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Sarre itilafı 
Harbi Umuminin mirası olan pürüzlü 

lneselelerden bi<nin halline doğru 
ebemmiye/i bir adım abldı: Sarre mm
takaımda iriya müracaat edilecek tarih 
ile bu araya müracaatin ıartlan Mille~· 
ler Cemiyeti Meclisi tarafından tesbıt 
edildi. Bu hadisenin ehemmiyetini teba
rüz ettiren nokta şudur ki Sarre reyi
iını etrafındaki karar, bu mesele ile en 
yakından alakadar olan Fransa ve Al
lnanya'nın huıuıi anlaşmalarından ~?
ra verilmiıtir. Daha doğrusu, ~echıı'! 
kararı bu iki devlet araıındakı huıuıı 
itilafı~ tasdiki mahiyetindedir. Alman
ya ile Fransa arasındaki müna&ebetler, 
si]ilh~ızlanma münakaıaları yüzünden 
çok gergin bulunduğu bir sırada bu pü
rüzlü mesele etrafmda bir itilafa varıl
ması bunun kıymetini artırmaktadır. 

S;,.re mıntakası Veraailles muahede
sile beynelmilel bir komisyonun idaresi 
albna terkedilmiştir. Genişliği ancak bin 
kilometre murabbaı kadar olan bu mın
takanı~ nüfusu bir milyona yakındır. 
Harpten evvel Sarre'ın Almanya için 
büyük sevkulceyşi ehemmiyeti vardı. 
Bundan maada zengin kömür ve demir 
madenleri dolayısile iktısadi kıymeti de 
büyüktür. Ver5aİIJes muah.edesinjn hü
kümlerine göre Sarre 1935 senesinde ' ·ı yapılacak bir reyiim iıle ya Fransa'ya ı "' 
tihak edecek, ya Almanya'ya !!eri .döne
cek, yahut ta şimdiki bcynelmılel ıdare
nin devamına karar verecektir. Sulh mu
ahedesinin Sarre hakkındaki hükümleri 
sarih olmakla beraber, meselenin gerek 
Fransa ve gerek Almanya'ya olan büyük 
ehemmiyeti dolayısile, bir taraftan Al
manya Sarre,ı ariya müracaat edilmek
ıizin ~eri almak istemi~, diğer taraftan 
da Fransa 1935 senesinde yapılacak ara
ya müracaati tehir ebneğe çahımışbr. 
Bu teşebbüsler her iki memlekette de 
büyük endişe ile telakki edilmişti. Fran
sa, Alman'lann ariya müracaat edilmek
sizin mıntakayı geri almak hususunda
ki ısrarlarını, bu ir3.ya müracaatin neti
cesinden emin olmamalarına hamletti. 
Almanya da Franıız'ların bir türlü ara
ya müracaat §artlarını teabit etmeğe ya .. 
naımamalarına birtakım manalar vel'di. 
Bu vaziyet, iki memleKet arasında diğer 
meseleler etrafında da soğukkanlılıkla 
temaslar yapılmasma engel teşkil edi· 
yordu. 

Meselenin Yersailles muahedesinin 
hükümleri çerçevesi i<;inde halledilme
sini işkal eden bir vaziyet te Almanya' -
nın Mille•!er Cemiyetinden çekilmiı bu
lunması idi. Çünkii muahedeye göre, re
Yiamın tarihi ve tartları Milletler Cemi
yeti tarafından kararlaştırılacaktı. Hal
buki Almanya, 14 t~•inİevveldenberi 
Milletler Cemiyetinden çekilmişti. Me
sele Meclisin geçen defaki içtimaında 
müzakere edildiği zaman, içtimada Al
man murahhası bulunmuyordu. Alman
ya, Sarre meselesinin Fransa ile arala -
nnda hususi miız. kere ile halledilmesini 
istedi. Fransa buna yanaşmak isteme
yiııce Alman'ların şüpheleri büsbütün 
arttı. Hele iki noktai nazar şimdi telif 
edilmiştir. Evvela Fransa ile Almanya 
Yapılacak reyiimın ıa.rtlarrru aralarında 
kararlattırmışlardır. Sonra da Milletler 
Cemiyeti, ;ki büyük devleti yakından 
alakadar eden bu mesele haklundald ı.a. 
rarı tastik ebni§tir. 

Verilen karara göre Sarre'da 13 ka
nunusani 1935 pazar &'Ünü reyiim yapı· 
lacakhr. Reyiitme Versailles muahedeti
nin imzası tarihi olan 28 haziran 1919 
da mıntakada sakin olup ta yirmi yaıına 
basan her kimse iştirak edecektir. Reyi
fun Sarre memurlarının mürakabeU al -
tında yapılacaktır. Milletler Cemiyeti 
Mecl" sinin kararma iktiran eden Fran
ıız • Alınan itilifının hüliıası bundan 
ibaı·et tir. 

13 kanunusanide yapılacak olan bu iri.
ya müracaatin Almanya'ya iltihak lehine 
neticeleneceği fÜphesizdir. Hitler Al
manya'run mukadderatını eline almaz
dan evvel bu asla münakaıe bile edilmi
yordu. Fransızlar da 1935 senesinde 
mıntakarun Almanya'ya geri dönmesini 
kabul etmişlerdi. Ancak Hitler iktidara 
treçip te Sosyalist ve Merkez Fırkaları 
teşkilatlarını dağıttıktan sonra bir "gay
ri memnunlar,, zümresi Sarre'a gitti ve 
orada Alnıanya' daki rejim aleyhine pro
Pagandaya başladı. Diğer taraftan Al
manya' da kuvvetli bir fırkanın iktidara 
~eçmesi Fransız'ları korkuttu. Fransa 
de Almanya arasında müstakil veya 
muhtar bir devlet kurularak iki memle
lcetin biribirile olan temas nc>ktalarının 
azalmaıı 'iitedenberi F ransrz'ların iıte
dilcleri bir şeydi. Binaenaleyh Fra.naa 
Sıu-re•1a Almanya'ya seri dönmesini 
tniişkülleıtirecek ıartlar ihdas ebneğe 
çalııblar. Hemen ıunu söylemek lazım
dır ki Saire'da0 ilk zamanlar almış yürü
tnüş gibi görünen Hitler aleyhtarlığı, 
tedricen sükunet bulmuştur. Mıntaka -
daki fırka teşkilatları dağılmış ve mınta
l:"nın Almanya'ya iltihakını temine ça-
ttrıak için herkes "Alman Birliği,. cep

lı~si altında toplanmıştır. Binaenaleyh 
Aırnanyaya iltihaka aleyhtar olanlar, Al
Ü'~nya' dan kaçıp ta Sarre mıntakasına 
hj0 a eden bazı politikacılardan ~a~et 
h" 'Y<>r. Herhalde nüfusun çok buyuk 
h!'" ekseriyetinin Almanyaya iltihak le-
ın_de olduğu muhakkaktır. Rey!amın 

".~tıcesi hakkında bir sene evvel ıöste
~tn· fÜpheler artık varit görünmüyor. 
~ ~anya'nın iıtediği reyii.m netice
'de"!!' kendi lehine ufak bir dneriyetle 
hı gı.l, .kahi~ bir muzafferiyetle tecelli el
ite esıdır. Hıtler'den evvel böyle bir neti
t 

1
• h ~kes tarafından emrivaki şeklinde 

e aklu ediliyordu. Binaenaleyh şimdi 
...,yıf bir ekseriyet Hitler rejimi için fe
'- Pl'Opagand.r teıkil ede«-ktir. Bu va
lılyette 13 k~"unusani 1935 reyi~mı 
&rr., halkı t r,.fından. Almanya'}a dön
e.il Ve Frar~a·va R~ .n<..'& ııLJarından 

Yanlıslıl< düzeltilecek . ·~~~~~~~~~--------~~~ .... -
lstih Iak vergisi hakkında 1 

yapılacak muamele 
Vekalet kimlerden beyanname isteneceğini, 
kimlerden istenmiyeceğini vilayetlere bildirdi 

• 
Maliye Vekili Fuat B. 

ANKARA, 5 (Telefonla) 
Muhtelif maddelerden istihlak ver 
gisi alınmasına dair kanunun bir. 
çok mahallerde yanlıt tatbik edil
diği anlaşıldığından Maliye Veka
leti kanunun sureti tatbikı hak
kındaki izahnamenin hazırlanması 
na kadar yapılacak muameleyi bu 
gün telgrafla bütün vilayetlere bil. 
dirmiştir. Maliye Vekaletinin vila
yetlere yaptığı tebliği aynen bildi. 
riyorwn: 

2458 numaralı kanunun muvak 
kat maddesinin birçok mahaller. 
de yanlıt tatbik edildiği cari mu. 
habereden anlatılmakta olduğun. 
dan keyfiyet a~ağıda yazılı tekil
de tavzih olunur: 

1 - Muvakkat madde mucibin. 
ce vergi mevzuu dahilinde bulu
nan mevaddı beyanname ile bil
dir mek mecburiyetinde olanlar 
fabrika, imalathaneler ile bu mal
ları Türkiye haricinden ithal ede
rek toptan ..atanlardır. 

2 - Fabrika ve imalathane sa
yılacak mahaller ticaret odası ve
ya belediyelerce bu suretle tesçil 
edilmi' olan yerlerdir. 

3 - Maddedeki toptan satan ta 
bir4. toptan alıp toptan tatan de· 
mektir. Toptan alıp perakende sa
tanlar veya toptan alıp, hem top
tan, hem perakende satanlar pera 
kendeci sayılır ve bunlardan be. 
yanname İstenilmez. 

4 - Hariçten Türkiyeye ithal e
"dilmi' mevaddı gerek kendisi İt· 
hal etmi• gerek b~ası tarafın. 
dan ithal edilmit olsun toptan sa
tanlar ile fabrika ve imalathanele 
re ait mağaza ve depolarda bulu
nan mevat için fabrika ve imalat. 
hane sahipleri veya bu depo ve 
mağazaları idare edenler beyanna 
me vermeğe mecburdurlar. Fahri· 
ka ve imalathanelere ait depo· ve 

(Dcv3rnı 7 inci sahifede) 

Vergi t tbil<atı 

Beyannameler toplandı 
Murakabe heyetleri istihlak vergisi ile 
mükellef yerleri bugün teftiş edecek 

Yeni vergi kanunlarının tatbikı 
na devam edilmektedir. Tatbika
tın un üzerindeki birinci &afhası 
bitmiştir. Verilen beyannameler 
üzerine tetkik heyetleri mıiraka• 
beterini dün akşam bitirmi9lerdir. 
Tahakkuk mUdürlüğilnden aldığı· 
mız malumata göre, alman netice, 
mükellefin doğru beyanname ver· 
diğini göstermekte ve umumiyetle 
memnuniyeti mucip görünmtkte. 
dir. Stok unların vergisi mühim 
bir yekun tutmaktadır. lstihl~IC 
vergisi mucibince beyanname ıle 
mükellef olanların beyannamele
ri de dün akşama kadar• almmıt
br. Bu kıamın da beyanname müd 
deti dün ak,am bitmi9tir. .~ugü~. 
mürakabe heyetleri bu vergı ıle mu 
kellef müessesatı teftiş ederek be
yanname muhteviyatını tetkik ey· 
liyeceklerrl:r. 

Dün de bazı tüccarlar beyanna
meye tabi olup olmadıklarında te 
reddüt etmişler ve tahakkuk mü
dürlüğüne müracaatta bulunmuf
lardır. Tahakkuk müdürlüğü tered
düt edilen noktalar hakkında iza
hat vermiştir. 

Bazı tüccarlar da beyanname
ye itiraz etmişlerdir. Bu itirazlar 
dinelecektir. 
• Plaklardan vergi 

Gramofon plaklarının behe -

ı,irini tercihten .. ziyade, Hitler rejiminin 
geçireceği bir imtihan şeklini almakta
<dır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Şubelerde faaliyet ve mühürlenen 
bir çuval 

rinden onar kuruş tayyare resmi 
alınacağından tahakkuk müdür· 
lüklerine fabrikalarla mağazalar 
da bulunan plaklar hakkında dün 
beyanname vcrilmeğe baş:anmış
tır. 

Perakende satışlar 
lhtikarla mücadele için belediye 

lktısat Müdürlüğü bazı tetkikat 
yapmaktadır. Şehirde mevcut bü
tün kooperatiflerin perakende ta
tış fiatlarmın müşterek bir liste 
halinde ilan edilmesi ve ha,lka bu 
suretle kolaylık österilmesi düşü
nülmektedir. Bu fekilde piyasada 

(Devamı 7 inci sahifede) 

F.Grupu 
-·-

Başvekil dün 
izahat verdi 

ANKARA, 5 (A. A.) - C. H. 
F. Grupu İdare Heyeti Reisliğin -
'den: 

C. H. F. Grupu bugün öğleden 
sonra reis vekili Cemil Beyin reisli· 
ğinde toplandı. 

C. H. F. Grupu Maliye Encüme
ninin, hususi idareler hakkındaki 
raporu okundu. Muhtelif hatipler
rin ve Başvekil İsmet Paşanın mü
talea ve beyanatı dinlendi. 

Maliye Vekili ile birlikte vilayet 
hususi idareleri bütcelerini tetkik 
ve bunların tevazünİerini temin ve 
bütçeler üzerinde kat'i mürakabe 
vazetmek üzere Grup İdare Heyeti 
tarafından bir komisyon teşkiline 
karar verilerek celseye nihayet ve
rildi. 

Sovyet sefirliği --M. Karahan ve M. Potem
kin'in tayini söyleniyor 

M. Karahan 

Sovyet Rusyaın Bertin sefirliği. 
ne tayin edilen Sovyetluin Anka· 
rv. sefiri M. Suriç'in yerine sabık 
Hariciye komiser muavini M. Ka
rahan veya sabık lıtanbul Cene· 
ral konsolosu M. Potemkin'hı ta• 
yin edileceği haber verilmektedir. 

Arnavutlukta --Bütün memurlar krala sa
dakat yemini edecekler 

TiRAN, 5 (Milliyet) - Bütiln 
memurlar ve zabitler, Kral Zogo
ya sadakat yemi
ni edeceklerdir. 
Yemin etmeyen
lerle muhtelif ya
bancı rejim ve te
•irlere muhabbet 
besleyenler azle
dileceklerdir Kral 
Ahmet Zogo ev
lenmek makı.adi. 
le Avrupaya hare 
ket edecektir.Kra 
im genç ve zengin Kral Zogo 
bir lngiliz kadınla evleneceği söy. 
leniyor. 

--o-

Petrol taharrisi için Mar
dine gönderilen malzeme 

MERSiN, 5 (A.A.) - lktısat 
Vekaleti petrol arama tubesi mü
dürü Cevat Eyüp Bey ile M. Shir· 
ley ve T erry tehrimize geldiler. 

Diğer üç mütehassısın gelmesi hek 
!eniyor. Mütehassıs heyet burada 
petrol arama itlerine yarayıtlı 
malzeme satın almakta ve hariç
ten gelen malzemeyi de Mardine 
göndermektedir. Şimdiye kadar 
Mardine bin ton malzeme gönde
rilmittir. Heyet burada bir hafta 
kadar kaldıktan sonra sanayi ame 
liyesine batlamak üzere Mardine 
gidecektir. 

Öz dilimizle 
Tarama dergi>inin çıkardığı (fas!

küller) e müracaat ederek M. Sala
hatıin Bey ö:: dilimizle bir yazı ya::
mıtşır. B~• aı:rk temiz türkçe ile yazı
lan yazıyt okuyucularımız dördüncü 
suhifemitde bulacaklardır. 

Sandalye kavga ı 

ı M.Papanastasiu Mecliste 
kolundan yaralandı! 

Hadisenin sebebi M. Papanastasiunun M. Kon· 
dilis hakkında tahkiramiz sözler sarfetmesidir 

M. Konclilis 
ATlNA, 5 (Milliyet) - Yu

nan Meclisinin dünkü celsesinde 
ikinci defa olarak hiiinimetin in
tihabat usulüne dair layihanın mü 
zakeresi esnasında pek mühim hi 
diseler vuku bulmutlur. Layiha et 
rafında fırkalar liderleri söz söyli 
yeceklerdi. Sözü evvela Liberalleı· 
fırkasına mensup sabık Maarit na 
zırı Midilli mebusu M. Papande
reo aldı ve layiha aleyhinde bulu
narak, hükumet eğer şimdiki usu-

M. Papanastasiu 
lü i~temiyor veyahut korkuyorsa 
batka bir intihap usulünün bulun -
masını tavsiye etti. 

M. Papandereodan sonra kür
süye amele ve çiftçi lide: i M. Pa
nastasiu çıktı ve intihap layihası
nı tahlil ederek bunun mahiyetinin 
fırkacılık olduihınu söyledi ve hü
kumet memlek;ti boğufmağa doğ
ru sevkeyleınektedir diyerek hü
kumete ve Yunanistana milleti 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Boğazlar meselesi 

Türkiye Çanakka • 
enın 

tahkim.ni ist • e ır 

Bir lngiHz gazetesinin ve sabık Yunan nazır· 
!arından M. Argyropulos'un Boğazla ın a a 

kimi meselesi etrafındaki ınühiın makaleler· 

Çanakkale boğazına 

Mançeıter Gardiyan gazetesinin 
yazdığına ıöre, Türkiye Hariciye 
Vekili Tevfik Rüıtü Bey hüklıme
tinin gayriaskeri mıntaka ile alaka 
dar olan arzusunun lstanbul Boğa 
zı ile Trakya kara hududunu istih-

bir nazar ••• 
daf etmeyip yalnız Çanakkale Bo
ğazına ait olduğunu söylemiştir. 
Türkiye yalnız kendisine Çanakka 
lo B9ğazmın tahkimine müsaade 
edilmesini ve bu suretle 1923 te im 

(Devamı 7 inci sahifede) 

OTOMOBİLLE SEYAHAT 
Küçük otomobilile Londradan şehrimize gelen 
MI. Andcrson gene otomobille Londraya döndü 

Matmazel Anderson otomobilin_de · • 
Telefon ş· k · Müdürü J Matmazel Anderson lstanbulda 

M
.. .. And ır, etı kerı"ıne·ı· dog"up büyümüt ve bundan on se-
osyo erson un , · · • Ah" 

M 1 M d Anderson ne evvel Londraya gıtmı~tır. ı-
atmaze a ge .ı~ b' t b"I 
ah. b" b.l aklısı- ren Avrupaw- ır o omo ı seya-m ı rı ır otomo ı mer f k · d · 

dır Henüz 20 _ 22 yaşında olması- hatine çıkmı~ ve re a atın e nı-
. • takd" bir ma- şanlısı M. Alexand.e Allen bulun-

na ragmen fa.yanı ır . . . ) 
1 b·ı k il maktadır (D vamı 7 ıncı sahıfcdc baret e otomo ı u an · 
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• 
ittihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORE. 
•• 

; ŞaragıUmmet,, gazetesinin kazasız 
ı . 
neşri için Kahirege nakledilmişti 

efahat eski mecrasını buldu ve aş
' vez rlerin nüfuzları arttırıloı, ı 
ıilletin haysiyeti hiçe indi. 
Abdülhamit Abdülazizden hayır 
ibret alacağı yerde kalbine hiya-

' , et yerleşti. Yani makamını, mille
·n nüfuzunu imha etmekle kuvvet
'ndircceğini zannetf. Fırsat bek
edi, buldu ve nihayet mil!etin nü
uzunu a)•akları altında ezdi. Fakat 
ain haiftir kavlince vücudunun 
nuhafazası için koca bir ordu ve 
;ir casus alayı tertip ve ihdas etli 
c bunlar ~imdi milletin kanını 

1 mmekte biribir!erine rekabet ey
' 1 emektedir. 

Osman'ı devletinde böyle fena 
>ir istipdat idaresi kuran bir hali
'enin meşru bir halife ve mergup 
>ir Padişah olamıyacağı a~ikradır. 
Jnun iç'n şimdiki hal ifeyi hel'ede
·ek yerine veliahdı geçirmek u
mum milleçte mukaddes bir vazife 
bilinmelidir. Böy'le olur, hem Os
manlı devleti, hem de lslıi.m milelti 
gayri me,ru bir halifeye tabi ol
maktan kurtarılarak bütün İsla
miyet i"emine b"r hizmette bulun
mu' otur. 

sine varmamıştı. Bu bapta sar
fedilen himmet ve gayretten dola
yı gerek size, gerek Hamdi efen
di biraderimize teşekkür ederiz. 

Abone bedelinin on frank ola
rak yazılmatı münasip olmaz. 
Türk gazetes · . İn fiatmı bildiren 
meskul<;atın da Türk parası olma. 
sı lazımdır. 45 kurus manidardır . , 
hatırda kalır. Semahat erbabı ve 
daha samimi olan hamiyet sahip
leri on frank ile kırk bes kurus 
arasındaki farkı aramazla;.,, -

Fakat aradan, bir iki ay gec
tikten sonra Paris ile Ahmet S~
İp Bey arasmdaki münasebet bo
zulur gibi oluyordu. Çünkü Ah-
met Saip Bey basına buyu-
ruk hareket etmei:e başlamış-
tı 23 haziran 1902 tarihinde Pa
r isten kendisine yazılan üçüncü 
mektcptı;. deniliyordu lci: 

, 
MiLLiYET ÇARSAMBA 6 HAZlRAN 1934 

HARlti HABERL-ER 
Silahsızlanma işinde 

,. ....... . 
Ingilizlere göre teklif edilebilecek üç 

noktai nazar neden ibarettir? 
lngiJizlerin düşüncelerine tekabul eden tek

lifler esas ittihaz edilerek uf ak mikyasta 
bir mukavele yapılması istenecek 

LONDRA, 5. A.A. - Cenevre'den bil- ! 
diriliyor : 

Si !iihları bırakma konferansının lı:i· 
rosu, dün hususi bir celsede cereyan e· 
de . .ı uzun müzakeratı müteakıp, içti. 
ma:nı bugüne tehir etmiştir. 

Anlaşıldığına göre, bu rnüzakerattan 
halihazırdaki ümitsiz vaziyette çaresiz 
olacak hiçbir netice çıkmaını,trr. 

Times ~azetesinin Cenevre muhabiri, ı 
müzakerat esnasında iki zit noktai na· l 
zann tebellür ettiğini bildirmektedir. 
Bunla rdan biri, konferansın ba§lıca va· 
zifesinin silihJarı bırakmağı temin et· 
nlek olduğunu ve bunun için de Alman· 
yanın is tiraki İcap ey)ediğini ve •ı iti. 
zc. ··la bu d<"''' t.n t (:k1ar akv-\ ı ce· 
miyetine iltihakını iltizam etmek .. ?, diğe· 
ri İ $e, emniye•_in istikrannı herıeyden 
akde n ,;önnektedir. 

Kv~1feransın bundan 5onraki mesaisi, 
bu iki noktai nazarı telife matuf o~acak .. 
t:r. 

2 - Bitaraf devletler tarafından ya
pı!mıl olan ve bir çok noktalarda 1 ngi-
1i7.l~rin düşüncelerine tetabul eden tek· 
lifler esas jttihazeclilmek ltJretile ufak 
mıkyasta bir mukavelename yapılması. 

3 - Nihayet konferansın emniyet me
se:lesine dair olan mesaisine ait Fı·ansız .. 
Rus tefsirinin k"bul edilmesi. 

Bu üc hal suretinden üçüncüsü b~r .. 
ta,.af ecİilmiş gjbİdir. lngiliz siyaıetinin 
ikinci hal suretine yanaşması ve ancak 
bu hal suretinin tahakkuku takdirind • 
konteranıun muaycn bir müddet İçin • te
hir cihetinin tlüşünü1mesi çok m uh te
meldir. 

Deniz işleri 

LONDP.A, 5. A.A. - Vashingtond• n 
bi 1 dirildi ğine ~öre dP j:z .ts1eri hakk.,nda 
iki taraflı müki.Jemelere h-aziran ortala .. 
nnda Londrada baslanacaktır. 

Halihazırda Cenevrede bulunan A
merib elçiıi M. Norma:ı Daviı, o tarih .. 
lcro doğru Londrac:!a bulunacaktır. 

Fakat saltanatı zayıf dü.ürmek i
çin onu hilafetten tecrit etmek kat' 
iyyen musip değildi r. Böyle bir 'ey 
~imdiki halifeyi hal'etmekten da
ha güç ve neticeleri gayet vahim 
dir. "Mühür k'mde İse Süleyman 
odur.,. ve "lki Padi~h bir iklime 
sığmaz,. gibi sözler geçen asırlar
da mücaz idise de zamanımızda 
caiz değildir. Tefr kayı ve nifakı 
davet edeceğinden tensip oluna-

"Şurayi Ümmetin beşinci nıis 
hasında birçok hatalar gözümüze 
çarph. Bunları zatı biraderanele
rine göstermek i-;in arkadaşlamız
dan Nazım efendi tarafınaan veri
len ve heyet huzurunda okunan va
rakayi. lutfen göderiyoruz .. 

Ma.ama.fih gazetenln çıkmasın
dan bu ane kadar göstermiş oldu
ğunuz himmetler ve hamiyet eser
leri cüm!emizce malum olduğun- ı 
dan beşinci sayıa'aki vaki hatala-
rı key:fs izlik ve saire ı<:: bi bir se
beple gazetenin bu defaki sayısı-

LONDRA, 5. A.A. - Sir Jobn Simon 
un avdet~ndenM-ri hiç bjr kabine İçti .. 
maı akt!>di.Jmemiş olması dün ak~:ıın bı· 
r~7: hayretle mevzuu bahis ediliyordu. 
Filhakika nazırların toplanma!nanlları 
aitilhları bırakma konferansının geçir .. 
mekte olduğu mü1küli.t karşısında resmi 
mahafil in düşmü~ olduğu çelin vaziyete 
ve bunda.1 sonraı ı için ne gibi bir hattı 
hareket ittihaz edileceği hak!cnda 
Londra hükUmetinin karanrzlığına ter· 
ceman olmaktadır. 

Mükô.lemeler, Jj'elecek •ene toplana
c.nk l'Jl~n deniz konferansn1a. haz·rlanma 
r.ıahiy1o?tinde o~acak ve teknik meP.İle 
v~ müz.:ık~ratın tarzı cereyanına tealluk 
cder.cktiı·. 

