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1 Gazi Hz. Heyeti 

Vekilege riyaset 

Türk - Yugoslav dostluğu 

Gelecek aene Londra'da toplanacak 
olan d~ ailahlarnu tahdit konferan
., için hazırhklar ba;ılamıtbr. Büyük 
devletlerin Harici•e Nazırlan k f 

• • • 1 on e • 
J'ana ıçın zemmi hazırlamak mak d' 
le t~~~ıa giritmiı bulunuyorlar, aa ı-

. B~~ harpt- aonra •il&hlan taiı-
41ıt ~ın yapılan t"§ehbüalerin • 
nıuvkffafk olanı deniz ailahlanı!e~~~-
n>a on eranaıdır. Bunun ik' fi 
Tardır: ı aa ıaıı 

1 - 1922 ıeneıinde V · , 
toplanan konferans A§ıngton da 

l 2 -kl930 aeneai~de Londra'da top_ 
anan onferana. 

h 1922 aeneainde londra'd b"•-"'
·- ııe 'I · · a u,""' -... mı ermın ha · ı · her devlet' b ';'lll erı tahdit ve 

__ L· ın u gemılerden k to 
-.nıp olacağı tesbit ed'Jm. . aç na 
veleye göre lnsiJt ı ışti, .Muka -

• • o ere ve Aınenk .. 
ıavk.ı nısbette büyük gemiler hip!' mul -
ca Japonya iki . 1 e ıa o a-
ltalya ve Fr ncı __ ge ecek. Sonra da Yeni Maarif Vekili ve Aydın mebusu Zeynelabidin Bey Ma • 
harp .. ";"&& ınuaavat Üzere bü "k aril Vek iiletinde •• 
!er ııı!;j:,_nı ınş~eceklerdi. Niab:;'. •• 

~~k'~~Ir::::~~te~:7çi~~:1'1~~5 Universite Rektörlügw Üne 
d ndra konferanama • l' • 
ada kruv .. I . ge ınce; bura- c •ı B e d•ıd• 

~enlizaltı g:.~re;:~ ha~to!annhve emı ey tayın e 1 1 
C'\' ete ait olacak . . erı ve er 

edildi. Ancak F ton'."J mıktarı tayin 

nnda anlatama~:'i.i:~;; ıtalya arala- J\ 'eşet 0 •• mer Bey . . ,·sıı~ .ta 
mukaveleaininb' k an Londrıa JY~ nıçın JI 
ler İ§tirak et..:.ı·İamma bu devlet-
londra mukaveJ ·•.er.· Binaenaleyh ettı•g""ı•nl• l•zah edı•yor 
!~ Amerika, J eıının hır kıanu, lngil-
UZere üç t~ '1:1,a, ara&mda olmak 

!':;:. ;.::;ı~a. ıw':' ~e1T..!..": Hukuk Fakültesi Dekanı Tahir B. in de 
Bu nıukavele'j2e~ hf>f taraflıdır. • t"f • D k 1 • t" 

::•İnde bitecek~ B.nıüddet;, ısJs ıs ı ası şayıası var. e an arın vazı ye ı 
ahKanu.;; temdit maenaleyh bun- ANKARA, 15 (Milliyet) -

eek aene b · k nf etmek için gele-
"nndır, Bu konof erana toplanmaaı ta- I IMaııbal Universitesi rektörlüğüne 
v eraııam b' • A kar H kak artp vnmıyac • ır neticeye n a u 
toıiıminler ~, etrafmda bil'çok lakiiltai Reiz ve 
m--ı yapı........,.tadır. Filh k" 
-~ " deniz h kani . a uca kili ve Hukuka 

eb-...;Yetli bir .a · Yeti gibi çok düvel nroleaörü 
l'&nım kal'§ 1 ııtır. Gelecek konfe- ,.. 
"1 Yolda hlll~tacağı ınÜ§kül ıneaeleler Cemil Bey tayin 

1 - Bir d a;a edilebilir: edilmiftir. Ce • 
teıbit edilen ':ı.~,ı>onya V&§ington'<la mil Bey Vniver-
befine ka-, ·~ Ye lngiltsenin 't 't ·-ı t 
l>onya -u··-· • UÇ de iktifa etmiyor. Ja- sı eye aı ıt'er e 
ı. •. ~ ~ •avaı · r rafında Maarif 
~ı1ataca - 11 'Y'DI'· Konferansın 
hu old - gı "'1 nıiişkül meselenin de V ekaJ.etile temas 
1922 :!"ne .andlatdınaktadır. Filhakik" lanna baflamlf -,._. sın _._ · d 
"" &ene n,;:j'uen ara an geçen on • tır. Birkaç güne 
ve mali .;:r. .a Japonya'nm iktıaadi TAHiR B. kadar yeni vazi-
Siyaai ~·Y~tı hayli kuvvetletmiıtır. lesine baflamak 
&etıeaüıd eti. de çok &rtnu§br. 1922 
landığı e Vaıı:ngton konferanııı top • iizere lstanbula gidecektir. Rektör 

Vnivernte J'ektörü Cemil B. ın.Ji l>ok~~an Amerika iktıaadi ve (Devamı 7 inci sahifede) 
ltııvv J'~ nazarduı dünyanın en ~========~==========~====================~======= 
laİİz ç'l:n devleti idi. Muharebeden he- M •• b d 1 • 1 • • • 
t~~:u.;.,v:epJ:=~~ı~;=i~: u a e eış erı teşrınıev-
1ar. kabul = ~ eta "'dikte" ettiği f8rt- 1 k d b 

1 
k 

~~ı~ .. ~'ı;~.;ra:~~j=~~~::ı:.- ve e il ar itiri ece 
.. Yaai ağırlığı U:keaın.ııf' Aınerikanm 
llıuhafa.zaaına Ş!.rlda atatükonun 
!'aftı mukav 1 ~atuf olan dokuz ta -
L,. e enm im 
"?""'dildi. Hulasa ~aa_ı aıralarında 
&ınd~ Yll2iyete haıa,,, . erika 1922 oene-

Şıındi art k eli. 
lllerika ik ı Vaziyet de.. . ti A-. baaden d" gl§Dılf r. 
lnıyetli de 1 llnY11nın en ehem-
kat 1 ·ı v etlerinden '-'-'.., F 

ngı tere d """'1r. a-
llı.İttir. J apony: nıali v~ziyetini düzelt
~~yi bayatın/: gel?;"; Japonlar 

UyUk adımı on ıkı •enedenheri 
leyh Japony ~r atınıılardır, Binaena -. anın . • 
~~Yetile nıüten . 11Y!'aı ve iktıaadi va
utp oltnak ; t asıp hır donanmaya aa-
v A._ g tıneaı tabiid' t--'1 I e <>merikanın d ır. ,..-ütere 
~ tÜpheli gö .. a .. huna razı olacak - j 

2 _ Ik' . runuyor. 
it 1 ıncı bir .. k" 

a Ya araamd ı.:'"' ul, Fransa ile 
t<iıarii% eden a. ."_dra konferanamda 
~dra ıili.haızİhtilafı halletmektir. 
. ranaa ltalya•nı:nrn.!' konferansında 
ıa!•nıemişti. 1922 mua":vatmı tanımak 'DU% teeaıüı ıeneamde F &§izm he
~da ltaly_::ez.~en enel, Vqing • 
•111dan t _ muaa"Yatı Fransa tara
tiat ltaıy'::.dıg~. halde, Londrada Fa
-meıi it t muaavatmı tananak iıte
aavatı F a Yanlan giicendirdi B .. 
b;,. haw ~anaaya tanıtmak hal u. '?u-

, "Yet ınea 1 • ha ya IÇln 
ku1a İçindir ki ..;.;•• lini aldı, Bu • 
onfel'anaının d . ra •iliıhaızlanına 

olan kı-ından -•zaltı gemilerine ait 
Ya tarafından ;;::4~da11 Franaa ve ita! 
y~ relecek :..:~amrttır. ltal • 
muaavatı tiddetle ·ı ~ .. konferanata 
b••lad • . ı en •ur • . . 

"'T ıgı ınıaattan d ecegı fımdi 

t 3 - Oçüncü bir ~·.rhnaktadır. 
on ve. Londra konferanıla a V ~Iİ!'lf -
jlj'eyıp te o Z&n>andanLe !"ba l§hl'ak 
be juvazenede tekrar roİ" "'Ynelmi. 
y::ı~~r~uıya ve Alınanya•::'':z1~ 

~et-çi ne Rua • 
llın h-.. b Ja nın, ne de Alnı·b -••UZ u beJ d . ~ya. 
1 'kt edecek ve ah enız devletile l'eka
F k t"tkil ed.,:.,k dt ta onlu İçin teh
ı...a--a.t her iki · . onanmaJarı Yoktur, 
-"VVetj I sının de büyük d • 
~ , o mak · t'd d enız 
,,. a ltılll aa. •. ıa ı a ı vardır. Alnıan
laatıına. nayu demal büyük b' d 
b ·ı ıt•ıaama .. . ır o -
ı.,~&:.ıyan Veraa·ı;"uaaıttir. Almanyayı 
~""'lerind . ı ea muahedesinin hü
de ile en ıha.rettir. Bu h"k" 1 • b;,. %amana k d d u um enn 
>lla 1'1eseledir. Ba ~ eva.ın edeceği 

nl-'a hı ·ı un a beraber Al· 
"a •ilahı gı tereden çekindiö' · · k ,. l arı n:ı l . . ol ıçın a-
'Je .deniz •il" helae eaım halletmeden ev
ı er, •u" a arını artırmak t kl'f' . 

b l"Jtıeıni•t" e ı ını "'-lla x- ır. 

t"ti Ar~a gelince; bu devletin vazi
er~alde R~~ya henz~~~yor. Fakat 

trıa 'll§a ed Yka da buyuk bir donan
ece vaziyettedir. Ve Rus-

Türk mübadiller tarafından Yunanistandaki 
bankalara yapılan mevduatın iadesi kararlaştı 

Bir işin sonu tamamile alındı 

, 
M'Uhtelit mübadele komisyonunda 

bitaraf ret• M. Holftml 

Muhtelit mübadele koıntsyonu, 
Türkiye ile YuDanistan araamda 
aktedilen ıon itilaf mudbince 
19 teşrinievvel 1934 tarihine ka
dar bütün iılenni bitirerek lağve
dilecektir. 

Bu sebeple komisyonda işlerin 
mümkün mertebe süratle taafiye
si için fili bir aurette çalışılmak
taıhr. 

Hukuki meselelere taalluk e • 
den 200 dosya taafiye edilmek ü
zeredir. 

Tabiiyet ve emval iadesine mü
teallik 200 ü mürecaviz dosya da 
umumi kitabet tanıhndan tetkik 
edilmektedir, 

(Devamı 7 inci sahifede)" 

Dün limanımıza gelen iki Amerikan gemisinden biri 

~. 

yanın donanın~ İn§a etme~i, bir taraf
tan Japonyayı, diğer taraftan da İngil
tereyi yakından ali.kadar edebilir 

Binaenaelyh gelecek konferans~ Al
manya ve hatta Rusya iıtirak etmez· 
&e, yapılacak mukavele tamam olmaz. 
Konferansın karıılaıtığı meselelerin 
Ç<>k ~ü~kül meseleler olduğu aşikar
dır. Bır defa mevcut iki mukaveleyi 

(Yazısı iç salıifemizdedir )" 

imzalıyan devletler arasında ihtilaflar 
vardır. Sonra son iki konferansa iıti
rak ebnemiı olan devletleri bil'lakım 
tahdidatı kabul ebneğe imale ebnek 
gibi bir mütkül vardır. Bu kadar çar
pıtan menfaatleri telif ederek bir ne
ticeye varmak hayli müşkül bir it gö
rünüyor. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

-------------------------------------------

bugÜrdular 
\ Y.tigoslav iiyanında lehi-
mizde hararetli nutuklar ANKARA, 10 (Telefon· 

la) - lc;a V~killeri heye
ti bu akşam Reisicümhur 
Hz. nin reislikleri altında 
toplandı. Geç vakıte kadar 
devam eden bu içtimaa hu
susi bir ehemmiyet atfo
lunmaktadır. · 

Londrada 

M. Barthou'nun 
Müzakereleri 
Fransız - Rus mütekabil 

muavenet projesi de 
Londrada tetkik edildi 

Türkiye Gazi Mustafa Kemalin şahsında ken
disini hürriyet ve terakkiye sevkeden cesur 
kahramanı ve durendiş devlet adamını buldu 

BELGRA T, Meclis tarafından 
daha evvel kabul edilen Türk • 
Yugoslav dostluk misakının mü
zakeresiııe dün öğleden sonra a
yan meclisinde bllflanmıtbr. 

Müzakere Türkiye hakkında 
yeniden ve samimi, hararetli te
zahürata vesile olmuştur. 

Hariciye nazırı M. Y evtiç mi
sak metnini ve misakın elıemmi
yeti.ni izah eden bir nutuk söyle
miş ve sürekli bir aurette alkışlan
mıştır. 

Mazbata muharriri ayandan 
M. Banjan1ne ezcümle demi§tir 
ki: 1 

Türk milletmin zinde kuvvet-
LONDRA, 10 (A.A.) - Reu

ter Ajansının haber aldığına göre 
dünkü Fransız - İD.-------ı leri Türkiyeyi muhafa..:a etmiş ve 

Türkiye kendini toplayarak yeni 
, yollara girmittir. 

giJiz görütmele · 
ri esnasında mev· 
zulardan birisi F ra 
atzlarla Ruslarır 
niütekabil muave· 
net misakı proje· 
ai olmuttur. Bu
günkü teıklif edi· 
len hatlar üzerin
de tahakkuk etti
iH takdirde böy

Türkiye Gazi Mustafa Kema
' lin şahamda, kendisini beıklenmi-

, yen biJ' kuvvetle hürriy ~t ve terak
kiye aevkeden cesur kahramaoı ve 
dU..endit devlet adamını bulmuş
tur. Yugoslav Harici~ Nazın 

M. YEVTICH 

le bir misale, Al- M. Barthou 
manyayı da içine 
alacak ve Almanyaiıın Milletler 
Cemiyetine avdeti ile Sovyet Ruı
yanm Milletler Cemiyetine gir • 
mesi fırsatlarını hazırlayabilecek • 
tir. 

Diğer taraftan M. Pietri, Sir 
Eyreı Monsell ile yapım§- olduğu 
görüşmelerde, Almanyamn da 
1935 deniz konferanıma ittiraki 
meselesini mevzuu bahaeıtmiştir. 

LONDRA, 10 (A.A.) - Dün. 
öğleden sonra yapılan Fransız -
lagifu: görü§meleri neticesmde ha
riciye nezareti bir tebliğ netret
miştir. 

Tebliğde, M . .Sartbou ile M. 
Piet·l'İnin yanlannda M. Coıün, 
M. Leger ve M. Maaaiıglt ile hari
ciye nezaretine geldikleri, orada 
bir Eyres - Monaell, Sir Van St
tart ve lort Stanhope taralrndan 
kar§rlandıkları, gayet ıamimi gö • 
rütme yapıldığı, görütme ea-nasm
da ber iki memleketi mütekabilen 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Zaro ağa 
Niçin öldü? 

~--~· 

Yapılan fenni tetkiklerin 
neticesi alındı 

Birkaç gün evvel ölen dünyarun 
en Y'41lı adamı Zaro Ağanın dalıi

li uzuvları üze -
rinde yapılmak -
ta olan mikroı • 
kopik tetkikat 
bitmittir. Zaro 
Ağanın dahili U• 

zuvlarmı muaye
ne eden Profe • 
sör Sa.im Ali B. 
bu hususta fUll• 
!arı söylüyor: 

- Zaro Ağa. 
Saim Ali Bey nın uzuvlarında 

hiç bir fevkalıi • 
'delik yoktur. Heıiıangi bir ihtiyar 
adamdan farklı değildir. Kendi -
ainde hastalık olarak damar aert
~esi olduğu teabit edilmiftir. 
ölümüne de bu sebep olmUftur. 
Görülen diğer bütün hastalıklar 
bunun neticesinde olmuttur.,, 

BUGON 
2 inci •alıifede 

ECNEBi MATBUATI VE SON HABERLER 
3 üncü u.hifede 

BU.ENLER BlLM!YENLERE öôRETSfNJ 
Felek 

BİR ZENCİ ll.E MCILAKAT 
Mümtaz FAiK 

4 üncü sahifede 

OZ DILIMlZLE 
M. Sa!Uıattin 

6 inıci aahifede 

HAFTALIK RADYO PROGRAMI 
VE HABERLER! 

Tüıtı: milleti yalnız hürriyetle• 
(Devamı 7 inci sahifede) 

Y ahuJi meselesi 

Dahiliye Vekili Gelibolu
dan Çankkaleye geçti 

Kırklareli Valisi Faik B. Vekalet emrine alındı 

Kırklarelinde hadise günü bir jandar .. 
mamızın şehit edildiği bildiriliyor 

_.-_...--...,,----'1 diye daire9inde halk mümessille • 
rin:in ve memurlarmm ziyaretleri
ni kabul ettikten sonra gece motör 
le Çanakkaleye hareket edecek • 
tin. 

Vekalet emrine alınan vali faik B. 
GELiBOLU, 10 (A.A.) - Da

hiliye vekili Şükrü Kaya Bey yan
larındaki zevat ile birlikte Geli
boluya geldiler. Büyük bir halle 
kütleıi, mektepliler ve jandarma 
mektep krtaları, kasabanın metha
linde toplanarak vekil beyi alkış
larla karşdaddar. Vekil Bey, bele-

Kırklareli Valisi Vekalet emri
ııe mi alındı ? 

Yalıudi meselesinden "dolayı 
Kırklareli valisi Faik Bey vekalet 
emrine alınmıştır. ~ 

Yahudiler yerlerine dllnftyor 
Şehrimize gelen Yahudi vatan

d8flarımızdan birkaç aile daha 
dünkü trenle Kırklareline geçmiş
lerdir. Geride kalanlar henüz va • 
ziyetleri etrafında bir karar vere
memitlerdıir. Bazı Museviler, bera 
berlerinde getirdikleri Ticaret eş
yalarını burada elden çıkarmışlar 
dır. Göııüftüğümüz Yalıudi ailele -
ri, Trakyaya dönmelerinde mah -
zur kalmadığını, ilk fıraatta av
det edeceklerini söylemişlerdir. 

Bir jandarma m,ı f&hit edildi? 
Vaıkit ve Haber gazetelerinin 

muhahi.-inin Kırklarelinden bildi-

(Devamı 7 inci sahifede) 

, ınnnınnnııımımınıımıııııııııııııımınıuınınmnımınınanınunmmımımıııuıın' 

1 Göro,ıer §I 
~ , Başvekil Hazretlerine: ;ı1 
§ Aka GONDOZ §5 
5 Gerçi 1920 denberi Piyer Loti 1 Bu egzotiA sevgi iledir ki rea-i 
9 edebiyatını (Büyük Türk inkıta- litede Piyer loti; bizi *-iil, pis 1 a bı tarihi) kendiliğinden yasak et- bırakılmış aokaklanmırı, yiğit 
il mİf ize de; ve çal11kan milletimizin ifSizli -
$1 Biz bir kere Jaha bu Piyer lo- ğini, devrilmiş mezar t111larını, § 

ti edebiyatının yasaklığını kat- ve, zekayı yılan gibi saran nar- a: 
meriendirelim. gile marpucunu severd'i. 1 

Edebi yaz.dannı beğendiğim Modem sanatte şarkın mezar 
ve siyasi düfiincelerini aykın •elvi&i bir modern dekoratif un
bulmaclığım bu adam; dünyada, suru olur da .. modem medeni. a 
Türkü en az tanıyan ve Türkü yetteki kübik fabrikanın yerden§ 

S en yanltf seven bir adamdı. bitme bacası neden yeni Türki - :!! 
!! Piyer Loti'nin Türkü sevmesi yenin güzelliğini bozsun? § =: bahar tırtılının elma yaprağını En güzel bir parkın köşesinde-= 
- •eVmesi gibi bir şeydi. ki en modern fabrikadır ki tabi. = = Piyer loti bizi değil; geri ka- at, if, aile, ve iktısat güzelliğini§ = lışımızı geri gidişimizi ve geri tamamlar. E = gidişte~ daha lena olan yerimiz- Bize; lstanbul Boğaziçinin ta-:= 
: de sayışunızı sever'cli. (Devaını 7 inci sahifede) = 
~u 111111111111111 nımmınuıımıııımmnnıııııı n ın ııınn 1111111111111111111 n 111111111111111111111 ııı 1111 nR!. 
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TARiHi TEFRIKA:85 1 \ 
~ 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR B.EYIN BIRAJCTICI VESiKALARA CORE) 

Yeni taraftarlar ne suretle merke
ze takdim ediliyorlardı 

Bunları aize uzun uzadıya an -
!atmaktaki maksadım, buradaki 
adamlarla ittihat ederek bir cemi
yet teşkilinin imkansız ve faide -
<İz olduğunu size izah etmektir. 
Bugün öyle bir zamanda bulunu
yoruz ki baba oğluna ve oğul ha 
basma emniyet edemiyor. Şayet 
burada biz ittihat edecek olunak 
ve Abdülhamit te bunun farkına 
varırsa, netice ne olacak bilir mi
siniz? Birçok Türkler haklı hak
sız, Abdülhamit tarafından telef 
ettirilecektir ve b:zim arkadatlar 
buna ka 1ı yerlerinden bile kımıl
damıyacaklardır .,, 

Dr. Bahaeddin Şakir Beyin Ana
doluda açmak istediği fUbeler için 
oralarda seçtiği arkad~larından 
\ ıte '4ağı, yukarı bu mealde cevap 
lar geliyordu. Bununla beraber 
Abdülhamit idaresi aleyhine çalış 
mak, samimiyetle çalıtmak isle • 
yenler az değildi. Bunların mevcu 
diyeti sayesinde Tııabzonda ve sa 
ir yerlerde Osmanlı Terakki ve ft. 
tihat Cemiyeti namı altında Pari~ 
teki merkezin fubeleri tesis olu
nabilmişti. 

lstanhula gelince, orada da ke· 
za Dr. Bahaeddin Şakir Beyin tet
vikatı (ayesinde eski cemiyet ta.raf 
tarları daha fazla faaliyet göster· 
meğe &evkedilmi,lerdi. Bu faali -
yet, bir taraftan Paıisten gönde -
rilen evrakı ve gazeteleri ali.ka -
kadarlara tevzi etmek ve diğer ta 
raftan cemiyet için yeni ve ciddi 
taraftar kazanmak işlerine inhiıar 
ediyordu. Yeni taraftarlar ekseri -
ya tu suretle merkeze takdim edi
liyordu: 

"Size •İmdi bir vatanperver da
ha takdim ediyorum. Bu zat ta bi
zim gibi hergünkü tedennimize ve 
perişanlığımıza ah ediyor. Kendi
sinin namusuna ve ahliki metane
tine, mazisinin temizliğine katiyen 
emin bulunduğum için, ber şeyine 
kefalet ederim. Bu namusu mu· 
cessem ve halinı zatın aramızda 
bulunması lazımdı:ı. Kendisi tah· 
silini bitirdikten sonra diğer genç
ler gibi mülahazasızca ve rezilıl.
ne bir netice hazırlayan hükümct 
memuriyetine girmeği, Abdulha -
mit hükümetinin seyiabna az~k 
alet olmağı kabul etmediğinde.ı, 
tüccar katibi olmajfı her teYe ter
cih etti. 

Kuvvetle ümit ediyorum ki tak
dim ettiğim Mehmet Şükrü Efec
dinin fırkamıza dahil olmak üze· 
re cemiyetimize kabulü münasip 
görülecektiı\ Mumaileyhin elyazı
siyle yazdığı yemin sureti kazaen 
takdim edilmitlir.,, 

Istanbul teşkilatının sair işle.
de nasıl çalıtıldığma gelince bu
nu atağıdaki mektup ki.fi derece· 
de izah etmektedir: 

"Gazete ve sair matbuaları da
ha emin ve küll'.yetli alabilmek i
çin iki yol gösteriyorsunuz. Birisi 
lngiliz ve Avusturya postahanele
rinde kutu kiralamak ve diğerı de 
doğrudan doğ .uya hane veya dai
reye teslim edilmek. 

\ 
adresini korktuğumuz için vermek 
istemiyoruz. Bizi tanıyan ve niçin 
ve ne maksatla çalıttığımızı bilen 
bir adam, evimizi tanımasa dahi 
bize kartı istediği fenalığı yapabi: 
lir .. Son zam;. 'arda sizden gazete 
ve matbua gelmediği için bunların 
muzır evrak diye iade edilmit ol
masına ihtimal vermiyoruz. 

Bir de tıbb'ye, mülkiye ve harbi
ye mekteplerindeki talebe ile ta
nıtmamızı tavsiye ediyorsunuz. Si
ze maatteeuüf itil'af etmeğe mec
buruz ki bütün mektepler 'imdi 
hafiye sürülerile doludur. Hocalık 
kürsülerini itgal edenlerin bir ço
ğu da hafiyelik yoluna sevkedildi
ler. Bunların birçoklarını tanıyo
ruz.: Sultan Hamitten aldıkları 
paralarla öyle reziline geçiniyor
lar ki hamiyetli olup ta bunların 
hallerine acımamak kabil değil
dir. Onların bütün arzlıları gece ve 
gündüz hafiyelik yapmak, bu faa
liyetlerinin semerelerini elde et
mek ve yavaş yavaş bu sayede ser
vet ve itibar ( !) kazanmaktır. 

ittihat ve Terakki cemiyetinin 
ilk tetekkülü zamanında mevcut o
lan eski vicdanlı talebe nerede? 
Yeni talebenin kısmı İlzamı ruhsuz 
dur, hafiye sözünü i•itir ifitmez 
kaçacak delik arar, korkaktır ve 
•ecaatten külliyen mahrumdur. 
Mekteplerin, husua'le yüksek mek
teplerin ne halde bulunduğunu, 
mektep sıralarından uzaklaşalı
danberi çok zaman geçtiği için, pe
ki.la biliyoruz. Bununla beraber 
yükaek mektep talebesinden na
muslularile ve vicdanlılarile temas 
ettikçe refah ve hürriyet yolunu 
kendilerine göstermekten geri dur
mıyoruz. 

Vatanı, vukuu yakın olan müthit 
felaketten kurtarmak için kuvvet 
ve kudretimiz yettiği kadar gayret, 
metanet ve hamiyet göstereceği. 
miz tabiidir.,, 

Doktor Bahattin Şakir bey Iır 
tanbulda en ziyade doktor Ali Hü
seyin Beyle muhabere ediyordu. 
Doktor Ali Hüseyin Bey Abdülha
mit idaresine kartı birleten Türk 
gençlerinin lstanbulda çalıtan en 
faal azasındandı. Bahattin Şakir 
Bey doktor Ali Hüseyin Beye yaz
dığı mektuplarından birisinde di
ywdu ki: 

"O kadar JDefgulüm ki bir fi
kir haaıl edemezsiniz. Evveli. ciddi 
tamil ile metgulüm. Institut Me
dico - Ugal'e talebe kabul edildim. 
Morg, laboratuvarlar, nazad den
ler, ileli akliye derslerini takip et
mek vaktimin büyük bir kınnmı 
dolduruyor. Saniyen, Osmanlı Te
rakki ve ittihat cemiyetinin muha
berat ve tetkilat kısmına memur ol
duğumdan fevkalade metgul olu
yonım .... 

