kadar 
elde edilmit olan neticeler, $Üikast ha
zırlanuı olan mahafilin nereleri oldup 
nu meydana çıkanruıtır. 

Alman zabıtasının yardnnı ile cerelr 
Lehistanda ve gerek ecnebi memleket 
lerde bir çok kimseler l8Ykif edilmit
tir. Bunların suikute ittirak etmiı al 
duldanna delalet eden bir ~ ali.met. 
ler mevcuttur. 

Japonya 
Balkanlarda Rusyaya kar

şı müttefik anyormuş! 
SOFY A., 27 (Milliyet) - Pari$ten 

bild"rili70r - Efki.rı umumiye, IOC 

zamanlarda Japonyanın na.zarlaruu 
Balkanlara, bilbaua. Romanya ve Yu
ırosl&VJ'& Üzerine tevcih etme•ini bü
yük bir alilı:a ile takip etmektedir. 
Japonyaaun bu auretle Sovyet Rusya
ya kartt müttefikler aradıiı tahmiq 
ediliyor. 

Morotoryom 

Alman hey'eti İngilizlerle 
müzakereye başladı 

LONDRA, 2. A.A. - Moratorollm 
meselesi hakkında müzakeratta bulıa
nacak Alman heyeti mürahhasasa düoo 
Londraya celmiıtir. Müzakerelere ı..
aiin maliye nezaretinde saat 11 de b&J 
1-mııtır. 

LODRA, 27. A.A. - Avam lıamara 
sı, l.nıgiliz borçlarının tahsilini temin 
için takas oclalan yapılması "" ithalita 
memnıuıiyet kooulınası içia hun-1-• 
hnun li.)'lhamım ikinci ... üçüncü eb. 
auılan yapılmıı n kanUt1 kabul edil
llÜftİr. 

Maliye nazın M. eyiJJe G t a.f·• 
malından tddif edilen l>ir taclil, kamı. 
Dlltl İki ııeneJ.ik bir dene içia tatlıilıt • 
clileceiioi ta\'zilı etmektedir. 

Kadınların hakkı zab Şe!.a...ıeriae maluus sormalı bay • 
ralı: çdrihnittir• Ali. Haııreti Hw,-
takip eden ikinci motörde lran Hariciye 
reriri Mehmet Bakir Han Ki.znni Haz
retlerile, Tahra:" :ıefirimiz Hüsrev Bey 
ft Sehintah Hazretlerinin refakatlerin· 
ılekf bazı zevnt blllunmakta idi. 

/" l EC EBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ ) Konferans cins farla göze
tilmemesi için her 

yerde teşebbüsler yapacak Dolmabo:hçeye tnJdet .• 
Beyleri.eyi sarayına muvasalatta Şe

lııintah Hazretleri, Gazi Hazretl_eri _ta • 
nınndan karplamnqlardır. iki büyiik 
reis ltir -.ı kadar sarayda kalmıılar
k.' Saat 17 ye doğru Şehinşah ve Gazi 
Hazretleri, refakatlerinde Ba~vekıl t.. 
- Paşa, lran Hariciye v~ ~t 
Bakir Kazimi Haarrtleri. Hancıye ve -
kilirniz Tevfik Rüştü, Trab%Oll mebusu 
Hasaa Beyler lıuluısdufu halde Salur· 
)'& motörüne rakip olmuşlardır. 

Ga2i Hazretleri, siyah melea '3Pk.ı, 
ft siyah elbiR ~ynıiflerdi. 

Şelaİııfall ~tleri, lte..-tat Ce -
..,..al iin.İf«m&Sml lafıyorlar<iı. 

iki l.\iyük reis, motörde yanyana, ko 
-flnağa ba~ladılar. Biraz. ""'.""a,. 8;-t · 
Yeki! t smet Pap. da keıoclilenne ıkihak 
dti. H 
Gcızi Haudleri ile birlikte arp 

A1-lemi.inde 
1- Paıa Şebi ah Hazretlerinin 
ianndıı ye. lmıtl rılı. 
Sakarya motörii, Oolmah~!ie sara

r- a...ld ett&tmı ...,...a ~t~ "e 
c.,.,; Hazretleri. ve refakatlenndeki ze-

-=---~::--------~-----Fransa • lngı"ltere içi. -tım. oiaraJr. kallandı. Biliıhar•, 
/n,;Itere hükü..,,.tince de muka&il tet 

ticareti b'.rler •lmmaicı &aşlandı. Şimdi iki ta 
lngiltere ile Fr- .,,...,..cıki tı"· rflliın h ııribi talıdidatı kaldrrd,ğıru ha 

&er alıyona. Frarısa Ticııcret ncu:ıın 
caret muaheılesi ....U.#eratmın ,_. !rfecibıUı tarife lıomisyonana, ı.u mÜ• 
valfakıyetli bir neticeye vardıiı ra- ,.,.kenıttan memlek..tleri namına bü • 
men ilan eılilm'ftir. Bu <mlafl'nc iki 
memleket ara#:!ndaki tarife harbine ni yük istifadeler melhuz olduğunu INl· 
hay-et verecf!ii için menmuıtiyetel te _ dirmiflir. lfl«Fname on bef gÜn son-
liltlti etlibnqtir. lngiittraıin l l 3 I ıı/.e ra Londrada imzalanacaktır. imza iıi 
alhn mik,,._. lerlıettiii gÜltıleıı iti- bitinceye kadar multavelenamenin 
b :L• malıteıııiJ'<ltı halrluıula L:, l>ir ..,.lıiı -

aren ..,. memldıdin ticari mııinase- _., ''"" 
b l · ,.- oe.-ü.mi,...celrtir. Bu ..Japnodan 
et erı muntazaman azalmoya b<Jfla- i#tifaae edecek emtea arcumda bilhaı 

mqtı. Bunun /sebebi kramen PCI"' pi· ıa pamulı vardır. Şimdiye kadar Fran 
yıuonndalri (}G>:i,,et, lttamen ae ilim•-
"" tarifmni11 r.ıti>ilunııl.an .-ıra Frt111- acıya yapılan pamulı ihracat•dcı 200 
- ihraettıt wwllcruHlan f,.iiyülr bir bin lngiliz lirlık bir :uucır vardı. Tica 
k~ t":flt'l .. ..Ien (Liilts emta.a) ya ret mukaoelenameııinin toıtbikından 
yuksek 1Umrak re.wni konulmasıdır •onra, otomobil -yii ile deri ve kö-
Fr,...ıa laiikumeti de birçok mallar Ü: sele sanayii yii:ule 20 nisbetinde bir 
zerine ithalat tahdidat... ltayaroılt ltü • istifade temin edecektir. /rıgiltere kö-
b l ·ı mür l-nayiin'n de bu itilôftan )'iik•ek 
~yn~ mı el ticareti kıracak karr.,k menfaat temin eaeceii ümit eJilmek-

bır sıstem çıksırrlı ve ceçen lr.iouınusa- G 
niJe itlıalat taladidatuun bazı madde- teılir. (Manchester uardian) 

lerini /ngütere ve sair memleketlere yeni bir ıifre makinesi 
lıcrp. ınlitelr.u.ü t.-ilelerden iatilede ~ •dlı bir Bulgar :ıabiti, 

,rfre rnı.ıluııhenatu. ltolaybqtırma.lı için 
çolı lrallanıfh bir Pire maltineııi icat 
etmiftir. Bu makine bir J.akikada 100 
harf oerecek bir 6Ürale natıliktir. Bir 
.)'llo&I malıinesi bü,-ülr/iiiünJ.e olan bu 
iilete iki milyon maJuelil fi/re anah -
tanıln eltle dilebilir. Şifre deiiftirü· 
mesi birkaç saniyede olur. B<lffan va
zedilen bef iıaret bilimneılikç~ fif;.e 
muhabereani okumak aJ.a ntüımlrün 
deiil.ılir. Brı makine askeri iflerıl-

_., ._,, h. _ __. ve barılttı -ı.a -
ma .... a, 61"" .,..,_ b"·--Lr· 
bereleri i . "" Jıcıll-1o ...,cc« ır. 

ÇUi D,_;•rol eVHl· 
Brı •idin mucidi ot- ...,,.. •. .J. 

• f L- "• -'~akl rrtepl 
ce tle topo11ra -~ 
mihanilci bir ıekilde ölç-'; .,._,.Hayan 

. 1<endİ6Ule ar -
bir ıilet icat etmıf "" ;;J.alat oe-
&i,.., Nesareti tııraılmd- '" 
rilmiıtir. 

İngilterenin bitaraflık 
teklifi esassızdır 

• d dan bilıliril-
21 Ha.z:ıranda, Lon ra . . NeZA• 

d. •• - I "ltere ff.,-ıcıye 
ı.-ıne /lore, nır. .. C ··-' Va:ıı-. . l __ ene,... 

nrfı, fO)'I O arı, '"' o-.T- J. • arcıJ• 
1tarul'ın Lendratl• fnrlrııt rııru 

Belçilra ile Hollandayı bitaral J"l"""'!"lı 
huscuarula J,...iltere tm:afımlcıft .. ~elılil 
edilmİf olan planı tet~ı~ ed-:_et!! 'B~ 
kındalıi rivayeti tek:u.p ile Bu>'!i" k 

• .. -L • lıoöyle bir te -tan yanın hiç bır .,..,.ıt lıt _ ... 
. ad • 

1 
N)'Oll etme euır. 

lıf yapm llfUl (Prager Reue) 

Japonyaya karşı İn2iliz 
Holanda 

tedafüi ittifakı 
Tokio'dan l>ilJ.irildiiine göre, la -

pon matbuatı lnıriltere ile Hollarula 
arasanda Felemenk Hindiatıunnın Ja
ponyaya karıı müfferek menfaa., için 
bir giz.ti mukavele mevcut olduğuna 
dair devran eden haberi.,,. ü.z:erine çok 
asa&iyet &"Ô81.erınektedir. Ayni zaman 
da, Japon)laya lıarfı lngiltere ve Hol· 
alrula tarafından müştereken bir ti -
caret harbi açılacağı b "ldirilrnektedir. 
Sİ"lfpınvlalıi /ngiliz. kumandanı Le -
viıt•'in Felemenk Hindistan• seyahati 
hu 11i:di ....,Jı..,,ele ile 4l<ikadardır. 

( Reich•port) 

CENEVRE, 27. A.A. - Kadm tiu
ret .ve ıerltest metlekler birliği idare he
ye~ dün bir karar a!mııtır. Bu kararda, 
evli lı:adınlann hük\ımet iılerindm ve 
lnmui vazifelerden çıkanlmalanna dair 
~!~ t-..yül protesto edilmekte, bunun 
ızdivaçlar Üzerinde yapabileceii tasir
lerden tikiyet edilmektedir. 

Konferans, bütün hükiimetlere mü
racaat ederek , cinsiyet farkı &"ÖZetil
~en herkes İçin it hurriyeti ~tike
•• ınevcnt olan yerlerde içtimai baldan 
temin edea tedbirler alınmasını istemo
ie karar nrmiıtir 

Feci bir kaza 
BELGRAT, 27 (Milliyet) - S.. 

a71n 25 inde Belitte'de bet avil tay
yarenin iştirak ettiği hava miiaabak• 
lannda büyiik bir tayyare kaı:aaı ol
JnUflur. Bir tayyare halk Ü.Zerine dür 
müı, S kişi derhal ölmiq, 9 u ağır, Ü· 
çü hafif olmak Üzere 12 kiti yaralan· 
mı}lır. Gece ağır yaralılardan iiç ta
nesi da ha ölmiqtür, 
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[fELE~ 
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Ben haaet ediyorum! 
Haset fena bir huydur derler. 

Neresi fenadır onu bilmem. Eğer 
müziç bir huydur< deselerdi, belki 
daha doğru olurdu. Haaet ediyo
rum amma neye? .• 

& doıt altında gördüğüm hmu
si otomobillere mi?. Hayır?. Her 
halde dostlarımı otomobil altında 
görmeden, üstünde görmeyi tercih 
ederim. 

Sıra aıra yapılan yeni ve kübik 
apa1fımanlara mı?. Kat'iyyen! 
Çünkü bir apartımanın beş kız ev
lat kaclar maaralı olduğunu bilen
lerdenim. Araaıra Moda koyunda 
Bebekte, Acla kenarlannda gördü 
ğiim kotralara mı? Ona da hayır! 
Zira bu teknelerin en ufağının bi
le ne büyük dertleri tıaTdır. T ec
riibe ettim bilirim. Vzenecelı şey 
değildir. Meğer ki pek merakluı 
ola. ' 

A"1amları üatiine binip Harbi
ye caddesinde caka satan kısrak 
ıahiplerine mi? Sakın hal· Ben ca 
nımı insana güç emniyet ediyo
rum, hayvana naaı~ teslim ederim! 

Çolak çocuğunu toplayıp dola
san evlilere mi?. Ne gez.er! Sera
~ dol"1"" kararsız bekarlara 
mı?. O iş bllflmızcla! Hani bir hi
kaye vardır: 

Herifin birüi "bir ayağında 
mesti tıaT,, diye tutturmuş. Türkü 
söylerm;ş. Bu tek mısrağı beş de
fa, on defa, elli defa ıöylemiş .. 
Sinirli bir ihtiyar da sonu ne gele
cek diye bt!Alemi,, beklemil!, bek· 
lemiş. Bakmış ki; hep ayni naka
rat, dayanamamış: 

- Anladık be adam! Bir aya
ğında mesti var. Öteki ayağında 
ne var? Onu ela söyle de merak
tan kurtulayım ... demiş.. Sanırım 
aiz ele o ihtiyann vaziyetine gir
mek üzereainiz .. Neye haset etti
ğimi ıöyliyecek yerele boyuna ha
ael etmediltterimi söylüyarum. 

Ben de biraz uzattığımı anlaı
ııibi oluyorum amma ya.ı;rmn kıva 
mı öyle gelir. Söyliyeceğim şeyi 
damdan düfer gibi ıöyliyemem. 

Elattlim ben • açıkça söy/iye
yim - yaz gelince hanımlara ha
set ediyonon· Biz erkekler yaka, 
kravat, gömlek, ceket, pantalon, 
prap, kuntlara iaimleri olhnılaki 
bir trıkım kwı..,ıan yaprlmlf za. 
/imlerin pe~i altında kıvranır
lıen harıunlaı- aatlece çı,Nak de
mesinler diye • kolsuz, yakasız ve 
hazan manasız • bir rop ile püfür 
pülür gezmekte 11e can beslemek
tedrrler. V alrıa onların böyle gez
meleri· lôl aramızda • ..!ece iten 
di rahatları için değildir. Değildir 
amma ben gene haaet ediyorum. 
VaAıa erlıekler içinde yakanda 
söylediğim zalimlerden yakcuını 
lıartarıp yaka bağır açık, kravat
nz, hattô ceketsiz gezenler var 
amma umumi telôkki bu gibi1erin 
binız "hırpani" oldukları merke
~ndedir. Bir hanım bir gölge ka
dar hali# yazlık robile istediği ye
re girebilir. Amma ceketsiz bir 
erkeği bir kalem odasına bile zor 
aokarlaı-. l,te benim haaet ettiğim 
bodur. 

Acaba, biz erkekler ne :zaman 
bu elbise zulmünden kurtulaca
ğız?! Ne zaman ipek, yakaaız ve 
kolsuz yazlık bir gömlek ve bir 
ıadakor pijama pantalonile gez.e
b.~eceğiz .. Ne zaman bir daire mü 
dürii ince keten yalısız bir gömlek 
ve gene ayni kınn~tan pantaloni
le hafif ve çevik bir halde koltu
ğunda oturup çallf"Cak? 

Ne zaman, yazlık kır balosun
Ja erlıelrle kaılın hafiflik ııe çıp
laklıkta ayni kalık 11e kıbal ola • 
ralılar?. 

l'arclon, iddiayı ileri götiirmiye 
lim: Erkek halillikte kadınla öl
çü'emez amma çıplaklıkta. •• Bel
ki .. 

ipin tııltalı nedir bilir mi.iniz?. 
Taliiahn saç, lllllıal, bıyık ve emMI 

li olarok erkelrlere ,P;ydirdiği bü
tün kıl ve tüylerden kartalar da 
Jöner koyandan, l'ltikten, yapıl
,..., lıamıa,lara bürünür. Biiriin
diilıçe terler 11e terledikçe biirii-
nür. 

FELEK 

Zaro ağa ağır hasta 
Birkaç gün eTI'el tekrar Şi,li 

çocuk hastahaneı;ine kaldırılan 
Zaro ağanın sıhhi vaziyeti düz
gün gibnemektedir. 

Kendisi dalgın ve halsiz ola
rak yatmakta, konu~amakta ve 
yemek yiyememektedir. Kanın
da üre miktarı fazladır. 

Ancak nabzı int zi!.mt kaybet
mi• değildn-. Doktorlar ~ıhhi va
ziyetini tehlikeli bu"maktadırlar. 

MiLLiYET PERŞEMBE 28 HAZiRAN 1934 
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EHİ R HABERLERi 

Metr Salem oe Leon Far<U:lriin mrı/ıakeıneltnlM ail tafsil.ah oermiflilı. Bugün kenililerini hakim 11ınara·ncla gösteren bir<kaç intibaı lotoğral 
larile teabit et/iyonu:. Hakim lıarfınnda boyna biikiilı ve elinde zari talan Jlelr Salem, 7G11uıclaki de Leon'Faracidir Diğer iki poz da nıçluları 
isticvap esnasında gösteriyor. Dün bir aralık lstanbuLla Melr Salem'in kalp st!Ate.U.den "Ankarada öldiijii fGyİ olmapa da bu haber teeyyüt et
memi~tirı. 

