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Bir tütün satışı 
Cii!~~a~ 0 ~ekle girmifdir ki, fer
i» rrıyetı ve ferdin tefebbüs" 
y~r~ok_~efa kafi gelmiyor. Ya, bü~ 1 

Gazi Hz. nin seyahatları 
1 nıueseselerin kuvveti lazım 
UYor veya b .. o

b .. Yiik u mueseselerden de 
• u. olan devletin görün . 

tıza ediyor. lktısatta al nıesı 
lan efyanın bir k . . ınıp satı-
' h ısmı ıçın b 

rı ale gelmittir. u, zaru 

.Son günlerde Bul . 
ılyon kilo tüt.. garıstan 6,5 

edeli (324) ~n satt. Bu tütünün 
ristan gene ,::· Y.0f levadır. Bulga
Parti tütn satın~kn er.?e diğer bir 
Partinin de d • . uzeredir. Bu 
vardır. Eğer ~g';iı ( 908) milyon le
na kalsaydı ~~ş b ul

1
gar ihracatçıları 

çalışsalardı b.. 
1
un ar teker teker 

• ' oy e nıu b' n tutan tüt.. azzam ır ye-
_armak kabilu~ stokunu elden cı

!akadar eden bo anıazdı. Bizi de •• 
ı · B u ehe · 1 ?1

• ulgar dev! t' . mmıyet i satış 
ııle Inüınk· e tnın araya girme-

B 1 . un olabilmittir. 
u garııtand b. 

•lok gibi 1928a, ızdeki malum 
~f ve 0 ~ant denberi ıatılama
dıle edile de _'.ln~anberi hypotek e-
Dıevcuttu gerı artmış tüt·· 1 
ltı Y•ld . Bulgarlar bu tü"t.'.'1nl e~ B ır ıat un erı 
ulgar iktısad;:11Y.orlard1• p.11 hal, 

~or ve bu iktı ; tıddetle tesir edi
eknıil ihrac:; 1 zayıflatıyordu. 

ı:ımının tütün ;:
1
n. ehemmiyetli 

kette bu h l şkıl eden bir mem-
1.932 de, bir~ tabiidir. Nihayet 
ti, diğer laraft rafta Bulgar devle-

etlerin iktıs ı8 muhtelif memle
;~kküp eden ~ ku~evtlerinden te
r' kar,, karfıy ana~~ malzeme birli
\ Kesilen ve a nıuz.akereye gİriş-
uzakere)e 'h Yenıden başlayan 

~müncer :ı~' ayet iki mukavele
Za edi!ın · t' u. . Bunlardan b:ri 

llıek ·· 1f ır Dıg" e · · 
dik· _uzeredir Bu rı ımza edil-

.1 ,'ktııada · . mukaveleler şim? ı1lıharla tet:ksa~ tteşkil ediyor. 
e elerin esa 1 ed eğerler. Muka-
Bu] . 81 fu ur: 

l:ıılllt .~arıstan, kar•ılıg" ı d" . 1 
nı Uzere b · ovız o • 
alzeıne ol ır P.arti ve kartıhğı 

Parti tütü mak üzere de diğer bir 
•ı n &atmaktadır ,... tcı · 

~sturyaınenı.leketler' Almanya A 
tiıtand • Çekoslovakya ve M ' • 
Ilı ır Bu d .. t aca. 

ı a_?Ya h~s , or .. memleketten Al-
dd?grusu nı uls! nıueseseler (daha 

ı/i 1 a um olan t kk .. er eri tüt" . . eşe üller )-
jıta.ıile tütü~:lnhısar idareleri v~
e~ kısnn 6 5 !Yorlar. llk aktedi

~ ~tl!Yon lev~lık~Yon kiloluk ve 324 
ı ı dövizdı" ısundır ki muka 
lk' ~ ' • 

Ve •nci kısım, 908 · 
B lnukabili nıal nıılyon levalık 

u •atı, d zeıne ol 
lerde i ~ ört nıenı.lek an satıştır. 

A.l ftırak ed' et fU nisbet-
ınan tYor: 

A. Ya .. 
Vusturya Y~~de ~9 

Çekoslovakya ~zde 7 
Macarista YUzde 7 

il Bulgarictan YÜzde 7 
ou tüt.. nın 908 ·ı 
intaa U~üne kar,, al ını _Yon levalık 
l11tı t, ıktısat ve acagı malzeme 
. Dıalzeıned. :!kerlik için la .' 

•nn tarz ır. •Yıalzeın · 
.. ~ ı şu suretted. enın tak-
-1 trril ır: 
125 Yon le"alık . 

ınilyon 1 t•ınendjf 
112 ınily t"alık Pota ın:h. malıemesi 
l lI mil on •"alık aıke . eıneıi. 
106 ın. Yon le"alık Sof rı ına~eıne. 
2? ın ~:Yon levaJık NJ~ Belediyesi •4 

B' ı Yon le"alık z· ıa tnalıeıneai 
lıu •~t su~ı. Yerindecİ[;:"İJ jalıe'!'esl. 

, lllıu •ş ışı ve si • u garııtan 

1 

renr::fBkılyet nıi~~;~ş T~7.asleti bir 
:rı u ' u garları . u un eri gö. 

at ~gun telakki .:; aldıkları fiatle
daha u eheınıniyet17'b~tedirler. Fa
:ııokta a: ehenııniyet]j ır 1 nokta ise, 
nun hak~:nalzenıenin ~iın~Y'.'-n bir 
nıat Yoktu nda henüz h. a~ı_dır. Bu. 1 
te nı.alz r, Y alnı:ı: d -~ç :r nıalu. 
l eıne aip . • ort lllenı) k 

1 
arın ara! arıti veril' k e e-

l . arında f' ır en b 
ıt edilın. . •at •ek b ' un. 

betin h ı?t~r. Maaınafih a eti tev. ' 
inal akıkı ınahiyeti b ·1 · bu reka. 

zeınen· d 1 •nıned'k •öz .. ın eğeri hakk ı çe, 
y aoylenemez ında bir 

te d~zının hatı~da if d . 
'h onerek d . a e edılen fik 
ı racatç 1 erız ki, Bulgar tütü . i 
l"ek bir] ı ~rının, gerek fert n 
bi.iYi.ik b:••~. ~~Yet halinde b~· gj" 
fark tü .•.r tutun stokunu b .. oy e 1 
•ıııd tunleri taleb. 

1 
ugunkü 

Resicümhur Hz. Gerede ve Boluda 
coşkun tezahüratla karşılandılar 

BOLU, 17 (Milliyet) - Gazi 
Hz. kasabalardan ve köylerden 
gelen binlerce vatandaşın çof
kun tezahüratı ve alkıtları ara· 
sında saat 16,45 te tehrimizi te· 
reflendirdiler. Büyük Reis doğ
ruca Fırka binaıına inmitler • 
dir. 

Şehir takla.rıla, bayraklarla 
süslenmittir. Bolulular sevinç İ· 
çindedirler. 

BOLU, 17 (A.A.) - Reisi. 
cümhur Hz. ıaat 17 de Boluyu 
tetrif buyurdular. Bolu halkı 
kendileri için en büyük bayram 
addettikleri bugünün nete ve he 
yecam içinde Gazi Hazretleri -
nin gelecekleri yolu doldurmuf 
lar ve Ulu halaskarlaJ11nı "Ya
şa, varol,, avazelerile ve büyük 
tezahüratla karşılamışlardır. 

Şehir baştan başa tezyin edil 
mit ve Gazi Hz. halkın yürek • 
ten gelen tezahürleri arasında 
misafir olacakları Halkevini tef 
rif buyurmutlardın 

* * .. 
GEREDE, 17 (A.A.) - Rei

ıicümhur Hazretleri refakatle • 
rindeki zevat ile birlikte saat 
12 de Geredeyi ter~flendirdiler. 
Kasaba emsalaiz bir sevinç için 
dedir. Bütün halk kasabanın 
methalinde toplanarak Gazi Hz. 
ni ÇOtkun tezahüratlıL kartıla • 
mışlardır. 

Rei&icümhur Hz. nin evvelki ge 
ceyi geçirdikleri Kızılcahamam 

dan bir intiba 
lan yolu takiben Geredenin gü. 
zel bir mesiresi olan Ramazan. 
dedeyi tetrif , buywıdular. 

Öğle yemeğini yedikten son 
ra Boluya hareket edecekler • 
dir. 

Gazi Hz. kasabanın metha • 
!inden itibaren iki kilometre sü 
ren ve üzerine halılar serilmit 0-111-------• ~ 
KUŞADASI HADİSESİ 
lngiliz Hariciye nazırı dün Avam ka
marasında sorulan suale cevap verdi 

Sefir dün Ankaraya gitti 
Ku§adaıının cenubunda Dipburnu 

sahilinde bir sandal ile karaya y~.k
laımak isteyen Ü'° 
İngiliz zabitinden 
birinin sahil güm · 
rük muhafızlarımı · 
zın dur emrine ita
at etmediklerinden 
dolayı öldürüldü • 
ğünü ve bir diğeri
nin de yaralandığı
nı dün Anadolu A. 
janaının tebliğile be 
raber yazmıştık. Bu 
müessif hadise her 
iki tarafça da tees
ıür]e kartı1anmıt • Sir Percy Loraine 
tır. Londra sefiri • 
miz hadise hakkında lngiltere hüku
metine teessür beyan etmitfir. Hadi • 
senin iki hükumet arasında diploma
ai tarikile bazı müzakerelere yol aç
sa dahi, dostane bir tekilde halledile
ceği şüphesizdir. Şehrimizde bulunan 
İngiliz büyük elçisi 5.ir Percy Loraine 
dün hadiseden haberdar olunca he
men Haııiciye vekô.Ietine telefon ede
rek Tevfik Rüştü Beyle görüımüıtür. 

Sefir, Tevfik Rüıtü Beyle hadise hal< 
kuıda yakından görüşmek üzere dün 
akıamki trenle Ankaraya gitmi§tir. 

lngiliz Hariciye Nazınnın beyanatı 
LONDRA, 17 (A.A.) - Reuter 

bildinyor: Avam kamarasında sorulan 
bir suale cevaben , logiltere hariciye 
nazın Sit- John Sim on lnıiliz • Türk 
hadisesi hakkında dün bahriye nezare• 
tince neırolunan tebliğe hiç bir tasri
ha.t ilave edemiyeceğini söylemiş ve Dc
vonahire krüvazörüne ait bir sandalın 
mevzuu bahis olduğunu hatırlatarak 
demiştir ki: 

"Bu sandal Siaam adası k&r§ıamda 
Türk arazisine 100 melıre kadar yak· 
!aştığı zaman askerler meydana çıkmış 
ve sıuıdala uzakl&§mast için iıaret et
mi§lerdir. Sandal yoluna devam ettiğin
den askerler atef ederek mülazım Ro
binsonu öldürmüılerdir. Hadiseyi öğ • 
renir öirenmez Türkiye büyük elçisini 
davet ederek ha.lisenin vahameti üze· 
riııe nazan dikkatini celbettim. 

Tiil'kiye büyük elçim bükumetine he
men bir telırral çekmeyi vadetmiş ve 
lngilterenin Türkiyedeki büyük elçisi 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Yokı8 elden çıkarını lşart arı kar,ı. 1 
b. ı.ı. 32 'l a arına iht' 1 . 
ır d • ını Yon T·· k !' ıına , ... 

hiirkegerde bul ur ırası kadar ~~L 
lca.~ kısınına nıunal n bu tütünün 
b •,ı ·· a zem · İt k •uren Bulg d e sıpari~ini 
llıit ;sınının üstü:'"d evletidir ki, 
bll e fenni d • . en yıllar geç. 
ol. Sebepten t' egen azalmaınıs ve 

~ıı b •cari ma f · ~ u tütü 1 . ara ı artmıs 
' ~affak ol n erı bertaraf etıneğ~ 
,, t. l)eneb .. nıu,tur. 

~ııı··ı ılır ki b .... 
~ U lerj b' ugunun iktısat 

1'8.t kan vel ugüıı.kü devletin 
un arı müvacehesinde 

' 

Bugün açılacak olan Yerli 

ehemmiyeti. muayyen bir hadden 
~an mal hareketlerini fertler en 
guç, sermayeye dayanan müesse
~eleh oldukça. güç idare ediyorlar. 

u areketlerı, tekmil iktısadı sev-

Mallar Sergisinden bir köşe 
(Yazısı yedinci sahifemizde) 

ketmek kulretini gören ve bunun 
mes'uliyetini taşımasını bilen dev
let, nisbeten kolay idare edebil
mektedir, 

Dr. Nnzamettin ALI 

Fırka 
Merkez büiosu 
Kısmen şehrimize nakle

dildi. İdare 
heyeti bugün toplanacak 

Büyük Millet Meclisi tatil devresi
ne girdiği için, Cümhuriyet Halk Fır
kası merkez bürosu dün kıNDen ıehri
mize nakledilmiştir. 

Büro bugünden itibaren burada ça
lıımağa baılıyacaktrr. 

Büronun nakli münasebetıile, Cümhu
riyet Halk Fırkası umumi idare heyeti 
bugün Halk Fırkası umumi katibi Re
cep Beyin riyasetinde olarak toplana
cakbr. Bu iç_timaa, umumi i~a~e heye
ti azalığına tayin olunan eski ıdare he
y;ti reis.i Cevdet Kerim Bey de iştirak 
edecek ve bu suretle yeni vazifesine 
başlıyacakbr. 

Dün şehrimize gelen v.iliyet fırka 
heyeti reisi doktor Çernal Bey de bu
gün va:zıifesine baılıyacaktır • . 

Recep Beyin içtimaa nyaaetten 
sonra Ankaraya hareket etmeleri muh. 
temeldir. 

Kurultay hazırlığı 
Umumi katiplik büroıu 
şehrimize naklediliyor 
ANKARA, 17 (A.A.), T. D. T. C. 

Umumi Katipliğinden: Kqru\tay ha • 
zırlıklariyle uğra§ • 
mak Üzere umumi 
kltip\ik bürosu hak 
kında yazılacak ya 
zılar 21 Temmuz 
1934 sabahından iti 
haren lstanbulda 
Dolmabahçe sara· 
yında T. D. T. C. 
umumi k&tipliğine 
gönderilmelidir. Di· 
ğer iıler hakkında· 
ki muhabereler ve 
bilhaaaa dergi hak • 
k.ındaki mütalealar /. Necmi Bey 
ıene Ankarada T. . ... • , 
D. T. C. umumi katıplıgı vekaletıne 
hitap edilecektir. * • .. 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti latan• 
bula nakledilmek ilzeredir. Cemiyet ka· 
tibi umumisi lbrahim Necmi Bey dün 
Ankaradan tehrimize gelmiıtir. 

Cemiyetin diğer azaları da bugÜn· 
leN!e lstanbula gelerek Dolmabahçe 
sarayında ayrılacak dairede çalıtmağa 
baılıyacaktır. 

Bir Avusturyalı 
Mücrim 
Hükfımetimiz:den iadesi 

iıtendi 
A vul't:ırya hükumeti hükiimetimize 

müracaatla elyevm lstanbulda bulunan 
ve Viyana mahkemesi tarafından hak .. 
landa tevkif müzekkeresi kesilen "Hi· 
le ciınayetinden,, suçlu Sieırmond Ver· 
ter isimli bir tebaasmm kendisine iade· 
.W istemiştir. 

Hariciye veİ<ô.Ieti bu hu.ııstaki ev• 
rakı ve Viyana mahkemesirun karan i
le Siegmond V erterin tevkifinde isti
nat edilen Avusturya kanunlannın mad
delerinin tercümelerini lstanbul adli
yeıine ıöndermiıtir. 

Siegmond Verter Viyaaada mahdut 
mesu\iyetli ve Kuba isimli bir tirket 
teais ettiğini aöyliyerek muhtelif kim· 
ııelerden ve zengin dul m:ıdamlardan 
10 bin Avusturya işlini d.ı•andınnaktan 
suçludur. 

Evvelce de bu adam hakkında Viya• 
na mahkemesi tevkif kararı vermi§tir. 
ıBu tevkif kararı ayrıca bi.· suç içindir 
ve ikincidir. 

Viyana mahkemesi Siegmcmd Yerle
rin ıuçunu cinayet mahiyetinde gôr
melııte ve "Hile cinayet,, diye tevkif et· 
mektedir. 

Müddeiumumilik bu adamır isnat •· 
dilen suçun idi veya askeri cürüm ol
duğunun, ve tabiiyetinin tayini için ev· 
rakı awye üçüncü ceza mahkemesine 
tevdi etmiıtir. 

Hikmet B. 
'.ANKARA, 17 (Milliyet) - Eski 

Maarif vekili Hikmet Bey lstanbula ha· 
reket etmiıtir. 

Kapatılan mecmua 
ANKARA, 17 (Telefonla) - icra 

vekilleri heyeti Orhun mecmuasının 
seddinc karar vermiştir. 

,.t' ~. ''• ı.,, .... ~- . .. ... _. ' 

BUGÜN 
3 üncü sahifede 

BEDAVA SEYAHAT 
F c tek 

SERGİ MESELESİ ve SEYYAR SERGi 
Mümtaz FAlK 

4 üncü sahifede 

ÖZ DİLİMİZ 
M. SALAHATlN 

6 inci sahifede 

HAFTALIK RADYO HABERLERİ 
VE PROGRAMI 

Almanya bir takım misak
lar akti ile Cenevreye dön-
mek hususunda ileri sürülen 
fikri safdilane buluyor. 

Tel: { Müdür: 24318, "\~azı i:tleri müdürü: 24319. 
idare ve Matbaa ; 24310. 

Üniversite rektörü geldi 
Maarif.. Vekili de ay sonunda gele

cek, Universife işlerine bakacak 
Yeni Rektörün beyanatı - Bu sabah bir 
toplantı yapılıyor 

Yeni Üniverısite rektörü Cemii 
Bey dün sabahki trenle Ankara • 
dan şehrimize gelmiş, istasyonda 
Üniversite umumi katibi Ferit 
Zühtü, Tıp fakültesi dekanı Nu • 
rettin Ali Beylerle dostları tarafın 
dan karşılanmıştır. Cemil Bey ls • 
tanbula geçerek doğruca Üniversi 
teye gelmiş ve yeni vazifesine baş 
lamıştır. Burada eski rektör Ne
tet Ömell Beyle iki saat kadar gii 
rüşerek Üniversite işleri hakkın • 
da kendisinden izahat almıştır. 
Fakülte dekanları öğleden sonra 
yeni rektörü makamında ziyaret 
etmişlerdir. 

Cemil Beyin beyanatı 
Yeni üniversite rektörü Cemil 

Bey dün kendisile görüşen bir mu 
harririmize fU beyanatta bulun • 
muştur: 

"- Vekaletten aldığım muay • 
yen direktiflerle geliycrum. Bu • 
gün vazifeme başladım. ilk ola • 
rak Üniversite işlerini gözden geçi 
receğim. Devletin üniversite için 
kararlaştırdığı ıslahat programın· 
da devam esastır.,, 

Cemil Bey, dekanlıklar arasın • 
da esaslı değişiklikler olup olmı 
yacağı ıualine: "Hiç bir deği§İklik 
mevzuu bahis değildir.,, cevabı • 
nı vermittir. 

Bu ıabah bütün profesörler fa. 
külte dekanları tarafından rektö
re takdim edileceklerdir. Öğleden 
sonra da Cemil Beyin riyasetinde 
ve dekanla..11n iştirakile bir toplan 

/ 

Vniversitenin yeni rektörü Cemil 
Bey lstanbulda 

tı yapılacak, Üniversite itleri et • 
rafında görüşülecektir. Cemil B., 
yarından sonra fakülteleri geze • 
cektir. 

Vekil Bey de gelecek 
Aldığımız malumata göre ye • 

ni Maarif vekili Zeynelabidin B., 
bu ayın sonunda 'ehrimize gele • 
cektir. Zeynelabidin Bey burada 
bilhassa Üniversite itleri ile meş· 
gul olacak "e bu arada maarif mü 
esseselerini gezecektir. 

Viyanalı lutbolciıler dün oteldeler .• 

Viyanalı futbolcular geldi 
Bugün Fener bahçe stadında 

ekzersiz yapacaklar 
Vıiyananın W. A. C. futbol takımı derek ekzersiz yapacaklar ve ehemmi· 

dün Romanya vapurile tehrimize gel • yet verdikleri cuma günkü maça hazır• 
miflir. !anacaklardır. 

indikleri otelde biraz dinlendik•en W. A. C. takımile meıhur Sesta d" 
sonra maç yapacakları aahayi görmek İs· gelmiıtir. Çok ıüzel sesi olan ve İngil· 
t.iyen futbolcülere, "abanın Kadıköy la· tereye ıittiği zaman Londra radyosun• 
rafında olduğu söylenmi!tir. da §arkı ıöy!iyen bu futbolcünü.n bu-

Bunun üzerine dün sahaya gitmek- &ünlerde lstanbul radyosunda da f"I"• 
ten vazgeçmişlerdir. kı söylemeainin temin ed;Jeceği haber 

Öğrendiğimize göre Viyanalı fut· . . h"f d ) 
bolcüler bugün Fenerbahçe ıtadına g;. (Devamı 7 ıncı sa 1 e e 
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Görüşler 

''B" . zzzm ve biz. 
Aka GüNDüZ 1 

k . b k bın edebi değerinden konuşuyo-" Bizim 'Akdeniz,, ıta ı çt • 
rum. Çünkü: 

= h. Kitabın altında Falih. Rıfkı'· "Bizim Akdeniz,, bunların s:ı 
nın aJı yazılıdır ama kıtap Fa• s;ok üstündedir. ::= 
lih'in değildir. • . " ,, Sadece; ülküsüz ve görçeksiz 51

1 "Dün ün tarınıden, Yarın (ufuksuz), görüksüz (hede/siz) 
ın tarihf~e yeni sesler geldi; kaldıklarını sananlara değil, 

;:: Vahyin içten duyulan sesleri... Bu kitabı, ~ 
Bu sesler kelime kelime, satır sa- Bütün gençlere, analara, ba • Ei 

=_ tır, cümle cümle Ayetle,ti. balara, ve muallimlere sağlıkla- l§i 
O yeni .Ayetleri yeni minete rım (tavsiye). = 

vermek için duyuşu yeni. içateşi insan eti ve öpüş kokan kitap,~ 
:: yeni, dili yeni bir kalem lazımdı. vaktile Garp Trablus kıyıların· El 

Bunu F alih'te buldu. da ateş ve kan püskürmüştü. U • 5 
En yakın bir "yarın., da baş- unutmıyalım. E 

kalarında da bulacaktır. Lepiska saçın ve lirik kurun • § · 
- "Bizim Akdeniz,, Ayetlerini1ı tunun şiri bu ülk~n~.n .. ~?dınını, § 
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TARIHf TEFRiKA: 89 I ı TÔY\ 
• 
ittihat ve Terakki! 

HARİC·İ HABERLER-
r (BAHAE.DDIN ~AJC.lR BEYiN BIRAKTICI VF.SlXALARA GORE) 

Bir asrın yapamadığını bir saat gapa 
bilir nazik dakikaları kaybetmigelim 

Bu yaz dahi böyle geçerse bu · 
herif ihtimalki yüz sene daha ya
far. Hemen Cenabı hak onu yakın 
vakitte sandukmekan eyliye.,. 

murlara ve yüksek mektep talebe
sine okutturabilecek Istanbulda em 
niyetli adamımız yoktur. Yoktur 
demekliğim cidden çalışan nüfuzlu 
adamımız yoktur demektir. Yoksa 
orta takıma. ' olanlara hergün o
kutturmakta)ız. Yalnız benimle 
sevkolunacak ve teslim edilecek 
adamın tanıması şartile lstanbul 
veMir sah '.ide bulunan ve Kösten
ceye münasebeti olan şehirlerin 
herhangisinde adamınız varsa, hu
su i bir parola ile görüşmek üzere 
taahhütlü bir mektupla isminizi ve 
ünvanınızı ve ne tarzda gidip o za
tı görebileceğini bana bildiriniz. 

ilk defa lstanbulda ittihat ve Te
rakki cemiyetinin Tıbbiye mektebi 
talebesi tarafından tes;sine İftirak 
etmit olan doktor lbrahim Temo 
Bey mektepten çıktıktan sonra Ro
manyaya gitmi,ti ve orada dok
torluk yapıyordu. Bu maksatla kös
tencede tavattun etıni,ti. Fakat u
zaktan Terakki ve ittihat cemiyeti
nin itlerile mefgul oluyor, romanya 
da ve Bulgariatanda bulunan Türk
lerin tenv · rine çalıtıyor, Paritsen 
gönderilen "muzır evrakr,. Kösten
ce tarikile latanbula gönderiyordu. 
lbrahim Temo Beyin bu faaliyeti
ni, Köstenceden 1906 senesi iptida
larında Paristeki arl..-adaıılarına 
gönderdiği a,ağıdaki mektubun -
dan öğreneb '.liriz: 

"Mektubunuzu ve gazeteleri, 
sonradan da nizamnamelerle be
yennameleri aldım. Bahriye zabit
lerinden Kırımi zade Ali Rıza efen
dinin inzimam eden gayretile on se
r.edenbcri Dobricada teşkil ettiği
m z tub~ her ne kadar bu son iki 
sene zarfında her tarafta görülen 
ittihatsızlığın ve intizamsızlrgın 
tevlit ettiği meyusiyetle bir derece 
ye kadar faaliyetini kaybetmi, ise 
de, gerek ben, gerekse Kırımi za
de vicdanımızı ve cemiyeti leke
dar ctmiyecek hususi hizmetlerden 
ve fedakarlıktan haddimiz olmıya
rak biran hali kalmamıstık. Hatta 
beyennameler gelir gel~ez Iatanbu
la gönderildiği gibi cemiyete ait 
gazetelerle fikir uyandırıcı sair ev
ı•ık ta arada sırada dahile sevke
dilmiştir. Bunları muzi mamuzi. 
Şimdi tam millete ve vatana hiz

met edebilecek bir sıradayız. Biz 
de hatta ahıardan geçinenlerimiz 
de bile hakiki bir azadegi fikri u-, 
yanınamqtır. Bu bataet ve teenni 
ıle daha yirmi, otuz sene çalıtma
lıyız ki ancak bu halde bulunan 
umumi vicdanı bir noktaya topla
yabilmit olalım; vakıa bu zaman 
kısadır. Lakin bu menhus idare de
vam ettikçe hergi1nü bir asra be
deldir. 