-Bitmedi-

Amerikada bir zenci 
lincedildi 

BASTARP, (Louis:ana), 10. A. 
A. - Halk, beyaz bir kadına hü
cum etmekle maznun genç bir zen
cinin mevkuf bulunduğu hapisha
nenin kapısına hücum ebnif, kır
mıf, zenciyi bir mefe ağacının da
lına asmıftır. 
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HARİCİ HABERLER 
Almanya hadiseleri 

70 kadar komünist Yaka
landı ve vesikalar bulundu 
Londrada bulunan sabık başvekil Doktor 
Brüning Almanya ya avdet etmek istemiyor 

BERLIN, 10.A.A. - Alman- dan ziyaret edilmiş ve kendisine 
yanın muhtelif •yerlerinde 70 ka- Almanyadaki son hadiselere dair 
dar komünist tevkif olunmu• ve bazı sualler sorulmuştur. 
müteaddit veaaik yakalanmıştır. Sorulan suallere , sabdc başve-

PARIS, 10. A.A. - M. Hes'in kil hiç bir cevap vermemiş, yal-
evve:ki gün Koenigsberg'te söyle- nız, lngi.fteredeki' ikametinin hu-
miş olduğu nutuk, Paris gazetele- susi bir mahiyette olduğunu söy-
ri tarafından hemen hemen tama· !emekle beraber, son hadiselerin 
men iktibas edılmi' ise de bu hu- inkişafına kadar da Almanyaya 
sU&ta uzun uzadıya mütalaa serde- dömek niyetinde olmadiğını beyan 
denleri yoktur. etmiştir. 

Almanya hadiseleri 11e lngiltere 7 haziran, Berlinden Viyanaya 
LONDRA, 10.A.A. - Avam ka- bildiriliyor: 

marasında Almanyadalci son ha- Teşrin ayı içerisinde Erciburg 
diseler dolayisiyle hükumetin Lo- şehrini ziyaret edep. jeneral Sch-
karno muahedesinin tahmil etmek leiber'in imza ettiği a 1 tın kitapta
t~ oldukları teahhütlere riayet edip ki sahife Freiburg belediye reisi 
etm: nıı' olduğu tarzında bir me- tarafından yırtılmış ve belediye 
bus tarafından sorulan bir suale albürcıündeki jenerale ait olan re-
cevaben Sir John S'.mon, Lokarno simler de tamamile kaldırılmış -
muahedenamesinin akdini icap et- tır, 
mi• olan menafiin bir güna tebed. Almanya 11e protestan kli.resi 
düle maruz kalmamı' olduğunu BERLIN, 10.A.A. - Dahiliye 
söylemi' ve demiftir ki : nazırı M. frick halen Almanya i-

Her halde altına imzamızı ko- le protestan kilisesi arasında mev-
mu• olduğumuz bu vesikadaki im- cut ihtilaf hakkında her türlü u-
za.mızın tcrefini korumamız icap mumi nıünakaııeyi meneden bir e-
eder. mirname ne,retmi,tir. Nazır ki-

Schleicherin imzası lisen'. n dahili sulhu teessüs etınek-
Londradan Paristeki bir gaze- ten uzak olduğunu ve hükumelin 

teye bildiriliyor : kilisenin dahili mücadele'erine 
Bir müddettenberi lngilterede karı~mamakla beraber, bunların 

bulunmakta olan sabık Alman millİ birlik eserini sabote etmesine 
bapekili doktor Brüning birta- müsaade edemiyeceğini bildirmek-
kım lngiliz gazetecileri tarafın- tedir. 

A vusturyada 'Amerikada j 
Gayri ahlaki filmlere karşı Naziler tethiş hareketlerine 

mücadele ediliyor hala devam ediyorlar 
NEVYORK, 10. A.A. - Protes- VİYANA 10 (A.A.) - Avus-

tan ve Yahudilerin ittirakile kato- turyada nazil~rin tethiş hareketi 
lik kilisesi tarafından gayri abli.ki devam etmektedir. Viyana yaki -
filmlere kartı açılan mücadele vü- ninde bir Nazi, bir gazinonun 
sat bespetmittir. " Nezahet cemi· kumar salonuna bomba koyarken 
yeti" ne iki milyon kitinin iltihak tevkif edilmittir. 
ettiği bildirilmektedir T elate dü· Caristhie' de de bir jandarma 

f ·ı .. f'l ı' . 'd devriyesme b\lcum eden ve jan -
sen ı m sanayıı, ı m en tevzı en d 1 d b" · · • tt · .. • . . . . arma ar an ırım agır sure e 
<!VVel sansure tibı tutmak ıçın bır yaralıyan üç Nazi tevkif edilmiş-
koınisyon tetkil etmittir. trr. 

Felemenkte 
Sükun avdet etti, grev

ciler işe başladılar 
AMSTERDAM, 10 (A.A.) -

Af manyadaki işsizler 
BERLIN, 10.A.A. - Geçen ha

ziran ayı zarfında Almanyadaki 
i~sizlerin adedi 47 bin azalarak 1 
temmuzda 2 milyon 482 bin olmuf
tur. 

Havas ajansı bildiriyor: 
Vaziyette sük\ınet vardır. Dün Hapse tıkılan banker 

sabah Jouraan mahallesi ile diğer NEVYORK, 10.A.A. - M. Roo-
kalabalık mahallelerden hiç birin· sevelt'in 1933 senesinde kanuna 
de kargaşalık olmamıştır. Yalnız muhalefet eden bankerlerin tevki-
şimal mıntakasın<ia bazı bakkal fini emrettiği zaman tevkif edilip 
dükkanları yağma edilmiştir. bili.hare vesikaları tahriften dola-

Cumartesidenberi grev halinde yı dört buçuk sene hapse mahkum 
bulunan liman amelesi ile diğer olan sabık Harrison National Bank 
amele yeniden işe batlamışlardır. and Trust Kumpanyası müdürü M. 

Polis, gayri meıkün bir evde Harrison, Pensilvanya'daki Le-
gizli bir komünist matbaası ke• • b 

kı T vis urg hapishanesine gönderile-
fetmiş ve bir ta m hicivnameler 
müsadere eylemiıtir. rek cezasını çekecektir. 

Süklına rağmen, askeri kıtaat Polis, boı bir evde komünistlere 
ıehirden ayrılmamıştır. ait matbaa malzemesi Te ne§ri-

AMSTERDAM, 10 (A.A.) - yat bulmuştur. 

Yeniden 25 buğday mubayaa mer
kezi ihdasına karar verildi 

'ANKARA, 10 (Telefonla) - Ziraat Vekili Muhlis Beyin riyasetin 
deki buğday komitesi mevcut yirmi buğd.:::y mübayaa me;·kezine ilave . 
ten yirmi bef buğday mübayu a merkezi ihdasına karar vermiş • 
tir. Yeni miibayaa merkezlerinin yerleıi tesbit eclilmis 11e icra Vekil-
leri Heyetinin tasclikına arzolunm ştur. ' 

Ziraat Vekaleti teşkilatı 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Ziraat Vekiileti yeni teşkiliit kanun 

projesi hazırlanmaktadır. Yeni lef kiliitla Ziraat, Orman müdürlük -
leri tevhit 11e teşküatları tevsi edil mekteclir. 

Suriyede Türklere ait emlak 
'ANKARA, 10 ( A.A.) - Hüku netimizle Fransız hükı'imeti arasın -

da Attkaracla 27 T eşrinie1111el 9.12 tarihindeki imza olunan Suriyede 
Türklere ait emlak ile Türkiyecle S :riyelilere ait emlak hakkındaki iti
lafnamecle derpiş olunan 11e ıu J(ıJ nunusani 934 tarihinde temdit edil
miş bulunan mühletler 11 Temmuz 934 tarihinden itibaren ile Fransa 
büyük elçisi ile teati olunan mektu p11e ol baptaki kanun mucibince altı 
ay müddetle tekrar temdit edilmiş tir. 

Mussolini söylediği nutukta müneve 
rin hakimiyeti aleyhinde bulundu 

ROMA, 10 ( A.A.) - M. Mus solini dün Pontins bataklığı çiftliğin 
de çalışan işçilere şu sözleri söylem iftir: 

Kooporasyon asrı, semeresiz ı;e millet için bir tehlike olan bir kısım 
müne1111erler asrını kapayacaktır. Roma, keneli imperatorluğunu her • 
halde ne okumak ne de yazmak bil miyen köylülerle yaptı. lmperatorlu· 
ğun tedenni.si okumu~larla münevll erlerin hakim olmasile başladı. Dıı· 
çe öğleye kadar harman makinesin in dibinde ~öylülerle birlikte çalış -
mıftır. 

. Antalya muallimlerinin 
seyahati 

BURDUR, 10.A.A. - Uç gün
denberi memleketimizde gezinti 
yapmakt.a olan Antalya muallimle
ri dün sa.at 15 te lspartaya hare- j 
ket ebnitlerdir. Misafirlerin hare 
ketindeıı evvel muall imler birEği 
tarafından yemek ziyafeti veril
mi,tir. 

ISPARTA, 10.A.A. - Yaz ta
tilinden bilistifade komtu vilayet
lerde seyahat yapan Antalya mual 
!imlerinden mürekkep 34 kifilik 
bir heyet Burdurdan '8hrrmize 
gelm:ııtir. Misafirler ferefine ak
şam Halkevinde tehrimiz mual
limleri 1.!rafından ziyafet verilmi?
tir. Ziyafet çok samimi bir heye
can içinde geçmittir. Maarif men
supları"'.ın bu münasebetle olan ta
nışmaları mesleki bağların bir kat 

· daha takviyesine medar olmut-
tur. !illi ! ... Jl 

Erzurumda yağmurlar 
ERZURUM, 10. A.A. - iki gün 

denberi Erzurum ve civarına şid· 
detli yağıourlar yağmaktadır. Dün 
gece yıldırım dütmüt ise de insan
ca zayiat olmamıfttr. Yalnız bir 
duvar yıkılmıf ve bir beygir ölmüş.
tür. 

Nümune köyü 
KUT AHY A, 10.A.A. - Halke

vi komitelerinin int hapları bit
miııtir. Şubeler toplanarak faaliyet 
programını tesbitle metguldürler. 
Köycüler şubesi içtimaında ııehre 
beş kilometre mesafedeki Zigara 
köyünün nümüne köyü olarak a
lınmasına karar verilmittir. Her 
cuma köycüler tubeıi mensupları 
bu köye giderek köylünün istekle
rile yakından alakadar olacaklar 
ve aynı zamanda tertip edilecek 
heyetler sık sık geçen sene olduğu 
gibi bu sene de köyleri do!aşacak
lardır. 

SPOR 

Dünya sür'at rekoru 
ANGER, 10 (A.A.) - Dün Fran· 

sız Madam Helene Boucher, hafif bir 
Caudron Renault tayyaresile ı 000 ki 
lometrelik bir me.safe üzerinden 1& -

atte 254 kilometre yapmak sureı.'le 
dünya aürat rekorunu kınnııtır. 

Sofyadaki müsabakaların 
ikinci günü 

SOFY A, 10.A.A. - Balkan De
katlon müsabakalarmm ikinci ve 
son günü atağıdaki neticeleri 
vermiştir: 

ı ıo metre manialı yant. birinci 
Buratoviç Yua-oıalv, ikinci Doiçef Bııl 
gariatan, üçüncü Kalay Yugoala-r. 

Diık atma: Birinci Doçief Bulga • 
ristan, ikinci Kalay Yugoolavya, üçün 
cü Travloa Yunanistan. 

Sn-ıkla atlama: Birinci Doçief Bul 
gariatan, ikinci beraber olarak Bura· 
foviç Yugoslavya ve Travloa Yuııan.i• 
tan, Üç\incü Papazeogiu Yunanistan . 

Cirit abna: Birinci Sakalany Ro • 
manya, ikinci Papazeorgiıı Y unaniı • 
tan, üçüncü Tra-t·loo Y ıınaniatan. 

1500 metre kotu: Birinci Gogo Ar 
navutluk. ikinci Papazeorgiu Ylllla • 
niıtan, üçüncü Saklany Romanya. 

Dekaltonun nihai tasnifi netice•i 
fudur: 

Birinci: 7289 puva~la Doçef Bulg :ı. 
ristan, ikinci: 6710 puvanla Buratovi.; 
Yugoslavya. üçüncü, 6638 pu-ranl• 
Travloa Yunanistan, Dördüncü: 6289 
puvanla Kalay Yugoslavya, Betinci: 
6256 puva.nla Papazeorgieu Yunani.,. 
tan, Albncİ) 5781 puvanla SaklanY 
Romanya, Yedinci: 5289 puvanla Gı>
go Arnavutluk. 
Müsabakaları müteakıp, Galipler> 

kupalar f&hıen Prens Kiril tarafından 
tevzi edilmittir. 

Staviski işi 
lngiliz ve Avusturya postahane 

leriı~:le kutu kiralamak zor değil 
dir. Fakat arzu ettiğiniz gibi ara· 
ya konulacak, ecnebi dostumuz 
yoktur. Maamafih gene kendımiz 
uydurma bir ecnebi ismi takınarak 
kutulan o nama kiralarız. Nete • 
kim bir zamanla~ Fransız posta • 
hanesindeki kutumuz da bir ecne
bi namına muhan·erdi. bu tekli! Almanya ile Fransc arasın• 

dahi IJahim müşlıülah halleden bir 
tar% olarak telakki olunuyordu, Fran 
sı% deulet adamlannın daha itidalli IJe 
in:saFlı hareket edeceklerini ümit ede
rı%, (Giornale cl'ltalia) 

,.~----~·----------------------------------.;...------~ l ECNEBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ ' ~---~-------------------..::.;~_;_:..;:.;~----.::..::::...;:::..::...::..::=-=~~:..:..::::.::.:::.._J' 
Bartu'nun seyahati ve/ kına (Kumandanların bir/epnui) sir Y~P"!'t ve lngilterede ihtiyatlıcira- 1 

PARIS, 10.A.A. - Staviski iti 
tahkikatile metgul olan parlameı" 
to komisyonu sabık mesai nazırı 

M. Dalimier'nin ifadesini adliye 
iıazınna göndermeye karar ver• 
miştir. Sabık ticaret nazırı M. Ju· 
lien Durand'ın bir alikası görüle
memitlir. Diğer cihetten, Cümhu
riyet müddeiumumisi sabık adliye 
nazın M. Renault'ü nüfüzü suiis
timal ile tecrinı eden ittihamna· 
mesini imzalamıttır. 

Yalnız 'u nokta unutulmamalı
dır ki F ranaadan gelen posta, ls
tanbuldaki ecnebi postalarına 
Türk posta idaresinin delaletile 
tevzi olunmaktadır. lngiliz ve A
vusturya postalarında kutu kirala
madan evvel bu cihetin dütunu: -
mesi lazımdır. 

Gazetelerin ve matbuaların ev
lere veya daireye teılimine gelın
ce, teslim edecek olan zatın ga
yet emniyetli ve namuskar olması 
gerek sizce ve gerek bizce bilin
melidir. Eğer tevziatr yapapcak o
lan adamın namus ve ahlikı hak
kında tam bir emniyet huıl ede -
cek olursak, tevziatın bu surelle 
yapılması daha muvafıktır. Evle -
rimiz şehirden uzak ve vapurla gi
dip eglinmesi zor olduğundan ken 
diı ile fehrin en yakın ve mün'asip 
bir yerinde de bulu,abiliriz. Biz 
i' adamı olduğumuzdan ve daima 
evde bulunmadığımızdan, bazı "e 
lifl~ı'İnde bizi evde bulamıyaı ~k 
gen dönmesini, evrakı eve bıra
kacak olursa ailemizi 'üpheye clu
,ürterck maksadımızın akamete 
uğramasını islemeyiz. 

Zannetmeyiniz ki evlerimizin 

1 
tesmiye olunabilir. Balkan misalıından ne, bır lı.ıan ile karftlanmıftrr, 

tafyan matbuatı sonra Türkiye 11e Yunan de1Jlet/eri da M. Barthounun Londra seyahatin· 
ha Fazla si/iihalnarak yeni silahlanma d'! mü~im meselelerin b04tan başa tet-

M, Barthou Balkan memleketleri
ni %iyaret ettikten ·JtOnra fİmdi de Lon 
draya gidiyor. M, Barthounun yabancı 
memleketlerine yaptıi< siyaai ziyaret 
lerin adedi çoğalıyor, iki ay elJIJef Var 
ıouaya ve ~ra~a,_ ~?ra Bülıreıe ve 
Belgrada gıtmıftır. Şımdi de Londra• 
yı müteakıp ltalyaya gideceği anlaıı
lıyor .. 

M . Barthounun büyük bir de1Jlet 
adamı olması haabile A1Jrupcı 6U/hü
ne laideli bir un•ur olacağını ümit e
dem. Bununla beraber M. Barthou 
Balkan aeyahatinde bu ümidi bi%e 
gödermedi. Hariciye nazınnın •eya -
hati gürültülü 1Je a/ayifli bir seyahat 
oldu; bu ııuretle 1Jahim suitelehhüm -
le':. %~ur. etti ve beynelmilel sulhü 
mufkül bır vaziyette bıraktı. Çünkü 
bu seyahat/q askeri ittilaknameleti 
Y<;nileftirmİf ve kuvvetlendirmiftir. 
Cıhant kandırmak için sulhü umumi
yi temin etmiı gibi bir takım mutan .. 
tan sÖ%ler ilan edilmi~, hakikat halde 
de Fransa hükumeti bu memleketler 
ile askeri ittilaknamelerden baılıa bir 
ıey yapmam:ftır. 

Fransa umumi emniyeti fU suretle 
tatbik etmek istiyor: Ara%iye miite<l
lık nıisaklara emniyet mi akları nanu
nı t•eriyor. Her devlet ile akdelıiii 
misakları bir CU1keri. mi.alı takip edi
yor. Küçük itila! de1Jletlerini11 mi•a • 

projelerini tatbik ediyorlar. Balkan kık edıleceğini ümit edem. 
misalıına dahil olan de1Jletlerle küçük ngilterenin hedefi umumi bir si/alı 
itila! de1Jletlm araaında bir dörtlu su:lanmaya matuftur. ltalya hükume-
mi.•akı teıkil ediliyor IJe harp "esleri tinin ailôhıulanmaya dai.- yaptığı pro 
iıittiriliyor. Bülıreıte 11e Bel11ratta irat je, Fransanın si/iihnzlanma projesi • 
edilen nutuklar bu tezi ubat ediyor. ne dayanıyor. Projemi%i Almanya hü-

M. Barthou Biikrefle irat ettiği nu- kumeti de kabul ediyor. 
tulıta, manhknz bir ifade ile Transiti Londra seyahatinde deni% program 
vanyayı Al.ana Lörene benzetiyor 1Je ları,. ltalyanın İnfQStnı kararlQflırml.f 
herhangi bir de1Jlet Tran•iliuanyaya olan IJe Fransanın hofuna gitmiyen 35 
taarrU% edene Fran•a de1J/etine taar- bin tonluk iki %ırhlı V Qfington mua-
ruz etmif na=rile balıılacaiını maka heda,.inde alıtedilen' ita/ya ııe Fran • 
mı tehditte söylüyor. M. Barthou'yu sa araMndaki deni% ku1J11etlerinin mü 
göre, Veriıay ,.,.,ahedesi ilelebet de- aal)atı, Belçilıanın emniyeti, ln11iltere-
ğiştirimiyecektir. Bununla beraber nin yeni hava programlan, 1Jelha.sıl 
Milletler Cemiyetinde aktedilen misa Acırupanın en mühirn müıkül meule 
km , 19 uncu maddesine tevfikan /ü- leri, melJ%UU bahsolacakhr. 
%Um görüldüğü takdirde herhangi bır Frant1a akdettiği bloklarJan maa-
muahedenin tadili /a,.,mgeldiğini ha- Ja lngiltere devletirti de ihmal etmi-
tı..tatmak la%ımdır, Bu maddeyi red • yor. 1Je herhalde lngiltereyi kazan• 
detmek ueya harp ile tesdit etmeh u - malı istiyor IJe bu hede! Üzerinde ça-
&ulleri 3u[hü umumiye hizmet etmek lı{ıyor. Lakin ngilterenin vaziyeti fÜP , 
imkanlarını selbediyor. lıelidir. Fransanın /ngiltereye bailı ol 

Harbi umumide galip olan devlet- maaı bir taraftan lngiltere için laide-
lerle Macaristanın hudut 1Ja%iyetin<n li IJe diier taraftan da tehlikeli olaca 
yeniden gö:ztlen geçirilmui halıkuıJa jını kimae inkar edeme%. ngİ/tere deo 
Frcuı- hükumetinin taahhüd.ıtta bu - leti uzan müddetli ittifaknamelerJen 
lunmuı olduğunu M. Barth.ou unutma ho.,lanmıyor. 
mııtır, :ıannedem. 12 Nuan 1920 ta. Mussolinin yaptığı dörtler mUa• 
rihinden yapılan muahedede Mille - kı, Avrupa sulhünü temin edecek en 
rand'ın İmzası. mevcutur. Bundan do makul ue en pratik mi.salı idi. Maale--
layı Barthounun nutulılan Orta Acı- seF Ruaya ıJe Lehiistan devletleri tara 
rupcı de1Jletleri üz.erinde fena bir te • tından ıiJdetlc reddolundu, Halbuki 

Almanyada hücum 
kıt'alarının tarihçesi 

Na.syonal SO.yalirt hücum kıtaatı 
(S.A.) Fırkanın en eaki ve esaslı bir 
teıkilatıdar. Reamen teıelıkül tarihi 3 
Aiu•tos 1921 dir. Bazı utihalelerJen 
sonra 1930 eylulündenberi bugünkü 
ehemmiyetini ikti&ap etmif bulunuyor 
du. S. A. nın asıl tqekkülüıulen mak 
.ı,at: Fırkanın içtima aalonunun ve iç
timaalrının himayesi ile propaganda 
idi. Sonralan müdafaa sporları IJe 
talimleri yapılmajıı baılandı. S. A. kı 
taatı Roehm'ün kendi ifadesine göre: 
Ntilıyonal Sosyalist lırkasrnın irade v• 
fikirlerinin alenvları idi. S. A. hizme
ti ı:iirıüllü hi%met olup mennıplarının 
adedi Naıyonal Sosyalist mahalilinin 
iJGnna göre tariben 2 milyon idi. S. 
A. 7 ana gruba ayrılmıttı: 

1 nci ana grup Şarki Prusya Jene
Litzman 

2 - Pomeranya, M. Layken, Schle
ıhg, Maclılenburg, 

3 - Brandenbur11, M. Heines, Si • 
li%ya, Garbi Prusya, 

4 - Saknmya, M. Fon Killinger, 
5 - M. Steinholl, Vürttenbere, Ba 

Avustralya ve silah 
ticareti 

CENEVRE, 10.A.A. - Avusl:ıt" 
ralya hükumeti, Milletler Cemiye· 
ti umumi katipliğine, muharip 
devletlere harp malzemesi nakliyg.· 
hna mani olmak için icap eden ted 
birleri aldığını bildirmiştir. Fak:Jl 
Avusturalya, bu husustaki beyanB· 
tına, silah ve mühimmata vuku· 
bulacak ambargoyu fili bir tekle 
sokacak olan tedbirleri diğer de"' 
!etlerin almasına intizaren tehir 
ettiğini de ilave etmekted: ;, 

den, Heaen, Thüringen, 
6 - M. Lut:u, A,ağı Almanya. 
7 - Ba1Jyera M. Schneichaber. 
Ana gruplar tali gruplara IJe tali 

lfrup/ar bölüklere, ilah ayrılmı~tı. 
S. A. nın en büyük feli Hitln-Jir· 

S denilen muhafaza kıtaatı da SA ya 
men•uptur. Baılıaca 1 ue 2 nÜmlTl'alı 
S. A. ihtiyat stnılları IJe Na.syonal 
Soaya/ist otomobıl kıtaatr da S. A. ya 
menıuptur. (NelJ Fria Pre4<•) 



1 f lll:LE0\I 
Bilenler bilmeyenlere 

söylesin! 
Hep biliraini:z:: 

Bir gün Naareddin Hoca künii· 
Ye çıkmış ve : 

-_F;Y .ce~~t! Bugün size aöyli· 
Yecegımı bılıyar musunuz? diye 
•ormu,, 

Cemaatten bir kısmı : 
- Biliyoruz; demif, bir kısmı 

da: 
- Bilmiyoruz. Cevabını vermi.s 

hoca. da cübbeaini toplayıp kü,..Ü'. 
den ınerken: 

.. - Öyle iae bilenler bümiyenle 
soyl"ı···ı·· re esın. so:z:ı e ınni bitirm · 
~İmdi size bir' garip fak:; kat'i 

muşahededen bahsedece •. 
. l~tanbul nüfıısu olan 1~';;'bin ki

flk nın hemen lıemen hen..: v.. ...... 
l · • bü" ,,,... # ~.,..n u esını ırler d...;:.:1 ., E 

bilir. ben d ~ d~ıs .. mı. •. vet! 
nız. Laki bue, ~rzı ~ o meyandası. 