EKONOMi 

Türk - Yunan 
Ofisi 
Hazırlıklar bugünlerde 

ikmal edilecek 
Evvelce, nizamnamesi bükii

met tarafından tasdik edilmit o
lan Türk • Yunan ofisi faaliyete 
geçmek üzeredir. 

Türk - Yunan ofisinin hazır
bkları bugünlerde ikmal edilecek 
ve ofis merkezi lstanbulda olmak 
üzere faaliyete geçecektir. 

İstanbul Ticaret Odasmdan 
Türk • Yunan ofisi mecliei azalı. 
ğına, oda reislerinden Kara Mus
tafa zade Ahmet Bey seçilmif • 
tir. 

Lastik ve kösele davası 
Ticaret odasında cumartesi 

günü saat on dörtte ayakkabıcı
larla lastik fabrikatörleri arasın
da çık:m ihtilafı halletmek için 
bir ihtisas komisyonu toplanacak
br. 

Bu komisyona oda idare heye
tinden ayrılan üç zat ile mütduu
sıs bazı zevat davet edilmittir. 

'Dün ayald ı hı, deri ve köcele 
.anayicilerinin kongre tertip he
yeti aon b' r içtima yapmıf ve bu 
içtimaın neticesinde tesbit edilen 
kongre mukarrerab İktısat veka
letine verilmek üzere bazırlan
mıttır. 

Ayakkabıcıların temenniyabnı 
sanayici. mebualardan Hayrullah 
Bey (!ün Ankara.ya götiinnüttür. 

Hayrullah Bey bu temenniyab 
bizzat lktısat vekili Beye verecek 
ve Türk ayakkabı, deri ve kö.ele 
eanayiin'n düftüğü vaziyeti anla
tacaktır. 

TUrkofis kadrosu 
Dün Ankaradan aldığımız ma

IOmata nazaran Türkofis kadro
su tubeler ve mümessillikler de 
dahil olduğu halde t•m•mluuıııt 
ve lktıaat vekaletine takdim ediJ. 
mittir. 

~orsa Ucretleri 
latanbul ticaret borsası üç dört 

aenedenberi geliri ile kendisini 
idare edememektedir. Hatti. tica
ret odaaına otuz bin lira kadar da 
borç!anmıttır. 

Oda da artık borç veremiye
c:dc vaziyettedir. 

Borsanın bugünkü müflriil va
ziyetten kurtulması için bona üc
retinin binde ikiden binde üçe 
çıkarılması ticaret odasından te
menni edilmittir. 

Dün ticaret odqı meclisi top
lanarak borsa muamele ücretleri
nin yenidf:n tesbiti için borsa ni
zamnamesinin 31 inci maddesinin 
tadilini müzakere etmip. 

Dünkü müzakerelerde fikirler 
tebellür etmediğinden gelecek 
balta tekrar toplanılarak müza
kerelere devam edilecektir. 

Fransaya seyahat 
Hazırlanıyor 

Yakında l.tanbuldan ticaret 
ve sanayi erbabından mürekkep 
bir heyet Franeaya gidecektir. 

Bu seyahat, Manıilya Tıcaret 
Odası azalarının latanbula yap
tıkları ziyareti İMie meksadile 
yapılacaktır. 

Fransa seyahati için latanbul 
Ticaret ve Sanayi odası bir komi
te tefkil etmi,tir. Bu komite oda 
birinci rei \. Nemli zade Mi tat, 
Devlet Denizyolları müdürü Sa
dett' n. İş Bankası lstanbul tubesi 
müdürü Yusuf Ziya ve Oda umu
mi ki:ıtibi Vehbi Beylt-rd~n mü
rel.ke~tir. 

Komite tetkikatını yapacak ve 

MAARiFTE 

Sınıfta 
Kalanlar 

Vilayetlerde de sınıfta 
kalan talebe fazla 

Anadolu vilayetlerinde teftit
ler yapan Maarif vekaleti umumi 
müfettitleri tebrimize dönmütler • 
dir. 

Bu sene, 1stanbulda olduğu gi. 
bi, Anadoluda da sınıfta kalan 
talebe pek çolcbır. En fazla m-.ı
vaf f akıyet yüzde yirmi nisbetini 
geçmemektedir. 

Diğer sınıflarda olduğu gibi, 
eon sınıflarda da, bakalorya im
tihanlarının tekrar edilmesi fik
ri bugünlerde karara raptedilmek 
üzeredir. Maarif vekıiletinin bu
günlerde kararını tebliğ etmesi 
ibeklenmektedir. 
------P 
ViLAYETTE 

Yeni vergiler 
Tahsilat işleri gittikçe 

kolaylaııyor 
Yeni vergilerin tatbikatına La,. 

)analı bir ay olmUfbır. Bu, bir a
yın ilk günleri tatbikatta oldukça 
mütfriilat görülmüftii. Bilhaua ba
zı maddelerden istihlak vergisi 
alınm.Mı hakkında.ki kanunun tat
bbbnda toptancı ve perakende
ci tacirlerin ayrılmaaı huıusları 
oldukça müfkül olmUfht· 

Fakat 90n gelen taliıınatnarne
ler ve emirler tereddüdü mucip 
olan noktalan aydmlabnıf ve ver
gi itleri yoluna girmittir. 

Esasen stolı: mallardan maada, 
bundan sonB idıal edilen mallar
dan i.tiblak vergisi gümrüklerce 
alınmakta olduğundan artık ver
gi tahi labnda da müfkülit kaJ. 
mamıt demelı:tir. 

Maliye kursları 
Maliye memurlannın mealeki 

bilgilerini çoğaltmak ve yeni ver
gi kanunlarının taıhikahnda gö
rülen tereddütleri kaldırmak mak
cadile açılan maliye kunlarına 
her gün devam edilmektedir. 

Kursa münavebe ile bütün 
maliye memurları gideceklerdir. 

Kadınlar kongresine 
hazırlık 

Beynelmifel kadınlar kongre
•'"" istirak edecek komisyonlar 

dün içtima ede• 
rek hazırlıkla • 
ra batlanuflar • 
dır. Dört ko
miayıon tqek . 
kül etmiftir • 
Bunlar "Ablak • 
ta müsa-t" , 
"Evli kadının 
tabiiyeti" , "Ka
nun müvacebe • 
sinde kadın er • 

Lôtile Belrir h. kek müsavab" , 
"Sulı ve Cemi • 

yeti Akvam" komiaJOnlarıdır. 
Her komisyonda yedi hanım 

aza bulunmaktadır. Kom' ayonla • 
nn reisi, Kadınlar Birliği reisi 
Latife Bekir Hanımdır. 

Kadınlar Birliji, bu mesele
ler hakkında fikirlerini almak Ü· 
zere münevver hanımlarımızdan 
40 hanımı davet etmiftir. 

• Birlik kongresi - lstanbul 
Kadınlar B'rliği senelik kongr,e
sini temmuz ortasında yapacak • 
br. Kongre hazırlıklanna batJan
mıfbr. 

ondan sonra seyahatin şekli taay
yün edecektir. Sdyabat bu mev
ıimde yapılacaktır 

MAHKEMELERDE 

Tahliye 
Edildiler 
Otuz beş bin lira kefalet 

500 liraya indirildi 
, Takas suiistimalinden dolayı 
tevkif edilen ve bilahara 35 ~r 
bin lira nakli kefalet vermek ~ar
tile tahliyelerine karar verilenler 
in kaffesi hakkında ağır ceza ri
yaseti tarafından 500 lira adi ke
faletle tahl:ye kararı verilmittir. 

Mevkuflar kefalet muamelesi
ni yaptırmı~lar ve derhal tahliye 
edilmi,lerdir. 

Tahliye edilenler Mavridi, Di
yamandi, Perikli, Fazıl , Kasım, 
Yusuf Ziya ve Faik Beylerdir. 

Karısını Ö!dUran gJrdiyan 
Karısı Hfümiye hanımı öldür

mekten suçlu Gardiyan Hasip e
fend. nin muhakemesine ağır ce
za mahkemesinde devam edilmit· 
tir. 

Haaip efendi mahkemede Hm. 
niye hanım ile kanunu medeninin 
mer'iyetinden evvel evlendiğin;, 
nikahının Eyüpte Gümüf Suyun
da Şeyh Sadettin efendi tara;ın
dan. kıyıldığını söylem;ftir. 

Vekili de Hüsniye hanımın ko
casına ihanetinin parmağından ç1-
kan bir yüzükle sabit olduğunu, 
bu yüzükte Hasip efendinin is
minden baska bir ismin yazılı bu
hmduğunu ·söylemi, ve bu yüzü
ğün emanet dairesinden celb:ni 
iatemittir. 

Neticede mahkeme yuzugun 
getirilmesi ve nikabı kıyan Şeyh 
Sadettin efendi ile nikaba ta-bit 
olanlann getirilmesi iç;n b,..ka 
güne bırakılmıfbr. 

RUfV&l tahkikatı 
Bir rüııvet hadisesinden dolayı 

iften el çektirilen ve haklarında 
tahkikat yapılmakta olan Beyoğ
lu merkez memuru Hulusi, serko
miser Mücip ve taharri memuru 
Remzi Bey!er hakkındaki tahki
kat ikmal ed:lmi,tir. 

lııtintalı hakimi Suut Bey Hu-
1\ısi ve Mücip Beylerin meni mu
hakemesine, Remzi efendinin de 
lüziımu muhakemesine karar ver
mittir. 

Fakat asliye mahkemesi bu 
kararın HulU.i ve Remzi Beylere 
ait kısmını tasdik cı mi,, Mücip 
Beye ait kıamını bozmu,, Mücip 
Beyin de lüzumu muhakemesine 
ktu9r vermittir. 

Dijer taraftan müddeiumumi
lik Hullısi Beyin meni muhake
-ine itiraz etmit ve lüzumu 
muhakeme karan talebile aiır ce
za mahkemesi- müracaat etm;t
tir. Ajır ceza müddeiumumiliğin 
bu itirazmı reddetmiftir. 

Hüla.a itibarile kawr Hulmi 
Beyin meni mııhakemeaı ve Mü
cip ve Remzi Beyler'.n lüzumu 
muhakemesi hr,dtındadır. Muha
keme ağır ceza mahkemesinde 
:raı>ıl...:alı;br. 

---~ 

Tıp encümeninde aylık 
toplantı 

Türkiye Tıp enciimeni aylık 
toplant111nı dün Halkefınde yap
mıtbr. 

Bu toplantıda, bakteriyolog 
Kemal Hüseyin Bey, "kan kül
türü vaııtasile Vet"em mikrobu
nun üretilmesi,. mevzuu etrafın • 
da ilmi beyanatta bulunmllflur. 

Profesör M. Niaaen de "Kalp 
hutalıldannda damağın çlkanl • 
ması,. mevzuu üzerindeki etütle
rini anlatmlfbr. 

Bu meyanda , toplanbya ifti
rak eden doktorlarnmz araııında 
me leki görütmeler ve münalıata· 
lar yapılmıfbr. 

BELEDiYEDE 

Bu sene 
Odun pahalı 
Tüccarların tröst yapma
sına Belediye inanmayor 

Şehrimizdeki odun tüccarları
nın bir tröst vücuda getirerek, o
dun fiatlannı muayyen bir hadde 
tutmak istedikleri yazıltnıfb. 

Yaptığımız tahkikata göre böy 
le bir trÖ&t mevzuu bahis değil
dir. Salahiyettar bir zat diyor ki: 

- Odun etrafında bir tröst 
t~kili için kuvvetli kapitalistle · 
rin mevcut olmaaı lazımdır. Böy
le büyük sermayeler yoktur. Köy
lü elindeki odunu süratle nakte 
tahvil etmeğe mecburdur. Bina • 
eneleyh daima aah' yapılır. 

Stok mal fazla bekletilemez. 
Bundan batka. da odun öyle bir 
metadır ki mevs;mJe alakadardır. 
Sablmıyan, fiab artsın diye, bek
letilen odmı, kıt hafif geçerse, 
tüccara büyük zarar verir. Binaen
aleyh fazla bdr.lenilemez. 

Şehrimizde timdi I azla atok 
mal yoktur. Nişanda yeni odun 
gelmeğe b-.laiıı. T etr" nievvele ka· 
dar katiyat de•am edoecek. hükU
met orınanlan mulıafaza için bu 
zamanlar haricinde katiya.b me
netmiftİr. 

Geçen sene odunun en pahalı 
olduğu me'95İm çekisi 400 lnın,.. 
sablıyordu. Bu kış fiatlann daha 
artacağı tahmin edilebilir.,, 

Açdan sinemalar 
Sinemalardan bef tanesi, Da

riiklceze resmini ödedikleri i
çin, açılmalanna be!ediye tara -
fından müaaade verilmiftir. • 

Dahiliye vekaletinin sinemacı
lar bakkındakö kararı henüz gel
memi~tir. 

şeı ir meclisi i~tihabatı 
Eylulde yapılacak Şehir Mec

lisi intihabab için intihap cetvel
lerinin doldurubnaama batlan • 
mıttır. 

Eylule kadar bütün hazırlık
lar ikmal edilmiı olacaktır. lnti
bap 20 tefrinie .... ele kadar devam 
edecekfr. 

Az tahsilat yap"n tahsildarlar 
Belediye hesap işleri müdür

lüğü, tahsildarların faaliyeti hak
kında bir anket yapmaktadır. 

Muayyen hallen az tahailit ya
pan memurların maa,larından bir 
miktar yevmiye kesilecektir. 

Fazla gayret gCiateren memur
lara da ikram:ye verilecektir. Bu 
husmta bir li.te hazırlanmakta • 
dır. Bütçe gelince ikramiyeler ve
rilecektir. 

Şehir işlerine dair bro,arler 
Belediye iktıaat müdürlüt\i bu 

sene, tehir i.aerine dair OD kUçülı 
brofiir netrebneğe karar YenDit
tir. 

Brotürlerde muhtelif fehir it
let"i haldımda malimat olacaktır. 
1Hı: olarak üniversite profaörle
rinden Kesalerin tehir içtimaiya
b luJdnncla bir -ri nepedilmit· 
tir. 

Kaldırımlarda kıyan çoc11klar 
Yaya kaldımn üzerinde yap

tıkları küçük tah? arabalarla ka
yan Çocuklar, bazı kazalara se
bebiyet vermektedirler. 

ETI'eHri &\in bir kadm bu a
rabalara çarparak dü,mÜ'1 ba
calcılarından tehlikeli surette ya
ralanmıfbr. 

Belediye kaymakamlıklara bir 
tamim göndererek bu gibi çocuk 
arabalannın kat'i surette menedil
meaini bildirmittir. 

!lllnü.M t 
... iiiiiiiilli~~~· ~,, 

Havasız İstanbul 
Kızgın yaz güneşi henüz lınn

dan yeni çıkmış bir bakır tepsi gi-
bi lstanbalun üstüne çöktü. 

Koca şehir kavrulmağa baf:a. 
dı; sokakların graniti, sulama ara 
balarının arada 11rada ve fevkala 
de ahvalde püskürtmek zahmeti
ne katlandığı salan siinger gibi 
içiyor ve sonra gene eski toz, ea~ 
ki duman etrafı bürüyor •.• 

Şehir, havasızlıktan yanıyor, 
havasızlıktan koca lstanbalrın ne 
lesi tutuluyor ... 

Halbuki lstanbalan havası gi
bi hava yoktur derler •.. Boğaziçi
ne iki sahilindeki temiz konJara 
çarpa çarpa ııiiziilen Karadeniz se 
rinliği gömleğinizi do:Jrırur, ci
ğerlerinizi şişirir; 

Y akacığa bir çıkın, ıırhnt 
zı bir çınara dayayın, yaprakla
rın tatlı bir hıprh ile titreye titre
ye yelpazeleJiği hava İçinize gü. 
zel bir serinlik verir ..• 

Fakat bana rağmen lstanbulun 
havası yoktur. Çünkü şehrin if'n· 
de i~ sahiplerinin akşam üstü çı
kıp bir parça hava alabilecekleri, 
ne/es alabilecekleri bir yer, çocuk 
lann gezebilecekleri, gezdirebile
cek/eri bir park, küçük bir bahçe 
loemen hemen yok gibidir. 

Halbuki parklar latanbul gibi 
büyük şehirlerin ciğer/eridir. Şe
hir bunlar vaaıtaaile tenellüı eder 
ve bunlaı- vaaıtasile biraz hayat 
bulur. 

Bu yokıazlağan azabını, elemi 
ni, yaz tatillerini büyük aparh
manların merdiven:erinde "fOğr i
nip yukan çıkmakla geçiren ço
cuklara bir sorun; size ne tecrübe 
gömıü1 bir ,ehiı'Ciden daha güzel 
fikirler söyliyebilirler ... 

Beyoğlu tarafına bir bakın, seh 
rin en kesil bir nüfusunu beJiyen 
bu muhitte kaç tane böyle hava 
menfezi görülebilir? Ola ola iki 
tane bahçemiz vardır. Banla~ da 
~hrin 11hhaıi namına değil, belki 
belediyeye irat yetiştirmek malna 
dile vücude getirilmistir. 

Hadi lstanbul eski bir fehirJir. 
Bunun böyle olmaaınJa ıenelerin 
ve asırların kabalıati vardır. Di
yelim, fakat Taksim meydanında 
mesela yeni bir mahalle teeuüa e
derken neden ortada o mahalle 
halkının meccanen istifade edebi. 
leceii 11/ak bir parlı, bir sacuk baJ. 
çeri diea/e wetiril-1, --- pe
hir Ayaı~ tarafına doğra iler-
lerken bu noksan göze çarpmadı? 