Bir buçuk asırda kazanılan Gi
rit, o güzeEm "Mülkei bahri Osma
ni., bir haftada elden çıktığı gibi, 
bet asırdanheri Osmanlı devletinin 
yeddiyemini mesabesinde olan Ru
meli bakayasına yirmi dört satte 
veda etmek ihtimali de pek uzak 
d gild r. Demek isterim ki iktıdar 
metkihıde bulunan vicdansızların 
yü lendikleri ve yüklenmekte ol
dukları ağır mes'uliyet yükünü ka
le ııl mıyarak ahrarın uhdesine te
rettüp eden mes'uliyeti sırtımızdan 
atmak için biraz kımıldanmalıyız. 

Bız Ruslar kadar İf görecek bir 
halde değil:z. Fakat bir asrın ya
panı dığı feyi bir saat yapabilir. 
Onun için bu nazik dakikaları kay
betmiyelinı. Herkesin nazarı bu 

. saatte Y ı'cdızda cançekiten cadıya 
munatıfdır. Gerek vefatından ev
vel, gerek sonradan derakap yapıl
ması İcap eden terleri biran evvel 
karar altına almalıy)z. T efernıatı 
bu anda bertaraf ederek seni k, 
benliğin kaldırılmasile ve tam bir 
ilzadegi fikrile bütün Osmanlıları 
mümkün olduğu kadar birlettir -
meğe ve muhtelif fırkaları müna
sip ilanlarla davete çalrfmalıyız. 
Abdülhamidin hastalığından bahis 
olan beyenname fevkalade güzeldi. 
Buna benzer ve bundan fumullüle
ri bir hafta veya iki haftada bir 
kere İnce kağıtlara basılarak da
ğıtılmalıdır. 

Merkez heyetinin daveti üzerine 
biz çubeyi tecdit ettrk. Ali Sedat 
bey de iştirak etti. Burada tam ser
besti olmadığı için ve mevk:in va
tana yakınlığı münuebetile gÖ • 
r~bileceğimiz 11.zmete sekte ge • 
tırmemek dütüncesile mesele üç 
bet kiti arasında kalacak, sairlerin 
den abone toplamak, gazete oku
tup fikir tamim ettirmek gibi hiz
metler beklenecektir. Ahrarın az
lığından ve bura ahalisinin fikrü 
halinden dolayı paraca buradan 
büyük bir hizmet beklememeli . ., 

lbrahim Temo Bey bu metubuna 
Köstenccdc başlamış ve Ruscukta 
bitirmitf. Ruscukta yazdığı kıs
mında diyordu ki: 

Şu kadar var ki cemiyet itlerile 
uğ~mağa ~ladığım on yedi se
ne zarfında bizim umumi terbiye 
nokı;anlığı neticesi olarak hem fik
rimiz zannolunan bazı sebatsız ve 
kansızlardan vicdanıma yerletlir!
len darbeler pek çok olduğundan, 
tarafınızdan gösterileck adamlann 
hıyanetinden ve ihtiyatsızlığından 
fubemiz mes'ul o1mıyacağı gibi bi
zimkilerin fenalıklarından da mer
kez heyeti azade bulunacaktır. Ma
amafih it görmek için ufak feyler
den ihtiraz caiz değildir. Çünkü 
bizim için bu kuvvetler "vakit na
kit., değil "vakit hayattır.,. Kurban 
bayramınızı tebrik ederim. Ceııabı 
kuvveikül vatanda idikebiri milli
nin hep beraber İcrasına muvaffak 
buyursun!., 

Teraki ve ittihat cemiyetinin 
Bulearistanda ve Romanyada ça
lışan fUbelerini tanıdıktan sonra 
timdi Kandiye ve Hanya şehirle
rinde çalışan tubelerini de biraz 
tetkik etmek lazımgel"yor. Burada 
her~yden evvel şunu kaydetmek 
İcap eder ki Giritteki Türklerin 
çektikleri sıkıntı ve manız bulun
dukları tehlikeler Bulgari&tan Türk 
!erinin çektikleri mesakkatlerden 
katkat fazla idi. Onu'n icin Hanya 
ve Kandiye şubelerinin Paris mer
kezine yazdrkları mektupların her. 
birisi Girit Hıristiyanlarmm Türk
lere kar.ıı yaptıkları zulümlerden 
dolayı sikayetler ve feryatlarla do
lu idi. B'r tarafta Türklüğün ve Is
lamiyetin ve diğer tarafta Yunan
lılığın ve Hıristiyanlığın o devirde 
ne derin bir taassupla biribirlerile 
mücadele ettikleri Hanyadan 18 
mart 1904 tarihile ve Fanık imza. 
sile Parise gönderilen ~ğıdaki 
mektuptan anlatılmaktadır.: 

(Bitmedi) 

lngiliz 
Hava kuvvetleri 
Beş senede elli filotila 

daha yapılacak 
LONDRA, 17 (A.A.) - Hü

kumet , ha va kuvvetlerinin tezyidi 
siyasetini bir n evvel ilana karar 
vermiştir. 

Bu vazifeyi perşembe günü, a
vam kamarasında, M. Baldvin i
fa edecektir. Hükümet, mevcut 
hava kuvvetlerine, beş sene zar
fında 50 tayyare filotillası daha i
lave etmek niyetindedir. Bu hu
sustaki hazırlığa derhal başlana
caktır. 

LONDRA, 17 (A.A.) - Ti
mes gazetesi M. Baldvinin bu 
hafta sonuna doğru avam kama
rasında hükumetin hava müdafaa 
politikası hakkında beyanatta bu
lunacağını bildirmektedir. 

Diğer taraftan Daily Mail ga
zetesi de yeni misak hakkmdaki 
son itilaflar hakkında bazr me
bualann Sir John Simondan is
tizahta bulunacaklarını ve bu hu
susta yeni bir umumi müz:ıkere 
açacaklarını yazmaktadır. --
Alman yada 

, 

Kurşuna dizilenler 
İçlerinde on iki de mebus 

olduğu anlaşılıyor 
BERLIN, 17 (A.A.) - Milli 

sosyalist fırkasının Reichstag gru
pu riyaaeti, 30 haziran hiiaiseleri 
esnasında ölen mebusların yerine 
12 mebus namzet tesbit etmiştir. 
Amerika - Almanya ticaretinde 

durgunluk 

Amerikada vazi.qet fenalaşıyor 

Grevcilere l{arşı tank ve 
top gönderiliyor 

San Fransisco'da tramvaylar, otobüsler 
durdu. Vapurlar işlemeyor 

SAN FRANSISCO 
17 A.A. - M. John
aon'un Kaliforniyada 
Berkeley' de söz söyli 
yeceği içtima, polisin 
her hangi bir hadise 
kar~ıtmda himaye e
demiyeceğini bildi~ • 
mesi yüzünden tehir 
edilmittir. Münaka -
lat grevi, tekerlekli 
ayak kızaklarının faz 
la satılmasına sebep 
olmu,tur. San Fran
sisconun sevkülceyfİ 
nol.-talarında mitral -
yözler ve hücum tank 
ları vardır. Şehrin 
muhtelif yerlerinde 
tahminen 7 •bin milli 
muhafiz bulunmakta 
dır. Elektrik fabrıika
sı işçileri temmuz so 
nundan evvel grev 
yapmayı düşünmek -
tedirler. Maksatları 

Son kargaşılığa tekaddünı eden günlerde 
bu hadiselerin pifdarlığım yapan bir ame

le nümayişi .. 

bu nazik vaziyette şehri ziyasız bı 
rakmamaktır. Gazeteler, 1926 da 
lngilterenin umumi greve kartı al 
dığı vayiztei hatıı-Jatmaktadırlar. 
M. Johnson, tayyare ile buraya gel 
mit ve sükunu iade için her şeyi 
yapmaya hazır olduğunu bildirmiş 
tir. 

Tank, mitralyöz, top 
SAN FRANSISCO, 17 (A.A.) 

- Mürettipler greve İftirakten im 
tina etmişlerdir. Garsonlar, berber 
ler ve 500 telsiz telgııafçı greve it 
tirak etmitlerdir. Amerika kanun
larına göre hiç bir gemi diplomalı 
telsizcisi olmadan hareket ede -
mez. Telsiz telgrafçıların i~e sen -
dikaları olduğundan vaziyet mü1 
küldür. Tramvay ve kamyon faa
liyeti tamamen durmuftur. 1500 
grevci bakkalları yağma etmitler
dir. Hayverd mahallesinde elli ki 
•i komünist mahallesine hücum et 
mit ve birçok efya parçalamışlar
dır. 1000 kişilik bir milli muhafız 
kuvveti Los Angelesten San F ran 
siscoya hareket etmitşir. Buraya 
75 milimetrelik birkaç batarya da 
gönderilmittir. Milli muhafız kıta 
atının 4000 mevcudu vardır. Şid -
detli hareketler gittikçe artmakta 
dır. içi erzak dolu birçok kamyon 
9ehir haricine götürlilüp uçurumla 
ra atılmıştır. Oakland, Berkeley 
ve Almanyada da hususi polis kuv 
vetleri teşkil edilmiştir. Tank, mit 
ralyöz ve küçük mikyasta topla.rı 
olan milli muhafız kıtaatı Presı
dio aske:i mahallesinde toplan • 
maktatiır. Saint - Lais'den 1500 
muhafız San Fransisco'ya hare -
ket etmitşir. 185 inci piyade ala • 
yı ile 143 üncü sahra opçu alayı
nın bir kı~mı San Fransiscoda top 
!anmaktadır. 

Yiyecek pahalı 
SAN FRANSISCO, 17 A.A. -

Grev idare komitesi, grevcilere a.
ilelerinin yemek yiyebilecekleri 
19 lokanta göstermiştir. 

Henüz açık bulunan nadir lo • 
kantalar, ağzına kadar doludur. 
Yemek yemek için müşteriler sıra 
beklemektedir. Erzak fiyatları, alı 
nan tetbirlere ve mağazalarda 10 
milyon dolarlık mal olmasına rağ 
men artmağa başlamıştır. Gnev ko 
mitesi, ıebze ve yemiş satıcılar~na 
Oakland piyasasından mal getırt
meğe müsaade etmiştir. Bütün hah 
rimuhit sahilince, komiteler grev
ciler lehine birçok kararlar ver • 
mişlerdir. 

Grev gittikçe büyüyor 
SAN FRANSSCO, 17 A.A. -

T exasda Saint Antoine' da sekiz 
bin çiftlik işçisi greve karar ver
mişler ve Mnayİ faaliyetini dur • 
durmu,lardır. Visconsin' de Kohler 
de 1000 işçi greve başlamıştır. Bir 
mingham'da 22,000 mensucat işçi 
si yarın grev yapmağa karar ver
mislerdir. işçi ıcisleri bu hareketin 
37 ·devlete teşmil edileceğini bil -
dirmektedirler. 

karar ncşretmİf fakat kendilerin -
den işlerine başlamalarını iatemit 
tir. Bu, komitenin, faaliyeti tama 
miyle akim bırakaınlc efkarı umu 
miyenin 1919 daki Seatle umumi 
grevinde olduğu gibi, aleyhine çev 
rilmesinden çekindiğine bir delil
dir. 

SAN FRANSISCO, 17 A.A. -
. Zirat ameleainin umumi bir tesa
niit grevi ilan etmek tehdidi kar
şısında vaziyet vahiml~iştir. S;,. 
at sekizden çok evvel 75000 ame 
le itlerini bırakınıtlardır. 400 mil 
li muhafız caddelerde devriye ge
zerek inzibatı temine çalı~makta -
dırlar. Telefon, gaz ve elektrik ser 
visleri temin edilmiştir. Grev komi 
tesi, Ablokaya rağmen kıtlığa ma . 
ruz kalmıyacakları hakkında te -
hir halkına teminat vermittir. 

Bir bakkal. dükkanına hücum 
SAN FRANSISCO 17 A.A. -

Bin kiti Oaklandda bir bakakl 
dükkanına hücum ederek yağma 
etmişlerdir.- Mağaza camekıinları 
na ve evlere Kreozot'lu bombalar 
atılmıttır. Erzak nakleden birçok 
kamyonlar devrilmittir. Pakland -
da polisle bir çarpışma neticesin
de 10 erkek ve 2 kadın tevkif edil 
miştir. iki polis, iki grevci yaralan 
mıttır. 

SAN FRANSISCO, 17 A.A. -
Şehirde filen örfi idare hakim bu
lunmakta, her ne bahasına olur .a 
olsun zahire ithaline çalıplmak • 
tadır. 

M. Roosevelt ve federal makam 
lar saati saatine vaziyetin inkişa
fını takip etmektedir. Memleketin 
bazı mıntakalarında mevcut bulu 
naıi galeyandan dolayı vaziyetin 
vehamet kesbetmesi muhtemeldir. 
zaman için yiyecek yokluğundan 
korkulmadığmı beyan etmekte ve 
o vakte kadar idarenin laznn ge
len tedabiri ittihaz edebileceğini 
bildirmektedir. 

Endişeler 
VAŞiNGTON, 17 A.A'. - E • 

ğer bu akşam M. Vagner, Porte -
and nizamı halledemezse, San 
Fransisco grevinin bütün büyük 
Okyanus sahiline sirayet edece -
ğinden korkulmaktadır. Kalifor -
niyada açık yegane liman olarak 
kalan Los Angelesde de bazı ha
diseler olmuştur. Grevin O!ıada da 
ilanı beklenmektedir. 

Nevyorkun iki yüz elli fahri • 
kasına mensup 18 bin İplik sanayii 
amcle•i ve 22 bin amele birkaç gü 
ne kadar grev ilanına karar ver -
mişlerdir. 

Hücum kıt'aları reislerinin 
mali vaziyetleri 

BERLIN, 17 (A.A.) - Al
manya polis reisi ceneral Dalneze, 
Mitte! Deutschen gazetesine ver
diği beyanatta, hücum krtaları re
islerinin mali vaziyetleri ve ya
şayış tarzlarr haldrnıda talıkilfcat 
yapacağını söylemiştir 

M. Barthou'nun Bayonne 
nutku 

Biz buradan ufacık ve fakat bu 
s.ıra<la ne,ir ve tamimi ehem olan 
evrakın ithali hizmetini bir dere
ceye kadar deruhte ederiz. Adam 
bulup gidip gelme, etrafa para ye
dirme masrafını da hazırlarız; fa-

• kat dahilde mühim yerlere atacak 
ve eldenele verip it görebilecek me 

V AŞlNGTON, 17 (A.A.) -
Amerika hükumet:,Davis ve Young 
istikrazları hamilleri için müsavi 
muamele elde edemedikçe, Alman
ya ile ticari imtiyazlar veya takas 
için anlaşmalar yapmağı reddet
miştir. 

Grev idare komitesi, merkez ko 
mitesinin 25 azasından mürekkep 
tir ve karar vermek salahiyetini 
haizdir. Bu komite, tramvay, bele 
diye nakliyatı işçilel'inden derhal 
işlerine başmalarını İstemitti1'. 

Grev komitesi reisi grev hareke 
tine gösterdikleri alakadan bütün 
müstahdemine tefekkür eden bir 

BERLIN 17 (A.A.)' - M. Bar
thounun Bayonne'da söylemiş ol
duğu nutuk, Alman matbuatı t ara
fından pek fena bir surette karıı
lanmıştır. 

.. ,. ...... .,.. !':..··" ... . • • • . .. . • 
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. Hususi idareler bütçeleri ;: 
"ANKARA, 17,(Telelonla) - Dahiliye Vekaletince hususi iJartl " 

rin 934 bütçeleri hakkındaki kanun hükümlerine göre mezkur idar'J.ır 
ler bütçelerini tetkik etmek üzere tefekkiil eden komisyon Jün t) t rı. 
gün çalışmalarına devam etmiftir. Komisyon latanbul, Ankara lı ıı'ıiz 
idarelerin bütçelerinin tetkikini ikmal etmiştir. kini 

Yugoslavya ile ticaret itilafı rah 
'ANKARA, 17 (Telefonla) - Yugoslavya ile hükiimetimiz arA ke 

da yeni bir ticaret itila/namesi imza edilmiştir. Jerl 

Siirtte bir tabiat hadisesi 
SiiRT, 17 ( A.A.) - Beşiri civarında yer altından su Fışkır . 

ve arasıra hafif sallantılar husule gelmektedir. Hadisenin tetkiki 1 fiM 
vilayetten mühendisler gönderi/mi ştir. ti •. 

Milli Müdafaa Vekili lzmirde 
81 

ANKARA, 17 (Telefonla) - Milli Müdafaa Vekili Zekai Be1 
gün öğle trenile lzmire hareket etmiştir. 

Buğday alım istasyonları 
:4.NKARA, 17 (Telefonla) - icra Vekilleri heyeti yeni baiJınd 

mübayaa meı ,kezleri hakkındaki kararnameyi tasdik etmiştir. B . 
merbut talimatname mucibince 32 yerde tesis edilecek alım iatasyo~!'~ 
n peyderpey açılacaktır. Bir okka buğdayın 5,5 kurufa mübayaa eG'18tı 
mesi hakkındaki uki kararname h ükiimleri yeni ölçülerin tatbikı JalJ 
yısile kaldırılm11 ve bir kilo buğdayın dört buçuk kuruş ii:I t • e 
rinden mübayaası takarrür etmiştir. tı.": 

inhisarlar Vekili bugün geliyor. hat 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Gümrük ve inhisarlar Vekili Alı p.ıha 

na Bey tetkikat için bu akşam lstanbula hareket etmiştir. 

I spartada zelzele r 

ISPARTA, 17 ( A.A.) - Bugün ııaat 17,53 de oldukça şiddetli fo d~ 
çok gürültülü ve cenuptan fimale doğru bir ezlzele olmuştur. bır 

Nüfus ve sairece zayiat ~·oktur. 

Ur/ada memur· ve halkın Tayyare ha 

cemiyetine .11ardımları 
'ANKARA, 17. A.A.- UrlaJa ~emurin ve teşekküller riie~ ~ 

tarafından bir toplantı yapılarak hava kuvvetlerimizin takviyesi içil 
Türk Tayyare cemiyet:ne yardım olmak üzre, K 
a - Bilumum memurin ve halkın daimi aza yazılmalarına, . l 
b - Bütün memurinin maa~ları ndan yüzde yarım vermek sureti! 

1000 lira teberrü edilmenne, · ~· 
c - Ticarethane sahip/erile esnaf ve ahalinin de kazançtarınJı" ı 

münaaip miktarda terketmelerine karar ver:tdii(i memnuniyetle 1ıabl ;;" 
alınmıffır. UrlanıtJ yüksek duygulu ve hamiyet~ memurin, ticaret s6 e:f 
hibi, esnaf ve halkına verdikleri ba karardan dolayi teşekkür edil(fllf 
tir. 

Şark Lokarnası 
Bir ihtilaf vaziyetinde M. 

Musolini'nin hakemliği 
LONDRA, 17 (A.A.) - Daily 

Telegraph gazetesi yazıyor: Şark 
lokarnosu adı verilen misak proje 
sinin M. Mussolini tarafından tas
vip edilmesi, asıl lokarno itilafr 
mucibince Fransa ile AJmanyanın 
emniyetini müştereken tekeffül et 
mit olan Italya ile lngilterenın, bu 
suretle bütün Avrupai devletler a 
raunda hakiki hakemlik mevkıini 
ihraz edecekleri kanatine müste -
nittin. Binaberin, Sovyetlerle Al • 
manya arasında bilfarz hadise ola 
cak herhangi bir ihtilafta Fransa
nın müdahalesi icap edip etmedi
diğini ve icap ettiği takdirde bu mü 
dahalenin hangi taraf lehine olma 
sı lazım geleceğini tayin etme!.: 
hakkı Italyaya ait olacaktır. 

M. Musıolini, silahları azaltma 
i,inin halli için bundan daha iyi 
bir yol bulunamıyacağı kanaatin -
de olduğu halde, İngiltere maha -
fili ,elan bedbinliğini muhafaza et 
mektedir. M. Mussolini, yeni mi • 
ıakın evveke mevzını bahsolan 
dörtler misakının göreceği i~i ko
laylaştıracağı kanaatindedir. 

M. Narman Davis dönüyor 

Washington, 17 (A.A.) -
Hariciye nezaretine göre, M. Nor
man Davisin bu hafta zarfında 
avdeti beklenilmektedir. 

Deniz konferansına ait müte
kaddim müzakereler, hali hazır
daki vaziyetin müsaadesi nisbe
tinde ilerlemiştir. 

Fakat müsait zaman hulul e
der etmez bunlara tekrar baılana
caktır. 

Hariciye nezareti, Japonların 
ne sebepten dolayı deniz konfe
ransı ihzari müzakeratına iştirake 
hazır olmadıkları hakkında bir 
guna malumat vermemektedir. 

Almanya Cenev
reye gelmiyor 
Bir gazete ortaya sürülen 

fikri saf dilane buluyor 
BERLIN, 17 (A.A.) - Ber

liner Boerseh Zeitung, bir takım 
misaklar akti suretile Almanya. 
nın tekrar Ceneweye dönmesi 
ni temin etmek fi'krinKı "safdi
lane,, olduğunu yazmaktadır. 

)' " 

Meyvecilik profesörüoa0 ~ 
tetkikah r 

.,-. ANKARA, 17 (A.A.) - f'~ O 
sek ziraat enstitüsü meyvecilik P.., 
fesörü Blayz Berk Ege ve K~"" n 
niz mıntakaları meyveleri h~ Qh 
da tetkikatta bulunmak üzere 

1 nında asistanı ile birlikte buırilft 
!erde lzmire hareket edecek ve 
ge mmtakasında tetkikatını bitir ' 
dikten sonra Karadeniz ~ıntalj! 
sına geçerek Giresun, T rabzurı, 
ze havalisinde vazifesine de~ 

zı 
eyleyecektir. l>i 

Yeni ziraat memurları 
ANKARA, 17 (A.A.) - lmıihJ!, h 

lan bitmiş olan yükıek ziraat en•"ı il 
tüaünden bu sene çıkan efendiler~ 1( 
dördü, lzmir mücadele islaayoı>U lı' 
biri Adana mücadele utasyonun~•y 
ri Eskişehir ıslah istasyonuna, birı cT 
ıilköy ıalah İ.>tasyonuna ikiıi Ka..,. , 
bey harasına sitajiyer ibtisaıı ya.P , 
mak Ü.Zere gônderilm4leı·dir. Üç "ıı 
fendi de Anadolu da.bilinde tcıkılı; 
çıkan profesörlerine r..t.-kat .,r.nıe 
tedirler. •i 

in ,, . 
Japon filosu ;: 

Washington muabedesiıı' •· 
bağlanmak tstemiyorlB~ 

TOKYO, 17 (A.A.) - veı: 
yüksek ;urası, çürüğe çrkarılı:,, 
olan eski harp gemilerinin yer 
yenilerinin İnşası hakkındaki pr~ 
gramın tatbik mevkiine konıJJ' ı 
için hükfunetten hemen tahsisııt 
lınmasına karar vermiştir. 

l& 

Yüksek şura, Waşington ~~ 
ahedesile tayin olunan nisbetifl pi; 
gasını, milli müd'afaaya ta~llil" 
eden her turlü meselelerde ut 1 
lal muhafazasını, Japonyanın 1rtır faatlerine uymıyan muahede ' , 
den sıyrılmak suretile milli e:ri 
niyetin istikrarını ve bazı bıı j,I 
devletlerin pek fazla olan de~, 
kuvvetlerinin mantıki bir tarı1 azaltılarak her hangi bir de" e' 

tin diğer devletlere meydan °~ 
yamıyacak bir hale konulıtı•51 1, 
istihdaf eden siyasetini teyit e 
miştir. _.,/ 