• n llUleyı nasıl bü" 
':;? ~ana sorsalar: K,.,. kattı ı; 
10erdıvenl · ld ""3' r. d k erı nası tr? Kaç dakik 
açı ılır? Yukarda a 

6tldır? man:z:ara na-

C evap veremem ç-nkü 
Yİ dınndan g- d .. • u ' kule. · or um aına · • • metlim B ' ıçıne gır-
ba kul; u~'.'n sebebi nedir? Aca. 
Kule · yeh guç çıkılması mı? Hayır! 

nın er zaman .... ~ b ·r 
lpakki edilerek ihmJo"!~"!l ı ır "dtı; 

ariae "d '''" men ır 
l~ şe:ı'er~:nec;:~bi~"E ilk yaphk· 
nne çıkmakh l . e yfel kule. 
kın Parisfl .r. ftn tuhafına ba-
leye çıkm' e1'fnl kısmd ı O:z:amı bu ku-

ş . amıf ar ır 
rmdi bu kul h"k· .• 

da mün b . e ı Q)'esımn bura· 
ki: Birç~~ eti ne? .Münasebeti pı 
nırı:z: da on arın;.ı:z: bır şey biliriz sa
nfırdır B u'! akkınılahi bilgimiz 
b"l · enmı Be.. t L.ı • • • ı menı gibi. ...a:z:ı llUleınnt 

l1te Yalova h 1Jıı 
hmız da bu hal; . nd~i maluma· 
aha:z:e n · . edır. Kımseyi mu· 

k 
• •Yetıle olmı-..-L .. l me ıcterim k. ,,_,UR soy e· 

ne d.. 1: Yalova gibi emııa.«t 
bir uny~a ender tesadüf edüen 
kı d(ılı.ca. Source ThermaJ ) halı-

n a ıcap eN::t.! kaJ e 
ettiğini b ··-ıs• ar,lıatta icap 
ela Yapd efte biri kadar propagan 
-· mamaktaıclır.Bunıı müesse-
-~ıın ge r·· 
1lll iııkQ nç ıgınıe at/etsek te lüzumu 
betubaJ ~emeyiz. Memleketin 
olan bu ı,:;,ır •erveti, bir meziyeti 
değ"l • plıcalar hakkında hiç 
V

• 
1 •e bılenlerin bilmiyenleri ten 

ır etme.i kı . • 
va;; "fe.d" ymetlı faytlası olan bir 
r<lf 

1 ı~. Ç~nkü bundan, bir ta· 
edet;" .. bır mılli müessese istifade 
has • ote taraftan derman arayan 

talar müatelit olurlar. 
• • * 

. iki sene evvel Vip'de bir mev-
sı,,.. • • • 
balı geçırrntffım. - Y alovadan 

aederken Vüi'yı" ·· ·· .. nd tutmak kah. ;: . . gozonıı e 
Yorıı ıl degıldır. - iyi bilmi· 
kın b~ anıG sanırım, dört asra ya· 

ır zam-.:ı . d" 
lıugünk" h """" ımar e ile edile 
rrn u ale gelen ve Framızla-
cled;;• er.ı_ feVhirlerinin ,.,,hı - Je-

ıuerı · . L __ .. r-
nül...., l><Zrd ~ .....abasının 27000 
liimata İati ır. Yerinde aldığım ma 
göre oray "';ten yaptığım hesaba 
fınc/a v a. ort ay:ık mevsim zar. 
Yor. Bu ';:,ti 200 milyon frank giri· 
ı>arasıdır ~a Y~nız, otel, ve tedavi 
za!arının • m::-;.n ~~ büyük mağa
fUbeleri tara/ısım ıçın ~hklan ~ık 
rİf »ektin b nclan Yapılan alış ve
DünyaJa b hunda dahil değildir. 
mıY<ın ~ ~ ra

6
ndan müteessir ol-

&. . .eng ın ;,. ka b _,ta v· . . sa a ararsanız 
nıu b" ~ gelır .. Serapaprman ol-

l' ır parkın k ti . . deki enarır; a ve ıçm· 
ilfiy.:;ır_ıarlar0ve kaynaklardan halk 
aini m ıçer. raya gelenlerin hep
•- uayven bir hastalık mal·ı·· -nmam • d ., u.u 
rın k a .. ır. Bı.hass.ı Frann:z:la-
Ytlı ço ra~bet ettikleri bıı sehre 

n on bır ti al ' • cut[ ~n a ç ışarak VÜ· 
unu ve d•m • geleni . . agını yormuş, önüne 

Paslan~eyıp •çerek ha:z:ım cihazını 
nir ma-;:;mı{ °.1a.nlar gelir, dinle
ve 'gel kne erını yıkatır, dinçleşir 

ece •ene tek l re ç.J.a,. . ,, rar !ı e mek üze· 
gı.,er. 

Şimdi geleli,,; *y".• . • cuovaya B l 
canın mezıyetlerini oraJ t b .u '. ı-
zenginliğini, iklimi~ t a a ıatın 
s-Ll • . . ._,, atlı ve Yllm 
.UR ıgını ıçımı'"'e kar k" , ı.· ·• · B :r .,, r.:,r' 

en bu seneye gelinceye L_d· 
Yalo b" .. l "" ar d v?a ır gezrcı o arak birk 

ela gıtmiştim. Lakin yalnız b~ 
sefer oranın hu1>usi iyilikle?"ini öğ. 
renmeye bas'adım. 
. 
1 