Nüfus bugün lıtanbula nazaran 
iir tlört ıniJi oları Avnıpa pehirle
rinin lıemen loer lrö,esinJe lıer coJ 
de'.inde böyle güzel hava ;,.enlez
leri ııücude getirilmiffir. 8- mü
sait mahalli olmayan yerler tle be
lediye bazı binaları iltimliilı ede· 
re-k güzel küçük parklar (Sqa. 
are ·) ler yapmıftır. Bu lstanbal 
için biiyi;lt bir nolnandır. Herlra 
her zaman, hava almak için lıtan
bulan uzak köpe/erine gidemez.. 
Ve bilhassa nakil vaatolerı btı ,,_ 
dar pahalı olana. 

Şehir havalı:z.lıktan maz.tarip • 
tiı'. Bir an evvel bunun ciğerlerini 
tedavi etmek lazımdır. 

MümtıuFAIK 
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Öz dilimizle 
y emiıin olgununu 

isteriz! 

1 
Y · ·· ük (1) lerin ilk kul

em uc ak b'"ktü 
~anışında eskiler dud u • 

ler · · 'd • · inan-Bu isin ilerı gı ecegıne 
mıyanla~ yeniler oldu. 

En ergin yaşlılarımız arasın
da bile hele durun bakalım, sonu 
ne olur?,, Diyenler vardı. 

Sonu ne olduğunu birkaç yı
lın içinde gördük. Yedisinden yet
mişine kadar, okuma yazma öğ
renmiyen kalmadı. 

Yeni basılmış bitiğ (2) ler, 
kapış kapıfa gitmese de, gene sa
tı:ıyor. Hele, fU bunaaalık (3) 
üzerimizden kalksa, bitiğ'ler, ~
dikinden daha çok satılacak. Şa
ka değil. Yedi yılda, yeni bir ku
fQk ( 4) yetişti. 

Bu kuşak, babasının fes giy
diği günleri bilmez. PadifQhın 
kim olduğunu tanımaz· 

Peçe ile çarşafı ya omuzlarda 
görür, yahut annesinin çamaşır 
sandığında! •.. 

işte yeni Türkiye, bu yeni ku
ışak için çalışıyor. 

Büyük Gazi, cümhuriyeti bu 
yeni kuşağa, ısmarladı. 

ismet Paşa, saçlarım bu yeni 
koşağı yetİ'!tirmek uğrunda ağart
tı. Hepimiz, bu yeni kuşaga bel 
bağladık. 

Çünkii biz eskiler iyi kötü gü
nümüzü ettik. 

Bet/ek (5) /erimizi derip bük
tük, alın/arımız çizgi.~rle doldu. 

öteden ise, yepyeni, taptaze, 
bir gençlik, yetişiyor. 

Can ondadır, güç ondadır, dir
lik ondadır, sağlık ondadır, atıl
ganlık , giri,kenlik ondadır. 

Kısaca, o hepsi, biz ise, hiç 
biri! .. 

Öyleyse, yaşasın gençlik! .. 
Diyip el çırpalım mı? Bence ha
yır ... Ondan önce, dü,ünmek ge
rek ki: Gençlik, nasıl? Bizim is
teğimiz gibi uyanık, çalışkan, a
tılgan, girişkf.!n ve güçlü mü? 

Yoksa, yalnız gövde mi büyü
tüyor? 

Aman ... Böyle o.'masınlar .. -
Çünkü biz her işi onlardan bekli
yoruz, Korkulduğu gibi kafaları
nı işletme~ kendilerine if edinmi
yorlaraa, yazJı •• 

Çünkü, işlenmemiş kafalar, 
geniş bir omuzun üstünde, güneş 
görmeden büyümüş tatsız yemiş
ler gibi., dalında kaskatı sallana 
kalırlar. 

Bize ise yemi,in büyüğünden 
çok, olgunu gerek! .. 

M. Saliihattin 

(1) Ocük - Harf , (2) Bitiğ • 
Kitap (3) Bunasahl< - Buhran 
(4) ku,ak - Neail, (5) Betlek-
Dcitcr. 