• 
Estooya Hariciye naı1 '1 

Moskovada ,,,., 
T ALLİNN, l 7 (A.A·) el 

Estonya hariciye nazırı, ~0"{ıı" 
hariciye komiseri M. Lit\fı n? ıJe 
d . .. . bu 28 111 ..ıı· aveti uzerıne, ayın ~ 

resmen Moskovayı ziyaret ed 
tir. 
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arı 

tl Kuru1 

20 • Franan 160 
1 Dolar 117 
t Şile A•. 22 

21 Kur. Çek. 106 
2{1 Le•• ~3 

1 laterlin 6,35 
20 Liret 214 
20 F .Belçika 115 
20 DraDmi Z,1 

1 Flori• 83 

20 1. la•İçre 
1 Peseta 
1 Mark 
t Zı:luti 

20 Ler 
20 Dinar 
1 Cenoflç 

Altın 

ı Mecidir• 
B-ankDot 

Kurut 

808 
18 
49 

20,50 
19 
53 

9,25 
35 1-2 
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Mümtaz FAiK 
~~~~~~~·~ ~ 

Necip Ali Bey g 0 ldi 
Beynelmilel parlim~ntol~r birliği 

Türk grupu reisi ~ecıp ~· _Bey dun 
Ankaradan şehmruze gelmışbr. 

Necip Ali Bey, eylulde Yıl<lız sara· 
yanda toplanacak olan beynelmilel korı 
feraın hazırlıklarile mc!gul olacaktıT. 



c San'at bahisler ) 
1 r ... __ ö_z_d_i_li_m_i_z_Ie __ ı 

San'atinhakiki rolü 
lstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi doçentlerinden Suut 
KEMALETTiN 8. tarafından. 

l:ksel'iya ıanht bir JUk5', :-ııir oyun, bir 
nevi vakit geçirme addolunur. Halbuki 
sanat ve ahlak me•elel•! ile meşgul olen· 
lar bilirler ki spına.t h~/aLra çu!-t mi1hiın 
bir rol, ahlaki bir rol o~.'. 5!• 
nat sayesindedir k.i. ;~,n" dUştugumuz ,... ... 
dilikten, menfaat · eJ .. ten11"Zleouı:.ı. Kant 
diyor ki: . . . . 

"Güezl, her m ~ao.tın harıc:.nde hır 
teYi aevmck için biz:j~ h~ırlaı·_; .~asselere 
hitap eden mevzular.::.! bılc butun ma~· 
sus cazibeden m1i>ta\..ıl ve serbest bır 
baz bulmayı bize öğreterek, ani bir SIÇ• 

rayiş olmaluızm, hasselerin cazibesin
den itiyadı olan bir ahlaki alakaya geç • 
mekliğimizi temin eder.,, Güzeli 5even 
kendi kendisinin fevkine çık...-, yükselir 
ve eşyaya amelı faydalarmda:n mÜ•takil 
bir kıymet verir. Güzel bir şey kar~ı • 
sında ruh yükseldiğini duyar, bu itib~rla 
aanat bir hakiki ma.neviyet yıkayıcm • 
dır. Ch. Blanc §Öyle diyor: "Bir §aheser 
önünde bulunduğum zaman, ruhumu o
nunla birleştinnek iıteriın. Eğer buna 
layık olmadığımı hissedersem bendeki 
hayranlık bir azap ve itaba inkılap eder. 
Bütün adi fikirlerle alçalchğımı hissede
rim. Bu takdirde kendime geldiğim za • 
man güzelliğin neırettiği o -keskin ııık
ta k~disini bana gösteren lekeleri varlı
ğımdan sil-k için gayret ederim.,, Ke
za Ondoku2uncu asrm maruf İngiliz fi. 
lozofu Stuart Mili buna yalan bir fikir· 
de bulunuyor: 

"Bir cerrar zihniyetile değil fakat o· 
nunla hakiki bir ıurelle uğraşıldığı za
man sanat mefkU..evi bir güzellik fikrini 
temadi ettirir. Bu telakki bizi kendimiz· 
de ve eserlerimizdeki kusurlardan aala 
memnun olmamağa, mümkün olduğu ka
dar - her yapbğnnız şey.i - ve her şe
yin fevkinde ıeciye ve hayatmırzı mefkiı· 
releştirmiye bizi sevkeder.,, 

Demek ki (Güzel) in bir tıem•ıa• var• 
hğı içmde sıkıttırdığı ihtinularclan, za
ına:. ve mekan çerçevelerinden azat edi
yor, ruhanileıtiriyor. O, barit bir vakit 
geçirme addedilse bile, insanlan kaba 
va.kit geçirmelerden, haşin ve manasız o
yunl311'Clan vil<aye edebilir. 

Büyük Fransız içtimaiyatçısı Emile 
Durkheim'm dediği gibi: 

"Sanat oyunun asıl şeklidir. O tesir 
ve faaliyetini insanların boş ve işsiz za. 
mantarına kadar uzatarak bwıları kendi· 
ne mahsus seciye ;ıe damgalıyan ahlak 
nümunesidİT .,, 

insan zevke muhtaçtı.-. Sanatte ve ta· 
bia · n hasbi temaıannda her nevi nete· 
Jule lezzet duyan kimseler imiyane ıeh· 
vetlerin cazibesinden daha kolaylıkla 
kurtulabilirler. 

Ahlaki hayabn eHSı hasbiliktir. lıte 
sa!lllt bizi hasbiliğe alıttJrarak varlığımı
zı hodbinlik çemberlerinden kurtarır ve 
ruhumuzda bir nevi diğen.amlık tesis 
eder. Yeni hisler, yeni fikirler getirerek 
dar mevcudiyetimiıoi genişletiır. En sefil 
hayata renk ve nmn.a verir. Mahlukat ve 
eşyaya karşı derin bir cazjbe uyımdrrır. 

insanın bedbin olmağa hakkı yoktur. 
Bedbin olanlar hayatı sevmiyenlec, onu 
çi~kin ve manasız bulanlardır. Halbuki 
sanat ihtiva ettiği bütün şubelerle bize 
hayatı tanıtır, onun sezilmedik güzellik· 
!erini, mce\ikleriru göstet-ir. Joseph Con
rad'ı okuyan denizin bütün haşmet.ini, ul 
viyetini anlar ve deniıoi o zamana kadar 
sevmediği bir aşkla sever. Balzac gibi 
büyük sanatkarlar beıer ruhundaki ulvi 
ı.ö,eleri gÖ•tererek insanları insanlara 
sevdirmittir. 

Her ıand eseri, h..- sanatkar bize ha· 
yattan yeni bir §e duyurur, tabiatten 
gizli bir ıey getirir. 

Klasiklere göre dağlar, göller manasız 
ve çirkindi. Romantizmin yaratbğı sanat 
eserleri bütün bir nesle dağlan ve &ölle· 
ri sevdirdi. Sanatka.- gÖ•Ü ile mahlukat 
ve eşyanın orijinal cazibesini takdir e
d..,,, anlıyan kimse tabiate kartı minnet· 
t.;wd.r. Hayatı, tabiati; insaınlan hal.ki
le tanıtan ve sevdiren sanat, fÜphesiz ki 
en fey;zJi aaadet mektebidir. 

Sanat, fertlere tahaddüsi bir surette 
kültür vererek onları m.inen yükselt • 
mekle kalmaz ayni zamanda fertleri 
hiribirine yaklaştırır, ruhlarında sağlam 
bir bağlılık tesis eder. Ayni aanat eseri
ni sevenler biribirlerine gayrÜhtiyari o
lıiilrak baglanır&a•"· 

Sanat, en küçüğünden en DüyüJüne 
kadar müteaddit içtimai grup azalarını 
birlettiren kuvvetlerden birisidir. Bun • 

Amerikada olup 
bitenler ... 

Amerikanın en büyük Balgasun 
(1) tarından biri olan Sanlransisco 
da (150,000) ifÇi, apansız, işlerini 
bıraktdar, diye bütün Amerika sar· 
sıntıya uğradı. Birçok yn-lerde aç· 
lık baş gösterdi. Yiyecek, içecek 
ortadan kalktı. 

Uluyol (2) lardan el ayak çe· 
kildi. Ahçılar bile tencerelerini a· 
teşte bırakıp İfsİzlerin arasına ka· 
tıldılar. Beylik (3) işleri çorbaya 
döndü. Yığınlar dolusu Azık (4) 
götürecek kimse bulunmadığı için 
olduğu yerde kaldı. Demek milyon
larca zengini olan, demiryorlları 
elektrikle işleyen, yüz katlı yapıla 
rı bulunan, Amerikada bir işçi bas
kını bütün yurdu, baştan başa sar· 
sabiliyor. 

Her yapım evinde en aşağı 
otuz kırk bin işçinin barındığı yer· 
lertl e, böyle sarsıntılar, korkunç 
olur. 

işçi ile elendi ve beyefendi ara
sında, hiçbir aykırılık gözetmiyen 
yasa (S)larunız bizim yurtta buna 
benzer taşkınlıkların baş gösterme· 
sine yıllarca sonra da bekçilik e
decektir. 

Biribirlerile iyi kaynaşmış Kamu 
(6) lar arcuında, dirlik düzenliği 
korumak kolay iş değildir. 

Ne mutlu bize ki, içimizde kay
nQfmamış kinue yok. Hep biribiri· 
mizi anlamış, biribirimize ısıntnıf, 
biribirimize candan sarılmış kimse 
leriz. 

M. SALAHATTIN 

(1) Balgasun: Belde, (2) Uluyol: Cad 
de, (3) Beylik: hükfımet, (4) Azık: er· 
zak, (5) Yasa: kanun, (6) Kamu: halk 
kütlesi. 

irtihal 
Asir muta.amf ve kumandanı Mi

lat Paıa zade ve it Bankası memurla
rından Rifat Bey vefat etmiıtir. Cena
zesi bugün kaldırılarak Feriköy mezar. 
lığına defnedilecektir. Ailesine beyanı 
taziyet ederiz. 

l Aaker1 fabrikalar il&nları l 
Askeri Fabrikalar için şart

namesine göre bir çift fayton 
koşum hayvanı alınacaktır. 

Satmak İsteyenlerin hayvanla

rile beraber 19 - 7 - 934 Per -
şembe gÜnÜ saat 10 da Bakır
köy Barut Fabrikalarında Sa
tmalma Komisyonuna müra -
caatları. (531) (3923) 
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dan u.ada; sanat eseri metuup olduğu 
milletin damgasnu la§ır. Miltl hayatı, 
milli ıuuru, milli emeli ifade ederek ayni 
valanm bütün evlitlanru birleştirmeğe 
yardım eder. Fa.icat sanat ayni vatanın 
fertlerini biribirine yaklattırmakla kal • 
maz, tellin hudutları geçer. Milletleri 
de yaklathrabilir. Sanat bütün İnsanlar 
tarafından anla§ılabilen i.lem~iaııiıl bir 
lisandır. Hele musiki gibi zekadan ziya· 
de hisse hitap eden sanat, sayısız diHer· 
le konuıur. 

Bunun içindir ki Büyük Türk inkılabı 
güzel sanata, sanat harsma büyük bir 
ehemmiyet vermiş ve inkılap maarifi Av
rupa'ya musiki, resim, heyV.,ltraşlık tah
sili için bir çok gençler göndermiştir. 

Askerlikte, kahramanlrkta, yüksek 
kalplilikte kendisini dünyaya tanıtan 
Büyük Türk Milleti, ilim ve .sanal saha· 
ıında da lıendisini tarutmağa batladı. 

Milliyet'in romanı: 25 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
geçkin sakallı takım kumandanı 1 
da aldığının yarısından azını muh
tarlara geçti. Kamburları çıkmıt 
muhtarlar da aldıklarının yüzde 
birini halka dağıttılar • 

sual olunmazdı da ondan. 
Kaymakamın evi Denizli ho

rozwıa kadar katırlanır, ceza rei • 
sinin evi mangal maşasına kadar 
beygirlenir, tahılirat katibinin, miıd 
deiumuminin evi aptesane süpür· 
gesine kadar eşeklenir de ötede 
parası ve arkası olanlar durur mu? 

Ve bir paniktir b~ladı. 
Panik başlamaz da ne olur? 
Daha dün sabah, alaca aydın· 

lıkta mahalle camiine sabah na.
mazına gidenler gözleııile gördü • 
!er: Kaymakamın hanımı giyin· 
mif kutanmıf, sarınmış sarmalan
mıf, bir katırda. Kaynanası ~ifte 
yorgana bürıinmüş, bir kalırda. 
Çocuğu bir ka.tırda. Besleme.i bir 
katırda. Bavulları sandıkları De • 
nizli horozu ile iki tavuğu bir ka
tı.ıda. 

Ve her katırın batında kuyru· 
ğunda iki üç kifi. Dağ yolunu tut· 
muf, çekip gitmi,lerdi. 

Demek bombardıman olacağı 
dünden biliniyorclu. Öyle idi de ni
ye halka dünden haber verme • 
mi~lercli? 0s"1:mlı devrinin hi1< • • 
mcti hükf,meli ! Ve o hikmetten 

Kaymakıunın pencereden it ı • 
te, it te kuyruğuna sisteminde bu. 
yurduğu buyuruğu itilen paralı 
ve arkalı kimseler yallah ! Dı. 
yince yürümeğe batladılar. Kala 
kala kimsesiz çocuklar, fakir ıhti· 
yarlar, erkeksiz hastalar kaldı. 
Bereket versin pıçakçı ihtiyar Sa
lih ustanın topal beygirine. Ziver 
ustanın çocukluk ve mahalle ar • 
kadaşı olan bu koca ihtiyar bey • 
girini yakalayınca Sansarosun ka
pısına dayandı. Beygirin aolunıı 
henüz öğütülmemiş bir mısır tor • 
baM sardı. Sağına bir küfe bağ -
ladı , küfenin içine kalın bir yor
gan koydu ve Sansarosu içine o • 
turtup yorganı bafına çektı. Bey-

EKMEKCI 
Hamide hanrmın kocan öldi 15 sene ekmekleri, Murat beyin fınnmdan .• Köy· 

olmuttu. Bir tek oğlu vardı. Se.bit. Ev- de en p.İJkin ekmek çıkaran fırından. 
kafta memurdu. Eskiden Aııadolukava• - Hem de pahalı veriyor. 
ğ.nda otururlardı. Son zamanlarda orada - Nusrat Beyler, Kanmdan bizden 
ki bağlannı, evlerini satıp Erenköyün· on para fazlasile alıyorlanruş. 
de Sahrayi ceditte dört odalı bir ev sa• - Hem çarşıda bu adam için iyi sÖy• 
tın almışlar, ana oğul ba§lanm sokmu§• )emiyorlar. 
lardı. Hamide hanmım merhum ko- 1 - Ne gibi? 
casmdan muhassas biraz maaıı vardı. Öğ - Çapkının biri, rrz düımamnın biri· 
lu da aydan aya eline epeyce para geti· mit. 
riyordu. Gül &ibi geçinip gidiyorlardı. - Eh, ondan bize ne .. Benim iki elim 
Kadm oğlunu evlendirmek niyetinde idi; yamma gelecek adamcağızm bir kötulü· 
fakat zamane krzlarından eve~ o- ğünü görmedim. Hüseyin iyi adamdır. 
lan &elin hanımla imtizaç edip edemiye- Bu ıöz, delikanlının büsbütün kafall• 
ceğini dü§Ünerek bu işe bir türlü karar m kızdırdı: 
veremiyor, arzusu kuvveden file çıkını· - ly; adam, kötü adam, ben bu herif· 
yordu. Sabit te bu hususla pek iştihalı ten ekmek almıyaağnıı, seni de bir da· 
<leğildi. Annesi cebbar, çalışkan, hamarat ha onunla konufturmıyacağım vesselam. 
bir kadmdı. Yemeği güzelce piJiriyor, - A, delinin zoruna bak. Herifcağız• 
çama91n sakızlar gibi yıkıyor, ütüsü dan ne istiyorsun. Ben, genç taııe değİ· 
yapılıyor, elbiseleri muntazaman silinip lim ki beni kıskanıyorsun. 
süprülüyordu. Ak§'>'Dları birkaç türlü ye- - Bilmem, hem fazla lakırdı da iste• 
melde dolu masada yemeğini yedikten mem .• 
ıonra çarşafları mis gibi sabun kokan - A .. Sen heni namuuuz yerine ko· 
temiz karyolasına çekilerek istirahate da- yuyorsun. Doğı.rr, hüyüt, meydana çıkar, 
lıyordu. Şu hale bakılırsa ana, oğul, ekmek sahibi olduktan 50ııra bir de a• 
dertleri olmadan ya§ayan iki bahtiyar naya hakaret ha .. Ben senin bu z...-t zur 
aamlırdı. Halbuki dertıı:iz insan olmaz tunu çekemem, başının çaresine bak-
clerler. Bu çok doğrudur. Hamide hanım, - Ne demek istiyorsun, beni evinden 
krrk beşine basın•§ hu ihtiyar la.dın, ıa· kovuyor musun? 
hahları kapıya elemek getiren tablakar - Namussuz ananın evinde oturulmaz. 
Hüseyni seviyordu. ilk günler, onun a· Sabit, ertesi gün eşyalanru alıp ls· 
daleleri kuvvetli vücuduna dikkat etmiş, tanbul tarafında bir odaya yerleıti. 
ıanra etli yüzünü, kaim ensesini, gözle- Hamide hannn, meydanı bo§ bulunca 
rini, pos ve kıvrık bıyıklarrm süzmüı, ne yapb, cüz'i maaş.ile geçinebildi mi? 
ekmekçinin ölen kocası Fer hada ben~e· parası yetişmediği için ekmekci ile vere· 
diğini görünce içine bir ateıtir düşmÜ§· şiye muameleye mi girişti. Orasını bil· 
tü. miyon.ız; fakat bu yüzden bir gencin 

Haınide hanımı kocası öldükten ıon• müstakbel saadeti zedelenmiş, huzuru 
ra çok istiyenler olmuttu. Süli.leseinde kaçmış, Sabit bekar odalarında yaşayan 
gerek kadm, gerek erkek iki defa ev· bir zavallı olmu!ltu. 
!enen olmadığından bütütn talipleri red· Kari! Felaket mefhumunu büyültme· 
detmiı, çocuğunu Üvey haha eline atmak ğe hacet yoldur. O, bazım ihtiyar bir 
istememişti. Dulluğunu ağaçla olup vak· kadın sevdası :ıeklinde de tecelli edive-
ti geçen bir meyva gibi çürütüyordu. rir! 

A . . tabi-'-"- H'· · k O. N. 
nneıımn i:L&öI" useyıne arıı 

başlıyan meyli, Sabitin gözünden kaçma- ' rt b l H • • A k • 
mııtı. Sabahlan erkenden Sahrayicedit s an u arıcı s erı 
yolundan arabasile ağır ağrr gelen Hü- Kıtaat ilanları. 
aeyin evlerine yaklaşınca hazin hazin 
ıslık çalıyor, dertli dertli yürüyordu. A· Hava kıtaatı ihtiyacı için 
dam d~ çapkın m• çapkındı: Gözleri Eskic.ehir Tayyare Alayında 
velfecn okuyordu. Çapkın ın-.larcla " • 
ıevda, kadına musallat olmak bir hasta· üç adet SU deposu ınşası kapa· 
Irk ıibidir. Onun için bu kabil adamlar Iı zarfla münakasaya konul· 
genç, ihtiyar ayrrt etmezler, her gördük· Ş l • • ·· 
\eri kachru baştan çıkarmağa bakarlar. muştur. artname erını gor· 
Acaba Hamide harumm, dalında kemale mek isteyenlerin her gün öğ· 
eri~ v~ti geçen dulluk meyvesini Hü· leden •sonra ve münakasaya 
seyın mı koparacakh? • • • • 

Sabit, bu teMikey; sezince beyni dön- ıştirak edeceklerın 11-8-934 
dü. Herife sert muamele etmeğe ba~la· cumartesi günü saat 10,5 da 
di; fakat a_nneoi, ölen kocas~a s~d!k ka· teminatlarile birlikte M. M. 
lıp evlemnıyen dul kadın H useymı sev• .• 
mekte ısrar ediyor, içindeki atcf günden V. Sa. Al. Ko. Rs. muracaat 
gÜ~.ziy~.dele_şirordu: Sabahları ara~ ları. (4) (3995) 
~·~~· .. Hu$eyının ıslıgrnı duyunca baJOr- * • • 

1 
1 

tusunu, mantosunu aleli.c:ele üzerine ala .. 
rak hemen yol başına koşuyor: Hava kıtaatı ihtiyacı için 1 

- Hüseyin efendi, iki tane veriniz. Eskişehir Hava Mektebinde 
diye herife cilvelec yapryordu. nazari bir dershane inşası ka-

Bayram günü, annesinin ekmekçiye 1 
kapıdan penbe boyalı bir yazma mendil palı zarfla münakasaya konul· 
verdiğini gören Sabitin tereddütleri hüs- muştur •• Şartnameleri gÖr· 
bütün kuvvetlenmiı, annesinin teklen mek isteyenlerin her gun·· ögv. 
merhum hahasma benziyen Hüseyni sev• 
diğine hiç §Üpheıi kalmamıştı. Bu, böyle leden sonra ve münakasaya 
ol.m.yacaktı. Kendisi bunu hissettiği hal· ictirak edeceklerin 12-8-934 
de fena bir vaziy-ette kalıyordu. Bir gün " 
annesinin karşısına geçti: pazar günü saat 10,5 da temi· 

- Bizim ekmekçi ekmekleri hamur natlarile birlikte M. M. Ve. 
getiriyor, bu herifi değiştirelim. dedi. Sa. Al. Ko na müracaatları 

Hamide hanım bir tuhaf oldu: 
- A .. dedi. Bilakis oğlum, Hü..,yinin (5) (3996) 

ve -- --·-
Sigortalarınızı Gz.latada Unyon Hanında Kain 
0 N YON SiGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yapbrmaymrz. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 3836 

girin üstüne de Sansarosun anası 
ve çocukluk arkad~ının kızı Gül
beniz'i bindirdi. Her yanını sar • 
dı. 

- Dağı aşacağız, da! O tüme, 
iyi sarın! 

- Kaplan reis??? 
Sıksa kadının bu yarım sorgu· 

su Salih ustann içini sızlattı. 
- Meraklanma. Ferman çıktı. 

Dağlardakiler muharebeye git· 
mek için teslim olurlarsa affolu • 
nacak. Senin reis te bu hafta tes • 
!im olmuf, cepheye gitmİf. Ben 
yerinden ifittinı. Anıma çabuk ol. 

- Yenge neye binecek? 
- Sen ona karışma. Bizımkı 

daha benden dinç. Biz ikimiz ya· 
ya gideceğiz. Sizi yedekliyece • 
ğiz. 

- Nereye gideceğiz? 
- Bilmem. Hele bir donanma 

atefinden kurtulalım. Dağın üst 
yakasını atalım. 

- Erzuruma mı? 
- Erzurum bizde değil ki. 
- Erzincana mı? 
- Eğer bizde ise oraya. 
- Değilse??!! 
Buna cevap vermeğe meydan 

kalmadı. B'r keskin gürültü kasa
bayı sarstı. llk gülleler deniz ke
narındaki ağaçlı kayalıklara çarp
mıftı. Bir gülle ça.rfının ortasına 

düştü. 
Salih ustanın dört kitilik kerva· 

nı yan sokaklardan dağ yolunu 
tutmağa bakıyordu. 

Birdenbire bir evin kapısı açıl· 
dı. Genç bir kadın içi bombot bir 
tahta beşik uzatıp haykırdı: 

- Bunu da beygire sarın. Yav· 
rumu kurtaralım. 

- Gelin! bunun içinde çocuk 
yok! 

- Yok mu? Çocuğum ne oldu 
ya?!!! 

Altı aylık çocuğunu oda kapısı
nın etiğinde unutm~ ta çocuk di· 
ye bot be.iğini kapınca sokağa uğ· 
ramıf. 

Bir başka kadın bir pencereden 
sarkıp yalvardı: 

- Aman! Malım mülküm size 
emanet. Alın bunu küfeye koyun. 
.Sen de şimdi geliyorum. 

Pencereden para, efya torbası 
diye uzattığı şey bir çocuk oturağı 
idi. 

Bir topal adam Salih ustayı 
durdurdu. Bir oda kapısı kanadı 
uzattı. 

- Bunu beygirin bir yanına sar. 
- Ne olacak bu?! 
Bugünkü kıt havası iyi ama, da· 

ğı çıkınca değişir. Kop'u geçemez 
siniz. O vakit beygire bağlar, ln
za.k gihi kullanırsınız. 

Bugünkü program 
223 Khz. VARŞOVA, 1345 m . 

20,15: Keman konseri. (piya.no refakatile.) 
20,40: Pli.k. 20,50: Spor habe rleri. 21,12: Ha
fif muıik.i. (pHi.k .. ) - Haberler. 22,12: Sop
ran muagnniye tarafından ,arlular. 22,30: 
Piyano konaeri. 23,: Tavtan avına dair konfe
rans. 23,15: Dans !musikisi. 

823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz ne~riyKb. 19,0S: Orkestra 

konseri. 20: Üniversite. 20,15: Radyo orkestra 
ıı. 21: Konferans. 22,15; Keman lıtonıeri. 21,45 
Mu.ahabe. 22: Leharın eserlerinden taıannili 
konser. 23: Haberler. 23,30: Kah•ehaoe muıi· 
kiai. 

230 Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. 
A•uıturya neıri7atı. 21: Haberler. 21,20: 

Avusturyalı eserlerinden konser. 21,35: Musa• 
habe. 21,40: Konserin devamı. 22,30: Piyaao 
konseri. 22,45: Plik. 23: Mondrof banyola· 
rından naklen konser. 

638 Kbz. PRAG, 470 R4 
21,30: Musahabe. 22: aHberlel". 22,15: Ül"· 

kestra konsel"i. 23: aHberler, 23,15: Plak. 