Bir kere 'ancak az ·m bir hamle 
1 

e levka!ade medeni bir ılıca hali
ne getı" ·1 · I b d . "mış o an urası Türkler-
den :z:ıyade ecnebilerin malıimu
T~·'· Oturduğum ote'de ek•eriyeti 
b~rk olmıyanlar teşkil eder. Daha 
ır h<lfta evvel kucakta getirilmiş 

~~~n bir ecnebi banka müdürünü 
ı:;ıı akşam yamndakin"n koluna 
B tunarak yürürken gösterdiler .. 
rı~ adam tedavisini bit:rip işine dö-
llnce Yalova hakkında en iyi pro
i0eandaları yapacağını vadetmiş. 
d aten Yal ovanın bedava propagar. 
;;-;ıları onun diriltici sırlarından 
*"•:et kazanan hastalardır. Yok· 

: · Burada biraz acı sözler söyle-
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EHİ R HABERLERİ 
EKONOMi 

Yeni sene 
Afyon mahsulü 
Kış ve kuraklık mahsulü 

azalth 
Yapılan tahminlere göre, yeni 

aeııe afyon mahsulü geçen sene· 
"Ye nisbetle bir hayli a:z: olacak
tır. 

Bunun da sebebi bavaların 
kurak gitmesi ve kıtın tiddctli 
geçmesidir. Mevsimsirz yağan yağ
murlar mahsul üzerinde hiç bir 
t~ir yapmamıştır. 

Geçen seneki rekolte 4 bin 
aandıktı. Bu sene 1500 sandığı 
geçmiyeceği tahmin eclilmekte
d"ır. 

' Uyuşturucu maddeler inhisa· 
rı idaresi, mübayaa için tahsisat 
gelir gelmez afyon alnnma tek
rar başbyacaktır. 

Evveli, srkıtık vaziyette olan 
tacirlerin ellerindeki mallar alı
nacak, daha sonra da çiftçiyi ko· 
rumak için yeni mahsul kabul edi
lecektıir. 

Yumurta fiatları 
Yumurta fiatları birdenbire 

ehemmiyetli şekilde düşmüştür. 
ispanya ile akteciilen son ticaret 
itilifından aonra, sandık başına 
22 liraya kadar yükselen fiatlar, 
80n on beş gün içerisinde 13 lira
ya düşmüttür. 

Bunun sebebi, ali.kadarlar ta
rafından tetkik olunmaktadır. 
~-----~o---

ViLAYETTE 

Ziraat sergisi 
Bu sene serginin açılma

ması kararlaştırıldı 
Üç senedir vilayet bahçesin

de açılmakta olan ziraat sergisi 
nin açılmaması kararlaştırılmış • 
tır. 

Serginin açılmamasma sebep, 
mevsimin geçmesidir. 

Fakat gelecek aene mayısta 
açılacak olan sergi büyük olacak
tır. 

Yani kazalar 
Muş vilayeti dahilinde Bingöl, 

Erzurum dahilinde Çat, Samsun 
dahilinde Kavak, Boluda Akçako
ca, ve Giresunda Bulancak kaza . 
ları tetkil edilmiştir. 

Basma yazı derlemesi 
Basma yazı ve resimleri der

leme kanunu dün vilayete bildi
ri·lmiştir. 

Bina tahrir komisyonları 
Bina tahı ir komisyonları faali

)'etlerinc devam ebaektedirler. 
Bwılu meyanında Büyükada bina 
tahririni 22 numaralı komisyon 
reisi Şevket Bey yapmaktadır. 12 
numaralı komisyon reisi Fahri 8. 
de Heybeli,Burga:z:, Kınalıadalarm 
tahririni yapmaktadı;. Bunlardan 
Heybeliada bina tahriri nihayet 
bulmuştur. Burgaz Adasının bina 
tahriri de bir hafta sonra nihayet 
bulacaktır. Burgazadasmın tahri -
ri nihayet bulduktan sonra Kmalı
adanın tahriııine batlanacaktır. 

mck zaruretindey"m: Y alovaya gi
den hastaları gönderen doktorla
nn isimlerini öğrendim. içlerinde 
pek az Türk adı var. Gene kendi 
me$leklC1flannın pek sıkı tenkitle· 
rine uğrayan hekimlerimizin gaf.:
ba ecnebi profesörlerinin dısarda 
hasta tedavi edip etmemele;i gibi 
çok daha mühim meşgaleleri olma
lı ki; Yalova :ruları hakkında de
rince tetkiklerde bulunmuyorlar. 

iki sene evvel Visi'de beni teda
vi etmis olan hekim~ sıhhatim hak
kında ;,ra sıra mektuplar yazarım. 
Beni hiç cevapsız bırakmıyan bu 
nazil, adam, döner, dolaşır ve Vi. 
şi'ye tekrar g'ltmemi tavsiye eder. 
~u çeşit "" tedavilerinin yarısı, su
Yun l.assalarına ba;>lı ise yarısı du. 
telkin ve inanma kuvvetine daya
"."· Ben güç İnanır bir adam sıfa
file ya/.ından göTdüm ve inandım 
ki; Y~o.v'!, mizacı tedirgin olmuş 
ol?"!ar ıçm yegane afiyet yer:Jir. 
Lakin buna benden evel hekimle
> imizin inanmaları ve halkı inan
dırmaları lii::.ım dei'jil midir? 

. FELEK 
Bır not - Gebe kalrnı'$ bi-r aYukat.

~:~t-nl~_rde .Y•zdığım yazıyı birçok avo~ 
?· ar uzerıne almışlar.Bir kısmı şahsan 

hır kısmı bilvasıta 1111 zanlarını izhar etti~ 
!er. Halbuki hunlardan hiçbirisi aklım
dan ~eçmiş değildi. İnanmek Jiinmgeli-
yor kı avukatlarımız j~ind~ ;:ına olmak 
istivenler az değildir. _ F _ 

Denize düşen 
Torba hikayesi. 
Dolandırıcılar, içine para 
yerine kağıt doldurmuşlar 

latanbul Adliyesi yeni ve mü • 
him bir dolandırıcılık tahkikatı İ· 
le m~guldür. Dolandırılan Yakup 
Efendinin Selanikte, KayalaJ1 ka
zasında emlaki vardır ve bu emla 
ki satmak iiıtemektedir. Hasan is
mindeki tahıs Yakup Efendiye bu 
emlikıi satın alacak bir mütteri 
bulacağını vadetmit ve bir gün Ya 
kup Efendiyi müşteri sıfatile Ya • 
niye götürmüttür. Yani ile yapı • 
lan pa:z:ar !ık neticesinde Yani em
lakini 20 bin liraya sa.tın almaya 
ra:z:ı olmuş, ancak bu sözden dö
nülmemesi için her iki tarafın ban 
kaya üçer bin lira teminat yatır • 
malan takarrür etm~tir. 

Fakat Yakup Efendinin yanın 
da üç bin lira bulunmamış, ancak 
2414 lira para zuhur etmi,, bu pa 
ra aayılmıt ve Ha.san Efendi tara 
fından bir torbaya konulmuş, Ya • 
kup Efendiye verilmi~ir. Yani de: 

- Benim yamında para yok, 
param evde, ev de Kuımpafada 
gideyim, getireyim, beraber ban • 
kaya götürüp yatıralım demit ve 
gitmiftir. Haıan Efendi ile Yakup 
Efendi de bir sandalla Kasımp~ 
ya gidip oradan Yaniyi almayı mu 
vafık bulmuşlar, sandala binmiş
ler, Ksımpafaya doğru ilerileme • 
ye baflanııtlard111. Bu esnada ar • 
kalannda bir batka sandalla gel· 
mekte olan muhafaza memuru elbi 
sesini giymiş bir adam düdük çala. 
rak kendilerini durdurmu,, borda 
larına yanafllllf, 

- Si:z:in sandalda kaçak sigara 
kağıdı tüphelendim, arayacağım 
demiş, sandala girmiş ve doğruca 
Yakup Efendinin elindeki toctbaya 
el atmıştır. Bunun üzerine Hasan 
tot'baya yapışını,, o çekmiş, riİ3u . 
mat memuru kılıklı adam çekmiş, 
bu arada torba denize düşmüş ve 
hemen batmıttır. Bu vaziyette rü
sumat memuru kılıklı adam sanda 
ima binerek ayrdmış, fakat Ha • 
san Efendi ile Yakup Efendi ara· 
sında bir kavga batlanııştır. Kav· 
ga neticesinde it polise aksetmi,, 
Hasan paranın denize dü,tüğünü 
iddiada ısrar eylemittir. Fakat 
müşterinin hüviyeti tahkik edilip 
te bu işleri yapmakla maruf sa • 
bıkalı Yani olduğu öğrenilince iş 
meydana çıkmış, suçlular da 2414 
lirayı tot'baya koymadıklarını ve 
torbaya alelade kağıt doldurduk · 
larmı itiraf eylemişlerdir. Suçlu
lar Adliyede yedinci istintak dai
resine tevdi olunmuşla.ıdır. 

Yeni kurulacak fabrikalar 1 

Sanayi umum müdürü Recai 
Bey dün sabah Ankaradan şeb • 
rimize gelmiştıir. 

Recai Bey, müE<iyeti sınaiye 
müdürü Refik Beyle görüşmüş ve 
öğleden sonra İstanbul mıntakası 
aanayi müfettişi Daniş Beyle be
raber muhtelif fabrikalarda tet • 
l<iklerde bulunmuştur. 

Recai Bey, burada yeni ku-
rulacak fabrikalara ait hazırlık
larla meşgul olmaktadır. Bugün 
de tetkikatına devam edecek, ak
şam trenile Ankaraya dönecek • 
tir. 

<1t Banka&ınan alman ctvelir 

10 Temmuz 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR i TAHViLAT 
1ati1<rı z.a da:... ili 91 Rıbllm 17,75 

1933 Erıani 93.50 Müme•ail ku-
Onitürk 28,JS ı ponau.z 47 .70 

" il 27,50 " il 46,90 
" ııı 27,50 " ili 50 

ESHAM 
I~ Bankaıu Nama 9 Reji Kupon-
" ,. Hamiline 9 •uz 2,50 
,, ., Müeaaia 98 Telefon 11 190 
Türkiye Cümh\ıı- T <"rkoa 19,4C 
riyet !l•nlcaaı 56 Çimento 11,15 

J ttiat deJ. 14,00 
Tramvay 35 Şark dey. l,-

A9'adolu Hi••e 26.80 Balya 1,55 
Şir. Hayriye 15 ~ark m.ec:ıı:a 3,20 

ÇEK FiYATLAR/ 
L!>ndra 633.25 ı Proii: 19,11,12 ..... ,. 12.~ Belarat 3,41 
?--1üyork 79,55,13 Madrit 5,82 
11.tilD.no 9.27 .50 Beri in 2.07,GG 
Cene•re 2,44,31 i Zloti 4,20,10 
Atina 82,39,25 Pen•o 4,00,00 
Brük•el 3,40,50 Bükret 79,20.50 
A'"11•terdam 1,17,33 i Moakowa 10,74,50 
Sof 1a 66,13,56 Viyana 4,3'l,SO 

NUKUT (Salı§) 

~ı 
Kurut 

:1Cl . Franaı:r. lfiO 20 f. J•,,İçre @08 
1 Dolar 117 1 Pe:z:*t• 18 
1 $ile A,,. 22 1 Mnrk 4q 

21 Kur. Çek, 100 1 Zeluti 20,50 
ZC1 L'"•• 2J 20 Ll"y 19 

1 laterlin 6,:ts 20 Diuar 53 
20 LiNtt 21'1 1 C-erno•İ' 
20 F.Belçika 115 Aitu' ~,25 
20 Drahmi 24 l Mccittiye ~s 1-2 

1 Florin 83 liar:knot • 237 

Kocaeli nümune 
Ormanları 

Yeni bir teşkilat vücude 
getirildi, işe başlandı 
Aldığımız mallimata göre, Ko

caeli mınta'.kasındalri ormanları· 
mı:z:ın muhafa:z:a ve i§letilmesi i
çin yeni bir teşkilat vücuda geti
rilmiştir. 

Ziraat vekaletine merbut ola· 
rak çalışacak olan bu yeni orman 
teşkilatı i.ki aya kadar faaliyete 
geçecektir. Kocaeli ormanları baş
müdürlüğüne Belgrat ormanları 
işletme müdürü Emin Bey tayin 
edilmiştir. 

Takarrür eden şekle göre, çok 
mütenevvi ağaç cinsleri yetiştiren 
bu mıntaka tamamen nümune 
onnanlan haline getirilecektir. 

Almanya ve Avusturya orman
larında tatbik edilegelen fenni u
suller dairesinde ve geniş mikyas
ta ıslahat yapılacaktır. Yeni idare 
faaliyete geçince bu verimli saha
nın ormanlan kısımlara ayrılacak, 
her kısımda 'kesilmesi icap eden 
ağaçlar tesbit edilecektir. 

Fakat yapılacak katiyat muay. 
yen fenni usuller dahilinde ola • 
caktır. Kesilmesi mahzurlu saha
lar olduğu gibi muhafa:z:a edile • 
cektir. 

Dört Amenejman gnıpu, bu 
mıntaka ormanlarının vaziyetini 
tesbit içıin lzmite gönderilmiştir. 

Bu gruplar yalanda tetkikatla
nnı bitirerek haritalar vücuda ge
tireceklerdir. 

Bu 5Uretle vüs'at derecesi de 
tamamen anlaşılmış olacaktır. Ko
caeli nümune ormanları teşkila
tına büyük bir ehemmiyet veril
mektedir. 

Takas suiistimali 
Bazı Gümrük memurları
nın da ifadesi alınıyor 

Kereste üzeri·nde yapılan takas 
suiistimali tahkı"katıile me§gul bu
lunan tahkik komisyonunun me -
saiıi bir hayli ilerlemiştir. 

Komiayon, alakası görülen 
gümrük memurluının ifadelerini 
teshit etekle meşguldür. Dün de 
bir kısım muhafa:z:a memurları din 
lenilmiştir. 

Tahkikatın aldığı son veçhe 
ancak isticvaplar nihayetlendik • 
ten sonra anlaşılabilecektir. Ve • 
rilen malumata göre, tahkik he
yetinin mesaisi daha ilci ay kadar 
devam edecektir. 

Suiistimalle alakası bulunan ve 
dört ay evvel ortadan kaybolan 
iki tacir hakkında takibata devam 
edilmektedir. 

Ôğrendiğimi:z:e göre, bunlar 
bir müddet Anadoluda dolatm~ 
lar, sonra kaybolmuşlardır. 

Sinemacılar 
Ih ti lafı 
Belediye ile sinema sa

hipleri arasında 
bir anlc~ma oluyor mu? 

• Dün sinemacılar namına bir 
heyet belediyeye gelerek alaka · 
oarlara belediyeye birikmiş olan 
Darülaceze hissesini vererek, ıine
maların açıl.ması için kendilerine 
müsaade edilmesini i&temıtlerdir. 

Belediye bu şekle ra:z:ı olma
mış, badema Darülaceze hissesi -
nin kemafissabık verilme&i icap et 
tiğini söylemiştir. 

Sinemacılann bu aon teşebbüs
leri de a:ktm kaldığından, sinema
lar, daha bir müddet kapalı kala
caktır. 

Maamafıh, sinemacıların, Da· 
rülacet:e re.mini vermeğe ra:z:ı o
larak, sinemaların yakında açıla· 
cağı tahmin edilmektedir • 

Belediye, sinemacılar al ey hin
de açacağı davadan şimdilik va:z: 
geçmiştir. Dahiliye vekaleti , dün 
belediyeye bir tezkere göndererek 
sinemalar meselesinde belediyenin 
kanuni harket ettiğini bildirmit -
tir. 

4-5 gemi sahlıyor 
Denizyolları Klaresi, Mahmut 

Şevket Pata, Ereğli ve Gelibolu 
vapurlarını satmağa karar ver
miştir. 

Bu eski gemilerin yerine yeni
leri alınacaktır. Akay idaresinin, 
F enerbahçe, Yakacık ve Ihsan va· 
purları da satılığa çıkanlmıştır. 

BELEDiYEDE 

Açıkta kalan 
Memurlar yerleşti 
Oktruva hissesi olarak 
Belediye 60 bin lira aldı 

Oktruva res.mi ilga edildikten 
sonra işlerin tasfiyesi için 8 me
murdan mürekkep bir komisyon 
teşkil edilmişti. 

Bu komisyon mesaisini b;t;.,.. 
miş, memurlar belediye varidat 
şubesine illıak edilmittir. Ko· 
misyon oktruva resminden baka
ya kalan borçlardan 28 bin lira 
tahsil etmiştir. 

Halbuki belediyenin d'aha yüz 
bin li.ra alacağı vardır. Bu borç
lann tahsil edilemiyeceği anlatıl· 
maktadır. 

Oktruva ver!Psinin ilgasından 
dolayı 60 memur açıkta .kalmış· 
tı. Bunların hemen hepsi yeni va
:z:ifelere tayin edilmi,tir. Yalnız 
on memur kalmıştır. Onlar da 
münhal oldukça tayin edilecektir. 

Gümrükler idaresi son defa 
oktruva hissesi olarak belediyeye 
(80) bin lira vermiştir. 

Saraçhane yay& kaldırımları 
Saraçhane caddesi ve yaya kal

dırımları yeniden inşaya başlan
mıştır. 

Bu caddede şimdiye kadar 
hiç kaldrrım yapılmadığından halk 
çok müşkülat çekiyordu. 

Tenviriye resmi ahnmıyacak 
evler 

Fener ohnıyan yerlerde tenvİ· 
riye resmi alınmaması kanun ik· 
ti:z:asmdandır. Ba:z:ı yerlerde fener 
olmadığı halde tenviriye vergisi 
istenildiği hakkında belediyeye ba
zı şikayetler olmuştur. 

Belediye bu şikayetleri tetkik 
etmektedir. F enersi:z: sokaklara te
sadüf eden evlerden tenviriye res· 
mi alımnıyacaktır. 

Beynelmilel belediye!er kongresi 
19 temmuzda Liyon şehrinde 

beynelmilel belediyeler kongresi 
toplanacaktır. 

Bu kongrede Türkiye beledi
yeleri namına Dahiliye vekaleti 
meclisi idareler umumi müdürü 
Naci Bey bulunacaktır • 

Naci Bey Ankaradan ıehrimi
ze gelmiş ve Fransaya hareket et
miştir. Naci Beye lstanbul bele
diyesi tarafından ba:z:ı vesikalar ve 
malumat verilmiştir. Naci Bey 
bu ay sonunda şehrimize döne
cektir. 

iki Amerikan 
Gemisi geldi 

-o-

Kumaadao bugün abide
ye çelenk koyacak 
Limanımızı ziyaret edeceğini 

ya:z:dığımız Amen"ka birleşik hükU
metleri donanmasına mensup Ca
yuga ve Sebago sahil muhafaza 
gemileri dün saat 15,30 da Ceza
yirden limarumı:z:a gelerek Kızku. 
lesi açıklarında demirlemişlerdir. 

Gemiler top atarak şehri se
lamlamışlar<lır. Selimiyeden atı -
lan toplarla kendilerine mukabe
le edilmişti ... 

Gemi kumandanı yü:ı:başr Ran· 
dolph Ridgely sahile çıkarak A
merikan sefiri Mösyö Skinner'i 
:z:iyaret etmiştir. Mösyö Skinner 
de biraz sonra gemiye giderek ku
mandana iadei ziyaret etmiştir. 

Kumandan Randolph Ridgely 
bugün vali Muhittin Beyle kuman
dan Salih Paşayı :z:iyaret edecek 
ve bu ziyaretler iade olunacak
tır. 

Kumandan bugün cümhuriyet 
abidesine bir çelenk bırakacak· 
tır. 

Bir ıene içinde yakalanan 
kaçak kokain 

Polis ıtefkilatile gümrük muha 
fa:z:a te,kilatmın mü,t-erek çalıs • 
ması neticesi olarak 933 sıen~si 
Haziran nihayetine kadar 8 fahri 
ka, 3 bin küsur kilo esrar, 60 kilo 
kadar da eroin ve morfin yakalan 
mıt ve bunların alikadarlan mah· 
kemeye verilmitlerdir. 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz sevi

yesine indirilmjş barometre bu sabah: 
Saat 7 de 758,5, saat 14 te 757,5. de· 

~ei hararet 7 de 19, derecei !.raret 14 
le 24. Btrırünkü azami derecei hararet 
26, bugünkü asgari derecei hararet 15. 

Rü:cgir lodostan esmiı ve azami sÜ• 
rati saniyede 6 metreye çılmu,trr. 
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Bir zenci ile mülakat 

Kara dut gibi bir Araptı. Afri
ka çöllerinin günesi altında kavrıı 
la kavrula miyan:si gelmiş kırm -
/arı içinde, o da bir kahve tanesi 
gibi simsiyah olmuştu. Çehresinde 
yegane ak olan yer, gözünün akı 
ve kıtık gibi saçları idi ... 

Seneler, surahnda ba,ka hiç bir 
çizgi çekmeden gelip gitmiftİ. De
rin derin içini çekerek anlatmağa 
basladı: 

-· - Size ne söyliyeyim ki; küçük 
ken beni aldılar, bııralara getirdi
ler .•• lfte yuğrıılap gidiyorıız. 

- Sen nerelisin? 
- Alrikadanım .•• Amma nere-

sinden olduğunu bilmiyonım ..• Biz 
küçücük çocııklardık. Bir adam 
geldi. Bizi topladı. Develere bin
dirdi. Günlerce çöller geçtik. De
ve sütü içerek, kaynam11 pirinç yi 
yerek karnımızı doyuruyorduk. 
Bizi götürenlere nereye gittiğimi· 
zi sor'Juk: 

"Susun! dediler, orası sizin üze 
rinize vazife değil. Sizi öyle bir 
yere götürüyoruz ki şaşıp faşıp ka 
lacaksınız! Bu gittiğimiz yerde İn· 
sanlann hepsi beyazdır! •• 

Beyaz mı? Parmağunız ağzımız 
da kalmıstı. Beyaz insan olur mu 
hiç? Akl;mdan, hayalimden geç -
mezdi ..• 

Bilmem ne kadar gün sonra bir 
yere geldik... Önümüze koca bir 
su çıkmı,h; öyle bir su ki, ucu bu
cağı yok .•• Gözünün alabildiği ka· 
dar bir su .•• 

- Bu ne? diye sorduk? 
"- Deniz. Dediler. 
- içilir mi dedik ..• 
"-isterseniz için dediler. 
AVDçlanmızı kepçe gibi yaphk. 

Suya tlaldırdık. Bir de ağz:ımıza 
götürelim ki berbat bir şey! Tuzlu 
mu tuzlıı •.• Bu su, hiç bizim mem· 
leketin sularına benzemiyordu. 
Tu:z:lu suyu ilk defa yeni görüyor· 
duk. Ne ise uz.~tmıyalım deniz he 
narından gene develerle bir yere 
geldik. işte bıırası beyaz insanla
rın diyarı idi •• Ömrümüzde ilk de· 
fa beyaz insanı o .zaman gördük VC' 

şa~hk kaldık. 

- Peki dedik •• Bu adamlar be· 
yaz amma neclen beyaz olmuşlar? 
Bizimle bunlar arasında ne laıık 
var? 

BafllJlızdaki esirci Arap gözle • 
rini açtı. Gayet korkunç bir şey 
söyliyecekmif gibi kulağımıza iğil 
eli: 

- insan eti yerler de ondan b~ 
ya2i olmuflar •. 

Hepimiz hayretten dona halmış 
tık: 

- "insan eti mi yerler? diye sor 
duk. Peki niçin insan eti yerler? ••• 

- Eğer birisi yarama:z:lık etler
se, o zaman hemen kesip yerler. 
Eğer siz de yaramazlık ederseniz 
azi de yiyecekler! 

Artık bu tehditten sonra kim 
yarama:z:lık eder; hepimiz mum 
gibi olmustıık. Nefes almaktan bi
le korkuiorauk .• 

Aradan zaman geçti; beyazla. 
rın arasında büyüdüm, fakat insa
nı kesip pişiren ve yiyen beyaza 
rastgelmedim .. Esirci Arap doğrıı· 
su bizi kandırdı diye kızıyordınn .. 
Fakat vakıa ki ortalık karı, tı. 

Harp çıktı. Ondan sonra bütün 
dünyada züğürtlük başladı. O za. 
man esiıci Araba hak verdim: 

Çünkü insanlar hakikaten biri -
birlerini yiyorlardı; yiyemedikle • 
rinin de parasını, maı'ını yiyorlar 
dı. 

O zaman bazı in anların neden 
beyaz olduklarının manasını daha 
iyi anladım .. 

Mümtaz FAiK 

Bir resim kolleksiyonu 
Genç sanatkarlarımızdan res· 

sam Fikret Mualla Bey eserlerin -
den mürekkep kolleksiyonunu bu 
gün Beyoğlu istiklal caddesinde 
İsveç sefarethanesinin kartısında 
Kapps kitaphanesinde tethir ede· 
cektir. Kolleksiyon suluboya ve 
desenlerden mürekkeptir. Bugün· 
den itibaren on gün müddetle açık 
bulunacaktır. Ve aıt!u edenler ge· 
:z:ebileceklerdir. 

Eski muhassasatı zatiye 
müdürü öldü 

Muhassesatı :z:atiye müdürlüğüı 
den mütekait Neşet Beyin vefat 
ettiği haber alınmıştır. 

Merhum u:z:un senelerce bu 
müdürlükte bulunmuf, dul, ye
tim ve mütekait işlerile uğraşarak 
onların gönlünü almıştı. Çok ta • 
nınmış ve sevilmiş bir şahıstı . 
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ZA YI HiSSE SENEDi 
27 T~nievel 930 tarihinde Türk Ti

caret Bankasına ait 3613 numerolu bir 

hi11e senedi kaybolmuttur. Yenisi alına

cağından eskiıinin hükmü yoktur. Ada

pazarlı Ahmet oğlu Ali Haydar. (1026) 

nnyor. Sonra bu tahta aanchklann mas
rafından kurtulunduğu gı"bi, bunların 
beyhude yere taşınmasından ela istifade 
ediliyor. Malların sandıklanrnasındaki 
masrafın büyüklüğüne bakın ki Seyrise
fer Nezaretinin verdiği malUmata göre, 
Amerika Birletik memleketlerdeki tahta 
utihsaliitmın yedide biri, nakledilecek 
mallan aandıklamıya sarfediliyormu,ı. 

Kumaş Sanayici 
Dipl. Kfm. Hayri SOREYY A 

Milliyet'in romanı: 1'8 

kart orospu oturuyordu. Şimdiye 
kadar ses çıkarmıyan bu yıpramntf 
kadın, ııağ dizi üstünde iki elinin 
dört zifirli pannağı ile kendisi i
çin ııardığı sigarayı Sansaroııa ver
di. Ve ortaya söyledi: 

- Geçen yıl, bilirainiz. Zeybek 
Ahmet acemin Hüseyni vurduğu 
vakit, hiç suçum yokken beni mü
düriyete götünnütlerdi. Bir dıvar 
delme itinden Sanııaros ta orada 
idi. Derdimi dinledi. Bana inandı. 
Cebinde yüz kurufU varmıf. Yet
mi~ kuru~nu bana verdi ... 

Dedi. Ve boyalı, kart yüzünü 
parmakları zifirli, brnakları kına
lı avuçları ile kapıyarak sümdük
lerini çeke çeke ağlamağa b14la
dr. 

Komiser muavini Sansarosu çı
kardı ve ayazda biraz nefes almak 
için kendisini dı~arı attı. 

Sansaros doğruca polis müdürlü 
ğündeki kısmıadli reisinin odasına 
girdi. Her~eyi anlattı ve bir ay ka
dar hiç hmnzlık etm'yeceğine söz-

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
verdi. 

- Ya ondan sonrası için? 
- Kendime güvenemem reis B. ! 
Bu yanı mısır püskülüne benzi

yen san ııaçlı, kara benek güzel, 
insan kavruntusunda bir içli sem
pati vardı. Sansaros için yalan söy
lemek yoktu. Yalnız timdiden son
ra yalana alıtmak lazımgeldiğini 
- kendince bazı sebeplerden ötü
rü - hissediyordu. 

Öğleye yakın ilki Yengeye gitti. 
Bu b~ altı günlük ayrılıktan son
ra gelen Sansaros büyük bir heye
canla karfılandı. 

- Sen hurdan gittin ikinci gü
nüne kalmadı Emine kıza bir kapı
buldum. Haftada bir buraya gön
derecekler. 

Sanısaros ilki Yengenin sevinç
le boynuna sarıldı, ve lrollarrnı ak
fama kadar çözmedi. 

Sansaros; Bozkırlı Kangoloğlu 
Alinin krzı boncuk Emineyi böyle 
tanımıştı ... 

Sansaros ilki Yengenin evinden 

lzmit yolu 
YAZ TARİFESİ 
CumRrtesi ve Pazartesi günlerin

den maada her gün bir vapur cuma 
ve salı günleri saat 9 da diğer günler 
saat 13,30 da Tophane nhhmındmı 

kalkacaktrr. 

lmroz yolu 
Her PERŞEMBE giinü Ga· 

lata nhtımmdan saat 18 de bir va
pur kalkar. Gidiı ve clönütte Gelibo
lu, Lapseki, Çanakkale iskelelerine 
uğrar • 

, .......... ~ .......... . 
ZA YI - Merhum F-Saime Hanı 

ma ait 40511 numaralı Emniyet Sandı
ğı bonosu kaybolduğundan yenüi .ıu
caimdan hülımü yoktur. 

Muallim 1 smetl 

alqam karanlığında çıktı. Eflerine 
dostlarına birer memaba diyecek
ti. Hacıdoğandaki maatorlar kah
vesine (1) uğradı. Kimseler yoktu. 
Y alruz kahveci ihtiyar Dalga Dayı 
ile Dede Fingir kartı kartıya otur
mUflar, .biri.birinin yüzlerine bak
madan konutuyorlardı. Dalga Da
yı çukur yanaklı, kır sakallı, kan
bur, eski püskü kiyinmit bir a
damdı. Tekkeli idi. Ama ne tekke· 
sinden? Hangi tarikatin teiıkesi? 
kimse bilmezdi. Bilinmez bir tek· 
lcenin müridi olan Dalga Dayı ço
cuk denilecek çağdanberi esrar 
çekiyordu. 

Ben, diye böbürlendi, tekkede 
hazret Canana bel bağladığım 
gün daha ak.il baliğ olmamlfbm. 
Bir yıl sonra kendimi bildim. Hey 
oğul ! Biz ifte eski kalenderlerde
niz. Hazreti Canana kendimizi it
te böyle nezir etmi~tik. Hazretin 
o sıra iki alımlıııı vardı. Birisine 
Zülüflü Bedir derlerdi. Göçebe 
aptallardandı. öbürü de Kahpe 
dölünün kıvrak Süleymandt. Ben 
gelince ikisine de yallah diye ruh
sat verdi. Ben yirmi bef Yatma 
cak Hazreti Canana çalımlılık et
tim. Feyzimi, mertebemi ondan al
dım. 

Ve daha yazılmıyacak, müddei -
umumiY.! a aklandıracak tafsilat 

1!µ4 

Bu kadın hoşuma 
Cahit Jaleyi ilk gördüğü gün yanın

dairi arkadaşına hayretle sordu: 
- Kuzum hu çingeneye benziyen kız 

da kim? Onlar Jalelerin köşkleri önün
de, bahçenin son demir kapmnın açıl
masını bekliyorlardı. Köşkü çeviren ko
caman bahçenin bir tarafından, bir ağa
cın arka•ından dudakları arasına sıkış
tırdığı otla oynayan uzun boylu esmer 
bir kız çıktı. 

- Suı! itte Servet beyin kızı Jale bu. 
Daha alçak sesle Cahidin arkadaşı i19.

ve etti: - Ne kadar güzeldir! Şapkası
m çıkardı genç kızı selamladı:. 

- Ne diyorsun? güzel mi dedin? Si
yah denecek kadar esmer cildile, arap 
saçına benziyen saçlarile onu pek mi gü
zel buluyorsun? Genç kız bahçe kapısın
da bekliyen gençlere kapıyı açmak için 
ilerledi. YÜTüyüı çok güzeldi. Vücudu, 
başı dimdik yalnız bacaklarını hareket 
ettirerek ilerliyordu. Gezerlerken bile 
cid<liyetini muhafaza eden gözleri simsi
yahtı. Gür siyah saçlarını bukleleri ense
l.İne, alruna, yan.aklarına dökü'lüyordu. 
Arkasında şık, sa<le bir elbiıe vardı. 
Güzel ditlerini meydana çıkaran tebes
sümile yanaklarında tatlı bir çukur pey -
da oluyordu. Sol elile kapıyı açarken sağ 
elini Nejada uzattı. 

- Zannederim her zaman bahsettiği
niz Cahit Bey? diyerek Cabidin gözle
rine dikkatle baktı. Genç adanı gülüm
sedi içinden "bu kadın hoşuma gitmedi,, 
diyordu. Jale bahçe kapısını kapattıktan 
sonra Nejada döndü samimiyetle: 

- Niçin şimdi bizimle beraber köıke 
gelmiyorsu™/z? 

- Biraz .,ahçede dolaımak istiyo
TUm. Bilirsiniz ki evde çok 11kıhrım. 

- Biz de biraz bahçede sizinle dolaşı
rız, sonra hep beraber içeri gireriz. Ar
kadaşnıı:ö. ısrasından sabn tükenen Ca
hit biraz sert bir sesle: 

- Jale hamını rahatsız etmiyelim. 
Bahçede yalnız dolatmak arzu ediyor. 
Haydi hanımefendi trasada işte içeri gi
relim dedi ve Nejadın koluna girerek 
köşke doğru giderlerken: 

- Bu kızın karşısında durmaktan ne 
zevk alıyorsun anlamıyorum, diye ilave 
etti. 

- Cahit ıende fazla gidiyorsun. Şim
diye kadar tanıdıfım kızların en müstes
na11 güzel, zeki, karakter sahibi bir kız. 
Halbuki Caiht Jale tipindeki kadınlar
dan hotlanmazdı. Y anm saat sonra yan
lanna gelen Jaleye dikkatle baktı. Ren
gi camlardan süzülen güneşin ziya11 al
tında oau o kadar çirkin bulmadı. Hatta 
biraz da cazip buldu, cil<li biraz evvel 
gördüğü gibi esmer olmadığının bilakis 
açık eruesinde, lmllarında güneı yanık
lannın tatlı bir renk verdiğinin farkına 
vardt. Birdenbire genç kızın yanında u• 
zun zaman ka1mak arzuıuna kapddı. Fa .. 
kat ihtiyar hannnefendiyi rahatsız etme
mek için izin iatedi. Arka~run kalktı
ğını gören Nejat: 

- Gitmek mi istiyorsun? Sana mani 
olmıyaırım. Hanımefendi müsaade eder• 
se ben biraz daha oturacağım, dedi. Ja
le genç adama bahçe kapısına kadar re
fakat etti. Cahit sesizce yürürken yanın 
da giden genç kızı gizlice tetkik edi
yordu. O birdenbire değipvenniıti. Hat
ta alnıru örten simsiyah bulılelerile, du
daklanndan eksik olmayan tebesümile 
onu pek §irin buldu. Genç kız içini çe
kerek: 

- Evde kapalı kalmaktan bunalıyo
rum. Bapmın üstünde daima cemayı gör 
mek istiyorum, de<li ve gurubun renkleri 
akseden kızıl bulutlara başını kaldırdı. 

Ayrıbrken Jale genç adamın gözleri-

--

nin içine bakarak "bizleri unutmıyaca
ğınızı zannediyorum,, dedi. 
Cahidin ziyaretleri gittikçe sıklaşıyor, 
genç kıza olan ziifı eittikçe artıyordu. 
Bu ciddi kıza malik olabilmek için ev
lenmekten başka çare olmadığını anladı. 
Taruştıl<larının tam senesi evlendiler. 
Jale Cahidin her arzusunu bir emir tcl~k 
ki ediyor, her arzUS!:J.RU İstekle y.ap.ı
yordu. Genç adam birkaç ay sonra bır 
gün Jaleye dik.katle bakarak: 

- Jale bilsen sanşın kadınlardan ne 
kadar hoşlanırım, dedi. Jale bu söze gü
cenmedi. 

- Ya! istediğin güç bir şey değil Ca
hit, iki gün sonra sarı saçlı Jalesini bir 
kat daha fazla sevmeğe başladı. 

- Jale ne kadar güzelsin şimdiye ka
dar rüyasına giren sarışınlara benzedin. 
Yalnız bu güzel yüzüne, sarı saçlarına 
kmnızı renk elbiseler daha fazla yakışa
cak - sözünü kııa bir kahkaha ile kesti 
- Öyle dikkatle dinleyişin var ki insa
na korkak bir talebe hissini veriyorsun. 
Benim bu garip arzularım ıeai gücendir
miyor ya? 

- Bilakis arzularını öğrendiğime pek 
memnunum istediklerini yapmak büyük 
emelim, Jale kısa bir zamanda Cahidin 
istediği gibi giyindi. Genç adam vaktile 
"bu kadın hiç hoşuma gitmedi., dediği 
karııını hayran takdirkir nazarlarla sü .. 
zerek: işte sevdiğim kadın,, diye mırıl
danıyordu. 

Firdevs ISMAIL 

Kari mektupları 

Pis derenin derdi 
Biz Y oğurtçuderesi kenarında oturu

yoruz. Bu derenin senelerce temizlen -
memiş durgun suyu deniz tarafının kı -
ım gelen seller dolayısile kumla Örtülü 
olutu ve bütün evlerin kanalizasyonu ol
madığı için suları buraya akması tabiatin 
özene bezene bize hediye ettiği ve her 
köşesinde bafka bir güzellik gizlenen bu 
latif drcciği bazan tahammül edilmez 
hale getinnektedir. 

Her parçası bir tabloya mevzu olmıya 
elverişli bu yer balmnsızlık, ihmal dolayı
sile maatteessüf Pi.sclere İ$Illİnİ taşonak
mdır. Burenm masrafsız temizlenmesi 
mümkündür. 

Burada senelerdenberi birikmit V'CI 

tuğla yapılmıya elveritli çamuru vardır. 
Bunu ya Belediye kendi hesabına veya
hut münakasa ile bir müteahhide hiçbir 
para vermeden ve almaclan vererek K.,.... 
bağalıya yapılacak bir küçük fabrika -
ki bunu belediye para istemediği takdil"' 
de her tuğlacının memnuniyetle kabul e
deceğini tetkikatımız neticesinde anla -
dık - gösterilecek yerde fabrika kurt.
sına üç sene bilaresim muvafakat etmek 
bu derenin temizelnmeaini temin ettik .. 
tıon bafka burarun bir kazanç yeri olma
sına hizmet edecek, Kurbağalıyı şehre 
bağlıyacaktrr. Tecrübesi, tetkiki pek ko
lay olan bu mesele için bir münakasa ilit
nı da kafi gelir ümidindeyiz. 

Derdcenan sakinlerinden 
bir kariiniz 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Mukaddema Şitli Osman Bey Nuri 

Bey apart™> No 2 ve Harbiye Altın 
Bakkal No. 155 2 inci kat Raıide Hannn 
14-3-933 ,,., 13-4-933 tarihinde sandığı
mıza bıraktığı para için verilen 40368 
ve 41131 numaralı bonolannı kaybetti
ğini söylernittir. Yenisi verileceğinden 
eskisinin hükmü olnuyacağı ilan olunur. 

(1027) 

ve 

Sigortalarmrzı Galatada Onyon Hanında Ki.in 
0 N YON SiGORTASINA yaptırmız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyaama bir kere uğramadan sigorta yapbrmaymız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 3836 

verirdi. Dalga Dayıyr herkes sa
yar, bilginliğine baş eğerdi. Fakat 
Dalga Dayının asıl adı nedir? Ne
relidir? Nereden gelmittir? Kimin 
ve neyin nesidir? Kimse bilmezdi. 

Dede Fingir genç denecek kadar 
az Yatlı idi. Yüzü dün ölmüt bir es
ki veremli yüzü gibi zayıf, ye,ile 
çalar sarı idi. Gözleri biç tınlamı
yordu; çamura düf!DÜf, donuk buz 
lu cam parçasr gibi bir şeydi. 

Desturunu Tekkeli Acem BefİI"' 
den almıftı. Gözlerini önünde otu
ran Dalga Dayının yırtrk panta· 
lonlu dizine dikmit dinliyor. 

Dalga Dayı gözlerini kahvenin 
taban k~elerinden birine ııapla
mrt anlatıyordu. 

- Devletin gidi ti kötü gidit. Se
nin anlıyacağın Dede Fingir, bu i· 
tin sonu gelmez. Rakıyı f&r&bı ya
ııak etmişlerdi. Eyvallah! Ondan 
kötüsü avrat kiti olmaktır. Rakı 
tarap nemize gerek? Zaten onu ha
ram kılmıt kılanlar. Amma ve la
kin nefese de (**) el attılar. Onu 
da yasak ettiter. Böyle hükfunet mi 
olur? Hazreti Canan demit ki, ağ
zından itittim, mastor olmıyan des
tur olmaz. 

Sonra Dede Fingir batlıyordu: 
- Esnafın kazancına da ket vur

dular. Bir kabağı elli kuruta satar· 
lardı. *** imdi be ara a kim -

se almıyor. 
Öyle dalmı,lardı ki Sansaroaun 

içeriye girdiğini anlayamadılar. 
Sansaros ayaklarının ucuna basa
rak sokuldu. Cebinden çıkardığı 
on kuru9luk lokum tekerini ortala
rına serdi. 

Latilokmu gören iki ahbabın 
gözleri birdenbire tınladı, parpar 
yanmağa b~ladı. Esrar çekenler 
için tatlı, baklava, latilokum, ta· 
hanhelvası çok mühim bir feydir. 
Adına cila derler. Esrar ııarhot
luğunu katmerlendirdiği için. 

Sansaroı onun için lokum getir
mİ9ti. itibarı birdenbire arttı. 

- Vay Sansaroa ! 
- Olen nerden çtktm 7 Hani se-

ni Eskitefıire göndermitlerdi. 
- Ne var ne yoık bakalım? 
- Eskisehirde Porsuk hacıya 

uğradın mı? Orada da mı nefes 
yasak.! 

Sansaros ayak üstünde başına 
gelenleri anlatb. 

- iyi ama, dediler. Kendi za
natına dokunur bir fey anlatma
dın. 

Sansaros bir saniye düfündü. 
Sonra akıma geldi. Güle güle söy
lemeğe batladı: 

- lstu,.on meydanındaki kahve 
)erden birinin önünde oturduk. Po
liı nımda idi. .mah us uk 

Hugünkü program 
18,30: Fransızca derı, 19: Mono1oi ''Şehir' 

Tiyatroau artistlerinden Mtl4mmer Bey tar•• 
fından,. 19,30: Türk muıit.1 netriy;;ııtı "'Maıo~t 
Cemil, Ru,en, Cevdet, f\.1ustafa beyler Vecı· 
he, Semiha Hanımlar, 21,30: Orkestra ko•• 
seri, Karı,ık program ve Nurullah Şevket B· 
tarafından teıanni, 21,20 : Ajana •• bor•• 
haberleri 

223, Khz, VARŞOVA, 1345 m 
18,30: Piyano konıeri. 19: Muıı.ahabe.. 19,1Sı 

Pli.k. 19,45: Muıı.ah"'be. 20,15: Çift piyano 
konseri. 20,50: Ha.herler. 21,12: Orkettra. • .. 
Ne1eli monoloğ. 21,SO: aHb~rler. 22,12: Ta• 
gannili aoHst konseri. 23: Musahabe. 23,15: 
Dans musikisi. 

823 Khz. BlJKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Hergünkü neırivat. 19,05: Orkestr• 

konseri. 20: Üniversite. 20,15: Radyo orkes~ 
rası. 21: Musahabe. 21,15: Oda musikisL 21, 
Muaababe. 22: Mme Ana Gadiu tarafrndad 
taıanni. 22,30: Keman konseri. 23: Haberler• 
23,.30: Kahvehane konseri. 

230 Khz, LUKSEMBURG, 1304 m. . 
Lükaemburs neıriyat. 21: Dünya haberlerı 

21,20: Lüksemburı mu:iikisi. 21,35: Kotu h•• 
berleri. 21,40: Konaerin devamı. 22,10: Pir•• 
no kon" ~ ! • 1· .,. ,.j konser. 23: Ta· 
ganni. 23,30: Da.na Pliklarr. 

401 Khz. 1;.1uS1'..UVA, 748 m. 
17,30: Musahabe. 18,30: Bir parkta• nakle• 

konaer. 
832 Khz. MOSKOVA. 3 
17,30: Kühür fi&ik. 18,30: Amela koaaeri. -

M-üteakıben Rua tarkıları. Solits orkeatra•• 
ve koro konıeri. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,30: Macar halk ıa.rkıları. 19,45: Mu .. ı.•· 

be. 20,15: Piyano - keman aonatları. 21: fd\J.• 
· ıahabe. 21,30: (Poszt;ının ıarkıaı). isimli rn~· 
siliki ~msil. 22,45: Haberler 23: Dana ınu••-
kisi. 24: Sigan musikisi, İ 

686 Khz. BELGRAT. 437 m. 
20,50: Pl&k. 21: Jibliyanadan nakil. 23: tl•

berler. - Halk ıarkıları. 23,45: Radyo or• 
lı.estrası. 24,15: Danı pli.Lları. 

713 Kh.z. ROMA, 421 m. , 
21,45: (Oalitto e castigo) iıinı.li moaikih 

temsil ( A. Pedrollo.) 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
21,45: Uç perdelik komedi. - Pta.k. 24: fi•• 

herler. 
592 Klu. ViYANA, 507 m. 
20,10: Musikide plüş (pJSk ce sö.x.) 21~: 

Aktüalite. 21,50: (Günet, ay Ye yıldJs) isitfl 1 

netriyat. 23: Haberler. 23,15: Şarkılar. (E~~ 
Hadrabova tarafmdan.) 24: Gece konserlt 
Ca.z.band. \ 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. 
20: Neıeli musiki. 21: Haberin. 21,1~: 

Saara dair konferana. 21,30: Dana musiki•,. 
23: Haberler. 23,20: Dansa de-.am. 24: Odo Jlltl 
sikisi. ( yeai eserler.) 

950 Klu. BRESLAU, 315 m. 
20 Ta«anni, Zl Haberler -.e aaire, 21,30 

Radyo orkestrası (Taıannili). 23,20 Haber• 
ler, 23,45 Dana musikisi. 

YENi NESRIY AT 

Yeni Adam 
Yeni Adam'm 28 inci sayuı birçok il1ı" 

sanat - siyaset tetkiklerile çıktı. Bu tr 
yıda Halk Oniversitesi derslerinden ına• 
ada Medeniyet Lugati batlıYor. Bu ıu· 
gat cemiyet bilgileri sahasındaki en lii
zumlu tabirleri Yeni Adam okuyucul•• 
nna öğretmektedir, Okuyuc:ulanmı:ı" 
tavsiye ederiz. 

Holivut 
Holivut'un 11 Temmuz~ çalı 

güzel resinılerle çııkmıftir. 

1 Askeri tebliğler ] 
Betiktaf Aslııedik Şubesin<len: • 
1 - Malul zalıi.tan ve e&.t ile tdıi! 

yetimlerinin tütün ~ ııevs" 
at günleri (pazartesi, sah) olarak ;&ali 
edilmİ§ti. 

Tevziat günleri pazar, salı öfhıdetl 
sonra olarak tashih ediJmjıtir. 

2 - Sahibi istihkalmı üçer kıta fot<>i' 
raf, nüfaı hüviyet cüzdanı. maat cüsdr 
ru, mühür ve Rnedi resmiyelerile bol'r 
her Befiktaş Kazası Kayuw[camlolı: ma • 
kamında müteşekkil komisy,,_ mürac&' 
atleri telcnır ilan olunur. 

•iııır~J 
Asnn umdes.i "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLER! : 
Türkiye İçi• Haric M;i• 

LK. LL 
3 a,.hir •• , • ı , • , 4 - 8 -
6 .. • • • • • • • • 7 50 14 -

12 " ••••. - •• 14 - 28 -

Gelen e-.ralc seri ••rilmea.- Müddeti 
seçen nüshalar 10 kuruıtar-- Ca.xn. •• 
matbaaya ait itler İçin miicliriyete müra· 
caat edilir. C..aet.emiz ili.olana. m"'uliyr 
tini kabul etmez. 

için falan değil. Çanta meseleıİ·• 
Çakıntı vereceğimden korkuyordıl' 
zavallı. Kahvenin iç.inde konut"" 
yorlardı. Mektep müdürünün bit 
hastalığı varmıt: Hep eski p._.... 
!arı toplarmıf. Misafir odasmd~ 
öyle bir para camekanı yapm!f "1 
Amerikalılar görseymi9ler belki o~ 
bin sarı lira verirlermif. Ama ınelı' 
tep müdürü bir milyona bile sat· 
mazmıt bunları. Müdürün evi iı~ 
yona yakınmıf. Köprüye giderkell-' 
vakit gece yarısı idi. 

Şehirlerdeki belediye reisleri• 
nin yaptıkları en iyi if nedir bilil" 
misiniz? Şehir içinde halk için kt' 
nef yaptırmamaları.! 

Polisin yanından fÖyle bir af• 
nldım. iki dakika sonra geldinı· 

- Efendi ağabey! dedim. Burll' 
larda halk için kenef yok. 

- Kartrki istasyona git, dedi: 
içeriye gir, öte tarafa çık, sağa dol 
ru yürü. Ta ileride kumpanyaııııı· 
kiler var. 

-Bitmedi-

(1) Esrarkeşler demektir. 
(**) Esrarın öteki adıdır. 
(*0 ) Kabak: Hindistan ceııiıt• 

nin içi boşaltılmış kabujiudur. BtJ' 
nu nargile gibi kullanırlar. Yalrı•1 
esra kme" arar. 



Dünya radyo Birliğinin umumi içtimaı 
Beynelmilel RadYo Birliği bu fin su teklifte bulumılmuftur: 

seneki 9 uncu umumi toplantısını aj Dalgalann gayet hcusa bir 
2AO Av.rupa memleketi ile 2 büyük surette ölçülmesi, 
merıka radyosunun azaları ve 

Avrupa haricindeki birçok radyo b~ Dalg~ t~lrınl~klarcna ~ se-
t~fekküllerinin murahhasları huzu- bebıyet verılmemesı. 
rıle Londra'da aktetmiştir. Hazira- c) Lüsern'de tanzim edilen dal
nın oı talanna doğru 73 murahha • galara ne suretle bir tashihat )lapı
sın iştirakile başlanan bu içtimada lıp ta daha iyi bir netice elde edile
'";~ht~il. meseleler hakkında görü- lnleceğinin muayene edilmesi key-
şulmuştur. liyeti. 

Bütün hükumetlerin murahlıaır • Bunların tetkiki Brükselde dai-
ları lngiltere Hükumeti namına kar 1 mi faaliyette olan beynelmilel 
fılanmış ve Londra Belediye Reisi, kontrol istas)'Onuna havale edil -
~o.ta ~e ~aclyo idareleri tarafın • miştir. Kontrol merkezi her ta.ral-

an mısalır olarak karşılanmıştır. la muhaberatta bulunarak tacizata 
.ilk a.kteclilen içtimada beynel - mahal veren istasyonlara ne yap -

mılel bırlik Lüsern dalga planında 
kar'!rla~tı.rılan .uzun tuli mevçlerin malan liizımgeldiğini bildirecek -
vazıyetı~u tetkık etmif ve Lüsern'- tir. Avrupa merkezlerini taciz eden 
de tanzı.m edilmiş olan uzun tuli Sovyet merkezleri de tacizata ni -
mevçlerın şubat 1934 ayı-J • hayet vermeğe hazır olduklannın d'l C nua ıcra 
e 1 en . ~nevre konferansında tek- bildirilmesi mucibi memnuniyet ol-
~al ta1hılailt~, uğramasından husule muştur. Banlar da kontrola tabi 

e en! t UTiarı esas itibarile hal • olacaklardır. 
letmege çalışmıştır. 

~etice1e .uzun dalgalar hakkında 
fU araı· ıltıhaz edilmiftir • 

L·· • 
la ~~ern kongresinde uzun dalga-
:, ıçın tanzim olunan mevkiler ile 

çC ışmak imkanı olmadığından 
enevrede b l · b . ed'l · un ar nu eten tashıh 

d İ ':;' ve Fakat şimdiki halde bu r'kl a~ ~ahasında bazı değisik -
~e erecıhtıyaç hasıl olmuştur. o da 
,. ne enevre' d k 
tatbik ed "l ~ arar verilip te 
dir ki tatbi~";;~· ~~i mevç şeraiti
dalgalar .. . ıldıgı takdirde uzun 
mesele 1r:Jzerınde.görü,ülecek bir 

Or mıyacagı ümit ediliyor. 
la dalgalar tetL'k - "'"ld" •. d 

fil hakikati • ,.. ""'ı ıgın e 
J) A . ı;e Vasıl olunmaktadır: 

çalışa ~nı alga uzunluklannda 
barile n z-:ı~.m~rkezler mesafe iti
lercl ylcle ıgerınin uzak mesafe • 

e 0 uklan hald b" ·b· l · • taciz etf ki . ~ ırı ır erını 
2) ı erıne ışahıt olunuyor. 

L.. Maalesef bir hakikattir ki 
Usern dal 1· . 

tik ettik !fa P anım unza ve taa
m lerı halele birçok merkezler 

uayyen tuli mevçlerile llefrİYal 
Yapmamaktadırlar 
. 3J Bilhauıa Ce~r Brulau Pa-

rıs ve G bl . . ' .. . ' k zl reno e gıbi muhım mer -
.;. ~r bile yekdiğerini taci:z edip 
m ımk ısal teşkil etmekten çekinme-

e tedirler 
4) . 

P Bazı Polonya iırtasYonlan Ru• 
oıktaları tarafından tacizata uğrA

ma tadır 
5) o·· .A y ıger ı•ı-upa radyoları da Sov 
e~ r•talarından mÜftekielirler. 

t"sb" Bundan maada dalgalarını 
ta •te

1
muvallak olamıyan bazı i•· 

1Yon arın · ·h · • . l "' gamı tıyarı tacızat a-
mevcuttur 
7) 200 ·ı . 

b 1 ı e 250 metre arasında 
u unan merk zl . . • l • pek a . e erın vauyet erı 

g Ynmuntazam ta..;_.-maruz b. ve ,.......,.a 
göze ı;artr Vaziyette lnılunclaklan 

B l Pmatkadır. 
ıın arın İntı· . ._" •. != ZQma gıreoumen I• 

Umumun naklettikleri beynel -
milel konserlere ele yeni bir pekil 
verilmiftir. Arasıra bir yerde veri
lip bütün Avrupa iırtasyonlannın 
naklettikleri bu konserler verilen 
memleketin be•tekarları tarafın -
elan yapılmıf ve milli mahiyette o
lacaktır. Yabancı eserlerelen olelu
ğu takdirde mez:kii.r bestekarın dün 
yaca tanınmlf bulunması icap ede
cektir. 

Bu meseleler göriişülelükten son
ra bazı tefen'ii.ata ait işler görüşü
lerek konleramuı 20 haziranda ni· 
hayet verilmiştir. 

Konferans riyasetine gene ge -
çen sene olduğu gibi B. B. C. (lngi
liz radyoları) müdürü Sir Chmles 
Carpendale deruhde etmiftir. ikin
ci reisliğe de Fransız radyo ielare· 
!eri meclu reisi Mr. Pellence, Bel· 
çika rad)IOllU müdürlerinden von 
elen Ba«h, Lerche (Dani.marka ve 
Marchelli (ltalya), Rambert O• · 
viçre) intihap edilmiperdir • 

luni geçen reis ve ikinci reisler 
ekseriyetle intihap edilmifierdir • 

Buntlan sonrcıki dünya rad-yo bir 
liiinin toplantısı 1935 •eneaiain fU· 
bat ayında lsviı;rede toplanacak -
tır. ikinci bfr wıwmi içtima da Po· 
lonyada aktedilecektir. 

Turgut MITHAT 

Yeni Fransız kuvvetli merkezi 
F ransanm Riviyeraamda inta e

öılmekte olan kuvvetli radyo mür· 
sileıinin intaaı ikmal edilmiştir. 
La Brague'daki büyük mürsilenin 
bitirilmesi pek az bir zamana mü- ı 
tevakkıftır. Ağustos 934 ayında İ>u 
merkez tecrübeten neşriyata ~lı- j 
yacağı bildiriliyor. 

Dünya radyo merkez
lerinin ıon vaziyeti 

4 
Oslo (Norveç) merkezi 60 kilo

vatlık kuvvetli postadır. Fakat 1181 
metre dalgasının yanında 11 70 
metrede diğer uzak postanın ya • 
nında bize yakın sayılan Taşkent 
istasyonu Norveç'i örtüyor. Tat -
kent 25 kilovat kudretindedir. Os
lo'nun frekansı 254, Taşkendin 256 1 

buçuk kilohertzdir. 
Bu dalgadansonra Letonyanın 

20 ıkilovat ve 1132 metre tulümevç 
li postasından ıqağı doğru bir kı
sım mevceler tamamile Sovyetler 
tarafından inhisara ahnınıt sayı • 
lır. Leonyanın araya sıkıfaD istas
yonu da Lüsern muahedenamesini 
nazarı itibara almaksızın bir tecrü 
be olmak üzere muvakkaten mez
kur dalgayı i~gal etmiş bulunuyor. 

1107 metre dalga uzunluğunda 
Sovyet merkezlerinin W C S P S 
R W 49 itaretli 100 kilovatlık pos
tası vardır. Mükemmel duyulan bu 
Moskova maalesef telsizlerin çok
luğundan layikile dinlenememek· 
tedir. 

Az altında 1071 metre dalga u
zunluğunda ve 35 kilovathk Tiflis 
postası n6'riyat yapar. 

310 metredeki posta da Sovyet 
Rusyanın 968 metre ve 10 kilovat. 
lık Alma - Ata ıpostasıdır. 909 met
re tuli mevçli Aschahat istasyonu 
da bu dalgaya ayni kudretle çalı
tan bir komtudur. Ost tarafların
daki bir kilovatlık 900 metre tuli 
mevçli kransnojarsk işitilmiyecek 
derecede zayıf bir Sovyet postası
drr. 

Fakat bunu takip eden 20 kilo
vatlık Saratow (Sovyet) postası 
882 metre uzunluğunda ve olduk. 
ça iyi dinlenen yeni sistem posta-
lardan biridir. (Devamı. vm) 

Marlroni Amerikaya yaptığı aıon 
•e)lahatinde iki AmerikaA radyo 
pirketlerinin müdürü umumileıi 
ortasında çekilmif bir lotoiralisi 

~ m RADYO ---~il__ __ PROGRAMI 1 B 1 
15 Temmuz Pazar 

! ~ Khz: BRESLAU 316 
23 . Mu.sık.ili de ele k m, .. 

.20: Haberi 
2 

Jn oıu•u "'ıacann1lı,. 
223 k.h er. 4: Gec• konseri 

1 18,10, ğ· 1'.°" t~ŞOVA, 1345 m •• 
Cll~. 19,lS· 0 ıs .onıen. 19,15: Çift pi.ya.na ile 
lt•fif k. Eddn neıriyat. 20· Mnht.Jif 20 tS 
p or eıtra kon · 2l ., • · ' Op\iler ta. . • s.eı-ı. ,..: muıahabe. 21,15: 
herler. 22· l•nnıla senfonik. konıer. 21,50: Ha-
15 liaherİe~~ahabe, - Neteli naıriyat. 23, 
ha he, 24 OS· · ,30: ~ana pl&kla'l'ı, 24: Musa· 

82l Kh · Danı plaktan, 
11 ~. Z. ~ÜKREŞ, 364 m. 

d.. -..ı, Ruhı •e d' • . •• -e . ını neırıwa.t 12,••. Gu·· n 
·~ trıyatı 18 M 1 

• aQ';; .. 

18,30, Kö I" · . ' uıababe. 18,15' Plik. 
Sibician.u y ~ netrıyab, 18,45: Muıahıabe 19 05 
~l&k.j 21: ~.~:r~sı. 2

1
.0,30: Konferanı, 2.o,4s: 

11• - Hab 1 ıcnıa 1' 21,15: Romen muıilci-
}f L er er. 22,20· R d k 

•nerler, 23 30· K h • • J'O or .. trası. 23: 
23() Klu: 'LriKs~ •eha.ne konseri. 
21: Dan; mu1·1ıc· .MBURG, 1304 m, 

Pli.k. 22,30: Pl}k ı~ı. 23.JO: M1tıahahe. 22ı 
•ikisi (taıannili) ' 2l: Pli.k. 23,30: Dana ••· 

638 Klu. p RAC:, 47Q "' 
T 20,0S: Askeri konser, 21". 
aıannı. 21,30: Muıaiıab · Muıaha1ı.e. 21,15: 

~~O: Brünodan: Mi:zahi !2·1 ~~ Akt.tialiteı. 
ır-l&&c. 23,30: Sican ınuıilciai eıtrı7at. 23,20: 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
p 20.JO: Orc konseri. 21: Mnaall&Le 
l.: opüler tarlular. 23: Hab.rler. _ a.d 21.30: 
ttatraır. 24: Danı plilda.rı. 70 or .. f: 1 Kbz. MOSKOV A, 748 m. 

''tı ·~5: Sab~~ lı:onıeT"İ, 11,15: ls..-eç 1'etri .. 
1,~b l: lnııhxce. 17: Muıababe. 18,30: Mu. 
~e •· - Musikili nqriyat. 19 "U\: Musaha .. 

· - Mu 'lcT · ,.... 832 K sı 1 1 neırıyat, 21: Edebi netri)"at. 
19 hz. MOSKOV A., (Sıal;n) 361 .., 
s.ıt°~~•nfonik konser. 22: Danı mu1°ikiai. 
1 9.:ıo z. BUDAPEŞTE, 550 m. f 

>-lu h: Şehir belt-di7e orkeıtraaı 20 40· 
l aa ab 21 "'5 S "d od · ' • eh.an ~· ": : tu Y •n operet temsili 
~.45 : n neıelı ~~I. kadın., 23.30: Haberler. 
lqb\r, Dans muııkııı. 24,30: Kurina •iıan ta· 

191 Kb 
zı. z. Deutıchlandaender 1571 m. 

23. İi k.an,ık muıikiken mürekkep popuri 
ha~ I •herler,. 23,25: Muıababe. 24: Neı•li 

a •r • d 'k' · 
59 tt anı mu11 ısı. 

20 2 l<h., ViYANA 507 
"'Vİ)' .20ı Şarkılar Piyano refakatile, 21,0S: 
•e t •na, Viyana kl\lacakbr., Holzer takımı 
23: 51•nni heyeti i1tirakile radyo popurui. 
•ikia· on haberler, 23,15: Peıtfoden Siıan mu-

1' 24,30: Dans musikiıi, 

16 Tamnıuz Paz1rtesi 
~~~ IChı. VARŞOVA, 1345 m 