Japonya, bu yo~daki mük'\lem~lere i ~ 
tirak etmek hususundaki. lnstiltere'nin 
davetini k<tbul etmişıe de, Fransa ve 
l ~'!lyto hükUmetler!nden henüz ccv~p 
ııelmerniştir. 

maz. 
"Osmanlı,. gazetesine emniyeti

miz olmasa idi , yazılan ,eyler· n için 
de bir ecnebi parmağı bulunduğu
nu farzedecektin. Çünkü lngilte
renin ötedenberi bu bapta Meke Şe 
r fi ile müzakereler yapmakta oldu 
ğu malümcıur. 

Belki veliaht olan şehzade de 
bu şerait tahtında padişah ol
mak ve makamını tehlikeye dü
~ürmek istemiyecektir. Madem ki 
kocaman bir Türk milletinin bir 
ada.aıın hakkından gelemiyor, o 
halde bu işte sabretmek lazım
dır. Vakıa sabır ve intizar acıdır 
amma ehveni şerdir, ne vakit ol- ' 
~a Saltanat ~eri münhal kalacak-
tır . ., 

* * 
Terakki ve fttdıat cemiyeti İs

hak Sükuti Beyin vefatından son
ra artık Pariste ve Cenevrede hiç, 
Türkçe . gazete çıkamıyordu. "Os
manlı,. gazetesi F olk»onc'ta net
redilirken Türkçe "Surayi Üm
met., gazetesi de Kahirede çıka
rılıyordu. 

"S" . ü .- urayı . mn;ıet,. in Kahireye 
naklıne Panstekı Türk sef t' . 

T" ki are ının 
d
genç ur ere oynadığı oyunlar-

an dolayı med>ı:rryet hasd ol
mu?tu. Terakki ve İttihat Cemi
Y~tı ".~ zaman yazı dizmek için 
bır T urk mürettip tedarik etmis
se ~aris sefiri Ziya Paşa bu mÜ
rettıplere Terakki ve İtti-hat Ce
miyetinden daba fazla maaş vere
rek onlan kandırmağa muvaffak 
olmu,tu. Bu hal böyle aevam et
tikçe gazeter1n neşrine de daima 
İnti~amsızlık giriyordu. Çünkü 
yemden mürettip tedarik edince
ye kadar epeyce zaman geçiyor
du. 

Nihayet Türk sefaretinin 
bu entrikalarına nihayet vermek 
için "Şurayi Ümmetın,. de Ka
lıireye nakline karar verilmişti. 
Gazete orada Ahmet Saip Beyin 
nezareti altında çıkıyordu. 

Jshak Sükuti Beyin vefatın
dan sonra Ahmet Saip Beyle Pa
ris arasındaki münasebet aüzel
mi şti. Hatta 20 nisan 1902 tari
hinde Partsten Ahmet Saip Beye 
yazılan bir mektupta, diniliyordu 
ki: 

"Şurayi Ümmet gazetesının 
zamanın ihtiyaçlarına mukte
ziyatına uygun bir tarzda intişa
rına ait tertibatı kabul ederek 
gösterdiğiniz himmet ve hami
yet eseri cümlemizi memnun et
ti. Bütün arkadaşlar bu suretle da
vammızı ve vatan ve milletimi
zin hakl:ırıru müdafaaya çalışmak 
için gayret ve hamiyete ihtimam 
eylemenizi sizden rica ediyorlar.,. 

Gene 26 mayuta yazılan bir 
mektupta Ahmet Saip Beye tek
rar teşekkür ediliyor , deniliyordu 
ki: 

"Şurayi ümmetin üçüncü nüs
hası da diğer nüshalarına tekad· 
düm ederek pek güzel çıkmış
tır. Şimdiye kadar Avrupada ne~
rolunan Türkçe gazetelerden hiç 
birisi bu mükemmeliyet derece· 

nı bir b~şkasına havale ettiğini • 
ze hamleaiyoruz. Çünkü birçok 
ibarelerin siz:n kaleminizden cık
tığına şüpJıemiz vardır. Bir .de 
gazetenin bu defaki ince kağıdı 
evvelki kağıt nevinden olmayıp 
15 gramdan fazla geldiğinden ge
ne evvelki kağıdı kullanmanızı 
rica ederiz, biracierimiz.,. 

Şurayi Ümmet gazetesi Kahi
reye nakledildikten 5onra Terak
ki ve fu:hat Cemiyeti yaptığı 
neşriyatın heyeti umumiyesi hak
kında yeni. kararh:r almışh. Bu 
kararlarını 9 teşrinisani 1902 ta
rihli mektubunda Ahmet Saip Be
ye atideki surette bildiriyordu: 

''Cemiyetimizin, umumi me
nafie taalluk eden eser1erin teksiri 
ne imkan ve l::udret dairesinde 
daima çahşmakta ve bu hususta 
her fırsattan istifade etmek az
minde bulunduğu malumdur. Bu 
maksada had:m neşriyattan ocmak 
ve mündericah heyetimizce tet
kik olunmakla beraber cemiyetin 
muayyen bir neşir vasıtası sayrl
mak üzere evvelce çıkarılan ila
ve tarzında bir de eğlence gaze
tesi çıkarılmasına ekseriyetle ka
rar verilmiştir. Şurayi Ümmetin 
zaruri masraflarına asla yiZk ol
mam<ı.sı icap eden bu gazetenin 
masrafları buraca temin edilmiş
tir. Bu gazetenin muayyen za
manlarda n ... ;-i meşrut değildir. 
Arada sırada mümkün olursa ay
da bir kere ve "Nasrettin Hoca,. 
serlavhası altında neşredilecek-
tir. 

-Bitmedi-
~-------0-------

R oman ya da 
Her memur servetinin 

membaını İ3pata mecbur 
BOKREŞ, 5.A.A. - Romen par 

lamentosu, bundan iki yıl evvel 
devlet memurlarının servetini kont
rol etmek imkanım veren bir ka
nun kabul etmi,ti. Her memur, bu 
kanun mucibince, servetinin men
'eini mahkeme huzurunda icap e
derse isbat etmeğe mecburdur. 

Bu kanunun neşrindenberi, Bük. 
re• istinaf mahkemesi huzurun
da, bu .şekilde müteadit tahkikat 
cereyan etmektedir. Birçok sabık 
nazır, yüksek dereceli hakimler 
jeneraller ve hükumet erkanı, maİ. 
!arının meşru bir kazanca müstenit 
olduğunu iabata davet edilm'ş!er
dir. 

Ahiren, istinaf mahkemesi, ale
ni bir celsede böyle bir dava rüyet 
etmiştir. Sorguya çekilen zat, ta
pu ve kadastro idaresi müfettisle
rinden bir mühendistir. Mumai
leyh, 11 milyon lei tahmin edilen 
ıervetinin rnembaım tasrih edeme 
mi~tir. Müddei umuminin talebi ü
zerine mahkeme, malların yansı 
uhdei tasarrufunda mukayyet bu
lunan maznunun karısım da dava
ya dahil etmi, ve muhakemeyi ey
lül ayma bırakmıştır. 

!!!!!!!!! 
Münderecatımızın fazlalığı do

layısile Ecnebi Matbuatrnda Gör
düklerimiz serlevhalı yazıyı bu
gün tlercedemedik. Beyanı itizar 
ederiz. 

Resmi 1 ngiJiz makama tına 1tÖre, ha .. 
lıhazırda konferansa teklif edilebilecek 
Üç hal ıureti vard:r : · 

1 - Konferansın altı ay müddetle 
t:ı.tili. Bu müddet zarfında bir lngiliz 
müşahidi Cenevrede ~lıııcak ve bu eı
rlt'lb. M. Henderson, Fransız ve Alman 
nokı.ü nazarlarını yekdiğerine yakın
laş,lll'mak için tahıl meıaisine devam e
decektir. 

Amerikada 

Kuraklıktan 
Zarar görenler 

Hükumet 500 milyon 
dolarla yardım edecek 
VASHINGTON, 5. A.A. -,M..., 

Roosevelt, dün kurakhktan mü- · 
teessir olan hükumetlerden 15 inin 
ayan ve mebusan azaları ile görü
,ecektir. 

Alakadar mehafil, kurakhktan 
zarar gören ç' fçi ve ziraatçilere ya
pılacak yardımın 500.000.000 dola
rı bulacağını tahmin etmektedir
ler. 

Bazı mıntakalarda kıtlık olma
sından endite ediliyor. 

V ASHINGTON, 5.A.A. - Ku
raklıktan müteessir olanlara 
500.000.000 dolarlık bir yardım 
projesi hazırlanmı~tır. Projeye na
zaran bunun 100.000.000 dolarr 
nakit olarak tevzi edilecektir. Za
rara uğrıyanlar, hükürnetin yardı
mı ile ba~ka yerlerde servet arıya
bilecektir. 
Kuraklığın mahsulden 565.000.000 
zuşel. b:r ~ksikliğe sebep olacağı 
tahm n edılmektedir. Mevcut stok
lara nazaran dahili piyasada yine 

, 200.000.000 bu~ellik bir fazlalık 
vardrr. 

Madritte ---
Faşistler bir 
Nümayiş yaptılar 

MADRlD, 5. A.A. - Dün Kuat
ro Vientos hava meydam civarın
da ancak 1.000 ki,iden mürekkep 
bir f~ist grupu tarafından yapıl
mak istenilen nümayi~e lüzumsuz 
bir ehemmiyet verilmekte ve bu 
nümay"ş, "faşist seferberliği te~eb
büsü" olarak tavsif edilmektedir. 

Derhal yetiten polis, sabık dik
tatör Primo de Rivera'nın oğlu ta
rafından idare edilen ve askeri 
bir nizamla geçit resmine hazırla
nan .nü.mayi,çileri dağıtmı,tır. Nü
mayı~ı!er, "Y~asın faş=sm" diye
rek çekılmi,lerdir. 

Emniyet müdiriyeti, bir aksüla
mel yapmaktan geri kalrnıyacak 
olan bu hadise hakkında sükutu 
muhafaz etmektedir. 

Kutup seferi meselesi 
VAR.ŞOVA, 5 (A. A.) - Profe 

sör Schmidt Varşovadan geçerken 
gazetecilere Kutup seferi meselesi 
ne tayyare ve radyo sayesinde kat' 
İyyen haUedilmi§ nazarile bakılabi 
leceğini ve Celyuskin kazazedeleri
nin hay •ılarını bu iki vasrtaya meıi' 
yun olduklarını beyan etmiştir. 

Balkan devletleri hariciye nazırları 
CENEVRE, 5. AA. - Balkan anlaş

ına miıakınını imzalamış olan dört Bal .. 
kan devleti hariciye nazırları M. Maxi
'nor.un riyasetinde t_,,planm:şlar ve sili.h
l"" bırakma konferansı tekrar işe l:a,ıa. 
ması için Taziyeti tetkik ve nol'tai na-
7.arlan arasrnda tam bir itil.af mevcut o} .. 
du~unu müfa}ıede eylemitlerdir. 

Amerikan usulü --
M. Roosvelt' e 
Bel bağlıyanlar 
Kendilerini istif aya karşı 
~igorta ettiriyorlarmış 
PARlS, 5 (A. A.) - Deyli 

Meyl'in Paris nüshasının yazdığı
na göre, İngiltere Hariciye Nezare 
tinin talebi üzerine mühim bir si • 
gorta şirketi, M. Ruzveltin istifası 
ihtimaline kar§ı kendilerini sigorta 
ettirmek İstiyen birçok kimselerin 
taleplerini ka!>ul etmekten artık 
imtina etm'\tİr. 

B,u gazeteye göre, geçen hafta 
hu maksatla sirkete müracaat eden 
kimselerin çokluğu, Washington 
hükilmetini siddetli bir enditeyc 
dütürmüş ve Amerika hükilmeti, 
Londra Sefiri M. Buigham'a, Sir 
Con Simon nezdinde bu muamele
den dolayı protestoda bulunmağa 
memur etmişti. 

İngiltere ı merikaya vere· 
ceği taksitin tc birini istiyor 

LONDRA, 5 (A. A.) - İngilte
re hükumetinin harp borçları hak
kında Amerikaya gönderdiği nota, 
dünkü gün Vaıington bükiimetine 
tevdi olurım~tur. 
WASHİNGTON, 5 (A. A.) -

İngiltere hükumeti, vermiş olduğu 
bir notada ayı nlS indeki taksitinin 
tehiri lüzumunu bildirmektedir. 

WASHiNGTON, 5 (A. A.) -
F enlandiya, 166.538 dolar olan ı 5. 
6 tarihli taksitini tamamile ödeye
ceğini bildirmiıtir. 

Elhe suları yükseldi 
HAMBOURG, 5 (A. A.) - El

be nehri sularının fevkalade yüksel 
mesi dolayısile yukan Elbe ile kol
larında seyr:sefain bugünden itiba 
ren tatil edilmiştir 

Roosvelte salahiyet 
WASHİNGTON, 5 (A. A.) 

Ayan Meclisi, Reisicümhura tica • 
ret mukaveleleri yapmak ve güm
rük resmini taciil etmek salahiyeti
ni veren kanunu kabul etmiştir. 

İngiltere kralının günü 
LONDRA, 5 (A.A. - lngilte

re Kralının doğduğu günün ,erefi
ne Hariciye nazırı Sir John Si
mon tarafından kabine erkaniyle 
sefirler heyetine çekilen ak'3Jll 
ziyafetinde Türkiye büyük elçisi 
Fethi Beyefendi de hazır bulun
muştur. 

Yıldırım felaketi 
SANT ANDER, - ispanya 

5 (A. A.) - Bir yıldırım, 9 yatın
da bir kız çocuğu ile 7 ve 12 yatın 
da ij<i erkek çocuğunu öldürmüt . 
tür. 

: . ~ ; ..,,: , ........... .,._ ~:.' 
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Vekiller Heyeti dünsabah toplandı 
ANKARA, 5 (Telefonla) - icra Vekilleri Heyeti bu sabaı'ı Çan

kayada ismet Paşanın köşkürıde toplanmıştır. 

Nafıa ve Adliye vekilleri 
• 

Bugün lzmir'e gidiyorlar 
'ANKARA, 5 (Telefonla) - Nafia ve Atlliye vekilleri yarın lz. 

mire hareket edeceklerdir. Nafıa Vekili Ali Bey lzmirde biı kaç gün ha
l arak satın alınan lzmir. Kasaba hattı teşkilatını tetkik edecek ve ayın 
onunda Ankaraya dönmü~ buluruıca,ktır. 

lstanbul Tramvay şirketile müzakereye Ali Beyin avdetinde devam 
etlilecektir. 

Şah Hz.ni karşılamaya gidenler 
GVMVŞANE, 5 ( A.A.) - Şah Hazretlerini karşılamaya giden ht.!

yet bugün 18 de buraya gelmiş ı.>ali ve belediye reisi tarafından karşı
lanmıştır. Heyet geceyi burada geçiı ecek ve yarın sabah Erzuruma gi
decektir. Şah Hazretleri seyahatleri esnasında Haziranın 13 üncü gece
sini burada geçireceklerinden ikametleri için vilayet konağında lazım 
gelen tertibat alınmıştır. Şah flazretleri 14 Haziranda buradan hare • 
het edecek ve ayni gün öğle üzeri Trı:ıbzonu teşrii edeceklerdir. 

Kaş' ta büyük bir kanal açıldı 
KAŞ, 5 ( A.A.) - Kazanın en mühim bataklığı olan ve civarında 

ço.'t sıtma yapan ova gölünde sıt.-r1a mücadele kanununa tevfikan aha
li çalışma..ile başlıyan kanalın açılması bitmiştir. Kanalın uzunluğu 
5803, geni:şliği de 250 metredir. Gene ayni göl kenarında Fırnaz köyün
de yapılan 860 metre uzunluğuntla, 250 metre genişliğindeki kanal da 
bitmiştir. Kuruyan kı •ım ziraate elverişli bir lıale gelmitşir. Gölün ta
mamen ku·umasına ait bakiyei ameliyat sonbahara bırakılmıştır. 

Trakya U. Müfettişi Uzunköprüde 
UZUNKöPRU 5 (Milliyet Tele/onla) - Umumi müfettiş lbra

him Tali Bey maiyeti erkanı ile H amidiye nahiyesinden geçerek hal. 
hın çoşkun tezahüratı arasında Uzunköprüye vasıl oldu. Edirne valisi 
Salimözdemir, fırka reisi Akıncıoğla lbrahim Beyler de beraberinde i
dile". frfülettiş Bey bu sabah fırkayı, Halkevini, mektepleri gezmi,, hal 
kla temaslarda bulunmuş, öğl ... Jen sanra Kestenbola kömür ocakları
nı telkih etmitşir. 

lbrahim Tali Bey bu geceyi U zunköprüde geçird;kten sonra yarın 
sabah Ergene mansabıntlaki köylerde tetkikatta bulunacak, perşembe 
güıtü öğleden ronra Edirn•ye tlönecektiı'. 

lbrahim Tali Bev Edirnede bulunduğu sırartla belediye taralıntlan 
açılan parka rekzedilen Gazi büstünün açılış merasimintle bulunmuş ve 
bu münasebetle bir hitabe irat etmiştir. 

Şah Hz. nin seyahatleri 
BAYBURT, 5 ( A.A.) - lran Şalıı Hazretlerini karşılayacak olan 

heyet bugün buraya gelmiş ve kuıa bir tevakkuftan sonra Er.zuruma geç 
miştir. Şah Hazretleri ayın 13 üncü öğle üzeri burayı lefril buyuracak
lardır. 

ERZURUM, 5 ( A.A.) - lran Şahı Hazretlerini karşılayacak he
yet ve lran büyük elçisi bı:gün şehrimize gelmişlerdir. 

Vali Bey lran ıeliri şerefine vali konağında bir aksam zivaleti ver 
miftir, 

M. Henderson'a 150000 imzalı bir 
sulh beyannamesi gönderildi 

LONDRA, 5 ( A.A.) - Büyük Britanya profesörler milli birliği M. 
Hentlerson'a 150 bin imzalı bir Sulh Beyannamui göndermiflertlir. 
Profesörler bu beyannamelerinde nazırdan silahlan bırakmaya müte
allik bir mukavelenamenin imza edilmesini temin için bir kere daha gay 
ret etmesini istemektedfrler. 

Muhafızgücü bisikletçileri 
KARAMAN, 5 ( A.A.)- Muhafızgücü bisikletçileri bugün saai 

15,JOaıa Karamana gelmişler ve şehiı'den 15 kilometre uzaktan piyade 
alayı ve idman yurdu bi•ikletçileri, klüp ve alay mümeaıilleri taralın
tlan çok samimi bir surette ka~·şılanmıştır. Yürüyüş anzasız ve güzel ol 
muştur. 

Adliye harç tarif esi 
Yeni kanun layihası ruznameye alın

dı. Layihanın ihtiva ettiği esaslar 
ANKARA, 5 (Telefonla) - bik olunması tasrih kılınm.ı,tır. 

yeni Adliye harç tarifesi kanunu Şu kadar ki vergi ve resi~lere ait 
layihası ruznameye alırımı,tır. La idari davalardan, kıymetı muay -
yihayı tetkik eden muhtelit encü- yen olmayan davalardan alınacak 
men hükürnetin Meclise verdiği pro maktu harcın alınması mazerete 
je ;uerinde cüz'i tadiller yapmı,tır. muvafık gfö.ülerek ona göre kay-
llarnııız haciz takiplerinde tahsil dolunm ... tur. 
harcının bir kısmınm peşin alınma Askeri mahkemelerden ceza 
sı encümence münakata olurımuf kanunile askeri ceza kanununun 
ve bunun dava açılırken almacak hırsızlığa taallUk eden faslma gö-
peşin harçlar için ileri sürülen re- re. hükm~lu?acak işlerde ve umu-
beplerden dolayı ekseriyetle tayye mıye~!e ımtıyaz ve kanun yolları-
dilmesine karar verilmi,tir. na mura~t hükümlerinde lıiyiha 

Layihanın dikkate tayan hü · nın, ceza ıtlerinde alınacak harç-
kümlerinden biri de devlete ait o- ların istifası maddeye dercolun -
lan ilim harçlarının alaka~ar~ar ta mu~ ve a_sk~ri efra~ m~tl.ak surette 
rafından verilmiyerek tahsıls~z ~al harçtan ıstısna edılmıqır, 
masına kar•ı dü~ünülen tedbır.dır. 
Muhakeme gö:·ülürken veya ıcra 
takiplerinde muamele sırasında a
lınacak müteferrik harçlar istifa o 
lunmaması halinde i,in yiirümeye 
ceği tabii ise de hukuk iflerinde 
hüküm hududundan sonra ilam har 
cmm verilmiyerek taraflar arasın
da uyuşulup dava ve ihtilafın ber 
taraf edildiği görülmektedir . 

Halbuki hazineye ait olan ilam 
harcının istifası lüzumu herhalde 
müsellem bir hak olduğundan bu
nun bir müeyyede altma alınma
sı lıizimeden olduğundan hüküm 
ve kararın verilmesinden itibaren 
iki ay zarfmda harcın verilmedi
ği takdirde bu harç ~ime t~hmil. e 
dilmi'1e ondan Malıye daırelerın 
ce tahdli emval kanununa göre 
yapılacak itiraz!ard_~ ~a ce~a işle 
rindeki harca aıt hukumlerın tat-

Kral Karolun seyahati 
BOKREŞ, 5 (Milliyet) - Kral 

Karol bu ayın ortalaı ına doğru 
Parise hareket edecektir. 

A vusturyadaki komünisler 
VlY ANA, 5 (A. A.) - Hüku

met, dağıtılan Avusturya Komü · 
nist Fırkasının, bütün menkul ve 
gayrimenkul servetine vazıyet e • 
dilmesini emretmiştir. 

Mançuri meselesi 
MOSKOVA, 5 (A.A.) - Tass 

Ajansı bildiriyor: Sovyet kıtasın
dan bir topçu müfrezesinin Man
çuı i hududunu geçmi' olduğuna 
dair Londrada İntiaşr eden haberi 
kat'i surette tekzip edilmektedir. 

TERZl CEMAL REY 
Mısıı· .ıpı:trtunanının 9 No. lu dairesİn:J 

nakletmi~tir. 
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İstanbul plim ŞEHiR HABERLERi 
Ve nihayet lstanbulun bir pla

nı olması ihtimali ltôal oldu. Uç 
tane fehir mütehassısı üç proje 
taslağı yaptılar ve tetkik heyetine 
verdiler. Bana lıalsa bunu bir tek 
mütehasasa yaphnrdım. Çünkü 
ml!fhur meseldir. Horozu çok olan 
yerde sabah geç olur. Buraıla da 
üç tane mütehauıa üç proje tasla
ğı verince bunlann her birinden 
birer parça beğenmeye kalkacak
lar. O zaman plan bir nevi hercai 
mene~eye dönecek. 

Rahmetli Hafim PQfaya atledi
len bir söz vardır. PQfQ Maarif 
Nazın iken her önüne gelene: 

- 'Ah fU mektepler olmasa, ben 
maarili gül gibi idare ederJm .• der
mi, .• 

Biz Je simdi: 
- Ah p ,ehir olmasa, lstanbul 

planını mükemmel yaparıJık .• di
yebiliriz. Netekim Karaköy köprü
sü Jüıpnanı Limancı Hamdi Bey 
gazetecilerden birile görüşürken, 
lstanbalu ele alıyor ve ( f'p!) diye 
fehri bir cennet haline getiriyor •• 
Yapar mı yapar? .. l,te liman mey
J,anda. .• 

Bu zata naazran ilk yapılacak 
qy, Galatasaray mektebinin bah
çesini meydan haline ve Taksim 
Üe T epebtlfl bahçelerini de umu
mi park haline getirrnekJir. Hele 
'Ağacamiini de yıkıp otomobil du
rak yeri yaphnız mı şehir düzeldi 
gitti. Ha! Unutuyordum. Bir de 
tramvaylarla yaya yolcuları tünel
den geçiriyor. Zaten lstanbulun 
sıkıntın da bu değil mi? Hele bir 
tünel geçmeye btlflarrak o zaman 
ifler diUelir •.• 

Ben lstanbul planının yapılaca 
ğınJan ümitııarun. Belki sizin ve 
benim ho""1tuza gitmiyecek bir 
plan yapılacaktIT. Lakin bu plan 
tatbik edilecek midir?. Bana ao
rananız tlerhal cevap vereyim: 
Hayır! Zira bu planın çabuk tat. 
bikına kafi paramız yoktur. Sene
lere ayınp tatbikata geçeceğiz •. 
Tabii is gayet ağır gidecek. Der
ken ~anla bu planı tatbik eden
ler Jeğişecek,zihniyet ve ihtiyaç
lar deği&ecek. O zaman denecek 
ki: ~ 

- '.Artık bu eski planı tatbik e
demeyiz. Şurasını Jeğİftİrelim ..• 
Burasını da tatbika paramız kôli 
değil. Onu da ~yle tadil edelim: 

Ve o zaman acelacaip birşey o
lacak .. Şunun gibi: 

Bir adam davetli olduğu bir yer
ele bir punç içmif, pek hofUJttl git
miş ve nasıl yapılır diye sormuf. 
Taril etmişler: Çay, biraz feker, 
konyak ve limon .• 

Eve gelmiş, karısına anlatmıf 
Oe ertesi günü bir punç yapması
nı rica etmif. Kadıncağız da tarif 
dairesinde pancu yapmıf, fakat 
kocası ağzına alıralmaz hemen 
tiilıürmüf .. Çünkü punç diye getiri 
len fey berbat, yutulmaz bir zık
kun olmuş. AJam sorm~: 

- Aman Ham1n! Nedir bu? 
Berbat birfey olmuş. Y olt.a yanllf 
bir fey mi yaphn? • 
Kadın cevap verrmş: 
_ Yooo! Tıpkı tarif ettiğin gi-

6i yaptım. Yalnız çay yoktu, kah
ve ile yaphm. Şeker yerine de bir
az ba! koydum. Konyak bulama
dmı. Senin rakıtlan ilave ettim. 
Limon da kalmamı,,ı. Biraz airke 
koydum... . 

lstanbul planı bana lfte bu çe
fit bi~ punç çefnisİ vermeye mah
lnim gibi örüniiyor. 

FELEK 
CEVAPLAR: 

Bir trttnç ku imzalı mttktup sahibine 

Hallini zekama bıraktığınız me
seleyi mdrtubunuzdan 4UllaJ1lına
d11n. Sorduğunuz zat gazetemize 
•rrf idari sebeplerle yazı yazma
llıaktadır efendim. F. 