Asnn umdeıi "MiLLiYET" tir. 
~~~~~~~~~~~~~ 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye içia Hariç iç.in 

L. K. L. IC. 
3 aylıiı • • • • • • . • 4 - 8 -
6 ••••.•••.• 750 14-

12 .. • ~ •.••.• 14 - 28 ---Gelen e•rak seri •erilrne:ıı:.- Müddeti 
ıeçen nüshalar 10 lınıru,tur.- ~ete •• 
matbaaya ait itler İçin müdiriyete miira· 
ca.at edilir. Caaetemiı ilinlana. mea'uliye· 
tini kabul etJoez, ...................... , 

Maçka gene 16 
kurban verdi 
(Başı 1 inci sahüede)) 

Yangın saat 15,30 da bu evin orta 
kısmından çıkmış ve derhal pencere. 
!erden dıt kaplamalara sirayet ederek 
süratle büyiimüıtür. , 

Alevleri dıııardan görenler, rivarda
ki mağazaların biriıinden itfaiyeye ha· 
ber vermişler, Beyoğlu grupu derhal 
hadise mahalline yetiumiştir. 

Kuvvetli bir §İmal rüzgannın te
airile az bir zaman içindi büyüyen ve 
yandaki 14 numaralı geııe Huriye ha· 
ruma ait bulunan diğer eve geçen a
tq iyiden İyiye nızlaşmıt bulunuyor
du. 

Derhal terkos musluklanndan ve 
civardaki mahzenlerden su tedarik edil
miş, kifayetsizliğine rağmen, yangı • 
nm fazla sirayetine meydan verilme .. 
..-i için icap eden tedbirler alınnut -
tD-. 

Fakat rüzgirın ısrarla esi§i neticesi 
olarak, alevler ayni 11radaki evleri ya. 
lanmğa lıa§laınıt, ve Karakol sokağın
da bulunan diğer evler sırasile tutu§ -
mağa başlanuılarıla. 

Atq, burada yedi evi aleYledikten 
sonra, sokağın karıı tarahna atlamıt 
ve burada da üç evi tutuşturmuıtur. 

Ateş çerçevesi genifliyor ! 
Saat dörde doğnı vaziyet mühim

leşmi§, etrafa dağılan kızgın kıvılcnn -
lar, koca ıemti atlıyarak Kağıthaııe 
caddesindeki evleri, oradan da mezar
lık sokağındaki büyük konağı tutut
turmuştur. 

Bu sırada l stanbul itfaiye grupu da 
hadi.., mahalline yetişmiş ve yangın 
mıntakası tamamen abloka altına alın
mııtır. Yangın bir ııaat daha ayni şid
detle devam ettikten sonra itfaiyenin 
gayretli çalııması neticesinde önüne 
ıı-eçilebilmiştir. Yangın 14 evle iki ba
rakR.nın kül olma5i.\e neticelenmiş, a· 
~ , bir taraftan ına.liye memuru Tev
fik Beyin, diğer taraftan Zekiye hanı
mın , Mezarlık sokağında da Halit Re. 
sul 4fendinin evlerini tutuşturduktan 
aonra söndürülmüştür. 

Kimlerin evleri yandı? 
Karakol ıokağında yanan evler 11· 

raaile şunlardır: 
16 ve 14 numaralı Huriye Hanı

mın iki evi, Mehmet ağanın 12 numa- 1 
ralı ve 13 odalı büyük konağı, Esma ha· 
nanın 10 numaralı, Zehra hanımın 8 
numaralı , mütekait Hasan Tahsin Be-
yin 6 numaralı evleri. 

1 
Karakol sokağının karıı tarafında 'i 

da, bahriye mütekait!erinden Şakir Be
ye ait 10 odalı büyük konak tamamen, 
Ankara maliye memurlarından Tevfik 
Beyin 23 numaralı evi kısmen yanmıı
tır. 

Kağıthane caddesile, Mezarlık ıo -
kağında yanan evler şunlardır: Dava 
vekili Necmettin Beye ait bulunan 
26 - 24 numaralı ve on üç odalı büyük 
konak, Kurban oğullanndan elbise ta· 
ciri Aron efendiye ait 15 odalı diğer 
bir konak, Z'ekiye hanmun 34 numara
lı evi, ,arı. demiryollan ,irketi memur. 
\anndıan Halit ReMJ.l efendinin 12 nu .. 
maralı konağı ile, bahçe kıamında bu
lunan tek katlı iki baraka.. 

Yangın mahallinde .. 
Vali Muhittin, beledi;re fen heyeti 

müdürü Ziya, Beyoğlu kaymakamı Se. 
dat Beyler hadiıe mahalline gelerek 
alınan tertibata nezaret etmitlerdir. 

Yangın ıaat 18 de tamamen .ön
müştür. İtfaiye, civardaki evlerin mah
zenlerinden, Ni§antaımdan ve deniz -
den ıu almak mecburiyetinde kalmıt· 
tır. 

GeniıJemenin Jıaılıca sebepleri, ev
lerin ahıap ve yağlı boyalı olutları ve 
biribirine yapııık vaziyette bulunmala
ndır. Bundan baıka , şimal rüzgan -
nın , hatın sayılır bir tiddette esmesi 
de 8mil olmuıtur. 

Yangının çıktığı eYle yanrbaşında
kilerden hiç bir eşya kurtannak milin· 
kün olamamıı, fakat daha ileroe bulu
nan evlet" hemen kiimilen boııaJtılmışlar
dır. 

Yaoan konaklann bir kıomında, i
kişer üçer aile müşterek en oturmakta 
idiler. Bunlardan açıkta ve yersiz k ... 
lanlara, o gece, civardaki medreselere 
ve m1ıisai.t binalara yerle,tirilmiıler, 
kendilerine yiyecek tevzi edihnittir. 

Tahkikat devam eJiyor! 
Atıetİll\ 'Çlkıt tekli -..tında tahkika

ta ehemmiyetle devam edilmektedir. 
Yangının Huriye hanımın evinden çık
bğı teabit edilmiı olmakla beraber ha
kiki sebebi katiy.ıtle anla§ılamamııt>r. 

Milliyet'in romanı : 5 

Sansaroı suratını hurusturarak 1 
beyefendiye tahkirli bir s~sle kar'ı 
ide verdi: 

- Handi be sen de! Enayi! Tı
marhanelik •İniniz! Ben yapaca
ğımı yapbm. 

Bu sefer Polis amiri kızdı. San
sarosu susturdu. Ve beyefendiye: 

- inanınız, her şey yolunda gi
decektir. Yalnız bir fÜphem var. 
Hala aklım ermiyor. Bu yumurcak 
yalnız çalar. Böyle ,.eyler yapmaz. 
Onun için soracaklarıma lutfen ce
vap veriniz: Hanımefendi ne yapı-

yordu? . .. .. d ··t be • 1 
_ Mezecinın onun e o e rı a ı-

yordu· 
7 - Sonra ne yaptı· 

_ Parasını verdi, üstünü aldı. 
Tam b·r ~dım atmıştı ki. •• 

Polis amiri sözünü kestı. • 
_ Irzına taarruzu kabul etmı

yorum efendim. Bakınız şimdi or
taya çıkacak. (Oradaki bir polise) 
Sanııaroaun üstünü arayınız. 

5ansarosun üstünü aradılar. Pan 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
talonunun sağ cebinden iki kağıt 
lira çıktı. Polis i.miri memnun bir 
gülütle: 

- işte! Gördünüz mü? Sansa
roıta hiçbir zaman iki lira bulun
maz. Hanımefendinin mezeciden 
geri aldığı parad..-'bu. 

Beyefendi atıldı: 
- Hanımefendi dört lira ile bir 

kaç kurut almıfb. 
Sansaros atıldı: 
- Doğrudur. Bea o kadının en

sesini yalandan öpmeğe atıldım. 
Kendini kurtarmağa çalı,ırken e
lindeki parayı kaptım. Demek iki 
lirası dütmüf, vah vah! 

Beyefendi köpürdü: 
- Bu küstahlığa d'kkat ediyor 

musunuz? Sözleri birib'rine uyınu
yor. Önce sadece öpmek .. · 

Sansaros karıştı: 
- Paraları kurtarmak için öyle 

dedim. 
- Sus hınzır! 
Beyefendi bunu bağırdıktan son

ra kıamıadli reisine dert yanmağa 

YET PER HAZ RAN: 1934 

Görüşler 

Danoncio'ga bir 
Mektup daha 

'ij' Macaristan ve 
Fransa 

(Başı 1 incı sahifede)) 
defim) inin omuz omuza geçi
şini seyrettiler. Dediler ki: 

- Yeni bir dünya kuruluyor; 
Asya dünyası ... 

Konloçyüs sakallı, Büyük Le· 
nin, f:Oşkun f!OŞkun tasdik etti; 
- Evet, ef:ki dünya bir lrlise mu 
mu gibi eriyor. Yeni dünyanın 
adı (Asya) olacaktır. 

Öyledir de: Asyadan doğan 
beşeriyet ve medeniyet, b~ka 
yerleı'cle verem oldu. Bu hasta 
gene doğduğu yerde, anakuca
ğında ve baba yurdunda sağola 
caktır. 

Fakat (Ana Asya) artık akıl
landı. Beşer denilen evlatlarını 
bir daha yadellere bırakmaya
caktır. Buna inanmıyanlar An
karaya, Tahran, Moskovaya ve 
Balkanlara baksınlar. 

Alınteri, istikliil aşkı, ve İn -
sanlık duygusu bizim azığımız
dır (gıda). Başkalannı yem et
mekte gözümüz yoktur. Fakat; 
ne (Sezar) ın iğdiş beygirlerine 
yem, ne süvarilerine yemeklik 
olmayacağız. 

Eski dünya; Arkanjel - Bel
grat - Mataban çizgisinin sağın
da kalan dünyanın birliği, be
raberliği ve emeği ile yenileşip 
kurtulacaktır. 

Bu himmet ve hizmetimi::in 
beşer taralından ödenmesini is
temiyeceğiz. Eğer kurtulacaklar 
bunu mutlaka ödemek isterler· 
re bedeli ımdur: - Doğmakta 
olan yeni' dünyaya yeni ve pü
rü:uüz sulh versinler. 

Danonçiyo! 
Kırk arşınlık mantoya bürü

nüp, biteviye falsolu kanto söy
lemeğe benzemez bu işler ... Böy 
le, benim gibi konuş, benim gi
bi yaz! 

Seninle mutlaka kar,.laşa -
cak, konuşacak ve koz paylaşa
cağım Melisto! 

AkaGUNDUZ 

iTiZAR: 
Aka Beyin dünkü (Şarkname) 

yazıaınm sonunda altıncı aatrrba
tında ve tırnak içinde olan Türli 
kelimesi (Tur) olacaktır. it'. zarla 
tashih ederiz. 

-MlLLIYET-

Gelen malların küsuratı 
Gümrüidere gelen malların kü

•uratı hakkında dün mühim bir 
tamim yapılmıştır. 

Bu tamime nazaran bir malın 
beyanname muhteviyatının tuta -
rından, muayene neticesinde zu
hur edecek fazlalık, yüzde bet 
olursa ayrıca kontenjan mahsubu 
yapılmıyarak bu kısım kontenjan 
harici ithal edilecektir. 

Söylendiğine göre, orta katta ka • 
bak kızartılırken yağ ,,arlamıt ve per
delere airayet ederek tu!u§turmuştur. 
Huriye hanımla, üst katta oturan diğer 
kiracılar dün nişantaıı polis merkezin
de isticvap edilmişlerdir. Yangında e
saı itibarile bir kast mevcut olmadığı 
zannedilmektedi.r. 

Yapılan tahkikat neticesinde, evler
den bir kısmının ıİgorlalı olduğu an· 
~tılmıştır. Ta!>kikat bugün derinletti
rılecek, bazı kimselerin ifadelerine mü
racaat oluoocaktır. 

Henüz nezaret albna almmıt hiç 
kimse yoktur. 

batladı: 
- Bunda mutla!ka bir ·tetvik var, 

Bunun gibi bir serseri! Nasd olur 
da. .. 

Derneğe kalmadan, ayakta d11-
ran polis haykırdı: 

- Olen ! ülen kaçtı! 
Sansaros kendini pencereden dı

şarıya atmıftı. Oda bodrum üstü 
olduğu iç9ı yükısek değildi. Polis 
dıfarıya çıkıncaya, arkad14larına 
haber verinceye kadar Sanaaros 
gözden kaybolmuftu. Heryana po
lisler, siviller, mahalle bekçileri 
saldırıldı. P<>!is tefi, beyefendiyi 
yatıttırıp savdı. Neticesini bildire
ceğine söz verdi. 

Beyefendi hanımefendinin gizli 
dostu idi. Polis tefi bunu biliyor
du. Başına bir bela gelmesin diye 
iti tatlıya bağladı. Aradan yaı-ım 
saat geçti. Telefonlar Sansarosun 
bulunmadığını bjldirdiler· Bir saa
te üç bef dakika 1<ala sofada bir 
gürültü oldu ve Sansaros kısmıadli 
reisinin odasına girdi. 

- Ulan yakalandın mı? 
- Hayır beyim, kendim geldim. 
- Öyleyse nereye kaçbn? 
Sıaka ve cücemsi Sansaroa •efin 

yanına sokuldu, kulağına uzandı, 
titrek bir sesle: 

- Emine hasta! 
Dedi. ffiraz daha sokuldu: 

(Başı 1 inci sahifede)) 
ebneğe çalı,maktadır. Bu siyasetin 
kökleri yalnız millet;n ruhunda değil 
ayni zamanda bizzat sulh muahedesin 
dedir. 

Metnı temellere istinat eden hu 
ıiyaaet Macar hükumeti tarafından 
evvelce olduğu gibi istikbalde de mü
salimetperverane vasıtalarla fakat 
ayni metanetle takip edilecektir. 

Macar Meclisinde 
BUDAPEŞTE, 27 (A.A.) - Ma· 

car Mebusan Meclisi dün, devre hari .. 
ci olarak fevkalade bir içtima yapmıt 
tır. Evvela yÜksek meclisten gelen 
bütçenin tasdikı çabucak, birkaç da
kika içinde yapılmıf ve bundan sonra 
içt'maın asıl maksadına geçilmittir. 
Bu maksat, bütün fırkaların, Tiranon 
muahedesile Romanyaya geçmiı olan 
arazi hakkında M. Barthou'nun beya 
natını protesto idi. 

Celsede mebuslar niabeten azdı. 
Fakat matbuat locası ile samiine mah 
su• yerler kamilen dÔlu ·idi. 

Hariciye Nazın M. de Kanya, 
Batvekilin Macar telgraf ajanşı tara 
fından neşredilm.iı olan beyanatını 
alkışlar arasında okumuttur. 

Birçok hatipler, M. Barthou'nun be 
yanatınm Macar efki.rı um.umiyesini 
inkisara düşürdüğünü ve Macaristan .. 

1 da bulunan birçok FFranaız dostlan
nı bilhassa müteessif' ettiğini tey:t et• 
mitlerdir. 

Küçük ziraatçiler fırkasından M. 
Eckhardt, M. Barthou aiyasetin'in, (aa 
keri ittifaklar) siyasetini tekrar ihya 
için yapılan ilk t'*"°büs olduğunu söy 
!emiştir. 

Hıristiyan fırkasından Kont Ester 
hazy bir memleket, sulh severlik yoli
le hudutlarını tekrar tetkikini istedi • 
ği zaman bu talebi, bir harp aebebi te 
lakki edilirse, mileltler cemiyetinin 
hikmeti vücudünün ne olduğunu sor
muştur. 

Sosyal demokratlardan M. Buchi.n 
ger d '.ğer fırkaların protesstolarına. ıf 
tirak etmiş, fakat Macar hükUmetı .. 
nin ne Berlin, ne Viyana, ne de Ro • 
ma ile bağlanmam.asmı istemiştir. 

Baıvekilin beyanatının okunmasın
dan sonra Hariciye Nazın M. de Kan 

1 
ya mebuaİann, bütün vazifeıin; ya~a: 
cak olan hükfunete itimat ebnelerını · 
istemiştir. 

Yugoslavya - Fransa münasebatı 
BELGRAT, 27 (A.A.) - Fransız 

1 
Hariciye Nazırı M. Barthou, Fransız 
muhipler cemiyeti tarafından verilen 
ziyafette hazır bulunmuttur. 

Öğelden ııonra Har'ciye Nezaretin 
de M. Barthou ile M. Y evtiç son bir 
mülakat yapmışlardır. Bu mülakatın 
hitamında iki nazır matbuat müınea .. 
aillerini kabul ederek Belgrad müla
katları eanaamda umumi vaziyete ait 
muhtelif meseleleri tetkik ettiklerini, 
ve Yugoslavya - Fransa münasebabnı 
gÖzden geçirdiklerini ve iki hükfun~
tin noktai nazarları arasında tam bır 
mutabakat mevcut olduğunu müşahe
de ettikelrini söylemitlerdir. 

Fransa sefaretinde verilecek ak • ,am yemeğinden sonra M. Barthou, 
saat 22 de Belgraddan müfarakat e
decektir. 

M. Barthou Parise dönüyor 
BELCRAD, 27 (A.A.) - Fransız 

Hariciye Nazın M. Barthou, saat 22 
de Belgraddan ayrılmı~tır . .. ~: B~~-

1 
hou, istasyonda baıvekil, butun hu • 
k\ımet erkanı, Hariciye nazın M. Y ev 
tiç, birçok ayan ve mebusa~ azalan, 
Fransız sefareti erkaru sefırler, bso ·t 

b. t ua kollar, Yugoslavya ve ecne .' rualk k't 
mümeuilleri ve kalabalık hır ~a T 1 

lesi tarafından teşyi edilmittır · d re • 
nin hareketi esnasında Fransız ev .. 
Jet adamı heyecanlı alkıtlarla ve -dya 

' B rthou - sa a-ıasın Fransa, yapsın a 
Jariyle selamlanmıttır. 

Hava vaziyeti 
Kandili Rasathanesinden aldığımız 

malumata göns, bugün barometre sabah 
aaat 7 de 760, saat 14 te 758 dir. 

Hararet derecesi seat 7 de 21, ııaat 14 
te 25 tir. A•gari hararet 17 dir. Rüq&r 
yıldır poyrıu:dan euniçtir. Azami süre.ti 
saniyede 10 metredir. 

- Emine çok hasta! 
Dedi. Gözleri yaş dolmuttu. 
- Emine ile bu işin arasında ne 

münasebet var? 
Sanaaros etrafına bakındı. Şef 

anladı. Odayı botaJttı. Sanııaros 
anlattı: 

- Emine bir aydır sıbnadan 
yabyor. 

- Bu Emine ile ne alış verifin 
var ulan!? Emine senden büyük. 
Yaşın ne başın ne? 

- Öyle senin sandığın bir alıf 
verifİm yok beyim. Emine benim 
'bacım. Ben başka yerli, o başka 
memleketli. Ama Emine ile benim 
aramda bir benzerlik var da .. 

- Uzatma söyle! 
Bugün öğle üzeri çok • korkunç 

b . ..bet ld'ı Onu d11pansere 
ır no ge • ·ı-

götürmüftüm. Bedava rehete. ıkç 
aldık. Alanyalı Mahmut e~n e• 

t fabrikasından ev~elkı gece 
bı:; :avuk çaldım· Tüylerınden bel
li olmasın diye yolrnad~,. ~avu
" d ... yu .. zdüm Derıs•nı top-gun erısını · E . 
rağa gömdüm. Kaynattım. 1 mıednı; 

t vuk •uyu hazırladım. çm ı. ye a o ••• 1 .• • 
Biteviye inledi. Bugün Sg e uzer: 
haykırmağa batladı: k afısjj°s j 
Sansaros! Limon! Porta a • uz 

Buz ! Buz ! yanıyorum. diifün-
E vin kapısına çıktım, 

düm. 

POLiSTE 

Görünmez Kaza 

Bir dilsizin başına taş 
düştü ve yaralandı 

Asmalımesçitte Fatma Samiye 
hanım apartımanmın alt katında 
oturan kunduracı Dilsiz Sarafim 
efendi dün kaldırrm üzerinde du
rurken, binanın dördüncü kat 
balkonundan kopan iri bir beton 
parçası başına ve omuzuna İsa· 
bet etmiştir. 

Bu süratli sukut neticeııinde 
Sarafim efendi ağır surette yara
)anmı,, etraftan yetİfenler tara
fından Beyoğlu hastanesine kal -
dırılmıştır. 

Sahte memur 
Be,iktaşta oturan Recep is-

minde birisi, evvelisi gece, kendi
sine polis memuru süıü vermiş 
ve Tarlab&fı civarındaki evlere gir 
mek isterken yakalanmıfbr. 

Hırsız kad~n 
Saraçhaneb&fında Tahir Bey 

r~ "•ında oturan Durmuf efen,. 
, 15 ve ayni evde sakin Mus
ta• .. efendinin de 66 lirasını aft· 
ran Feride isminde bir kadın ya
kalanmıt, hakkında takibata bat
lanılınıfhr. 

On kilo sıgara kağıdı 
tutuldu 

Bandırmadan gelen Gülnihal 
yolcularından Serkisi efendi is
minde b irinin zembilinde, defter 
halinde 10 kilo kadar sigara ka
ğıdı yapılmasında kullanılan ince 
kağıt yakalanmıttır. 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

18.30: Pli.k neı'riyatı. 19,20: Ajana haberler~. 
19 30· Türk muaiki neırivatı. (K .. ..,llt f\fj 11 

s_' H~yriye H. Ürfi B. Müzey,-en H.J 21: s .. 
Hm Sırrı Bey tarafından konferana. 21,30: Ne• 
zi.hi beyin iftira.kile Stüdyo cazbant Ye tanıo 
orkestraaı, dans musikisi. 

zz;ı Kb" V ARŞOY A, 1345 m. 
18,15: Solistler konseri. (Taıanni • piyano.) 

19: KAduıa ait bahisler. - Musahabe. 20,25: 
Oda musikisi. 20,50: s .• "lr Yeaaire. 21,12: Hafif 
orekstra konseri. 21,50: Haberler. 22,12: Senfo 
n.ik popüler orkestra konseri. 23: Musahabe. 
23,15: Hafif kon.ser. - Konferans. 24,05: DaDJ 
muaikiai. 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m. 
13 .. tS Hercünkü neıriyat. 19: Gica. Jones

ko takımı (tacannill.) 20 Uni•eraite. 20,lS: 
Musahabe. 20.30: Pli.k. ile Verdinin "'LA TRA
VITA,. operaaı. - Haberler, 

713 Khz. ROMA, 420 oı. 
21,45: Ta.annili konıer (R. Stauıa.) MiiteaJa
ben neteli konaer. 

ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
21,45: 11U Conte Ory,. iıimli Roaininin m~ 

lodramr. 
Ki ... LUKSEMBURG, 1304 m. 
Alman sü•areai. 20,: Pli.k. - Haherler. 21: 

Pariıteki Marce Thil - Len Har•ey boks ma• 
çını na.kil. 21,15: Dünya haberleri, 21,40: Karı
tık orkestra konseri. Z2,40: Alman ırn.asikiıi. 
23,25: Dans musikisi. 

546 Khz. BUDAPEŞTE, 550 "'· . 
20: Keman konseri. 20.30: Amele netrıyab. 

21: 11Cl!'llert., tiyatro. 22,40: Opera orkestrası. 
24: Farkes si••ll taklmı. 

904 Kb7 HXMBURG, 332 m. 
20: "F~;icn,, isimli diyalektikli bil' temsil. 

21,15: Musa.babe. 22: Modern koro konseri.. 
( orslu.) 22,40: Opera fanta.zileri.. 1,35, Gece 
muıikisi. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
21: Kralrn orkeıtr11.ıının konseri. 22: ltek

limlar. 22,15: Konserin de•amL 23: Radyo 
pi1eıi. 23,lS: Haberler. - Pli.k. 

950 Khz. BRESLAU 316 m.: 
20 Halk musikisi, 21 Kua haberler, 21,15 

0 Münbit araEi" isimli musikili. skeç, 22 Se
•İ.fealer iıimli akeç, 23 A•u•turya, 23,20 Soa 
haberler, 23,45 Gece mnskisi. 

Kbs. VIY ANA 507 m.ı 
19,45 Radyo kabar&&i (Film yııld.r,:larınm 

ittirakile). 21 Haberler, 21,10 Radyo orlı:est· 
r•••· 22,10 11Die Sch•aaıınerıupp'n" iaimli tem
sil, 22,25 Net'eli musiki, 23,10 Haberler, 
23,30 Konferans, 23,40 Pirano konıeri, 24,20 
Piyano konıeri, 23,20 Plak, t Dans musikiıi. 

Eh .. lfte .. Sonra buraya geldim. 
- Pencereden atlayıp nereye 

savuftun? 
- Emineye limon, portakal, 

buz götürdüm. Acele etmeseydim 
belki ölecekti. Ama timdi gözleri 
açıldı. 

- Paralan biz almıttdı:. 
- Y arıamı aldınız beyim. Ben 

paraları kapınca dayak yerken iki 
lirasını papucumun koncuna aap
lamıttmı. Ne olur ne olmaz di~e: 

- Ne diye o hanımın ensesını .. , 
_ Yalan söyledim beyim, Ben 

sandım ki böyle söylersem para i