SS: ~~: Oda muciki,i. 19,'!5: l\1ı~"ahAbe. 19, 
\U:~I •anatlar. 201 Muhtelif. 20,40: Pl.:i.k. 

- MuMhabe. 21,12: Hafif orlır.e•tra muaikiai, 
21,50: Haberler Te :r:İrai neıriyaL 22,12: Po
puler senfonik orket.tra konseri. 23: Edebiyat 
23,15: Dans muaildsi. 24: M.a .. ba.be. 

823 Kb.s. BOKREŞ,113 - 15 Gündüz ae1ri
yatr. 19,05: Kanıık orke•tra konseri. 20: Üni
versite radyo•u. 20,15: Radyo orkeatrası. 21: 
Konferana. 21,15~ Oda muıiklai. 21,45: Mu
aahahe. 22: Tacaanili konser. 22,30: Piyano 
lconaeri. 23: Haberler. 23,30:NC:ah ... ehaae kon
seri. 

230 Kb•. LOKSEMBURG, 1304 m. 
Polonya netri1ab. 20: Piyano konseri. 20, 

20: Musahabe. 20.25: Radyo orkestra• ı.0,40: 
Reportaj. 21: \Haberler. 21,40: Kantık konıer. 
21.35: Musahabe. 21,40: Karıtık konserin de· 
.,.amı. 22,10: Senfonik konM.r. 23: Vi,.anadan 
•eklen kliıik lı:onıer. 

638 Khz. PRAC, m. 
21.SO: Çift piyan.ol konseri. 22.10: Bretiıfa· 

.,.adan nakil. - Musahabe. 23,15: Plik. ZJ,45: 
Muıahabe, 

686 Klu. BELGRA T, 437 m. 
21,30: Plil:: ile Maııenetnin .. MANONn o• 

peraıL ;__ Haberler. 24: aDns pl&klan. 
401 Klu. MOSKOV A, 448 m. 
ıg.JO: Muıa.babe. - Tasaanili koaMr, 21: 

Dana ma.ıilıdıi. 
832 Kbz. MOSKOVA (Stalin) 361 m. 
16: Hafif muıikiıi. 17,30: 'Muıalt.ahe, 20: 

Orkestra •• koro lıı:onıerleri. 22: Dana muaİ· 
lti.1. / 

545 Kb •. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,45: Pli.k. 20,30: Muaah..be. 21,30: Konser .. 

•atu•ar salonlarından nalc:len ora kon•eri. 
23,15: Cazbant. 24: Almanca konferana. 24,30: 
Siıan muıikiıi. 1 

191 Khz. Deutıchlandsender 1571 m. 
21,15: Milli netriyat. 21,45: Mu•ah.ahe.. 22, 

1.0
1 

"Panoftikum" iıimli ıkeç (piyano refaka· 
tı e.} 24: Hamburıtan aktam lr.onıeri. 

950 Kb •. BRESLAU 316 m. 
lS 20:. Neıeli neıriyat, 21: Kııa haberler. 21, 
I k Milli neıriyat, 21,45: Çemberal;rn, 22,15 

H
a ara•ell iaimli skeç, 23: A..-uıturya, 23,20 
aberler, 2.1,45: Dana musilüıi, 

592 Khz. VIY ANA 507 
2~.S.o: Gençler mu,:',i hıeyeti, 21,30: Son

ra. bıldırılecelttir. 22,15: Müsahabe. 22,25: llol 
K_•r r•dyo orkeıtra•ı, 23,20: Haberler 23 50· 

on eranı, 24: Pl.ik. 1: Şrammel musikisi' . 

17 Temmaz Salı 
22J Khz. VARŞOVA 1345 m 

18 15· o . . 
Ko f · rke•tra konseri (senfonik.) 19· 

n eranı. 19 15· Pl .. k ( . ) ' 
aölu,be. 20 IS·• H · f'f • · pıyano. 19,45: Mu. 
Spor, 21 ' . · •. 1 • L:ah~ehane kon•eri 20,50: 
WagnC>ri~os· .. ~ı·S'TAbahıaleri. 21,12: Plak ile 
m1111\kili dramı 24 1 ~" •K• IS

1
0LDE,. isimli 

Mu•aluııhe. . ' . on eran•. 24,25: 

6~3 Kbz. DUKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz neıri ... ab 19 05. M 1 . 1 " • o • O Ol A• 

k.unı. 20,30: On.i..-er•İle, 20,45: Plak. 21: Kon• 
ferana. 21,15: Senfonik konser. 22,: Musaba· 
be. 22,15: Senfonik konserin de..-amı 23: Haber· 
ler. 23,30, Plak. 

230 Kb•. LOKSEMBURG, 1304 m. 
Belçika netriyatı. 21: Dünya h.aberleri. 21,30 

Belçika konaeri. ,Zl,35: Musahabe. 21,40: KoD°" 
serin de•aou. ı..... 22: Cazba.nd. 2:!,35: Radyo 
orkeıtra•r. 23,10: Oda muıiki.si konıeri 23,.fO: 
Dana pli.kları. 

638 Kb .. PRAG, 470 m. 
21,25: Orata..-adan taıannili konser, 21,45: 

Filharmonik konıer. 22: Ha.herler, 23: Haber
ler. 23,15: Scbammel konseri. 23,45: Haberler. 

686 Khz. BELGRA T, 437 m. 
21,10: Taaannili konser (flüt refakati.le.) 

21,55: Plü. 22,30 Rad70 piye•İ. 23,: Haberler. 
- Taıannili orkestra konaeri, 23,45: Orktetra 
konseri. 

748 Kb•. MOSKOV A, 401 m. 
17,30: Musahabe. 18,30: Gala konseri. ~ 
832 Kbz. MOSKOVA, (Stalin) 361 m. 
17,30: Musahabe. 18,30: Muaabıabe. - Mu•i 

kili netri7at. 19,30: Aktüalite. 20,: Karıtık kon 
aer. 22: Da ... tnuaikiıi. 24,05: lapanrolea •et· 
riyat. 

545 Klu. BUDAPEŞTE, 550 m. 
i 19,40: Amele birliii tarafmdandan tapnni 
•• martlar. 22,10: Odeon •• Parlofaa pli.kla· 
n. 23: Friedlin idaresindeki opera Ol'kestr&H. 
24: Cıroba aican muıiki taluraıı. 

191, Kbz. Deutachlandıender 1571 m. 
21,50: 0 Da• war Miincbbausen" iaimli akeç. 

23: Haberler. 23,30: Sözlü ncııriyaL 23,45: 
Denix haberleri. 24: Gece mualkiıi, 

592 Kb., VIY ANA 507 • 
20.55: Opera mua.ikiıi, Z2.S5: Aktam kon• 

••ri, 23,30: Haberler. 23,50: Konferana, 24: 
Konaerin de..-amr, 1: Plik ' 1Gece musikisi,, 

18 Temmuz Çarşamba 
223 Kh•. V ARŞOV A, l:WS m. 

20,15: Keman konseri. (piyano refakatile.J 
20,40: Pl&k. 20,SO: Spor haberleri. 21,12: Ha· 
fif mu•iki. (pliık. .) - Haberler. Z2,12: Sop .. 
ran muaınniye tarafından tarkılar. 22,30: 
Piyano konıeri. 23,: T avtatt •Tına dair Jr.onf• 
ranı. 23,15: Danı !musikisi. 

823 Kb•. BOKREŞ, 364 m. 
13 .. 15 Gündüz netriyatı. 19,05: Orkestra 

konser• .. 20: Univeraite. 20,15: Radyo orkeılra 
ıt. 21: Konferanı. 22,15: Keman konaeri. 21,45 
Musahabe. 22: Lehann oaerlPrinden l&gannili 
konser. 23: Haberler. 23,30: Kab•ebane mu•İ· 
ki•i. 

230 Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. 
Avuıturya nefriyah. 21: Haberler. 21,20: 

Avuaturyalr eserlerinden kon•er. 21,35: l\1usa• 
habe. 21,40: Konserin devamı. 22,30: Piyano 
lonıeri. 22,45: Pli..k. 23: Mondrol banyola .. 
rından naklen konaer. 

638 Khz. PRAG, 470 °" 
21,30: Musahabe. 22: aHberler. 22,15: Or-

ı t:MM'ÜZ 1934 

Rıdyoııun bu1ok hizmeti 
Geçenlerde Çekoslovakyalı .birsi 

refikasile ispanyada otomobilile 
seyahat etmekte iken, Çekoslovak
yada evlerinde bırakmış oldukları 
dol<uz y~larındaki çocukları ağır 
aurette hastalanmış. Ameliyat ya
pılması laznngelen, çocuğa ebevey
ninin rizaııı olmaksızın ameliyat ya 
pılınayacağmdan keyfiyetten ço· 
cuğıın ana ve babasını radyo vası
tasile haberdar etmeği yegane 
vaMta bulmutlar. Çünkü otomobil 

. seyyahlarının nerede oturdukları 
malum değildi. Prag radyosu dok
torların bu tekliflerini kabul etmif 
ler ve kısa ·dalgalı istasyonlarile 
İspanya ile muhaberata geçınitler
dir. ispanya radyosu bunun üzerine 
S.O.S. işareti vererek seyyahların 
isimlerini ilan ederek çocuklarının 
haııtahğını bildirmişlerdir. 

Otomobil seyyahları hu esnada 
Montekarloya gitmiş bulunuyorlar
dı. Orada radyo n6'riyatından ha
berdar olmutlar ve hemen Praga 
dönmütlerdir. Fakat bu zaman zar
fında ameliyat bitI!'it ve çocuk 
tehlikeyi atlatmıf bulunuyormuf. 

Amerikan radyolarında reklam 
ve musahabe 

Amerikan radyolarında reklam 
yapmak büyük bir ehemmiyeti ha
izdir. Çünkü Amerikada 17000000 
radyo aleti faaliyette ve 50000000 
kiti bu aletlerin ~ında mikrofon
dan söylenecek sözleri merakla ta· 
kip etmektedir. Bundan dolayı A
merikan radyolarında reklam ma
hiyetindeki bir söz altın ile muka
yese edilecek kadar pahalıdır. A
merikan radyolarında birkaç keli
meden ibaret olan bir reklam keli
me hesahiJe ve pek yüksek bir ta· 
rifeye tabidir. Saat heıabile ve mu 
ayyen bir müddet için yapılacak 
reklamlar için de ayn bir tarife tat
bik edilir. Saatle olan reklam ve 
müsahabeler için son olarak f(>yle 
bir tarife yapılmıııtır. Nevyork mer 
kezinde yapılacak reklimlar ve hu
-i bahislerin bir saatliği 900 do
lardır. Şikago radyoeunda bir saat 
için 460 ve Boston radyoeunda 
400 dolar almmakt&<lır. 

Y apıla:ıı bi:r reklamın ayni za • 
manda bütün Amerikan radyoları 
tarafından nakledilerek neşri arzu 
edildiği takdirde - ismini saydığı. 
mız merkezlerden başka daha 17 
merkez birlikte olarak - saati 
5380 dolardır. 

Son zamanlarda Amerikan rad· 
yolannda an.sıra gayet büyük mü
esseselerin birer çeyrek ve yarım
'1lr saat süren reklam nefriyatları
na rar!lanmakta imi •• 

ke•tra konseri. 23: a.Hlterler. 23,15: Pli.k. 
23,45: Haberhr. 

686 Kb •. BELGRA T, 431 m. 
20: Taıanni. - Musahabe. 21: Opsret tem· 

ıili. "'Orlaw" 23: Haberler. - Dan• pli.lr.ları. 
24: Kah•ehane konseri. 

175 Kbz. MOSKOVA, 1714 m, 
17,30, Muaahabe, 18,30' Muıahabe. 19,301 

Musahabe. - Tapnnili koa.Mr • ..-e solo kemaa. 
kon•eri. 21: Edebi netriyat. - Konıe tasanni 
li. 22: Almanca. neıriy&t. 23,05: Fran•ızca. 24, 
05, ....... ,,.ı-r 

401 Kbz. MOSKOV A., 743 m. 
19.30: Konaer, 22: Dana muıiki.ti.' 
545 Kbz. BUDAPEŞTE. 550 m. 
lt),30: Budapetl• kon.Mr orkeıb-ası, 20,50: 

Hiki.yeler. 21,.20: Olga Torolr.off • Tiedeberc~ 
in konMri. 21,50: Büyük radyo tiyatrosu. 
23: T oll siıan takımı. 24: ana muUkiıi. 

191 Khz. Deutıchlands.ader 1571 m. 
21,15-: HBaJ"l"euth,, isimli milcrafoa ... ri.ya~ 

b. 22,15: 'Napp,.. isimli pli.k. ne,riyab, 23: Ha· 
herler, 23,30: Neıeli netriyat. 23,45: Deni& 
haberleri. 24: Bre•laudaa dan• m•aikiai. 

950 Khz, BRESLAU 316 m. 
20: Alman ıarkrları, 21: Net.ıi konser, 

23.,20: K.ııa dalca amatörleri İçin telıı:Dik, 23 
55: Auıost Reuaa"un eserlerinden konser, 
24,40: Armonik konseri, 

592 Kt... ViYANA 507 ' 
20,40: Aak•i konıer. 22,15: Müaahahe ..-e 

mu•lki. 23: Akta.a.lite. 23,15: Espera•to. 23. 
30: Haberler. 23.SO: Holzw radyo orkeatrau 
1: Dana musikiai. 

19 Temmuz Per,embe 
223 Klu. V ARŞOVA, 1345 m. 
18,30: Popüler Nnfonik lr.01aıer. 19: R•por .. 

taj. 19,15: Taaanni kon•erİ.. (Piyal\O) 19,30: 
plü:. - Musahabe. 20,lS: Salon orkeıtra kon· 
aeri. (plik) 21: Musahabe. 21,12: Muaiki bah· 
ıi. 21,22: Stüdyodan senfcnik konser. 21,55: 
Haberler. 2?. 05: Haberler. 22,15: Koro lı:on
aeri. 23,05: Mu ... Labe. 23,20: Dans •usi.kiıi. 
24: Mö..ahabe 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
21: Jübliyanadan nakil. 23: Haberler. -

Plak. 24: Kah..-ebane konseri. 
401 Khz. MOSKOV A, 748 m. 
17,30, Muuhabe. 18,30' M ... ahabe- - Or· 

kNtra konseri. 19,30: Ma.ıahabe. - Taaannİ· 
li konaeri. 21: Akıam konıerj. - ICanıık neı
riyaL 

832 Ktz. MOSKOVA, (St:alin) 3~1 m. ' 
17: Konferans. 18: Edebi n~t~?"L 19,30: 

Senfonik konser. 22: Danı muaıkuı. 
545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,10: Bertba Salon musiki taloını. 21,15: 

Operadan naklen Puccininin ,.LA BOHEM" 
operaıı. 23,40: Danı musikiai. 24,10: Siaaa 
muıiki•İ. ' 

191 Khz. Deutschlandıeader 1511 m. 
21,30: Bando mızıka. 23,: Haberler. 23,.30: 

Teknik neıriyat. 23,45: Deniz haberleri. 24: 
Gece muıikiai. 