23,45: Haberler. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m . 
20: Taııanni. - Musahabe. 21: Opel"et tem

aili. "Orlaw" 23: Haberler. - Dana plıi.klarr. 
24: Kahvehane konteri. 

175 Khz. MOSKOV A, 1714 m. 
17,30: Musahabe. 18,30: Musahabe, 19,30: 

Muıahabe. - Tagannili konter. ve ıolo keman 
konteri. 21: Edebi netrjyat. - Konıe taganni 
li. 22: A.hna.nca neıriyat. 23,0S: Fran11zca. 24, 
05: İıpa.nyolcar 

40wKhz. MOSKOVA, 748 m. 
19,30: Konser. 22: Dans musikisi. 
545 Kh>. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19.30: Bu.dapethı konser orkeıtraır, 20,50: 

Hikiyeler, 21,20: Olsa Torokoff • Tiedebera· 
in konıeri. 21,50: Büyük radyo tiyatrosu. 
23: Toll a.iııan takuru. 24: anı musikisi. 

191 Kbz. Deutıchlandsender 1571 m. 
21,15: "Bayreu.th,, isimli mikrafon netriya

lı. 22,15: 'Napp,, isimli plılk. netriyatr. 23: Ha· 
herler, 23,30: Neşe!~ nefrİyat. 23,45: Deniz 
haberleri. 24: Breslaudan danı musikisi. 

950 Khz. BRESLAU 316 m. 
20: Alman ıa;kıları, 21: Neıeli konser, 

23,20: Kısa dalga amatörleri İçin teknik, 23 
55: Au1rust Rıeuss'un eserlerinden konter, 
24,40: Armonik konseri, 

592 Khz. ViYANA 507 
20,40: Askeri konser. 22,15: Müsahabe •e 

musiki, 23: Aktualite, 23,15: Esperanto. 23. 
30: Hıtberler. 23,SO: Holzer radyo orkestra•• 
1: Dana musikisi. 

Deniz yolları 
iŞLETMESİ 

Acenteleri : Karaköy KÖprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

~--•Han. Tel 22740 ~--ı 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 18 Tem
muz ÇARŞAMBA 19 da Sir
keci rıhtımından kalkacaktır. 

(3971) 

Trabzon Sür'at 
Yolu 

ERZURUM vapuru 19 Tem· 
muz PERŞEMBE 20 de Ga· 
lata rıhtımından kalkacak. Gi
dişte lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho
pa'ya. Dönüşte bunlara ilave
ten Pazar, Of, Polatane'ye uğ
rayacaktır. (3987) 

Bartın Yolu 
BURSA vapunı 19 Temmuz 

PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rrhtımmdan kalkacaktır. (3988) 

,..ım:ı: ................. . 

Aarın urndesi "MiLLiYET" tir. 

'ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için Hariç için 

L K. L. K. 
3 ayhiı •••• , • • • 4 - 8 -
6 ,. • • • • • • • • 7 50 14 -

12 it •••••••• 14 - 28 -

Gelen e•ralıı: geri •erilmez.- Müddeti 
ıeçen nüshaJar 10 kuruttur.- Gazete Te 
matbaa.ya ait iıler için müdiriyete müra· 
caat edilir. Ga.zetemiz ili.nların mes'uliye· 
tini ka'bul etmez. 

- Sen geliyor musun? 
- Gözümü Bingazide kaybet-

tim. Bacağım Balkanlarda kaldı. 
Bu sefer de Karadenizin kenarın· 
da can vereyim. Eğer çıkacak bir 
canım varsa .•• 

Pis bir koku bütütn havayı dol
durmuştu. 

Zırhlıların yüksek feveranlı gül
lelerinden çıkan gazlaT insanı ne· 
fes alamaz bir hale getiriyordu. 
Biraz hızlandılar, dereye girdiler 
ve yokuşu tırmanmağa başladılar. 
Bombardıman bütün tiddetini al 

mıştı. Daha doğrusu bu bir harp 
değildi. Donanmanın topçusu bir 
bahar ınanevı·asında atq idmanı ya 
pıyordu. htiyar Salih usta arka· 
da. Karısı önde ve beygirin yula
rı elinde. Nefes nefese yamacın do
ruğuna çıktılar. Orada bir dizi ka· 
ya ve bir sürü kuru ağaç vardı ve 
şöyle böyle bir meydanlık.. 

Yüzlerce çoluk çocuk, genç ihti· 
yar bu meydanlığı bir mahşer kom· 
primesi haline gitirmifti. Ağlıyan 
konutan, bağıran, susan, düşünen. 

Şark Demiryol 
lstanbula tenezzüh treni 
Meşrutiyetin ilanı bayroon.' 

betile 22 temmuz pazar günu 
miryollan idaresi tarafmdan E. 
Trakyadan lstanbula aşağı~a~,..
nameye tevf1kan bir tenezzüh 
tip edilmiş tir: 

HUSUSi TENEZZÜH 'f 
E elime şehir kalkıf 
Edirne ,, 
Pityon ,, 
UzunJ<öprü ,. 
Pehlivanköy ,. 
Al pullu ,, 
Lüleburgaz ,. 
Seyitler ,. 
Muratlı ,, 
Çorlu ,. 
Çerkesköy ,. 
Sinekli ,. 
Kabakça " 
Çataka .. 
Hadımköy ,, 
lspartakule ,. 
K. Çelanece ,. 
Yeşilköy ,, 
Bakırköy ,, 
Yedikule ,. 
Samatya ,, 
Kum.kapı ,, 

ta 

1 atanı.ut v...-ı§ f 
Bu trende her smrkan ar~Bir 

nelmilel Yataklı Vagonlar l ":;',ıl, , 
rafından tahsis edilen tentıl"'llla 
büfe • vagonu hulunacaktrr . ..;Iıi ,poı 

Bu tenezzüh treninin tah liJMta 
sebetile hatbn bütün mevk f. 
yolculara lıııtanbul için gidiş v~,ı.ekt 
)arak aşağıda gösterilen fevk,..... rler 
zilatlı biletler verilecektir. ı" Üe 

• Edirneşehir ve Edirne • ,,., 
1 uzunköprü, Pehlivanköy, AlP"'j::iı. n 

lareli, Taşağıl ve Babaeskiden "il' t 
la gidiş • gelif: ıJ4 bil 
1 nci mevki ·- 8,- f. 4 
2 nci ,. 6,- V 
3 ncü ,, 4, .. 

• Lüleburgaz, Seyitler, Mu 
lu ve Çerkesköyden lstanbul• 
liş: 

1 nci mevki - 6,· "f, 
2 n<:i ,, 4,50 
3 ncü ,, J,.. i 

• Sinekli, Kabakça, Çatal.-, b 
köy ve l spartakuleden l ıtaııı.oJll ili s 
geliş: ı1iı 

1 nci mevki ••• 4,· "f. ki 
2nci" 3,-
3 ncü ,, 2,- . 1 Ba 

Yukarda gösterilen işbu f 
met ve avdet ücretlerı1e bil· -..ıı "ya 
gileri ihtiva etmekte olup bÜY"' k 
olanlarla 4 ya§ından yukarı ç .,. 
kmda tatbik edilecektir. 4 ~~ 0

• 

aıağı çocuklar meccanen ""'""' İşa 
ceklerdir. 

Bu biletler kayide tabi 
nakliyatına, hak bahtetmezler· 

Tenezzüh biletleri azimetle. 
yukarıda yazdı hususi trende ~ ~ 
dir. Avdette ise, Şark Sür'at-· 
tesna 28 Temmuz 1934 tarih 
.i gönü sabahı 106 No. lu tre11. 
olduğu halde bililmum tremer 
teberdirleı-. - ~ 

Tenezzüh biletleri 16 T~..ı 
tarihinden itibaren Şark D....,~'llivo::I 
istasyon gişelerinde salda~ 

Hususi trende yerler mah";"" 
ğundan yolcuların tenezzüh iri' 
rini vaktile tedarik etmeleri S
lunur, 

MODO"'·•-.:ı 

YENi NEŞRlY AT. 

Holivut 
Holivut'uıı 18 temmuz nü 

zel resimler -.e en aoın sineına 
ri ile intişar etmiıtir. 

DOKTOR 

GeJ~~~k.!!!1~ 
karıısmda Sahne sokağında 3 

ralı apartınıanda 1 n~I 

Doktor 

HORHORU ı 
fil 19· 

llergün akşama kadar hastaları tP k' 
önü Valide kıraath•nesi yanıııd •L 
avcnehanesinde tedavi eder. ,, 

Telefon: 24131 - ( 2JV 

Hava güzeldi. Gü~e;-;ı~ 
kar, yol aldıkça kah~ 
Katırlar, beygirler dizlerııı' 
batıyorlardı. ı9, 

Topalın verdiği kapı ;I,~~·; 
kızak ettiler. Salih usta "J. or~ 
basını yastık yaptı. Bir yo "" 
di. Nöbet ateşleri içiııcl'.) 20 
Gülbeniz'i yatı~dı. ~~~ı:ı'. ~ 
Sansarosu verdı. ötekı ık1 ~.h· 1 

';, .. 
la örttü. Topal beygir ye r ICb 
ce kar üstünde daha koiıı.1 .. 1• ..... 
ğe batladı. ·JI. l'ıak. 

Bom bot bir köye geld~ ~ 
Bombot köyde bir kô ~ 

ba,ka kimsecikler yoktu• '1"~1 
kiti olduğu gibi bırakıl~ •. 
!erine dağıldı. Kötürüııı"11 

fırlamıf, dili tutulmut, b" 
kolu ile bir fey kucaklı~ t 
miyen, bir sevgili eV'lıı. 
Halbuki kötürüm üç dört 
sır ekmeğini kucaklamıf~ 
almasınlar diye korkuY0 o 

D . d ıı.tl ··~ enızden bombar ıııı .ı. 1 ' 

karadan da ilerliyorlard1• /J ~; 
Eğer böyle olmasaY'!:Jı~ •a!~i 

kiti bu bot köyde kala ~··.~ 
Bir kadın çtldırmıfçaaına k°'u

yor ve yürekler paralıyordu: iki 
yatındaki çocuğunu mutfağa kilit 
lemif ve orada unutmuttu. 

Ve bu tepeden bakmca güllerin 
en çok kendi mahallesinde duman· , 
lar çıkardığını görüyordu. 

Gece b1r fırtına ba~lıı.~:~ ·~ 
Seherle beraber bir ";,r, 11;) ~ı 

ğı koptu. Bir kadın do 9s. 
iki erkek donmuştu. . ,,ıJ 21 

-Bıt 



ÇARŞAMBA 18 TEMMUZ 

; 1 a dalgalı Viyana 
:kıs~. dalgcılı radyo istasyonla
r"' gunderı güne dah" lazla ehem 
lf et verildiğine ve her tmalt" ye-

Avrupa radyolarının 
Son vaziyeti 

Yüksek ve orta dalga
lardaki merkezler 

İstanbul radyosunda oda '( R d H b l :-·: 
musikisi konserleri \ _ a yo a er erı J 

lstanbul radyosu iki hal tada bir \O •t · h E •Ü ld b 1 b · k 
garp musikisi programı ada roı vıc yı e aş aya ııece 
musikisine hasretmektedir. Garp Temmuz ayında küşat resmi ic· 

- S - Ankara (Türkiye) 1403 214 

M. Khz. lat.aayonlat' -----s 
60 

taların inşa edilerek no•riya• 
.nıld • ._,. • 

Sovyet Rusyanm in"" edilmekte Athlone (lrlanda) 531 
565 

T- Bar•elon EAJ 1 (lapan.ya) 3n ,4 795 
olan postalarından biri de 857 met· [ Bari (Jıaı,.) 283,3 1059 

s 
20 

musiki üstatlarının en meşhur ve ta ra edileceği haber verilen 150 ki· 

mamen klasik eserlerile süslenen lovatlık yüksek dalgalı Droitwich 1': ıgına ,ahit oluyoruz. Bu ne· 

rataayonlarırı rnğal ·1 d .- ması e e ye-
relik Tourtkoul postasıdır. Kudre- B••ı••• (Yugoaı .. ,..) 437,3 

686 
• Berlin (Almanya) 356.7 841 

tı zayıf olacağı bildiriliyor ise de Beromünater (lıviçre) 539,61 556 

2.S 
100 
60 
ı2 
20 
13.S 
60 
32 
15 
15 
12 
ı20 

bu akşamlarda ekseriyet lstanbul lngiliz postası eylfıle kadar neftİ· 
konservatuvan profesörlerinden yata ba,lıyamıyacağı bildirilmek• 

Cemal Reşit, Ltişinski, izzet Nezih, tedir. Mezkur posta tamamen itle 
h.enüz ne kadar ol.l..:<... bildi • 

1 
Bordeous-Lafayette (Fr.) 278,6 1077 f'kan radyo modellerine kua dal 

1 nıerkezleri alacak tertibahn 
ve edileceği pek tabiidir. 

ı UU!;U. Braao• (Romanya) 1875 160 
rı memektedir. Bratislan (Çoko•I ... ) 298,8 !004 

Bu dalgalardaki son Sovyet pos- \ Brealou (Almanya) 315,8 950 
ve Mesut Cemil beyler ça:makta· meğe hazır bir vaziyette olduğu 
dır. Şimdiye kadar çalınan eserle- hald~ İngiltere Ba,velcili ile Posta 

n ll'elen haherlerde Viyanada 
dalgalı bir radyo Utasyo 

tas Brün (Çekoslovakya) 325,4 922 
ı ~ene 857 metrede şimdi İfliyen Brük .. ı ı (Belçika) 483,9 620 

10 kılovatlık Werschneudinsk İs· ı Brüksel il (Belçika) 321,9 932 
rin ba1lıcaları şunlardır: Umum Müdürü ey!Ukle açılma me 

• 1 k rasimının yapılmasını münasip 

faa[' 11U· 
• ıyet~ geçirilmif oldağu bil-
mektedı~. Mezkür merkez Vi
nın eskiden 17 kilovat ·ı 

t Bükret (Romanya) 364.S 823 
·asyonudur. Ileroe bu merkez 50 Budapeat (Macari•tan) 549,5 546 

kilovat ile çalışacaktır. C•xair 318,8 941 

841 metrede halen 1 kilovatlık Da•(:'.·~.i::~~:)01 1soo 200 . JO 

12 

(Schumann)ın pıyano u uar-
teti ( Beethoven)İn iki triyosu ve görmüflerdir. 

iki ~iyanolu kuarteti, (Mozart)~n Sovyetlerde dinleyiciler 
h" R ı e ça. 

Norveçin Tinmark postası pek ya- Deuhchlanaender ( Alm) 1571 191 60 

k d 
Dniepropıl"trovak (So•yet 328.6 913 10 

iki triyo bir duosu, ( Beethoven)ın Son istatistiklere nazaran Sov • 

yaylı triyosu, (Schubert)in (Forel- yet Rusyadaki abonelerin m~ktarı 
len) isimli kente.ti, ( Are~sk) iki buçuk milyona baliğ olmakta· 

( Rachmaninol) trıyoları, bırçok dır. Şu hesaba göre radyodan isti· 

ın a 10 kilovat olarak neşriyat ya Floronce (ltalya) 491,8 610 20 
pacaktır. Frankfurt (Almanya) 2.51 1195 17 

Freiburc (Almanya) 251 1195 5 

, gı osehügel P<»tasınd 
ırı tadil. ·ı a yapı. 

at ı e vücudq getirilmşi-

sonatlar ~ muhtelif (solo )lar ve- fade edenler takriben on iki mil • 
yondur. 

' ' • Bunun altında. gene 20 kilovat- Geno .. (ltalra) 304,3 986 lO aJ>a r J k Gleivitx ( Alman7a) 243,7 1231 5 

I~ İr kqç ı Rostow Sovyet postasına tesa• Götoborr (la••<) 318,8 94ı 10 
. . •ene evvele kadar Vi a d' f Gra• (Avuıturya) 338.6 886 7 

nıili ıda zayıl ltudrette brr k daly • ıi ederiz. Tulumevci 845 metre "20 Temmuz akf<l'"• Viyana radyosıın• Grenoble (Fr•n••). 309,9 968 20 
t . ısa ga- olan bu istasyon telsiz telgraf mer- da verilecek konseri idare edecek Ham burs ( Almanr•) 331,9 904 100 

saire .. 
Geçen halta da Mesut Cemil ve 

Jl.1 uhittin Sadık beyler taralınd an 
(Haendel) irı Avrııpada da nadir. 
dinlenen bir eseri, iki viyolonsel ı
çin yazılmış olan çok güzel bir so
natı çalındı. 

Stratosferden radyo ile muhabere 
,;ı.l' 1 a ne,rıyat yapmıf ise de bu k J olan Maks Şönher Helsinki (F•nlandi7a) 335,2 895 10 
vı.iıı!:' tanın pek uzaklardan d"-' ez erinden fazlaca mütesair oldu- Hilvenum (Fel•menk) 301,5 995 20 
v• •ekt • -J ımen- ğundan iyi dinlemek kabil olmı- Bu cuma Fener bahçe Hörby (loveç) 265,3 

1131 
lO 

;.i l e~ ~ıy~e Avuaturyadaki anı yor. !.tanbul (Türk;7e) 1613 186 5 
r er ırı b a stadından nakil Juan-lu-Pina (Fransa) 240,2 1249 2 

• n ır mefgafe olm Kahire (Mmr) 484 620 20 
• "ıdile çaltflırılmakt 'd' ;•ı !"ak. Bu daJ.gaya kom~u olan 1 kilo- Haber aldığımıza göre önümüz- Kalundborr (Danimark) 1261 2:ıa 75 
ull~ ın kudreti fazl a ı ı. .erıı pos- vatlık Budapefte 833 metredir. Biz b h Katovico (Polon7a) 395,8 75

8 12 

n 
lıl'tr taraftan h . a olmak ıtibarile den hiç alınamıyor. deki Cuma günü Fener a çe sta- Kaun•• (Lithuanya) 1935 ıs5 7 

a zı m" k" d d A ...... 11 1 1 k Kharkov 1 (Sovyet) 1345 223 20 
• ,ı bildiri/' T um urı olaca. Onun tam yanında 825 metre ın a vu:.-.urya 1 ar a yapı aca Kharkov ıı (Sovyet) 253,2 1185 ıo 
V •yor. ulumevc • 49 futbol maçı geçenlerde olduğu gibi K; .. (Sovret) 415, 

722 100 
' ıt 4 sa t• ı met- ve 50 kilovatlık SweJldloswsk Koot•ijk (Felem..uk) 1875 160 50 

Bundan sonraki konserler hak
kmda okuyuculanmıza daha ev
L•el ve hüliisa halinde malumat ve-

V • 11 ımetre Üzerine teab 't _J• (R W S( ) S k Istanbul radyosu vaşıtasile mahal- Königıbers (Almanya) 291 1031 60 
- ~'il 'Yana fİmdUik h , L ! cuı- • 1 itaretli ovyet mer e• Kr .. nodar (Sovyet) 285,7 1050 10 

u~at ya ususı <>1r rıe,- zi iyi alındığı halde telsizlerden !ine nakledilmek auretile netredi • Lahti (Fenland;ya) ı8o7 166 40 

a 'i u Pmayıp sadece Brisanıber f••laca ta.cı'zata maruzdur. lecektir. Geçen sefer de Avustur- Lanr•nberr (Alm&nJa) 455,9 6Sa: .:: Parede (Portekb<) 
, ,,ClllQ programını --L.!ı g -..&. Leipzıc (A.lman1a) 382,2 7 Paris P.T. T. (Fransa) 

• ""-·red k '"""' suret'[ alılar ı'le a--da yapılan maç L•nin•rat ı (So•••t) ı224 245 ıoo (P p · · ) • V'"i' ece tir. 1 e Bunun altındakı' dalg- '-nn '-•f. y • ~~ • , 040 10 Paria o•te armen 
OER ata Kil k ho • • • • Leniaırat 11 (SoYyet) 288.5 1 Paria (Radyo-Pari.) 

2 · l nakledı'lmı't ve pe ta gıtimıttı. L'JI p T T (F ) 247,3 1213 5 • lfaret . b fesi Sovyetlere tahsis olnnmu, de- • • • . . ranH s Petrozavodak (Sovyet) 
jııki halde Yal l u Yeni posta fİm· latanbuldan uzak bulunanlar bil. Ljubljana (Yuro.ı .. .,..) 569,3 527 Poxnan (Polonya) 

.~ı.fmbe il'''-'-: 11illZ P<ı>:arteai &le per. nebilir. Arada bir kaç baıpka mer- d de . . London National 50 Prag (Çeko.ı .. 1a) 

.,...- um_,, e ı._ k hassa bundan azami erece ıstı- (B. Britanra) 291,ı 1149 Pra• 
ul 8-hle 16 :ı. 2a"1'<ırnları flfan. ez müstesna olmak tartile ıki.mi· ak Lnndon R-ional Radio-Lyon (F~anaa) 

, :.. «<> O 2 • '- fade ettiklerini g ........... maçm n - -· 878 so ı . v · ında di;;.... Vı' ve 1 İte 24 a- ııen Sovyet postaları tarafından ;.. -y- (B. Britan7a) 342,1 Reykjavik ( xlomda) 

ki "~' Yana -. !inden 90nra bil<l-irmitlerdi. Lükaemburı 1304 230 150 Riaa (Letonra) 
C1 edecekti' programını ğaJ olunmu,tur. Lemberıı (Polon7a) 377,4 795 16 Roma (ltalya) 

ı 8 r. 648 ıs a l Birincisi 824 metrede ve RW Lyon (Fransa) 463 llo•to• (Don Sovyet) 
!iıl~ • ernıkret e ll'ÜrıJiiz Ve hl....~ .. Madona (Letonra) 271,7 1104 20 Soli.nik (Yuani•tan) 
iifP:" , . erı S<ıtlerd ba -f<Ull U• 24 İşaretli 10 kilomatlık Smoensk Maraôlya P.T.T.(Fra.,..) 400.S 749 5 Scotti.h Naı;on•l 
üyiit 'Yananın ll'Üzel 

11
e • mevsimde istasyonudur. 789 buçuk metrede Midland Rea;oual 25 (B. Britanya) 

~ ek nıu''nık" ol ep'ıyatını di-'e- (B. Britanya) 391,l 767 Scotti.h Reaional 
.T _J un k "' RW 21 ( 1) i•aretli Erivan postası Milano 1 (ltalya) 368,6 814 so (B. Britanya) 
4 y~ Bir ,.__ c:rca hr. k MHano il (ltalya) 222,6 1348 4 s;mferopol (So•yet) 
yaY' .işare~ti'le 've",· e evvele kadar OER eza 10 kilovat ile çalıfır. M;nık (So•y•t) 1442 208 ıoo Smolen•k (Sovyet) 

l ""' L_ 765 d h J' • Jd J 3B ıoo Sottens (l .. içre) 
• • IJll. OllQt(ık , ,:_-nQ raaa dalgalı Q,8 metre e a 1 ıma e O an Min•k R. V. 10 208,6 14 Stalino (Sovret) 
.,... il f:iiıı[ _, 11""'Y011 çallfhğırıda ba Çekoslovakyanın Slovakya isimli MontpeJlôer P.T.T. 224 1339 s Straabours (F•·•n••) 

er• tı1··.ı e,.,e /ıa.scıs "' • (Fransa) 257,1 1167 ı5 Stockholm (ineç) 
tte. """eıi l.. <aetlerle <h!.... 30 kilovatlık merkezi bunlar ara• Monte C.neri (lniçre) Stutt,art (Almanya) 

".A_ "il tnerk k e-•• Mor•T•lı:a -O•tr•v•· 1 ıP'IClrt d' l • ez pe uzakJ, sında en iyi alınabilecek bir İstas- (Çekoalo .. ı.1a) 259,1 1185 11,2 Sundavall ( ••oç) 

~Ji :ıq~~ 'i.._nt~ordu. Fak<lt o zama ar- yon olacağı tahmin ediliyor. Mo•ko .. 1 (Sovyat) 1724 ı7S ~ ~:~:~:.~~'(5:~;..) 
~ e te&Qrliifre~l~ !>ulmak t~i- Devamı var. ~::~::: ::ı (So•~.et) ~~7 ~: 100 Tulu• (Fran•a) 
',Jıı Buo .. eaen ıJı. Moako .... iV " 360,6 832 100 Tour Eiffel - Parİ• 
I!" t .. urı ve b'lh M _,_ (1 ) 1389 216 30 (Franoa) 

ıe L r cısaa-... • . 01- ınç Trieate (ltal•a) 

receğiz. 

291 1031 
431,7 695 
312,8 959 

1648 182 
463 648 
345.6 868 
470,2 638 
249.2 1204 
215,4 1393 

1345 223 
514.6 583 
420,8 713 
845 355 
373,1 804 

285,1 1050 

373,1 804 
349,2 859 
824 364 
443,1 677 
386,6 776 
349,2 859 

426,1 704 
522,6 574 
499,2 601 
410.4 731 
296,2 1031 
335,2 985 

1395 216 
245,S 1222 

5 
7 

100 
75 
10 
ı6 

120 
s 
5 

16 
50 
20 
20 
20 

50 

50 
ıo 
ıo 

25 
10 
15 
55 

100 
10 
20 
ıo 
10 

ı3 
10 

Yeryüzü, ile altı ve tayareden 

radyo ile neşriyatı yapılmakta mu

vaffak olunduktan sonra ıpimdi de 

Stratosfere yapılan tetkikat uçufu 

balonuna yapılan radyo tertibatın· 
dan istifade edilebilmek imkanı 
tecrübe edilecektir. 

1400 metre mikabı büyüklüğün· 
de Mr. Piccard ve Max Cosyns'in 

idaresindeki balon uçu,unda 15 
bin ile 17000 metre irtifamda ya• 

pılacak kozmik şerareler hakkın· 
daki tetkikat husunda radyo ile İr 
zahat verilecektir. 

Bu hususta Belçika Radyo idare

si atağrdaki program dairesinde 

hareket edecektir: llk uçuf günün· 
den bir akşam evvel merkezi Av • 

rupa saatile 21 ile 23 arasında ha· 

!onun uçufu hakkında izahat veri· 

lecektir. Ertesi gün balondaki rad

yo mürsilesinden yapılacak netri· 

yat çekilecek gramofon plakların • 
dan Belçika radyosu vasıtasile 
netredilerek radyo ile dinlenmek 

n1ümkün olacaktır. Plaklara zapte 

dilen netriyat her iki saatte bir rad 

yo ile tekrar edilip dinliyemiyen

lere bir kere daha bu orijinal neş· 
riyatı dinlemek fırsatı verilmi• ola

caktır. 

sergisi 
maa dal l ,,... mevsımın- galar üzerienden gece ve gündüz. Munich (Almanra) 405,4 740 100 ' 

.. -~er .. nıi;stakf~.arın verdig"i netı'c~ Marmanak (Sovyet) 491,8 610 10 Turin (ltalya) B ki nb . k Al ------' ..,,...liİ"''k .. ""' radyo I . . ~· ayni nefasette ve hiç parazitsiz din- Aapon (ltalra) 271,7 1104 1,5 Vörana (Avu•tu•1•) u sene e üyü man rauyo 
, '" Uıtıid:.>t·r enrıının en l North National Vi;puri (Finlandiya) sergisi 17 ağustosta açılac.Jc 26 a• 

263.2 1140 7 
506,8 592 120 
569,3 527 13 

Buyuk Alman radyo 

.... Meıel-" . :" . eniyor. Vinnitaa (Sov7et) --·~- s 'd Cl"'lrıjj< "l)'l al bil (B. Brôtan7a) 296,2 1013 50 Voroneje (So•ret) ğustosta kapanacaıcur. ergı e 
274 ı095 10 
726 413,5 10 

;çit' ><•ek dcıl ıııa • erı orta ve Bu itibmla Viyana gibi sevilen Norıh R.,;.~ı Varıo•• (PoloayaJ 1935 senesine ait bilômum Alman 