çin üstümü aramazlar, liranın dör
dü de bana kalır. Siz arabverin
ce iyi olmut ki ikisini bafka yeri
me saklamıtım. Pencereden atla
yınca manav Ali dayıya gittim. 
Benden banka mektubu istemİftİ. 
deyyus! Hemen peşin parayı sa
yınca gözleri falta~ı gibi açıldı. Li
mon, portakal aldrın. Oradan buz 
yapılan yere kottum, Okkası yirmi 
bete olan buza elli verince bir ok
ka verdiler. Emineye götürdüm· 
Bir toprak kase dolu limonata yap· 
bm. içine buzları attım. Portakal. 
lan kestim buraya geldim. 

- Buraya niçin geldin? 
- Nereye geleyim beyim? Tilki 

nin dönüp dol&flP geleceği yer 
kür~ü dükkanı değil mi? Dıtar-

Hali tasfiyede bulımaıı 

SAMSUN SAHİL 
DEMiR YOLLARI 

Şirketi Tasfiye Heyetinden: 

Tasfiye muamelatının ilnnali için his .. 

se senedi sahiplerinin beyannamelerjnİ 

verip matluplarını almak için mukadde· 

ma tayin ve gazetelerle iliı.n edilen müd 
det görülen lüzum üzerine senei haliye 

Temmuzu gayesine kadar etmdit edil· 

miş olduğundan henüz beyanname ver
memiş olan hissedarların beyannamele 

rini tanzim ile Haydarpcqa gar hina· 

sında tasfiye heyetine göndermeleri IÜ· 

zumu son defa olarak ilan olunur.(688) 

lstanbul asliye mahkemeleri birinci 
yenileme bürosundan : 

!pekit Bursa Dokumacılık ve Triko
taj Türk Anonim ıirketile Garbi.s Dök· 
medyan efendi arasındaki davanın ye

nilenmesi esnasında : Müddeialeyh çen· 
berlitaı Vezir hanında mükim Gaıf>is 
Dökmeciyan efendinin mukaddema ls
tanbul asliye birinci ticaret mahkemesin· 
de ~iiki talep ilanen tebliğ edilmit i..,. 
de vukiıa gelen adliye yanğınmda bu i
şe ait dosya ve teferrüatı yanmıt ve 
yenileme muaınelesinin ifası için ala .. 
caklı tarafından büromuza beyanname 
verilmiş olduğundan ikametgiihı m9Ç

hul olduğu anlaşılan Gaı4.is Dökmeci· 
yan efendiye ilanen tebliğat ifasına ka· 
rar verilmiş olduğundan yenilemenin 
icrası için tayin olunan 4-10-934 per

şembe günü saat 14 de Yeni postane. 
nin birinci katında bulunan büromuza 
gelmediği veya vekilini göndermediği 

taktirde 2367 numaralı kanunun 6 ın

cı maddesi mucibince yenilemenin ğıa
bında yapılacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. ( 705) 

lstanbol beşinci icra memurluğun
dan : 

Tamamına yeminli ÜÇ ehli vukuf ma• 
rifetile 3135 lira takdir edilen ve 9 sa
fi ve 33 gayrısaf:i tonilato ve çelikren 
mamul tekneli Çankaya nam nımori<ö
rün nmf hissesi ve 2100 lira mulıam
men lcıymetli ve aaEi 7 ve gayriıafi 28 
tonilato ve altı balar kaplı Umit nanı 

romorkörün tamamı ve 1505 lira lay
metli safi 37 ve gaynsafi 43 tonili.t.o ha<> 
minde teknesi ııi>§AP, tek direk, liiıtiıı ar
mab ticaretibalıri yelkenli mavnamun 
tamamı açık artınnaya çıkanlmıt olup 
28-6-934 tarihinde ıartnamesi divanha

neye talik edilip 1-8-934 tarihiııe müoa• 
dif çarıamba günü saat 14 ten 16 ya 

ka<lar Iatanlıul Beıinci icra dairesinde 
paraya çevrilecektir. Artırmaya iJtirak 
için muhammen kıymetlerin yüzde ye 
eli buçuğu nispetinde teminat alı:çeıi 

alınır. Müterakim vergi ...., ıair rüaam 
müıteriye aittir. Artınrıa muhamen lay• 

metin yiizde yetmiıbetlni bulduğu t*
dirde 'ihalei katiyesi icra edilir. Aksi 

halde en son artıranın taııhhüdii balıi 
kalmak üzere artırma 15 sün daha tem
dit edilerek 16-8-934 tarihine müaadif 
perıembe günü saat 14-16 ya kadar ilcin
ci artırma icra edilir. 2004 nunıaraı. icra 
kanununun 126 mcı maddesine tevfi
kan İpotek sahibi alacaklılarla di~r a

lô.kadaranın ve irtifak halda ıahipleri
nin dıdıi gayronenkul üzerindeki bakla• 

· n hutusile faiz "' mesarife dair olan id· 
daale.rmı evrakı müıpitelerile 20 ırün 
içinde icra dairesine bildinneleri la
zımdır. Aksi takdirde haklan sicilli ti
caretle sabit ohnadıkça oabJ bedelinin 
paylatmasından hariç kalacakları ve a
lakadarların iıf>u maddei kanuniye ah
kamına tevfikan hareket etmeleri "' da
ha fazla maliımat almak iıteyenlerin 
dairemi-zin 934-1119 nulDM'lllı clo.y
müracaatlan ili.a olunur. (707) 

da yakalanayım da bir kilometre 
yumruk, tekmemi yiyeyim? 

- Sanki alıtkın değilsin. 
- Alı,kınım ama bugünlerde 

dayanamıyorum. Beni de artma tu
tuy'.'r. Öyle bir ÜfÜıne geliyor ki 
Emme yorganı örtüyor, karnıma 
çıkıp oturuyor, soluğunu ağzım
dan İçeri hohluyor da gene zan• 
gır zangır diyorum. Sonra atef ba· 
sıyor. 

- Şimdi ben sana ne yapayım? 
- Ne istersen yap. Ben Emine-

ye limon, portakal, buz getürdüın 
ya. Elli ~urUf ta yedek bıraktıuı
Artrk elindeyim. 

Polis tefi telefonu açtı. 
- Allo ! AJlo ! Hanımefendi. 

Size taarruz eden, elinizdeki para• 
yı aşıran çocuğu yakaladık. 

- Ne münasebet efendim. Be
nim böyle bir ,.eyden haberim yok· 

- .... Beyefendi ile beraber iın't 
siniz, mezeciden ... 

- Hayır hayır, böyle bir teY ol· 
mamıttır beyefendi. 

Polis şefi gülümsedi, telefonu 
kapadı.: 

- Sansaros ! dedi. Gene taliiıı 
varmıf. Senden kimse davacı de· 
ğil. Yediğin tokatlar yanma kat 
kaldı. 

(Bitmedi) 



Ankaradan 
Nakiller 

Epeyce bir zamandanberidir 
ki Ankara'da icra edilen mühim 
merasimler Ankara radyosu tara· 
fından netredildiği gibi lstanbul 
radyosu da bu nakillere iştirak et
mektedir. Bu nakillerin ehemmi· 
yeti haiz olanları merakla takip e
dildiğini bir kaç gün evvel bazı 
karilerimizden aldığımız mektup
lardan anl~ılıyor· Karilerimiz 
Şehintah Hazretlerinin Ankarada 
misafir bulundukları esnada geçen 
salı günü öğleden sonra yapdan 
merasimin naklinden biraz tiki· 
yetçidirler. B"zzat müf&hede etti
ğimiz bu şikayetler neşriyatla .bir
liJde hoparlörde birçok çatırb ve 
patırtıların ititilmesi ve netriyatm 
biraz fazla gürültülü ve tiz ıada 
ile gelmesidir. Malumdur ki An
kara "le lstanbul radyolarını yek
diğerine bağlıyan telefon kablo
larıdır. Telefon kabloları da telg
raf kablolarından ayrılan bazı hat
lardan ibarettir. Bu radyo nakil
lerine mahsus müstakillen tesis e
dilmis olsa idi telgraf muhabera
tının ihtizazi tacizatına uğranmaz 
nakiller aynen lstanbul netriyab 
temizliğınde ititilirdi. Geçen salı 
günkü nakil esnasında Ankarayı 
doğrudan doğruya bulan kimseler 
nakilden daha iyi bir netice alın
dığına şahit olmu~lardır. Fakat 
bu defa da parazitin fazlalığı 
layikile dinletmemittir. 

Hususi bir nakil kablosunun 
tesi~ine bugün maddeten imkan 
yoktur. Çünkü böyle bir kablonun 
tesisi b;r buçuk milyon Türk li
rasından a~ağı değildir. Böyle na
killer şimdiki şekilde tacizata ma· 
ruz kalmadan yapılabilir. Ancak 
nakil esnasında telgraf muhal>era
tına devam edilmemek tariile. 
Avrupa radyolarında da hususi 
kablolartlan ist' fade edilip yapı
lan nakiller esnasında bu hatla a
lakadar muhaberat bu müddet i
çin ilurdurulur. 

Esasen pek uzun süren nakille
rin yapılmaması daha doğru olur. 
Çünkü telgraf muhaberatmın u
zun müddet inkıtaa uğramasına 
tehammülü yoktur. Fakat ehemmi
yeti haiz ve merakla beklenilmek
te olan geçen seferki gibi pek u
zun sürmiyen nakiller esnasında 
telgraf muhaberatına devam et-

Pek hoşa giden 
Bir artist 

lstanbul radyosuntla Pazar ak
şamları türkfe tangolar söyleyen 
Bedriye Raism hanım ıron zaman
larda klank parçalar ela taganni 
etmeğe btıflamıştır· Bedriye Ha
nım bütün dinleyiciler tarafından 
beğen.len bir Türk sanatkarıdır. 
Kendisi konservatuvarda tahsil 
görmüş (Soprano lyrik) karakte
rinde sadaya malik bulunmakta
dır. Son zamanlarda bazı meraklı
lar tarafından aldığımız mektup
larda Bedriye Rasim hammclan ela 
ha fazla şarkı ıröylemesi için tavas
sut etmemiz istenmekte olduğu 
muganniyemn ne derece merakla 
dinlendiğim tebarüz ett:rmektedir. 

Sovyet radyoları ve çiftçiler 
Sovyet Rusya radyo idaresi 

son akdettiği içtimalanndan birin 
de radyonun çiftçi ve köylü nez
dinde taammümüne karar vermiı
tir. Bu maksatla birçok aletlerin 
köylere dağıtılması kararl~tırıl
mı,tır. 

mek doğru değildir. Nihayet bu 
gibi hadisat pek sıkı vukubulm&
dığından kısa bir müddet için ge
çikecek bir kaç telgrafın büyük 
zararl~l' doğurmıyacağı kanaatin
deyiz. 

Turgut MITHAT 

Avrupadaki 
Merkezlerin 
Son vaziyeti 

Haziran 1934 te Cenevrede top
lanan beynelmilel radyo cemiyeti 
tarafından tebliğ olunan Avrupa ı 
radyolarının vaziyeti hakkında ge- ı 
çen haftaki yazımızın devamıdır.: 

Gelecek ay neşriyat yapacak o- 1 

lan Droitwich lngiliz istasyonun
dan sonraki merkez Sovyet Ruısya
nın Minsk postasıdır. Minsk mer
kezi 1442 metre ile n~riyat yapar 
v-e kudreti 35 kilovattır. Bu mer
kez yakında 100 kilovat anten kud
retine çıkarılacaktır. Merkez ol
dukça iyi dinlenmektedir. Yeni 
kudretile pek fazla kudretli ola
cak merkezin ayni dalgasında Is-

' landanın Reykjavik istasyonu çalı
,ır. 16 kilovatlık Reykjavik mem- ı 
leketimizden if°tilmektedir. Bun
dan sonraki 1389 metre tulüvecte 
Fransanın mahut dedikodulara" se
bebiyet veren Eyfel istasyonu ne•-
riyat icra eder. 13 kilovatlık bu 
posta Lüsern'de verilen dalga hi
lafına çalrştığı bütün komtu dal
galarda iııliyen merkezleri taciz 
etmektedir. Son yapılan İçtimalar
da Eyf el merkezinin 206 metre dal 
ga uzunluğunda çalışacağına ka
rar verilmi,tir. Ayni dalgada 30 ki
lovatla lsveçin Motala istasyonu 
işler. lsveç te Lüsern muahedesini 
imzalamadığından bu dalgayı biz
zat intihap etınittir· Bunlara pek 
yakın dalgada ne,riyat yapan 1380 
metre tulümevçli Sovyet Rusyanın 
Novosib'rs.k şehri bu civardaki 
merkezler içinde memleketimiz
den ahzedilen yegane merkezdir. 

345 metrelik tulümevç şimdilik 
serbesttir. Bu dalga Holandada 
yapılmakta olan yeni bir istasyona 
tahsis olunmuştur. Gene bu dalga 
da Sovyet Ruıyanın Ha.rkof tehrin 
deki 10 kilovatlık istasyonu netri
yat icra etmektedir. Fakat bu pos
tayı Varşovanın 1345 tulümevçli 
kuvvetli istasyonu hiç dinlettir
memektedir. Polonya hük\imeti Lü 
sem konferansını kabul etınemiş 
ve serbeıçe intihap ederek çalıftı
ğı bu dalga ile netriyat yapıyor. 
Fakat bir türlü kat'i bir dalga tea
b: tine muvaffak olamamıştır. Şim
diki halde en münasip 1345 metre 
metre ile ne,riyat yapabÜmi,tir. 
Lüsernde Varşova radyosuna 1304 

f RADYO PROGRAMJ 1 1 
1 Temmuz Pazar 

223 Khr. VARŞOVA, {345 m. 
18,10: Polonya muaikiıi. 19: Musahabe. 19, 

15: Piyano konıf'ri. 19,4ı:;: Muıahahe. 20: Muh 
t•lif ba.hulf'r. 20,15: Hafif muıik:i (orkestra) 
21,02: Aktü Hte. 21,12ı lfafif musikiye de•am. 
21,50: llıt.berler vı. 22,02: Ne,eli neft'İY•t. 2l, 
rıı;: Mt•ı ~11ıbe. 23,30: Pli.k, 24,05: Dans aıusi~ 

• h,. BUKREŞ, 364 m. 
11,30: Dini ne4riyat. 11,45: Din~ musiki. 12: 

Pli.k. 13: Pli.k. 13,45: Tal'anai. 14,15: Haber· 
ler. 14,40: PIAk. 18: Köylü netriyab. 18,15: 
Köylü muaikiai. 18,30: Musahabe. 19: Muaal 
habe. - Jan Mark.o orkestrası. 20,30 Uui· 
•eraite. 20,45: Pl&k. Musahab•. 21,15: PIAk. 
21,45: Muaah.abe. 22: Plik. (taaanni.) 22,30: 
(De•am). 23: Haberler. 23,30: Dana musikisi. 

545 Kh:r:. Budapeıte 550 m.. 
20.20: Macar 4arkıları. - Muaababe., 21,40 

Opertelerden sahneler. 23,40: La.katoa siaan 
talamı. 24,30: Dana muaikiai. 
686 Khz. BELCRA T, 437 m. 

21: Rekl&mlar. 21,10: Şarkılar. 21,40: Şarkı· 
lar. 21,45: Radro piyeai. '22,15: Plak. 22.20: 
Radyo orkeatraaı. 23: Haberler. - Popüler. 
ıarkılar •e orkeatra. 23,50: ..Oan.a pl&ldarı. 
24,30: Kah•ehane konaeri. 

832 KM. MOSKOV A, 360 m. 
11,15: Pl&k. 12,15: laveç neıriyatı. 12: 1-.i .. 

lizce. 17,30: Muaahabe.. 18,30: Musahabe. 
19,30: Musahabe. - PopüJ..- tarlalar. 21: 
Aktam kaa.eri (tasannili.). 22: Almanca neı .. 
riyal. 23,05: lncilizce. 24,05: Ja'feççe 

832 Khıt. MOSKOVA, 360 m. 
18,25: Operet temaiJiai. 21,30: Dana muai

ki11i. 
Kbz. PRAC, 470 m. 
20,0S: Aakeri konaer. - Konferanı. 21,15: 

Muaakabe. •• mu11iki. 22: Çele fi.Uııı•rmonik ta
kımı. 23: Haberler 'fesaire. 23,.20: Pli.k. 23,30: 
Seafonik eaz. 

713 Khz. ROMA, 420 m. 
21,45: "il Conte ori,. iıimli melodram. 

(Rorrininin eserlerinden.) 
950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
20,15: Neteli, muaikili temailcilc. 21,15: Ko .. 

loniler-i hatrrlayıf. - Mu11ahabe. 22,25: Mu11i
kili. neıriyat. 23: Mu&ahabe. 23,45: Mutikili 
netriyat. 

Kh:r:. Deutschlandaender 1571 m. 
21: Spor haberleri. 21,15: Kolonileri .. abr• 

layı4 netriyab. (kaaa dalıralı merkezden nalc
len.) 22,15: Dana muaikiai. 23: Haberler. 13, 
45: Gece muaiki11i. 
ŞiMALi ITALYAN CRUPU, z z z 

• 21,45: Fransız eserlerinden tagannili operet 
parçaları. 23,15: Dana musikisi, 

Khz. VIY ANA, 507 m. 
21: "A-.uaturya vatanı., iıimli 11keç. 22,45: 

Haberler. 23,0S: Arnavut T okatyan tarafından 
tagıtnni (piyano refakatile.) 24,45: Cazbaod. 
- Haberler, - Dana muaikiai.nin devamı. 

101 Khz. IIAf\ılBURG, 332 m. 
18..35: Gül ıe~ikleri. - h1uaahabe. 21: Ha

Lerleı-. 21,15: J\.1U,temlekeleri hatırlay14 ne4ri
yatt. 22,15: Laypzig af'nfonik tnkımının konae
ri. 23: Haberler. 23,20: Spor lıaberlctri. 23,40: 
Gece kon11eri, J: Gect: kon11ei. 

230 Khz. LUKSEMBURC, 130.1 m. 
lngiliı:cıe neıriyat. 21,30: Hab""rle. 22,30: 

Karııık plik muajkiai. 23,: Operellt"rden par
çalar. 23,30: Dana muail..iai. 

2 Te"-muz Pazartesi 
223 Khz. VARŞOVA, l:Y5 m. 
19,15: Dana musikisi. - Mu,aıltahe. 20,.40: 

Plik ile operet popüriai. - f\.tusahabe. 21,15: 
Popüler &enfonllt orltestra konseri. 21,50: Ha
lterleor, 22,12: Piyano aooatlarından mürek
kep konser. 23,10: Şi.irler. 2J,25: Dana muaİ· 
kiai. 24: Musahabe. 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Hergünkü oetriyat. 19: Konser. •e 

ınuaahabeler. 20: Univerai.te. 20,15: Radyo or
kestrııı.u. 21 · Konferanı. 21,15: Oda mu•ikiıi. 
21,45: A,k tarktl:trının cüfteleri. 22: Taganni 
2.2,30: Piyano konıeri. 23: Haberler. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20: Piyano konseri. %0,40: Musahabe. 21.20: 

Plik ile opera. 21,55: Konferans. 22,45: Bu
dapefte musiki heytı'tİ tarafından konaer .• 24: 
Konferana. 24,15: Sigan musiki•İ. 

686 Khz. BELCRAT, 437 m. 
20,40: Sonatlar (Beethoven.) 21,10: Muaa· 

hahe. 21,40: Plik ile Maaaenet'nin "WER
THER,, operaaı. 24: Dana pl.&kları. 

175 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
17 .30: Musahabe. 18.30: Muaa.b.abe. - Mu

aikili netriyat. 19,30: Triyo konaari. 22: Al
manca neıriyat. 24,05: M•ıahabe.. 

832 Khz. MOSKOV A, 360 m. 
17: Konser. 18,30: Um.umi bir yerden na .. 

kil. - Dana mu.&ikiai. 
Khx. PRAC, 470 rn. 
19,10: Plak. - Almanca neıri1at. 20,10: 

Karıtık ne4ri1at. 21,45: Vicliydeo naklen 
Franaız 1r1odern muaikiai. ,1 

713 Kbz. ROMA, 420 m. 
21,45: Campariden neklen dinleyieilerin ar .. 

zulanna söre parçalar. 23: Varyete. 24: Ha
berler. 

950 Klu. BRESLAU. 316 m. 
20: Radyo orkeatraar. - Muaahabe. 23,45: 

Pi1ano konaeri. 24,15: Sinema orp konaeri. 
Kbz. Deutachlandaender 1571 m.. \ 
21,15: "Ch.amberlain., akeçi. 22: Neıe1i ba .. 

fif muaiki. 23: Haberler. 23,30 Spor. 23,45: 
Haberler. 24: Dana m.u.&ikiai. 

ŞiMALi ITALYAN CRUPU, 
Zl,45: Campariden naklen arzuya söre mu

ailci parçaları. 23: Oda m.uaikiai. - Müt•a· 
luben dana musikisi. 

Kh,. ViYANA, 507 m. 
20.20: Horaal muaikj talc.ımı {kuartet) 22, 

15: Tespit edilememi4tir. 23; Haberler. 2.3,16: 
Konferana. 23,35: Piyano konseri. 24,0$: 
Taıannili caabant. 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. 
21: aHberler. - Muaababe. 21,50: A. DTo· 

rak'1n e11er)erinden viyolonael konaeri. 22,30: 
Brahma • Reıerin eıerlerin4en aeafonik kon· 
aer. 23: Haberler. 23,20: Piyano lı:onaeri. 24: 
0 Giizel ıecere,, isimli muaikili temsil. 

230 Khz. LUKSEMBURC, ı304 m. 
Skandinavya ae,riyatı. 20: Pli.k. 20,15 ffa .. 

herler. 20,20: Plô.k. - Musahabe. 20.35: Plak. 
21: Radyo or-keatraaı. 21,15: Haberler. 21,40: 
Konserin devamı. 22: Plak. 22,JO: Büyük kon• 
•er. (Radyo orkeatraısı.) 23,25: Taeannili J. 
talyan opt"retleri. 23,40: Dana plilr.ları. 

3 Temmuz Salı 
223 Kloz. VARŞOVA, 1345 m. 
18,15: Soliat konat"ri. - Konferana. 19,15: 

Hafif orkf'"stra konarri. - Musahabe. 'ft!aaire. 
20,15: Operetlerden t•krılar . - Muaa.habe .. 
21,15: "Le Chateau Hante0 iıimli opera ( atü.d 
yodan koro ve senfonik takım.) 23,30: Koafe· 
rana. 23,45: Dana plildarı. 

823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Her1"Ünkü ne4rjyat. 19: Karııık kon• 

ser. 20,30: Oniveraite. 20,45: Plil:. 21: Mu.&a
habe. 21,15: Senfonik konaer. 22: Musahabe. 

22,15: Senfouik kouaerin dnamı. 23: Haber-
Jer. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
21,10: Spor hah~rleri. 2.3,25: Opera orkeatra 

n. 24,30! Dan• musikisi. 
686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
21r Keman konseri. (lyrik ala•) 21,45: Plak 

22.30: Taı;ıtnnili opera parçaları. 23: Musa
habe •• - Rn.dyo oreatra•ı. 24: Dana pli.ki rı. 

832 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
18,30: Mu11ahabe, - Konser. 19,30: Muaab 

be. - Tagannili konaer. 21: Muaahabe.. 22: 
Almanca netriyat. 23,05: ra11.üzca r.efrİyat. 

832 Khz. MOSKOVA. 360 m. 
17: Konser. 18,30: Tiyatro veya operet. Mü 

leakıben dana muaiki•İ. 24,05: J11panyolca net
riyat. 

Kbz. PRAG, 470 m. 
20,25: T•ıannili konser. 21,05: Muaah.abe. 

21,.20: Miz•hi musiki. 21,SS: Janacekin e.er• 
lerinden mürekkep kon&er. 22,30: Janacekin 
OJM!raaından (Deatinee 3 ncü. perde.) ınütea· 
kıben plik. 

713 Kbz. ROMA 420 m. 
21,45: aX.rııık konaer. Z2,45: ,.Oaaeaione ,, 

İaimli bir perdelik komedi. 

950 Khz. BRESLAU m. 
20: M•htelif mileltlerin ha'falanndan l*rra• 

lar. - Muaahabe. 21,15: Eaki ev rnuaikiai, -
Muaab.abe. •e akeç. 23,55: Bando orkeatraaı • 

Kb•. Deutachlandsendel" 1571 m. 
21,15: Eaki zamanlara ait e• rnusi.kiaL 21,45 

0 Dacwar Münchauaen,, isimli akeç. 23: Ha
berler. 23,35: Mu.sahabe. 23,45: Ham"buratan. 
Cece konaeri. 

ŞiMALi ITALYAN CRUPU, 

21,41: "Si•norina. Jazz,. İ•İmli Üç perdelik 
operet temaili. - Mü.teakıben dana aıuaikiai. 

Klu. ViYANA, 507 m. 
20.ZO: Viyana muaikiai. 21.SO; Aktüalite. 

22,05: Şomen lıı::oıueri. 23: aHbt!rler. 23 15: 
Aktam m.uaikiai. 1: Pl&k konseri. ' 

904 Khz. HAMBURC, 332 mi 

21,1!5: Milli netriyat (Ealci ey 1nuaik .. i.). 
21,45: NFena l"Ü.nlerimis,, İ•im(j temsil. 23: Ha· 
berler. 24 Gece konaeri. 