Kariimiz l/ı6an Beye 

Bekarlık hakkındaki mütaleala
l'lıına tamamen i•tirak ederim. La 
kin bu mütaleaları n~redemeyiz 
efuıdim. F. 

Yeni iktısat 
Teşkilatı 

Vilayetin murakabesi albn
da bir büro teşkil edildi 
Mıntaka Ticaret ve Sanayi Mü

dürlüklerinin haziranın birinden i
tiibaren mülga olduğu dün lktssat 
Vekaletinden vilayete bildirilmiş -
tir. 

Ancak burada,_mezkU:r müdür· 
lükler iılerinin ve muamelelerinin 
devir ve tasfiyesi için viliyetin mü 
rakabesi altında bir büro teşkil o
lunmUftur. Bu ,büronun vazifesi 
muvakkat olup ilô aylıktır. 

Kanunen merkez kadrosuna da
hil olmakla beraber büroya memur 
edilen zevat §Unlardır: 

Mülga Ticaret Müdürlüğü Şir -
ketler Komiseri Hayrettin, Ticaret 
Müdürlüğü Mümeyyizi Nuri, mül
ga Sanayi Müdürlüğü Müfettişi 
Daniş, 1!'Ümeyyiızi Ekrem Beyler. 

Bu zevaıta dün vilayet vaartasile 
yeni vazifeleri bilclirilmiftir. Büro, 
Dördüncü Vakıf Hanmdalri daire
de mefgul olacak, muamelata vi -
)ayet nezaret edecektir. 

Memuriyetleri ilga edilen Tica
ret Müc1ürü Muhsin ve Sanayi Mü
dürü Refik Beylerin ve diğer me -
murların yeni vaziieleri ele bugün
lerde bildirilecektir. 

lktısat Vekaletinin tefkiliitı 
Büyük Millet Meclisince kabul 

edilen, lktısat V ekileti teşkilat ve 
vazifeleri hakkındaki kanun da 
dün vilayete bildirilmittir. Kanun 
1 Haziran 934 tariıhinden itibaren 
muteberdir. • 

Kanuna göre İktrsat Vekaleti 
fU vazifeleri yapar: 

A- KARA TİCARETİ: Şir -
ketler ve sigortalar itleri, dahili 
Ticaret Odaları ve bonalar itleri, 
atandardizasiyon işleri, kredi i-şle
ri, tarife işleri, ticaret mümessille
ri işleri, harici ticaret ve hariçteki 
Türk Ticaret Odaları işleri, Türk 
ihracat mallarına ve ihraç memle
ketlerine ait işler, ticaret mukavele 
naml!lerine ve ticari münasebetlere 
dair işler, milli ildısadı '.koruma it
leri, ecnebi devletlerin iktısadi ted
bir ve mevzuatına dair itler, neşri
yat ve propaganda ve turizm işleri, 
ihracatı teşkilatlandırma işleri. 

B - DENİZ TİCARETİ: Li -
man hizmetleri ve teçhizatı işleri, 
liman şirketleri işleri, milli ve bey
nelmilel deniz ve su mevzuatı ve ec 
nebi vapur işleri, devll!te ait vapur 
teşekkülleri işleri, hususi teşekkül
lere ait vapur işi •:i, havuz ve fabri
kalar işleri, klavuzluk ve yatlar iş
leri, hava ticaretine ail işler, tahli
siye ve gemi kurtarma ve fenerlere 
ait işler, deniz ve havaya müteal -
Jile fenni.tetkikat isleri deniz mah
sulleri ve avcılığı işleri. J 

C - SANA Yt ve MAADlN: Sa 
nayii teşvik işleri, sınai müHciyet >ı 
leri, el ıanatleri ve küçük sanatle
re müteallik işler, Sümer Bank ve 
devlet sermayesile tesis olunacak 
fabrikalar itleri, İf ve iJÇilere müte 
aDik işler, ölçülere müteallik işler, 
madenlere müteallik itler, maden
ler taharri ruhsatnameleri ve imti
yaz itleri, madenkömürleri ve müs
takkatına ait itler, madeni tetki
kat itler;i. 

D - Kara ve deniz nakliyatı ile 
liman, gümrük, belediyeler (müna
kalat) iskeleler ve r'1tımlar ve si
go~ta tarifeleri ve imtiyazlı şirket
lerın mukavelelerine merbut tarife 
)er gihi meml~ket iktıaadiyatına 
müessir olan işlerin alakadar veka 
Jetlerce ihzar edildikten sonra İcra 
Vekilleri Heyeti kararına arzedil
mek üzere ıon tetkik ve mütalea
larına ait işler. 

Tiftik piyasası canlanıyor 
Piyasada söylendiğine göre tii

tiklerimizin büyük müşterisi olan 
Rusyanın ticaret mümessilliği bu
günlerde alıcı vaziyete geçecektir. 
Bu suretle piyasanın hareketsiz va 
ziyeti salah bulacaktır. 

Borsada yapılan son tiftik satış
larında 44 kuruş fiat verilmiştir. 
Şehrimizdeki tiftik stoku S-Ol1 ola
rak 633 ton tespit edilmiştir. 

Piyasada Bradford ve Amerika 
borsaları için hiçbir talep yoktur. 

Barut inhisarı 
Umum müdürlük teşkilatı 

dahiline alınacak 
Tütün, Tuz ve Mu•kıral İnhisar 

ları tevhit edildıği zaman Barut ------------..,..--...., 
İnhı"sar 1 h. ı U Mu·· )arın Askeri Fabrikalar Müdür)u·· -ınm ,1 ıs ar a ,. mum • 
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Anadolu ve Rumeli Kavağı ilkmektep talebesinden muhtaç olan -
!ara Hilaliaibmer, her sene olduğu gibi bu sene de elbise, kundura, ço -
rap vesııire tevzi etmiıtir. 

Hililiahmerin fdkatli eli bu yavrulara, ber gün aıcak yemek ye
dirmektedir. 

Bir Leh ilmi 
Heyeti geliyor 

Heyet azalan türkçe 
konferanslar verecekler 
Yakında şehrimize Polonyalı ta

lebeden mürekkep bir grup gele -
cektir. Zaten her sene Leh talebe
lerinden bir lasım yaz mevsimini 
geçirmek için Karadeniz plajlarına 
gelmekte '\'e bu meyanda ·Bulgaris
tanı Romanyayı ve Türkiyeyi ziya 
ret ~tmektedir. Bu sene Wilno'da
ki L~ga Universiteai Türk şubesi 
Türkiyeye 12 kişiden mürekkep bir 
heyet göndermektedir. Bu heyette 
bu şubenin reisi Profesör Surey 
Clıan Chapchal ve M. K. Zomore
vvicz bulunmaktadır. Bu seyahatin 
gayeei Türk lisanını, Türk milleti
ni ve Türk idet ve ananelerini tanı 
mak ve Universiteler beynino'e bir 
münasebet temin etmektir. Heyet 
azalarının hepsi türkçe bilmekte -
dirler. Burada muhtelif ilmi konfe
ranslar vereceklerdir. 

Belçika heyeti gitti 
Prens Leopold de Croye'un ri -

yaseti altında olmak üzere şehrimi 
ze gelmiş olan Belçika Heyeti G:ün 
akşamki ekspresle Brükael'e avdet 
etmiştir. 

Yeni mahsul afyon 
Değerinden aşağı satmağa 

hiç sebep yok 
Uyuştunıcu maddeler inhisarı 

bu seneki afyon mahsulü ve fiatler 
hakkında bütün vilayetlere Mr ta
mim göndenniftir. 

Bu seneki afyon mahsulünün 
müstahsil tarafından geçen sene 
olduğu gibi değerinden aşağı bir fi 
atle elden çıkanlmama11 için ken· 
cfilerinin tenvir edilmeleri bu tami
mde valilerden istenmektedir. Af
yon fiatleri kinunueovvelin 14 üncü 
gününden itibaren inhisar idaresi 
tarafından sahit tutulduğu için af
yonu satarken müstahsilin daima 
bu fiati istemesi tavsiye olunmak
tadır. Diğer taraftan afyonun mor
fin esası üzerinden mUbayaaaı ka
nun iktızasından olduğundan ve 
morfinin ~e tesbiti köylü için mü' 
kül bulunduğundan inhisar idaresi 
ancak 75 kiloluk sandıkları bir el
den kabul ederek köy1üye yardım e 
decektir. 

Alakadarlann bu gı"bi satıtlar 
temin için icabında aralarında an
laşmalar ve birleşmeler yaparak İs 
tanbul ve İzmir merkezlerine mü -
racaatleri müstahsile bildirilmek -
tedir. 

İnhisar idaresi soft afyonlarmıız 
için şu fiatleri yeni mahsul üzerin
de esas tutmuştur: 

14 derece morfinli afyon 1120 
kuru§, 13 der:-ce 1040, l 2 derece 
912, 11 derece 792, 10 derece 720, 
9 derece 648, 8 derece 560 kuru~. 

1 Küçük haberler 1 
" Himayei Etfal Heyeti merkezi 

yesi a\in reis vekili Şakir Paşanın 
riyaseti altında mutat içtimaını ic
ra etmi·,•ir. 

'f. Etibba Odası İdare Heyeti dün 
mutat içtimaını yapmış ve 21 ha· 
ziranda yapılacak ikinci altı aylık 
kongre hakkında görüşülmüslür. 

Mikrobiyoloji 
Cemiyeti kongresi 
Dünkü kongrede idare 

heyeti intihap edildi 
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 

kongresi "Etibba Odası,, salonun
da Bakteriyolog Osman Nuri Be
yin riyasetinde toplanmıf, idare he 
yeti raporu okunmuş ve alkışlarla 
kabul edilmit, nizamnamede bazı 
tadilat yapıldıktan sonra yeni ida
re heyetile fen ve divan heyeti in
tihabına geçilmiş, birinci reisliğe 
Dr. İhsan Sami, oonci reisliğe Pro
fe!ılit' Rıza İsmail, Umumi katipli
ğe Dr. M. Zühtü, veznedarlığa Dr. 
Hami, aJalığa Dr. Vefik Beyler; 
fen ve divan heyetine bakteriyolog 
Osman Nuri, Prof. Server Kamil, 
Prof. İsmail Hakkı, Dr. Rafael, Dr. 
Şadi Beyler intihap edilmişlerdir. 
Müteakıben cemiyete prof. Dr. 
Sclıvvarz, Prof. Dr. Hin:h, Prof. 
Dr. OG>erndorfer, Dr. Muhiddin, 
Dr. Besim, Dr. Ekrem ve Dr. Ze
ki (Ankara) Beyler yeni aza alın
mışlar, makamata arzıtazimat edil
mesine karar verildikten sonra bu 
devre toplantısına nihayet veril -
m•ştir. 

Yeni kanunlar ---Dün Vilayete üç yeni 
kanun tebliğ edildi 

Nafia Vekaletinin teşkilat ve 
vazifelerine dair kanun, umumi nü
fus sayımı hak.kında kanun, Mat
buat Umum Müdürlüğü teşkilatı -
n;ı ve vazifeleriııe dair kanunlar 
dün vilayete bildirilmiştir. 

Nüfus sayımı kanununa göre 
1935 senesi• \? Türkiye Cümhuri
yetinde umumi nüfus sayımı ya
pılacaktır. 

Ve 1934 senesinde memleketin 
bazı kısımlarında nüfus sayımı tah
sisatından tecriit>e sayımları icı·ası 
na lstatiatik Umum Müdürlüğü 
mezundur. 

Matbuat Umum Müdürlüğü 
hakkındaki kanuna göre de bu lef· 
lrilita birçok vazifeler tevcih edil
miştir. Bu vazifeler meyanında tun 
lar vardır: Milli matbuatın inkılap 
prensiplerine, devlet siyasetine ve 
milli ihtiyaçlara uygun olmasını te 
min etmek, gazetecilik kursu aç · 
mak,matbuat mensupları birliği ve 
kulübü Vücuda getirmek, matbuat 
kongreleri toplamak, Türkiyeyi 
menf.eket haricine tanıttırmak, 
matbuat kanununun tad>ikine ne
zaret etmek, radyo, film ve tiyat
roları alakadar vekaletlerle muha
bere ederek kontrol etmek, istihba
rat, neşriyat ve propaganda itlerile 
uğraşmak. 

Üç aylıklar 
Malmüdürlüklerinde tev

ziata yarın başlanıyor 
Yetim, dul ve mütekaitler üç ay

lık maaşlarının verilmesine Malmü 
dürlüklerince yarından itibaren baş 
!anacaktır. Maaş bordrolarının tan 
zimi nihayet bulmak üzeredir. Ha 
ziran, temmuz, ağustos üç aylıkla
rı eski maaş gişelerinden verile · 
cektir. 

llAHKEMELERDE 

Nakledilen 
Mahkemeler 
Üç mahkeme daha "(eni 
postane bioasıııa taşındı 

Adliye yangınındanıberi Sultan
ah.mette T af1Dektep binasında ça -
hfJDakla olan İstanbul ağırceza ve 
üçüncü ceza mahkemeleri ile Be -
:roğlu adliye dairesinde çalışmakta 
olan ikinci hQkuk mahkemesi dün 
Y enİpostane binasına nakledilmit 
)erdir. BugÜJ\ de üçüncü, ciördüncü 
ve beıir.·i hukuk mahkemelerinin, 
pertembe günü de hirinci ve iıkinci 
ticaret d.n,irelerinin Y enipostane
ye nakledilmeleri muhtemeldir. En 
sonra icra dairesi nakledilecektir. 

İstanbul C. Müddeiumumiliğin
den : . 

Sultanabmette Taşmektı:pte bu
lunan Ağır ve Asliye Uçüncü 
ceza mahkemelerile. Beyoğlu Ad
liye binasıno'~ bulunan Asliye İkin 
ci Hukuk mahkemelerinin 6. 6. 934 
çar§amha gününden itibaren Yeni
postane binasındaki dairelerinde i
fayi vazife eyliyeceklerdir. 

1 i yankesici 
Kınalıada vapurunda yankesici

lik yapmaktan suçlu Hüsnü ve 
Mustafa isminde iki yaııkeaicinin 
muhakemesi dün neticelenmiş,Hüs 
nü 2 ay, Mustafa 4 ay hapse mah
kum edilmişlerdir. 

Kaçak tütOn 
Yenikapıda oturan Siranuş ve 

Keğork ismU,,de iki kişi tütün ka
çakçılığı yapmış oldukları için bi
rinci c~ada muhakeme edilmekte 
idiler. Bunların evinde yüz kilo tÜ· 
tün ile birer havan çıkmıştı. Bu hu 
sustaki muhakeme dün birinci ce· 
za mahkemesinde neticelenmiş s;.. 
ranu~ Hanımın ve Keğorkun birer 
ay hapislerine ve 235 lira para ce
zası vermelerine karar verilmiştir. 

Memnu mıntıkada · 
Eskişehirde ve Sıvas'ta yaptırıl

makta olan buğday siloları İnşaatı
nı kontrol etmek için lstanbula gel 
mekte olan mütelıauı• mühendis 
29 yatında M. Zeller trenle mem
nu mıntakadan geçerken dürbünle 
etrafı tarassut ettiğ·i ve bu hareket 
askeri memnu mmtakalar kanunu
na muhalif olduğu için Çatalca'da 
yakalanmış ve lstanbula getirile -
rek müddeiumumiliğe tevdi edil -
miştir. 

Müddeiumumilik M. Zeller'i Su! 
tanahmet birinci sulh ceza malıke
mesine sevketmittir.M. Zeller mab 
kemede, buraların memnu mmtaka 
olduğunu bilmediğini, dürbünün 
de boynunda asılı durduğunu söyle 
miştir. 

Mahkeme trenle geçerken dür -
bünle etrafa bakmayı tarassut ma 
hiyetinde addetmediği için suçlu -
nun serbest bırakılmasına, evrakı
nın ait olduğu mahkemeye veya 
makama tevdi edilmek üzere müd
deiumumiliğe iadesine karar ver • 
miştir. 

Çakmaktaşı kaça~ç1\ır1 
Barlının Küçük limanında bak 

kal Ali ve Bartınlı bald<al M uata
fa çakmaktafı kaçakçılığı yaptıkta 
rmdan dokuzuncu mtıau mahke
mesine verilmişlerdir. Dünkü mu
hakeme neticesinde Ali 6 ay hapis 
ve 825 ku~ para cezasına, Musta 
fa da 6 ay hapis ve 25 lira para ce
zasına mahkum edilmişlerdir. 

İtalyan prensleri İstan
bulu beğendiler 

Tenezruh için şehrimize geldiği
ni yazdığımız ltalya Kralı Hazret 
!erinin akrabasından Prenses Ma
ria o<! Savoie ile zevci Prens Con
rad de Baviere, Mbda' da Baron 
Fürstenberg'e misafir olmuşlardır. 
Prens ve prenses lstanbulu çok be 
ğenmişlerdir. Şimdiye kadaı:_ m~~e 
!erle camileri ge:unişler, Bogazıçın 
de ve Adalarda gezintil"r yapmı~
lardır. Bilhassa Topka~ı sarayı_ ile 
hazine daireı;İ ile pek zıyade alaka 
dar olmutlardrr. İtalyan r,rens~er 
latanbuldan bahsederken şehrın 
şayani hayret derecede güzel,, ol
duğunu ilave etmeyi unutmuyor -
lar. 

Ayasofya camiinde meydana çı
karılmış olan es.ki mozayıkları u -
zun uzadıya seyretmişler ve bunun 
emsalsiz bir kıymeti haiz olduğu
nu söylemişlerdir.Prenses ve prens 
bi:lhasıra Moda koyunu lstanhulun 
güzel manzaralarının cümlesine ter 
cili etmektedirler. 

~u~.~fi; 
Ecnebi kelimeler 
Dilimizin araı>Ça ve ace 

kelimelerden kurtulurk:m yem 
istilaya maruz lıaldığını, Şarkı 
kaçınırken Garpten gelen bir 
na kurban olduğumuzu bu süt 
larda birkaç kere yazmıf ve bun 
önüne geçilmesi için alakadar 
nn nazarı dikkatini celbetmişt 

Dünkü Meclis müzakeratını 
kurken memnuniyetle gördük 
Mecliste birkaç mebusumuz 
kelimelere karfı pddetle hü 
etmişler ve kullanılan kelimele 
miinalarını sorarak izahat istem 
ferdir. Kendilerine burada bilh 
sa lf!fekkür ederiz. Gazeteci ar 
daşlanmızın bu sütunlardaki g 
retleri, mebudarımızın Meclis · 
süsünden müdalaaları sayesin 
yakın zamanda bu meselenin 
knnden halleJilJiğini gördüğüm 
zaman sevincimiz bir kat Jaha 
tacakhr. 

Dil meselesinde levlıalôJe h 
aas olmamız liizımgelJiğini bur 
da bir daha tekrar etmeğe lüzu 
1Jar mı? 

Birı elbise üzerimize gelmiyors 
bunu deği,,tirmek için üzerimi 
gene gelmiyecek olan bir elbhe 
almayız. Muvalığını aranz. Çü 
kü aksi takdirde her emeğimiz b 
hava olur. ileride bir zaman g 
lir ki bunu da tekrar değiştirme 
mecbur oluruz. 

"Prot1pectus" kelimesini (1 
der) kelimesini kim anla~? De 
me lrannzca bilenlerin bile kol 
lıkla anlayamadıkları birçok kel 
meleri hiç kimseye sormadan alı 
kullanıyoruz. Halbuki bafka me 
leketlerde böyle bir vaziyet hiü 
olsa muharrirler kıyamet kopan 
far. AJen "Anglo Sakson" ola 
(lnJex Number) kelimesini bil 
Fransızları aynen kallanmamısl 
ve onu (Nombre indice) haİin 
lıalbetmi~erJir. 

Niçin Fransızların latince Yet 
rİnum kelimesinden aldıkları "V 
terinaire" keli.muini (baytar) y 
rine kullanıyoruz? Bunun için m 

aelii başka bir kelime bulunana k 
dar (hayvan hekimi) kelimesi 
pekiila kullanabiliriz. Belki he 
me itiraz edenler bulunur. Fak 
(hekim) kelimr:si nıis gibi türkç 
bir kelimedir. Arapçada "heki,,,. 

diye bir kelime yoktur. (Hakim 
vardır. Birçok eski Arap ve Yuna 
lilesollan hem (hakim) ve hem 
de (tabip) oldukları için tiirkçede 
bu kelime (hekim) şeklinde yayıl 
mı~ ve kullanılnn~ır. Bunun içi 
pek güzel bu kelimeyi kallanab" 
liriz. Niçin ecnebi malına mürac 
at edelim? 

"G eographie" kelinıesini ele 
lalım: Türkçelepn;,. (coğrafya 
kelimesi dururken bunu kullan 
maldaki hikmet nedir? Frannzl 
bile "Geographie" kelimesini Je 
yunancaılan almı,lar ve bu şekle 
sokm°'lanhr. 

Hiç unutmam "Devise" kelime• 
si ilk çıktığı zaman gazelelerd 
bu, daima "Doviz'' ~klinde inti 
ııar ediyordu. Bımun hiilô môntıst 
nı anlamayanlar pek çokhrr. 

Onun için, aman dikkat edelim. 
LUmu bir kepneke1e •Ürüklemiye-
lim! 

Mümtaz FAi 

l, __ e_o_R_S_A __ ı 
(İt Be•ke•mdaa alman cıet't'elclir) 

5 Haziran 934 
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d~rlüğüne iliive,i, feshedilen Barut ğüne devrine dair olan kanun muci 
Şırketinin tasfiy.,•İne kadar tehir hince, fabrikaların devrine başlan
e~ilmişti. Baru~ Jnhiaar idaresi ha- mıştır. İnhisar İdaresi Barut İnhi
zıran nihay'!lındc tevhide dahil ola sarı mamulatından olan barut, saç
r~'k İnhinr Umum Müdürlüği.\ teş- ma ve fi~eği askeri fabrikalardan a
kılitı dahiline alınacaktır. lnhi•ar- lıp satacaktır. Bu kabil maddelerin 
lar Umum Müdürlüğü, Barut İnhi- İmalatı Askeri fabrikalar Müdür -
sarının ~ adrosunu. inhisarlar kad- liiğü tarafından, satışı da inhisar-

1
. 

" Sıhhiye Müdürü Ali Rıza Be
yin riyaseti altında h.,r 3d'. günleri 
toplanmakta olan ıntın .. lma ko -
misyonu dün de toplanmış, hasta-

Mülkiye ve askeriye yetimleri · 
nin maatları 7 hazirandan 16 ha -
ziran akşamına kadar, askeriye, 
mülkiye ve ilmiye tekaütlerinin ma 
aşları da 17 hazirandan 21 bazira-

eylul teşrinievvel, t~rinisani 934 ' . . ~ 
maaşlannı isko~to ettirm ıstı".en 

l Çan:ıo•İC 
Albn 

rosu ile telif edecektir. lar Umum Müdürluğü tarafından nelere nit iaşe ve ilaçların ilınlcsile 1 
. . 

Barut İnhisarına ait olan fabrika idare edilecektir. 
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Heyecan kabiliyetinin çokluğun• 
dan doğan ve inıanı rahatsız eden 
bu arızanın tedavisi için hem umu 
mi hassasiyeti azaltmak, hem de 
faaliyet esnasında geleni kötürüm 
edici heyecanı kırmak lazımdır. 

Umumi ve birdenbire yapılacak 
tedavi korkulacak bir teY olma· 
dığına' kanaat getirmektir. Kat'i 
karar vereceği, bir it göreceği, 
kala.balık kar.11mda söz söyliye· 
ceği zaman, akselerinin selameti· 
ni tamamile mahveden sıkıntıyı 
azim ve irade kuvvetile ezmelidir. 

Su tedavisinin faydası olur; has· 
ta da iman ve itikat uyandırmak 
,artile ... İçeriden ve dıf"J'dan kul
\anılacak vasıtalar da böyledir. 
Haata inanmazsa neye yarar? ,. . .. 

Hassasiyetin, faaliyet mevkilerin 
de bu birikmesinin önüne geçmek 
ıçm en ıyı çare günün muhtelif 
metguliyetlerine muayyen ve kat'i 
sP.atler tayin etmek ve bunları o .11a 
ati erde batlayıp bitirmektir. Fik
rin bu zaptü raptile beraber ye~ 
de, içmede itidali gözetmek, gezıp, 
yürümek, uykusuz kalmamak, her 
ııece aekiz, dokuz aaat uyumak gi. 
bi umumi hıfzıssıhhat kaidelerine 
de riayet etmelidir. 
~ a~amile İyi olmak İçin bunlar 

yetıfmıyor. Sıkılgan ıerbest kaldı· 
ğı saatlerde ııkılganlığını ve on· 
dan mütevellit gülünç hallerini, ha
tırladıkça akıl ve muhakemesinin 
•es.ile onların doğurduğu gürültü· 
lerı boğmalıdır. Kat'i zafer aaati· 
nin hululünde bile tekrar mağlup 
olacağım diye korkar. Bu daimi 
sa.va' sayesinde, sıkılgan ve tutuk 
hayatta dileğine kavutmak için 
çabalayan en dayanıklı ve yılmaz 
bir adam olur. Nefsine itimat ede
mezken fimdi kendisine o kadar 
güvenir ki bu, onun için bellibatlı 
h r seciye olur. Dikkat, dütünce, ve 
İrade de bu egzehizle kuvvetlenir. 
Bir halde ki sıkılganlık ve tutuk-

Yeşil Hilalin gezintisi 
Y etilhilal Cemiyeti, azası ara • 

sında haziranın 15 inci günü bir de 
niz gezintisi tertip etmİJtir. Bu ge
zintiye, cemiyetin bütün azası da
vet edilmi§lerdir. 

Sabalıleyin saat 8.30 da köprü • 
den kalkacak olan vapur, Adaya 
uğradıktan sonra Y alovaya gide • 
cek, gece 21 ,30 da köprüye döne • 
cektir. 