· ıııtAD0tte ol galı merkezler ha · bir merkezin de kııa dalgalarda v\. •ana radyomnda 20 Temmuz cama Nyi~~~.:;!:,""[;,>,. • .n.t.)26~:·\1:8 :~ Ve('s~iı'!i,';.1,.) müeaaeaeleri tarafından imal olu· 

ı345 223 120 

O
o ~e diıı:.e':-:...°!~""ı·ii-: pahalra.zıd "ttkıen ~8:ı- çalısm, ıuı memnuniyeti muciptir. ak\ ~mı Maka Şönher'in idaresinde ve- o.ı .. a (So•yet) 309,9 968 10 Veat Reaional nan yeni model ra<lyo aletleri tt!~· 
,..Jf;:...::::::~-=·--::.,~·:::=e~~SQ=~~:;~-~~--~-----.!:~~~~~~:..~~r:il:• •ek konSMdc ıarkı .öyliyecek olan Oalo (Nor.,.ç) 1186 254 60 (B. BritanJ•) bir edilecektir. 

~ .... ~::--..:...:~::::::::::::~::=:::::::::::::::::::::::T:::u:r:gut~~ld:::l:T::H:A::T::::::::::~~::=-:-:-:M::-e:~~le:~R~i:ta:~G~e~o~~r~g~~:::::::::...,.~P~·~'.••~:~-~~(~1~~·''~·~)""'!!'""'!!'""'!!'~63~1""'!!'~5~65~""'!!'""'!!'4""'!!'""'!!'~V~i~ln•a•(~P.o~l~a
0

~•~•""'!!')!"""!!'""'!!'"""',.. ..... - ..... _!!_""'!!'..!'_~_""'!!'""'!!'""'!!'!!"""'!!!~-!!..!!..'!-~----·-"!!'~-'!-""'!!'.!!"'!_~!!..~ 

261,l 1149 50 

307,1 f177 50 
559,7 536 16 

• 

20,50: aHberler. 21,12: Afandolin or1'e.tara.aı. Konserin de•amı. 22,35: Taıanni, 23,06: Senfo 20,10: Mandolin o.-keatraaL 20,40: Brüno-
tarafından konaer. 21,SO: aHb.rler. 22,12: Pi- nik Alman musikisi. dan: Radyo •ekçi. 21.05: Müaahabe 21.20: 

RADYO PROGRAMI aı:'I. yano refaktile taıanni. 22~: Piyano ko~eri. 545 Klaz. BUDAPEŞTE, 550 m. Caz pliklan, 22: Haberler, 22: Orkestra, 23, 

1 
lıil! 23,10: Romen tefrikası. 20,30: Vinsze - Kulloejinin "Annenhal,, i- 15: Pli.k. Z3,45: Ru•ça. haberler • 

. j Sla b U •İmli 3 perdelik opereti (ıtüdyod•n.) Z3,40: Kbz.. Deutacbla.nd•ender 1571 m. ,, n ul radyos da 823 Kb.z. B KREŞ, 364 m. HaTa haberleri. 23,50: Danı mu•ilci.i. 21,15: Hl'Anten" İ•İmli tem.il. 22: Vain• .. 
1,~.ı...ı_ ala Un .l...gı"'·,,·kl'ık D 'k' . (A· 13 • - Gündüx naıriyat.ı 19, Musahabe. ı7S Kh·. MOSKOVA, 1714 m. H lk ' 1 - U9 li. lem•il. 22,30: Dan• musiki•i. 23,20: Hab.r· ı ıerlerinden konser. 24,35: an• mu•ı ı•J. OS ç k 1 k M ,_ _ • rin e•erlerinden konser. 22,40: a taraı •· 
• 1nda ı fra.11.na.ı:b.lll 2t .,... . • ler. 23,45: Dan• muaikiıi. dolf Pauter,) 19· : e oı OTa opera muaiki•i. 20= u•a-· 17.30: Mu•ahabe. 18,30: A•keri n•triyaL n 23: Haberler. Zly15: Hava raporu. 23,45: 

• 
Cuııa.a atin,.- ,,. - ...,_, ili. 22,30 a 904 Kbz.. HAMBURG, 332 m. habe. 20,15: Fransız opMetlerinden parçalar. 19,30: Şiirler. - Viyolonsel •e ıarkılar. 21: Deni:& haberleri. 24: Cece ınuıikiıL 
-· (Slild·o ........., .,., ·- 24 Temmuz Salı 21: Konferan••. 21,15: Piyano kon•eri. 21,45: Cüıel ıanatlar. 22: Almanca 23,05: Farn111ca 

C , _, __,, ıc.,.., 21: "Ya.taun hayat., İ•İmli tenıail 22: Opera M h b •• T - T ·ı- k I 950 Khz.. Breılau 316 m. 

1'1 
""'•.,.,-, --·~ ... ...__) dt -.. u•a a e. '°"": aaannı. aaannı ı onlM!lr. (Genclo'k •e L-rn.) 24.0S: Espanwo ca. 

tııo 1 ıun\l 21 "ln. ..;_ 18,30: Pli.k netriyah. 19: Çocuklara ma· 22,30: ut on seri. 23: aHber1er. 23,30~ a • 401 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 20.lOı eıannili aonser. : ıaa auer -k 
-..._ re..,. musikisi. 23: Haberler. 23,30: Dans muaikiai. Fi" k K h ~ ' T '- 21 K h "-

.,.Keıtr .........,, - S 592 Khz, VIY ANA, 507 m. 'k' · J 2 • " " J' t 'I 22 T ' P- ql. ~ t.ü.dr aal 19,30: Türk muaiki netriyab. (KeMan •ehwne muıı ıat, 17,30: MusahAbe. 18: Muaikili neırivaL er. 1,15: 'xanten ıaım ı eau1 · ~ rıo 
P. r 21 • .30.zz _ • 0 ~ Vt> 20,25 Beethovenin e&erlerinden oda muai- 686 Kh BELGRAT '37 ' G 

aat'te 
2 
~ Study., l kisi konseri., 21 ,05 : Serenade İ• Burııarteo Re,at B. Tanbur Mesut Cemeil B. Kanun :r:. ' .. wı. (Gençlere mahaus.) 19: Edebiyat. 20: Macar oda muaikiai. 23.20': Haberler. 23.45: ece mu 

~ao o_ r•-,.~.· 1,30, • .,..._, • arJıt..t•--. ( ) Vecihe H. Muzaffer B. Vedia Rıza H.) 21.20 20,30: Popüler •a.rkılar (orkeatara refaka- •• Boh•nya muaikiai. 22·. Danı muıo'kiaL &ikisi. 
tJ. V' ._. ...- ( ~ .;J...c _. --... anton konradın idaresinde. J b'I J ' " it inle.) il. 8e.driye R. '':"'>'O ca2 ._ ta Ajana ve borsa haberleri. 21,30: Stüdyo caz tile.) 21: Ü 1 yanadan nak!l. 23: aHber er. - 6000 Kh:r:. MOSKOVA, 50.25 ın. 904 Kh:r:. Hamburc 332 m. 

ı . SAtl: 2130 ··- balUllaoı itti~- 23 Temmuz Pazartesi ve tanıo orkestrau, PJAk. 23.SS: aKhvehane konseri. ' 22: Yüksek dnlgadan nakil. 21,15: "xanten" iıimli. temsil. 22: Pli.le. 

38
j 'L • .. !!..3o: ~ 223 Khz. VARŞOVA, 13'15 ın. Kh:r:. LUKSEMBURG, 1345 m. Kbz. PRAG, 470 m. 23: Haberler. 23,.20: Musikili proaram arası. 

~ J"' .../ ÇARŞA?oı lll-.iki..&. &arn.ae- 18,30: Franaızca ders. 19: Suat lsmail ~y 18.15: Senfonik orkealra konseri. 19,15: O· LUKSEMBURC, n1e:1riyatı. 21,20: Şarkılar 20,10: Musikili n~riyat. 20,35: Piyano kon· 24: Yaz ıece•i (Orkestra muaikiai.). 
:.--'"_,J Ork•...,aa~ BJt., 21,30 .. 22..Jo tarafından konferans. 19,30: Türlr. musiki. da musikisL 19,45: l2ci ne,riy1t.tı. 19,55: Anti 21,35: Musahabe. 21,40: Şoırlular. 22: Seyahat •eri. 21: Asakeri tarkı1ar. 21,30: Radyo tetm· 595 K]ı2, Viyana 507 m. 
f//11' Pe"•etnbe 1 Cn -.. ıa. neıriyatr. (Ekrem, Raıen, Cevdte Kemani ga:r: • tayyare netriyatı. 20: Muhtelif, 21,12: celbi. 22,10: Piyano konseri. 22,30: A•keri kon •İli. 22: Haberler. - Musahabe. 22,35: Filhar· 21,30: Genç aanatk.;t'Jar. 22,15: Müsaha • 

~ 
ıı.ı. Şeylc;t t!.~ ~ 22.30: il-. l.a . 1° Cevdet, Şeref, lbrabim Beyler, Vecihe, Ble· J Jilbtırin 3 perdelik "La Femme Coutempo· ser. 23: Radyo orkeatrası. 23,'30; Dana mu•İ- monlk konser. 23: aHberler. 23,15: Salon H.. be. 22,20: "in Lederatrumpfa Vaelder" İ•İmh 

22 
...-la •ıtirakiLııı ._ •. ı. .. 1'2.toıalif !ıfu- ma h.) 21,20: Ajana ve boraa haberlerl. 21,30 raine11 opereti. 23,15: Musahabe. 23.30: Dan&• kiai. lı:estaruı. akeç. 23,30: Haberler. 23,50: Holzer radyo or 

Te -w e-..t.er Cemal Retit ,lzzet Nezih, Latinski, Me•ut Musikiai. ) 1 545 Khz. BUDAPEŞTE. 55 Om. Kh&.. Deutachlandıender, 1571 m. keatrası: 1: PJ&k, 

1 
18~ Pı~·- rnmuz Pazar Cemli beyler tarafında& oda IOU&ikisi. 823 Kh:r:. BUKREŞ, 364 m. 19,501 Macar ,arlulan. 21: Plak. Sahibinin 21,15: .. intermezzo,. isimli netelei temail. 2 

(11 19.lat T .. ae,,.-ı 223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 13. 15 aündüz netriyab. 19: Mu•ahabe., 19, aeai pli.klarr. 23,15: Haberler. 23,35: Bura ıi- 22: Dan• musHcisi. 23: aHberlor veıa.İre. 24: 8 Temmuz Cumartesi 
t1 t,i lk.. İlrlı_ lllu~tt. 19r.2o; Ai-na l.aLeırı 20,40t Asakari marılar (ylAk). 20.,50: Spor 05: Motoi orkeat•rası. 20,30: Muaahabe. 20.45 ıan tAlcmu. 24,15: Cutenbır-rı •alon taksmı. Dan• musikinin devamı 

nd• 1 rlu.2 Sevt11:1 b .. ) Zl.zo. tı~rİ7ab,_ (Eliz... ~i haberleri. 21: Muaahabe. 21.15: Hafif mwi Plak. 21: oKnferans. 21,15: Radyo orkestra••· 172 Khz. MOSJ<OVA, 1714 m. 950 Khz. BRE.SLAU, 316 m. 
1.30: Betin,. 

11
• AJll.ııı. •el.on._ ,__l,na, iti. 21.SO: Haberler. 22: Musahabe. 22,12: Po- tarafından •enfonik konser 22,15: Mu111'habe. 17,30: Mu•ahabe. 18,30: A.a•lteri netriyat. 20: aKrııık ne,eli musiki. 21: Kıaa haberler. 

18 •ai1 -~ · • •aiın. L__ _., ... r. pülf'r O k ı 23 Ed b' - t. 23 IS D 2 30 S 1 'k K · deva 23· Haber •o M ·ı.-ı· · "G b k · • ' 223 k)u; 'layı. -.au:tııtll İfliraliie · ı· •• ra : e ı netrıya , : anı , : en onı onserın mr. · • 19,.~ : u•ı ı ı. ne,rıyat. 21: ece e Ç1S1., •1 2 l,l5: .. lntemeı:r.o,. isimli muai1'ili n-.eli lem-
20,ls: ı-t'aı·ıAR$Qy A, 

1
,,.... ntu•İkiıi. 24: musahabe. ]er. 23,30: Pli.k. ( simli radyo bestesi, 22: Çekçe. 23,05: insi· ıil 22: Neıeli aktam kon•eri. 23: A•~ur•a 

1 , """..._ 823 Khx. BUKREŞ, 364 m. 686 Khx. BELGRAT, 437 m. 1· e 2405· Al ' a onl' .,. lntı.si]d. 21· M ızc · • · manca • 23,20·. aHberler. 23,45: Dana muıikiai. 
•ıır; keeta • uaaı._L 13 - 15 Gündüz netrifah. 19: Moaah.ahe. 21: Radyo orkeatarasr, 22: Reklamlar. 22,10 401 Kh MOSKOVA 748 ! 

[• 22 ~, L bra taraf,_,_ • ""- 21,12-. 19 05 K Ü "- H b J •. ' m. 904 Khz. HAMBURG, 332 m. 
tAI oahe ""i, eltl •ırleQ l PGpıüJ..,. ko • t arıtrk konaer, 20: nİ•err.ite. 20,15: Radyo tem•ili. 22,40: Pi~. 23: • er er. - 19,30: Ak.tam konaeri. 22: Danı muaik.Mi, 

JııJ' Ol>p9.,.tJ 0,ıl.•alnSı s,,.,;_ .... ~~e ı ~et.tiyat. 23 ~n.a..Mu Kuartet konseri, 21,45 müsahabe 22: Olida. Kahvehane konseri. 23,50: Dans pli.ldan. 22,35: Neıteli halk lf""kıları, 23: Ha'berler,23,25 
-' 1 • _,,, ua.b 1 Helta tarafından ıarkılar. 22,30: Piyano kon· Khx. LUKSEMBURC, 1304 m. 600 Khz. MOSKOVA, 50,25 m. ,,·. 23: aHberler. 23,20: Danı muıilciainin de· 

-'" ana "'"•i', ,P &Klar.' 24 _ er er. 23 ~. P'I' J 823 k .. 1\111, ( - Ma&ababe. 
2 

-..ı. •eri 32, Habe-rler, 23,30: Kahvehane konseri. Belçika netriyatı. 21: Düaya. haberleri. 21,20 Yüksek dalg:arian nakil. •amı. 23,35: Musahabe. 24,15: Eaki ltalya.ıı 
·oe ll.Jo 1:. ROka.E.ş 4,0S: 686 Kbı. BELGRAT, 437 m. Konaer. 21,35: Musahabe/ 21,40: Hay•anat Khz. PRAC, 470 m. \ mu•ikiıi. 
ı koru,tti: 

1
1l
3
inJ netrir..,· 3114

12
-. 21,15: Verdinin "AJDA,, operaaı. (pl5.k ile.) bahçeıi bahialeri. 21,45: Konaerein devamı. 19,15: Pli.k. 19,20: Almanca netriyat. 2o.,25: 592 Kh1:. ViYANA. 507m. 

b • 15 ->- .... 1 lrtirahaılerde mu•ahabe.) 22 C b 22 40 B 1 'k kıl 23 15· e. 1815 il •11111-d~ .ı..arrıı.: -.a : az ant. • : e çı a ı•r arı. • • Koro konseri. 20.45: Muaahabe. 22: Filhermo· 21,15: Holzer ida.reaincle kon•ar, 22,45: Pi-
. l 19 ' 1 olD a •-..;- t -~a.b-a Khz. LUKSEMBURG. 1304 m.I D l'kl L-J' . ı M"'•L L ~ nıu1.t1'_· , ·...,,-a ı. lS: M ,_ _ I ana P a arı. nik konser. 23: Haberler, 23,20: Plak. 23,45: yano refaktilo tarlular. 23,30: aHbe,.ler. Müaa-

,. .J. a1kıa 1 ( 11.&ue, 19 Ol p ••L ll.30. r.{ tlaaq.a. talyan ntriyatı 20 Radyo orİc:eatraaı, 20, 545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. H be J "k" · (Pal b ( k h 
.-ır Plkk.. 21ı..ıa~ )0 20: 0 Pi.d..r 11° ~•be. l5: Musahabe. 20,20•. Konserin de•amı, 20,40·. 20 40 K k - 21,20 St"d•odan b'ır a r er. habe. 24

= Dans• musı 1
•

1 
m 0 

• vebaa .. 
JJ',J ı li f · .30t .,. Oftlq rn • : eman on•erı. : u ' Khz.. Deutıchlandaeader 1571 m. ıinden,) 
tı. orkestr._ ... 2Z t.1'1a hala.erı ..... o•f-ervaa. 20 u-- Frana-. turu, 21: Dünya h.ah~rleri, 21,20 Ka- piyes. 23.10: Budape,te konser orkest•raaı. T c 

Y°ı" U&İldai. . ı le.o.ter._.~ 2:1,ls: D ,d4S~ "".k konıer. - Musahabe. 21.40: Karrıtk kon- 23,35: Hava raporu. 24,15: Mantis caz takımı. 21,10: Saar DOfrİJ&h. 21,30: s.s. Konseri. 27 emmuz uma 
,..o-' 686 Kb B • -..US p.._ ......, Jo •erın de•a.nu. 22: ltalya.n ınusikiıi.&. 23: Orlı.oa.. 175 Khz, MOSKOVA, 1714 m. 22,35: Gençler neıri1ab. 23: aHberler. 23,30: 
•• ' 20,SO- z, ELC.ıt •T llQ Ope:ra tra. Dünya haberle1'İ. (~.\.wlık icmal.) 23,45: Deniz 12,30 pJ••- ' b 18 30 Pi"- · 
O

JfJV F · Keoıaa L:- • 437 aııı 545 Kh,. BUDAPEŞTE, 
550 

m. 17,30: Musahabe. 18,30: Aak.eri netriyat. 19, haberleri. 24: Pl~ı_ iİe __ ,·.,· takımlarm par· : a.a: oetrıya · , : ... neırıya• 
1 ~ : ran, ~.-11 · 30: Musahabe. 21: Akıam konseri. 22: Alman- ~ ........ , b. 19.20: Ajana haberleri. 19.30: Meaut, Ce. 

• • ·~ mu.ai,kj . • ... zı - 20.JO s 1 ' B b o H çalarL c d ,..._ ı1't : Mubt l'f ••. 22: 39 p-...: •.ıua...ı b : • on oraestra111 ert a, 21,3 : a.. ca. 23.0S: Fra•aızca. 24,05: Holaadaca mil, Ruten, e• et, vvrik herler VeciM h. 
J')i~ •~h•ne k e 1 •:--Dana ~l.;.~ Opij.Jer ta ltıl•r.. •rler, 21.SO Ludviı Bajterin idaresinde o .. 104 Khz. MOSKOVA, 748 m. 950 Khz. BRESLAU, 316 m. Nazao Feridun, Nedime banımlar.) 21,20: 

e f vhx on•erı. 24 wı.: l>a.. "-· 2.3 'llft__r ar_ ~e"a. o. r.ke•trau, 23: Haberler, 22,05: Si•an Ed b' 18 G !"- · 22 D 20: Kü.-ük kona••. 20,20: Muaahabe. 21,10: A' h b J • il d '-~ LUKSE ,._ •~· .-u:ı .,._, •u ı • 17: e ıyat. : enç .. netrıyat. : ana T ....c J&n• a er erı. 21,30: a yo or.eatraaı. 
a.f lnRiİi . MBURG_, 1 ~...._ları.. n.a.n_. uaıaı•ı. 24: Dan• mu•ikiai. musikisi.. Musahabe. 21,30: S.S. Kon&eri. 23: Plik. 23,20 223 Kbz.. Vartova 1355 m. 

P.tı.ı.,.,1ıab_. neırıy-•tı. 21: Daoa ll:t... • 175 Kbz. MOSKOVA, 1714 m./ 6000 Khz.. MOSKOVA, 50.25 M. Haberler. 23,45: Spor. 24,05: Danıs muıikiıi. 20.15: Popüler musiki. 20.50: Müsahabe. 
•Jef l'ı-.ıı., 2J,3Q.22: Senfonik pta.İt 'k"tlaı)d•!- 21.30. . 17,30: Muhhııbe .. 18,30: Büyük •ala konsa• 22: Yük•ek daJaadan na.kil. 904 Khz. HAMBURG, 332 m. 21.12: Senfonjk konser. 21.50: Haberler. 22: 

dı !l1 S45 l<.bz · 
8
DU"•• rnuailıı:iai. 0 1l&eri.. ~.. rı. 22: Almanca. 23,05: Muaalaabe. 24,05: Ma- Khı. PRAG, 470 m. 21,45: Tutulan kut isimli maaikili temsil. Ziraat. 22.10: Senfonik konserin de•auu, 23: 

·· ti}t:: P.t 18: A•lc~r; k DAP.[ŞTE, 550 tll. C&rca. 19,15: Plik. 19,20: Almanca ne,riyat. 19,55: 22,35: Neıeli halk ıarkılat:a. 23: aHberler. 23,25 Föyton. 23,15: Kabveh.a.ne konseri. 24: Mü ... 
'1lJ 

21
•c. .. ta.rk..ı 0 .aaer. 19.20ı H~ 401 Khı. MOSKOVA, 1714 m. Haberler. - Musahabe. 21,40: Musahabe. 21, Muaikili proıram arası. 24: Akta-m maai.kiai. habe. 

• J ıJ l 1 Pwt'.uaahah •"1

2
(siaan nuııiki:ı -ı...ı"__ ~!.4Sı 17,30: Tıbbi netriyat. 18,30: Ppoiiler lcoa.. 55 Musikili n•tiriyat. 22: Muaahabe. 23,15 592 Khz. VlY ANA, 507 m. 823 Khz. Bükret 3&4 m. 

,. I •t•nl'\İ h e, 1,25. Spo lı r--~) der. 19",3'0: Aktüalite. 19,30: Kantık konser, Ecnebi. dillerde haberler. 21,45: Viyana halk ınusilciai. Ye ıarlolan. 13,lS: Gündüz n-.riyab: 19: Müsah.abe. 
t.JJ ( '"· 23.lo •Yeti teraf:nd rk al,erleri. 21 ~- nıe•-_':''· 24.30: Şandor Bura takımının Siaan Klıa:. Deut•chland•ender, 1571 m. 23,30: Haberler. 23,50: Esperanto 24: Dana 19,0S: Şark musik.i•i (Verdı, Nıemann). 20: 

~
i.iJJ ../ ~~S k:b~.DM'ösk.uıilı-iai.n24~~·;~· 23,: H~İ:,~ 22~aıw.iıi (Petted.en. aalJ•n) t 21,15: Aktam musikisi. 21,55: Neteli muaİ· muaiki•i. 1: Kuartet konseri. Konferaos, 20,15: Radyo o~kestrau. ~~: Kon 

tanYj, ••• ...:ıs k:onser o(.VA, 1714 m. ı.n.11.\mu.aıkıaL. . o.". musikisi. ki (Wi .. bacleüden.) 23:: aHberler. 23,30: Tek· 26 T p b feran&. 21.15: Oda nıı.ıaiki,•~ 21.45: M~aahabe 
V- fi> , ~- ~-. tı•triy 1tenıan •• ta 600o Khı. MOSKOVA, 50,25 m. nik netriyatı. 24: HanoTradan aktam konseri. em muz erşem 8 22. Soli•lder lır.onaeri (JnaiJtz Te Aa:uwikaa wıu 

~
o .• •· •l•k8;10: A ... ı.b •. ~3: lnıilitce. 11':.!'ni.) 12,15: 22K: Yüksek dalıadl'n nakil. 950 Khz. BRESLAU, 316 m. •ikiai. 23: Haberler, 23,30: Plü: 

,.- "" r .->v M 1u PRAG 47 o 20 A'- k · 2ı 45 ş kıl 2310 18,30: Pli.le netriyatı. 19,20: Ajans lıaher- Kh B l t 437 a l •I lo.,·ı-, ı. Ve fl•t•I'' n~triyat. 19 ,,;, U.•aha 1 . • m. : atam onaerı. ' : ar ar. ' : 686 •· e sra m. 
I' ı;c• 2 ' "•'" .vv IC lır 22 9,10:. Pli.k.- Muaahabe, 22: Haberler. Radyo tekniği. 23,20: Aktüalite 23.45: Dana leri. 19,30: Türk muıiki ne,ri,...U (Kemal Ni· 21: Zairepten nakil. 23: Haberler. • Orlı:.ea 

O;.f 401 kh 4,0S: lsıv 'Y•t. 2.2: Alrna~C&. ~ıı .35: Pıyano Tİyolo 1 lı: • 23 H musikisi. yazi, Aımi beyler, Hayriye, Mü1e1y•n ba· tra refakatile popüler ıarkılar. '· 
t1 J:' trı 19: td ;· t.10S1<0~1•· 7 .05: b23erler. 23,15: Taıa.nn.i (';i;an:n•e;;faka:tile aj 904 Khz:. HAMBURC, 33 2m. nımlar, )21,.20: Selim Sırn bey taraıfnda.n kon Holanda netriyab: 21,20: Piya.ıııo konseri. jv lı•ilı.iıi ")iYat. 20; M •. ~~ iTi. ,15: Mtuahabe. · 20,45: Lirik bir tem•il. 22,35: aHllr: mu.alici· ferana. 21,30: Ca:r.bant ve tanso orke-tra••· J 21.35: Mü .. habe. 21,10: Piyanoya de.am. 
t ; ~ ~L,_ U•ılul. n••ri1at. 22: Dan, Khz. Deu_ı.,chlandıender 1571 tn. si. (taıannili.) 24c Hafif aece ınuaikisi. 223 Kbı, VARŞOVA, 1345 m. 1 22: Radyo orkestran. 22,35: Teıra.nai. 23,05' 

v,s "'-n MO 21 15 M il · ( 592 Kh HAMBU 20,15: Orkestra kou•eri. 21,SO: Haber er. pı·k 23 30 C.. b - " •• ) : s•baL Skov• 5025 ~ '>: 1 'netrıyat. musikili va miz~'- .. , aeı E. RG 332 m. 1. a . • : :r. and~ ,.,.- • d q ""' • 11Yat 22 y - 20 30 "F 22: Mu•ahabe. 22,12: Senfonik ork••.tr.•.aon- 545 K"- B d d,ı ı,,,, netrivatı. cı'n .,·. "'· ...... -.e 2'3 45"'5 aecesi kampta. 23: Haberler. • : ırtına •e rüzı&r .. bneleri .. operalar L!- 24 il&. u apeıt• 550 m. t .ı "' ı• d --L 1 •eri. 23: Konferans. 23.lS: Dans mustaa.aı. ,: 2 z Si I• fY. ".,,lffın ". naktı. 17. I , ~zce.J 12,lS: Y"k 9So -K , : tataarttan radyo orkestaroH. an .anne er. 22,30: Aktüalite. 23,30: Haber- u_ b ı. · 1: • İa İ•imli tenenüh vapurundan na· 
'\ 1 "•it 1 • nı J u h BRES J 2 ı. Muaahabe, 24,0S: ~or ha er rL '-") • ff 
19

nJ:. J>R;4.C · '•:ace. 22: ).-ülı..aek z. LAU 316 m er. 3,50: Aatam kon•erj, (Mak. Şönber İ· a:ı • 22.20: Budape,te lr:onaer orkeıtraaı. 23.30: 
ı, il' ,q,~ 1 .:Ss: Al • 470 Ilı. ler.2~~ 

1
C
5

i.ddi ve ~afif ~uaiki. ~İ: Krıa haLer. dareaind•.) l: Plik. 823 Kh.z. BUKJlt.EŞ. 364 
m. Siıan musilüai. 24.20: Dana musikisi. 

~ 
l'ı ll,. n-ı1111nca h 1 .•.. ' .• Reo mızabları. 22: Sıyaai orı ç.... 2'" T Ç b 13. 15 Gündüz nqrİyab. 19: Muıahahee. 175 Khz. Mo•kova 1714 m. 
1 .İı~ 2 e ttıuıik ı· •herler 20.0S: K HUfbJ&ıml h muaikili temsil. 23: Avuataur•a 23 •o 3 emm uz arıam a 19,05: Kantık konser. 20,15: GU:r:el sanatlar-

(!• 11.i,i,. 3,25: li ıh nt1ı rİ)'at 22; H b 1 •rıtık a er •r. 23,45: Oda mu•ikisi , . ,.... T 20,30: Konferan•. 20.,46: Ptak. ile Donisettinin 17,30: Müaahabe. 18,30: Askeri netriyat. 
• Jjı' I(~ • er1el'. 23 30· Ş a e-r er 23,20; 904 Kh:r.. HAMBURG 332 . ı 18,30: Franıazca clera. 19: Monolei ıebir orkeatraaı . 23:30: Haberler. 23,50: Konaerin 19: Musikili neıriyat. 21: Müaahabe. Bir Çioli 
'ıı.;;IO ~ 1 .~. l>euı · ram1t1el muai· 21 15 M' • m. tiya.tro•undan Muammet' B. Tarafnından 19,30 köylünün ıa.rkıar. 21: 22: Müsahabe. 23,05: 
~ '!il.. • kt· •chla d k • : ızahi netriyat 22· Kü "Jır: lıı: T '"Lucia de La.mınermoor,, opora•ı. ı ·r 24 05 Al 

'
;( ...s,45: ))"-•i_lt "":.•ender 1571 tn. on••ri, 23: aHberler 23' ,2 : ıc:u .. o.r eatra ürk mu•iki neıriyab .. (Mesut Cemil, Ruıen 686 Kh BELGRAT 4 ı naı ızce. ' : manca. 
tı %Q tn., h '" <lııırn J,. ... ıla 

23 
H r•ın. •rau 2t• Ak • O .. Muaıktlı pros· C..,.det Muat.fa, beyler Vecihe, Semiha lıa· z. ı 37 m. ı 401 Kln:. Moskova T48 m. 

,J
' 2 l<h · •b.,,.ıori 2'1 D r. : aberler 592 Klı v'ı tanı L:onaert. nımlar.) 21,.20: Ajan• ve bor•a haberleri, 21,30 21: Senfonik orke.stara konıeri 23: Haber· 19,30: Bir konser nakli. 22: Dana muıiki-
J t t<:.,.t· BP.tsı:AU · ans muailcisi. · z. YANA 507 111 Or ıi. 

:..d ""'"'•fi . 316 m. 20,40: Hoı~... takı · . k•tra konıeri. karıtık program, Nurullah ler. - Dana pli.klan. 23,50: kah•ebane konseri 
11 • .. ., W .. ıı ..... ~, . . . musahabe. 22 4S· p nıı neıe.lı musiki. 21.35: Şe•ket Bey tarafından tapnni. Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. 6000 Khz.. Moako•a 49,25 m. 