950 Kbz. BRESLAU 316 m. 
21: Habf'rler, 21,10: Saar 11conferaas0 

21,30: Danı, ncı'e ... aık, 23,.20: Haberler, 23 

Mısır radyosunun vaziyeti 
Yeni netriyata başlamıt olan 484 

metre dalga uzunluğundaki Kahi
re radyosu son günlerde n6'riyabn 
sonlarına doğru (saat 22 den son
ra) ayni dalgada çalıtan Brüksel 
radyosu tarafından hafif surette 
taciz edilmektedir. Buna sebep 
geç saatlerde Brüksel radyosunun 
almmaııı daha müsait olmuından

dır· 

Bundan anlatılıyor ki kış mewi
minde mel'kezlerin daha kolayldc
la alınabiliceği zamanlarda Mısı
rın Brüksel tarafından daha çok 
taciz edilecektir. Fakat Lüem dal
ga planına riayet etmekte olan 
Belçika radyo idaresinin o zamana 
kadar Briikseli başka bir dalga 
uzunluğunda çalıştıracağı ümit o
lunur. 

ilk yapılan uzaktan görme 
tiyatrosu 

Uzaktan cismi nakleden alet -
ler oldukça tekemmül etmil,fir. 
Y almz bunlardan henüz uzak me
safelerden istifade edilmesine im
kan yoktur. lngilterede televizyo • 
na karşı merakın fazla olmasın -
dan lngilteııede dünyanın ilk uzak 
tan temsilleri nakledilecek tiyat -
rosu yapılmaktadır. 3000 seyircinin 
yer alabileceği bu tiyatroda güne 
ait ln.gilterenin her tarafından nak 
ledilecek enteresan sahneler ve 
fıilmler normal sahne bo,-und~ &ey 
redilecektir. Böyle tiyatroların 

muhtelif şehirılerde planları hazır· 
lanmıfbr. 

s 

Bertin radyosunun mü1ıend'.-ıertn
den Mr. E-m•t Augastin 

Madam Roosevelt ve radyo 
Amerika Reisicümhuru Mr. Roo 

seveltin refikasmın ötedeııberi rad 
yoya merakı olduğu ititiliyordu. 
F·akat madamın radyoda gizli ko
nuftuğu hiç ititilmemitti. Bir lıvi9" 
re mecmuasında okunduğuna gönı 
Madam Roosevelt zevcesinin inti• 
habı için Amerika radyolarında 
kendi ismini vermiyerek azami de
recede reklam yapmıt ve ate9in 
konferanslarda bulunmUflur. Ma. 
dam son zamanlarda radyoda hiç 
konuşmamış; fakat bir insan nasıl 
ki sevdiği bir feyden vazgeçeme
diği gibi Madam Roosevelt te spi
kerlikten vazgeçememit ve tekrar 
ara sıra radyoda konuşmıya hafla. 
yacaktır. Ta.bii bu defa ismini giz.. 
lemiyecek. 

Var,oaıa radyosunun edebi nepiya tına malıma .tüJ-yo daire8i ..... 

50: Dana .,.. saİr•Y'• devam, 2 d.-n 3 • kadar 
Alman krM dalıa iderinden "Rica.rdo Hachn 
iai111li ık-sı, 

592 Klu. VIY ANA 507 • 
20,40: Cuband. 21,35: Alrtaa&M, 22: Sen· 

foaiJc ballc muıilria.i, 23,30: Hal>erler, 23,50: 
Holzer rad,.o orkeıtraaı, 1: Palmhıof lı:ala•esia. 
de11: o-· musikisi, 

20 Temmuz Cuma 
223 Kbs. VARŞOVA, 1345 m. 

20,15: Ora kon.eri. (.,.il.ah•.) 20,40: 
Plik. (kenıaa. e.erleri. - Jıa.berler. ) 21,12: 
Hafif orkeıtTa kon.seri. 21,50: Haberler. 22,05: 
M11aahabe. 22,12: Popüler Hafonik konaer. 
23: Musahabe. 23,15: Dana pJiklan. 24: M"'" 
ıahabe. t 

823 Kbz. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüı: neıriyab. 19,05: Kantılc 

orke•tra konseri. 20,15: Oni•er•İte. 20,30; Kon
fer•n•. 20,45: Plak. ile Roııoninin "BARBJ .. 
ER DESEVILLE,. operaıL - Haberler. 

230 Klu. LOKSEMBURG. 1304 m. 

l Alm .. ca netri1at. 20,20: Pli.k. - Mu.saha .. 
be. 21: Dünya haberleri. 21,20: AlmaQ kon• 
ıeri. 21,35: aHberier. 21,40: All!llan ko•serinia 
de..-amı 22,35: Oda musikiai. 23,.25: Dana mu.· 
ai..kisi. 

638 Kbz. PRAG 470 m, 
21 14': Triaoda.n naklen OPft'• temai1i. 22: 

Haberler. 22,30: Plak. 22,30: I...onlu...-aUonun 
0 Palyaço,. opera.ati 

686 Ku. BELGRAT. 437 m. 
13 15 Gündüz neıriyab. 201 On.i .. erıit.., 20,30 

Radyo orkeıtraaı. 21: Konfaraaa. 21,15: Mu· 
aik:i. 22,45: Tacann.ili kona•r. 22,30: Vi}'Olon• 
.el kon•eri. 23: Haberler. 23,30: Plak. 

230 Kb•. LOKSEMBURG, 1304 "" • 
Holanda netriyab. 21,20: Orlceatra kon.sen. 

21,3!5: Muıababe. 21,40: Kon•~in de•am~ 
%2: Radyo orke•tru.ı 22,30: Hılle ~ODM:l'l, 
22,45: Oda musikisi. 23,25: Da..n.ı muııkiai. 

638 Khız. PRAG, 470 m. 

20,30: Şiir •e muaiki 21,.20: Muınhabe. 21,35 
Taıannili opera ııpuıikiıi. 22: aHberler. 22: 
Filbarrnoni..k orke•lra konseri. 23: Haberler. 
23,15: Yeni dana parça.lan. 

686 Kb•. BELGRAT, 437 m. 
· 21: Zasrepten na.kil. 23: aHberler. - Pli.le. 
23,40: Dans pli'lrlan. 24: Kah...-ehane ko•ıeri. 

175 Kh .. MOSKOVA, 1714 m. 
18,30, Muoahabe. 19,30, Mu ... babe. - Ta· 

gannili konser. 21: Opera musikisi. 22: Çek 
netriyab. 23,05: lnıilizce 24: Almanca. 

401 Kb•. MOSKOVA, 748 m. 
\7,30: Musahabe. 18: Gençlere. 20: Karıtık 

konser, operetler, mizahi neıriyat, eazband. 
22: Dans musikisi. 

54.~ Kbz. BUDAPEŞTE, 560 m. 
21: Opera orkeatraaı. (Ludwi• Rayter ida• 

ı-•ainde.J 22: Neteli neıriyat. 23,20: Can&&bnt. 
24: V ere1 Siaan. takımı. 

191 Kb.z. Deatıohlaud•en.d•r. 1571 •· 
21,15: Orkeıtra ltonşeri. 22: Himaliı.ya i.&m• 

li musikili ıkeç. 23: Siyasi baberlor. 23,.JO; 
Haberler. 23,30: Koaferaıw. 23.45ı Dpi.& b.a· 

berli•i. 24: Hamlııarataa •eteli h.....W •• -.. 
maıildai. 

950 Kba. BR.ESLAU 3UI m. 
20.3<>: Eski ateltl•I• konaer, 21.1 Ha!Mıilw: 

!er, 21,15: Bayreath. İsimli n•tri}'at_ 22,lSt 
Piyaao koııM.-İ, ZJ: A•uıturp, 23,IO: Ha.,.. 
lw, 23,45: Daaa mua.ikiai. 

592 Kbz. ViYANA 507 1 
21,25: Aktam konaeri "Schön .... " 23,20r 

Haberlerb, 23,50: "Vienn-. la peri. d• rE.
ropep Centrole-, Mimli lr.onfera.nı. 34: T ...... 
nili piyano lc:oıueri, 24,IO: Dan• m.usi'kUi. 

21 Temmuz Cumartesi 
223 Kbz. VARŞOVA, 1345 m. 
20,15, Pille. (Ş.rlulu) - Sper ı.aberlori. 

21: Polonya maailcisi. 21.30: Konferan •• 21.40ı 
Hafif muaahabe, 2Z: Muıababe.. .ız.tz..: Hafif 
orkeıtra konseri. 23: Aktüalit& .23,10: C.. 
muıikiıi. 24: Musaba.he. 24,05: Dan• mu•iki
ıi. 

1123 Kbo. BOKREŞ, 384 m. 
13 • 15 Gündüz netriyab. 19,05: Dan• m• 

•İkisi. 20,30: OniYersite. 20,45: Pli.lr.. 21 t ICo ... 
ferans. 21,15: Seyyahet n .. riyatr .. 22: Maa....,_ 
ite. 22,20: Dae.ı muailc.iıi. 23: Hahe.rl.,, 23,30t 
Ka.h..-ebane •usikisi. 

230 Kb•. LOKSEMBURG, 1304 m, 
Fransız n .. riyatı. 21,20: Çocak .. frİyab. 

21,'6: Radyo orkeatraa1. 22: M~ •. %2,0ll 
Kanıılı: konMr. 22,15: Soliat lıroaaari. Z3ı 
Frranıız moai.lı:iıt 23,4": Danı pli.ldarı. 

838 Khz. PRAC, 470 m., 

21: Bratiala•ad .. ~ Operet parçalan_ 2t: H.. 
berler ... 22: Salon m••ikia..i. 23: affberler. 23. 
IS: Plü. 23,30: Cu orkeatra.ıı. 

686 Kbz. BELGRA T, 437 mı 
21: Plik.. 21,10: Keman konaeri. 22: Mu~ 

Mhe. 22,30: Radyo orkettra konseri. 24: Kalı• 
•eb.ane nıuıikiıi. 

175 Kh .. MOSKOVA, 1714 m. 
17,30, Mu.,.babe. 19,30, Muubabo_ ız, AJ. 

manca neıriyat. - Kona..-. 23,o&: Fransu:ca. 
24,05: fspa.nyolca.. D9frİyat. 

1 401 Klu. MOSKOV A, 748 nı. 
19,30: Aktanı konıeri.. 22: Dana musikisi. 
545 Khz. BUDAPEŞTE. 550 m. 
19,35: Friedlin idar .. inde opera orkeıtraıL 

21: Kecıkemetten na.kleo Josef Katonanın 
jübilesi. 23,50: Sah.jbini:n •esi pl&kla.n. 

191 Kha:. Oeytıeblaa.d•end~r 1571 m. 
21,10: A..-rupa mileltlerini.n milli dan•lann• 

dan parçalar. 23: Haberler. - Muıab•b•ler 
23,45: Deniz haberleri. 24,10: Gece muıi.kiıi. 
v• danı parçaları. 

950 Kh•. BRESLAU 316 ın. 
21,15: Orke-stra kon•eri, 22: Bando mı· 

aıka, 23,20: Haberler, 23,45: Küçilk konıer. 
9Sö Khz. BRESLAU 316 m. 
21: Haberler, 21,10: Konser, 23,20: Haber 

ler, 23,45: Hafta aonu konıeri, 
592 Khz. ViYANA 507 
21,.35: 11Der komm•r•aenıer,. İ•1mli bir 

perdelik tenısil, 23;30: Hnbet-ler. 23.45: Ban· 
do muzik.., 1: Plilr. ile seee kooıeM..f 
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( Ameırılk.a se1flrünin Gözıee l iskan kanunu 
.___ _____________ Tatbik ediliyor 

Sakarya harbi ıstanhuı nüfus şubeleri de 

Yunanlılar Türklerin •ebatkar olan •avaıme· 
ziyetlerini biliyorlardı, ancak Türk piyadesi
nin dikkate ıayan bir derecede olan mukabil 

taarruz kabiliyetlerinden haberleri yoktu 
1'1>u biyografiye dair Gazi Haz· 1 birisi ciğer üstüne o kadar tazyik 

retlerile yapbğım mükalemelerin yapıyordu ki çok geçmeden sesi 
en iyileri belki de bu harp h:t,aye- kesildi. Ankara ya döJ"IÜDa' civarda
leri idi. MükB.lemelerimizin hiçbi- ki rongten zararın ne kadar fUDlW· 
risi iki saatten az olmamıt en U· lü olduğunu göatermifti, Doktor
zunu da üç saati yirmi dakika sür- lar. 
müftii. Arasıra küçük fincanlarda - Kemik ciğerinisi böyle ta.z.. 
gayet lezzetli Turk kahvesi getiri- yik ederken çalJlmağa devam ede
lir, fasılalarla da limonata bardak- cek olursanız ölürsünüz. •• 
lan ~niyi değiflirirdi. Bllkaç si- Dediler. Çelik eimalı asker: 
gara da içilirdi. Ancak lıikiyenin - Harpten 80nr& iyiıe.irim. 
bu kadar uzun sürmesine nazaran Ceon.bmı verdi. 
insan fazla sigara içilmesi lazım- Karadağ, isminden de anı..,ıla-
geldiğini sanır. Halbuki Gazi haz. cağı giıbi siyah tepe demektir ve 
retleri pek o kadar çok sigara kuJ. o gün bu tepe m~ileyh için 
lamnıyorlar. Hele anlatmaldaki halcikaten sirnsiyahb. Ancak tepe· 
belagat ve cazibe kuvvetleri ta- nin Yunanlılar için daha siyah ol
rihçilerden pek azına nasip olmut ması mukaddermit; çünkü Mus-
bir mevhibedir. tafa Kemal burada Yunan 801 ce-

Gazinin "çift yollu,. va&fını nahını kat'i bir surete ezerek onla. 
vereceğimiz bir aklı vardır; yollar- ra zaferin nefesini tattırmadı. Ga. 
dan birisi siyasi tarihe diğeri de zi Karadağdan bahaedetılerken te
askerliğe tahsis edilmi,tir; ancak bessüm buyururlar fakat Yunan
bu :ki yolu hiçbir vakit biribirine lılar hiç te gülmez. 
karıttınnazlar. Yeni Başkumandan, yirmi iki 

- Haydi fimdi de o tarihin siya- gün süren bu uzun muharebeyi 23 
si inkitaflarına dönelim. Ağuatıoa bütün Yunan cephesi ho-

Diyerek anlatmakta olduğu harp yunca açtı. Fakat dü,man safları 
sevkulceyfinden, henüz yeni kur- boyuna ilerliyordu; diğer taraf
duğu siyasi makinenin nasıl ifledi- tan da bili genit olan cephede 
ğinin tar:fine geçerler. Türkler, onları geriye atmak sonra. 

Burada muharebeden siyuiyata da Sakarya ırmağını geçmelerine 
olan seri tebeddüllerden biri daha mani olmak için li.zımgelen kuvvet. 
gelir. Büyük Millet Meclisinde ha- lere malik değildi. Ancak bu ge
zı kimselerin gösterdikleri ihtiras- çİf Yunanlıları felakete sürükliyor
larm, ilerlemekte olan Yunanlılar- du. Tüdderin sebatkar ve inatçı 
dan daha fazla kendilerini üzdü- olan savaş meziyetlerini biliyorlar
ğünü saffet ve hulusla itiraf et- dı; ancak Türk piyadesinin dikka
mi,Ierdir. l,te bu yüzden Ankara- te ,ayan bir derecede olan mukabil 
ya dönmek lüzumunu duymutlar- ~arruz kabiliyetlerinden baberle-
dı. Şimdiye kadar ayn cümhuri o- n yoktu. 3 
lan bir memlekette bir cümhuriyet Muııtafa Kemal timdi de, boyu. 
makinesini kurmak mütkülatı cid- na harbetmek suretile geriliyen 
den çok büyüktü. Meclisteki mu- kuvvetlerine bilhassa elverişli olan 
halifler, Yunan ordusunun ayı üs- yeni bir harp nazariyesini ortaya 
tünlüğünü dolayısile Mustafa Ke- attı. Askerlerine diyordu ki: 
malin yeni ordusunu muhakkak ye- "Bımdan sonra bir müdafaa hat
neceğine inanıyordu, Kendilerini tınız yoktur, bu hat yerine bir mü. 
derhal bqkumandan yapmak su- dafaa tathmız olacaktır. Ric'at e· 
refle mahvına yürümeğe karar den gruplar dura.bilecekleri yer. 
verdiler. Gazi tehlikeyi kabul et- lerde duracaklardır. Fakat bütün 
ti ve altı ay için mutlak salihiyet hat yeni bir cephe vücuda getirmek 
İstedi; bunu da verdiler. "Dütma· i?n ~·~ e~ecektir ••. Çünkü bü-
nı ana yurdun sınırlan içinde im- tün Türkiye bızım müdafaa sat. 
ha edeceğim." lstanbulda iıe bir- lınnızdır ve cüzütamlarmıız bu aa-
çok kimseler bu ite inanamiyor- blı üstünde her yerde ve her vakit 
dı. Birçok kimseler Gazinin mukavemet edeceklerdir.,, 
ezeldenberi sadık arkada,ı d- Türkçeye reviren: Ahmet EKREM 
lan İsmet Pataya "Omm pefini 
daha ne vakte kadar takip edecek
siniz?,. diye oaruyorlardı. 

Şimdi Ba.ırumandanlık mesele
si artık kat'i bir surette (her ne
eebep olursa olsun) halledildiğin
den tekrar harp meydanına dönüyo 
ruz. Mustafa Kemal Ankarayı bı· 
rakarak cepheye gidiyorlar. Müta· 
virlerinden birçoğu Y unanlılann 
Ankara üzerine yüriiyütlerinde 
Türklerin sağ cenahından timale 
doğru döneceklerini dütünüyorlar
dı. Fakat Mustafa Kemal dütman 
kısmı küllisinin doğrudan doğru. 
ya Afyonkarahisar içinden dev· 
let merkezine doğru yüriiyecıelderi· 
ni ve daha fimalden bir yol takip 
etmiyeceklerini p~inen görmüaler
di. lfte bu sebepten dolayı ri~'at 
halinde bulunan Türk kuvvetlerini 
sağa değil daha ziyade aol cenahı 
lcuvvetle~tirecek surette tah,it et
ti. Müfarünileyhin kefif ve tahmin
leri doğru çıktı. Nitekim iki hat 
son savatı yapmak üzere temasa 
geldikleri zaman Mustafa Kemal 
Türk kuvvetlerini sayı bakımın
dan faik olan Yunan ordusunu en 
iyi bir surette kartılayabilecek mev
zilerde toplamıt bulunuyordu. 

Yirmi i:ki gün ve gece süren bu 
uzun muharebeyi nasıl idare etmif 
olduklarını tetkik ederken keder 
verici bir mukaddime ile kartıla•ı· 
rız; daha ba,langıçta vukubulan 
bir kaza kendilerini bu harbin zah. 
met ve metaldcatlerine dayanamı
yaca:k bir hale sokabilirdi; bu ka
za mütarünileyhin çelik çerçive ve 
çelik irades;ne mali!t olmıyan bir 
insanı herhalde ve tam manasile 
hareketsiz ve atıl bırakabilirdi. 
Kaza f(>yle olmuftu. 

Karadağ denilen küçük bir tepe· 
ye at sırtında çıkarken, düflllanın 
ileri hareketini gözden geçirmek 
için indiler. Ata tekrar binerlerken 
b;r sigara yaktılar. Hayvan gibri
tin ani alevinden ürkerek sıçradı; 
dizginleri elinde tutan Mustafa 
Kemal de böyle sol yanı üstüne 
düttüler. Önce buna büyük bir e
hemmiyet verilmedi. Atının sırtına 
atladığı gibi Pulatlıda umumi ka
rargaha g"tti. Ancak burada üç ta
ne kaburga kemiğinin kınlmı, ol
duğu anlaşıldı. Bu kemiklerden 

Filorya yolunda 
Bir kaza 
Bir doktor ve üç madam 
yaralandı, araba parçalandı 

T opkapı - Filorya yolunda ye
~ bir otomo~il kazası olmu§, 
uç kadınla bır erkek ağır surette 
yaralanmıttır. 

Bu feci kazanın tafsilatı fU· 
dur: 

Doktor Nihat Sezai Bey is-
minde bir zat hususi o.tomobilile 
ve Bert, Levi, Kepore is.minde üç 
Madamla beraber bir hastayı gör
mek için Filoryaya g;tmek üzere 
T opkapı yoluna çrkmıştır. 

Otomobil, bu yolda son sürat. 
le ilerlemeğe batlamıştır. 

Davutpaşa köprüsü ilerisinde
ki viraj dönülürken otomobil hızı
m alamamış ve yaMa:ki hendeğe 
devrilmiftir. Bu devrilme netice
sinde araba hurdahaş olmuş, Ni
hat Sezai Beyle kadınlardan ikisi 
ağır surette yaralanmışlardır. 

Fakat yol tenha olduğu için 
kazayı kimse görmemiştir. Yaralı
lar, o esnada geçen diğer bir oto
mobile almmışlar, Gureba basta. 
nesine kaldırılmıtlardrr. 

Madam Bertin yarası haFif ol
duğu için doğruca evine götürül
mü~, hadise _hakkında T opkapı 
polıs merkezıne de malumat.Yeril
miştir. 

Yaralan ağır olan Madam Ke
rope, ile Nihat Sezai Beye hasta
nede ameliyat yapılmıştır. Tahki
kat, kaza sırasında direksiyonda 
~-adam _K~openin bulunduğunu 
g?s~ermış_tır". ~tomobil, yol me • 
yılb oldugu ıçın olanca hızile iler
lerken virajda müvazene bozul
muş ve idaresizlik arabanın devril
mesine sebebiyet vermiştir. 

Nihat Sezai Bey, verdiği ifade
de, eldivenlerini giymek için di • 
reksiyonu yanındaki madama ver· 
diğini, kazanın bu esnada vulma 
geldiğini söylemiştir. 

Polis tahkikatına devam edil
mektedir. Yaralılar dün sabah tabi 
bi adli tarafından muayene edil-

ialah edilecektir 
Yeni isön kanununun tatbikatı Öçin 

lıir tal"'""'"- bazmanmıp. T..ıi • 
matname bagiinlenle Vilaydere tamim 
olunıtc•ktr. Talimatnamenin esaslan 
Junlardır: 

Muhacir Te mülteciler huduttan Tür
kiyeye girdikleri zaman üç gün zarfın. 
da Tali veya kaymakama müracaat ede
rek pasaport ve diier vesikalarını, ı.... 
raberlerincleki aile eEradmı yazdırmak 
bir beyanname imza etmeğe mecburdur
lar. 

Dördüncü madde !artlarını haiz olan 
lar muhacirdir. Olmıyanlar değildir. 
Tiirtı: ırkına mnesup olup la mü.olüman 
bulunanlar alelitlak muhacir olarak ka· 
bul olunurlar. T-lar, ıc.ar-p;ıklar, 
pomaldar, bofnaklar, giirciiler, meskun 
çingeneler de mÜltÜman oldukları bık. 
dinle kabul olunurlar. Şüpheli ıröriilen 
ler haldwıcla tahfrikall yapılacaktır. 

Hükiimetten İlkin Utemiyen Türk 
mnbac:irierin muhacir lıiğrtJanna ser • 
best kelimesi yaaılac:almr. Hükiimetten 
iskan istanediği halde mecburi ikamete 
tabi. bulunanlarm kBğıtlaırma iokin ecli. 
lecekleri yerin ismi i1e beraber mecburi 
İlkin kaydı konacaktır. 

Dönlüııcii maddedelıi tartlar şöyle
dir: Tüririyede tavallun etmek malua 
dile gelmiJ olan mültecilerle Türk hül
türüne bağlı olmayan muhacirlere mu-
hacir lcağıclı verilmez ve bir y ... de de İs 
kin edihnezler. Bu gibilere yalnız İ· 
kamet tezkerea verilerek haklarında ec· 
nebi muameleoi. tatbik olunur. 

Beraberlerinde qya ve hayvan gelİ· 
renler vesikalarını vali ve kaymak-.ıa.
ra Daz& mecburdurlar. 

Muhacir Te mültecilerin iskan kanu 
nunun 31 nci maddesine göre gümrük 
ten geçecek mallan varsa e§ya kiığıtla.
rmdan bir ıriilıluuı gümrüğe Yerilecek 
bu kağıtla eıyalar serbest geçecektir. 

Kayınelramhia müracaat eden mu• 
'-:ir Te mülteailer hükü.met&n i&kan is 
tiyodana mahalli iı.miri onların nüfusu 
nu, konıqtuldan dili, ana dillerini türk· 
çe bilip biımecliklerini müstacel telgraf 
la nüfus nmum müdürlüğüne bildirerelc 
celder, ve almacak cevaba göre hareket 
dileo ektir. 

MunlCİr n mülteciler Türk ırluna 
mensup olup ta isl<in istemiyorlana İ•· 
teditderi yere gitmekte serbesttirler. Yal 
mz ihtiyari şekilde ikamet edecekleri ye
ri bi.ldirmeğe mecburdurlar. Tün.. ırkı • 
- mensup olmAyanlar hükiirnetten ;.,. 
kin İltemeseler bile serbest bınıkıhnıya 
cak, hiikiimetin gösteenl.iği yerde otura 
caldardrr. 

Muhacir ve mülteciler kaymakamlı. 
ia müracaat edince hükumet tabibi ta· 
nfmdan mecburi muayeneye tabi tutu· 
lac:aldardır. Hasta zuhur ederse tedavi· 
Iİ mecburen yapılmak üzere en yakin 
lıaa'tlııhanelere yatınlacakLıırdır. Muaye
ne iti bitmeden sevt.İyat iti yapılamı • 
yacaktır. 

Nulıu isleri islah edilecek 
Şehrimizd~ bulunan Nüfuı ve iskan 

umum müdürü Ali Galip Bey, nüfus §U 
belerinde tetkikatta bulunmaktadır. Nü 
fus ıubeierinde birçok ıalaha muhtaç 
noktalar göriı1mektedir. Şube!...- ıslah e
dilecektir. Ali Galip Bey, gelmekte bu· 
lunan ve gelecek olan muhacirler itleri· 
le de metyul olmaktadır. 

MAARiFTE 

Doçentler mecmua 
neşrediyorlar 

Hukuk ve Edebiyt fakülteleri 
doçentleri aralarında hususi bir 
toplantı yaparak bir mecmua nef 
retmeğe karar vermi,lerdir. Do • 
çentler çıkaracaklau mecmuada 
ilim müntesibi bütün gençlerin bil 
hassa doçentlerin her sahadaki fi. 
kirlerini müdafaa edeceklerdir. 

Yugoslav Üniversite talebesi 
Temmuzun 22 .inde Yugoslav· 

yadan şehrimize 200 Üniversite ta 
lebesi gelecektir. Dün Romanya • 
dan şehrimize 24 Oniverdte tale
besi gelmiftir. Misafirleı• burada 
dört gün kalacaklardır. 

lstanbul Erkek lisesi mezunları 
l.tanbul Er'kek Lisesi mezunla

" cemiyeti temmuzun 13 üncü cu 
ma günü fevkalade bir kongre ak
dedeceklerdir. Bu kongreye bütün 
mezunlar ve lisenin müntesipleri 
davet edilmiflcrdir. Kongre saat 
13,30 da lstanbul lisesinin konfe -
rans salonunda.~ alııdolunacaktır. 