Sünnet düğünü 
Kınalradada Çamlık gazinosunda 

Haziranın 29 unoo Cuma günü gün
diiz ...., geceye mahsus §ehit ...., bire• 
Türk yavrulannm oümıet düğünü mec 
canen yapdacak, bu ve.ıile ile den.iz ya 
"' ve eğlenceleri de tertip edileoek· 
tir. 

luk tedavi ile yenildiği zaman ak
lın netvünemaaı, ruhun metanet 
kazanması için bir teminat yerine 
geçer. Ondan müteenir olmayınız. 
Sıkılganın bir gün önce çevikliği 
atılganlığı, cerbezesi felce uğra. 
mı, gibi iken timdi gest'lerinin İn· 
celiği ve sözlerinin kıvraklığı ile 
bambqka. bir adam olmu,tur. Bö
cekken kelebekle,en ipekböceği gi 
bi... Ve bu kelebek birı konferans 
salonunun alkışları içinde uçarken 
çok yüluelir. Hele kadım alkı,ları 
içinde olursa ... 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

Milliyet'in edebi tefrikası: 97 

KANLI SIR 
Araba ağır ağır yola düzülmüt· 

tü. Çiftliğin hududundan çıkıyor
duk. Arabacının yanına oturan u· 
ıağa ıealendim: 

- Evladım, ıen artık buradan 
dön ! 

Araba durdu, Ufak yere atladı: 
- Bir emrin var ııu, beyefendi? 
- Hayır, oğlum. 
Utak, geri dönnıüttü. Arabacı 

sordu: 
- Nereye gideceğiz, beyim? 
Bu sualin cevabını vermek çok 

mütküldü. Fakat arabacıya. ciddi 
bir tavırla: 

- Samanlı köyüne! dedim. 
Arabacı bön bön yüzüme bakı-

' yordu: 
- Hangi Samanlı köyüne, be

yim? 
Kaşlarımı çattım, hayretle göz

lerimi kırptım: 
- Kaç tane Sam:ınlı var? 
Arabacı, gitt;kçe artan bir taac· 

cüple dudaklarını büküyordu: 

Yazan: Mahmut YESARi 
Size, yanlı, tarif etmit olmasınlar. 
Omuzlarımı kaldırdmı: 
- Belki de ..• Fakat Samanlı, di

ye hatırımda kalmıf. 
- Oraya baıka sefer gitmiş mi 

idiniz? 
Batımı geriye ittim: 
- Hayır ... 11 kdefa gideceğim. 
Arabacı, düşünmeğe başlamıştı: 
- O halde, ne yapalım, beyim? 
Cannn sıkkın bir eda ile kolları· 

mı kavuşturdum: 
- Oğlum, galiba, ıen buranın 

yabancısısın? 
Arabacı, bunu nefsine bir haka

ret saymıt gibi içerlemişti: 
- Be-yim, doğma büyüme bura. 

lıynn. 
- Buna şaıtım, doğrusu. 
- Neden beyefendi? 
- Evladım, komşu köyleri bil • 

miyorsun. 
Arabacı, gözlerinin aklarına ka

dar kızarmıştı. 
- ~O~fU köyleri avucumun içi 

L ~ ..... _._-'L-"! 
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* * * 
Üçüncü perde oynanıyordu. Şa 

dan, Re,it Ziya.yı öldürdü. Piyes 
icabı figüranlar cesedi kaldırıp 
dı,a.rı çıkardılar. Fakat bu cesedi 
kolis arasında da hareketsiz gö • 
riince f~ırdıla.r. Şadan, rengi a.t
mı•, katil rolüne devam ediyordu. 
O kadar muvaffak görünüyordu 
ki seyirciler. alkışladılar, a.lkıtladı
lar. 

S. M. 

TALEBELERE ve AiLELERE ILAIJ 
Ecnebi lisanları tedrisatında mütehassıs olan 

BERLITZ MEKTEBi 
BOtlln yaı açık olup, mllptedi ve •llterakki talebe için y.ııi 

kunlar vllcuda getirmek auretile tatillerden lıtifade ettirir. 
İşbu kuralar atideki llsanlarda timdiden başlamııbr. 

TÜRKÇE, FRANSIZCA, INGILIZCE, ALMANCA, iT AL YANCA v.a. 
1 Haalrandan 15 Ağuatoıa kadar yaa TARiFESi 

f stanbul • 373. lıtlklil caddesi Ankara • Konya caddesi 

ve 

- Sigortalarınızı Galatada. --Onyon Ha.nmda Kain 
O N Y O N SİGORTASINA yaptmnız. 

Türkiyede bilifasıla icrayı muamele ebnekte olu 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 3131 

bilirim. Ama tunu diyeyim, kusura 
kalma, beyim, hatırınızda yanlıt 
kalmıt olacak. 

Onun bu ııran karşısında dire· 
nip durmak manuız bir inattı: 

- Bu kadar dalgın adam deği
liın<lir. 

Arabacı, biraz evvelki hKldetin • 
den, asabiyetinden utanmıştı. Batı 
nı çarpıtarak mahçup bir aeale IOr· 
du: 

- Size dedikleri Samanlı köyün 
de kinılerde konaklıyacaktınız? 

Ben, bu suale evvelden hazırlan 
mıftım. Hemen cevap verdim: 

- O köyde kimseyi tannnıyo • 
rum. 

Arabacının fatkınlıktan elinde • 
ki kırbaç yere düşmüttü: 

- Öyleyse nereye gideceğiz, 
beyim? 

Hazırlıklı olduğum için soğuk • 
kanlılıkla söylüyordum: 

- Samanlıyı, bana, av için pek 
methettiler. Keklik, bıldırcın düıü· 
yormuı ... 

Arabacı bana karıı duyduğu ıay 
gıyı unutmuıtu: 

v - Be!İ.m, ayağının tozu, topra. 
gıyım, sızınle şaka etmiş olacak • 
lar. 

-
1 
Hayır, hayır ... Bana, eöyliyen 

yan ıt bellenıittir. 

dı, tekrar yerine oturdu: 
- Av içinse, ıizi batka yere gö

türeyim. 
- Nereye? 
- Doğru Alaçama çekeriz. Bu 

geceyi Alaçamda konaklanınız. 
Alaçam, ormanlık, koruluktur. lki 
saat ilerisinde fundalık ıırtlar da 
vardır. 
• - Seqin, Alaçam' da tanıdığın 
var mı? 

Arabacı, memnun memnun gül
dü: 

- Elbette beyim. Sizi, doğru 
muhtarın evine götürürüm. Köyün 
ağalarından da av meraklılan var
dır. Sizi payla,amazlar artrk. ..• 

Elimi alnımdan geçirdim, kısa 
bir tereddütle durdınn: 

_Alaçam çok uzak mı? 
_ Yok beyim, araba ile bet altı 

saat çeker. 
Gayriihtiyari güldüm: 
- Bunda da Y.anılmıyalım ~ . 
- Hayır, beyim. Görecekaınız, 

çok memnun kalacakamız. 
- Haydi, senin dediğin olısun, 

çek Alaçama! 
Arabacı, kırbacı taklattı, beygir 

kulaklarını kısarak tırraa kalktı. 
Arabıicınm ahiret auallerinden 

kurtulduğum iıçin biraz ferahla • 
mııtım. Arabada, •anrla ıarsda . .. . .. o 

YENi NEŞRIY AT 

Mülkiye mecmuası 
Her ay mwıtazaman intif&J' etmek 

te olan Mülkiye mecmuasrnm 38 nci 
saymı zengin münderecat ile çıkmıttır. 
içtimai ve siyasi ilimlerin her tubesi· 
- ait faideli ve kıymetli ya.zılar ta· 
§.Yan bu mecmuada Mülkiye ve Oni· 
ver&İte profesörlerinden birçoğumm 
etütlen bulunmaktadır. Bu nwhada 
Profesör Crozat, Profesör Röpke, Pro 
feeör Neumark, Profesör Nielaen'in de 
makaleleri vardır. Her nüshası çok 
genif bir münevver kütleaine hitap 
edebilecek bir zenginlikle çıkan Mül
kiyeyi okuyucıularımıza bilhaaaa tav
a.iye ederiz. 

Oda mecmuası 
lı.tanbul Ticaret ve Sanayi odaaı 

mecmuası intiııar ehniıtir. içinde bir 
çok krymetli muharrirlerin ya.zılan 
vardır. Karilerim.ize tav .. iye edeniz. 

A. İsmet Beyin Sumer Ul·kerleri na 
mı altında yazdığı manzum ve tarihi 
eeer intişar etmittir. Karilerimize tav• 
a.iye ederiz. 

Havacılık ve spor 
Havacılık ve Spor Mecmuasmın 

120 nci -yıu çılanıstır. Bu Myı baki 
kıaıten görülmeğe ve okunınağa layık 
tır. (K.ahnunan Celi.! Bey ve arka· 
datlan), (Stratoafer UÇUflan), (Ayda 
yanardai), (Londranm tayyarelere 
kar]ı müdafaası), spor hareke<leri 
mecmuarun yazılarını letkil ebneoJcte.. 
dir. Bu aayıda Server Ziyanın Türiı:çe 
ye çevirdiği {Daha, oğul). İIU\İnde 
bir Rus hikayesini okuyacaksınız. Ha 
vacılık ve sporu timdiye kadar gör
memit olanların mecmuayı tanunak ve 
sevmek için bu nüshayı gönneleri ki· 
fülir. 

Tercume hakkında bazı 
dUşunceler 

Çok değerli bilginlerimizden Bile
cik vailsi Ali Kemali Beyefendinin 
bir eserdir . En büyük Fransız şair ve 
muhlln'irlerinden aeçilmit parçalan 
parçalan ile, bunların tanmnıq yazıcı 
larrmız laNLEından tercümelerini ih
tiva eden kıymetli bir eserdir. Fran1.tz 
lisanını öğrenmek isteyen bütün va
tandaşlarnruzm ihtiyacı olduğu bir 
rehberdir. 

R.,..imli Ay Ma.tb~ı T. L Ş. tara
fından tabolunmll}tur. Taneai 150 ku
ruıtur. 

Arabanın aldığı yol, kafamın i
çinde çizdiğim İstikamet değildi. 
Araba, beni Alaçamda bırakacaktı. 
Fakat Alaçamdan nasıl kurtulacak 
tını? 

~la.çamda, aıkıcı bir miaafirpe~. • 
verlikle kartıla....,..ı. olunıam, bu
tün projelerim, plinlanm altüst o
lacaktı. 

V a.ziyeti, gayet dikkat, meha.ret 
ve n~akpt:le idare etmek lizımge
}iyordu. Acaba, bunda muvaffak o
labilecek mi idim? 

Bu yol, bana, &inüşü biraz §Üp· 
heli bir yol g>bi görünü}'Ordu. Fa. 
kat kalbim titremiyordu kendimi 
~ok kuvvetli hinediyord~m. Çift. 
l~en aynlırken çok zayıftım, ıi • 
nırlerinı çok bozuktu. y avaı yavq 
kendimi toplamııtrm. 

Yolda, arabacı ile komııuyor • 
duın: 

- Doğma büyüme bu taraflı • 
ynn, dedin. 

- Evet, beyim, 
- Evli misin? · 
Arabacl, kolunu ıaV'lln:lu: 
- Daha kur'anı çekilmeden, a

nam babam beni everdiler. 
- Çocuğun var mı? 
- Allah cümleninkini. bağıtla • 

ım, iki oğlum var. 
- Allah bağrtlaam... • 
Anıhac:ı. dafaa cok ııenc ıa vılır 

* • • 
Hili.I Spor Kliibü Riyaaetinden: 
Klübiimilzün senelik adi kongresi 

22 Haziran 1934 cuma günü saat 10 
da toplanacağından kulübe kayıtlı 
azanın yazılı gün ve saatte kJÜp bi· 
nasını teşrifleri rica olunur. 

TEŞEKKUR 
Babamızın cenaze mel'&ıiminde hazır 

bulunan ve elemlerimize ittirak eden 
muhterem zevata samimi teıekkürlerimi
zin ibliğına muhterem gazetenizin ta .. 
vaaıutunu rica eyleriz. 

Merhum ishak Tevfik Bey ailesi 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

IST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telelon: 22925. 

İzmir sürat yolu 
SAKARYA vapuru 

Her PERŞEMBE günü saat 
16 da Galata nhbmmdan kalkarak 
doğru lzmire gidecektir. Bu vapur 
her pazar günü saat 16 da lzminlen 
kalkıp doğru lıtanbula celecektir. 

lmroz yolu 
Her PERŞEMBE ciinü Ga-

lata nhtıınından ıaat 18 de lıir va
pur kalkar. Gidit ve dönüfte Gelibo
hı, Lapseki, Çanakkale iıkelelen uğ· 
rar. 

Karabiga yolu 
Her CUMARTESİ, ÇAR· 
ŞAMBA günleri ıaat 20 ele Top· 
hane nhtmımdan bir npur kalkar. 
Gidit ve dönüıte mutat iıkelelere uğ-
rar. .... ______________ __ 

Aınn umdeıi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Tilrkiye için Hariç için 

L. K. L. K. 
3 ayhiı .•••• • • • 4 - S -
6 '• • • • • • • • • 7 50 14 -

12 " .......... 14 - 21 -

Gelen eTI"ak seri ••rilmeı:.- Middeti 
seçen nüabalar 10 kuroıtur.- G.asete •• 
matbaaya ait itler İçin mü.diriyet. müra• 
caat edilir. Gaıetemis ilaaların mea•11Jiye· 
tini kabul etmez. 

dı: 
- o_~lların kaç yatında? 
- Bın on alt11ında öbürü on 

dördünde •• Nah böy~ boyuma 
geldiler. ' 

~abacı, beııim auallerimden a· 
çılın1ştı. Ne zaman evlendiğini, ÇO" 
cuklarını hangi sanate koyacağını. 
askerliğin~ arabacılıktaki kazancı• 
nı, zahmetlerini, hep birer birer ali" 
latıyordu. 

Onun aöyleyit tarzından, beniııl 
hakkımda ilk edindiği tiiplıeleri 
attığı anlatılıyordu. Alaçama gitti· 
ğİmiz zaman, muhtara, daha bati<• 
tanrcb)ı:Iarına, benim için muamma· 
ya benzer birteyler aöylemiyecek • 
ti. 

Arabacı, anlattı, anlattı. Y olıı, 
yarılamıt gibi idılc. Ben saatime 
baktım: 

- Yola çıkalı üç ıaat oluyor. 
Arabacı, dizginleri kastı: 
- Beygirleri biraz dinlendire • 

lim, bey. 
- Olur, evladım. 
Arab~cı, yere atladı, kotumlart 

gevtettı. Beygirleri kataodırdı, 
yem torbalarını da taktıktan aonr• 
bir ağa~ 4_İbine çömeldi. 

Ben de a~l>adan inmiıtim. Ye • 
rinden kımıldanıp kalkmak iatiyell 
arabacıyı, zorla oturttum. 

- Bitmedi-



lstanbul Radyo
sunda nakiller 

lstanbul radyosu netriyatının 
son zamanlarda ne kadar mükem
tııellett" ğine bütün radyosu olanlar 
tahittirler .. Türkiyede tanınmıt ve 
•evilmit bütün musiki sanatkarları 
son zamanlarda İstanbul radyosu
na davet edilmektedirler. İstanbul 
radyosu bunula da iktifa etmiyerek 
İti daha ilerletiyor, radyoyu bugün 
Avrupada olduğu derceye yükselt
mek için azami gayretini sarfedi
Yor. Radyoculuğun en mühim ihti
yaçlarından biri olan nakillere ~
lamasile İstanbul radyo netriyatıru 
bir kat daha zengillettirmittir. Kı
fın •ehir tiyatrosundan yapılan 
nak ilerden sonra Ate, · Güne' ku
lübünde verilen müsamere ve kon
serlerin nakilleri pek hota gitmek
tedir. 

İstanbul radyosu geçen hafta ga• 
Yet meraklı b'r nakil v:-.n"lai?" mu
't'affak o im uf, Avusturyalılar ile a• 
tamızda yapılan maçı radyo i e 
nctretmittir. Bunu sporcular kadar 
bütün radyosu olanlar da pek bü
Ytik bir memnuniyetle kartılıyor· 
lar. Çünkü her radyosu olan maçın 
evinde safhalarından adım, adım, 
haberdar edilerek oraya gitmeden 
maçı ,örmü, kadar zevk hissedi
Yor. 

lstanbulda olmıyanlar bile maç
tan ayn zamanda müstefit olmut· 
b.rdır. Nakillerin nasıl yapıldığını 
gecenlerde Pariste geçen bir maç 
repo tayundan kısaca bahsetmittik 

Umumi yerlerden yapılan nakil
lere reportaj denir. Reportajlann 
en heyecanlı ve meraklılarından 
biri sünhetıiz ki S"Jf"l" rP' ........ ,.. ;l ..... ,~ 
dır. Mikrofon stadyoma hakim bir 
vaziyette ulu~.:,,rularak ~r~---H 
İyi anlıyan bir reportör maçın de
vamı esnasında cereyan eden bü
tün vaz yet ve hadisat hakkında 
gördüğünü mikrofon önünde anla
tır. Meseli: Top fU oyuncunun aya
ğında .. Flanın kalesine yaklatıyor .• 
Aksi taraftan topu kurtarmağa gay 
ret ediyorlar... Bilmem kim vazi
y ti kurtardı, top gene ortaya doğ
ru ilerliyor .. Bilmem kimin kuvvet
li bir ~iitü topu falancanın ayağına 
ula,tırdı ... Top kal ye yakl.._.tı .. Bu 
dakikada ... takımı gol yapmak üze-
redir. Kaleci fU ve fU, fU hareketi. 
le topu tutup vaz ·yeti kurtardı, 
Muhakkaktır ki nekadar uğr.._.ı1. 

sa iyi bir reportörün maç hakkın
da vereceği izahat bir gazetede ve
rilmez. Bundan dolayı bu nakiller 
fevkalade kıymeti haizdir. 

İstanbul radyosu mühim maçları 
daima geçen cuma olduğu veçhile 
tıakledecektir. 

İstanbul radyosunun spor repor
törü radyoda spor hakkında ver
diği kıymetli konferanslarile d'n-

Richard 
Strauss gecesi 

Bu pauırtesi akfamı birçok Avru
pa raJyo iıtasyonlan torunu Üe 
birlikte görclrüğiinüz sevÜmİf bes
tekar Richard Straun'un aerle
rinden miireltkep /ıo,...,rler Jin/i-

yeceksiniz. 
Dünyada tanınınıt opera ve bil

hasa operet bestekarı Richard 
Strausı 70 ya,mı ikmal etmittir. 
Mumaileyhin eserleri içinde pek 
popüler parçalar olduğu kadar cid
di ve tiryakilerin hoşlandıkları o
pera beateleri de pek çoktur. Bes
tekarın 70 ne' yaşını bitirmesi mü
nasebetile bu pazartesi aktamı bü
tün Avrupa radyolarında kendi 
eserlerinden konser, opera ve ope
ret temsilleri verilecektir. Bu pa
zartesi ak~mki programlarımızı 
tetkik ederek bu me•hur besteka
rın eserlerinden beğendiğiniz tem
silleri dinlemenizi tavs:ye ederiz. 

oıuıe rin radyo ile dirilmesi 
Mcakovadan Berline bildirilen bir 

habere inanılacak olursa ölülere 
kısa dalgalı bir radyo mürsilesile 
havat vermek ;mkanı bulunmak ü
ze;edir. Profesör Smirnov isminde
ki tanmmı' Rus aliminin tecrübeler 
nelice•inde buna muvaffak olduğu
na dair haber veriliyor. 

leyiciler tarafından . pek sevilen 
Etref Şt!fik Beydir. Geçen maçta 
radyoda konutmağa sesi pek mü
sait olan mumaileyh reportajı em
salsiz olarak idare etmi' ve en u
fak teferruatına kadar herkesin an
hyacağı bir şekilde canlandırmıt
tır. 

İstanbul radyosu pek yakında 
daha başka yerlerde cereyan ede
cek ve kablo ile nekled;lmek sure
tile netre imkan olmıyan hadisatı 
Avrupadan yeni getirttiği son sis
tem bir tertibatla plaklara alarak 
bili.hare radyo ile netredecektir. 

Radyo meraklılarını pek sevin
direceğine kani olduğumuz bu ye
nil klerden dolayı karilerimiz na
rı_ıına radyo şirketine te,ekkür ede
rız. 

Turgut MITHAT 

MiLLiYET 

Mısr'ı 
Dinleyiniz 

Ml81r radyosunun İnfası bittiğin
den ve bundan bir ay evvel neşri
yal yapmağa bafladığından bahset-! 
m.,tik. Gesen ay daima Exı,laması
nı beklediğimiz komşu Mısırın 
bize Y<ıbancı gelmiyen neşriyatı 
nihayet ıiiç dört gün evvel başla
mıshr. 

Mısır merkezi gayet İyi isitil
mektedir. Akşam üzerleri pek er
ken saatlerde güzelce dinlenebi
len bu İstasyon Abu. Zaabal'da ka
inJıir. T ulümevci 484 metre uzunlu
ğunda tespit edümiştir. Ayni dal
.tada Belçikanın Brülnel postası 
da nefrİyat yapmakta ise de Mısır 
Üe aramızda denizin bulunması 
nqriyatın kolaylıkla gelmesine ve 
Brüksel tarafından hiç taciz ed~
meden duyulmasına imkan veri
yor. Mısınn 20 k ·1ovatlık istasyonu 
deniz tarikile alındığından karada 
olan ayni kudretteki istasyonlar
dan dört, bef misli daha kuvvetli 
istasyonlar kadar haı:aa. oluyor. 

Mısırda hu kuvvetli İstasyon
dan baııka daha üç merlıez yapıl
maktadır. Lüsern trılümevç llonle
ransında bu merkezin her birine bi
rer dalga uzunlu/iu tespit edilmiş
t". 

Bunlardan ikinci derecede "uv
vetlisi lskenderİ)'ede inşa eco. • ek
te olan 5 kilovatlık postadır. Tulü 
mevci 267 mel •edir. 

Üçüncü istasyon grupu da Kahi
rede bulunuyor. Bunlar daha za. 
yıltırlar. Birisi 222, diğeri de 210 
metre dalga uzunluğnda olup kud
retleri ıkiser kilovut anten ener
jisinde ol~caktır. Bu merkezlerin 
de kışın hatta yazın geç saatlerde 
işit:lmesi muhtemeldir. Memleketi
m;r.in cenup kısımlarından kışın 
bi~.'ıasa iyi işitileceği zannolunur. 
Mısırda ötedenberi radyoya kar· 

şı büyük bir merak ve alaka vardır. 
Şimdiye kadar epeyce amatörü o
lan bu memlekette bellibaşlı bir 
istasyonnun imal edilmemesi yü
zünden radyo meraklılarını epeyce 
üzmüş ve birçok Mısırlı radyo me
raklısı miirsileler yaptırarak arzu
lannı tatmin etmekte idiler. Fakat 
bu İstasyonlar pek zayıf bir takat
la çalışhklarından hariç memleket
~erden iş"tilmemekte idi. Böylelikle 
Mısır amatorleri memleketlerinde 
radyo neşriyatını ilk defa duyma, 
değiller. 

Birkaç gündenberi dinlediğimiz 
Mısır radyosu müntehap bir musi
ki rcpertuvarile tanzim edilm"ş bir 
opera musikisi neşretmektedir. 
Salıile yakın bulunan bu istasyo
nun Akdeniz ile bütün Eğe sahille
rinden mükemmel olarak işitilmek
tedir. 

Haber aldığımıza göre ne,,·"ya-

[ 1 RADYO PROGRAMI 
1 1 

10 Haz ran Pazar 
1 S TAN BUL: 

18,.J(h Pi· k n•f.~İ!ab. 1~,20: Aja":• haberler~. 
19.JO: Ti.irk mu•tKl neıtrıyab ( Elı7a H. lncı 
li. Olkü H. Sevim Selim H .• ) 21,20: Aj.na ve 
borsa. h!lberleri. 21,30: Bedriye Rusim harumın 
İttirakilt! dans musikisi. j 

Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
17: Dans musikisi ve hafif parçalar. 18: Mu· 

••b•be. - Polonya muaikisi. 19: Musah~be. -
P'l.\k. - Muhtelif bahisler. 21,4S: Torıno o· 
Pct-aaından naklen Pucininin HTOSCA,, ope· 
raaı. (lstirahatlerde haberler Tesaire.) 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m. • 
12: Radyo orkestrası 13: Haberler. - Plak. 

14: Plik. - Borıa. 18: Musahabe. 19: Jean 
Marco orkeıtrası. - Musahabe. - Pli.k.. -
konferans. 21,15: Taıannj, 21,35: Radyo or
lc.eatrası. - Konferanı. 23,15: Radyo orkestra· 
sı. - Haberler. 

175 Kh•. MOSKOVA, 1724 m. 
18,30: Musahabe. - T •ıanniH aeafonik 

lcoııaer. 22: Musahabe. - lorilizce neıriyat. 
24,0S: Jsveç netriyab. 

638 Kbz. PRAG. 470 m. 
18,30: Plak. 19: Hafif musiki, - Haberler. 

20,0S: Musikili musahabe, 21,25: Operet par
C..lat-ı. 

546 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,15: Toll siıan takırnı. - Noteli lıı.a.lıialer. 

2?: Piy-.O konseri. 20,30~ MuMh•be. 21: Mu. 
stlc.j)j bir popuri. 23: Ptaky cuı. 24: Bur• •İ· 
.. rı talumı. 
71 3 Kbz. ROMA 421 m. 

18: Taıannili konter. - Musaba~.,,.. plAk. 
~l.45: Siber'in eserlerinden "SAN MARTINO,, 
1"0tindeL.i opera komlk. - Mu•ahabe. 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
21,45: Puccininin 'TOSCA., operaıı. 

20 686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
ı,-: !li.k, - Relrliım. 21,10: T•gannili Ye ede· 

2
1 Sli.•are (Harpa ve kl!'man.) 23: Musahabe, 
3•20~ Kab .. eh.antt mwıikisi. 

952 VIY ANA 507 m. 
l9,2() Ru• halk baval•r•, Mü•ahabe, 21 Vi· 

~-•?a, Viyana kalacaktır, isimli radyo popu· 
~sı, 23 Son haberler, 23,15 Futbol düaya 

a.çıba dair haberler, 23,25 Dana rouailôıi. 

20
904 Khz. HAMBURG 332: 

_ _.30 Guntram iaimli Richard Strauss'un 
... u .. k'I· liF d• 1 

• t~maili, 23 Haberler, Zl,40 Muhte• 
ıt.nslar. 

!!So Kh •. BRESLAU 316 m. 
lı ~S.15 Piyano konseri, 19 Serenatlar, müaa
ı * e, 21 k•rı,ık musikili aetriyat. 23 Haber· 
er 23,40 Danı musikiai. 