•:n,. raımli muai\,.1 '"'"-· 23.30, H~b. l ro~~•m sonradan bildirile- 223 Kb:ı:. VAR SOVA 1345 m. Almaa n~rlyab. 21ı Diin:ra haberleri. 21: 22: Yüksek dalaadan nakil. 
• er f'r. ,: Meıbur piyano •· 20,35: Aacanni li (piyano refaktile ,) lronaer. Rad,.o orkıeatraar. 21.35: Mua.ahabe. 21 ,40: Khz. Prai 470 m. 

18,30: Fransı:r.ca dera. 19: Plıi.k netriyab. 
19,30: Türk muıi.ki n~triyıt.b. (Fahire.. Safi,.• 
hanımlar, Refik Fikret beyler.) 21.: Etref ş .. 
fik Bey tarafınd-.n konferans. 21,30: Orkestra 
konseri. karıtık netriya.t. 

223 Khı. Vartova 1345 
20,10: Salzbur.-'dan naklen Beetho•en'in 

••Fideli.o" operpaaı, 23: CAopin'in eaer-lerin .. 
d~n mürekkep koaaer. 23,30: Aktüalite. 23,45 
Dana musikisi. 24: Müaababe. 24,05: Vilna'• 
dan aakil. 

823 Khz. Bükref 364 m. 
13,15: Gündiiz: ne,riyab. 19: Müaahabe . 

19.05: Radyo orkeatruı. 20: Sahburst•n nak 
len: Beetho•enin e1;erlerindea "Fidelio .. ope-
raıı (Bu opera Ricbard Strauı& larahndan 
idare edilecektir.) 

686 Khıı:. Belıtrrat 437 m. 
21: Radyo ork•h"a••· 21,30: Flüt•• orkea• 

tra konseri. 22.06: Müsababe. 22.35: Plak. 
23: Haberler. Pli.k. 23,40: Kahvehane kon•e-o 
ri. 2•,tS; Dana plıi.lır.ları. 

S4S Khı. Buda.p .. te 550 m. 
21: Radyo tiyatroıu. 22: Son habHler. 

22,20: Dan& musikisi. 23: Ha•• raporu. 23.05: 
Opera orkestrası. 24,15: Ver•• Siaan takımı. 

175 Khz.. Moako•a 1714 m. 
17,30: Müıahabe. 18,30: Aıkeri konser, 

19,30: Operet "'t'e dana musikisi. 21: Aktam 
kon•eri (dan• •• aaire), 22: Almanca.. 23,0Sı 
Fran&ızca. 24,05: lspanyolca, 

401 Khz. Moskova 748 m. 
17.30: Müsahabe, 19: Edebi netriyat. 20: 

Musikili ne,riyat. 22: Dans muaikiıi. 
6000 Khz. Moako•a 50,25 m. 
22: Yükıek dalaadan nakil, 
Kbz. Prai 470 bl. 

21: Operet temsili. 23: Haberler. 2J..15ı 
Pli..k, 23,30: Hafif muai.ki. 

Khz. Deutac.blandaender 1571 m. 
21: Haberler. 21,10: Müa.ahabe. 21.30: 

11Dic Naedle •on Bieberacb., İ•İmli musikili 
te::-ıail. 23: Haberler, 24: Dana mu•ikiai. 

950 Khz. Brealau 316 m . 
21,10: Dans •• neııı::li musiki. 22: Nürnbar 

ten: Reichavehr koro konseri, 23: f\.1üıaha· 
be. 23,45: Dan• •e neteli 1J3rçalar. 

9(V :ız. Hamburı 332 m, 
21,10: Dan• musikisi. 23: H•berler. 23,20: 

Mu•İkili pro1rram ara11. 24: Dans muaikiai • 
nin de"amı. 

592 Khı. Viyana 507 m. 
20,15: Sal:r:burıtan na.le.len: Beethovenia 

Fidelio opepra11. 23: Holzer idaresinda radyo 
orkestrası, 23,30, Haberler 23,50 Konaer'in 
devamt, 2-t.JO Şandor Bura takımının Siaa• 
musikisi (Beıte'den na.lıa:len). 
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Mahkemeler 

Talebe yurdundan üç tale
be mahkemeye verildi 

Bu çocuklar ne ile suçlu? 
Dün emniyet bmnci ıube müdürlü

ğü müddeiumumiliğe mevcuden 3 ~ek
tepli tevdi etmiıtir. Bu mektepJil.,.. 
Türk Maarif Cemiyetinin talebe yur
dunda himaye ectilmd<te olan Tıp fa
kültesi talebesinden Eğridereli Ömer 
oğlu Recep, Vefa lisesi talebesmden 
Sabancalı Hüseyin Avni oğlu Necati, 
Jnlaılap lisesi talebeainden Seliın oğlu 
Hüaeyıin Cavit efendil....ıir. 

Bunlardan Recep ve Necati efen.. 
dil<r hükUmet eri<immı tahkirden Hü
eeyin efendi de talebeyi komünistliğe 
tahrik etmekten suçludurlar. 

Müddeiumumilik ıuçlulan Sultan • 
ahmet oulb lıiriııci ceza mahkemesine 
ee"4<eıtmiftir. Hakim Re§it Bey usulen 
..,ç1u1arı isticvap ettikten sonra bunla
ra bu sene smrflanru geçip geçmedikle
rini aonnuş, Recep efendi geçtiğini, 
Necati ve Hüseyin. Cavit elendiler de 
geçefty<rek ikmale kaldıldarmı söyle· 
mitlerdir. 

Bunun üzerine hakim kendilerine 
- Evtitlanm demiftir: Memleket 

yarwı oıizden hizmet bekliyor, hu emel
le .US o4<utuyor, milletin elitinden, tır• 
nağından arttınp lan-duğu Türk Maa
rif Cemiyeti sizi himayesine almış, o
kumanız, biran evvel cahsilinizi ikmal 
ederek it bafına geçmeniz ve memleke
te hizmet etmeniz için sizi yediriyor, 
içiıiyor ve barındırıyor. 

Bu büyük himaye karşısmda sizin 
ıııeceıli gündüzlü çalışarak biran evvel 
uhtımizdeki hizmet borcunu ifa ebne • 
niz icap ederken oiz dersi filan bırak
mıt, imtihanlannızda IDUV9ffak olama
mıt. llİyaoetle , büyüklerimizle , komü
ııistlik talırildıtı gibi muzir teYlerle uğ• 
rapyorswıuz. Bu size yaratır mı? 

Maznun talebeden Recep elendi: 
- Efendim, benim komüni Klikle 

11tlkam yok cevahmı venni§tir. 
Necati elendi ile Nadir efendi Umin

deki ari<ada§lar yurt la bazı miinakata· 
larda bulunuyorlardı. Ben müdahale 
ettim, ve bu iki arlmdaıı ayrdmı. Mü
nakaıada zayıf kalarak mağlılp olan 
ıırkadat la bundan muğber obnut ve 
bizim haldmnızda hükı'.ımet erkamnı 
tahlmr ettıil<r diye iftira emıq, hadise 
bundan ibarettir. Bizim lıakkımızda ko
münistliğe tahrik itlıaım yok demİJ· 
tir. 

Necati efendi de Recep efendinüı 
malümatmı teyit cıtmiı: 

BELEDiYEDE 

r oplanan dilenciler 
ikiz yüz ellisi dilenmek 
için Trakyadan gelmit 

Bir hafta zarfında, belediye zabıta
., memurları tarafından tehir dahilin· 
de 250 kadar dilenci toı*mmıttı• 

Bunlarm, Edinıe, Tekirdağ, .e ci • 
.,.Jardan ailelerile bidikte ve clileo
mek üzere Jstanbula geldikleri anlaıd
mı§, teknor yerlerine gönderilmi~ler
dir. 

Elektrik tarifesi 
Oç ayda bir toplanan elekttik tari

fe komisyonu yarın belediyede içtima 
edecektir. 

Komisyon bu toplantısında elektrik 
Ücretlerinden batka, tesisat maaraflan
m ve abonelerden alınan kutu paralan 
ru da tetkik edecdıtıir. Bunlar Üz<rİn· 
de bir hayli tenzilat yapılacağı söylen
mektedir. 

HAmit Bey 
Belediye reis muavini Hamit Beyin 

münhal w.liiilderden biri.ne tayini et
rafmdalci haberler teeyyüt etmek vazi
yetindodir. 

Ancak henüz resmi tebligat vaki 
obnuı değildir. 

lhtikAr komisyonunda 
lhtikir komisyonu ikinci toplantı.,ru 

bugün yapacaktır. Bu toplantıya tica
ret ve zahire borsa.,ndan da bir murah· 
has i?ID'ak edecektir. 

OskUdar tramvay şirketi 
otobos işletecek 

Oaküdar 'tramvay prketi, bu nunta
bda otobüs işletmek için alakadarlar-
la temasa ıeçmiıtir. j 

Yelkenci vapuru kurtarıldı 
Yelkenci Zadelerin 4.500 tonluk 

"Yelkenci,, vapuru bir ay kadekii~ edvvkael 
Midilli adasında T amari mev n e • 
raya oturmuı, makine ve lmzmı dairele· 
rinde büyük yaralar almııtı. 

Gani, Türk gemi kurtanna şirketi
nin .,Alemdar,, tahlis.iyeıi tarafından 
aarfedilen gayret sayeıı.inde yaralan ka
patdarak yüzdürülmüş ve Halice getitil· 
mittir. 

Midillideki alakadar Yunan memur
ları. kurtarma itinde büyük teshilat 
ve gemicilerimize çok nt'zaket göstel""' 
mışla-dir. 

-o--

Mısırdan seyyah geliyor 
Son ı:unlerde şehrimize mühim mik

tarda Mısırlı scyyal:lar gelmişlerdir. 

Bunlardan bir kısmı, Boi;aziçinde yalı 
tutmuş.lardı:r. Yazı geçiı-mek için ge
lenlerin miktarı 300 e yakındır. 

1 Küçiik haberler 1 
• Haydarpaşada eylülde açılacak o· 

lan nü..~une has-tahanesdn.in rloktOI' ve 
memuM kadrosu tamamlanmı~tır. 

- Büyüklerimizdcın lıiç lıirini talı
lıir etmiş değiliz. ltılildil mücabedesi 
mevzuu bahaecliti:raırdu. Bu bahiste 
istiklal harbinde çalqenlann hizmeti 
mucibi mümıkafa o&da. Ben de miina• 
iı:a?Ya girdim demittir• 

Hüseyin Cavit eiendiye ııe)ince: 
- lçt.imaiyatta Kari Mad<a bahsi de 

vardır. Bu bahis etrafmda erkadBJlarla 
fikir müda~ yepıyorduk. Yoksa 
komünistlik tahriki.tı yapmadım. Yap· 
u.rn da. Ben vatanperv.,.. bir gencim 
demiıtir. 

Maamahh hakim b..nlardan Recep 
efendinin ikametgah gö.tennek f'U'Iİ!e 
serbest lmalalmuma, Necati ve Cavit 
efendilerin tevkifine ve haldarmdaki 
tahkikatın mevkufen devamına ı.:
veımiıtir. Hiiseyİıa C..Wt ve Neca1i e
fenclileır t~e ırönderibnitler
diıı, 

Mıntakai memnuada dolaşırken 
Çatalca .a--a ,ıe mmlBluıi -

mıa hMicinde do.,,.._.lıta olan Az.er. 
lıaycanfı Recep iuniııde biri tutulmuı 
'l'e müddeiumumiliğe tıeslim edilınİ§tir. 

Müddeiumumilik suçluyu Sul--1>
met lıinnci sulh ceza mahkemesine tev
di -.iı, hikim Recep baklanda tevkif 
karan vermiftir. Recep cinnet alaimi 
cöaermektedir. 

Et kaçakçılığı yaparken 
T opbaııede oturan bert>er Şevket e
~ et lı:açakçrlığr yaphğr sabit ol
muı, birina ceza mahkeıllCJİnde bir ay 
hapse konulmama ve 50 lira para ce
ıııası vermeeine hiilaneclil~. 

Mevkuf mu, değil mi? 
Ortaköy )l'Ohmda bir askerimizi o • 

6:ımobili ile 9-ğuemekten mçlu V eGbi 
SaSt Bey luııldonda istintak b?Limi C. 
ııafmdan tevkif lmran verilmifti. 

Vehbi Sait Bey -..fmdııın asliye ü
çüncü ceza mahkemeline bir tahliye iocıi 
dası verilmiştir. Falmt mahkemeye 
V elıbi Sait Beyin. heniiz tevkif ediJme.. 
mit olduğu da bildirilmi§tir. 

Ortada mevkuf bulunmadıkça tahli-
7" ı....n wrilemiyeceği için nwıJJıwı. 
'-ıüz bu istida haklan<la laırv ....,.... 
memİf, Vehbi Sait Beyin mevkuf olap 
cıimadığmı müddeiumumilikten IOllDU§• 
tur. 

ViLAYETTE 

Müdafaa ve Tayyare 
pulları 

Müdafaa ve tayyare resmi pulhın. 

mn damga pulu bayileri vaaıtasiel ıat 
tınlınası ve yüzde eh§ beyje aidatı ve 
rilmesi hakkındaki kanun dün .Vila
yete bildirilmittir . 

Şahit celpnameleri 
Ce2a muhakemeleri usulü kanunu 

mm 45 inci maddesini dejfütiren ka
nun vilayete gelmettir. Buna göre şa· 
lıitler celpname ile davet olunurlar. 
Davete itaat etmeyenlerin kanuni ikı 
beteleri dahi ceipnamede gösterilir. 
Acele olan mevkuflu itlerde mahke • 
meler celpnmne tebliğ ettirmeksizin 
muhakemenin kurulduğu merkez ha· 
ricinde bulunan ııahitler ile ihzar mü
zekkeresi verilebilir. Şu kadar ki, bu 
müzekkere i]e ihzar edilenlere 'ilah· 
kemece celpname ile gelen tahitler 
hakkındaki muamele tatbik olunur. 

Yapı ve yol kanunu 
Yapı ve yollar kanununa bir mad

de ili.ve olunmuıtur. Buna nazaran 
imar planının tatbikı dolayısile yapı
lacak istimlaklerde elde kalacak ar
sa fazlalarile plana uymak için kapa 
nan yolları ve nıeydanları ve mevcut 
yolların yeni plana göre istikametle
rinin deği~ .. irilmeıi veya daraltılmaaı 
yüzünden hasıl olan yerleri vHayetler 
de belediyeelr ve Ankarada imar mü 
dürlüğü alakalılann nzası şartile bi· 
tişik arsa ve binalarla yola giden kı· 
nmlarla değiştirebilecekleri gibi tak
ıür olunan bedel ile alakalılara satı • 
labilir. 

Vali Silivri'de 
Vali ve belediye reisi Muhittin, mu 

avin Ali Rıza Beyler dün tetkikat İ· 
çin Silivriye gitmi§lerdir. 

1 Askeri tebliğler 1 
A !keri tebliğ 
Fırka ukerlik daire&inden: 
1 - lstanbul vilayeti mıntakasında 

- Yalova hariç - bulunan kazalardan 
Çatalca, Silivri ve Kartal ve Şile kaza
larmm 330 doğumlu ve on.larla muame
leye tabi efradın askerlik meclisleri 
1 ağustos 934 ten itibaren aç.lacaktır. 

2 - Diğer kazalar a•kerlik meclisle
rinin açılma tarihleri aynca ilan edile
cektir. 

3 - Alalmdaranm mensup olduk
lan ve yahut mıntakasında bulunduk. 
lan as·kerlik meclislerine müracaatla 
yoklamalarını yapbm>alan ilan olunur. 

TASHiH 
lstanbul Evkaf üdürlüğünden: 
12-7-934 tarihli Milliyet nus

hasında münderiç ŞiLE de inp 
ettirilecek cami münakasasına 
dair ilanın ilk gabr ~ı ŞILE'de 
yazılacak iken sehven "ŞiŞLiDE" 
yazılmı~tır. Keyfiyet tashih olu
Jtur. 

Dokuz vagon 
Maki na 

ihtilaflı eski bir mesele 
dün tetkik edildi 

Heyet tetkikat yapıyor 
Bundan bir müddet evvel Şark ıi

mendiferleri idaresi Lausanne ahitna 
mesi hükümlerine göre hattın inkiıa 
mmda Y unanistana veri im.esi lazım 
gelen 9 vagon makine aksamı Y ediku 
leden Edirneye aevkedilirken tirket 
komiaerliği tarafından ite vaz'ıyet e
dihnit ve vagonlann hareketine mey
dan verilmem.itti. Şirket komiserliği
nin kanaati- göre bu makineler ha
rice çıkması l&zımgelenden fazla ve 
komiserliğe verilen listeye uygun de
ğildi. Dün Nafia, Milli Müdafaa ve
kaleti mümeuillerile .,irket miİm<• si
li ve komiserlerden mürekkep bir he
yet bu makineler Üzerinde tetkikat 
yapmıştır. Bu makineleri hmil olan 
vagonlar tetkik edilmek üzere Slr • 
keciye getirilmişti. Heyet huzurunda 
vagonların mühürleri kaldınlmış ve 
Üzer1erini örten tenteler açılarak bü· 
tün makineler en ufak tefenüatına 
kadar tetkik edilmiştir. Bu tetkikat 
evvelce ıirketin verdiği listedeki müf 
redata göre yapılmıştır. Heyet tetki· 
katını ikmal edince raporunu hüküme 
te verecektir. 

Görütler 

Bizim Akdeniz 
Ve biz 

(Başı 1 inci sahifede)) 

ğini açlığın prangasına ko,tu. 
Unutmıyalım. 

Falih'in, tarihin vahyinden 
kopya ettiği "Bizim Akdeniz,, 
Ayetleri bize önümüzdeki. vazi -
leleri gösteriyor. 

Mezamir, bir değerd:r. 
Agniyetülagani de öyle. 
Fakat "Bizim Akdeniz,, hem 

bunlardan üstündür, o hem de 
ünlü DanoncJiyo'nun bütün eser
lerinden ve özülkülerinden • •• 

Ben "Bizim Akdeniz,, kita · 1 bından örneklik ayetler alma
dım. Çünkü onu parça parça de
ğil, tam ki.tap okumalıdır. 

Bu kitabın içinde örtülü, kom
prime ayetler varsa onları Da -
nonciyo tefsir et•İn. 

Ben yalnız hiç 1r·mseye bir 
çimcik Türk toprağı, bir perva
nelik Türk havası, bir kepçelik 
Türk denizi vermemeğe Gazice 
andiçm~ Ulu milletime ba kita· 
bı sağlık veriyorum. 

Falih beni hof görsün: 
Yeni Türk tarihinin bu yeni 

Ayetler kitabı önünde öyle coş· 
tum ki kendisini övmeyi unut · 
tam. 

AkaGONDOZ 
~ ................... ... 
Asurilere 
Yer aranıyor 

Milletler Cemiyeti lngil-
tereye de müracaat etti 

LONDRA, 17 (A.A.) - Bir ıuale 
cevap veren Sir John Simon, Irak hü· 
kümelinin Asurilere yapılacak muave· 
nette ve emniyetlerinden meıul o)JJ1ak
ta devam ettiğini bildirmiştir. 

Irak hükiımeti, Milletler Cemiyeti 
Asuriler komitesini bu vadide alatan 
tedbirlerden haberdar etmeği walıhüt 
etrniıtir. 

lrakta bulunan Asuriler için, Mi.! • 
!etler Cemiyeti Asuriler komitesi, bir
çok ecnebi hükumetlere müracaat ede
rek, muhacir kabul edip C<!emiyecekleri
ni sormuştur. 

Bu meyanda lngiltere hükümetine 
de müracaat edildiğinden l ngiltere hü
kumeti bu işle alakadar olmağa karar 
venniştir. 

Antalya çeltikleri 
ANTALYA, 17 (A.A.) - Vasi 

mikyasta ve çok istidatla ilerliyen An
talya çeltik zira.atına fenni bir istikamet 
vermek üzere Ziraat v<.-k.ilehnce Tosya~ 
daki prinç mütehassm Antalyaya nak
ledilmiştir. 

Gelen mütehas111 çeltik zll-aati ya
panlarm mesai.One rehberlik etmekte
dir. 

Maden takas usulü 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Bir 

sene müddetle ipka edilmiş olan ma· 
den takas usulü 20 ağustos 934 te kal
dmlacaktır. 

lktuat ve Gümrükler veı.aıetleri 
bu hususu alakadar mal.amlara tamim 
etmisôr. 

VAPURCULU 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925. 

lzmir ve Mersin 
SÜR'AT YOLU 
İNÖNÜ vapuru 20 Temmuz 

CUMA günü saat 11 de Sirkeci 
rıhbmından kalkarak doğru iz. 
mir, Antalya, Mersine gidecek, 
Dönü~te bunlara ilaveten Alan
ya, Küllük, Çanakkaleye uğra -
yacaktır. 

lzmir sür' at yolu 
Her PERŞEMBE günü saat ı 

16 da Galata nhtımmdan kalkarak 
doğru lzmire gidecektir. Bu vapur 
her pazar günü 1&at 16 da Jzmir. 
den kalkıp doğru lstanbula gele
cektir. 

Karabiga yolu 
Her CUMARTESİ, ÇAR

ŞAMBA günleri saat 20 de Top
hane nhbmından bir vapur kalkar. 
Gidit ve dönüfte mullat iskelelere 
uğrar. 

lmroz yolu 
Her PERŞEMBE günü Ga-

lata rıhtımından saat 18 de bir va· 
pur kalkar. Gidit ve dönüşte Gelibo
lu, Lapseki, Çanakkale iskelelerine 
uğrar. 

Devredilecek ihtira beratı 

" Azeotropik taktir ile alkollardan 
suyu çıkarmak İçin asul ve ameliye" hak 

londaki ihtira için istihsal edilmi, olan 
23 Ağustos 1932 ve 1477 numaralı ih· 

tird beratı Üzerindeki hukuk bu kere 

haskasına devir veya icara •eriteceğin

den bu bapta fazla malumat edinmk is

l'eyen 2evatın htanbul'da Bahçekapu'da 

Tat Hanında 43-48 numarah idarehane

ye müracaat etmeleri ilan olunur. (1200) 

lstan!>ul dördüncü icra memur)u. 
ğundaaı: 
Tamamına üç bin beş yüz otuz lira kıy

met takdir edilen OsküdaN!a Altuni za
de eylevın Osmaniye mahallesi cedit 
Emin Bey sokağında 8 mükerrer on iki 
deia sel.iz mükerra- tasaınıf kanunu
nun neşrinden evvel muhdes harap bir 
bap hane ( elyevm bir kattan ibaret ah
şap mu.htaci tamir bir dam altında ara
balık, samanlık , ahır yeriniaı zemini 
toprak iki odadır) z.emini ile beı lot'a 
harap bağ ve maa bahçe bir kıt'a köşk 
(zemin katı kargir üstü ahşap maa müı
temilat dokuz odalı gül ve ziynet ve 
her nevi meyva ağaçlannı muhtevidir.) 
ile zemUıi ve altı kıt'a harap bağ halen 
yekdiğerine kalbedilmiş h.,.. nevi mez
ruat yetişt.inncğe müsait on dokuz dö
nüm üç evlek üç yüz yetmiş iki zira 
terbiinde gayri menkulatm tamamı a
çık arttırmaya vazedilmiş olup 25-7-934 
tarihinde şartnamesi divanhaneye talik 
edilerek 22-8-934 tarihine müsadif çar
§amba günü saa'I 14 ten 16 ya kadar 
lıtanbu] dördüncü İcra dairesinde açık 
artknna suretile · satılacaktır. 

Artbnnaya iştirak için yüzde yedi 
buçuk teminat akçesi alınır. Müterakim 
V""li, belediye, vakıl icaresi müıteriye 
aittir. 

Arttırma bedeli muhammen kıyme
tinin yüzde yetmiş betini bulduğu tak
dirde ihalesi yapılır aksi halde en çok 
arttırarun taahhüdü baki kalmak Üzere 
arllırnlMHn on beş gün daha temdit 
edilerek 6 - 9 • 934 tarihine müsadif 
perşembe günü ayni saatte ecı çok art
tınma ihale edilecektir. 

2004 numaralı icra kanununun 126 
İnci maddesine tevfikan İpotek sahibi 
alacaklılar ile diğer alakadarlann ve ;.. 
tifak hakkı sahiplerinin dahi gayri men. 
kul Üzerindeki haklarını ve hususile 
faiz ve maırafe. dair o)an iddialarını ev
rakı mü•bırtelerile yinni gün içinde ic
ra dairesine bildirmeleri laz11ndır. Ak
•İ halde hakları tapu sicillerlie sabit ol
mıyanlar &atıf bedelinin paylaıımasm
dan hariç kalırlar. Alakadarlann işbu 
maddci kanuniye ahkamına göre hare
ket etmeleri ve daha fazla malumat al
mak istiyenlerir. 934 • 2206 dosya nu
maraaile memuriyetimize müraceatlan 
ilan olunur. (1204) 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesönden: 

Davacı Mehmet efendinin l•tanbııl
da Mercanda Evliya hanında Zafra.nbo

lulu Ateı zade Mustafa Ef. zimmetin
de elli lira alacak davası üzerine ce
reyan eden mahkemede müddeialelyhe 
muameleli giyap kımm gönderildiği 
halde gelip muhakemede ;sbatı vücut et

mediği gibi karara dahi )tiraz etme
miş olmakla müddeinin iddiasuu ve va· 
kiaları ve senet muhteviyatını kabul et
miş nazarile balalarak elli lirasrrun tah
aıiline 30 • 6 • 934 tarihinde karar ve
rilmiş olmakla mumaileyh tarihi tebliğ
den itibaren bir hafta zarfında mahke
meye gelip iıbu başkatip ihbarnamesi
ne karşı temyiz etmezse hüküm kesbi 
kati.Yet edeceği mübeyyin ilandır. 

(1192) 

TASHiH 
13-7-934 tarih ve 3025 numerolu nüs

hamızda çıkan 2 ci icranın 1113 No.lu İ· 
linındaki kıymeti muhamminenin yüzde 
75 yazılması lazım iken sehven yüzde 
70 yazılnu,tır. Taıhih olunur. 

lstanbul C. W1üdde~ · mumiiiğ·iı, 
İstanbul Hapishane ve Tevkifhaneleri için b~r 

fında muktezi 6000 kilo pirinç 1750 kilo fasulye 17 