230 Khz. LOKSEMBURC, 1304 m. 
20: Akordeon ile parçalar. 20,15: Haberler. 

20,20: Akordeonun devamı. 20,35: Seyahat 
bahialeri. 20,40: Taıannili lıı::onatıC". 21,15: Dün 
ya baberleri. 21,40: Pl&k. 22: Caz takımı. 22

1
35 

Gala konaeri. 

4 Temmuz Çarşamba 
223 Khz. VA RŞOV A, ı345 m. 

18,15: Polonya t•rkıları. 18,30: Pl.ı:lc. ile 
ors muaikiıi. - Mu•ahabe .. 19,JO: Hafif or
keatra konaeri. - Musahabe. 20,15: Hafif 
muıiki. (Çift piyano ile. ta.ranni.) 21,12: Ta
sannili kon11er, (Amerikalıların milH bayramı 
terefine.) - Haberler. Z2,12: Hafif orkeatra. 
23,05: Romen tefrikaaı. 23,10: Dana muaikiai. 

623 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Her.rünkü netriyat. 19: Mu .. ahabe. 

- Hafif mu.ilci. 20: On.i•er•İte. 20,15: Ta
ıannili konıer. 21: Cençlik neıriyatı. 21,45: 
Muaahabe. 22: Piyano konaeri. 22,30: Çift pi· 
yanolu konser. 23: aHberler. 23,30: Kah•eha• 
ne konaeri. 

545 Kh•. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,45: JC.li.rinet konaeri. 21,15: Muaahabe. 

21,45: Bela Naday •e llona Tanadi möeaae•••İ 
23.2~:. 1!fell•a ya,.ı. tular talarıu. 24.ZO: Sican 
muadüaı. 

Varşova radyosunun spiker odası 
Yeni ıristem radyo iırtaıryonla- radyoırunun ırpiker odaırını göırteri- gramofon plakları alınmaya maJı. 

rıncla ırpikerler konırer stüdyoların- yor. Spikerter oturclukl.arı yerden suır tertibat ta bulunmaktadır. Bu 
ve ellerindeki programa göre saat 

daki m. '.Jırofonlarclan konıqnualar ve dakika Üe vazifelerini ila eder- tertrbat ıran ıriırtem olup bir plak 
Sp:~<erlerin husun dairesi ve ma- ler. çalınırken ikinciıri lıazırlanabil-

kamları vardır. Reırmimiz Varşova VarfOva ırpiker odaırıncla ayrıca mek için çift makinelidir. 
'''''''''~'''''''''''''''''''''''''''..._. ..... ,,,,,,, ,,.,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,, 

Lausanne'da bir radyo evi 
Lausanne tehrinde yeni bir rad

yo evi yapılınıştır· Bina,nın bir kıs
mı stüdyo bir ktsmı da idarehane 
için ayrılmı~tır. Stüdyonun 24 met
re uzun, 15 metre genit ve 10,S 
metre yüksekliktedir. Bundan ma
ada 2 tane daha küçük stüdyo var
dır iri skeç, temsil ve konferansla
ra mahsusdur. 

lsviçrede intişar eden "Le Ra
dio,, mecmuasının idarehanesinin 
de bu radyo evine tafınacağı bildi
rilmektedir. Binanın 300,000 lsviç
re frangına yapılmıt olduğu hA.ber 
alınınıttır. 

metrelik dalga uzunluğu tah&is e
diliıntti. Şimdil'k 1304 metrede 
Lü!ern muahedesini kabul etıni
yen Lüksemburg çalı,ıyor. 200 ki
lovat anten kudretindeki bu posta 
Motkôvadan sonra Avnrpa mer
kezlerinin en kuvvetli merkezi ok~ 
duğu halde Vafl(>va kadar iyi iti
tilmemekted;r, Maamafih bu mer
kezin halihazırda 150 kilovat ile 
i,lediği söyleniyor. 

(Devamı var) 

686 Khz. BELCRAT 437 m. 1 
2C,10: Radyo orkıt•tn•r. 20,30: Popüler ıar 

kıl•r. 21: Jübliyanadan nakil. 23: aHbe.rler. -
Kahvehane konıeri. 23,55: Dana pli.kları. 

175 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
18,30: Musahabe. - Pl.ik. 19,30: Muuha· 

l.ıt. - Konser. 21,: Çek netriyatı 23,05~ lnsi
ID.cıt nıttriyat. 24.05: Almanca ne4rjyat. 

832 Kbz. MOSKOVA. 360 m. 
17: aHfif musiki. 18,30: Umumt bir mahal• 

den nah:il. - Dana muaikiıi. 
Khz. PRAC, 470 m. 
21.10: Mütene•vi netrirat. 23,15: S:aan 

7ı3 Khz. ROMA, 421 m. 
21,45: "Basi e bote., isimli üç perdelik piclc 

M•naıiagallinin eaerlerin<len operet, 
950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
21,30: Radyo oi'kealraaı. - Mu11ahabe. 23, 

45: Dana rnuaikiai. (tagannjli.) 
Khz. D•utsch1andaender 1571 m. 
21 .. '\0~ Askari konaer. 23: Haberler. 23,30: 

Musahabe. 23,45: Denir: haberleri. 24: Münib .. 
ten dana muaikiai. 

ŞiMALi ITALYAN CRUPU, 
21,45: Uç perdelik hir komedi. 
Kbz. VIY ANA, 507 m. 1 
2Q,10: Askeri konser. 21.35: Aktü.alL 

21$: Aık loabnçlık ı•rkıları. ,,. "Ney• laa
lc...a.nçlık,, isimli kiiç.ülıc bir temai 23: aHberler. 
- Muaahabe. 24,ZS: Pana nıuaikiai (ta•a.nn.İ· 
li.) 

904 Khz. HAMBURC, 332 m. 

20: Halk alet1erile konser. 21: Haberler. 
21,10: Saar ba,,za.mız. 21,30: Da.na ru.uaikı•i. 
23,: Haberler. - Dan•ın deTamı. 24: Oda ma-
aikisi. 24,30: Çift piyano ile konser. 

230 Kbz. LOKSEMBURUC. ı304 m. 
' Çek n .. riyatı, 20,20: Plak. 20,30: Akorde
on. ile ha•alar. 21: aKntık kon•er. 21,15: Dün 
ya bahialeri. 21,40: Kanıık konMrİn de.-amı. 
22: Karr4rk Çek 1na&i1Usi. 22,30: Piyan.o kon
aeri. 22,50: Çak kon.aeri.U. cle,,amı, 23,10. 
Pliik. 23,30: Cazbant. 

5 Temmuz Perşembe 
223 KM. VARŞOVA, ı345 m. 

18,35: Oda muailıcisi. - Muaalu.he. 20,15:· 
Tasa .. ili piyano koaaeri. 20,40: Plak. ( aalon 
ı:auikiai.) - Haberler. 21: Muaah.abe. 21,12: 
Şrammel moaikiai. 21,50: Haberler. 22,15: 
ICarıtık konaer. 23: Din haldunda konferana. 
23115: Dana muaikiai. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 - 15: Hersünkü netriyat. 19: Muıahabe. 

- Gr. Diniko orkeatraaı. 0,30: Oniveraite. 
radyosu. 20,45: Pl&Jc. 21: Muıahahe. 21,15: 
Waıınerin "Götterdaemmerunc., operaaında11 
aah.neler ( plilc: ile.) 

545 KM. BUDAPEŞTE, 550 m. 
21: Opera orkeatraaı. 21,50: Harice bir na· 

zar. 23: Vere• Siıan takımı, 24,10: Dana mu· 
aikiıi. 

686 Khz. BELCRAT, 437 m. 

21: Senfonik konıer. 23: Muaababe. Da.na 
plakları. 24: Kah•ehane konaeri.. 

175 Khz. Moskova 1714 m 
17,30: Musahabe. 22: Almanca neıriyat. 

23,05: Fra.naıı:ca netriyat. 24,05: l•panyolca 
neıriyat. 

832 KM, MOSKOVA, 360 m, 
17: Hafif musiki. 13,30: Tıyatro 'feya ope

ret temsili. 21,30: Dana mu•ikiıi 

Khı:. PRAG, 470 m. 
20,30: Priır operaııadan naklen "Guillo 00 me 

Tell,, operaaı. 23,15: Plü. 23,25: Scharmmel 
muaikiai. \ 

713 Khz. ROMA, 420 
21.45: Kanıık konaer. - Mütea.lubeıı b&fif 

..... w ,,. daıu parpları. 

Viyana radyosunun naş riyatı 1 
Viyana radyosunun neşriyatı ol

dukça erken saatte biterdi. Geç sa
atlerde dinleyen meraklılar hatır
larlar ki Viyananın yanında çalı
tan Budapeftede sigan musikisi ve
ya dans musikisi devam ebnekte 
iken Viyana !"Mly0$U dinleyicileri
ne veda etnrit bulunuyordu. 

Birkaç haftadır Viyana netriya· 
tı ,.-,,ltılmı,tır. Eskiden takriben 

23,30 a kadar süren neşriyat tim 
di gece yarısından sonra ikiye ka
dar devam etmekle Avrupa radyo
ları arasında geç neşriyat yapan 
merkezler arasında rekor kırmıf· 
tır. 

Ekseriyetle Viyana radyosunda 
- . saat 23,30 dan sonra umumi 
yerlerden dans musikisi nakledil
mektedir. Bunların bazıları da na
kil olmayıp doğrudan doğruya stüd 
yodan veriliyor. 

Bu itibarla Viyana radyosu en 
geç saatlerde ne,riyat yapan mer
kezlerden biri olmuştur. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
21,15: MiUi neıriyat. 22: Piyano \coo.cM. 

22,25: Muaabahe. 23: A,,aaturya. 23.20: Ha· 
b_,rler. ZJ,45: .Dans ıuuaikiıi. 

Khz.. Deutachlandaeader 1571 m. 
21,15: Milll nefriya.t. 22: Waınerin ea.erlein 

den mürekkep konaer. 23~ aHberlt:r. 23.45: 
De-nizcilik habe.4eri. 24: Münibten gece kon· 
aeri. 
ŞIMALO lTALYAN CRUPU, 
21,45: "Ero e Leandro 11 iaimli üç perdelik: 

Gorionnn operaar. 
Khz. VIY ANA., 507 m. 
2C,SS: K.li.aik 'fe modern Viyana operetle

rinden parça.lar. 22.SS: Haberler. 23,10: Ba
chin eıerlerinden piyano ce orı konaeri. 23,40 
Dan• muıikiai. (Palmbolf Kah•e•İnden.) 

904 Khz. HAMBURC, 332' m. 
20: Bando mttıka. 21: Haberler. 21,15: Mil· 

H netriyat. 22: Nqeli yeni musiki. 23: Haber
ler. 23,20: Musikili ne4riyat, 24: D•n• •• ha· 
fif musiki. 1,15: Gece konseri. ( Almaa aeoro
ni•i.) 

230: Kh•. LOKSEMBURC, 1304 m. 
Alman ne,riyab. 20: Plik. 20,15: Haber· 

l•r. :I0,20: Plak. 20,25: Ma•abab•. 20.30: Rad
yo orkeatraaı. 21,lS: Dün,-a haberleri.. 21,40: 
Konaerin deTamı. 22,10: Plak. 22,.25: Senfo· 
nilc: radyo orkeatraaı. 23: Roma.atik ıark.ılar. 
23.,30: D•na parça.lan. 

6 Temmuz Cuma 
223 K.lu. V ARŞOV A, ı345 m. 
18,..S: Sopran muırann..i,-e.nin tark:dan. -

Muhtetif bahialer. 19,15: Operetlel'den par
çalar (Plak). - Muhtelif bahialer. 21,12: 
Senfonik orke•tra kon•eri. ZJ,15: Dan• mu· 
•İkisi. 24: Musahabe. 

823 Kh•. BUK.REŞ. 364 m. 

13 - 15: Herıünkü prosram. 19: M .. aha· 
be. - O..keata. 20: On.i•eaite. 20,15: Rad,-o 
ore.kat.-••· 21: Muaahabe. 21,15: K .... an kon• 
aerl. 2l,45: Maaabahe. 22: Opera parçalan. 
22,30: S..kaofoo konaeri. 23: Haberler. 

545 ICM. BUDAPEŞTE. 550 m. 
21: Küçük tiyatro tern&ill. 21,50: Orlc.ealra 

tarafından ıark m•aikiaL 23,10: Lakatoa ai· 
san talum.ı e.4,15: Ca1baat. 

686 Kbz. BELCRAT, 437 m. 
20,50: Relr.l,mlar. 21: z....-epten. •aldl. 23: 

Haberler. - Sisao muailıdai. 24: Dans plÜ• 
lan. 4 

ı75 KM. MOSKOVA, 1714 m. 
18,80: Muaalıı.abe. - Konaar. 19,.30: Mu&aba 

be. - Ko'naer. 21: aKntık muaiki.. 22: Çek 
netriyat. 23,05: Musahabe. 

832 Kh<. MOSKOV A, 360 m. 
17: Kon•er. 18,30: Umumi 1'.onaer aakli. -

Dan• m.usikiai. 
Khz. PRAC 470 m. 
20,40: "Huaitea,. iaimli bet perdelik melo

dram. 23,15: Plik. - Haberler. - Plak. 

713 Kbz. ROMA, 420 
21,45: "M•dam di Tebe,, isimli Lonabardo

hun eaerlerinden 3 perdelik operet temsili. 

950 Kh•. BRESLAU, 437 m. 
20; Akıam mnaikisi. 21: Kı&a aiyaai ha· 

herler. 21,15: Ch.amberJa.in İç.İn baı::ırlanmıt 

bir musikili temail. 22: Konaer. 23,20: Haber
ler, %3,45: Orkestra. ile yÜkstı'k eserler. 24: 
Harmoni.k oknaerL 

K.bz. Deutacbl.andaender 1571 m. 
21,15: Milletin aaati. 22: .. Kurttan kim kor

kar,, iaimli musikili ne4riyat,. 23: .~a•İ kı11a 
haberler. 23,10: Haberler. 24: Kolombiadan 
sece konseri. 

ŞiMALi ITALYAN CRUPU, 
21,45: Senfonik kon•er. 23,15: Dana mu· 

aikisi. 

KbL ViYANA, 507 m. 
20,451 "Miraa,. iaiınli muaikili Pİ7•._ 23: ffa .. 

Kaçak aletler bulunuyor 
Kaçak radyo dinliyenler her 

memlekette mevcuttur. Almanya 
son zamanlarda gizli radyo kulla
nanlarla mücadeleye giritmit ve 
buna muvafafk olmu,tur. Alman 
mühendisleri imal etikleri bir alet
le nerede gizli radyo dinlendiğini 
ketfedebilmektedirler. Bu aletler 
iki bavul içerisinde bulunup bir 
otomobil içerisine yerlettiriliyor• 
muf, fiiphe edilen yerler muayene 
ediliyor ve bir radyo aletinin ça
lışa.cağı mahal kolaylıkla ketfedi
lebiliyormuf. Şimdiye lcadar ba 
sayede epeyce kaçak radJ'O dini~ 
yen meydana çıkarılmıfbr. Obone 
olmıyanlar bundan sonra kuıtula
mıyacaklarını anlayınca son ay zar. 
fında Alman Ta.dyo şidteti. 15000 
yeni abone kaydetmiştir. Bu alet 
pek pahalı olmayıp kolaylrlda kul. 
lanıhyor. O kadar h-19 iri ea 
küçük bir radyo dalgaıımm cezbe. 
dildiği mahalli tesbit ebnek müm:• 
kündür. 

loerler. 23,iS: Hoba.r orkeatra•ı. - MuNba~ 
be. 1: Gece kona eri. <Se•li filmlerden parça• 
lar. 

904 Khz. HAMBURC. 332 m. 
21,15: Cb.anberla.tn.e dair bir m••ikiti ~ 

yat. 22: ATman ,arkdarı. 2.2,"°! Sanat ha1_•b• 
Da dair 23.: Haberler. 23,20: • Aite• ~aaoz.,. 
İ•imli Üç. perdelik W. Cötzennı opereb. 

230 Khz. LOKSEMBURC, 1304 m. 
Holanda Detriyab. 20: Kaha.r-9. nıetrİJ.U. ZO.. 

15 Haberler. 20,40: Radyo orlıe.traar. 2\.,15 
Düuya haberleri. 21,40: Pl&k. 22.,30, Hill lron.ı 
•eri. 2.2145: Senfonik pl&k konseri. 23.30: Dao.• 
maaild.si. r 

7 Temmuz Cumartesi 
223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. ~ 
18,25: Piyano konteri. - Muaaba.be... 20,lSı 

Plik. 21: Chopioio eaerlerinden mürekkep 
konser. 21,45: Bariton taganoi {operetlerden.). 
- Muit.telif bahialer. ~,12: Hafif orkMtr• 
lı:ooaeri. 23: Aktüalite. 23,10: Poznao muaiki• 
•İ. 

823 Khz. BOKREŞ. 364 m. 
13 • 15: Hercünlrii netriyat. 19: Muaahahe.. 

- Dana maaikisi. 20.30: Üll.İ•eraita. 20,.f.Sı 
Plik. 21: Muaahah.. 21.20: Operet motild•İ. 
22: Muaahabe. 22.15: Radro orkeatrau.. 23: 
Haberler. Z3,30: Kalıı•ehane lı:oa.eri. 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. , 
20,30: Odeoa ve Parlofon plaW..n. 21: M ... 

sahabe. 21,15: .. Çardq,. Emmerich lıı:alma ... 
operet t..m.aili-. 

686 Kbz. BELCRAT, 437 •· 
20,30: Kema.n ko•aeri. 21: Maaahabe. 21,30 

Romadaa nakil. 23: a.Hberler. - Kon..._ Z4a 
Kah,,elıııaae lconaeri. - Danı pl,klan, 

175 KM. MOSKOVA, 1714 m. 
18,30: Kıaıl ordota ••tr1:r-L - KOMer 
19,30: Muaab.ahe. - KonM.r. 21: Ta.....,. 

niti kon.ser. 22: Muhtelif dill..de oetrirat. 

832 Kbz. MOSKOV A, 360 m. 
17: Hafif musiki. - Umum.J •ah.aldea ..,. 

kil. 21,30: Dana muailıı::iai. 
Kin:. PRAG, 4'70 •· 

20,20: Popül.,. ...,.ıalar. - M ... ı...ı... Zlıı 

Smetanamo. eaer)e.,.indea müreldıtıap ko•aer. 

22: Operet parça.lan. Zl,15: Pli.it. 
713 Kbz. ROMA, 420 m. 

1 21,45: La concuiata eli Ne'fJ'"Ork,, iıim.li rad 
yo komedisi. ( maailô(j,J 

950 Kbz. BRESLAU, 316 m. 
21, 10: Kan41k neıriyat. 23,20: aHberler. 

23,45: Dan• muaikiai. 

Khı:. Deut11chlandaender 1571 111 .. 

21,10: Spiker intibabl. 23: Haberlerler. 23,45. 
Deniz haberleri. 24: Hitler ıençliii. 
ŞIMAL3 ITALYAN CRUPU, 
21,45: "&ai e hole,, isimli komedi lirik. 

KM. ViYANA, 507 m. 
20,25: Tasanni (Piyano refa.katile.J 2lı 

Sözlf'r. 21,05: "ATuaturya •alanı" isimli tem• 
ail. 23: Haberler. 23.,15: Holu.r orkeatraaı. lı 

kuartet halk muaikiai. 

904 Khz. HAMBURC. 332 m. 
20: Piyano muıikisi. 20,30: Musahabe. 21ı 

Haberler. 21 110: Kan4ık netriyat. 23: Haber• 
ler. 23.25: Karıtık neıriyatuı devamı. 

230 Khz. LUKSEMBURC, 1304 m. 

Franaız ne4riyatı: 20ı Rad10 or-keıtraaı. 

20,15: Haberler. 20,20: Konserin devamı 20,40 
Çocuk netri1ah 21: Kantrk orkestra konseri. 
21,15: Dünya haberleri. 21,40: Kantık kon•• 

rin de•am.ı. 22: M"teLeh. 22,05: Müteneni 
parplar. 23ı Ta•aaab IS,38: Da•• pl&kl...,. 

ii 
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iAPURCULU~ 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

tST AN BUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Mersin yolu 
tNÔNO vapuru 1 

Temmu% 

p AZAR günü saat 10 0d~ Sirkeci 
nhtnnından kalkac~ gıdııte Ça
nakkale lzmir' Küllük, Bodrum, Ra-

d Marma' riı Dalyan, Fethiye, Kal· 
oı, , 

kan, Kat Finike, Ant~~ Ala~~a, 
Menine gidecek. Donutte ayru ıs
kelelerle beraber, Tqucu,· Anamur, 
Kuıac!ası ve Geliboluya uğrayacak-

tır. 

lzmir sürat yolu 
Her PERŞEMBE günü aaat 

16 da Galata nhbmından kalkarak 
doğru lzm.ire gidecektir. Bu vapur 
her pazar günü aaat 16 da lzmirclen 
kalkıp doğru lstanbula selecektir. 

-Trabzon yolu 
T vapuıu 1 

&rl T<mmuz 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
nhtnnından kalkacak. Gidifte Zon
guldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Onye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö
rel, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte 

bunlara ilaveten Of, ve Sünneneye 
1.Jğrayacakt1r. 

Mudanya yolu 
SAADET ve BART1N 

vapurlan cumartesi gününden maa
da HERGÜN saat 9,30 da Top
hane nbtımından kallcarlar. 

lmroz yolu 
Her PERŞEMBE günü Ga

lata rıhtımından saat 18 de bir vapur 
kalkar. Gidit ve dönüfte Gelibolu, 
Lapseki, Çanakkale iskelelerine ai· 
rar. 

htanbul ikinci iflas memurluğu,nclan: 
Müflis Sultanbamıııqunda tuhafiyeci 

incili damadı Macit Mısırlı iflis doayaar 
yanmış olduğundan yenileme mwıme

lesinin ifası için alacaklıların 3 Tem• 
muz 934 salı günü saat 14 de ldanl>ul 
Yeni postahane ikinci iflas daireaincle 
baz.ır bulunma).., ilin olu .. u. (711) 

Tapu ve "•da.-ıro umu.m uıüdiUtü.ğün• 

elen : 

Tarabyada Tarabya caclclesinde e*i 150 
yeni 148,150 No. !arla murakkam bir 
l<ıta' at'la dört kıt'a biicc:eti l<'r'iye Dlll• 

ciıbincıe Maryora ve Elisavinin ubtelerin
dc iken vefatlarile intikalen muamelei 
ferağiyeleri tal"P edilmİf isede merzkür 

hüccetlerin tapu id....-ince kayıtlan 
mew:ut olmadığ...dan .enetm t...anu
fata kiyasen tahkik- m•ıl•afüye icra lo
lmacağından işbu mohal hakkmıla ta
..,rruf idd .... mda bulananlar mevcut ol
duğu taktirde tarihi ilandan itiıaren on 
bet ıün zarfında vesaiki tal81TUliyeleri
ni müstashiben tapu müdüriyetinde 
Beyoğlu Tapu ba,memuriyetine 
334..3156 muamele No. wile müracaatlan 
ilan olunur. (696) 

Utküdar Hukuk hakimliğinden : 

Oım.m Beyin Anluwsda Çankın pa

zan oahibi Tosyalı Ahmet Haydar B. 
aleyhine açbğı davadan clolayi Ahmet 

Haydar Beyin Osman Beye evlatlığının 

refine dalr sadır olan 31 mayis 934 ta

rihli iljmın bir sureti berayi td>liğ mü

maileyh Haydar Beye ırönderilmiş ue

de ikametgalu meçhul olduğu ve nerede 

olduğu malum olmadığı terhile bila teb
liğ iade lolınmıt ve ilanen tebliğat icra
sına karar verilerek bu baptaki ili.mırı 

bir •ur<oti tebliğ rnak.-nına kmm ol
mak Üzere mahkeme divanhanesine ta
lik kılı.uru! ol.!nğundan miimaileyh Ah
.net Haydar Beyin malumu olmak üze
re keyfiyet G&uıta ile de ilin olunur. 
(699) 

MiLLiYET PERSEMBE 28 HAZiRAN 1934 

Memur aranıyor. 
Sümer Bank umumi müdürlüğünden: 

Bankamız ve müeaseaatı Muhasebe servislerinde 
istihdam edilıriek üzere imtihan ile memur a1macak· 
tır. 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 'Oncil Vakıf Han f•tanbııl 
imtihana İ§tİrak İçin; Lise mezunu bulunmak, as

kerlik hizmetini yapını§ olmak ve otuz be§ yaşou mü
tecaviz bulunmamak şarttır. 

Thtiyat ve Sermayesi: (1.000.000} Türk Lirasıdır. 

Kabul ~ecek memurlara tahsis edilecek maa§ as
gari 80 liradan başlar. Aynı derecede muvaffak olanlar 
arasında Ali mektep mezunlarile Banlca ve sair ticari 
müeaseaatta tecrübe görmüş olanlarla ecnebi liaanlarm
dan bir veya ikisine valaf olanlar tercih ve bu evsafı haiz 
olanlara iktidarları niabetinde maaş tahsis edilecektir. 

Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 
Türkiye İt Eanka•ı tarafından . .'etkil olun~uıtur, İclar_e meclisi ve miid~rler 
he ·eti ve ırıemurian k&milen Turklerdeıı murekktt:> yegane Türk Sigorta Şırk~ 
tid)ir. Tfirkiyenin her tarafında (200) ü geçe.ıı acentaların111 hep•I Tiirktilr. Tür• 
ki enin en nıühim miiesse•elerlnln vebankalarınuı sigortalat"uu icra etmektecllr. 

y Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
imtihan 29-7-934 pazar günü saat 14 de Ankara ve 

lstanbul'da aynı zamanda yapılacağından talip olanla
rın imtihan programım ve aair §artlan anlamak ve isim
lerini kayıt ettirmek üzere nihayet 22 • 7 ~ 934 alqa
mına kadar Ankara'da Umumi Müdürlüğün Memurin 