1 1 Haziran Pazartesi 
l S T A N B U L• 

lR • . 
T·· ,30: r ranıııl!ea dl!'rs, 19: Konferans. 19,.30: 
K•ırk n~•••ıki netriyatı. (Ekrem, Ru,en; Cevdet 

h"" enıabı CcvJet, Şer'l!'f, lbr.ahi.nı beyler, Veci-

h.nz. VARŞOVA, 1345 m. j 
18,15: Hafif musiki. 19: Musahabe. 19,15: 

1 
Piyano refakatile taganni. - Muhtelif. -
bahisler. - Pl;il.. P Fö • 
plakları. 21.SO: Haberler. 22: Richard Strauss' 
an dojduiunun 70 nci yıldOnümü ıhunase~et.-ı 
le eserlerinden senfonik konser. - 23.20: Mu~ 
sahabe .. - Konserin devamı. 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m. 
13: Herıünkü nefrİyat. 19: F. Luca takımı. 

!0,30: Unnveraite. 20,45: Plik. - Konferans. 
21,15: Richard Strauaaun doğumunun 70 nci 
yılı münasebetile mumaileyhin sonatlarından 
piyano - keman konaer.i. - Konferans. 22: 
Richard Strauısun ••rkılarından. 22,30: Sere~ 
nat parçaları. 23: Haberler. 23,30: Kahvehane 
konıeri. 

175 Khz. MOSKOVA, 1724 m. 
18,30: Muıikili netriyat .. 19.J(h Offenbachın 

operetlerinden parçalar, 22.30: Dans musikisi. 
638 Khz. PRAG, 470 m. 
18,10: Taıanni. - Mu .. hahe. 18,45: Ke· 

man konseri. 19,10: Musahabe. - Almanca 
netri.yat. 20,25: ilk Çek musikisi. 22,10: Şiir 
ve musiki. - Almanca haberler. 23,30: Plik. 

546 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18.30: Aıkeri konser. 20: Dreatten naklen 

Richard St.rauısun °ROSENKA VALIER., i
•İınli operası. 24,15: Plik. 

713 Ku. ROMA, 421 m • 
18: Tapnnili konser. - Musahabe. •e 

pl&k n•triyab. 21,45: Cambari procramrnı il&• 

kil. 22,45: Muıahabe. 23,05: Hafif musiki •• 
dana parçaları . 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU 

21,45: Z.nıin ınuaiki neıriyab. 22.,46: Muıa· 
h.abe. 23: Oda 111uıi.kiıi konseri, - Pli.k. 24: 
Hahel'"ler. 

686 Kba. BELCRAT, 437 m. 
18: Popul.r tarkılar.- Musahabe 20 Şar-

kılar. ( pl1k ile) opera temsili. ' 
952 ViYANA 507 m. 

20,10 Salzb~rs köylü tar1olan, :ll,OS Ri .. 
chard Strauas un eıerlerindea 0 - ' ·ı. L 

O ld K b 
, eo.ı:onı KOD• 

ser s•a a asta ıua id•r-eaü:ııde) 2J MW.. 
telif, 22 T eda•i banyolarma clair U,ss So • 
ha~rler. 23,15 Bntnner caz talam'1• .n. 

904 Kbz. HAMBURG 332: 
20 Richard Slrauıa'un RosenLı:.-alier iıim· 

li. op~ra temsili, 23,45 Haberler, 24 Operet 
krahk Strausa'un valxlarından (tasauniliJ. 

950 Kbz. BRESLAU 316 m • 
2() Dreıt operaundan: Ricbard Struaaı-_n 

Rosen.kavalicr operaıı, 23,45 Halterler. 24.05 
Strauaı'un operet ve •ala musikisinden ta
s•nnih parçalar. 

12 Haziran Salı 
1 S TAN BUL: 

18,JO· Pl.i..k n~triy..-b. 19: Meıut Cemil B. 
tarafınr:lan çocuklara ınaaal. 19,30: Türk masİ· 
ki ı:ıetriyab (Keman Ret at 8. T anhur M .. ut 
Cemil B. Kanun Vecihe H. Muzaffer B. V•clia 

Kha. VARŞOVA, 1345 m. 
18,15: Balet musikiai pli.klart. 19: K.onfe· 

ranı. va, 20.15: Kahvehane mu•ikjai. - Mu· 
·~h"'_be. 21,15: .. FOUGERE ÇiÇEKLERi" i~ 
aımlı ~1allnowıkinin opereti. 23: Konferaaı. 
23,45: Haf.;f m"•iki ('pJ~ı ) 24: Musalıabe. 

823 Klu.. BOKREŞ, 364 m. 
13: Herıü.nkü net "r .. a ... ... . ı.., ... ,_ 
•ı. 20,30: Üniversite. 20,45: Pl&k. 21: K.onfe .. 
ranı. 21,15: Senfonik plAk. konseri. U: Kon
ferans. 22,15: Pl.&kların devamı. 23,Haberler. 

175 Kbz. MOSKOVA, 1724 m. 
21: Akıanı konseri. 22: .4.ln1anca neıriyat. 

23,~: Fransızca netriyat. 24,05: Felemenkçe 
neırıyat. 

638 Khz. PRAG, 470 m. 
18,45: Piyano kon•eri. - Muhtelif neıriyat. 

20,25: Karıtık konıer. - Musa.b.abe. 21: Rua 
musikisi. 21,30: Orkestra lı:onaeri. - Musa• 
habe. 23,30: Kuartet konseri, 

546 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,30: Popüler Macar baYaları. 20.20: Bert• 

ba salon takımı. 21: Muaalı.abe. 23: Ors kon.
sert 24: Farca• ıiıan takımı. 

713 Klız. ROMA, 421 m. 
18:-15: Hafif muaiki. - J\t"nh.habe. ve pli.k. 

neırı,atı. 21,45ı Or• muaiki•İ. 2215: "La 
notte ~ enea.i.ana., iıimli muaiki piy~s. 22,50: 
S.nfonık konMr. - Haberler 

ŞiMALi ITALYAN GRUPU 
2.1.45: Fra.nz Lehl.rrn "EVA., isimli üç per

delık operıeti, - Dan• musikisi. - Haberler. 
686 Kh•. BELGRAT, 4:17 m. 
20: Pli.k. UTaıanni?. 20,30: Reklamlar. 

20,40: Konferauı. (R. Strauıau) 20,SS: Strauıı 
u• eserlerinden tasannili kuartet konıeri. 22, 
SS: Radyo temaili. 23.10: Radyo orkeıtrası. 

952 VIY ANA 507 m. 
20,10 Beethovan .lı:onıeri. 21,30 Haftalık 

baber icmali, 22 Karrıık konser, 23 Haberl•r 
23,26 ATuıtur,,. hak. franuzca. koaferanı, 
23,30 HolEer'in idaresinde orkestra, 

904 Kbz. HAMBURG 332: 
21,10 Aeocben •Oll Tbarau isimli halk pi .. 

ai (Dacb.) , 22 Aktam koo.ıeri, 23 Habe"'""' 
ler, 23,30 Musikili neıriyat, 24 Masallara ait 
musiki parçalan. 

9SO Khz. BRESLAU 316 m. 
20 Hafif mu.iki ,21 Haberler, 21,10 Amele 

netriyab, 22 Dans masikiai, . 23 Teknik. 23,45 
Gece konseri. 

13 Haziran Çar,ımba 
ISTAPIBUL: 
18,30: FranaıEca der•. 19: Monoloi ıekir 

tiyatroı1 arti•tlerindeo. 19,30: Türk mua.iki 
neıriyatı. (Meıut Cemil B. Ruıen B. Cevdet 
B. Mustafa B. Vecih• H. Semiha H. ) 21,20: 
Ajans ve hor•• baberler.i. 21,30: Orkeıtra lı:oo
ıeri • karıtık proıram. 

Khs. VARŞOVA, 1346 m. . 
18,lSı Sall•t. tasaaoiU kon.ser. (Pıyano • 

bmall refak•tile.J 19ı Musahabe. :- Ors kon• 

Zelzele esnasında radyo 
Mart sonlarında Romanyada vuku. 
a gelen büyük zelzele esnasında 
Bükre~ ıadyosu Bükret operasında 
verilen bir opera temsilini nakledi- ' 
yordu. Zelzele ba,lar, ba,lamaz 
fehir lelafa dütmüf ve evlerini ter
ketmeğe kalkı~mıflardır. Bu sırada 
operada halkın bağrıtması üzerine 
opera tems:li de durmuftur. Bu es
nada Bükrefİ uzaktan dinliyenlt:r 
açık bulunan mikrofonun aldığı gü 
rültüleri ititmitler ve ne olduğunu 
bir türlü anlayamamıtlardır. Bila
hare mikrofondan zelzelenin ilin 
edilmeıile dinley:ciler tenvir edil
mitir. 

Macaristan' da: 

Peft& merkezinde sınar 
propaganda 

Macarlar son zamanlarda infa 
ettikleri 120 kilovatlık kuvvetli 
radyo istasyonları vasıtasile fabri
kaları için büyük bir reklam hazır
lamıflardır. Fabr;kalara konulacak 
m krofonlar ile imal edilen mallar
da ne gibi ham madde kullanıldığı 
ve bunların nasıl yapıldığı anlatı
larak radyo ile netredilecektir. Re
portajların çoğu ecnebi dillerde İc· 
ra edilecektir. 

Çekoslovakya'da : 

Yeni istirahat işareti 
Prag radyosunda program arala
rında Smetananın eserlerinden bir 
bestesinin hatladığı tekrar edilmek 
tedir. Stemananın bu motivi Çek. 
l ler için iyi bir propaganda tefkil 
ettiğinden Stemananın bu mot:v.i 
diğer Çek istasyonlarında da çalı
nacaktır. Fakat her bir istasyoniçin 
muhtelif parçalar seçilecektir. 

tın yüzde 75 şi sırf Arap ve Türk 
musiki:ri ile konferanslara, yüzde 
25 şi de Mısır ecnel.-i koı'onisinin 
hoşlanacağı neşriyatı ihtiva edecek 
tir. 
M~ır radyosunda .şimdi.ki hal

de hiçb • r reklam yapılmıyacaktır. 
Buna mukabil siyasi bir mevzu ile 
alakası olmıyan her hususta kon
ferans verilebilir. 

Fransa'da : 

GOnde iki kaçak mDrsrıa 
tutulmuş 

Fransada 1000 ne yakın ruhsatlı 
amatör mürsilesi vardır. İzin tera· 
iti biraz güç olduğundan kaçak 
mürsile kullananları.ı miktarı da 
günden, güne çoğalmaktadır. Bir 
kaç aydan beri Fransa poıta ve tel
graf idaresi kaçak n:ürsile kulla
nanlarla mücadeleye giritmit ve bu 
müddet zarfında vasati olarak gün
de 2 müraile meydana çıkarmı9tır. 
Şimdiye kadar 150 gizli İstasyon 
bulunmuttur. 

Amerika radyoları ve matbuat 
Amerikada "National Broadcas

ting., ile "Columbia Broadcasting,, 
radyo tirketleri ile Amerikanın 
matbuat ajansı 'Associated Preu,, 
arasında bir çok aydan beri devam 
eden gerginlik 1 martta nihayet 
bulmuı ve her iki tarafın arzula
rına uygun bir tekilde ihtilaf hal
lolunmuftur. İhtilafa matbuat ae
bebiyet vermiştir. Şöyleki bütün 
ajans haberleri gazetede inti~r et
mezden evvel bütün Amerika rad
yola:ı tarafından ajanslardan alı
narak neş.rediliyordu. Amerikada 
her evde bir radyo bulunduğundan 
bunun matbuata tesir etmemesi ka 
bil değildi. Matbuat ile radyoların 
i9tirakile bir ne,riyat bürosu te
tekkül etınittir. Bu büroya "Asso
ciated Press,., "Un:ted Press., ve 
(İnte national Newa Servis) ajans 
!arı ile yukarda İsmi geçen her iki 
radyo grupu ittir ak etınektedirler. 
Büronun vazifesi, günde iki kere 
ve beşer dakikadan fazla sürme
mek fartile güne ait en mühim 
hadisatı ihtiva eden haber cetvel
lerini tanzim ederek bilumum rad· 
yolardan neş;ettirmek olacaktır. 
Büro sansasyonel dahili haberler 
ile beynelmilel mahiyette olan mü
him hadisata ait havadisleri ayrı
ca bulletin şeklinde radyolara 
gönderilerek netrettirilecektir. Bu 
bü.onun te,kilinden sonra radyo
lar hususi reportörlerile b,..ka men 
balardan aldıklan haberleri rad
yolar ile netretmeğe nıezun değil
dirler. Fakat aktyalite iktıaat, ve 
fenni hadisata ait konferanslar 
vermekte radyolar seıhesttir. Yu
kardaki tahdidat matbuata reka
bet edilmemek için günün telgraf· 
lan için dü,ünülmü1 bir tedbirdir. 

Programın çalışma saatleri fÖY· 
ledir: 12 den 14,30 za kadar (ne
renin saati olduğu meçhuldür) Gün 
düz neşriyatı. 18 den 23,30 za ka
dar, a~am neşriyatı. 

Çek radyolarında yeni işaretler 

Komşu ve dost memleket radyo. 
suna d4!vamlı ve muvafa/kıyetli bir 
ne,riyat temenni ederiz. 

yat. 23,15: Dans musikiai. 
823 Kbz. BOKREŞ 364 m. 
13: Herrünkü netriyat. 19: Giğ~ Joneaco ta· 

lıunr. 20,30: Univer•İte. 20,45: Plak. - Kon
ferans. 21,15: Oda musikiıi. 21,45: Konferans. 
22: Taaaoni. 22,30: Keman konseri. 23: Haber
ler. 23,30: Kahvehane konıeri. 

175 Kbz. MOSKOVA, 1721 m. 
19,30; Mubtelif dillerde muMhabe. 
638 Klu.. PRAG, 470 m. 
18,55: Plik. - P.1uht4"lif netrİyat. 20,40: 

Popül~r muıiki. 21,45: Plak. 22: Orke1tra 
kon•eri (tacannili). -

546 Khz. BUDAPEŞTE. 550 m. 
19,.30: Musikili. nqriyat. 20,40: Muıalıa.be. 

22.30: Paleıtrina korosunun konseri. 23,20: 
Raca ıiıan. farkılan. 24,10: Maaahabe. 24,25: 
Dans muıikisi. 

713 Khz. ROMA, 421 ra. 
tS.15: Konıer (Ha.lif.) - Muıabab.. •e 

pliıklar. 21,45: Yeni Jtalyan operalarından par~ 
çalar. 11Baccoin Toscana., Müteakıben (La a?o 
aacella delta fonla.il•" isimli birer perdelık 
musikili temsiller. 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU 
21,15: Plak. - Mu .. babe .. - Us perdelik 

bir komedi. - Haberler. 
686, Khz. BELGRAT, m. 
20: Plak. 20,10: Beetho•ea konseri. - Rek· 

limlar, 21: Jubliyana operaam.daa nakil. 
952 ViYANA 507 m. 

20,10 Bando mm:~ Mi.s&habe, Baacloaun 
devamı. Aktüalite, 22 Res.iat sanatı, 23 Ha· 
berler, Müaahabe, 23,30 Holaer radyo orkeat4 

raıı. 

904 ıcı... HAMBURG 332: 
20 Musikili entimite isimli musikili piyes 

21 Haberler 21,10 Saar haYSamız (Konf ... 
rans, 21,30 Dana muaikiıi, 23 Haberler, 23,30 
DanSJD devamı, 24 Yeni oda musikisi. 

950 Kbz. BRESLAU 316 m. 
20 pli.k, 21 MG.aalıabe, 21,10 Sa.ar Konferans. 

21,30 Radyo orkestrası, 23,20 Haberler, 23,45 
Dans muıikiai. 

14 Haziran Perşembe 
1 S TA N B U L: 

18,30: Plak ne.riyab. 19,.20: Ajana haberleri 
19,30: Türk musiki fte9riyab. (Ke:meaçe Ke
.. .ı Niyas:i. B. Ut Hayriye H. Azmi B. Mü· 
zeyyen ll.) 21: Selim Sır..-ı B. tar1tfıodaa ko"• 
ferana. 21,38: Slüdyo caı •e la.D•o ore.kstrası.. 

Kbs. VARŞOVA. 1345 "'· 
18,15: Hafif muaiki. - Muhtelif. 20,15: 

Plak. - Spor ye&&ire. 21.12: Hafif muıiki 
(Kattowilz.ten naklea.J 21,50: Haberler. 22,15: 
Popüler senfonik konser. 22: Muaababe. 23, 
15: Dana 1nusllr.iai. 

823 Kbz. BOKREŞ, 364 m. 
13: Hersün.kü. neıriyat. tS..15: Mektep net· 

riyab. 19: Cr. Dinilr:o orkestruı. 20: Oar.-erıi
te. 20,30: Ricbard Waınerin. "W•lküreo opera· 
aı. (plik ile). Yeya Torinodan naklen R. Straas 
aan ,.SALOME" oper•sile Lua.ldinin (L' Arle· 
quin furieux.) operası. 

175 Kbz. MOSKOVA, 1721 m. 
19,30: Muı~h&.be. - 811.lalayka musikisi. 22: 

Alman.ca .n.eırıyaL Z3: Franaızca netriyat. 
638 Kbz PRAG 470 "'· 

İatirahatlerde her merkezde muh 
telif işaretler ve havaların kullanıl
dığı malumdur. Çekoslovak mer
keılerinde timdiye kadar kat'i bir 
isf rahat itareti kabul edilmemiş ol 
duğundan birçok tecrübelerden 

.ki.ıi. 23,15: Pl&k. 23,30: Piyano konseri. 
546 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,30: Fridlin i4resiade orkestra. 20,50: 

Hitabe. 21.30: Konaerva.tuvat-dan nalı.il. 24: Si· 
gan musikisi. 

713 Kbı:. ROMA, 421 m. 
18: Tac11.nnili konser, - Mubtellf hahi~ler, 

pliıklar. 21,45: Tagannili. senfonik kon,er. 23: 
Danı muıikiıl. - a.Hberler. 
ŞiMALi !TAL AN GRUPU, 
21,45: Richard Stta.uasun "SA.LOME .. ope

rası. - Mütealaben Lualdinin.: (Le furit di 
Arleccrimo .. operası. 

686 Kh,. BELGRAT, 437 m. 
20.30: Plak. - ReklAml•r. 21: Se-nfonik 

konıer. 23~ aHberler. - Kahvehane konseri. 
952 ViYANA 507 m. 

19.25 Richard V•sner'in Der Rins d•a Ni
belun&"en ile operadan naklen Si•sfried ope~ 
ralan. 

904 Kbz. HAMBURG 332: 
20 s ... ins kummedi isimli temsa, 21 Habe-r· 

ler, 21,15 Hallıc tarkılan S. Vaıner, 22 Akıam 
konseri, 23 Habe."r1er, 23,20 Kurt. G. Sell'in 
müıahabesi, 23,.30 Musiki, 24 Alman ba.lk 
danaları. Gece musikisi. 

950 Kb.z. <JRESLAU 316 m. 
20 Ak.ıam. konıeri.,. 21 Müsababe, 21,15 

Va.aer'in eserleriadea t•rkılar, 22 Oderle
riaden ıarlul&r: Ode.r nehrinde bir .,ece, 22,30 
Şiirler RöHser, 23 Miisahabe, 24 Halk dan•· 
ları. 

15 Haziran Cuma 
1 S TAN BUL: 

12,30: Plak ne•rİy•lJ. JS,30: Pli..k ne.,riyab. 
19,20: Ajanı haberleri. 19,30: Türk mw•iki 
netriyatı (Mesut Cf!mil 1 Ru1eıı <A-~d•t. La•ta• 
cı Ovrik. beyler, Vttih.e, Mediha, Nazan ,,.. 
Fe.-idun hanımlar.) 21,20: Ajana ve borsa ha .. 
berleri. 21 ı30: Ra~yo orkf'•traıı ta1'&fındaa 
.Siıan rnuıikiai •t!; hafif musiki. 

Kh•. VARŞOVA, 1345 m. 

17: Hafif mu.ıiki. 18,30: T a.canni. 18,50: 
Piki.. - Muıahahe. 19,15: Piy•no ile ıonat• 
lar. - Muhtelif. 20,20: K.ah•ehane koaaer.i. -
21,lS: Senfonik orkestra konıeri. - Hab.r
ler. 22,12: Konserin deYaını. - Maaababe. 
23.16: Dana m.usik.İ•İ • 

823 Kbz. BOKREŞ, 364 m. 
13: Her.ünkü nll!triyat. 192 Motoi orkestra• 

aı. 20.30: Oni..-ersite. 20,45: Plak. Zl: Konfe
rans. 21,15: Viyolo~•I konaeri. Zl,45: Kon~ 
feranı. 22: Tapooi. 22.,30: Çift piyano konae• 
ri.. - aHherl•r. 

175 Khz. MOSKOVA, 1724 m. 
19,30: Musahabe. - M•aik.ili neıriyat. 21: 

Kanıık kon.ser. 22: Çekçe netriyat. 23,05: ln· 
ailU:ce neıriyat. 24.05: Almanca ae,riyat. 

638 Kha. PRAC 470 m. 
20,.30: .. Konu. Kr•llıiı., isimli opera temıi

IL 

546 Kb.s. BUDAPEŞT-, 550 m. 
19,35: Borsa siıan takımı. - Muıahabe. 

21: Belceffi aüvareai.. 22,50: Kah••haııe kon
a.eri.. Z3,30: Opera ta.lumırun konaer.i. 24,.30; 
.Kurina aİga• takımı. 

421 -

Bu akşam - Z3,20 d~ Münih 
metkezinde ,arkı söyliyecelı olan 

Lüly Preisig 

Amerika radyolarında 
mene!lilen sözler 

"N.B.C.,, Amerikan radyoların· 
da söylenmesi menedilmit olan 
teYler bir ti.mim halinde bütün A
merikan radyolarında söz aöyli
yenlere bildirilmittir: 

1 - Radyolarda dua haricinde 
veya temenni olarak "Allahtan te
menni ederiz,, şeklinde olmadan 
bu ismin ağza alınması menedil
mittir. Ancak bir idi.sik temsil es
nasında "Allah,, tan bahsedilebilir. 

2 - Herhangi bir kimsenin 
dini itikadını rencide edecek söz 
veya fahsi iddia radyo ile netredile 
mez. 

3 - Tahmin üzerine veya yan
lıt olması ihtimali olan iddialar rad 
yo ile bildirilemez. 

4 - Adabı mua,erete mugayir de
recede açık tarkı -ya ,akalar 
memnudur. 

5 _ Bir kinıaeden itidilerek doğ 
ru olduğuna kani olmadan biT ba. 
berin netri memnudur. 

6 - Halkı ~tırtacak yıı.nl!Ş fi. 
yatlar ve tüccara ait fiyat listeleri 
radyoda netredilemez • 

7 - Radyolarda maddi mü..,&a
kalar ile diğer radyolara rekabet 
edilecek ,ekilde hareketlerde bu· 
lunmak yasaktır. 

sonra esaslı istasyon i~retleri ka
bul ve tesbit olunmufbır. 470 met
re uzunluğundaki Prag merkezin
de Smetananm harpa motivi oJaıı 
"Vatanın, parçasının~ notJan
nın kullanılması kabul edilmittir, 
Prag 2. de Sokol martının bat no
taları; Bratisla va istasyonunda isti 
rahatlerde "Slovakya, Uyan!,, tar
kısınm başı; Kaşovıı. merkezinde 
de milli bir tatkının başlangıcı 0 • 

lan "Ey dalgalar, ey ormanlar,. şar• 
kıaınm başı; Ostrovada Janacek, 
~rlularmdan "Pilek,,ten bir parça 
~a~maca~tır. Brüno için henüz bir 
ıatırahat ıfareti tespit edilmemiştir. 

ŞiMALi iT AL y AN GRUPU 
21,45: Varıyele neıriyah. - Mütealub.a 

bir perdelik komedi. - Haheırler. 
686 Klu. BELGRAT. 437 m. 

20,30: Rad10 orkeıtra•ı. - Rekl~m. 21ı z...., 
replen nakil 23: Haberler. - Rek11m. 

952 ViYANA 507 m. 
20·10 Hafif muıiki (Haiz• radyo orkestra" 

sa, Müuhabe 21 Eski Tirollu ıö,,..ı,.. ıen.lik: 
leri, 23 Haberler, 23,20 Ork.eılra lıtonaerı 
Sellfonik. 

904 Kb.z. HAMBURC. 332: 
21,05 Alman tarkıları. 21,45 Müıaha.be, 23 

Haberler- Zl,20 Dört büyük B isimli se.nfo• 
nik orkestra, 24 Alıı:tam. maıikiai. 

950 K.hs. BRESLAU 316 m. 
21,15 Almaa ıa.rlulan, 21,45 Müıahabe. 22,30 

Piyano konseri Ş.:.be..-t 0 Şuma•. 23,20 Hal>er
l•r, 23.SO Dans musik..iai. 

16 Haziraıı Cumartesi 
Kbs. VARŞOVA. 1345 .,, 
190 15: Oda mıuikisi (Trio). - Musahabe. 

20,15: Hafif muoiki. 20,50: Haberler. Vo. 21,0S 
Polony• muaikisi (Piyano • lıı:eman.) 21,30: 
Esperantoca. muaalıabe. 21,40ı T apnnili piyo• 
no konseri. - Muhtelif. 2ı,l0~ Hafif maıi.ki. 
- MQsalıabe. 23,10: Dana pli.klan.. - Ma
sahahe. - Dan••• de•amı. 

823 Kb.z. BUKREŞ, 364 m. 
13: Hıcraünkü neıriyat. 19: Pricolid orkeı~ 

traaı •. Z0,15: Pliı.k. 21: Ko.Ueranı. 21,15: 
Plak. 21,45: Plôk. 22,15: Mu•ababe. 22,35: 
Pli.le. 23: Haberler. - Plü. 

175 Kbz. MOSKOVA, 1721 m. 
19,30: Mtu•hAhf' - Taıannili ko•Mr· 21f 

Aktanı musikili. 22: At ... oca n .. riyaL -
Fransı:ıca. - t:.apa.nyolca. 