Nohut 850 kilo sade yağı 2500 kilo sabun münakatı· 
dilmiştir. Taliplerin şartnameleri görmek üzere her f 
liye Levazım dairesine münakasaya İştirak ed 
7-8-934 salı giinü saat 14 de İstanbul Vilayeti MııJıl 
liğinde müteşekkil komisyonu mahsusuna mürac:ıı• 
lan olunur. (3977) ~. 

1 it stanbul Sıhhi Müesseseler Satınalııı~u 
Komisyonu ReisliğİO t 

Sıhhi müeııst:selerin 1934 mali senesi mak~~ 
şehriye, irmik, kuskus ihtiyaçları il~ Akliye hast ' t 

ve Kuduz T. Müessesesinin siıt ve kase yoğqrdu 11.,.el 

Akliye hastanesi ve Kuduz T. Müessesesi ile Saıı'ya 
mun yaş sebzelerinin tamamı ve Tıp Talebe )'ırrı e 

Çocuk hastanesinin bir kısım yaş sebzeleri 31 'flfe 
934 Salı giinü saat 14 de kapalı zarf usulile muamele d 
mak üzere münakasaya konmuştur. isteklilerin pı\İflt e 
rı. (3673) 

İstanbul Kumandanlığı 

1. F. kıtaatı ihtiyacı için 

4,000 kilo Sakız kabağı ve 

4,000 kilo taze fasulyasmm 

pazarlıkla satın alınacağın
dan ihalesi 18-7-934 çarşam
ba günü saat 14 te yapılacak
tır. Taliplerin o gün ve vak

tinde Fındıklıda lstanbul K. 

Sa. Al. Kom. na gelmeleri. 

(15) (3989) 
• • • 

İstanbul K. kıtaaları ihti

yacı için 5520 kilo Sakız ka

bağı ile 5520 kilo Taze fasul

yasınm pazarlıkla satın alın
ması için münakasaya kon

muştur. ihalesi 18-7 -934 çar

şamba günü saat 14,30 da ya· 
pılacaktır. Taliplerin o gün ve 

vaktinde Fındıklıda Istanul 

K. Sa. Al. Kom. na gelmeleri. 

(16) (3990) 
• * * 

Niğde Fırka Sa. Al. Kom. 

dan: 

Niğdede bulunan kıtatın 
dört aylık ihtiyacı olan 

210.000 kilo ekınek kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 21-7-934 cumar 

tesi günü saat 14 dedir. Talip

lerin şartnameyi görmek üze 

re her gÜn ve münakasaya İş· 
tirak İçin de o gün ve vaktin

den C;VVel teminat parası olan 

1102 lira 50 kuruşun Fırka 
Muhasip Mes'ullüğüne tesli

mile müracaatları. (3070) 
(3606) 3937 

* * * 
Eskişehir As. Sa. Al. Kom. 

dan: 

Eskışehirde Garnizonda 

bulunan Hava ve Kara kıtaa
tının bir senelik ihtiyacı olan 

86500 kilo sığır eti 30-6-934 
tarihinden itibaren kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 24-7 -934 salı gü

nü saat 15 dedir. Taliplerin 

şartnameyi görmek üzere tatil 

giinlerinden mada her gün 

ve münakasaya iştirak için de 

belli gün ve saatte teminat ve 

teklif mektuplarile birlikte 

Eskişehirde 4. K. O. Satınal 
ma Komisyonuna müracaat-

ları. (3068) (3608) 

3939 
* * • 

Edremit Askeri Satınalma 
Komisyonund~ : 

Edremit ve civardaki kıt'a. 
tın 934 senesi ihtiyacı ıçın 
100,000 kilo sığır eti kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Evsaf ve şeraitini öğrenmek 
isteyenler her gun ve talip 

olanların ihale gunu olan 

28-7-934 cumartesi günü saat 

15 te Edremit Asker:i Alım 
Satım komisyonuna müra 

caatları ilan olunur. (3066) 

(3577) 3962 
• • * 

Balıkesir Askeri Satınal· 
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 

İştirak İçin de o eün ve vaktin-

den evvel teklif ve ~ e 

mektuplariyle Balıke9 
ri Satınalma Komit 

müracaatları. (3073) 

• * * 
Danca Askeri Sa. > Y i 

dan: tl 
'ı 

Gazetede çıkan se~ r 
erzaka ait ilanın aşag• ı 
terilen şekilde bazı O 
lüzum görülmüstür: 

1 - işbu erz.ak fl d 
tahkem Mevki Ağ. 'fo~ 
yile Dağ. Topçu Ala~ 
ikisine aittir. 

2 - Sadeyağı sev-Jı6' 
.. k l k !jı tı muna asa o ara g..,., 

ise de kapalı zarfla. 

3 - 20 Ağustos 93'1 
giinü kapalı zarf usulilt 

kasası icra edilecek ol~ 
bin kilo unun münakll.·r 
leden sonra saat 14 tıl~ 

4 - 20 - Ağustos • ~ 
zar gÜnÜ kapalı zarfls 

kasası İcra kılınacak ol! 
yağın 23 Ağustos 934' 

ba günü öğleden sonrs 

dedir. 
5 - 3900 kilo ma~ 

20 Ağustos 934 Pazııt 
sabah saat 11 dedir. 

9 6 - 23 - Ağustos • ' 

şamba günü 9500 kilo & 
öğleden evvel saat 1l9J t 

7- 22-Temmuz • Y 

zar gÜnÜ kapalı zarflıı J1' ~ 
kasası İcra edilecek olıı9~. etinin 28 - Temmuz • ' 

martesi günü öğleden,... 
saat 14 dir, ve 22 T elf1"' 

Pazar günü açık olarıı1' 
kasası icra edilecek ol~ 
28 T eınmuz 934 Cu.ı··. 
günü sabah saat 11 d~ 

(3938) (;r 

JSTANBUL ASLiYE sıtı1'. 
CARET MAHKEMESINDtrl' 

'f"1~ Hali tasfiyede bulunan "·(J 
ve Sanayi Bankası Anonim Ş• I 
fiye heyetinin mezkür banka ~ 
rile icraen akdettikleri konlı , 

mahkemece bitlletkik tasdiki~ ;ti 
olan karar, temyiz mahkeme.•1.rl 
las dairesinin 7-7-934 tarih• 1 ~ 
dik dilmek suretile iktisabı ,1 
eylemiş olduğu icra ve iflas lı ı 
300 üncü maddesi mucibine il•~ 
(1198) 

lmınbul b;rinci lHas MeiP/ 

dan: 

5 TEMMUZ 934 tarihli .~~ 
17 ACUSTOS 934 salı gütı11 1/ 
ye kadar ,,çı1c -tınna ile .. ı I 
lan olunan l~tanbul Balıkp~ İ 
Mehmet Geylini mahallesirı•0 İ 

car yeni Balıkhane Meyha11• JJ 
da eski 3 ve yeni 7 numal'ıılı 
240 da 9 hissesi bu dül<ka~•0 JI 
katı ah,ap bölme ile biri Mii',,J 
posu diğeri ciğerci dükkanı ol 
re ikiye aynbnış olup bunlsı:"' ;Ç 
de birinci katta bir hela ve ;ı. 1 
ta sofa üzerinde bir oda file"'" 

~"' Bina 39 metre üzerine ıtı• I 
•. "h 1 b•de<' ti umumıyesı a şap o up /' 

n kargirdir. Tamamına 4ı;OO 11' 
altı yüz ve satılacak hisseY• r 
yetmiş iki lira 49 la.« dol<"ı ' 
kıymet takdir edilmiş oldıııl" ,,,.:· 

1--•- .. 'h ·1~rt ol ı' o HlilK uzere tavza 8fJI ı o-· 
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U k" Y }" M H A ERLE 9 

kasJ! sene ı er ı allar sergisi geçen ~ 1 
&~Cnelerdcki sergilerden çok üstündür d k 
M üşv~k~~~~İnci ~azı~ P~. Hz. yapacak, küşatta Baş- Sıvasta çifte minare Kayseri o uma fabrikası 
racas Milli . . ~~~ı. B. ın bulunmaları da muhtemel S J ]" •• t•k •• k ) • 

. n~eri ::;;~:~~!:!~:·~ aenele;- ~k adedi geçen seneden fatladır. e çukilerden kalan bu kıymet 1 eser gun geç ı çe yu se ıyor 
1 B .ı rdıği ve memlel·et i' .. evad~ et- u fazlalık beş senedenbcıi de • J t J • d b" 0 d" 
Jll J~Zerinde mühim b" i"ısa ıya ı v.am eden aergİlerimizin halk Üze- en can J sana eser erın en ırı ır 

v İJlll olan Yerli mallaır ro o~nl a~ak ııınde teveccühkar bir rağeLt uyan SiY AS, (Milliyetl) - Sıvasta , 
_ ....alı r sergı erının dırma · d · 5 1 1 l k ar". ıncııı bugün aaat 16 d 1 sı, aynı zaman a sergı satr~ e çuk arın bırakmıt o dugu en kıy; 

~•t Itıncı Yerli mallar s ~ ~çıdıyokr. larında müstahsillerimizin maddi metli eserlerden birisi de ismet pa, 
...., f t ergısın e Ü menfaatt · d l" il Ik 1 d b 1 1' resmini yapınağı b d en zıya e yer ı ma arı - şa i mektebinin itga in e u unam 
U arJ" iki sergilecıin küt~t ~;si~ e~ : .nın nefaset ve mükemmeliyetini ı,ifte minaredir. Bu mektubumh• 
S.., apnııt olan Büyük M"ll t M erı.n~ halka tanıtmak ve maddi bir er.er '"Mılliyet,, okurlarına bunun tarihi 

ı eiıi Kazım Paşa H ı e ecl!sı le. bu teveccühün tenmiyesiııi te - hakkında biraz izahat vermek isti-
1 'firen kabul buyurrnu ı:~etlerı lut- mın ga~esinden ileri gelmektedir. yorum ..• 

ele Dün gece sabah' k ır. . Zannedıyorum ki senelerclenberi Vezir Şemsettin medresesi diye 
Jl]iİ,ıde büyük bir faal• ati atar sergı- yapmakta olduğumuz ve iktidarı • tanınan ve halk arasında alelumum 

1 rın ikmaline l ıy~ e azırlık • mu: nisbetinde muntazam olnıası- çifte minare veyahut ta sadec;ı;: tl~ . 
rginin açıl maça ışıkınıftı. ~ugün na. çalıştığımız yerli mallar sergi- rü!hadis diye anılan buraSl yı;ui ~-

oksan kalına sına adar hıç bir len bütün Tüııkiye muhitinde miis yat !ineması civarında ve fıfaiye 
U l•JSI ır. ma ına çalışılmakta bet akisler uyandrrmı•, mıntaı -ı 

T medresesı karşısındadır. Çifte mi. 
Geçe 1 mıntaka yerli mallar sergisi acı\ . nare isminden de anlaşılacağı ''t:Ç· 

emm 1n 1•eneb erden daha çok mü mak sureti le milli mamulatın S"iir;i 
e o an u 1 nek" . m.. . ld d"I . . hile kapısının iki yamında ıki mi· 

at rea • b . ı sergın;n ku u gayesı e e e ı mıştır. d M d . . k 
"ız b mdıne ugun saat 16 da d~ Milli İstihsalin kuvvetli istih • nar.: var ır. e resenın ıçcrı ı· 

n osun l "k .. - l~._ sımlarr zamanla yıkılmış ve bugün 
1 un stı lal ma ,.ile ""' membaları bulması ithr ı i.t eş-.l aııacak~ır. l•tıklal marşını m.. Yatının ııayanı hayret derecede te eski bakayası kalmamıttır. 

• ıbp" s •' ..... ıiseri Nazıni N ~ nezzülünu intaç etmi1 ve Türk pa ismet paşa mektebinin bulunciu-

y 
~Y1 . ır nutuk söyliyecek alt urı ıoasının kıymetine ithalat noksan· ğu yer sconradan çiftet minardere 

a. J. '7 1b~llar sergisi ve milli ıncı lığile hayli kuvvet vermiştir. Sene ilave edilmiştir. 
."~ ır senelik in•·isaf ve f 'fna- vi 250 milyon liraya yaklaşan it • Minarenin kapısı ve yanlarında 

Jd.ı 1 akl·~ında davetlilere iz~at ıye- halat mikdarının son sene 90 mil- bulunan tertibat akıllara ci.ırel vc-
se. rece tır. Bu sene sergin ıı:_ ve- yona inmesi 160 milyon Türk lira recek kadar güzeldir. Mina.-elt:riıı 
şağl Pı~ından girilecek ve b·~~ .. sag ka: sının ana vatanda kalması gibi <lu·.aı iarı harici tesirlerden ve 7a-
ı tB· 1n_ıa sağı takip edil ~un ~rgı millı iktısat noktasından memle • maıı.n ilerleyişinden çinilerinin bir 
r: ektır. Pavyonla.ln z.ere.{ ~e~ıle · kete mühim bir zafer temin etmiş kısmı düşmüş ve erimittir. Mınare-
D;ıt\' unda serci komiıe l~~~ret~nıu. so tir. Art:k her nevi ihtiyacımızı !erden bir tanesinin (resimde görül 
To? e ha::~rlanan büfe~ 1~ daır~sın: memlekette bulmaya kendi serma düğü veçhile) şerifesi yıkılmı~tır. 

• l ....ı! ı.a~ ve ıkranı edilec ek . avetlıler ı- yemiz, sayimiz ve zekamızla mr,y- Medı e;enin cephesi çok güzeldir. 
ay• G.. 1 e tır d k • · 1 b 1 ._, 1 d un ~rdenhe . · aı a çı armaga azım e aş auı c. Bur.:ı!t eskiden askeri riışliye İ İ 

.üınmalı faaliy ;~ devam eden Ve bu yolda kuvvetle ilerileyoruz. 1S332 ten sonra ilkmektep olarak 
evJııl ak dolayui!e b. ın •on cünu <,) - Tesisine başlanılan büyük fahri • kullanılmaktadır. 
(jsl 11.ncı Yerli mail ır ın~arririıııı.z al kııJar faaliyete geçtiği zaman ar • Bu mt~rese (670) hicri aenesin-

z~ın eden Naz a; 11•er~ısini de tan- tık başka bir diyarm sınai varlığı- de yapılmıştır. Bu da Sıvasta mc\·· 
• J4 ı hakkında mı 1 .urı B~ycieı ser- na ihtiyacımız bile kalmıyacaktır. cut medreaeler·den Bi.ıruciye ve Sa-
~ ·Je 1unıaileyh d rn~ ~ma~ ı.temiştir. En büyük milletlerin iktuadi sar- ciye medreseleri gibi (bunlardan 

U ı . - Altınc emı;:.ır kı: sınlıları hala devam edip durmak da bahsedeceğim) Oçüncü_G~yast't-ı 
oJşf ırkaç hüy .. kı Y~r 1 ınallar ıeq~isi ta iken bizim bugünkü vakur va- tin Keyhüsrev zamanına aıttır. 

akllf 0.lnı:uına r:- muekses~ muslesna ziyetimiz hepimiz için iftihar edi- "Medrese sahibi mevcut kitabc-
4 tiit fıyet İti'1arilg"ben. e!°ıyet. ve key lecek bir muvaffakıyettir ve bu- de kendisini sahibi azam yani baş-

• ~ etgisinden ~ heşıncı yerlı mallar günkü muvaffak netice münhası - vekil ve gene ayni manada sahibd 

kflşol~ Vı· Ya-na( alıa ustundur. l}tİ . ran büyüklerimizin eseridir. divan olarak zikrettiriyor. 
' Bundan hatka kitabedeki Şem-

34 ~ F b Kuşadası hadisesi süddünya Veddin ve Haldullah ta-
l Ut o) l } sah·r d )) birlerinin kullanılman ve Büruci-

nrıı CU ar ge d"ı (Başı 1 inci ı e e d 
de Türk bükumetile göriiflll"k için ye ve Saciye medreselerinde ol u-

"er'Jnı.ı. (B~şı 1 incı sahifede) talimat almışın.,, ğu gibi hükumdar isminin zikredil-
Bu lı tedir. Sör John Simon, T üriciye büyük el- memesi nazarı: dikkati caliptir. 

hem l"adyaberod t~yrüt eJcrııe ~ 
1 

çisinin taf&il.it aldığını ve oabableyin 
hada gö a. dırdıyecegiz, hem de Y hariciye nezaretine bildirdiğini ve fa. Mal\ım olduğu üzere hükümdar· 

h 
IS"f A'N85•L,z dcıncktir. ca- kat hunları pmdiıik arzedemaıilireceleğini )ar eddünya veddin terkibini isti-

b~~çe kıu··b·· . 17 <.A.A.) - Fener. ilave eınıit ve ka:zazecleleri.n erine mal ederler. Şimdiye kadar gördü-
ır u rıyaaet ı muhabbet izhar etmek ıuretile hadise 

V •ocj aın'f p f •nr en: Viyananın hakkındaki kendi teeuürlerine avam ğümüz kitabelerde haldullahud 
ı:h"· r. Atıeıik

0 

"K.ronel kluplerinden kamarannın da iştiral< eyleyeceğini devle duaSl ancak hükümdarlar için 
y tır:ııze ııclrn"ı · u~ takınıı bugün söyliyerck sözlerini bitinnittir. h 
ı:nınilı. lakırnı~t.I· h~ı'nıle /\vuıtur • Sir John Simon mütemmim bir ..,_ müstameldir. Medrese yapışının Ü 
cu o.n bu t knn illr a ' 0 Yllncular bu- ale verdiği cevapta sandalın memnu k\ımdarlara mahsus lakabı istimal 
b ha Cıinü Ko.dık .. rnacını 20 teınrnuz mmtakada bulwımadığı hakkında kat'i etmesi kendisini Selçuk hükumdaı·-
Hç~ye kar,, oy oy <tadında Fen~r- hlr ••y ııöyliyemiyece;;.rn; ve doğruluğu • 

a:·""' Adıl c· 'Yac.aktır. .- b-- larile hem mertebe addettiğim gös-K !Yay Be d" k bili itiraz olabilecek beyanatta bulwı-
dıkoy •t d Y ır. ı d • " d teıür. Gıyasettini Keyhüsrev sahibi at ikiden if.h " ın n bilet ıri••I . manm şayanı anu bu uruna ıgmı ua e 

da b ı o.ren a•·l t M"' rı •a etmittir. a· na· Fahrettin Ali bile bütün asa-•t ayacaktır. • ' •r. •> 17,30 l\ll -------o------- rında F ah rettin veddin terkibini kul 
y ·ı i takını Mısır tahvilatı keşideıi lanmıştır,. (1) çifte minareyi vücu 

ugoslav feder KAHİRE, 17 (A.A.) - Yüz- da getirenin Şemsettin Mehmet oklu 
rafınd asyonu ta- de 3 faizli ikramiyeli Mısır kredi ğu ileri sürülen fikirler arasında 
ISTAAN:~ davet edildi fonsiye tahvillerinin dünkü çekili- en kuvvetlisidir. Şemsettin Mehmet 

.ıroslavya futbol L, ı1 (J\.A.) _ Yu şinde: takriben 658 yılında 4 üncü Kı-
i.~ınuZol rnüra!:~:"":~u, federaa: 1886 senesi tahvillerinden hç Arslan zamanından itibaren 
lavya;'"':;;. ınaç Yapınaı. .. Turk ınil- 55.596 numaralı tahvil 50.000, 683 hicri tarihe tesadüf eden zama 

y a veı et. "ıür uzere Yugo.. 1903 senesi tahvillerinden 727.593 na kadaı1 yafamıftır. "lbni Yibi,. 
,_,_ uıı:a•la,,lar ta "h · · numaralı tahvil 50.000, 1911 se-
-ınıılardır. n ıntibabını bize ı... Selçukname adh eserinde Şemsd-

1 nesi tahvillerinden 324,358 numa-
lk yelken mil b ı-alı tahvil 100.000 frank ikramiye tin Mehmet Süleyman pervanenin 

Denizcilik r d Sa akası kazanmışlardır. katli esnasında sahibi divan olarak 
çık~ """••in7n "':.':.?u:'undan: Roosevelt'ten bekleneD göstetrilmekte idi. 
c !:'eU.en rnü...ı,ak aınat.öo-lere a- Semaettin Mehmet kuvvetli bir 
"'.M:.~~ı::da yap'::;~~ • 934 ümit suya döşüyor id;reci olduğu kadar tiir sahasında 

"'·t olınad • saat onda ha - VAŞİNGTON, 17 (A.A.) da eserlerile kendisini tanıtmağa 
dört buçuk:.: htakdirde Öğleden"" ınu- Amerika birle•ik hu··'-~metlerı· ti"· 
t.ı.,,.,ı.,..e h .aılanacakl.r. •orıra Y Ku 
bu "">aitin ":"d~kap verilebil 5.:heıt caret odaaı, Vaşingtonda intişar 

Çifte minare 

çalıfan bir ıalıiat olduğu vesikalar 
la anlaflnyor .. Pervane Süleyına
nın katlinden o kadar fazla müte
essi11 olmuş ki kendisinin içten ge
len acılarını mISralarına vererek bir 
iki beyit fiİr de söylemiştir. Şemset 
tin Mehemt o zaman Anadoluda 
isyan eden asileri idaresine alma
ğa mecbuıı kalmıştrr. 

Gene tarih sayfalarında yazıldı
ğına göre Şemsettin Mehmedin Gı
yasettin KeyhüsreY zavanında vu
kubulan "hicri,. Cemri vakasını 
müteak•ben llhani hükfundarı tara 
fından maiyeti ile Anadoluya gön
derilerek Selçukların llbanilere 
veıımekte olduğu vergilerin mütera 
kim kısmının tasfiyesine ve Anado
lu aşayişini düzeltmeye memur e
dildiği yazılanlaıı aranndadır. 

Şemsettin Mehmett l!haniler ta
rafından mevkiini muhafaza etmek 
•artile birçok yıllar idare makine
sinin hatın<la bulundu. Ve birçok 
i~ler yapmağa muvaffak oldu. Şem· 
settin Mehmet vefat ettikten sonra 
idare ettiği itler bozulmaya yüz 
tutacağı atikax görünüyordu. Ve 
böylece oldu. 

l,te yukaı•da Şemsettin Mehmet 
hakkında bir fikir verdim zannede
rim. Şemsettin Mehmedin bu öl
mez eseri çok kuvvetli bir sanat Je
hasının yeti,emiyeceği bir varlık· 
tır. 

Karşıdan minareler ve yan taraf
taki oyma sanatlarına bakıldıkça 
kelplerde öyle canalıcı izler bırakı
yor ki ... 

Çok orijinal bir kudreti haiz olan 
bu eserleı·; Mareşal Moltkeyi sev
giye ve bunlar hakkındaki ihtisas
larını toplamağa haklı bir surette 
!evkettiği ne kadar dikkatle bakı
lırsa o kadar iyi anlaşılıyor .• 

(1) Sıva. şehri: Ridvan Nakit 
lsmail Hakkı beyler. 

rllu lllesele t•!çulrn., · icap ~ uze~ eden h•r ticari mecmuada, M. 
"ıtniye&i çın de fecı.,. tedir. Rooseveltten beklenen ümitlere ra M ~aınba · aıyon he~ 

•ec..kod d~">İz banygunu ol;leden SOn· l\ğmen, 1937 senesinden evvel . 
Yukarı Boğazda Tenezzüh 

bekı;vc::;".1 •ahip1.,,'.i:X:da Y~ıa gi- bütçenin mütevazin olmasının 
Fed ra.;· nıuracaatım §Üpheli bulunduğunu çünkü büt-

ddn hiç bir oncıo kabul olu çe tahminlerinin daima fevkine 
~· Yarı lara~~",:i;i ölçü ı:.'h:&ıııurıa,.. çrkan ve bu suretle yeni istikraz-
ı: ... teknelerle he..., ~eın;Yece •· name-. lara yol açacak olan masrafların 
bu vesajı h" 1 .b~r çı,,1 gbden dı-
niy . ıp rıın de - a &Ünü 1 azaltılmadığını bildirmektedir. 

eye ıtıuracaatları 1 . heyeti r 
rıu,i uzıunu tel.Hı: ;.:: talyada askerliğe hazırlık 

1 Yii~ulın~:.~ıilark heyetinden. ROMA, 17 (A.A.) - Askerli 
1 20 T a ı · &.- e. hazırlama kurslarının müddeti 

buı eınınuz 934 c - - k 
da .i;,'':>tak 11 yüzıne ::x" ı:unu l.tan. ı ı seneden üç seneye çrkarılmış- ı 
"u d nız banyolannda ~ Mo- tır. 1 

~:Yapılacaktır Yonı Yapılan ha- Gençler, askerliğe 21 yaşında 
~· ~;;ııara ~ 10 da baıJa k Çağrılacaklardır. Mecburi olan as-

n ı n Programı--, naca • kerliğe hazırlanma genelerin 18 ya da h "'1llerde M da ':"'a tıÖ•teri • -
;Qır b ı 0 ~ ... ,, b, 1 şına girdikl~r~ senenin teşriniev • 1 

....___ u UııınaJarı tebliğ oı~.:. arın.. Vel ayının bırınci günü başhyacak-
l'v1ussolini bir S . tır. 1 

he . . ovyet Alman ticareti 
~o Yctını kabul etti BERL1N, 17 (A.A.) - Al-

•olırı MA, 17 (A . .ı\.) _ m:ınya, haziran ayı zarfında 377 
~, h ' .:ıov} etlerın 1 • M. ~us- mılyon mark kıymetinde ithalat 
hı.ıı eyetini kab 1 ası<~ı ve kım- I Yapmıştır. 

eın:ı.s• d u etmıs ve bu ka. B k 
aıa!eın·ı· -n a Sovyet b·;yük 1 • . una mu abil ayni ay zarfın-
h 1 ıteri M S . e çısı daki. ihracatı yalnız 339 milyon 
c~ 11 Otausu İc; · uvıc? ve. hal- olmuştur. 
d lletal R" h ·~Ya ıervıalerı &efi B 1 ıt ıc ett h b • . u suret e bir ay zarfmdiı 38 

• 
1 azır ulunmu•lar 1 • ~ yon marklık bi,. ithalat fazla-

ıgı vuku bulmuştur. 

Şirketi Hayriyeden: 
Güzel boğ- Kavaklara kadar her btanhullu tanır. Kavaklardan 

sonra yavaş yava' geni,liyen ve azametli Karadenize dayanan bir kısım 
daha vardır ki halkımızın çoğu bilmez. Büyük Liman, Poyraz 
Limanı gibi eısiz yerleri ve güzellikleri taşıyan bu parçayı ve Kara· 
denizin nihayetsiz yayılıp hüyüyü,üoü göstermek ve bir kaç saatlık senin 

ve bedayile dolu bir gezinti yaptırmak için Şirketi Hayriye Cuma 
ve Pazar günleri tenezzüh seferleri tertip ebniştir. 