Şubesine ve latanbul'da Galata'daki Bankamız Şubesi
ne müracaatlan ilan olunur. (3481) 

ıiııortalarını en iyi §uaitle lapar. Hasar vukuundıı ıararları sllr'at n kolaylıkla ödet. 

Telgrafı fMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

1 3 üncü KOLORDU iLANLARI 1 
Darıca Askeri Satmalma Komisyonundan : 
Darıca Mat. Mev.Dağ topçu alayı ihtiyacı için ıqağıda cins 

ve miktarı yazılı 8 kalem Erzakın münakaaaları hizalarında 
gösterilen tarih ve günlerde yapılacaktır. Talip!eTin şartna· 
meyi görmek üzere her gün ve münakasaya İştirak için de 
o gÜn ve vaktinde teminatlarile Darıcada Aaker; Sa.Al.Kom. 
na müracaatlan. (3058) (3504) 

Miktarı Münakasa günü Açık, Kapalı Cinsl 
Kilo 

61900 
275000 

8300 
8150 

17400 
3900 

375000 
9500 

22-7-934 
20-8-934 
20-8-934 
22-7-934 
22-7-934 
20-8-934 
22-7-934 
20-8-934 

Pazar 
Pazartesi 

Pazartesi 
Pazar 
Pazar 

Pazartesi 
Pazar 

Pazartesi 

kapalı 
kapalı 
Açık 
Açık 
Açık 
Açık 
Açık 
Açık 

Sığır eti 
Un 

Sade 
Sabun 
Tuz 
Makarna 
Odun 
Gaz 

lf. •• 

Ankara M. M. V. Satmal· 
ma Komisyonundan : 

Hava lat'atı için Eski§ehir
cle yapılacak olan birinci sınıf 
tayyare hangarının inşası ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. Şartname ve projeleri
ni görmek isteyenlerin her gÜn 

ögleden sonra ve münakasaya 
iftirak edeceklerin 25-7 -934 
çarşamba günü aaat 10,30 dan 
evvel teminat ve teklif mektup 
lariyle M. M. V. Satmalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(3057) (3505) 

• * • 
Ankara M. M. V. Satınal

ma komisyonundan : 

ceklerin 26-7 -934 perşembe 
günü aaat 10,30 dan evvel te 
minat ve teklif mektuplarile 
Ankarada M. M. V. Satmal
ma Komisyonuna müracaat-
lan (3055) (3507) 

• * • 
K. O. Kıt'aatı ihtiyaçı için 

müteahhidin nam ve hesabına 
6.000 kilo pirinç pazarlıkla aa
hn alınacaktır. ihalesi 
30-6-934 cumartesi günü aaat 
14 dedir. Taliplerin şartna 
meyi ve nümuneyi görmek Ü· 
zere her gün ve pa
zarlığa iftirak için de o gün 
ve vaktinde Fındıklıda Kolor
du Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (37) (3503) 

• * * 
Ayvahk Askeri Satmalma 

Komisyonundan : 

-
~ 
c 
E 

.Iii. 
~ 
c 
Q) 

"C 
c 
r: 
.!!! 
.t: 
::i 

Mürekepll 
••• bleıııilıl 

arayınız 

~ . 
Aııııdotıı"da perakendııcl arsnıyar 
euı h Sark umumi ılepoılteri 

" le TOLEOO 
: 4 9 latanDul. Suıtan Hemam 

· Hacoputo tıan No. S!l 
'Telefon • 20620 -1111111 

3141 -

1 lergün akşama kadar hasıalarını Emin 
onü Valide kıraaıhonesi yanındaki mu· 
:ıv rnehınesinde tedavi eder. 

Teklon: 24131 - ( 236 ) 
3345 

Fatih 2 inci sulh hukuk mahkeme
sinden : 

Ahmet Arslan Ef. ile Sofularda 13 
No. h hanede mükim Necati oğlu Haydar 
ve Salih ve Hayri Beyler meyhanele
rinde yeniden lzalei Şuyu davasından 
dolayı Müddealeyhlerin ikametgalıları
nrn meçhullerinclen dolayi nKH<addmua 
ilanen tebliğa icra eden birinci hakla. 
nnda giyap kararı verilen on bet gön 
müddetle ilanen karar dahi venimq ol
duğundan muıai mezkür orta çe,mecle 

27 No. 1. ananın kabili taı...im ohnadığı 

ve 2610 lira luymetincle bulunduğu eh

livukuf tarahndan verilen rapordan ım

latılmak olınakla yevmi muhakeme olan 

11 temmuz 934 cari aaat 10 ,..ulün itiraz 

ederek gelmecliğjniz veya bir vef<il mu· 

aaddak göndermediğiniz takdirde va

lnalan ve raporu kabul etmit adoluna· 

cağınrz ilan olunur. (695) 

Hava lat'atı için Diyarbekir 
Ali pınarda Tayyare garnizo· 
nunda kanalizasyon ve su de
posu inşaaı kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. Şartna
me ve projelerini görmek iste
yenlerin her gün öğleden son
ra ve münakasaya İ§tİrak ede
ceklerin 26-7 -934 persembe 
giinü saat 14 ten evvel teminat 
ve teklif mektuplariyle Anka 
rada M. M. V. Satınalma ko
misyonuna müracaatları. 

Ayvalıkta Aake!"i kıt'at ihti
yacı için (230) ton aaman a
Ç!k münakasaya konmuştur. 
Taliplerin şartnameyi görmek .,,.,..,......., .......... ,.... .................... --
için her gün münakasaya işti- için de 0 gÜn ve vaktinde temi
rak edeceklerin de muvakkat natlarile birlikte Çorluda As • 
teminatJariyle birlikte ihale keri Satınalma Komisyonuna 
günü olan 7 T emınuz 934 cu· müracaatları. (3225) 
marteai gÜnü saat 15 te Ayva- 3554 
lıkdaki Aakc.-i Satınalma ko- • .. * (3056) (3506) misyonuna müracaatları. K. O. için 29 masa, S9 aan-

* * * (3024) (3193) 3453 dalya, 30 dosya dolabı pazar-
Ankara. M. M. V. Sa. Al. • • • lıkla ahnacaktır. ihalesi 

Kom. dan : Çorlu Askeri Sa. Al. Kom. 28-6-934 perşembe günü aaat 
Hava kıtaatı için Diyarbekir dan: Malkaradaki kıtal ihtiya- 14 tedir. isteklilerin şartna

Alipınarda ikinci amıf bir han- cı için 50.000 kilo fasulya açık me ve nümunelerini görmek 
.farın İnşası kapah zarfla mü- münakasaya konulmuştur. I. üzere her gün pazarlığa gire
nakaaaya konmuştur. Şartna- halesi 16 Temmuz 934 Pazar- cek!erin belli gün ve saatte 
me ve projelerini görmek İate lesi günü saat 15dedir. Talip- Fındıklıda K. O. Satmalma 
yenlerin her gün öğleden aon- lerin şartnameyi görmek üzere Komisyonuna gelmeleri. (36) 
ra ve münakasaya İ§lirak ede- her gün ve münakasaya i§tİrak (3469) 3755 

lzmir Umumi Hapishane 
Müdürlüğünden: 

18000 lira bedeli muhamminli lzınir Umumi Hapishane 
nin Mayıa 935 gayesine kadar olan ekmek ihtiyacı kapaJı 
zarf suretile mevkii müzayedeye vazedilmiştir. Taliplerin 

yüzde 7 ,50 niabetinde teminat makbuz veya hükfunetçe mü· 
teber banka mektuplarını hamilen yevmi ihale olan 24 Tem· 
muz 934 tarihine müaadif salı günü saat 15 de Hapishane 
Müdüriyet Odasında teşekkül edecek Komisyona ve fazla 
tafsilat için de her gün Hapishane Müdüriyetine müracaatla 
rı ilan olunur. (3493) 

Konya inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: . 

Bu sene tuz gölünün yav ::an merkezinden çıkarılacak 

• 

1 O bin ton tuzun ihraciye ve nakliyesi üç bin beşyiiz tonluk 
iki üç bin tonluk dahi birki cem'an üç parça olarak 
27 -6-934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasa
ya bırakılmıştır. 17-7-934 tarihine nıüsadif Salı günü aaat 
on beşte cihanbeyli kazasında ihalesi icra edileceğinden ta 
!iplerin şeraiti anlamak üzere Baş Müdüriyetimize veyahut 
mahalline müracaat etmeleri ilan olunur. (3490) 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Yapılan münakasada fiatlan fazla görülen 1200 ton 

Odun pazarlıkla ihalesi 7-7-934 tarihinde aaat 15 de Anka· 
rada Umumi idare binasında yapılacaktır. Şartları anla
mak İsteyenlerin Ankara da Malzeme Dairesine Haydarpa
şada Haydarpaşa Mağazaama müracaatları. (3512)' 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

87,000 adet günlük yumurta 
Heybeliada Sanatoryomuna 1934 mali senesi için lüzu

mu ~lan 87 ,000 adet günlük yumurta olbaptaki şartnamesi. 
veçh.ile .ve 17 ~emın~~ 934 s~lı giinü aaat 14 te kapalı zarf 
usulile ıhale edilmek uzere munakasaya konmuıtur. lateklile-
rin müracaatlan. (3339) 3600 

Sirkeci Gümrüğü Müdürlü .. ündenı 
Cinsi Eşya Mıktarı 

Kilo Gram 
Pudra 9 420 
Levanta O 760 
Bo§ Deri bavu O 1 adet 

Yukarıda cina ve evsafı yazılı eşyanın 4 Temmuz 934 
Çarşamba günü aaat 14 de Sirkeci Gümrüğü Müdüriyetin
deki aatış komisyonunca bilmüzayede satılacağından alıcı
ların pey akçeleriyle birlikte müracaatları ilan olunur. 

(3016) 3302 

Gaip aranıyor 
Balkan hart.inde lstanbu}'a muhacir 

olm-ak ııelen Kı..ı.tarelinde Yukan Kana 
n köyünden Ahmet oğlu Haıan'ın ae. 
kiz aylık Ahmet isminde çocuğunu 
Kaınn Patada, Büyük Piyale cıamiine 
uğrayan bir zat evlatlık olarak alJJUibr . 

Çocuğun anne n babası hayatından ha 
her almak istiyorlar. Bilenlerin veya ço
cuğu nezmııe alaıı zatın İnsaniyet na
mına adresini K.ırl<larelinde, Ye,il Yurt 
gazetesine bildinneleri. 

Beyoğlu dördüncü hukuk malıkeme-
sinden : 

Beyoğhında Şitlide Kal>ga -rtnna

nında 9 numaralı dairede valdesi Anas

tasya nezdinde bulunan yirmi Y8'lann

da Lazaripapaz oğlu kızı Eliıavinin du

çar olduğu akıl hastalığından dolayi 

hacr edilerek • ._ Anaıtaıya hanınnn 
velayeti albna konulmasına s..s.934 ta

rihinde karar verildiği ilan oluDUl'. 

(706) 

Milliyet'in tefrikası: 44 lan kazdıklarını ve sonra kaldırım 
taflarmı tekrar yerlerine koyduk
larını gördüğünü söylemi' ve sonra 
ve son vazifesini ifa eden bir as
ker gibi dütüp bayılmıf. 

de olsa yalnız zafer ~ ve netve
•i bir vücudu ili. nihaye besliye
mezdi. Vücuda gıda da lazımdı. 
Babam da esıuen gıdasızlıktan son· 
derecede bitap düttüğünden o sı
ralarda cidden ayakta duramaz bir 
hale gelmitti. M!-ittefikin ~rt":~tı 
mütemadiyen ilerlıyordu. Hıç •up-

nünde ayakta duruyor ve tetrinisa
ninin bu hüzünlü gurubunu aeyre
diyorınuf. Birdenbire kendisinin 
çok iyi tanıdJğı bir ses akıebnit: 

bir zamanlar her ve.ile ile kendisi· 
ni üzmüt, hırpalamıt Ye incibnif(i. 
T etrinisaninin soğuk yağmuru al
bnda aç ve sefil; muzdarip ye na· 
lan inlirordu: 

Tanıdığım Casuslar 
( Mell. Knokaert'in hatıraalrı ) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
mıt ve annem de bir gece evvel 
Alman a~kerlerinin seyyal bir ha
yalet halincle neden dolayı cadde· 
nin kaldırımlannı söktüklerini ve 
bunları tekrar yerine koymalarının 
sebebini anlamış: Ahnanlar o mın
takaya lililım atıyorlarmıt. Bu vazi-

k ' d b " saniye bir tered-yet artısır. a ır 

düt etmedt.n evin arka kapısından 
y1.n caddeye, oradan da ana cadde· 
ya çıkmı~. (Kros Çapel)den gele
cek müttefik;,.. kıtaatı behe~ehal 
bu ana caddeden geçeceklerdı. 

Anntm birden bire havai mavi 

renkler üniformalı askerlerin öte
ye beriye kofu!tuklannı farketmit 
demek ki nihayet Franıız askerleri 
görünmü,lerdi. Annem haykırma
ya ba.lamış ve aıkerlerdn birisi 
kendisini görerek yanına yaklıq
mış. Bereket versin ki annem çat, 
pat franuzca görütürdü. Nefere: 

- Çabuk, demif, çabuk bana bir 
zabit çağırınız ... 

Alelacele bir zabit bulunp çağır
tılmıs annem de zabite bütün o ha
valiye lı'ğım atılmıt olduğunu, bir 
gece evvel Alman a!kerlerin'n ora-

Müttefikin istihkam efradı alela
cele caddenin kaldırım tatlan oy
namıt olan yerini kaımıtlar ve ma
yenleri, lağımları meydana çıkar
mıtlar, ve bu suretle büyük bir fe
laketin önü alınmıf. 

Müteakıp günler, harpten azami 
derecede mutazarnr olmut olan 
kasaba için kibualu bir devre ol
muf. Çünkü et yok, ekmek yok, 
hülasa havayici zaruriye namına 
hiçıbir ~y yoktu. Lakin ebeveynim 
bütün bu mahrumiyetlere memnu
niyetle katlanıyorlardı. Çünkü ha
laskarlar gelmi•, Belçika vatanı 
mü~tevli dü,ınanın çizmesi altında 
ezilmc1•'eu lcc:bılın=!-,. L.ikin ne 

he yoktu ki bu gidifle (~be~t) ka-
- .___ ..ı- d"" -•~ı Nıhayet sabası )'iiUUII<KO u'eceıu . 

annem yoldan geçen lngili:z: seyyar 
tpaklarından yemek ntemek 

::cburiyetinde kalmıflı, iyi kalpli 
askerler ise bu ihtiyar kadına elle
rinden geldiği kadar muave~et ed!
yorlarmıf. Tabii şehirde yem tefkı-
lat yapıldıktan sonra herfeY !0~una 

. k · L'k" zamana ıntıza-gırece tı. a ın o 
ren insan batının çaresine bakmak 
meoburiyet:nde idi. itler bu me~ez 
de iken Fransızların kasabayı ı•
galinde~ birkaç gün sonra, bir ~
aam üzeri annem arka kaau:.Ja <>-

_ V alde, karnım aç. Bana biraz 
eknıek yermez miain? 

Annem döı_ı.üp bakmıt ki mağrur 
ve eeveze (Viktor Helman) elinde 
bir 90kak süpürgesi kartısında dur 
mıyor mu? Meğer kendisini esir e

den müttefikler bu tafrefürut he
rifi sokak süpürücüsü yapmıtlar 
İmif. Bir zamanlar pırıl, pınl üni
forması içinde cart, curt eden, et
rafa caka satan Ahnan askeri ca
susu, onbatı (Viktor Helman) tim
di sırtındaki yırtık, pırtrlc; elbisesi, 
albnda eti görünen paranı parça 
pantalonu ile kaderin acı ve elim 
bir canlı ist:hzası halinde makhur 
ve peritan .duruyor; boynu bükük 
bir halde enneınden bir lokma ek
me!t d:lenİYardu. O k:ulırul.au lıi 

- Valde bir lokma demek ... 
Annem bu f8yanı terahhum maı 

zara kartısında alçak sesle : 
içeriye gel.. Demit ve ökçesi üze 

rinde dönerek mutfağa girmit ve 
orada kahve ile evindeki ekmeği· 
nin sonuncu dilimini tefke.tle, me• 
hametle (Helman) a uzatmı,u. BL 
suretle annem bu melek kadın 
Hazreti Mesihin hakiki kadılnık 
hakkındaki telakkisine uygun bir 
surette hareket etmi, oluyordu: 
"Herkese hizmet ve fedakarlığı ve 
dtifkünlere kar,ı sefkat ve affı el· 
den bırakmayınız'. .• ,, 

-SON_ 
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En iyi cins halis 

' 

Kahveye ilive edilen 

avr lus n -
Bilgi, tecrübe ve hususiyetleri .. 

Bu nefis ve halis kahveyi senelerdenberi yalnız 

URUK~HVIECô 
MEHMET EFENDİ MAHDU L 1 

Müessesesi 

Yamlmamak için firmaya dikkat: 

Misırçarşısı Kapısı Karşısı Kurukabveci 
Mehmet Elendi Mahdumları' 

-.- ...-.-

Hiç Bir Yerde . Şubesi Ve Alakası Yoktur~ 
·~1 

.... ' 
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Crgeç bir sogutm~ tertibatını satın' 
alacaksınız. Fakat hangisini ' 

Eter ,mübayaa etmezden evvel iyi düşünmüş iseniz "frigidaire'1 

için karar vereceksiniz. Zira "Frigidaire ", elektrik istihlak 
trıiktarında elde edilen iktisat dolayisile en az pahalısı olmakla 
beraber azami randöman veı:~cek yegane tertibattır. 
~. frlgidaire" in 18 senelik bit tesrübesi vardır. Şimdiye kadar 

Q,600,000 adedi satılmıştır .. Y'ıwi her tıangi diğer bir markaya . -..... 
bltb~\W) ı.0001000 fazla.· 

BOlJRLA BIRADE-RLER ve 8 111 

OTOMATİK ELEKTRİK soı'.luTMA TERTIBAfl 
Oene,.aı Motor• Mamulltt 

Bu ismi ilk ve yaıınız kendis\ tasımıştır· 

3133 

Umumi Neşriyat ııe Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ııe Matbaacılık T, A. Ş, 

~ ............. .. 
Deniz yolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Kan.köy Köprübatı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
Han Tel. 22740 

Mersin sürat yolu 
ÇANAKKALE vap~ 29 
Haziran CUMA H de Sırke· 
ci rıhtımından kalkacak. G~!t-
te İzmir, Antalya, Meram e· 
Dönütte bunlara ilaveten Alan
ya, Küllük, Çana:kkale'ye uğ. 
rayacaktır. (3470) 

3757 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 28 Haziran 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (3471) 

3758 

TRABZON 
sürat yolu 

GOLCEMAL vapuru 28 Ha
ziran PERSEMBE 20 de 
Galata rıhtımından kalkacak. 
Giditte İnebolu, Samsun, Or
du, . Giresun, Trabzon, Rize, 
Hopa'ya. Dönütte bunlara ila· 
veten Pazar, Of, Pulataneye 
uğrayacaktır. (3472) 

3759 

1 AıkerF fabrikalar ilanları 1 
Bakırköy Barut fabrikala· 

rı ihtiyacı için mevcu~ şartna· 
mesine göre ve 380 litr~ hac
mi istiabisinde olmak. ';'~er~ 
50 'lA 75 adet galvanızlı ıspır-

ı a .. b 
to varili pazarlıkla ~u ayaa 
edilecektir. Vermek ısteyen-

• ··rınek ve lerin şartnameyı go .. 
pazarlığa iştirak etmek uze~.e 
5 Temmuz 934 perşembe.~
'lÜ saat 14 de fabrika~a mute· ı 
~ekkil komisyona muracaat· 
!arı. (3492) 

İstanbul Valiliğinden: 
Levhaların ve Tabelaların Damga 

Resimleri Hakkında 
20 Haziran 1934 tarihli gazetelerle yapılan tebli

gatta Eminönü, Beyoğlu ve Beşiktaş Kazalarmdeki 
levha ve tabelaların damga resimlerinin verilmesi için 
1Temmuzdan31 Temmuza kadar tayin olunan müd
det içinde bütün mükelleflerin bir merkeze müracaat
larına mahal kalmamak ve halka daha kolay bir tediye 
usulü tayin edilmiş olmak üzere bu kazaların muhtelif 
nahiyeleri mmtakalarında bulunan levha ve tabelaların 
resimlerini almak üzere aşağıda yazılan nahiyelere 's
tanbul Pul Müdürlüğünden memurlar gönderilecek 
ve damga resimleri yukarda gösterilen müddet içinde 
oralarda alınacaktır. 

Eminönü Kazasında 
Merkez nahiyesi ile Kumkapı nahiyesindeki mü

kellefler Eminönü Kaymakamlığına, 
Küçükpazar nahiyesi ile Bayazit nahiyesindeki 

mükellefler Küçükpazar nahiy~si Müdürlüğü konağına, 
Alemdar nahiyesindeki mükellefler Alemdar na

hiyesi Müdürlüğü konağına. 

Beyoğlu Kazasında 
Merkez nahiyesindeki mükellefler Galata'da 

Yüksek Kaldırımda Pul Müdürlüğüne, 
Hasköy ve Kasımpaşa nahiyelerindeki mükellef

ler Kasımpaşa nahiyesi Müdürlüğü konağına, 
Taksim ve Şişli nahiyelerindeki mükellefler Tak

sim Nahiyesi Müdürlüğü konağına, 
Galata nahiyesindeki mükellefler Galata Nahi

yesi Müdürlüğü konağına. 

l • 
'i 
' l 

Beşiktaş Kazasında ·j 
Beşiktaş Merkez Nahiyesindeki mükellefler Be- { 

şiktaş Kazası Mal Dairesine, 
Arnavutköyü nahiyesindeki mükellefler Ama

vutköy Nahiyesi Müdürlüğü konağına, müracıı:a! ede
ceklerdir. Müracaatların usulü ve her türlü tafsılat bu 
gazetenin 20 HAZiRAN 1934 TARiHLi NUSHA-
SINDA iNTiŞAR ETMiŞTiR. (3467) 

3756-~. 

~ İstanbul Amerikan Koleci ~ 
KIZ KISMI ERKEK KISMI iJ 

Amerikan kl2 Koleji, Arnavutköy Robert Kolec:, Bebek İ 
Tef. 36. 160 Tel. 36.3 

Mektep lngilizceyi en iyi öğreten bir müe11esedir. Almanca veya Fran· 
ıızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler tarafından öğretilir. Aile 
hayab yaıatılır. Milli terbiye ve kültüre ıonderece ehemmiyet verilir. 

BAKALORYA YA HAZIRLAR 
Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukuflarına, fikri terbiye

lerine hizmet eder. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlan ile gençleri 
bedenen yükseltir. 

Ameli ve nazari elektrik, makine ve nafia 
MUHENDIS KISMI mühendisi yetiıtirir. 

Robert Kolec'de kayıt günleri : 
1 Ağuaföaa kadar Cuma günleri 9 • 12 ye kadar. 
1 Aiuıtostan itibaren Cuma ve Salı günleri 9 • 12 ye kadar. 

'.Amerikan kız kolecinde kayıt günleri : 
15 Ağuıtosdan itibaren Cuma ve Sah günleri 9 • 12 ye kadar 

Fazla nıalUmat için mektupla da müracaat edilebilir. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğindenı 

40,000 Metre Yerli Amerikan bezi 
6,000 Metre Yerli Haki renkte elbiselik bez 
4,000 Metre Yerli Gümüşü renkte elbiselik bez. 

lstanbul Akliye ve asabiye hastanesi için lüzumu olan 
yukarda mıktarları yazılı yerli bezleri olbaptaki nümune ve 
şartnamesi veçhile ve 17 temmuz 934 salı günü saat 14 te 
kapalı zarf usuliyle ihale edilmek üzere münakasaya kon
muştur. isteklilerin müracaatları. (3346) 
~~~~~~~~~~--::"":"-:--:":"~~~~~~~~~-=.3701 
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iKTiSAT VEKALETi 
Sigorta Tetkik Heyetinden: 