638 Kbz. PRAC. 470 m. 

20: Pl&k. - Mosaha.be- 20,35: Opa:ret ma.ı 
ıikisi. 21,35: MateLaf,,e ZZı Orke•tra. 23,15: 
Plak. 23,30: Brüno radyo orkestraat. 

646 Kbs. BUDAPEŞTE, 550 m. 

19: Dan• musikisi, 19,30: Maıahabe. 20: 
Plak. 21: Viyanedan nakil. 23,10: Torosato 
konıeri. Z3,40: Danı muaik.İ•İ .. 24,15: Tollo ai
s•n tabmı. 

713 Kh.z. ROMA, 421 m, 
18,10: Konaer. - Muhtelif. 21,45: Birer per• 

delile iki musikili temsil. 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU. 
21,45· Orkestra. lır.on•er.i. 23: Dana maaiJü .. 

si, - aHberl~r. 
6116 Kbz. Ku. BELGRAT, 437 m. 
2l· Tııanni. - Reklamlar. Popüler taı•n-

nili sü.-are. ~: Dans musikisi. - Danı 
pl.1.kları. 

952 ViYANA 507 m. 
21 Konser nakli, 22.45, Haberler, 23,0S 

Holzer t..luau. 
904 Kbz. HAMBURG 332: 

20 Ta.-annili mecmın farluiarı Bariton, 20,30 
Dünen isimli ıkeç 21 KıM haberler, 21,15 
Karıtık neıriyat, 23 Haberler, 2..'l.20 Mu•i
kili karı•ık nıetriyat, 24 Dana musil..iai, 1 Danı 
ınuıikiıi. 

9SO Khz. BRESLAU 316 m. 
20.30 Haftannıı lıaberleri, 21,10 Mus~ili 
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Esnafın kazanç vergisi 
nasıl alınacak? 

Kazanç komisyonunca esnafın bir 
günlük kazançları hakkında 

tanzim edilen cetveli neşrediyoruz 
3-Motörlü paur U11lıı.lan: (tJ ı 

snuf nnıf •ııuf 

1- 4 
.... 8 
8-12 

12-50 • 
• 

1 c:i 
280 
400 
800 
800 

2 ci 
280 
400 
600 
800 

4- Motörlü p11saır Jı.•:rıls.lan : 

s 

1- 4 tona llatbr 160 
&-10 il 240 

10-15 " 320 
t>20 " 4tJO 
20-22- ,. 480 
25.50 • 560 
Motörlii motöraüz dubalar : 

(Layter da)ı,iJiı) 
1- S tona kod.r 400 
6-11 

11-17 
17-23 
23.29 
29.35 
35-40 
40.50 

• 

.. 
• .. 
• 

550 
700 
850 
950 

1100 
1300 
1500 

160 
240 
320 
400 
460 
560 

400 
550 
700 
850 
950 

1100 
]300 
1500 

6- Yolca •• teıw-.züb motörleri : 
J- 2 toaa L.adar 240 240 
2-4 " 360 360 

4-10 .. 500 500 
10- 15 ., 650 650 
15-60 ,. 720 720 

7 Varka Te au b71k 
ları (2) 

8 - Sandalc-.1ar 1 

A - Mu,amh san-

80 60 

3 cii: 
280 
400 
600 
800 

160 
240 
320 
400 
460 
560 

400 
550 
700 
850 
950 

1100 
1300 
1500 

240 
360 
500 
650 
270 

60 

dallan 40 40 40 
(2) Bir tondan bet tona kadar olan k~-

7ıklar. 
B - Dalgıç sandal
ları 

C - Gemiler yana .. 
µrak bakkaliye eş-
7311 ıatan sandal
lar (BomboUar) 
D - lsW.bul limanı 
ıskelelerinde çalı-
pn ve bi.r tondan 
a~iı varkalar 

9 - Bıı listeye dahil 
bahri vesaitte ecir 
olarak: çaJ11anlar : 
A - Dahil ve hariçte 
tal.ı,an yük motörlcri, 
tenu~üh motörJeri 
Te motörlü pazar 
loyoklar : 

1-Kaptan 
2-Şöfer 
3-Serdümen 
4-Ta1f• 

Diplomalı 

ıoo 

200 

55 

175 
125 

Diplomaaız 
1-- Kapta._ .150 
2-Şöfer 100 
3 - ~rdümen 80 
4-Tayfa 60 
B - MotörJü dubalarda ı 

1- Şöfer 
2-Ta1 fa 

Diplomalı 

Diplomaaız 

125 

100 

150 

40 

120 
100 

100 
70 
65 
45 

100 

100 

100 

25 

100 
75 

80 
50 
50 
30 

75 

1 Ş&fer 100 70 50 
2 -- Tayfa 60 45 30 
4.:. Mut&r•\aa pazar 

lc.a1ı"ları (4') 
J - EciJ" nndalcı 

•e kürekçi 50 35 20 
2- Sefain bt>Jrçiltti 50 40 40 
1 - Hamal boı•lor 160 ]20 20 
2- Kitipler 80 60 40 
3- H .. ııtnlall' 80 60 40 
4- Küfe~ilcr 50 60 40 

Erlı:ekler Kıımı 
1 - T esaAhlar (Para 

alan) 70 50 3S 
2 -· ... Natır I Kuru,a.yıc:ı) 50 40 25 
3- Yıkayın (Tcll-.•) 45 5 25 
31- KCi•hnc:ı 50 40 30 

K adın1•v K.ıa11n 
l - Uıta (Y•"•J'M"ıj 30 25 20 
2-Ana kadın (lliımetç.i) 25 20 15 

(•)Beş tona kad.r ~lan varh ve s L... ~ 
larile alelumum ••nd•llarda. 0 ""Yl•-

Meyva Kabzima! eanalı 
1 - Madrab•zlar (Danlar 

••••~ tınıllara tef. ri• edilmeıniı olduk. 
ı...,, lu.bi her.birlerinin 
Japtıiı İf yeJcd.ii•rine 
Y•kın TR~i1ette bulun~ 
OlUJ oJm.aıı•a bi· 
"ilen.) 200 

2 MahaUe flralannda ' 
• .,.._,. kiife ile •eJ'• 
el T•J'• merkep ara.hat. .. 
rile ••T"'a aatan-
ı .. \Bualar •••s•-. 
... ,f ara tefrik edil•e
•it oldal&ları a,ibi 
t..e.r birlerinin. J'•P-
tıiı it yekdijerine 
Y••ın ••ıİJ'ette bu
Junmaı olmauaa bi-
bmHn) 60 

(1) Banlar Istanbul iakeleltti arasında 
erzak: ve saire taşırlar. 

- -- ~ - -

3-Sey1ar LahzimaUar 
(Çiçek, meyva, tur .. 
hında salatalık, bot-

lci 2ci 3cii 
sınıf sınıf aıruf 

($) (**) , ... ) 

tan •• emsali), 800 300 
4- PasaFlarda MJ'Y•r o· 

]aralı: me~a satan. 
lar (Bunlar eaa11en 
sınıflara tefriL edil· 
memit oldulı:lan cihi 
her birlerinin J•Phİı 

iı yelr.diierine ya)un Ta· 
TİJ'ette bulonmuı 
olmaaına binaen) 150 

5- idarehane sahibi 
ıneyYa kabıim•llan 
Te dükkincı manav· 
lar ve lcuru yemit
çiler neulinde ça• 
htanlardan ı 
A - Utoklar 60 50 40 
B - Ki.tipler 130 100 70 

Kahveci, Kıraath«neci ve mevaJJı 
küuliye satmıyan Gazinucular 

1 - Kah•eh.ane, çayhane 
Te kıraathanelerde mÜs· 
tahdem olanları : 
A - Olakçı 120 eo 80 
B - Guıon 80 60 40 
C - Y arduncr temiz-

li Jt 1apanlar) 40 30 2S 

Mağaza, Aparhman kapıcıları 
• ve odabaınları 

1 - K-.pınlar ( Apavtr- , 
rn•n, maiaza, pen-
•İyon Teemsali) 100 80 35 

2-Pantiyonc:ular oez .. 
dinde çal.ıanJar 100 80 35 

3 - Apartırnan oda· 
baııları Bunlar 
yalnız büyük aparbm.an· 
)arda bulunur. Bu 
itibarla .hep•İnin tı· 
nıh birinci olup ikin-
ci ve Üçüncüleri 
yoktur). 170 O O 

Kaldırımcı ve yol yapıcı esnafı 
1- Kaldırımcı 125 100 80 
2- Laiiımc:ı ( M~c:ra te-

mizleyki) 100 70 50 
3 - Yol kazıcısı 80 60 40 
4 - Kaldırıma •• mec:. 

nc:ı çırakları 30 25 20 

lstanbul kasapları 
1 - Mezbahada topta.n 

ha1van kestirip dült-
Jcanc:ılara aata.nlar 1000 800 500 

2- Puar yerlerinde aey· 

pr surette et talanlar 500 300 200 
3 - Mahalle arJarın-

da elde "l'eJ'• arkada 
Teya mt>rlı:ep ve em
aali nakil Tatıtala
rile teyyar olarak 
so1caltta satanlar- 150 100 50 

5 - Dük\.An ••h\bi Nt.
••P •• aakatçalar 
ne•dinde çabtanlar. 
Ko1unu ilk d t>fa yani 
çenıt>lde ilı::~n parçala-
7an aanatkarlar : 
A - Te-zeıİthtarJar 120 100 70 
B - Kaai1erJer 100 70 50 
C - Çıraklar 50 40 30 

6- TaYUkç.ular nezdinde 
çalıtanlar : 
A - T•:r.sİıhtaırlar a.a-
bcıl&I') 120 110 70 
B - Yolucul•I' 120 75 50 
c - ç, ... ,.. 50 40 30 

Lokantacılar 
J-:- Seyyar Ciier ve et 

kebapçı, lcöfteci, pilay4 
CJ Te piırnit baı, pj. 
ya:r. n: mahallehi •e 
emuılini •atanlar 100 50 30 

2-Seyyar Mezeci (Me7 .. 
Mne Te aazinolarda 
Nrdalye, midye do1-
maaı •• b.ldı: dol
•••• T• emsali &atan-
lar) 120 100 80 

3 - Lokantacı, •tçı, ke
bapçı, lsöftec:i, pi· 
yazcı, ciierci, i9lr.:en
Nci, pa•tacı, d1'n•İn•, 
b.r, bahçe, park, mah,a .. 
il.bici •• em•ali yer. 
l•rtla çal14anlardan ı 

Marancozlar için : 
(*) Çıraldık devresinden aan'atlr.lr i.tçiliic 

nam:act olanlar. 

( ••) Meslcj:ioin bir kıammda tam n bir 
kmmmda niıbi vukufa malik olup mesleiinio 
buhanıri bir işuu kendi kendıne itmam ede
meyip ba,. hususlarda diğer mütebasaıslara 
mataç oJanJar. 

(**"> S.n'atmm inceliklerine vilı:ıJ ve bir 
işi başlıbaşına ve başka mütehassısa lüzum 
eOstcnnedcn yapabilenler. 

- - -

Milliyet'in tefrikası: 28 

Tanıdığım Casuslar 
( Meli. Knokaert'in hatıraalrı ) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
ğun bu kadar metanet Ye meharet-1 
le hareket etmesi doğrum memnu
niyet ve takdirimi celbetti. Açık
gözlülük oluraa bu kadar olurdu. 
Ayni zamanda hem validenin hem 
de oğlunun elerinde sahte pua -
portlar vardı. Robert hali hazırda 
Roulera'de sivillere mahsus müte
addit hapishanelerden birisinde bu 
lunuyordu. Bu itibarla Madam 
Brise oğlunun hapishaneden çıkın
ca (Cam) sokağındaki eve gelip 
kendi ayağı ile Alman hafiyesinin 
kucağına dütmesine ne yolda mani 
olacağını kestiremediğini de bildi
riyordu. Kendisi hapishaneye gi
dip oğlunu ziyaret etse çocuğun hü 
viyetini bizzat kendisi ifta etmi~ 
olacaktı. Madam Brise' den alını' 
olduğum cevabi mektubun muht~
viyatım Alfons ile Lehli Stefan'a 
bild;rd"m. Ve aramızda karar ve- ı 
rerek delikanlıyı huduttan kaçır -
mak için zerzevatçı kadına bir kla
'Yllz bulmasını sö !edik. Bu İş bi- • 

~ ~üsait tartlarla bllflıyordu. 
Çünkü Fransız delikanlıaının müs
tear bir isim altında yatmakta oldu 
ğu hapi~hanede kısa bir müddet 
~ahbusıyet bayatı geçinnit olan 
bır ahbabım vardı. Bu delikanlı 
Roulers' de İf gören bir bankerin 
çok temiz kalpli ve vatanını ıeven 
oğlu idi. Kendisini ziyaret ederek 
malumat almak istedim ve Robert' 
in müstear İsmini söyliyerek bu 
namda bir kimseyi tanıyıp tanıma
dığım sordum. Kendisi: 

- Evet, dedi, bu çocukla biz 
höcre arkad.,lığı ettik. Kendisi
nin aaıl İsmi bafka imi,. Kendisi 
bana hapishaneden ben çıkarken 
gidip (Carre) sokağında oturan 
validesini ziyaret etmekliğimi söy
ledi. Gidip bu kadın1 göreceğim ve 
oğlunun sıhhatte olduğunu kendi
sine haber vereceğim. 

Ben kendisine bu sevdadan vaz
geçmesini tavı iye ett"'ın ve: 

- Sakm ha, dedim, Um-C:) so 
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Florya plajı 
istimlak işi bu sene 
ikmal edilmiyecck 

Daimi Encümen azaları, heyet 
halinde Floryaya giderek plajda ba 
Z1 tetkikat yapmıılardır. Belediye
nin Florya plajmi istimlaki İlfİ bu 
yaz kalmıştır. Çünkü plajın işgal 
ettiği araziye birçok kimseler tasar 
nıf iddia etmişler, bR-çok ihtilaflar 
çıkmıştır. istimlak işi gelecek •ene 
ye kalmıştır. 

Daruıaceze vergisi 

POLIST/i 

Çiğnenen çocuk 
Yedi yaşında bir çocuk 
otomobil altında kaldı 
F mdrklıda oturan 7 yaşlarında 

İbrahim isminde bir çocuk, Sabpa
zarında s!olaşırken şoför Aihmedin 
idaresindeki otomobilin altında ka 
larak ağır surette yaralanmııtır. 

Çocuk, hastaneye kaldırılmış, fO 
föl\yakalanmıştır. 

Tramvayda kontak 

Satılık at 
933 sene&i Veliefendide yapılan 

Vilayet tay kOf'lSUn<la birinciliği ka
ır:aftl!llJ Mercan ianindeki dört y~m
da .;t aatıhktır. Almak isteyft>ler Si
pahi Ocağı idare memuru .lbrahim 
Beye müracaat. (736) 

lstanbul 4 üncii icra daireıinden: 
Tanıamına 8000 Sekizbin lira kıymet 

takdir edilen eski Lali. Hayreddin ye
ni Can Kurtaran mahallesinin soğuk 

çeşme caddeainde eski 24 yeni 36 numa
ralı müfrez maa bahçe ahşap hanenin ta
mamı acık artbrmaya konup 25-6-934 
tarihinde §arlnameoi Divanhaneye talik 
edilerek 11-7-934 tarihine müoadif çar
flllnba cünü saat 14 den st 16 ya kadar 

sahlacaktrr. Arttırmaya iştirak için yüz
de yedi buçuk teminat akçesi alınır. Mü
terakim vergi belediye resimleri, evkaf 
icareai mütteriye aittir. Arttırma bedeli 

Ilir tashih 
Istanbul Ljman 

Şirk erinden: 
Yeni tarifenin baskı hatası neticesi İ 

kinci faslın yedinci maddesinin bir fık 
sı eksik olarak basıldığından unutula 

, fıkrayı da havi olarak madde tekrar ya 
:nlmıştır. 

Madde: 7 Karaya çıkarılmıyarak va

purdan diğer vapura aktanna edile 

eşya ıçın tarifeden yüzde 20 tenzilat ya· 
pılır. (Bu kabil eıya bir günden faz

IR mavnalarda b.,klene aktanna tarife
sindeki mavna ücretlerine tabidir) . 

Mevcut tarifelerde yazı ile unutulan 
fıkra ili.ve olunduğu itizarla arzolunur. Dariilaceze vergisi vermemek i

çın, ıinemacılar belediyeyi protes
to etmitlerdi. Belediye vaziyeti 
tetkılc etmekted'ir. Belediye de mu 
kabil bir protesto çekecektir. Ver
ginin tahsili için kanuni yollardan 
yürünecektir. 

Vatman Haaan Efendinin idare
sindeki 104 numaralı tramvay ara
bası, diin akşam Beyoğlunda ls -
tiklal ca<Hlesinden geçerlcen ansı -
zın ma~inesi kontakt yaparak at~ş 
al~ıştır. Yolcular, bu yüzden bır 
liayli telaş etmişlerse de, vatmanın 
tedbirli davranması sayesinde her
hangi bir kazanın önü alınmış ve 
yanırın söndürülmüştür. 

(197) 
muhammen kıymetin yÜzde yebniş beşi- ---------------

Şehir konservatuvarı 
Şehzadebaşında İnşa edilecek 

Şebir Konservatuvarı için lazımge 
len arsanın istimlaki bitmek üzere
dir. Konservatuvar için geni§ bir 
arsa almmıftır. Konservatuvarın 
in§&aına 400 küsur bin lira sarfolu
nacaktır. 

itfaiye mektebi 
İtfaiye efradını yetiştirmek üze

re tesisi dütünülen itfaiye Mekte
binin, §İmdilik açılmasından sarfı -
nazar edilmittir. 

Bakırköyllnda terkos 
T erlros suyunun Bakırköyüne i

salesi ameliyesi devam etmektedir. 
Eyüp - Edimekapı arasındaki hat
ta borular döşennıİ§tİr. Bakırkö -
yünde §İmdiden (800) su abonesi 
kaydedil~iştir. Bu yaz sonunda Ba 
kırköyüne su verilebileceği ümit e
dilmektedir. 

Belediye Adalann su ihtiyacı i
çin de yeni bir etüt yapmaktadır. 

·Müstakbel plan 
latanbulun müstakbel planını ya 

pacak mimarı seçmek üzere teşek
kül eden Jürj Heyetinin ıönümüz -
deki ı;azarteıi gününden sonra top 
lanmaaı tekarrür etmiştir. Heyet 
mimarların verdikleri raporları tet 
kik edecektir. 

Umumi mecliste esnaf ban
kası mllnakaşası 

Umumi Mecli>Sin, Eanaf lBanka
sı meselesi görüşüldüğü, fevkala • 
de İçtimaına ait zabıtlar, belediye 
tarafından bir brotfır halinde tabe 
dilmiştir. Broşür bugünlerde netre 
dilecektir. 

Kooperatifte toplantı 
Belediye Kooperatifi Heyeti U

ınunıiyesi bugün fevkalade bir iç -
tima yr.-.,arak faaliyetin tenii için 
bir program hazırlıyacaktır. Bele
diye, diğer şehir kooperatiflerine 
yardım etmek tasaVYUrundadır. 

A - Atçr b..ıı 100 
B - Atçı yardımcı 50 
C - Bula4ılc~ 30 
D - Tez.ihtar 70 
E - Dönerci Te ke-
bapçı 70 
F - MeM! büfecileri 70 
C - Pasta u•ta•ı 85 
H - Mahallebi we ••· 
-u pitirieiai 100 
1 - Ptlatfak P"•i• 20 

Mavnacılar 
Salapur1a 6 - 15 to-
•ilito lıac:mi İ•tiabnada 40 

Orta ka,.ık 16 • 30 ton.ili· 
to hacmi İ•ti•brrwla 50 

MaTna 3J iJa 80 tonilito 
hacmı iatiabında 60 
Bunlarda ecir oJarak 
~al.tanlar 40 

80 80 
40 30 
25 20 
50 40 

50 40 
Sil 40 
70 50 

70 58 
15 10 

40 40 

50 58 

'° 60 

30 30 

kağındaki eve sokulayım demeyi -
niz. Çünkü ev tarassut altında. 
Ben oğhmun sıhhati hakkında siz
den almıt olduğum haberi kadına 
bildiririm. Nasıl bildireceğim me
selesi bana ait bir keyfiyet. Şimdi 
ıiz bana hapishanenin nizamları 
hakkında biraz maliimat veriniz. 

- Cebinde bol parası bulunan
lar için hapishanede nizamlar fi • 
lan ortadan kalkar. Çünkü gardi -
yan b-.ılık vazifesini gören Alman 
çaVUfu hem kalben fena bir adam 
değil, hem de içkiye fazla dütkün. 
Binaenaleyh parayı veren tam ma
nasile düdüğü çalar. Sabahları er
kenden hapishanenin avlusunda 
mahpuılar toplanıyorlar. Bir kısmı 
kanalda ile gönderiliyor, bir kısım 
ınahbusin demiryolunda çalıftırılı
yor, bir kısım da caddelerde tanzi
fat amelesi olarak istihdam edili
yor. Lakin çavu,la arası iyi o.an 
bizler bizzat çavU§un ~si kuman
dası altında hücra bir köfede gıiya 
yol tamir ediyormutuz gibi akfama 
kadar havyar kesiyoruz. Çalıftığı
mız yolun b-.langıcma bizim ça
VUf efendi "tanıir için kapalıdır,, 
levhasını asmak ihtiyatını da el -
d~n b~adığından o caddeye 
kımse ugraınaz. Çavuf ta bizden al 
dığı bahtitlerle o civardaki kahve 
hane ve b" 

Hiddetli çırak 
Beyoğlunda, Parmakkapıda, ah

çı Mehmet Ali Efendinin yanında 
çalışan çırak Ali, ustasından para 
istemi§. Ustası da "bugün yarın,, 
diyerek savsaklamış. Ali, dün, 
gene para isteyip te ustasından ay
ni cevabı alınca hiddetlenm~ ve ça 
lıştığı dükkanın bütü ncamlarını 
yere indirmiştir. 

Çırak Ali, yakalanmıştır. 

Ağaçtan aşağı 

ni buldugu takdirde en son arttırana iha-
lesi yapd1r. Aksi takdirde en son arttsra
run taahhüdü baki kalmak üzere arthr
ma on bet gÜn daha tıemdit edilerek 
26-7,'134 tarihine müsadif pel"}embe gü
nü ayni saatta 2280 ve 2004 numaralı 

icra ve ifliııs kanununun 126 ıncı madde
sine tevfikan İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı •a
hiplerinin dahi gayri menkul Üzerindeki 
haklannı ve hususile fai:z ve masrafa Ja. 

hil olan iddialarım evrakı müspitelerilc 
20 gün içinde icra Daireıine bildinne
leri lazımdır. Aksi halde tapı ıicillerile 

. sabit olmadıkça sabş bedelinin paylaş
brılmuından hariç kalırlar. Alikadarla
nn qbıı nıaddei kanuniye ahkiimma gô
re hareket etmeleri ve daha fazla malu-
mat almak iıtiyenlerin 933-441 < numara

Beykozda, Y alıköyünde, Y o~ • , lı dosya ile Memuriyetimize 
gancılar bahçesinde oturan Emın ebneleri ilan olunur. (60) 

rnüraca1.t 

isminde 8 yaılannda bir çocuk, ar- •---------------
kadaşı Salimle oynarken, bindiği 
ağaçtan düıerek batından yaralan 
mıştır. · 

Küçük Emin, hastaneye yatırıl
mıştır. 

Başı dönünce 
Balatta, Süreyyapaşa fabrikasın 

da çalışan ameleden Nuriye, apte
saneye giderken başı dönerek yere 
düşmüt ve batı taşlara çarparak a
ğır surette yaralanmıtbr. Yaralı 
Nuriye Balat hastanesinde tedavi 
altına alınmıştır. , , 

Eroin 
Kasımpaşada z ... keriya namın

da birinin üzerinde polis ve mu
hafaza teşkilat1 memurları eroin 
bulmuşlar ve evlerinde arama 
yaparak 19 paket daha eroin elde 
etmitlerdiı'. Haklarında taıkibata 
devam edilmektedir. 

- - ---- -
lrnal.i.t.h.ane müstahdemini : 

Marangozlar 
1 - M.,...nro:ı, ınobil1a imal 

eden •ep mobilya ci· 
lii•ı yapan İtçiler, tah-
ta lı:aroseri i4çileri, 
fıçı yapa• iıçiler 

2- Dovamacı, kapr, pen
cı•re Te ••İr kaha ma-

%00 

l'&ıtıl'Ozlnk )apan iıçiler, 
aandal1a Ye kanepe ya· 
panJ.,.. Mobilya Te tah-
ta toraMıcı itleri, Bu.
ton )ar-an işçiler 

3- Tahta lı:ürelı:, tabta mo
del, tahta lcutu> tahta 
parmaklık, tahta •arık, 
tabla lr.aı kafesi, tah· 
la M.11d.ll1:: ,.apa• itçi .. 

lui •• •ezaran Te 
adi tahta san.dalya 

yapaala.r 
4 - Çor.ı.Jar ( un'atla 

alikası olm{J'arak 
ortaldıl lainneti ya
panlar) 

S- Biliımum h.at•bi m•
•ulit MJ'Y•r .. tt-

150 

ıoo 

:ıo 

100 50 

50 

IO 40 

ıs 10 

al•n 60 se 40 

(Listenin mabadini yarın nepe 
devam edeceğiz) 

tiği içkiyi çekip duruyor. Bu müd
det zarfında içimizden birisi göz
cülük ediyor. Şayet jandarmalar 
gelecek olursa hepimi:ı: kazmaya 
küreğe sarılıyoruz. Bazan çaVUf e
fendi kendisini içkiye o kadar Yeri
yor ki geç vakit hapishaneye avdet 
zamanı gelince o bizi değil, biz o
nu hapishaneye naklediyoruz. Doğ
rusu herifi bir sırbmızda tatımadı
ğım1z kalıyor •.• 

Banker zade bu tafsilatı o kadar 
komik bir surette anlabnıttJ ki gül
mekten kendimi alamadım. Ve ken 
clisine sordum: 

- Bu yakınlarda hapishaneye 
gidip madam (Brise)in oğlu ile gö
rüşebilir misiniz? 