Cuma günleri 14,30 ve 16 da, Pazar günleri 14,30 ela KÖp· 
rüden kalkacak olan vapurlarla bu seferler yapılacakbr. 

Cuma!an 14 30 da kalkan vapur Rumclikavağından, 16 da kalkan 
' vapur Altluıkumdan ve Pazarlan 14,30 da kalkan vapur Kezalil< Altm-

kumdan sonra yukarı Boğaz devrini yapacak, Rumeli ve Anadolu Fener

lerine kadar çıkrp Sütlüce iskelesine döneceklerdir. llu i.Jreleclen bütün 
Boğaz. köylerine ve Köpriiye derhal dönüt seferleri •ardır. 

Bu devirler ilıi -t kadar devam eder. 

Bu devir için munzam ücret 20 kuruttur. Pıuoou olan mektepliler· 

den on kurut alınacaktır. 

Meccani seyahat müsaadesini veren 
nezzühler icin muteber değildir. 

• 

pasolar hu te
( 1184) 
4284. 

Fabrika yedi kısımdan ibaret olacak ve 

mukavele müddetinden evel bitirilecek 
KA YSERl, (Miiliyet) - Mem

leketimiz Cümhuriyet Hükfuneti • 
nin en feyizli ve kudretli icraatın
dan biri ve birincisi sayılmıya la
yk olan hiç şüphesiz (Kayseri do
kuma fabrikası) nın inşası mese -
lesidir. 

Yalnız ham mal yetiştiren bir 
memleket diye tanınan vatanımızı 
kısa bir zamanda yakın bir (ati) 
de muhakkak mamul etya yapan 
bir memleket haline getireceğiz. 

Türkün bütün cihan tarafından 
kabul ve teslim edilen azimkarlığı 
bu neticeyi vermek için en kuvvet
li bir delildir. Kayseri muhit ve •e
rait itibarile dokumacılığa en mü
sait vaziyette bulunan bir yerdir. 

inkişaf sahasını bulacağı gözö • 
nünde tutulan şehrin ,imal tarafın
da timendifer istasyonuna çok ya
kın bir mahalde Karpuzatan namı 
i!e maruf bir su mıntak sının yakı
nında ve Kayseriyi Boğazlıyan, 
Y ozgada bağlıyan fosenin hemen 
kenarında 345920 metre murabbaı 
arazi Sümer Bank tarafından İs -
timlak edilerek fabrika mahalli o· 
!arak tefrik edildiği günden itiba
ren faaliyet başladı. 

20 mayıs 1934 tarihinde BaşYe
kil ismet Pata Hazretleri ile Nafi
a Vekili Ali ve lktısat Vekili Mah
mut Celal Beyler ile sair zevat bu 
sahayı dolduran b "r ha'k kütlesi 
huzurile fabrika binasının temelat
ma merasimi yapılırken bütün göz
ler inşaat müteahhidi Abdurrah -
man Naci ve onun kıyınetli arka · 
datı betonarma mütebasısı Arif 
Hikmet Beyde idi. Bu iki kıyınetli 
zat bu siyasetin tahakkukunu can
dan arzu eylediklerini samimiyetle 
izhar ettikleri gibi Başvekil Paşa 
Hazretlerinin sualine cevaben de 
fabrika binasının taahhüt edilen 
müddetten evvel behemehal ikmal 
ed i leceğini aync:: vaat ve taahhüt 
etmişlerdir. 

Fabrikanın in1aat yürüyüşünü 
yakından taJ<ip edip efkarıumumi
yeyi de tatmin eylemeyi faydalı bu 
!arak fabrika mahallini ziyaretle 
malumat aldım. Tam beş saat de
vam eden tetkikatın neticesini ar
zeylemeyi faydalı buldum: 

Fabrika inşaatının aksamı: 
Fabrika tam yedi kısımdan iba

rettir. 
1 - Kumaş dokuma kısmı (asıl 

fabrika). 
2 - Mamul ve gayrimamUl am. 

ban. 
3 - Tamirat atölyesi. 
4 - Kuvveimuharrike santrali. 
6 - Su deposu. 
6 - Kimyevi mmtaka ba,ı. 
7 - Su kuyuları ve tulumba da

iresi. 
Bu yedi kısmın inşaatı mukavele 

mucibince tam sekiz ayda bitecek
tir. ihale 8 nisan 1934 tarihinde ya 
pılmş ve mukavele 10 nisan 1934 
tarihinde imzalanmıf, filen işe 20 
nisan 1934 tarihinde başlanmıştır. 
Sümer Bank ile yapılan mukavele
ye göre bir mesai cetveli ihzar edil 
mif ve bundan her ay nihayetinde 
intası ikmal edilmit olması mat • 
lup olan aksam ayn ayrı gösteril
mi•tir. 
İnpatm seyri hakkında tama -

men mutmain olabilmek için fU ka 
darım söylemek bile kafi gelecek
tir. 

Fabrikanın 'imendiferle iltisak 
hattı en mühim işler arasında olup 
bunun temmuz nihayetinde bitmesi 
matlup "ken bu müddetten iki ay 
evvel ikmal edildiği görülmü,tür. 
Bize verilen izahata göre bütün 
fabrikanın dahilinden 45526 me~
re m"kap intaattan on bin metre 
mikaphk kısmı tamamile ikmal e
d:imittir. Bütün bu i~ler ~e&ai 
programında tayin edılen vazıyet
ten çok ileriiledir. 

Fabrika in.,.atınd.an en mühim 
kısmını h:ç şüphesiz asıl bina o • 
lan fabr.ica, yar:i dokuma mahalli 
te~kil etmektedir. Z32 metre boyun. 
da 143 n.etre ı,:em~liğinde 9,15 met 
re yi.ıksckliğinde olan bu binanın 
şım<liye kadar;pr;ılmemiş bir hu
susiyeti de mc~-:ullur. Dokuma 
fabrikalarında en miihim mese•e 
falı~ikanın içine giine~ ziyasınıa 
Joğrudan doğruya nü{uz ve lesır 
etmemesidir. 

Rusyada v~ mütehassıalar tara· 
fından tertip olunan planda bu ci
het en ba~ta ol.ırak nazarıdikkalte 

1 lutulmut ve penccrdc-ri tamamih 
f4male nazır olmaK there (Şet) nd
mi verilen bir çatı usulü bulunmuş 
tur. l{esmimizde bu catı tamam·le 
1 a rk .. dilmektedir. -

Bu kısım inşaatın tekmil beton 
ayakları konulmut, heton direkleri 
için kalıplar dikilm;~tir. 

lf.":O metre yük~eldiğınde olan 
bu binıo lıemen hemen b:tmek üze
redır. Bu bina dahilir.de tekmil 
nakliyat elektrik ile müteharrik va• 
gonlarla yapılacak. 1ı:hmil ve tah
liye i~leri tamamıfo bina dahilinde 
i"ra olunacak, }·af;mı.;.r ve kar faali
yete hiç bir suretle m:\nİ olamıya
caktır. 

Bçi.ın.:iı bina. - 54 metre boy 
38 metre genİJlik ve"9,50 metre 
yüksekliğinde olan tamirat atölye. 
s:dir. Bu kısmın temelleri tama -
mile bitmiş o?up, betonarme iske
leleri kurulmaktadır. 

Dördiincii bina. - 76 metre boJ 
37 metre ı;eniflik ve 9,50 metre 
yüksekliğinde olan kuvveimuharri· 
ke santralidir. Makine temelleri • 
nin oturtulması için lazımgelen be 
ton kazıklar hazırlanmış ve çahl
makta bulunmuftur. Günde 6000 
kilovat kudreti e!ektrikiyeyi haiz 
bulunar.ak bu makineler dahi Rua
yada hazırlanacak ve mütehasısla.. 
rı tarafından mahalline konulacali 
tır. En büyük kuvveimuharrike 
santrali olacak olan buradan Kay
seri <.İvarının dahi tenvirat liusım
da istifade edeceği muhakkaktır. 

Geriye kalan su deposu, kimyevi 
tas! iye binası ve tulumba delteleri
nin temel hafriyab da tamamile ik
mal edilmittir. 

Burada en çok ehemmiyet veri
len nokta iltisak battı ile mamiil 
ve gayr:mamul ambarı olduğun • 
dan müteahhit Abdurrahman Na
ci Bey burada ber gün 561 amele 
beş beton makinesi çalıfhrmak ve 
güD<le en az elli ton çimento sar -
fetmek suretile hem iltisak hathnı 
vaktinden evvel ikmal Mmİf hem 
de ambarı ikmal etmek üzere bu
lunmuttur. Rusyada.n gelen maki
neler montaji yapılmcıya kadar 
bu depoda muhafaza edilecektir. 

Bundan bllfka fabrikanın en 
muhtaç olduğu suyun temin eyliye.. 
ceği saha olan Karpuzatan mevki
indeki bentlerin inşasına da baş • 
lanmış olduğundan kurak, çoraJC 
ıssrz bir saha.da bugün görülen kaJ. 
naşmanın yarınki hayat için saa • 
detler bahtedeceğine emin olarak 
bütün halkımız sonderece alakadu 
olmaktadır. 

Fabrikanın in'8At safhasını ar • 
kası kesıilmeks:zin okuyuculanmr• 
za bildirilecektir. 

Giresonda yaz 

Bu sene halk serin yayla
ları Deden bıraktı? 

GlRESON, (Mililyet) - Bura
da yaz mevsiminin Hcak günlerini,. 
serin mahallerde ~eçirmek.için b~ 
çok ailelerin yaylalara gıtmelen 
adet halindedir. Her sene güzel 
yaylalarımızdan Kulakka!a: .Kün
bet vesaire gibi yerlere gıdılırken 
bu sene hiçte mutat olmıyan Ş.Ka. 
rahisar tercih edildi ve timdiye ka
dar da 65 kadar aile Ş. Karahisara 
gitti. 

Zarif çamlarla süslü ve insan 
kalbine sıhhat ve hayat saçan bu 
çamlrala mekik çiçeklerinin nefis 
kokuları ve her tarafı birer tiir o
lan güzel ve cazip manzaralı yay
lalarımız varken piresile meşhur 
olduğu söylenen ve yalnız kuru ha· 
vasından başka makbul bir teyi ol
nuyan kendisini çıplak bir dağın 
eteğine yaslamıf Karahisarın tercih 
edilifindeki mana ve hikmet anla
tımamıştır. Bu tercihten yaylaları
mıza mücavir köylerimiz de zarar 
görümütlerdir. Bu fakir köylerimiıı 
taze ve içildiği zaman nefis mekik 
çiçeği kokan sütlerine, yoğurt ve 
yumurtalarile güzel kayınaklarına 
diğer senelerde olduğu gibi müş
teri bulamamakta ve güzel mah
sullerini satabilmek arzusile beyhu. 
de yere saatlerce yol yı.irümekte
dirler.. 
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Onu senelerden beri tanır, •!lrılarda ve soc5uk 
elgınlıl)ındakl çabuk tesirini bilirsfnlz. 
ffi markasının tekeffül efli!ji ASPiRiN, sizi bun-1 

dan ..,.,, •• dahi meıpnun edecektir. -

) ___ E_v_K_A_F_M_o_o_t-R-lY_E_T_ı_.;;.;ıL_A.;;N.;.;L;;;A.;;R;.;;;;l;..... _ _.I 
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1 - 70 19-7-934 - Perşembe. 
71 - 170 21-7-934 - Cumartesi. 
171 - ila 22-7-934 - Pazar. 
Hayrat Hadeın;sinin Haziran 934 vazifeleri yukarda 

'.Yazıiı tarihlerde hizalarındaki No. sırasına göre verileceği 
ilan olunur. (3983) 

1 -Büyükdere'de Hacet sokağında 13 No lu hane 
2 - Üsküdar, Selimiye, Har em iskelesi 3-4 No lu hane. 
3-Kıztltoprak, Zühtüpaşa, Tahtaköprü 51 No. lu hane. 
4- Bahçekapı'da 4 cü Vakıf han l ci katta 13 No.Iu oda. 
5- Kızıltoprak, Zühtüpaşa,Bağdat C. 18-32 No. lu dükkan 
6- Kızıltoprak, Tuğlacı Mustafaağa, Cami, 19 No. lu ,, 
7 - Kızıltoprak, ,. ,, ,, 23 ,, ,, 

8- " tt " " 25 " " 
9 -ı • Zühtüpaşa, Bağdat C. 32 ,, ,, 

·ıo- - 43 ,, ,, ,, '' ,, 
ll- 45 '' ,, ,, '' '' 
12- ,, ,, Tahtaköprü 53 ,, ,, 
13 - ,, Tuğlacı Mustafa, Zühtüpaşa 19 No.lu gazino 
14- Haseki, Keçihatun, Haseki, C. 57 No. lu dükkan 
15 - Kumkapı, Muhsine hatun, lbrahimpaşa 30 No. lu dük

kan. 
16 - Yusufpaşa, Topkapı caddesi, Çeşme ittisalinde 115 

No. lu baraka. 
't7-Y1ı1sufpaşa, Haseki C. 23 No. Iu dükkan. 
18- Üsküdar, Çinili, 219 No. lu dükkan. 
19- ,, Rum Mehmetpaşa, Balaban Mevlevi tek-

kesi bahçesinde dükkan. 
20 _:-Çarşı, Kahvehane S.- 14- No: lu dükkan: 
21 - ,, Sahaflar 59-57 No. lu dükkan. 
22 - ,, Yarıtaşhan S. 9 No. lu dükkan. 

. 23 - ,, Keseciler, 91 No. lu dükkan. 
24- ,, Kazazlar, Orta sokak 29 No. lu dükkan ' 

25 - " " " 25 " " 
26- Kasrmpaşa, Camiikebir, kışla boyu 5 No Iu dükkan ve 

oda 
27 - ,, Mektep S. 6 No. Iu dükkan. 
28 - . ,, ,, Atik Tersane kapısı 7 No.lu dükkan. 
29 - ,, ,, Mektep S. 32 No. lu hane 
30- Kasımpaşa, Camiikebir, Atik Tersane kapısı 36-38 No. 

lu hane. 
31 - Kasrmpaşa, Camiikebir, Atik Tersane kapısr, 48 No.lu 

dükkan. 
32- Kasnnpaşa Gazi Hasanpaşa, Mektep S. 6-34-36 No. 

Iu hane ve müştemilatı. 
33 - Kasnnpaşa, Cezayirli Gazi Hasanpaşa, Dereboyu 20 

No. lu dükkan. 
34- Kasnnpaşa, Gazi Hasanpaşa, Kayık iskelesi 41-43 

No. lu dükkan. · 
35- Kasrmpaşa Gazi Hasan? aşa, Dere boyu 6-8-10 No. lu 

- ahır. 
36 - Kasunpaşa Gazi Hasanpaşa, Dereboyu 22 No.lu ahır 
37 - ,, Bedrettin, Havuzkapısı 37-39 No. lu ahır. 
38- Boğaziçi, Rumeli feneri, caddesinde 35/ No. lu 

dükkan. 
Balada yazılı emlak 935 senesi Mayıs nihayetine kadar 

kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. Talip olmak 
isteyenler Temmuzun 25 ci Çarşamba gÜnü saat 15 e kadar 
Evkaf Müdüriyetinde Vakıf Akarlar Kalemine müracaat-
ları. (3888) 4230 

Gümrük Muhafaza Umum Ku. 
mandanlığı lstanbul Satınalma 

komisyonuneanı 
· 1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı için (14) adet beş man 

yatolu masa telefonu 29-7-934 pazartesi saat 14 te açık ek
siltmeye konulacaktır. 

2 - istekliler tasdikli şartnameyi her gün komisyo::ı
dan alabilirler. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin alınacak malın tasarlan
mıs tutarının yüzde 7,5 ğu olan (45) liralık vezne makbuzu 
veya teminat mektuplariyle gelmeleri. (3824) 

4061 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 18 TEMMUZ 1934 

3842 

Müfettiş Namzetliği 
musabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
(6) Müfettiş Namzeti alınmak üzere 11-8-1934 

Cumartesi gÜnij saat 9 da Ankara ve lstanbul Ziraat 
Bankalarında bir müsabaka imtihanı açılacaktır. Mü
sabakaya iştirak edeceklerin" Mülkiye" veya «Yüksek 
iktisat ve Ticaret » Mektebinden veyahut Hukuk 
Fakültesinden mezun bulunmaları ve yirmi yaşından 
aşağı, Otuz Yaşından yukarı olmamaları lazımdır. 

Müfettiş Namzetlerine (140) lira maaş verilir. iki 
senelik stajdan sonra yapılacak mesleki imtihanda mu· 
vaffak olanlar (175) lira maaşla müfettişliğe terfi et
tirilir. , 

imtihan programını ve sair şartları havi matbua
lar Ankarada Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdürlü
ğünden ve lstanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından te· 
darik edilebilir. Talipler bu matbuada yazılı vesikalarz 
bir mektupla birlikte Anl<ara Ziraat Bankası Teftiş 
He-y'eti Müdürlüğüne nihayet 26-7-934 Perşembe gÜ" 
nü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek su- N 

retile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3776) -;::. 
........................................... 11 

Edirne Jandarma Efrat 
Mektebi Kumandanlığındanı 

Azı Çoğu 
200000 250000 

150000 200000 
6000 7000 
2500 3000 
3500 4000 
3500 4000 
8000 10000 
4000 6000 
8000 10000 
4000 5000 
2000 3000 

15000 20000 

6000 8000 
3000 4000 

10000 15000 
2000 2500 
2000 2500 

200000 250000 
8000 10000 

38000 38000 

3500 3500 
1460 1460 

Cinsi 
Ekmek pi· . 

şırmc 

Un 
Sade Yağ 
Zeytin yağı 
Sabun 
Makarna 

Nohut 
Süt 
Yoğurt 

Et 
Saman 
Kuru fasul-

ya 
Bulgur 
Börülce 
Pirinç 
Kuruür.im 
Bezelye 
Odun 
Arpa 
Maden kö· 

mürü 
Gaz yağı 
Benzin_) 

Azı 
3500 

8000 
8000 

30000 
300 

8000 
8000 
8000 
8000 
8000 
8000 
8000 

8000 
8000 
8000 
1700 

15 
5000 
1000 
1500 

350 
300 

150 

Çoğu 
4000 

10000 
10000 
350000 

500 
10000 
10000 

10000 
10000 
10000 
10000 
10000 

10000 
10000 
10000 
2000 

25 
7000 
2000 

Cinsi 
Mercimek 

Patates 
Sovan 
Sığır eti 
Koyun eti 
Domates 
Prasa 

Ispanak 
T. fasulya 
Lahna 
Kabak 
Bamya 

Patlıcan 
Taze bakla 
Semiz otu 

Toz şeke::-
Çay 
Tuz 
Dane zeytin 

2000 Beyaz peynir 

400 Reçel 
350 KrrmIZI bi-

her 
200 Sirke. 

Edirne Jandarma Mektebinin bir senelik ihtiyacı olan 
yukarda cins ve miktarı yazılı (45) kalem erzaktan un ve 
sığır eti kapalı diğerJeri aleni olmak üzere 18 - 7 - 934 tari
hinden itibaren (20) gÜn müddetle münakasaya konulmuş
tur. isteklilerin şerait anlamak üzere Mektebe ve münal:a
saya iştirak için de 11-8-934 Cumartesi gilnü saat 10 da 
Edirne Merkez Mal Müdürlüğünde toplanacak Komisyona 
müracaatları ilan olunur. (3861) 4189 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevki kıt'atı ihtiyacı için 11000 
kilo patlıcan 13600 kilo ayşe kadın fasulyası 6800 kilo Bar 
bunya fasulyası 3600 kilo baınya 6000 kilo Domates 1000 
kilo kabak 4 Ağustos 934 Cumartesi gÜnÜ ve saat 11 de a
çık münakasaya konmuştur. Taliplerin gÜn ve saatinde temi 
natlariyle birlikte Hadrmküyünde Askeri Satınalma komis-
yonuna müracaa~ları. (3828) 4185. 

, .. 
"SAT 1 E,, VANTİLATÖRLERi 

ve fevkal ide tediye şartları sayesinde 

VE R ESiYE SERiNLiK 
(893) 3980 ti 

, Karac ğer - Mide - lia~uk - Taş - Kum hastalıkl arına 

T u z L A ~ÇEM~~~~: 
içme ve tren fıallarında mUhiın tenzilat yapılmıştır. 

Hergün Köprüden 6,30 - 7,35 - 8,05 - 9,50 - il - IS,15. 15,10. 16,45 d• 
Haydarpa şava giden vapurlann trenleri içmelere giderler. 

' 
Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlı~ 

Satınalma Komisyonu Reisliğinden: . 
Çatalca Müstahkem Mevki krt'atı için 80 ton hamaJJl.~ 

tüğü 4 Ağustos 934 cumartesi gÜnÜ saat 13 de açık JJJW 
kıuıaya konmuştur. Taliplerin ~in ve saatinde teminatll 
riyle birlikte Hadrmköyünde Askeri Satmalma komis:foı: 

na müracaatları. (3829) 41!1 

Gümrük Muhafaza Umum 1'~ 
mandanlığı latan bul Satınalot' 
Komisyonundan: 

1 - Gümrükler için tam takrm olarak beş tane En!~ 
Taktir Cihazı 28-7-934 cumartesi günü saat 14 de J>
Iıkla satın alınacaktır. 

2 - Tasdikli şartnamesi her gÜn Komisyondan ıı.lJll' 
bilir. 

3 - isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan se~~ 
iki liralık vezne makbuzu veya Banka mektuplarile belli 
manda Komisyona gelmeleri. (3997) 

lstan bul Müftülüğünden: 
Kuranı Kerimin tercüme ve tefsgirinin tab'ı kapalı ı~ 

usulile münakasaya konulmuştur. Talip olanların şartnııtl'' 
sini almak üzere lstanbul Müftülüğüne müracaatları ve re

1 
mi ihale olan 8-8-934 Çarşamba günü saat 14 de Vilayet~ 
hasebeciliğinde müteşekkil komisyonu mahsusa yüzde 'f ı 
buçuk teminat muvakkate makhuzlariyle birlikte müraca111 

rı ilan olunur. (3927) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.../ 

İstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adet Kap M. No. K. G. Cinsi Eşya 
20 Adet Bila Bila 5 730 Ter biye görmüş post 

1
, 

Yukarda yazılı bir kalemmal arttırma ile 18-7-934 ·ır 
rihinde Çarşamba gÜnÜ saat 14 de satılacağından istek~!I' 
rin o gün lstanbul ithalat Gümrüğünde 6 numaralı Satış r 
barında hazır bulunmaları ilan olunur. (3525) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.,,/ 

Taksitle ıatılık Bostan 
Esas No. Mevkii ve nevi TeıııİJI' 

, ı..ir' 
220 Çırpıcıda 55 harita No. lı 2 hektar 2120 280 

metro murabbaı küçük bostan , 
Yukarda yazılı bostan taksitle ve pazarlıkla satılaca~ 

dan taliplerin 21-7-934 cumartesi gÜnÜ saat onda Şll 
mize müracaatları. (3979) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~--._/ 

Afyonkarahisar Belediyesinden: 
1 

Afyon Kızıl burun mevkiinde yeniden inşa ediiıneJıl 
olan mezarlık için dahilinde yapılacak (5932) lira 77 1"'. 
ruş bedeli keşifli yollar kapalı zarf usulile 30 Haziran 934 •:. 
rihinden itibaren yirmi gÜn müddetle kırdırmaya konıttıl' 
~- • 1 

ihalesi 21 Temmuz 934 cumartesi günü saat on bd ( 
Afyon Belediye Encümenince icra edilecektir. Şartnaı11~, 
sini öğrenmek isteyenler her gün dairei Belediyeye ıfl 
racaatla öğrenebilirler. ıı~ 

istekliler belli gün ve saatte teminat ve teahhut mekt 
larile birlikte Belediyede bulunrnaları lüzumu ilan olunur. 

1
41 

~ (31 

Nafıa Vekaletinden: . j~ 
Çubukderesi üzerine beton olarak kısmen inşa e?iı:iı 

olan barajın geri kalan kısmının bitirilmesi ve bu baraJ3 ,ıı· 
nıuavin tesisatın yapılması ve bendin inşası esnasında rl 
bukçayı sularının akıtılmasını temin edecek muvakkat.~ iil' 
raların açılması ve inşaatın tatbik ve icrasına muktazi bll1~~ 
ameliyat kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. ~I 
nakasa 5 Ağustos 934 tarihine müsadif Pazar günü 511Jı 
15 de Ankara'da Nafia Vekaleti Müsteşarlık MakaJ111fl"e 
yapılacaktır. Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odas! 11ıı 
eh]iyeti fenniye vesikaları ile (67,500) liralık te~ıııı 
muvakkateyi hamile~ aynı gÜn ve saat.ta Komisyon~a b~ ~~t 
maları lazımdır. Talipler bu husustaki ~ar~namelerı (2 rJil' 
lira mukabilinde Ankara'da Nafıa Vekaletı Malze"!e tef' 
dürlüğünden ted11;rik edeb~lirler. Halen şant.~yede vekal~1.,11• rinde bulunan tesısat ve alat ve edevatın munakasa şa i d' 
mesinde tasrih edildiği veçhile bilabedel teslim edi1J1les 
meşruttur. (3871) / 

Umumi Ne1riyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş 
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