Sigorta firketlerinin teftiı ve murakabesi hakkındaki talimatnamenin muad
del 15 inci maddesi hükmüne tevfikan yeniden hüviyet farakası İstihsaline mecbur 
olan ve ııigorta ıirketleri tarafından istihdam edilen müfettişler, seyyar acentalar, 
dellillar muavin ve tali acentalar, idarehaneleri haricinde muamele yapan sigorta 

ıirktele~ memurin ve müstahdemini v~. bilGmum muhammin ve avarya komiser

lerinin evelemirde hüviyetlerinin teıbıtı znnnında iki adet fotoğTaf ve nüfus tez· 
kerelerini - ecnebi tabüyetinde olanlar ikamet vesikalannı - hamilen 20 Tem· 
muz 1934 tarihine kadar htanbul'da çalıtan ve bulunanların ıahsen Bahçekapu'da 
dördüncü Valuf hanında dördüncü katta bulunan heyetimİ2e ve Taırada müıtah· 
dem bulunanların ise mahalli ticaret odaları batkatipliklerine müracaatları lüzu• 
mu ilan olunur. Mezkur madde hükümleri dairesinde icra edilecek imtihan günle· 
ri ve mahalleri için ayrıca keyfiyet ilan edilecektir. 

Müracaat günleri : Cumartesi, Pazartesi, 
saat ikiden dört buçuğa kadar. 
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Çarşamba 
(528) 

3715 

Delinmiş alüminyom eşyanızı 
Mağazamızın hususi atölyesinde 

Elektrik usulü ile Yapııtırıyoruz 
25 · 60 kuruşla eşyanız evvelki kıymetini elde eder. 

" K R 1 S TAL ,, ma~azası 
Beyoğlu, Tiyatro sokağı, Ermia bıkkıliy~si yanında 

-(693) 