_ Hay, hay! Ben çavutla o ka
dar dost oldum ki ari!Dnzdan su 
sızmıyor. . . 
Doğrusu herif bana msanıyet 

göıterdi. Paramla da olsa .bana ha
pis hayatını tattırmadı bıl~. Mah
pusiyet müddetim eğlence ıle geç
ti diyebilirim. Kendisini ve arka
da~arı ziyaret bahanesile yarın
dan tezi yok gider kendisini ziya
ret edebilirim. Bilhassa hapishane
den çıktıktan sonra eve gidip ken
disini ziyaret _edecek olursam, he
le kendisine bırkaç kadeh te ikram 
edecek olursam pek memnun ola. 

d ü he ok. Bilscn"z, ne 

iyi bir aileye mensup, bir ticarethane
yi temsil edebilir ve ev işlerine vakıf, 

Franaızcayı az çok tekellüm eden 32 yaJ-
Jannda zevcinden tatlik edilmi, ve ço-
cuksuz ıantın 

BiR VIYANALI MADAM 
ciddi ve muteber bir aile nezc!inde mü
rebbiyelik anyor. Alakadar olacak za-

tın Türkiyede ikameti müsaadesini iıtih-
sal etmeli ve ayni zamanda 1 nya 2 se
nelik mukavelename yapılmalıdır. Tek
liflerin Franıızca olarak (W. D. 1183) 

rumuzile zirdelıi adrese müracaat: Ru
dolf Mosae A-G. Vienne 1. SeHentaette 
2. (212) 

- Göz Hekimi -
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci smıf mütebauıs 
(Blibıali) Ankara caddeai No. 60 
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Saitan Ahmet birinci aoılh hakuk bi. 
kimliğinden : 

932-225 Davacı Mehmet Ef-.!inin lı
tanbulda Mercanda EY!iya hanmda Zağ
feranbolulu Ate, zade Mustafa Ef. a
leyhine açbğı 50 lira alacak davuı üze
rine ııyaben cereyan eden muhakemede 
mücldeialeyhin 2-6-934 tvihinde mııbke
meye gelmediği ve müddei tarafından 
bir kıt'a aeııoet ibraz edildi. M. aJe,h im
zumı inki.r ederse istiktap ve tatbikatı
na, saı..it olmazsa JenDn teklif etmeıi 
ohnuma ve muhakemenin 30-6-934 ta
rihine müsadif cumartesi ıünü -t 14 
e talilona lıarv verilmiı yevmi mezkiir
da ıelmedilderi takdirde müddeinin id
deaaım ve nlualan kabul etmİ! ,,., ye
minden isıinki.f ebnit nazarile bakılacaiı 
nı mülıeyyin İ§bu muameleli &"İyap kara
n ilinen tebliğ olunur. (195) 

kadar bot vakit geçirdik. Herif hiç 
bir feyden fiiphelenmez. 

Banger zadeye madam (Briae) 
ile oğlunun tehlikeli vaziyetlerini 
anlattım ve: 

- Delikanlıyı ne yapıp yapma
lı huduttan öte tarafa afırmalı
y;z, dedim .. Hem de Takit geçir
memeliyiz. Çünkü A_lmanlar her
hangi bir zaman delikanlının ha
kiki hüviyetini öğrenebilirler. On
lar delikanlının bu, civarda bir yer
de ııizlenmiş olduğundan fÜphele
niyorlar çünkü aksi takdirde mey
dana çıkıp validesini ziyaret ede
ceğini hesap ederek validesinin e
vini bu kadar sıkı bir surette ta
rassut altına almazlardı. Kendisi
ne söyleyiniz: Çavut İyice sarhoş 
olduktan sonra aktam geç vakit 
(Van Root) çiftliğine kadar sıvı.
sın. Siz bu çiftliğin nerede olduğu
nu bilininiz değil mi? 

- Bilirim Marta; çiftliğe birçok 
defalar gihni•liğim vardır. 

- Pekala! Kendisine çiftliği i
yice tarif edersiniz. Kendisi çiftli
ğe varınca çiftliğin sahibinin zev
cesine parola olarak (Kilise çam) 
kelimesini söylesin. Kendisini ora
da saklarlar ve vakti gelince hudu
d ·a geçirtirler. Belki de valide
ıini çiftliğe kadar gönderip fira. 
rmdan evvel ana ile oğulun kucak· 

Darfü~şafaka Müdüriyetinden 
Darüşşafakaya liizumu olaı 

bir senelik Yağ, Zeytin yağ, 
Şeker, Sabun Yumurta vesair 
kuru sebze kapalı zarf usulile 
alınacağından şeraitin öğren• 
mek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya istirak etmek Ü· 
rere 18 Haziran 934 pazartee 
giinü aaat 14 te Nuruosmani
yede Cemiyeti T edrisiye Mer 
kezine müracaatları. (2997) 

Beıil.ıaş icra dairesinden : 

Mahcuz olup paraya çevrilmeoi karar

lııttmlan bir adet beyaz mermerli el yı• 
kaınak için dişçi la.abosu ve teıisat bo

nılan ve bir adet' alektiri~ avizeoi ve sair 

qyanın delliıliye ve ihale pul resimleri 
,mütteriaine ait olnıak üzere 11-6-934 

pazartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar 

Beyoğlunda .A.malı Mescitte 63 No.lıı 

hane Önünde satılacağından ta)jp olan· 

ların o ııün ve o aaatte hazır bulunacak 
olan memurine müracaat eylemeleri ili.n 
olunur. (191) 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hiıkimliğiıı
den: 

Kadıköyünde Zühtü Paıa mahallesini< 
Tahta köprü caddesi atik 6 mükerr ... 
cedit 17 numaralı hanede mukim iken 
%5-2-934 tarihinde nfat eden Sahure ha• 
nurun terekeılne mahkememizce vaziyet 
edilmiştir. Mumıtielyhaya hali hayatmdıı 
emanet veya rehin olarak menkul eıya 
bıraknuı olanlann bu bapdaki iddialan• 
m tesbit yetlerincleki veaikalarile birlikte 
tarih ilandan ib"baren bir ay zarfmda 
mahkememize 934-10 numarasile müra
caat eylemeleri lüzumu ili.n olunur. 

(196) ---·-------... DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galaruarayda Kanzülı eczehaneai 
karpımcla Sahne aokağmda 3 numa

ralı apartımanda 1 numara. 
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Dr. Hafız Cemal 
Dahıliye mütehusısı 

Cmnadan ha.tka cii.nlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane Ye ..., telefonu: 
22398 yazlık ikametgih telefonu: 
Kandilli 38, Beyled>eyi 31 

latmalarını temine muvaffak olu-
rum. 

- Fransız delikanlısının namı
na size ben letekkür ederim (Mar
ta). Yarın ıabah bu haberleri mah· 
pu~ Fransıza ulqtırmm; bundan 
enıın olunuz. ÇaVUfun ıözü bet al
tı kadeh parlattıktan sonra dünya• 
yı hile gl>rmez. Firar planında mu
vaffak olacağınıza yüzde Jİİ:ı: ka
nii111. 

Lehli (Stefan)a görüp banker 
zade ile olan mülikatnnı kendisi• 
ne anlattım, o sırada zerzevatçı 
(Ma) kadın bafl<a vazife ile baf' 
ka yerde bulunduğundan MadaıJI 
(Brise) ile Lehli temasa gelecek 
Ye kendisine tarassut eden hafiye
nin nazarı dikaktini celp etmedel1 
evvel arka tarafından sıvıfmasını 
tavsiye eyliyecekti. Şayet kadın 
izinin meydana çıkru-ak takip edil· 
diğini görecek olursa bir feyler ,;. 
hn almak bahanesile herhangi bir 
d~kkina dalacaktı. Şayet ta· 
kıp edilmediğini görecek olur 
sa (Van Root) çiftliğine k• 
dar gidecekti. Bu müddet 
zarfında İse Lehli çiftliğe uii· 
rayacak ve zerzevatçı kadın tar11>· 
fından bulunan klavuzla Fransıı 
delikanlısının hududu geçmesi 
tertibatını vücuda getirecekti, BeJl 

- Bitmedi-



,. 
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MLEKETm:ıilE 
Termede belediye işleri 
Yeni Belediye reisi işbaşına gelince 
şehrin manzarası değişmeğe başladı 

Solda Termeden bir manzara, 

TERME, ('.!illiyet) - Terme 
Belediye i ~lerinin ötedenberi · bo· 
zuk gitmesi bütçenin da.rlığma 
hamledilmekte idi. Üç ay evvel iş 
ba,ına getirilen genç belediye Nİ· 
. ıi Mustafa Beyin vazifeye ba,lar 
ba,Iamaz yaptığı işler bu dar büt· 
çeye rağmen çalışarak kıymetli e
serler vücuda getirmeğe azmetmi~ 
olduğunu gösteriyor. Şehrin orta
sındaki büyük mezarlığın park ha
line getirilmesi, bu parkın yanın
daki yollara kaldırım yapılll_'3:•ı, 
senelerdenberi zifiri karanlık ıçm· 
de yaşayan kasabanın muhtelif 
Yerlerine lamba asılması yeni be
lediye rei&inin yaphğı ilk i•l.er· 
dir. Eski senelerde tahsilihn mun· 
laza..ın yapılmamumdan .(280) li· . . 

sağda Belediye reisi Mustafa E. 

ra gibi çok dar bir bütçe ile kıv
ranan Belediye yeni seneye tahsi
lata layık olduğu ehemmiyeti ver
mek suretiyle (5000) liralık bir 
bütçe ile girmektedir. Belediye 
Reisi bu pek az para ile esaslı iş
ler yapa.bilmek için bet senelik 
bir muai proğramı tanzim etmi1-
tir. Bu proğramda etfaiye te'kili
tı, mezbaha ve bal ve belediye 
binaları in,aatı, yolların tamiratı 
gibi mühim itler vardrr. Hal in
şaatı bu sene ikmal edilmit ola
caktrr. Şehre girilirken çok çirkin 
bir manzara arzeden barakalar ve 
parkın k~ıamdaki viran dükkan
lardan müt~kkil adacık yıkdırı
lacak ve buraları temiz bir tekle 
soknleca.khr. 

BAFRA (Milliyet) - Himaye ietfal Cemiyeti muntazam Lir prog
ram dairesinde mesaisine devam etmektedir. Cemiyet, Merkez, Gazi, 
Kızılırmak, ilkmekteplerinden ayırdığı 37 kim.esiz ve fakir ~ğu giy
dirdiği g;bi 34 yavruya hergün muntazaman sıcak yemek tevzı etmekte
dir. Resmimiz cemiyet tarafından gİ ydirilen yavruları gösteriyor. 

Alpulluda spor 1 Aydında 

E:diroe -Alpullu maçı 1-1 
beraberlikle bitti 

ALPULLU, (Milliyet) - Al
Pullu Spor Klübüniln daveti üzeri 
ııe geçen cuma günü Alpullu s~r 
sahasında yapılan maç çok samı
ıni ve güzel oldu. 

Alpullu sµor klübü yeni tetek
kül etmekle beraber çok kıymetli 
oyunculardan müteşekkil ve kuv
vetli bir futbol sahası Trakyanın 
biricik spor sahasıdır. Edirne~~~· 
bu maça çok ehemmiyet verdıgı ı
çin en kuvvetli bir kadro ile Al
Pulluya gitti. Maç faat 11 de Uzun 
köprüden ge•.en İzzet Beyin ;dal'e· 
ainde bqladı. Rüzgarı lehlerine 
alan Alpulluspor ilk dakikalarda 
gol yapmak için uğraşıyor, bütün 
gayretlerini sarfediyorlardı. Edir
nesporun müdafaası, gelen bütün 
akınları kırıyor, kaleden uzaklaş
tınyordu. 

Birinci haftaym O· O berabe Jik
le bitti. 

lkind haftaym başlar b~lamaz 
E:.dirnespor muhacimleri rüzgarı 
lehlerine alarak oyunu tek kale 
•ekline soktu. Hücumlar sıkla.~tık 
ça sıklaştı ve her iki kale korkunç 
Vaziyetler geçirmeğe basladı .. 0-
Yunun neticesine dokuz dakıka 
kalmı~h. Sol icin yerinde bir şütü 
Alpullusporun ·golünü kazandı · dı. 
OY\lnun neticesi~ üç dakika kala 
EdirnP.sporun güzel bir kombine· 
:ı:_onu beraberlik sayısını temin et· 
tı. Uç dakika sonra hakemin dü
düğü oyunun 1 . 1 e beraberlikle 
bittiğini ila?ı etti. 

Siirtle hastane 
SllRT, 5 (A. A.) - Schrimizde 

Yapılmakta olan hastanenin üçün • 
cü pavyonunun temelleri :ı.tılarak 
inşaata başlanmı~tır. 

Maarif hareketleri 
Gençler terbiye ve bilgi 
itibarile daha ~uurlu bir 

ha!d e yetiştirili.yorlar 
AYDIN, (Milliyet) - Vi-

layetimizde bir mınh.ka sa· 
natlar, iki orta mektep-
le, 96 ilkmektep vardır. Sanatlar 
mektebinde geçen seneden devre· 
den 152, ve bu sene yazılan 35 ki 
cem'an 187 talebe vardır. Bu tale
belerin 42 si intaat şubesinde, 63 Ü 
marangozluk şubes " nde, 37 si de
mircilik ve 55 si de tesviyecilik şu· 
belerinde çalışmaktadırlar. Aydın 
Ortamektebinde 299 talebe vardır. 
Bunun 64 ü kız, 235 i erkektir. Bi
rinci ve ; kinci sınıflar A · B şubesi
ne ayrılmıttır. Bunl"rdan 53 kız, 
91 erkek talebe fransızca, 11 kız ve 
129 erkek ta1ebe de almanca yaban 
cı dil öğreniyorlar. N:ı.zilli ortamek
lebinde 180 talebe vardır. Vilaye
tin 96 ilkmektebinde bu sene 377 
kız, ve 6594 erkek olmak üzere 
10346 talebe ckumuştur. Bunlar· 
dan 4206 erkek, 2292 kız talebe 
köy mekteplerinde, 1478 kız ve 
2388 erkek talebe de vilayet ve ka
za merkezlerindeki mektep'erde o
kumuşlardır. llkmekteplerde ~ehir 
ve kasabalarda 39 kadın, 57 erkek, 
köylerde 13 kadın, 126 erkek ol
mak üzere 235 muallim ders vermiş 
tir. Vilayetimizin ilk tedrisat kad
rosunda 3 müfetti~ vardır. Sanat. 
lar mektebimizde gecen seneye na. 
zaran daha tekemmı.il etm"s, orta. 
mektep bu sene cümlı:ıriyete da!ıa 
bilgili gençler yeti1tirmiş, ilkmek
t~plere devam eden yavrular da 
gerek terbiye ve gerek bilgi itibar'· 
le daha iyi yeti,tirilmişlerdir. im
tihanlardan sonra bild"receğim ra
kamlar bunu müsbet bir •ekilde 
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Otomobille 
Seyahat 

(Başı ı inci sahifede) l 
duğu halde birkaç gün evvel şeh
rimize gelmiştir. Matmazel Ander 
son bu seyahatini küçük bir spor 
otomobili ile yapmış ve mü,kül şe
raite rağmen bütün Avrupayı do· 
l~ağa muvaffak olmu,tur. Mat
mazel Andenıon dün bize seyahati 
ni şu suretle anlatmıştır: 

- Londradan F ransaya geçtik
ten sonra Şimali Avusturya tariki
le Bulgar hududuna girdik. Seya· 
hatimiz Bulgaristana kadar iyi şe
rait dahilinde geçti. Bulgaristan
da müfkülat ile kaflıl~tık. Bul
gar hududuna geldiğimiz zaman 
Sofyada darbei hükumet vuku 
bulmuştu. Bu sebeple bizi tevkif 
ettiler ve bilahara serbest bırak
tılar. 

Burada size bilhassa Türk hudu 
duna girdiğim andan itibaren ls
tanbula gelinceye kadar Türk me
mu. !arından gördüğüm hüsnü ka
bulden ve kolaylıktan şükran ile 
bahsetmek isterim. Edime poplis 
müdürü Bey bize büyük bir mİ!a· 
firperverlik gösterdi ve yolda bi
ze kolaylık gösteril_mesi için her 
tarafa emirler verdi. Silivride pa
ramız ve yiyeceğimiz bitmişti. Köy 
lüler bize para ve yiyecek verdi
ler. Ben ötedenberi Türklerin mi
safirperver olduğunu bilirdim. Bu 
seyahatimde resmi memurlarla 
halktan gördüğümüz hüsnü kabul· 
her tüt lü takdir ve teşekkürün 
fevkindedir. 

Şimdi maksadım hafka bir yol 
takip ederek gene otomı>bil ile Lon 
draya dönmektir. Yarın küçük oto 
mobilimiz ile beraber vapurla Kös 
tenceye ideceğİz. Oradan Bükreş, 
Buda.peşte, Salzburg'a uğradıktan 
sonra Almanyanın Schwarz orman 
lan tar ikile Kaleye, oradan Douv
re ve Londraya gideceğiz. 

Matmazel Anderson bwıdan 
sonra tekrar Londra • lstanbul se
yahatinden bah&ederek dedi ki: 

- Londradan fstanbula kadar 
3800 kilometre kadar mesafe ka
tettik. Yollar Macaristana kadar 
çok iyidir. Macaristanda yeni yol
lar inşasına başlandığı için bazı 
yerlerde müşkülata tesadüf edili
yor, yeni yolların henüz bitmediği 
yerlerden geçmek biraz güçtür. 
Fakat Fraru.a. Almanya ve Avus· 
turya yolları için diyecek yoktur. 
Macarntandan sonra Yugoslavya 
ve Bulgaristanda ve sonra Türki
yede yollar fenadır'. Bunların bo
zukluğu dolayısile bazan makine· 
mizde sakatlıklar da vaki oldu. 
Bunları tamir etmeğe muvaffak ol 
duk. • 

Bulgaristanda yolumuzu kaybet 
tik Bu sebeple bazaın geceleri de 
yolda kaldık. Hatta, ayni haller 
T rakyada da başrmıza geldi. Ora· 
da da geceleri yollarda kaldık. Hü 
!asa zahmet çektiğim.iz zamanlar 
oldu fakat l&tanbul havasını te· 
neffUs ettiğimiz zaman latif. v~ u
nutulmaz hahralar elde etını,ttk." 

tebarüz ettirecektir. Bu sene vila
yetimizde 10 halk denıhanes.i açıl
mış, bun'ara 36 kadın 446 erkek 
devam etmiş 268 talebe şeh.a~etn~· 
me almıttır. Vilayet meclısı yem 
sene bütçesine yeniden açılaca~ ~ 
mektep için tahsi.at koyduğu gıbı 
muhtelif köylerimizde maarif' n 
nur ve ehemmiyetini takdir eden 
köylülerimiz yeni irfan ve bilgi 
yurtlarını yükselmekted · rler. 

Adapazar Temsil şubesi 
lzmite gidiyor 

ADAP AZARI, (Milliyet) - A
dapazarı halkevi temsil şubesi ikin
ci olan temsilini pek yakında bura
da vererek 8 haz"randa fzmite ve 
İzmit temsil tubesinin de 15 hazi
randa burada vereceklerini haber 
aldık şimdiden muvaffakıyetler di
leriz. 

Tren kazası davası 
AYDIN, (Milliyet) - Altı ay 

eve! Aydına iki kilometre muafe. 
de vukubulan tren derayman hadi· 
sesinin muhakemes"ne Aydın ağır 
ceza mahkemesinde devam edil
miştir. Son celsede Evvela kumpan 
yadan gelen cevap okundu. Bunda, 
hadise günü ayni mahalden üç tren 
geçtiği ve bu trenleri hamulelerile 
çekme kuvvetlerinin derayman~ 
sebep olan makineden daha fazla 
olduğu b !diriliyordu. Ehli vukuf 
tarafından verJen ve geçen celse 
de maznulara tebliği l:ararlaştırı 
lan 7apor suretlerine kartı maznu· 
!ardan mühendis Hilmi bey, baş
mühendis Kemal bey ile hat komi
seri Fahri bey tarafından verilen 
raporlar arasında mübayenet görül 
düğünden kendilerinin mahkeme
ye l(;e l°r"lerek izahat alınmasını is
tedi. Diğer suçlu makin is~ Nur~. e
fendi. Bir diyeceği olmadıgını soy
ledi. Mahkeme bu talebi kabul ede
rek Kemal ve Fahri beyle diğer ha
dise şahitlerinin celbine ve hadi-

Vergi tatbikatı 
(Başı ı inci sahifede) 

ki esnafla rekabet edilmiş olacak
tır. 

1 
Yanlışlık 
Düzeltilecek 

• * .. 
ı;irnento fiatleri 

ANKARA, 5 (Telefonla) - Ma 
!iye Vekaleti çimerrto fabrikaları • 
nın çimento fiatlerine zam yapma
ları~ı nazarıdikkate alarak bu vazi
yetin acele tetkik edilerek bilcıiril . 
mesi için İstanbul maliyesine emir 
vermi~tir. 

Salahiyettar bir zat çimento fiat 
!erine e!ektrik istihlak resmi müna 
sebetile yapılması icap eden zam
mın çok cüz'l olduğunu ve muhte
lif etyadan alınacak istihlak ver
gisi kanununun dördüncü maddesi 
ile çimento fiatlerini arttıranlar 
hakkında umumi hükümlere tevfi
kan kanuni takibat yapılacağını 
söylemiştir. 

Diğer taraftan, bı.:raya gelen 
malumata göre, lstanhul Ticaret 
Ocıası çimento fiatlerini arttıranlar 
hakkıııda tetkikat yapmakta, müd· 
deiumumilik te vaziyetle alakadar 
bulunmaktadır. 

* * * 
1 hazirandan itJ>aren şehrimiz. 

deki çimento fabrikaları müştere • 
ken çimento fiatlerini yükselttiler. 
Yeni vergilerin tatbikı günlerine 
tesadüf eden bu yükselişin elektrik 
istihlak ıesmile alakadar olduğu 
fabrikalar taı-afından ileri sürüldü. 
Yalnız bu resim çimentonun tonu
na azami 60 kuruş ilave ederken 
fabrikalar bunu ton başına 175 ku
ruş zam olarak yaptılar. 

Bir tar.aftan da çimento için ton 
başına 250 kuruş ist>hlak vergiıi 
tahmil edilmiştir. Fabrikaların bu 
fiatleri gösteriyor ki bu verginin 
de bir kısmını müşteriye yüklet · 
mektedirler .Halbuki kanun bu ver 
ginin bu şekle sokulmasma müsait 
değildir. Bu vaziyet bir taraftan 
hükumet merkezinde al.ika uyandı 
rırken, diğer taraftan İstanbul Ti
caret Odası da vaziyetle alakadar 
olmuştur. Ticaret Odası derhal fi. 
atlerin yükselişi sebeplerini ve nis
betini tetkike girişmiştir. Dünkü 
Oda gazetesi çimento fiatlerini As
lan marka 150 • 157 ve Kuru mar
ka 135 . 145 olarak tesbit etmekte 
idi. 

9 Eyh11 panayırı 
IZMIR. 5 (A.A.) - Dördüncü 

beynelmilel 9 eylul lzmir panayiri 
komitesi faaliyetine devam etmek 
tedir. Almanya, Çekodovakya, Yu 
goslavya, Yunanistan, Rusyadan 
bir çok mühim fi:.maların panayi
ra ittirak edecekleri anl~ılmakta 
dır. Bu hususa dair konsoloslar 
ayrı ayrı belediye reisini ziyaret 
etmitler ve panayıra ittirak için ba 
zı müzakerelerde bulwımutlardır. 
Bu sene memleketimizden de pa
nayı.a iştirak edecekler fazladır. 

se hakkında rapor veren dem:ryolu 
ba;okomiseri Hilmi Beyin bu hadise 
hakkında rapor verebilecek mü
tehassıs ve mühendis olııp olmadı
ğını Nafıa Vekaletinden sorulması
na karar vererek muhakeme 25 ha
zirana bırakıldı. 

Söke yolundaki kazada 
yaralananlar 

AYDIN, (Milliyet) - Geçen haf 
ta Söke yolunda vukubulan otomo
bil kazasında ağır surette yaralana
rak Aydın memleket hastahanesi
de tedavi altında bulunan abn .ahi 
bi Hüsey:n, Seyyar sabcı Nuri, ve 
f(>för Dede Mustafa iyi olarak has
tahaneden çıkmrtlardır. Hanife ha 
nımla kücük Netetin yaraları da 
iyi olmak üzeredir. Bir iki gün zar
fında çıkacaklardır. 

Domuza atılan kurşun 
AYDIN, (Milliyet) - Sökenin 

at burgazı ve güEü bahçe köyleri 
avcıları tarafından yapılan sürek 
avında avcılar tarafından domu· 
za atılan silahlardan birisinin kur
funu Şaban oğlu Rasime isabetle 
ağır surete yaralanmı' ve yaralı 
Aydın memleket hastanesinde öl· 
müttür. 
Afyonda bUyUk zafer abidesi 

AFYON, (Milliyet) - Zaferin 
e~iği olan Afyon 'ehrinde; yüksel
tilmesine !enelerdenberi çalıtıl
makta olan büyük zafer abidesinin 
kaide hazırlığı ikmal edilm' ştir. 
Beton temel intaab ba~lamışhr. Bu 
hafta içinde temel itinin ikmal e
dilerek kaidenin yapılmasına bat· 
!anacaktır. 

Afyonda asri mezarlık . 
AFYON, (Milliyet) - Beledıye 

tarafından yaptırılmasına batlam
lan asri mezarlığın etraf dıvarları 
inşaatına faaliyetle devam edilmek 
tedir. Şu günlerde dah li yol tak· 
s:·::natına ve toprak tesviyesi ameli • 
yatına bat'anacaktır. 

(Başı 1 inci sahifede) 
mağazalar perakende satsalar bi
le mevcutlarını beyannamelere it
hal edeceklerdir. Şu katlar ki evler. 
de bulunan tezgahlar mamulatı 
bir mağaza veya depoda bulun
muyor ise bu hükme tabi değildir. 

5 - Kanun mamul maddeleri 
vergiye tabi tutmuş olduğundan 
deri imal edilen tabakane ve fab
r"kalarda henüz mamul hale gel
memis deriler beyannemeye dahil 
edilm~z. Bu esaslara muhalif mu
amele yapılmı~ ise derhal tashihi 
lazımdır. 