Kongrenin çok kalabalık olacağı 
anla,ılmaldadır. 

lehli muallimler gittiler 
Şehrimizde misafir bulunan 

Lehli mualltmler dün ak~m Var· 
naya hareket etmişlerdir. Türk mu 
allimler tarafından misafir.Jer fere 
fine dün saat 15 te Hakimiyeti 
Milliye yatı mektebinde bir çay zi. 
yafeti verilmiftir. 
-••ıuı••••ı .. ıuıı••ıııııın•-•ıın-• 

mitlerdir. 
Yaraları ağır olmakla beraber 

Madam Levi ile Madam Kerope 
hastaneden çıkmıılar, hususi teda
vi akına almmıılardır. 

MAHKEMELERDE 

Para kaçakçılığı 
Maznunlar poliste dayak 
yediklerini iddia ettiler 

Müddeiumumi reddetti 
Para kaçakçılığı yapmaktan suç 

lu Zaharya, İlya Zaharya, Nes;m 
Zaharya, Davit, Salamon, Refail 
Yani, Moiz Ayni, Moiz, Samuel, 
Üziyel, Hanri Yahni ve saire hak
kındaki muhakemeye dün ikinci 
ceza mahkemesinde devam edil • 
miştir. 

Düıikü muhakemede suçlular
dan Yahniler iskonto ve rehin mua 
melesi yapmıya mezun oldukları· 
na dair birer ruhsatiye iliraz et • 
mitlerdir. 

Mahkemede zabıt varakaları, 
müvacehe zabıtları okunmuş, Za
harya ve Üzoyel efeniı'ilerden bazı 
izahat alınmıştır. 

Yahniler polisteki itiraflarının 
dayak ve tazyik yüzünden vaki ol
duğunu söylemişler, iddia maka
mını işgal eden Ekrem Bey de: 

- Türk polisi hakkında bu şe
kilde lisan kullanılmasına müsaa
de edilemez. Mahkemelerde vaki 
itiraflan bilihara nedense inkara 
lüzum görüyorlar ve polisten da; 
yak yediklerini iddia ediyorlar, 
bu adet hükmüne girdi. Türk po
lisi hakkında söylenenleri redde • 
derim demiştir. Bunun üzerine 
suçlu vekili Sadi Rıza Bey: 

- Fakat reis beyefendi maale
sef müvekkillerim poliste dayak 
yemişlerclfr. Bu vakidir. Ben bu
nu müdafaa sırasında söyliyece
ğim. Müddeiumumi Bey o zaman 
reddetsinler. Cevabını vermiş, 
Ekrem Bey de: 

- O zaman müracaatla maka
mnnıza '1kayette bulunsalardı , de
miştir. 

Bundan sonra mahkemede şa
hitlerin dinlenmesine başlanmıt • 
hr. 

Dinlenen şahıitler bu hadiseyi 
takip eden, cürmü meşhut yapan 
ve tahkik eden memurlardır. Gör
düklerini, itittiklerini, bildiklerini 
anlatmıtlardır. 

Muhakeme diğer bazı şahitle
rin ce1bi, bazı cihetlerin tetkiki i
çin batka güne bırakılmıştır. 

Kokain kaçakç 1 'arı 
Evvelisi gün yakalanan kokain 

kaçakçıları h .. kkındaki polis tah
kikatı bitirilmi§tİr. 

Şebekenin elebaşılarından Mav
romatya ile Sultana, Niko ve Jan 
dün gümrükteki sekizi'lci ihtisas 
mahkemesine veriımi§lerdir. 

Yunanista11a kaçan katil 
Geçen sene, Litros köyünde 

bir cinayet ohnuş, Yani isminde 
bi .. adam, Recep ismiMe birisini 
öldürmüş, yakalamnıt f~at polis 
beşinci şubesinde nezaret altıooa 
iken kaçmağa muvaffak ohnut, 
o zamandanberi izi bulunamamıt· 
tı. 

Şimdi~ kadar yapılan tahkikat 
neticesinde bu ed'amın adalara kaç 
maya muvaffak olduğu, oradan 
Y unanistana geçtiği< ve elyevm Yu
nanistanda bulunduğu anlatılmış· 
tır. 

Yunanistanla aramızda iadei 
mücrimin mulcaveleıi vardır. Fa
kat buna rağmen Yaninin iadesi 
mümkün olamıyacaktır. Çünkü 
Yani Yunan tebaasındandır. 

Ortaköy otomobi 1 kazası 
tahkikati 

Bundan bir müddet evvel Or
taköy tle Beşiktat arasında bir O· 

tomobil kazası olmuş, Vehbi Sait 
Bey otomobili ile son süratle Or
taköyden geçerken Mecidiye kıt • 
lası önünde bir askerimizi çiğni • 
yerek öldürmüştü. 

O zaman istintak hakiminin 
kararile tevkif edilen Vehbi Sait 
Bey ağır ceza mahkemesi tara
fından nakli kefaletle tahliye o
lunmuştu. 

Müddeiumumilik bu tahliye 
kararma itiraz etmiş, yazile kararı 
temziye göndermit, ve temyiz 
tahliye karerım bozmuttur. 

Vehbi Sait Bey hakkıooaki ev
rak müddeiumumiliğin tevkif ta· 
lebile tekrar yedinci istintak ha
kimliğine tevdi edilmiştir. 

1 Küçük haberler 1 ----yeni seyyah kafileleri 
bekleniyor 

Önümüzdeki mevsimde ltalyadan şeh
rimize birçok seyyah gelecektir. Tem • 
muzun 30 unda Roma vapuru ile 800 
seyyah, 8 ağtutosta Uranya vapuru ile 
1000 seyyah, 21 oğustoıta Oçenya va • 
purile 1000 seyyah, 2 eylulcle Oçenya va 
purile 500 seyyah gelecektir. 

'i- Tal ebe Birliğinin tenezzühü - Mil· 
li Türk Talebe Birliği 15 temmuzda A
clalara ve Bey koza bir tenezzüh tertip 
edecıektir. Bu tenezzühe Balkan memle
ketleri Talebe Birlikleri de davet edil • 
mi~. 

iLAN 
Beyoğlunda Strk.i, uoı-yan hinası yap 

nında kain Opera sineması (Cemal Ah· 
met ve şürek."-.. sı) şirketi münfesihasına 
ait ve Fatihteki Film deposunda mevcut 
32 adet film ile Beyoğlunda Hüseyin 
ağa mahallesinde Yeşil sokağında 23 nu
maralı mahalde mevcut sinema i
çin Siınplekı marka ilci projekıiyon ma· 
kinui ve çift merkez R.C.A. marl<alı ses• 
li sinema makinesinin 5;rketi mczkU:renin 
hali taafiyede bulu;,._.ı haıebile 
bilmüzayede sablması tekarrür etmiştir. 
Bunlardan filmler için talip olanlar ıe
nei haliye temmuzunun 28 İne müsadif 
cumartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar 
Filmlerin bulunduğu yukarıda göateri· 
len mahalle ve makineler içinde yine 
Temmuzun 30 na müsadif pazartesi gü
nü •aal 10 dan 12 ye kadar makinelerin 
b"lunduğu yere gelmeleri ilan olunur. 

Tasfiye memuru Mazhu, Tasfiye me
muru Manaui, Tasfiye memuru Salih 
Reıit. (1046) 

İstanbul kumandanlığı sa • ı 
tmalma komisyonu ilanları 

Ankarada M. M. V. Satın· 
alına Komisyonu Reisliğin
der · 

Ordu ihtiyacı için 200 çift 
seyyar eczayı baytariye sandı-

l..._.ıa.._.~ı.-... ı:ımı ...... 

uenız yolları 
lŞLETMESl 

Acenteleri : K3raköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

---·Han. Tel 22740..,. __ -.!! 

'l"rabzon sür'at yolu 
KARADENİZ vapuru 12 
Temmuz PERŞEMBE 20 de 
Galata rıhtımından kalkacak. 
Gidişte İnebolu, Samsun, Ordu, 
GirE.son, Trabzon, Rize, Hopa· 
ya. Dönüşte bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Polathane'ye uğra· 
yacaktır. (3819) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 12 Temmuz 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. ( 3820) 

Mersin sür'at yolu 
ANAFARTA vapuru 13 Teın· 
muz CUMA 11 de Sirkeci nh· 
tımından kalkacak. Gidi~te iz. 
mir, Antalya, Mersin'e. Dönüş
te bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya· 
caktır. (3821) 

ğı iJe 10:.ıO adet ampul kutu- Ayvalık yolu 
ları kapalı zarf usuJile 
satın alınacaktır. lhale· ı BANDIRMA vapunı 11 Teuı· 

saat 14 de icra edilecektir. Ta- keci rıhtımından kalkacakbr. 
si 24-7-934 salı günü 1 ımız ÇARŞAMBA 19 da Sir· 

}ipler şartname v~ nümunesini ------
4
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görmek üzere her gün öğle-
den sonra ve münakasaya iş
tirak edeceklerin o gün ve saa
tinden evvel teminat ve teklif 
mektuplarile birlikte M. M. 
V. Sa. Al. Kom. na müracaat· 
ları. (3053) (3455) 

3885 .. "' 
Ankarada M. M. V. Satın

alma Komisyonundan : 
Hava kıt'aları ihtiyacı için 

11460 metro mavi renkte kış
lık elbiselik kumaş kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. i
halesi 23-7 -934 p~artesi gÜ 
nü saat 15 tedir. Taliplerin 
nümunc ve şartnameyi gör· 
mek üzere her gÜn ve münaka
l!aya iştirak için de o giin ve 
vaktinden evvel teklif ve temi
nat mektuplarile Ankarada 
M. M. V. Sa. Al. Kom. na 
müracaatları. (3054) (3456) 

3886 • • • 
Edremit Askeri Satmalına 

Komisyonundan : 
Edremit ve civardaki kıt'a

hn 934 senesi ihtiyacı ıçın 
100,000 kilo sığır eti kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Evsaf ve şeraitini öğrenmek 
isteyenler her gÜn ve talip 
olanların ihale gunu olan 
28-7 -934 cumartesi günü saat 
15 te Edremit Askeri Alını 
Satım komisyonuna müra 
caatlan ilan olunur. (3066) 

(3577) 3962 
• • • 

Balıkesir Askeri Satmal
ma Komisyonundan : 

Balıkesir kıtaatı ihtiyacı i
çin 100,000 kilo sığır eti ve 
20,000 kilo Sade yağı kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 11-8-934 Cumar
tesi günü saat 10 dadır. Ta
liplerin şartnameyi görmek Ü· 

zere her gün ve münakasaya 
iştirak İçin de o giin ve vaktin-

• den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Balıkesir Aske
ri Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (3073) (3753) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Sun'i kösele m-line llİt ialahat" 

hakkındaki ihtira İç:İn berat taleb.i ZDD• 

nmda lstanbul vilayet celileaine tevdi 
edilmiı olan 13 Ağustos 1930 tarih Te 

16044 enak numaralı mU.racaat üzerin· 
deki hukuk bu kere başkaıu. devir ve
ya icara Terileceği teklif edilmekte ol· 
duğundan bu hususta fazla maliimat e
dinmek isteyen zevatın, htanbul'da 
Taı hanında 4~8 munaralarla müral<
kam idarehaneye müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (930) 3997 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan ba,ka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 

Kandilli 38, Beylerbeyi 48 
3127 

Devredilecek ihtira beratı 

" Merakibi havaiye iç:in madeni kap• 
lamalı İnşaat tarzındaki isla!ıat" hakkııı

dalci ihtiraa mahsus neşredilmiı olan 
17 Kô.nunevel 1930 tarih ve 1091 nu· 
maralı ihtira beratınm ihtiva ettiği hu• 
lruk bu kere baıkasma devir veyahut İ· 

cara verileceği teklif edilmekte oldu• 
ğundım bu hususta fazla malumat edin· 
mek iıteyen zevatın lstanbul'da, B.ıh· 

çekapuda Taş Hanında 43-48 numa· 
ralı idarehaneye müracaat eylemeleri 
ilan olunur. ( 1041) 

Beyoğlu üçüncü 
kimliğinden : 

sulh hukuk hli· 

Elyevm ikametglilıı meçhul Paminon• 
ela binli Kostantin Klıci H. ma. Meb· 
met Bey ile hia.sedar bulunduğunuz BcY" 
oğlunda Kamet Hatun mahallesinde i{al 

yoncu kulluğu caddesinde eski 31 yeni 
39 No. la ve üstünde odalan havi kah· 
vehanenin tamamı hükmen izalei ıuyuU 
zımnında açık arttırma ile sahlacakbr· 
Birinci arttırma 22-7-934 pazar güniİ 

IMt 15 elen 16 ya kadar ikinci arttım>l' 

7-S.934 sal ııünü saat 15 de 16 ya ka• 
dar Beyoğlu sulh mahkemesi başkatip 

odasında İcra olunacakhr. Yevm ve saa• 
ti mezkurda bizzat hazır bulunmanl1l 
veya muaaddak bir vekil göndenneniz 
lüzumu tebliğ makamına kaim olmak Ü• 

ZtıTe ilin olunur. (1042) 

lıtmabul aaliye altıncı hukuk dairesiıı• 
den : 1 

Ihsan Hanım tarafından Büyükçek• 
.-cenin Mimar Sinan köyünde müba' 
dil muhacirlerden Hüseyin Hakkı efell' 
di aleyhine açılan boııanma davasın~ 
mümaileyhin ikametglihmın meçhuliye
ti huebiyle davetiyenin onbeı giİJI 

müddetle ilanen tebliğine karar veril• 
· mit ve yevmü tahkikat olarak 16-9-934 

Pazar günü aaat onbq tayin ve bu bili' 
ta imla kılınan davetiye mahkeme eli• 
vanhanesine talik kılınmış olduğundaJI 
yevm ve vakti mezkurda Y enipostaha• 
ne de lstanbul asliye mahkemesi altıncı 
hukuk dairesine tahkikat hakimi huzu• 
nına gelmesi lüzumu tebliğ makamın• 
kaim olmak üzere illan olunur. (1044) 

lstanbul 6 ıncı icra memurluğundaP' 

Bir borçtan dolayi mahcuz ve paı-aY' 

çevrilmesi mukarrer gramofon kanal"' 
takımı ve halı 22-7 -934 tarihine mü••• 
dif pazar günü ıaat 10 da Ni.şantaşrrıd• 

Güzel bahçe S. Nan apartımanı ö.nünd• 

oablacağından talip olanların yevmi ,..~ 

kiir ve satte mahallinde hazır bulunrrıır 

lan illan olunur. (1032) 

Beyoğlu birinci aulh hukuk hakiın!İ
ginclen : 

Maliye muhakemat müdürlüğü j)e 
Panğaltıda Bilezikçi sokağında 137 f'lo• 
lu hanede oturan Mehmet efendi ar•' 
smda mütehaddis davada MüddeiaJeyl• 
Mehmet efendinin gösterilen adrestcl<İ 
haneyi altı ay evvel tabliye ettiği v~ Y,. 
ni ikametkahmın meçhul olduğu bildiri!' 
mit ve bittalep bir ay müddetle ila11en 
tebliğat icrasına karar verilerek muh1' .. 

kemenin 20-9-934 tarihine talik>na k•' 
rar verilmiı olmakla mezkur gün "" 
snatte mahkemeye bizzat gelmediği "~ 
ya tarafından bir vekil göndermedii" 
taktirde hakkında giyabi muamele ;er• 
edileceği tebliğ makamına kaim olınııl' 
üzere iliua olunur. (1045) 
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irkzöprUde gençlik çalışıyor 
VEZIRKöPRO, (Milliyet) 

H ık • • a • • Anadolunuo en hücra bir köşesi 
a • evi ~Öycüler Şubesi tarafından olan Vezirköprüde 933 senesinde 

h ı .. memleket gençliğinin gayretile 
~ şe ıt ere layık surette tamir edilecek meydana getirilen (idman yurdu} 

A YDl!'l (llf"ll" Canıuzii şehitler abideai. . • 
Aydını itg~I :~·k[et) - Dütman başvurdular. Aydın halkevi köycü
eden milli ku · tlen sonra tefekkül ler tubesi komite heyetine umurln 
istirdat etmiflve e~~ydını tekrar fırka reisi Ihrahim bey, belediye 
kabi( hücum ~.r ve. Utmanın mu- fen ~!eri müdürü ve gazeteciler 
da Aydını te':.kz;rınk iki gün sonra Çayyüzüne giderek abideyi ve şehit 
çayYÜzü de .e. ere. Umurlunun )erin mezarlarını tetkik ettiler ve 
deki tepele;dsıb~n ••mali ~kisin- abidenin tamir edilerek tchitlere 
getirmiflerd" eM~I • ce~he vücuda mezarlar yaptırılması ve mezarlı
dikçe bı.;rad ı. I 1 lj fefkılat ilerle- ğın etrafının dıvar ve demir parmak 
li Aydın al a ada~ ar kurulmu,, mil Irklarla çevrilmesini kararl8'tırdı
li ınendere ayıl ag ve tepeleri, mil- lar. Proje acele yapılacak ve hemen 
tutmu,Iard~ M~f'· da ova kısmını i~ ha,lanacaktır. 
batında müİ. . 1~ Aydın alayının Bundan maada umurluya yapı-
di binbatılık:ıınıe~~el Zekai (tim lan bir baskında tehit olan ve umur 
deres alaYI b ınutekait) men- !uya yakın bir yerde yatan terziler 
ına YÜzb nın a'ında da Jandar- köyünden molla Altın oğlu Muhar· 
iandarnı:ksı Nun (sabık Manisa remin mezarı da yeniden yapılarak 
nuyorlard uınandanı) beyler bulu. etrafı demir parmaklıklarla çevri-

A ı. lecektir. ' 
Ydın alayı zabitanıod b" •t Vatan için ölenlere k,\rşı köyleri-

ralyöı .. 1• . . an ır mı d 
k

" ·mu az · ını Aydın ged".. mizin göster ikleri bu yülnek 
ıınde d" ıgı mev· minnettarlrk, duygu ve alakayı ta.k

lan ilk u.~maola 336 martında yapı dirle yazarken, bu tetebbüse öncü
ınusademede ..,.hit olmu Ve ÇayYii .. r- t lük eden bir köylü gencinden de 

o zaman ~ mezarlığına gömülmiif, bahsetmek isterim. Bu Musluca kö
ınanın i ydı.n .al.ayı, milli kalkın- yünden devlet müsabaka imtiha
ii.bid Ik tehıdınııı mezarına bir nmda kazanarak lzmir lisesinde 
de e Yaptırnuftır. Abidenin üzerin devlet hesabına okuyan ve iyi dere· 
öle!~ Yazı okunuyor. (Vatan için ce ile bitiren Mustafa efendi adın
ınilli ~burada yatıyor, mart 336 da bir gençtir. 
7 f h" Ydın alayı) Bu mezarlıkta Bu genç mektebinden çıktıktan 
te e. ıt daha Yatınaktadır. Çayyüzü, sonra köyüne dönmüt ve kendiferi
derz~ler ve.ınusluca köylüleri bu abi ne bugu"rıkü mes'ut gu"'nleri getir-

nın tamı t · · eh ıne r ve anzımı ve ş itlerin mek için hayatlarını veren vatan te 
d ~rlarının etraflarının dıvar ve bitlerine karfı vazifelerini hatırlat
n7'k'r Parmaklıklarla kapatdmuı- ınıt ve aylarCA bununla uğraşmış-

a~rla•tırarak Aydın halkevine 

ÇANKIRI . . Gazi mektebi 
lrıizde • (Mıllıyet) - Şehri- f 
lar hit mevcut ~teplerde imtihanı 

l .anıa ermıttır. 

fak:~~anlar n~ti~e.sindeki muvaf- · 
İfade e:!ekebledr!n ıyı yetiftirildiğiı..~i 

H te ır. 
er yıl oldu' . . 

tatili ınüteakıpgb~ gıbı bu yıl da 
. h ır ta.lehe . 1 . 

aıt er mektepte . ışe rıne 
Sergiler birkaç h:;;;ıler açılmı,tır. 
<:aktı~. ~ergileri geze':J~~ ~~lu'?:a• 
kek ı ._<ıyenler hergün biraz l';;-
e.laball~ b' r halde mekteplere a _a 

raınaktadırlar. ' ug. 

,Bu ~ergileri ben de gezdim. ya-
l>ı.an ın . ki" . 1 • h hkJ ce v~ ıpe ı ış en ayran-
a' a. sey~ettım. Gazi ilkınektebinin 
la çı ışlerınden Gazi Hazretleri ile 
le ıı;ıe~ paşa hazretlerinin güzel büst 
k l' nı hakiki bir incelik ve sanat ko
ıı~llnu buldum. Bu mektebin ser
ı '':ndeki yegane husııaiyeti alçı i•
'l'lnde ·· d" c·· go~ u~. . 