Mayi madenf mahrukat 
ve madeni yağlar 

ANKARA, 5 (Telefonla) 
Mayii madeni mahrukat ve made
ni yağlardan alınacak istihlak ver 
gisine dair kanunun tatbik sureti· 
ni gösteren bb izahnaıneyi Mali
ye Vekaleti buün vilayetlere gön
dermiştir. 

Bu izahnameve göre kanunda 
bu maddelerin ithal ve ticaretle 
me.gul olan tabirile kasdolunan 
mana bu maddeleri ecnebi mem· 
leketlerinden ithal edip belediye 
gazhane ve depolarında ve mev
cut kendilerine ait depolarda mu
hafaza ederek toptan ve peraken · 
de su. ~tinde satarılardır. 

Binaenaleyh mağaza ve dük· 
kanlarında üç beş teneke gaz ve 
benzin gibi mevat bulunduran bak 
kallar ve diğeı.- esnaf beyanname 
vermek mecburiyetinde değildir
ler. Ancak bu mevaddı ithal ile 
me~gul olan müesseselerin acente 
ve 5uheleri dahi ellerinde bulunan 
me~addı beyanname ile bildirmek 
le mükelleftirler. 

Kanun 28 mayıs tarihinde net 
ıedilmit olduğundan beyyanemele 
re 28 Mayıs tarihinde gazhane, 
depo ve fabrikalarda mevcut mad 
deler, hatta bunlardan bir kısmı 
beyanname verildiği sırada satıl
rnıt bulunmut olsa bile dercoluna
caık ve beyannamelerin sıhhati bu 
ralardaki kuyudwı varidat idarele 
rince tetkiki suretile tayin edile· 
cektir. 

Kanllll nakil vasıtaları üzerin 
de bulunan maddelerin dahi ih
barı mecburiyetini vazetmit bulun 
duğundadn 28 Mayıs tarihinde 
gümrük muamele:i ikmal edilerek 
memlekete ithal e-.\ilmit olan bu 
maddelerden sevk için vapur, yel 
kenli, kayık, ve motorlarla kam
yonlara ve arabalara irkap edil. 
mit olanların dahi beyannameler· 
de derci mecburidir. 

Dahilde membalardan istihsal 
veya hariçten ithal edilen benzin· 
lerden 8kuruta ilaveten alınmak· 
ta olan kilo batma bir kuruş 80 san 
tim vergi 28 Mayıs tarihinden iti 
haren alınmıyacaktır. 

Ancak ham petrol stoklarının 
hitamına kadar bunlardan istih&al 

lunacak benzinlerden yeni kanun 
~ucibince kilo başına 2 kuru• 35 
santim resim alınacağından fa_rkı 
nm da ayrıca tahsil lüzumu alaka 
darlara bildirilmiştir. 

Boğazlar meselesi 
(Başı 1 inci sahifede) 

zalanan Lozan muahedesine ilave 
edilen Boğazlar mukavelesinin de
ğiştirilmesini istiyor. Tevfik Rüş· 
tü Bey, mukaveleyi imzalıyanl~r • 
dan Japonyanın Milletler Cemıye
tinden çekildiğini, Rusya'nın aza 
olmadığı.nı ve Mussolini lar~fı~" ~ 
dan birçok defalar il~n. ed~ldıgı 
veçhile İtalyan siyasetının ~.ılle~
ler Cemiyetine mevcut degılmış 
nazarile baktığını ileri sürerek Tür 
kiye hükümetinin hayati ve ~skeri 
mahiyetteki sevkulceyşi vazıyetle· 
rinin müciafaasında yalnız Cen~vre 
nin teminatlarına itimat edemıye
ceğini bildirmiştir. F ~kat Mançes· 
ter Gardiyan gazetesı, Lozan mu
ahedesini imza eden devletlerce me 
selenin bu kadar basit olmadığına 
işaret etmektedir. 

Çünkü Boğazlar yalnız Türkiye
nin menfaatltri değil, •umumi men
faatler bakımından büyük bir harp 
amili vaziyetinıiedirler. Tayms gi· 
bi Mançester .gazetesi de, Tür~i>:e· 
nin Boğazları tahkimi meselesın.• 
ortaya atmasile, büyük d~v.le_tlerın 
hayati menfaatlerinin birıbı~ıne _ka 

A · set alemın· rıştığını ve vrupa sıya 
de malum olan korkunç meseleler· 
den birine temas ettiğini &ôylemek 
tedirler. 
Sabık Yunan Hariciye Nazırı 

ne diyor? 
Sabık Yunan Hariciye Nazırı M. 

Argyropulos Sel~nik'te çıkan Le 
Progres gazetesinde Boğ~zların 
teslihi meselesi hakkında bır meka· 
le neşretmiştir. M. Argyropulos bu 
yazısında ezcümle diyor ki: . . 
"Eğer askeri ve bahri ecnebı hır 

devlet Boğazları işgal ederse, İs· 
tan bul ile birlikte Şarki Trakya ve 

Sandalye kav!a.'ası _, 
(Bi!şı t inci ~a• ı f, - 11 ~ ~ 

yckclii:erine kar~' clii~tılf,n """'-·hu! 
sisteml~r tc.thlk t:ltı~~~ !!\tivfu diye 
rek M. Kcm<liii . ., ur: hiirııın eth 
Harbiye nazırı M Konclilis bu söz 
!erden hiddetlenerek M. Papanas
tasyuya mukabele etti. O da !İnir 
lenerek ona karsı tahkiıamiz söz. 
!er sarfetti. Bu srrada Kondilis fır 
kasından mebus M. Anağnostoµu 
los İşe müdahale etli. Ve M. Pa
panastasiu'nun başına bir saldal
ye savurdu ve ICendisini omuzun 
dan yaraladı.Lakin M. Papanasta 
siu' da yarasına rağmen sandal 
yeyi aldı. derhal M. Anagnostopu 
lo•a fırlattı. 

Bu esnada Meclisin içi karmaka 
rı,ık olmuştu.Halkçı ve Kondilisçi 
mebuslar Papanastasyuya hücum 
etmek üzere kürsüye doğ. u hücun 
ettiler. Cümhurivetci mebuslar mü 
dahale ettiler. Siddetli bir dövüş· 
me oldu. Bu es~da bir halkçı me 
bus, ve bir liberal mebus yaralan· 
dı. 

Bu vazivet karfısında reis iki 
zümre mebusları arasında umumi 
bir müsademenin önunü almak i
çin bir müddet intizamın iadesi 
icin celseyi tatil elmeğe mecbur 
oldu. 

M. Panasta•iu'nun vara" mü 
himdir. Kendioi Meclisi 1°h •~anın 
hususi bir salonuna nakledildi ve 
orada yaralarını baglattı. 1\1. P . -
panastasiu'nun kolu çıknuslır. Dok 
torlar uzun miiddet teda vive mah 
taç olduğunu söylemektedirler. 

Hadiseden sonra M. Papanas· 
lasiu'nun bulundıti»ı husus" •alo · 
na Ba.wekil M. Çaldari , Mec1is 
rei•i M. Vozikis ve nazırlardan bir 
coifo gelerek bu müessif hadiseden 
dolayı beyanı teessur etmi,lerdir. 

Ayan Meclisi reisi M. Gonatas 
ta Mebusanda vukubulan hadise
leri haber alır almaz derhal M. 
Papanastasiu'nun yanına g~l':'i' • 
tir. Keza M. Papanutasıu nun 
hemşir.,.i Madam Lobresti hadise 
den haberdar olur olmaz hemen 
karde.inin yanına koşmuştur. 

Bu hadisenin elkô.rı umumiyede 
derin akisleri 

M. Papanuta.siu'nun yaralandı 
ğı ııayi olunca Atinada ber1<eı me· 
seleyi me. ak etmi,, birçok kimse
ler Mebusan önünde toplandılar 
ve M. Papanastasi'uyu alkışladı. 

lar. 
Bugünkü içtima .. 

ATINA, 5 (Milliyet) - Mebu
san Meclisinde dünkü hadiıeler 

üzerine muhalefetin hıikümettcı:. 
ne gibi tarziye isteyecegine dair 
bir karar ittihaz etmek üzere Mı! 
li ittihat rüesası M. Kafadarisın 
tahtı riyasetinde bugün toplana • 
caklardır .. Diğer taraftan bütiin mu 
halif mebuslar da bugünkü celse• 
den evvel mebusanın muhalefet 
salonunda bir ictima aktedecek -
tir. Hadise muf~· sal •urette telsiz 
le Venizelosa bildirilmittir. 

Hükumetin beyanı teeasur etme 
ğe amade olduğu haber almmrttır. 

Türk tersanesinin bulunduğu lz · 
mit mıntakası muhasara eoilmi~ va 
ziyete düşecektir. Binaenalevh böy 
le muhtemel bir tehli1·evo <~r~ı 
koymak için, Türkiye c'a1ı 
manında , herhangi bir ,a~1 
karşı müdafaada buluna1:.ilm k tır:"n 
Trakya'da kafi kuvvet 1f'r bulun · 
durmak mecburiyetindedir. Bu da 
çok müşküldür. Çünkiı Turk orcı'u. 
su ikiye ayrılmış olacaktır. Onun 
içindir ki Türkiyenin Balkanlarda 
paktlar aktetmek kadar, Boğazları 
da teslm etmek mecburiyeti vardır. 

Türk arazisinin icaplarından o
lan bu sebeplerden maada, Boğaz
ların tahkimi lehinde başka sebep· 
!er de gösterilebilir. Bir de 24 tem 
muz 1923 mukavelesini ele alalım. 
Bu mukavele beynelmilel bir muha 
sama halindeki iki vaziyeti de göz 
önünde bulunduruyor: Ya Türkiye 
bitaraf kalacaktır, yahut muhasa
mata istirak <.dccektir. iştirak ha
linde, ı°nukavele Türkiyeye bütün 
müdafaa tedbirlerini almak hakkı· 
nı veriyor. Fakat tahkimatın yava~ 
lığıdır ki, kimse Türkiyenin müda· 
faa hakkını inkar etmemekle be
raber bu memleketi madun mevki
de bı;akıyor. Zira Boğazlar silah
sız kaldıkça, Türkiye ı.izerinde. bi; 
taraf kalması veyahut herhangı bır 
tarafa iltihak etmesi için tazyik ya 
pılabilir. Ancak Boğazların tahki : 
mi suretiledir ki, Turkiye, ~e~~~ 
milli menfaatlerinin icap ettırdıgı 
yolu tercih edebilir.. . 

Türkiye beynelmılel bır muhas_a 
mada bitaraf kalsa da, bu defa dı
ı;erlerinin menafiini müdafa8; nok
tasından da Boğazların tahkım, e· 
dilmiş olması icap eder ... 
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Hakiki, saf, kati tesirli ASPiRiN, ffi marka· 
sını taşır. Ajjrıları çabuk ve emniyetle gider· 
mek için başvuraca!}ınız deva, dünyada 
meşhur~~ umüslahzarı olmalıdır. 

OVOM LTINE 
Tabii mukavvi gıda 

G. &. A. Baker Ltd 
Prevuay11as Han, Te'. 24330 3138 

Iktısat Vekaleti Maden işleri 
UinumMüdürlüğünden: 

r- Kütahya Vilayetinin Tavşanlı kazasma tabi Kargılı kar
yesinde şimalen Kadıpınarı, Bekirin pınarı arasındaki hattı 
müstakim ile 992 rakımlı. Kocapın.~r te~es! ve. 935 rakonlı 
ifurpluk tepesi arasındaki hattı mustakimın bırleştiği nokta-
1daki beton sütuna 992 rakımlı Kocapınar tepesine ve oradan 
Alabarda çeşmesine hattı münkesir, şarkan Alabarda çeş
mesinden Kargılı köyü camiine hattı müstakim, Cenuben Kar 
gılı camiinden Akseki tepesine hattı müstakim, Garben mez 
kUr tepeden beton sütuna hattı müstakimle mahdut ve mesa
hai sathiyesi dokuz yüz hektar arazide Cevdet Tahir Bey ta 
rafından bittaharri meydana çıkarılan krom madeninin 60 
sene müddetle mümaileyh uhdesine ihalesi yapılacağından 
M-din niz.amnameainin 36 ve 37 inci maddeleri mucibince 
bu bapta bir g\ına itirazı olanli.'rın 22-4-934 tarihinden itiba
r en iki ay zarfında Ankara' da lktısat Vekaletine ve mahallin
de makamı vilayete baarzuhal müracaateylemeleri ilan olu-
nur. (1738) 3155 

~ EVKAF MODlRlYETt iLANLARI 1 
1 - Beyoğlunda Hüseyinağa, Caddeikebirde 197 No. lu 

apartmıanın birinci katında salon ve zeıninde came
ki.n altı. 

2 -Topane, Süheyil Bey, eski Ayan binası yanında Mek-
tep mahalli. 

3 - Galata, Sultan Beyazit, yeni Şehir, 38 No. lu dükkan. 

4 - " " " " ,, 40 " ,, 
5 -Kumkapı, Tavaşı Süleymanağa, çeşme, 41 No. lu dük

kan. 
6 - Fatih, Kirmasti, emirler han, 11 ve 13 No. lu iki 'dük

kan. 
7 Eyüp, Kasım Çavuş, eski yeni, 46 No. lu dükkan. 
8 Kadıköy, Osmanağa, Söğütlü Çeşme 302 No. lu 

dükkan. 
9 - Çarşı, Yorğancılar, Hacı Meıniş, 9-11 No. lu dükkan. 

·ı O Dördüncü Vakıf hanın dördüncü katında 17 No. lu oda 
11 - Atik Ali Paşa Sofcu Hanı orta katında 14 No. lu oda. 
12 - Beykozda Atik Çeşme cami, 4 - 2 No. lu hane. 
13 - Galata, Şeyh Suvar Bey, Karanfil sokağında 510 ar

şın arsa Üzerinde baraka. 
14 - Koca Mustafa Paşa Mektep sokağında 5 No. lu arsa 

Baladaki emlak 935 senesi Mayıs nihayetine kadar. 
15 - Göztepe'de Kadırağa 45 No. lu baraka (936 senesi 

Mayıs nihayetine kadar.) 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müza

yedeye vazolunmuştur. Taliplerin 16-6-934 cumartesi gÜnÜ 
saat on beşe kadar Evkaf Müdürlüğünde Vakıf Akarlar Ka-
lemine müracaatları. (2731) 3158 

Kıymeti Muhammeneai 
Lira 
2694 

207 metre terbiinde bulunan Sultanahmette Uçler camii 
arr.ası Haziranın (11) İnci Pazartesi günü saat (15) de pa
zarlıkla satılacağından talipler in pey akçelerile beraber Mah 
lulat Kalemine müracaatları. (2993) 

Akay işletmesi müdürlüğünden: 
Müstamel muhtelifülcins pirinç, bakır, deınir eşya ve 

ınah:P.mei saire müzayedesi. 
Akay idaresine ait Tophane ambarında mevcut müsta

mel muhtelifülcins eşya ve nıalzeme mahallen bilmüzayede 
satılacaktır. Müzayedesi 10 Haziran 934 tarihinde icra kılı
nacaktır. izahat için Akay Le va~ım Şefliğine ve müzayede 
günü saat 14 te Tophanede D enızyolları Levazım ambarın
da bulunacak müzayede hev' etine müracaat edilmesi. 

(2911) 

ODEON -Plak Şirketi 
Kıymet l iir mi:şterilcrine en güzel musiki eserlerini teşkil 

eden işbu yeni çıkan 
!stal:ul Rac!yosu ve O~eoo fabr:kas nın kıymetli un'atka·ı 

VEDİA RİZA HANI iN 
270008 Ferahnak şarkı - GÖZ YAŞLARINIZ 

( Beste: Salihattin Bay ) 
Hicaz ş1rkı - HASTA KALBiMDE 

( Beste: Salahattill Bey ) 
HAMİYET HANIMIN 

270009 Hüzzam ıarkı - O SiY AH GÖZLERİNİN 
SAATLERCE BAŞBAŞA 

MAHMURE HANDAN HANIMIN 
270016 Hicaı şarkı - EY SEVMILI BURSA KIZI 

( Beste: Kac!ri Bey J 
Rast prkı - SEVDALIYIM BENİ KIRMA 

( Bute: Uıii Mısırlı İbrahim Bey ) 
FAHİRE HANIMIN 

270010 Gece tangosu - HiÇ AKLIMDAN ÇIKMAZ 
( Beate: Dramalı Hasan Bey ) 

Faateıi - MEHTAPLI DENİZDE 
( Beste: Dramdı Hasa11 Bey ~ 

NEDİME HANIMIN 
'270011 Uıak §arkı - BİR GÜN SEVEREK 

( Beste: Udi Zeki Bey ) 
HDzzam ıarkı - YALNIZ EENI SEV 

( Bute: Udi Zeki Bey ) 
PIAklarını tavsiye etmekle ba' tiyardı r. 

Eyi Te tun bit sihhat için 
aıuntazaın bir haz:i.aı !Azimdir.' 
JTatli müleyyin ve taami Jatil 
olan Eno's. "Fnıit Salt"' Size 
bunu temfn, mideyi takviye 

~:·;':~';ü';.;~ l 
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Fener bahçe B E L V Ü Oteli 
Moda Palas Müdiriyeti idaresinde açılmıştır 
Her türl.i konforu havi, hol güneşli, lıavadar odaları, itinalı 

sen·i~ . çiç~ kli ferabfez bahçeıi ve mllkeınmel cazı vudır. 

Ankara Vilayeti Nafıa 
aşmühendiılitinden~ 

Halkevi önünden Samanpazarma kadar olan yolun 
parke kaldırım inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya çıka
rılınıstır. 

B'edeli keşfi (31454) lira (32) kuruştur. ihale 18-6-934 
Pazartesi günü saat 15 de Vilayet Encümeninde yapılacak
br. 

1 
Talip olanların ehliyeti fenniye, itibari, mali vesikala-

rmr, teminatı muvakkatelerini ve teklif mektuplarını kanuna 
göre hazırlıyarak Vilayet Encümen Reisliğine müracaat et
meleri lazımdır. 

Daha ziyade malfunat almak isteyenler Vilayet Nafıa 
Başmühendisliğine müracaat edebilirler. (2809) 3171 

Bakırköy Kazası Malmüdürlüğünden: 
• v Ve.rgi borcundan dolayı Küçük Çekmecede Souk Su Çif

lig namıle maruf 28 parçadan 826 dönüm arazi ve 55 beş dö
nüm şayın bulunan çiflik 25- 6-934 tarihinde açık artırma i
le satılacağından talip olanların yüzde 7, 5teminat akçelerile 
beraber yevmi mezkUrda Kaza idare Heyetine müracaatları 
ilan olunur. (2971) 3246 

Ekmek, Et, Erzak 
ve yaş sebze münakasası 

lstanbul Nafıa Fen Mektebi Müdürlüğünden: 
Nafia Fen Mektebinin 934 malı senesine ait Ekmek, 

Et, Erzak ve Yaş Sebze ihtiyacatı kapalı zarf usulile mevkii 
münakasaya konulmuı ve fia tlar mutedil görüldüğü takdir
de Haziran 10 uncu pazar gÜnÜ saat 10 da ihalelerinin icrası 
mukarrer bulunmuş olduğundan taliplerin şartnameleri gör
mek üzere Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri öğleden 
sonra saat 16 ya kadar Gümüş Suyuda kain Mektepteki Mü-
bayaat Koınisyonuna müracaatları. (2499) 3156 

lstanbnl ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adet Kap M. No. Cinsi Eşya 
5 Sandık Bila Bila Sadakor ve saire "Kaçak" 

Yukarda yazılı bir kalem mal arttırma ile 6-6-934 Çar· 
şamba günü saat 14 de satılacağından isteklilerin o gün latan 
hul ithalat Gümrüğünde 6 No. lu Satış anbarmda hazır 
bulunmaları ilan olunur. (2567) 

. --ı,~eoNo~~ 
Den 1 z y o J 1 a r 1 1 Bonolarla ve emlaki mv buta 

J Ş L E T M E S l yurt uk ocakLk vcıikası alır lalar 
Acenteleri: K:ıraköy Köprü!>aşı satll)ak istcmiyenJere em1S.k ve nrazi 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzadc 1 ahr ' 
Han Tel. 22740 Bal:kpazar Maksud.iye han No. 35 • 

Ayvalık yo'u Uğurlu zade M. Derviş 
~ı;1 

BANDIRrvIA vapuru 6 Hazi-
ran ÇARŞAJ\ABA 19 <la Sir
keci rıhtımu·.clan kalkaclktır. 

(2990) 3240 

Mersin sür'at yolu 
ANAF ARTA vapuru s Ha
ran CUMA 11 de Sirkeci rıh
tımından kalkacak. G:ditte iz. 
mir, Antalya, Merain'e. Dönüfte 
bunlara ilaveten Alanya, Kül
lük, Çanakkale'ye uğrayacaktır. 

(3008) 

Trabzon sür'at 
yolu 

C0MHUR1YET vapuru 7 
Haziran PERŞEMBE 20 de 
Galata rıhtımından kalkacak. 
Giditte İnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize, Ho
pa' ya. Dönü,te bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Pulathane'ye uğra
yacaktır. (3009) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 7 Haziran 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (3010) 

fııtanbul Mr. Kumandanlığı ı 
Satınalma kom. ilanlan 

Me:-keze Bağlı kıt'at ve 
müessesat için 47,500 kilo 
Ayşe kadın fasulyası 26,500 
kilo kırmızı Domates, 88,500 
Patlıcan, 16,000 kilo taze bam 
ya, 2300 kilo yeşil İnce · iber, 
6800 kilo Dolmalık biber 
30-6-934 cumartesi gunu 
saat 14 de kapalı zarf usulile 
alınacaktır. Şartnamesi göre
ceklerin her gün ve taliplerin 
belli gün ve saatten evvel tek
lif mektuplarını Tophanede 
lstanbul Levazım Am;rliği 
Satınaln1a komisyonuna gl!·· 
tirmeleri. (3) (2966) 

Gazi Osınan Paşa Ortamektep 7 inci 
1 sınıf talebesinden bir ııenç !atı l münaıc· 

betile yazıhane!crde veya bun .. b enzet 
bir İş arıyor. Ş~rait çok ehven. İt Bü
rosu Beşikta;. 
, '/I , J.>. • 

ZA YI : 3453 ıicil nümerolu arabacı eh· 

Jiyetnamemi zayi ettim. Yenisini aJac~

ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Ihsan (217) 

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Eskiıehirin Karacaıehir köyü civannda ve Eski~~ir ~ı~a.syonundan 
yedi kilomelre mesafede ve Porsuk ıuyu kenarında -1.i'un Hılalıahmer Ce
miyetine ait çiftli],, kiraya verilecektir. iki bin dönümden fazla olup binbot 
yü ., dönümü kabilizer olan çiftlik arazisinden beşyüz dönümü, içinden ge
çen deginnen bendinden sulanır; arazi teker pancarı yetişlfrmeğe çok 
mii1aitth·. Çiftlik arnziıi içinde mahsulün teker fabrikasına nü:li için 10 
vagonluk bir ıimend;fer makası ve yüklemek için ayrıca rampası vardır. 

Arazi bt>ş sene müddetle ve açık arttırma uıulile kiraya verilecektir . 
ArtlHTna, önümü:ıdeki Haziran ayının onbeıinci Cuma günü aaat 14 de 
çiftlik içindeki E•kişehir Hitaliahmer anbarında yapılacaktır. 

Talip olanların ıartnameyi almak için Ankarada Hitaliahmer Cemi. 
yeti Meı·kezi umumi•ine, E•kişehirde Hilaliahmer Merkez anhan Mü
dürlüğüne •·e htanbnlda Yeni Postane civarında Eski zaptiye caddesinde 
Hilaliahnıeı· Oyun kağıtları ve Madensuları salış deposuna müracaat .art 

tim------- A V U K A T -----;:ıacızıı:::ı~ 
EKREM ILHAMI ve ATIF FEH 
yazıhanelerini Aıirefendi caddesi, TOrkiye han 42 - 43 - 44 

numaralara n.akletm!şlerdir. 

Nafıa Vekaletinden: 
Kasaba hattının Afyon istasyonu ile Aydın hattının ka

rakuyu istasyonları arasındaki mıntakada Nafia Vekaletinin 
göstereceği kısım ve istikameti uınumiyede takriben 85 kilo
metrelik bir demiryolu gÜzergabının etyt ve aplikasyonu ka
palı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Münakasa 20 Ha 
ziran 934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 de Nafia 
Vekaleti Müsteşarlık makamında icra edilecektir. Münaka
saya iştirak edeceklerin teminatı muvakkata, Ehliyet ve Ti
caret odası vesikalariyle birlikle aynı gÜn ve saatte komisyon 
da bulunmaları lazımdır. Tali.pler bu husustaki şartnameleri 
beşer lira mukabilinde Ankarada Nafia Vekaleti Malzeme dai 
resinden ve lstanbuda Hayda rpaşada tesellüm ve muayyene 
memurluğundan tedarik edebilirler. (2973) 

~,----------------~.~------. _ lST AN BUL BELEDiYESi LANLARI 

Et münakasası 
Cerrahpaşa, Beyoğlu, Haseki ve emra7.I zühreviye hasta· 

neleri için lüzumu olan yevmi ye en çok 255, en az 155 kilo 
etin bir sene müddetle itası kapalı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. Talip olanlar şart ~am~. almak üzere L~vaznn 
Müdürlüğüne müracaat etmelı, munakasaya girmek ıçin de 
teklif edilecek bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat 
makbuz veya mektubu ile teklif mektuplanru 7 -6-934 Per
şembe giinü aaat on beşe kadar Daimi Encümene vermelidir 
ler. (2942) · 

Eminönü Kaymakamlığın dan : Meyva halinde orta kapı 
içindeki Divar dibinde 50 X 1 metre murabbaı mahalle veri
len bedeli icar haddi kifayede görülmediğinden daha ziya
de tutmak isteyenlerin 9-6- 934 tarihine müsadif cumarte· 
si giinü saat onbirde Encürnene gelmeleri ilan olunur. 

(3002) 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi lLANLARI ' 

idaremize ait olup Şark hattında bulunan hurda 28 
Makine, 30 tender ve 9 vagon 27-6-934 çarşamba günü saat 
15 te kapalı zarf usuliyle ve müzayede ile satılacaktır. Şart· 

name tedarik etmek ve fazla izahat almak isteyenlerin Hay· 
darpaşa işletme müfettişliğine müracaatları. (2876) 3164 

Neşriyatı idare eden: MUMTAZ FAiK 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş, 