11• Uınhurıyet ılkmektebı sergisi-
b~~ hakikaten vüksek bir itina ve 
~~~k bir emekle meydana geld . 
n· 1 ~~pıdan girerken anladrm. 
z~çkı ı•leri, çamur işleri, munta-
1' .. ın ~ers defterleri, krokileri .. Ve 
i ~hkıyenin haritasında Türkiyenin 
~ •ali.t bakımından yeti,tirdiği 
ru:Vaddı temin ederek kutular de-

Unda bulundurmak suretile çık· 

tır. 

sergisinden bir köıe 
tıkları mahalleri kordClalarla rap
tederek vücuda getirdikleri tablo 
cidden alaka ile görülecek teYler
dendi. Mektebin karşısında bulu· 
nan Mimar Sinanın camisinin mu
kavvadan yapılmış iki mücessem 
,ekli de nazarları kendilerine çeki· 
yordu. 

Cümhuriyet mektebi her teYe 
rağmen düzü-fte yerlC-?işte pürüz. 
si.iz bir intizam içinde sergisini ha.
zırla.mı,tı. 

Ortamektep sergisi, hanımların 
diki• ve nalcı' işleri güzel bir inti
zamla, ftiz bir düzü' ve dizişle 
çok yerinde bir muvaffakıyet t~ı
Yordu. 

Netice itibarile bu sergiler bize 
Yeti~ neslin, okurnağı yurtların
da i, hayatını nasıl kavradıklarını 
ve herşeyi yapabileceklerini pek 
candan ifade ediyorlar. 

Talebe babaları, aanları yavnıla. 
rı.nın bu eserleri kartısında büyük 
hır hazla göğüslerini kabartıyor ve 
Jkuma yurdunun faydalarını can. 
~ve h~!k' bir şekilde görü,- lar. 

e •evınıyorlar. 
Çankırı mektepleri tekamül sa

hasınd~ ileri adnn!arla gittiğini bir 
daha soylerken, tergileri hazırla
yanları da tebrik ederim. 

bir senelik mevcudiyetini İspata 
kafi bir futbol takımı ve bir tem
sil heyeti vücuda getirmittir. 

Temsil heyeti reisi Kazım bey de 
dahil olduğu halde müteaddit mü
samerelerden ba11ka son defa ola
rak (zafer yıldızları)nı oynamı' ve 
seyircilerin büyük takdirini kazan
mıştır. 

Nazillinin elektrik işi 
NAZiLLi, (Mililyet) - Nazill\ 

belediye meclisi fevkalade bir top. 
Jantı yaparak elektrik tesisatının 
satınalma i'ini kat'i olarak hallct
mittir. Meclis tesisatın 14,000 lira
ya satın alınmasını kararlaştırmıt
tır. Seoelerdenberi bir türlü halle
dilmiyen bu dert yeni belediye he
yetinin ve müteahhit ömer beyin 
mütekaıbileo gösterdikleri hüsnü 
niyetle halledilmittir. _ ..ı--~ -

Takdir 
AYDIN, (Mililyet) - Vilayeti

miz defterdarı Nafiz Bey mali itle
ri ve kuyudatı tanzim ve iyile,tir
mesinden yeni varidat kanunları
nın vaktinde ve tam olarak takibin
den ve devlet varidat tahsilinde gös 
terdiği alaka ve muvaffakıyetin
den dolayı Çine kaymakamı Meh
met Ali beyle hususi muhasebe me
muru Hasan ve Karacasu hususi 
muhaısebe memuru izzet beylerden 
busuıi muhasebe varidatının tahsi
latını yüzde 90 ı geçirdiklerinden 
vilayet makamınca takdirname ile 
taltif edilmitlerdir. 

Babasının öldDgUnU görünce 
GiRESUN, (Milliyet) - Alm

yoma Bala kö.zünden ve sahrkalı
lardan Künbefli oğlu lsmail ile r,e
ne sabıkalılardan Kadı Sadullah 
köy kahvesinde bir ağız kavgan 
yapmıtlar biribirlerini rokatlamıt
lardır. Bu hadiseden muğber olan 
Künbetli oğlu Ismail ile oğlu Mus
tafa kadı Sadullahın yolunu belkle 
mitler ve Kadı Sadullah geçerken 
evvela deynekle dövmeye batla
mışlardır. Bu vaziyet karşısında 
Sadullah ta ta:bancasmı çekmit. 
lsmaili öldürmüştür. Babasının öl
dürüldüğünü gören lsmailin oğtu 
Mustafa da tabancasım çekerek 
Kadı Sadullahı öldürmü,tür. Zabı
ta katil Mustafayı yakalıyarak 
adliyeye teslim etmitti· 

Üniversite 
Rektörlüğü 

(Başc 1 inci sahifede) 
lükten i.stifa eden Ne1et Omer Bey 
bu akşamki trenle lstanbula dön
mü,tür. 

Ne,et Ömer Beyin beyanatı 

Nefet Ömer Bey bugün Anka
radan şehrimize avdet edecektir. 
Neşet Ömer Bey istifasının sebe • 
bini soran Ankara gazetecilerine 
demiştir ki: 

- Ankaraya, Vekalete Üniver
site r.ektörlü1ünden istifamı tak • 
dim etmeğe geldim. Sebebi, za • 
manınun kısmı azrunını Tıp fakül 
tesindeki ders ve trbbi taharriya • 
ta haSTetmek isteyişimdir. fdaTi 
vazifemden afvimi rica eden isti • 
fam kabul edildi . ., 

Tahir Bey de mi çekilecek 
Diğer taraftan Hukuk fakülte

si dekanı Tahir Beyin de bugün
lerde İstifası beklenmektedir. Zi -
ra, Maarif vekaleti Tahir Beye )>ir 
tezkec•e göndererek hariçteki VA· 

zifelerini bırakma!ını, aksi takdir· 
de dekanlık yaparnıyacağım bil • 
dirmittir. Tahir Bey hariçte avu • 
katlık, hukuk mütavirliği gibi ba
zı vazifeleri uhdesinde bulundur
maktadır. Tahir Beyin hariçteki 
itlerini tercih edeceği tahmin edil 
mektedir. 

Bu takdirde Tahiıı Beyden inhi 
lal edecek Hukuk fakültesi dekan 
lığına hukuku medeniye profesö
rü Samim Beyin veya hukuku id.ı. 
re profesörü Sıddık Sami Beyin l.ı 
yini kuvvetlidir. 

Diğer değifiklikler 

Hukuk fakültesinde daha bazı 
değişiklikler olacaktır. Önümıizde 
ki eylulde hukuku medeniye kür
süsü için Almanyadan me~hur pı·o 
fesör Suvartz getirilecektir. Şimdi 
hukuku esasiye dersi veren, fak ... t 
aslında Roma hukuku ordinaryü . 
sü olan profesör Honik te eylulden 
itibaren Roma hukuku kürsüsünü 

l "POLiSTE 

1 Şüpheli bir ölüm 
Ceset morga kaldırıldı 
Mahmutpaşada Mengene soka

ğında 17 numaralı evde oturan 
Osman oğlu Hüseyin efendi evvel
ki gece ansızın vefat etmiştir. 

Hüseyin efendinin üzerinde 
yapılan muayene neticesinde bazı 
siyah lekeler görülmüş ve bunun 
üzerine ölünün ces i mor~a nak
ledilmiştir. 

Bekçiyi dövsn'er 
Ayvansarayda Mollaaşkı ma • 

hallesinde yangın yerinde iki ki • 
şinin kavga ettiğini gören mahalle 
bekçisi Etem bunları ayırmak i • 
çin araya girmiş buna muğber o • 
lan ayni mahallede Fehmi, Meh
met, lraolı Hüseyin bekçiyi döv
müşlerdir. Hepsi yakalanmqtır. 

Bir eroin duşkunu yakalandı 
Şehremininde oturan 24 yaşla

rında Ahmet isminde birinin eroin 
çektiği görülmüş ve üzerinin aran
ması neticesinde 9 santigram eroiıı 
bulunmuştur. 

Mübadele işleri 
(Başı 1 inci sahifede) 

Bu tetkikat ta yakında bite • 
cek ve bu suretle 19 tetrinievvele 
kadar muallakta bir iş bırakılmr
yacaktır. 

Mübadillerin bankalardaki 
mevduatı 

Son zamanlarda bitaraf aza, 
mübadillerin Yunanistandaki ban
kalarda bulunan mevduatı hak'kuı. 
da mühim bir tıakenı karan ver
mitlerdir. Bu kararın esası şudur: 

"Türk mübadilleri tarafından 
Yuoaoistandaki bankalara altın 
Türk parası olarak tevdi o,luoan . 
ve Yunan t<anunları mucibince 
kanuni rayiç üzerinden drahmiye 
tebdil edilen ve bilahara Yuna
nistanda emanat ve ikrazat san
dıklarına yatınlınış olan her tür
lü mevduat 5 ağustos 1931 tarih
li Yunan 'kanunile Yunanistan ma
liye nezaretinin 29 ağustos 1~31 
tarihli tamimi ahkamına tevfikan 
sahiplerine iade edilecektir.,. 

Binaenaleyh komisyon müraca
at eden alikadarlarla, alikadar 
bankalara bu karan tebliğ edecek
tir. 

Y una:ıiftandaki bar:ıkalarda 
mevduatı olup ta şimdiye kadar 
müracaat etmemiş olan kimseler 
Cfe bu karardan İstifade edecekler
dir. Bu b .. 'kem kararının neticesi 
olarak va.ktile mübadiller tarafın
dan muhtelif eytam sandıklarına 
tevdi olunan paralar da sahipleri
ne iade olunacaktır. 

Komisyonda mevcut dosyalara 
nazaran bu karar 70 - 80 Türk 
ailesini alakadar etmektedir. 

KoıııUsyon, ayni zamanda ia
desi lazım gelen Yunan emvalini 
de kısım kıaım iade etmektedir. 

Firari emlaki 
Muhtelit mübadele 1comisyo -

nunun tasfiye devresinin sonu o
lan 19 teşrinievvel 934 tarihine 
kadar halli lazrm gelen diğer mü
hinı bir mesele de avdet hakkın
dan mahrum olan firari Rumla
rın latanbulda bulunan ve ahten 
devlete İntikal eden malları me
selesidir. 

_Firari olduğu taayyün eden 
kimselerin m.ılları hükiimete inti
kal edeceğinden, komisyonca bun
lara ait dosyalar birer birer tetkik 
edilmektedtr. 

Devlete intikal eden emval Zi
raat bankasına devredilerek gayri 
mübaıiil bonosu mukabilinde mü
zayede ile satılmağa çrkarılmak -
tadır. 

Bu dosyalar mühim bir yekiin 
teşkil etmektedir. Bununla bera • 
ber son müracaat tarihi olan 19 
mart 934 de kadar birikmit 
olan bu doayalarm kısmı azamı 
tetkik ve intaç edilmittir. Elyevm 
tetkiki icap eden dört bin kadar 
dosya vardır. 

Komi.syonca İstanbulda ve 
Garbi T rakyada etabli vc:sikası 
tevziatı, ve Rum etablilerİn lstao
bul mıntakası haricinde bıraktık· 
!arı mallarına mukabil tevzi edil
mekte ole.o 150 bin İngiliz lirası, 
T rakyadaki müslüman dablilerin 
Makedonyada kalan ma!larıle T rak 
ya dahilinde alınan bazı araziye 
mukabil tevzi edilen keza 150 
bin İngiliz lirasının tevziatı hitam 
bul"Yluştur. 

Bundan maada Garbi Trakya· 
da iade edilemiıen emlaka '?':1" 
ı.abil tevzi edilen 30 bin İngılız 
lirası da kamilen tevzi edilmiş, 
Lu işte bitmiştİ·r. 

i•gal edecektir. 
Dekanlar 

ANKARA, 10 (Telefonla) 
lstanbul üniversitesinde baz• de
kanların da istifa etmeleri ihtima
linden bahsolunmaktadır. 

~ 

Yahudi meselesi 
(Basc 1 inci sahifede) 

rildiğioe göre Kırkla! elinde Yahu 
di hadisesinde bir jandarmamız şe 
hit edilmitşir. Vak'a esnasında ha 
zı Yahudi evlerinin bulunduğu ma 
halleye dolan kimseleri menetmek 
üzere polis ve jandarma kuv>'etle
ri gelmiştir. Mütecavizleri menet 
meğe uğraııanlardan bir jandarma 
onbaşısı b•çakla yaıtılanmı' ve haa 1 
tt.hanede ölmüştür. Katil aranmak-

1 tadır. Bu hadise büyük teessür u • 
yandırmıştır .. 

lngil iz gazetesi ne diyor? 
Son gelen Daily Telegraf ga

zetesi, Edirne ve Çanakkaleden Is 
tanbula gelmiş olan Yahudiler 
hakkında hükumetin aldığı tedbir
den bahsederek, Batvekil ismet 
Paşanın meclisteki beyanatını yaz 
maktadır. Yahudi aleyhtarlığının 
Türk metaı olmadığı ve buna cüret J 

edenlerin ağır swıette ceza göre • 
ceklerine müteallik beyanatından 
parçalar aynen alınmıştır. 

Dahiliye Vekilinin, T rakyaya 
geçtiği kaydedilmektedir. Bun • 
dan batka, gene fstanbula gelmek 
üzere bulunan 100 arabalık kadar 
bir Yahudi kafilesinin Edimede 
hükumet trafından derhal yerleri 
ne döndürüldüğü yazılmaktadır. 
Buna sebebiyet vemıi' olanl.ı.rın 
Cümhuriyet kanunları kar.ısında, 
çarpılacakları ağır cezalar, hüku
metin yapmakta olduğu tetkikat 
ve taharriyat bütün canlılığı ile ga 
zeteye aksetmiş bulunmaktadır. 

Türk - Yugoslav 
Dostluğu 

(Başı 1 inci sahifede). 
rin azimli bir müdafii <leğil, ayni 
zamanda Balkanlarda yeni ruüsa
lemet nizamının takviyesi için 
cesur bir mesai arkadaşıdır. 

Azadan M. Kruljo da buna 
benzer bir nutuk söylemiştir. 

Bundan sonra, ayan meclisi 
misakı alkışlarla ve ittifakla ka
bul etmiştir. 

M. Barthou 'nun 
Müzakereleri 

(Başı 1 inci sahifede)) 

alakadar eden Avrupa meseleleri ı 
hakkında noktai nazarlar teati edil ı 
diği bildirilmektedir. 

7 

Görüşler 

Başvekil 
Hazretlerine: 

(Başı 1 incı sahifede)) 

bii güzel olan Anadolu sahille • 
rinde sanat ve medeniyet, iktısat 
ve maiset güzelliğini katacafı O• 

lan fabrikaların yapılmamasını 
sö yl üyo ıfor. 

Piyer Loti de bunu söylerdi. 
Ve o a-ıhi medeniyet demiryol

larının geçtiği Kumkapı teneke 
mahalleainin kaldırılmamasını 
ve Boğaz;içinin günden güne da· 
ha çok çökmuini tavsiye eder· 
di. 

Türk inkılabının en üstün kiıl
tür ve medeniyeti hedef eden gi. 
dişi sırasında, Türk inkılabının 
en üstün Baıvekili! Bize gene 
bunları söylüyorlar. Ve söyli • 
yenl'1rin adı ne acıdır ki Piyer 
Loti değildir! 

Eski söyljyen bir yabancı idi. 
Onu gönlümüzce mazur göre -
lim ... Ama bu yeni söyliyenler 
bizdendirler. Onları ayalım, u -
yaralım. 

Bunun için de Piyer Loti ede
biyatını katmer, katmer yasaklı· 
yalım. 

Ya ne yapalım imif? 
Boğaziçinde fabrikalar yapmı· 

yalım imif! 
Ya ne yapalrm imi1? 
Hiç! Tabii güzellik olsunmuş! 

Seyyah gelsinmif! Şarkı görsün
müş! Ve göreceği çöküklüğü, 
berbatlığı, geri kalışı gömıiyen
lere anlatsınmış! 

Dinamik inkılabrmızda bize 
dinamoyu ycuak etmek istiyen 
kelle ne kc:dar dolgun olursa ol
sun, onun alnına bir realite yum· 
ruğu vunnalıyı;ı;. 

Yeni Türkiyenin Türk Boğazi 
çinde, Türk Zonguldağında, 
Türk lzmitinde, Türk fUrasında 
ve Türk burasında bize; 

Gün batışının şairane kızıllıgı. 
gün doğuşunun mairiine pembe
liği lii;ı;un değilclir. Kömürümü
zün bacası, kayış kaınağımızın 
gürültüsü, ve alnımızın teri la • 
zımdır. 
Dünyanın en güzel yerlerinde 

dünyanın en güzel fabrikaları ... 
Ve bu fabriktılarda dünyanın 

en çalışkan insanları .•• 
Ve bu insanlardan mürekkep 

dünyanın en üırtün milleti •.. . 
Biz egı:otikçi Piyer Loti deği. 

liz, realist Tüdıüz. Onun için 

Öğleden sonra hariciye nazır
ları arasında noktai nazar teati
sine devam edilmiş, bir taraftan 
da M. P>~tri ile Sir Eyres - Mon
ıell bahriye nezaretinde, 1935 
deniz konferansı hazırlıklarını göz 
den geçirmek üzere buluşmuşlar • 
drr. 

1 bunları istiyoruz. 
Çocuklarımız ekmek istiyor. 
Kadınlarımız sıhhat istiyor. 

Salı günü sabahı hariciye ve 
bahriye nezaretlerinde tekrar içti
malar yapılac&ktır. 

Reuter ajansının haber aldığı- 1 
na göre, M. Barthou, M. Pietri, j 
Sir Eyres Moosell ile görüşmele
rine devam için Londrada bir müd
det kalacak ve M. Barhhou, ev- 1 

velce de ınalfun olduğu üzere bu
gün öğleden sonra Parise döne · ı 
cektir. · 

LONDRA, 10 (A.A.) - Reu· 
ter ajansı bildiriyor : 

M. Barthounun resmi mükale
meler başladıktan aonra cereyan 
eden mühim resmi münakaşalara 
istinaden memuriyetinin sahasını 
genişlettiğini zannettirecek sebep
ler vardır. 

Erkeklerimiz İf istiyor. 
Ve milletimiz, en üstünlük İs

tiyor. 
Bunu Azyada, ve Deuınşante· 

ciliği değÜ; Türkiyenin Ttirk 
fabrika bacaları verecektir. 

Bugünlerde daha üç fabrika
nın - ki birisi çok şükür Boğa
ziçindedir - temellerini atacak 
mışsın. 

Azdır Şef! 

En ku4 uımanda daha on üç, 
kırk üç fabrikanın temellerini at· 
mak sana, ve bize naııip olsun. 

Biz .. bizden sonra geleceklere 
bir virane değil, bir mamul'e bı
rakmıya azmedip andiçmis bir 
nesiliz. · • 
Omuzlarımızda daha çok, pek 

çok, binbir Herkül'den daha çok 
kuvvet var. 

Aka GONDOZ 

M. Bartbou, dün akşam F ran
sız sefaretinde verilen ziyafette 
İtalya sefiri M. Grandi ile görüt· ı 
müttür. Mükalemenin bahri me • ' .. •••••••••••••• 
selelere temas ettiği söylenmek- kü müzakereler saat 13 e kadar 
tedir. sürmüştür. 

Fransız hariciye nazırı, sabah- Bu müza.kerelere öğleden son-
leyin M. Henderson ile silahları ra devam edilmiştir. 
bırakma konferansmı yeniden can· M. Barthou dönüyor 
)andırmak için ne gibi tedbir itti- PARIS, 10.A.A. - M. Barthou, 
hazı faydalı olacağım münaka.şa bu gece yarısı Londradan avdet 
etmiştir. Öğle yemeğinde M. edecektir. 
Baldvin ile mumaileylri tiddetle Tebliğ 
alakadar eden, İngilterenin havai LONDRA, 10.A.A. - Fransız 
müdafaası meselesinin tetkik olu- ve lngiliz nazırlarının sabahki ic-
nacağı zannedilmektedir. timalarınr müteakip atideki tebliğ 

LONDRA, 10 (A.A.) _ Dün neşredilmiştir : 
İngiliz hükumeti tarafından veri· Fransız ve İngiliz nazırları ara.-
len pek samimi öğle ziyafetinden sınıla hariciye nezaretinde cereyan 
sonra Fransız ve lngj.liz nazırları eden ve bu sabah hitama eren mü· 
ile yüksek memurları arasında kiilemeler, iki hükumetin müzake 
görüşmelere tekrar başlanmıştır. reler esnasında babsa mevzu edi-

Bir taraftan hariciye nazırı Av- len hnfusat hakkındaki noktai na· 
rupa meseleleri hakkında nokl:ai 
nazar teati etmişler ve diğer ta- zarlarını öğrenmelerine medar ol· 
raftan da Fransız bahriye nazın muştur. 
M. Pietri ile Sir Bolton Eyres Bu müzakerelerin mevzuunu 
onsell bahriye nezaretinde deniz bilhassa Fransızların şarki Avru-
kooferan&ının ihzarı hakkında gö- pada daha ,umullü bir mütekabil 
rüşmüşlerdir. emniyet, silahları bırakma konfe 

LONDRA, 10 (A.A.) - Saat 
10,30 da yeni görüşmeler için ha
riciye neöaretine gitmeden ~vvel, 
M. Barthou, M. Henderson ile 
Milletler Cemiyetinin Londrada • 
ki bürosund,. görüşmüştür. 

LONDRA, 10 (A.A.) - Fran
sızlarla İngilizler arasındaki dün-

ransının istikbali ve 1935 deniz 
konferansının ihzari meseleleri teı, 
kil etmi,tir. 

Bu son noktada müzakerata de 
vam kastiyle Fransrz bahriye na
zırı M. Pietri, Londradaki ikı.
metini temdit edecektir. 
rans1ran1ıı111 ez. 
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3ııfiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve .1'uvvetsizlik halatında bü
yük f aide ve tesiri görülen Fosfatlı Sark .. alt Hulasası Kullanınız. ti' Her eczane~ 

de satılır· 
~~~~·~~~~~~~~·~~~--~~~~~~"""'111:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~~--~--~~~~~--~~~-__.,,. 

i ers 
A~rılan :ve·sollu("'""a!Qinlı~ınl geçirecek 
bir ilaç bterkenJ daima bu sözleri ha• 
tırlayın~ Alacallınız mal, hakiki olmalı; 

Ambala)larda ve komprl-
melerin üzerinde EJ3 ~ 
marka~ının mutlaka i !';.. 

bulunmasına dik• 
kal ediniz 1 

İyi, T miz ve Zarif 
giyinmek iıtiyenleri ancak: 

• • 

Kumaşları 

tatmin edebilir 

YüaİJ kumaşları gerak deıen, aerek renk, gerek mukavemet 
ı:::oktai ı:a:ıarmdan İngiliz kumaılanndan farksııdır. 

Ütüsü kat'iyyen bozulmaz 

Topton satışlar ve siparişler için: 
Bahçekapı • Eski Şamlı Ha• • No. 18 

Perakende satıılar için: 
1 - Yeni Postane civar.oda Milli apor Zeki Rııa matazaaı 
2 - Sultanhamam !pekit karıııında fsak Nyea-o kumat mığazuı 

3847 

Gemi satış ilanı 
Denizyolları işletmesi müdürlüğünden: 

idaremize ait Mahmut Şevket Paşa, Gelibolu ve 
Ereğli vapurlarile Akay İşletmesine ait F enerbahçe, 
Yakacık ve lhsan vapurları 30 Temmuz 934 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat ı4 de kapalı zarf usulile 
satılacaklardır. Gerek şartnameyi almak ve gerekse 
müzayedeye iştirak etmek için idaremiz Levazım Şef-

liğine müracaat olunması. (3770) 4108 

SIHHATiNi SEVENLERE 

MÜ .iDE 
Afyonkarablsar Madensoyunnn hazımsizlife, Kraciğer v~ böbrek 

rabatsızlıl<lanna karşı şifa! hassalanndan istifade edenlerin adedi 
gün geçtikçe ar•maktadır. 

AFYONKA 
içenlere kolaylık olmak üzere su kamyonetle müşterilerinin yerle· 
rine kadar gönderilmekte ve aynca on şişelik kısalarla da su 
verilmektedir. 

Umumi ıabş yeri: Yenipostıne civarında Aksaraylılar ha
nında lli!Aliah ıı er satış mağazasıdır. Telefon: 20062 

( 4036) -lstanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

lstanbul ve Usküdar tevkifhaneleri ve hapishaneleri için 
muktazi azami S2S,860 kilo birinci nevi ekmek kapalı zarf 
usulile münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameııini 
görmek üzere her gün Adliye Levazım Dairesine ve münaka
saya iştirak edeceklerin 22-7-934 pazarteıi günü saat ı4 de 
lstanbul Vilayeti Muhaııebeciliğinde müteşekkil Komisyonu 
Mahsusuna müracaatları ilan olunur. (3562) 4043 

Seydişehir Belediyesinden: 
Şehrimize getirilecek menb a suyu için lazım olan 4200 met 

re 80 m / m. kutrundaki Çelik boru ve teferruatı 4 temmuz 
934 tarihinden itibaren 2ı gün müddetle ve kapalı zarfla 
kırdınnağa konulmuştur. lhaJe 25 Temmuz Çarşamba gü
nü saat ıs de Seydişehir Belediyesinde yapdacaktır. Fazla 
tafııilat ve şartnameler için Seydişehir Belediyesine miira· 
caat edilmesi. (3804) 4119 

Afyon Vilayetinden: 
Bedeli keşfi (24ıS) lira (60) kuruş olıQı Zafer abi

desi divarı ve Merdivenleri inşaatı 1 Temmuz 934 tarihin 
den itibaren 22 T emrnuz 934 tarihine müsadif Pazar gü
nü saat on altıda kat'i ihalesi icra kılınmak üzere yirmi 
gün müddetle aleni usulle münakasaya konulmuştur. Keşif
name ve fenni şartnameyi tetkik etmek isteyenlerin Nafıa 

, dairesine ve münakasaya İştirak etmek İsteyenlerin de ihale 
günü muayyen saatte Vil~yet Daimi Encümenine müra-
caatları ilan olunur. (36S4 4006 

•-s.a· .... e... ---,_ -
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Büyü~ Tayyare Piyangosu 
3 ONCO KEŞiDE 11 TEMMUZ 1934 TEDIR 

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

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 

Istanbul Ziraat Bankas ndan: 
Sıra 

No.ıa 
1198 
1199 
1200 
1201 
1202 
1203 

Semti Mahalleıi So'nğı 

ArnaTirtköy Arnavatldly Yeniçefme çıkmuı 
Ebe Beyotlu Takıim Ayaapafa 

Botadçi Boyacıköy Muvakkitlaıne 

" 
Davatpaıa 
Beşiktaı 

o ,, 

Hekimoğlu Ali paıa Hekimoğlu Ali paıı cad. 
Kaptan İbrahim paşa Körfibaıı caddeıi 

f 

Cinıi HJueııi Emlik Hl•HJ• gilre ma-
No. ar hammen kıymıti 

Ahşap yeni hane 1/3 7 1334 T. L 
,, hane ve bahçe 1/4 6 250 ,, 
,, dtıkkln 1 /2 28 Hki 250 " 
,, hane Tamamı 30 ,, 700 ,, 

Dükkin ve oda 60/120 139 750 ,, 
Bostan ve menzil ve 1/5 9-13Hki,15-13/l 1100 ,, 
bua-nn arta · yeni 13-25 

1204 Fener Tevkıi Cafar Kiremit Kirglr iki' hane 5/9 32-34 3615 ,, 
1205 Bebek Bebek Kilae • ,, ıı .. taman hın• ve bahçe Tamamı 40 15000 ,, 
1206 Bllytlkada Karanfil Karanfil Arsa metres 557 64196 12 1 372 ,, 
1207 Fener Abdi Subaıı Fener ., ..... 1/2 290 600 ,, 

1-Yukarda yazılı gayrimenkullerden 1203 aıra numaralısının yllzde yedi buçuk pey akçeslla ihale bedeli nakden satılacaktır. 1205 numaralısı 
kapalı zarfla ve diğerleri açık artt rma ıuretile nakden veya gayrimlldadil bonos!lo eatııa çıkarılacaklardır. ihaleleri 28/7/934 Cumartesi 

gUnU ıaat on be~tedir. 
2 - Müıayedeye iştirak edecek'e :in me:ıkür gilnde aaat on dllrt bnçuğa kadar yüzde yıdi buçuk pey akçelerini nakden veya srayrimllbadil 

bonoaile ödenmek ve kapalı zarflarını tevdilerl lizımdır. Sea.ei haliye vergiıile balediu s;eilinleri ml11teriye aittir. [3651] 

.. 

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

SA Eleky EhDaE HRİA HAT 
Yedi satıt yeri: 

Metre Han Beyoğlu Tolefen 44800 
40918 cumhuriyet meydanı Taksım " Necati Bey caddesi Salı pazarı " 
43439 
24377 Elektrik Evi Beyazıt ,, 
60790 Muvakkithane cad. No 83 Kadıköy " 60312 Şirketi Hayriye iskelesi OskUdar ,, 

23 Nisan caddesi No 19 BUyUkada " 
55128 

(950) 4034 

Karaciğer - Mide· Banak· Taş• Kum hHtalıklerma . E 
VE OTELİ 

Hergün Köprüden 6,30 - 7,35 • 8,05 - 9,50 • 11 • 11,15 • 15,10 • 16,45 de 
Haydarpaşava giden vapurların ırenleri içmelere giderler. 391!7 4080 

Belediye Sular idaresindenı 
Devam etmekte olan takviye ameliyatı dolay111ile . 

14. 7 . 934 cumartesi ve 18 • 7 • 934 çar§Cllllba giinletl 
T erkos sularının az verilmek mecburiyeti hasd olduğu muh· 
terem halka ilan olunur. (3815) 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI] 
Yolcu ücretlerinden : Samsun • Sivas kısmında yüzde 

60 Manisa. Bandırma kısmında yüzde 50 tenzilat yapılrnJ~' 
tır. ı; ı , iı:1 • 

Şebekenin diğer kısımları ile tenzilata tabi kısımların ıs• 
tasyonları arasında seyahat edenler de, Samsun • Kaim ~e 
Manisa • Bandırma kısımlarında katedecekleri mesafeye gO" 
re, tenzilittan atifade ederler. 

1 il 111 
Samsun • Siva8 , 724 525 335 
Manisa • Bandırma Şehir 632 462 294 
lzmir • Bandırma Şehir 932 679 432 

Tenzilat, ıs Temmuz 934 den Birinci Kanun 934 ni· 
hayetine kadar devam edecektir. Fazla tafsilat için istasyon· 
lara müracaat eclilınelidir. (38ıB) 

Mavna münakasasının tehiri 
Istanbul Liman şirketinden: 

Sirketçe yaptırılacağı evvelce ilan olıman muhtelif çapta mavıı_,.. 
lara ait münakasadan görülen lüzumn. binaen şimdilik vazgeçilmifl1'' 

Keyfiyet ilin olunur. Umum Müdürlük 
'(1035) 

lstanbul Liman işleri inhisarı 
Türk Anonim Şirketi idare Meclisi 

Riyasetinden: 
Şirketimizin heyeti umumiye& i a~ğıda yazılı ruzname mucibin~ 

fevkalade içtimaa davet olunduğundan ticaret kanunu mucibince b•' 
hisseye malik olan hissedarların b ile tirketin merkezi olan Sirkeci~~ 
Liman Hanında Ağustosun 12 nci Pazar günü saat 15 de yapılac
içtimada hazır bulunmaları ve içti madan evel hamil oldukları hissete· 
ri ya tirket merkezine veya Türkiye it Bankuı merkez ve 'ııbele~i?e 
veya hazineye tevdi ederek duhuliye varakalarını almaları nca ve ıliJI 
olunur. 

Müzakere tuz.namesi : 
ı . 2521 No. lu kanun mucibince tirketin fesli ve tasfiyesi ~e 

taııfiye muamelatının icap ettirdiği bilcümle hukuki ve idari mesail ı}e 
bu hususa dair hiuedarların vaki olacak teklifleri hakkında karar ıt• 
tihazı. (1034),_..... 

lotanbul altına icra memurluğun.ı-ı'' 
Bir borçdan dolayi mahcuz ve pııf"'. 

ya çevrilmesi mukarrer 1800 lira "'1 & 
metinde gayri mübadil bonosu 14-7•9'1 
tarihine mü.adif cumarte<>i günÜ s6' 
10 da borıa binası dahilinde satıl-"; 
ğından talip olanların mezkur ve sa~11 

mahaUindc hazır bulunmalan il5n ,,lıl' 
nur. (1031) ,.-

lstanbul be§inci icrumdan : 

Mahcuz ve paraya çewilmeai mukar• 

rer kahvehane sandalyalar ve maaalan 

12-7-934 tarihine müaadif perıembe 

günü aaat 9 elan itiberen ikinci artbrma 

ile Beyoğlunda Sıraselvilerdc Mustafa 

Çelebi mahallesinde Hrisoveryia apartma 
nı önünde ıatıl...-!ttır. Taliplerin ma· 

hal ve vııkıt ve yevmi mezkurde memu• 

runa miiracaatlan ilan olunur. (1040) 

"'"" n••• •••••uın11111111cıııın n•11111Mıınu•,,.,. • 
Umumi Neşriyat ve Yazı lşferı 
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