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Yeni vergiler ve 
Maliye teşkilatı 

AN KARA: 1 Temmuz 

Milli müdafaamızı takviye i
çin konan yeni vergiler bir ay
danberi tatbik sahasındadır. Bu 
bir aylık tahsilatın nasıl bir ne
tice verdiğini önümüzdeki günler· 
de anlamak kabil olacaktır. Bu 
münasebetle hükumetin 1934 
mali senesi tahsilatı üzerinde ne 
kadar hassas davrandığını kay
detmek lazımdır. Maliye vekale
tinin yeni vergi kanunlarının tat
?ik suretini gösteren · müteaddit 
ızahnameler ve tamimler tanzim 
ve alakadarlarına göndermiş ol
ması bunun bir delilidir. Belki 
bu kanunların tatbikatında za
man zaman bazı tereddütler ol
muş ve ihtilaf noktaları baş gös
termiştir. Fakat bütün bunların 
kısa bir muhabere ile halledilmek
te olduğuna kani bulunuyoruz. 
Yeni vergi kanunlarının her bi
rinin kusursuz birer kanun oldu
ğu kanaatinde olmamakla bera
ber, bunların ne kadar kısa bir 
z~manda hazırlanıp yetiştirildiği • 
n.ı bildiğimiz için bu mevzu üze
r~nde fazla durmayı zait addede
~ız. Ancak Üzerinde ısrar etmek 
ıstediğimiz bir nokta vardır ki 
o d b .. t.. • 
l . a. u un vatandaşların vergi-
erını zamanında vermekte isti

cal göstermeleri lüzumrı ve daha 
açrk bir ifade ile devltt 'teşkilatı
nın bu hususta azami randımanı 
th7min etmesi için; o teşkilata za-
ır olmaları zaruretidir. Bu me

deni. bir millet için en tabi/ bir 
terbıye meselesidir. Ve içinde bu
lunduğumuz buhran ve karışıklık 
senelerinin emrettig" i bir vazife b' • ır vatan borcudur. Böyle ol-
nıaz da, tahmin ' olunan d'evlet 
Varidatı önümüzdeki aylarda fÜp
heyi mucip bir manzara arzede
cek olursa; her mükellef iyi bil
~elidir ki hükumet ve meclis ye
n_ı tedbir !ere baş vurmak mecbu
rıyetinde kalacak~ır. Bu tedbirler
d.~n murat ettiğimiz manayi teba
ruz ettirmeğe bilmem lüzum var 
nu? 

Devlet varidatının verim mik
tarları hakkında muntazam ma
l~at almak ve tahsilat seyirle
rını takip edebilmek için Maliye 
ve.kaleti mevcut usulleri d'eğiş tir
rnış, ~a~a geniş ve tahlili malu
matı ıhtıva edecek şekilde bir he· 
;.:ıp alabilmek gayesile teşkilatına 
.yzı~ gelen emirleri vermiştir. 
d.enı usul sayesinde, vekalet tirn-
ıye kadar (22) kalem olarak her 

ay almakta olduğu hesap malu
rnatı y · b · k l erıne undan böyle (32) 

a em ITıalumat alabilecektir. 

1 
Vekaletin koyduğu bu yeni u

: '.haliye teşkilatını daimi bir 
ın th. ana tabi tutmak gibi bir 
m a •yet arzetmekte ve tetkilat 
. ensuplarınr vazifelerinde daha 
k1Yı:ıe ley~kkuza ve dikkate sevt: k. 1ı;_ktedır. Filhakika maliye 
• § 1 atının b;r kronometre eibi 
ıtled'•· · · . ıgını ıddıa etmek kabil değil-
se de, imkan hasıl oldukça yapıl
llıakta olan ıslahatın memnuni
Yete §ayan neticeler verdiğini duy
rn~ktayız. İstanbul tetkilatı önü
zııt uz de bir misal olarak durur. Bu 
etk'l• fı 1 atın memleketin her tara-

b ·~d-~ tatbiki takdirinde, davanın 
uyuk bir kısmının halledilebile-

ce"' • gı muhakkaktır. 

Irk \~dilik göze çarpan noksan
b 'k 1 hsastır. Mali kanunların tat
! 1 

i ile tavzif edilen ekseri memur
~rrn bilgileri bu mes'uliyetli i
~ başarmalarına müsait değildir. 

uh teşhise bir ecnebi maliye mü-
te assı ·ı 'h k . . . s ı tı a etmıt ve demıt· 
tır ki: 

"G kı - Örüyorum ki maliyede 

tef~etli elemanlar mürakabe ve 
tış 'f le Vazı elerinde kullanılıyor. 

d."ndu_nlarro tatbikatı ellerine tev-
1 e ılen · 

niab 
1 

memurlar ıse bunlara 
et e ı;ok zayıf.,, 

tind~u h11.lde maliye teftiş heye
lar<ianvazıfe ala? .e~liyetli memur
türlij i . ekserısını oh\ln, - her 
tarti) nıtıyazları mahfuz kalmak 
kıs el - ınali teşkilatın diğer 

mı arınd 
ıınah a çalıştırmakta ne 

zur var? 
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Rüşvet hadisesi davası 
Metr Sal em ve Leon F araci Efendinin 

muhakemelerine devam edildi 
ANKARA, 3 ( Telefonla ) -

Rü,vet teklif etmekle maznun 
Metr Salem ve 
Leon Faraci efen 
dilerin muhake -
melerine vekille
ri hazır oldukla
rı halde bu rabah 
saat onda birinci 
asliye ceza mah· 
kemesinde de • 
vam olunmu,tur 
İstanbul T elefoıı 
•irketinin ıerına· 

ifade veriyor ye ve mali vazi. 
yetinin tetkiki i· 

çin te,ekkül eden lı:opıisyona tayin 
edilenler hakkında Ba,veki.let Ma 
!iye ve lktısat Vekaletlerinin tayin 
müzekkerelerinin mezk6r vekalet· 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Metr Salem muhakemenin birinci 
celsesinde ter döküp düşünüyor 

Yunan sporcuları geldi 
Misafirler biri Galatasaraylılar, diğeri 
Beşiktaşlılarla iki maç yapacaklar 
Cuma günü Galatasarayla ve 

pazar günü Betiktatla bir-er maç 
yapacak olan Panatinaikos isimli 
Yunan takımı ve Yunan atletleri 
dün Pireden Romania vapurile teh 
rimize gelmittir. Yunan futbolcü
leri ve atletleri Galata rıhtımında 

Galatasaraylılar ve Betiktatlılar 
tarafından kartılanmıftır. Yunan
lılara vapurda biu heyel tarafından 
bir buket ve iki klübü temsil eder 
bayrak verilmittir. 16 kitiden mü
rekkep olan Yunanlı misafirlerden 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Telhis ve idamlar devam ediıor ___________ , __________________________________________________ ;;... __ ~ 

Almanyada idam edilenlerin şimdiye 
kadar iki yüzü geçtiği bildiriliyor 

Hücum kıt' alarının isyan hazırlığını ve alınan tertibatı 
propaganda nazırı Goebbels haber vermiştir 

LONDRA, 3 (A.A.) - Daily Te- . ~ 
legraph'ın Berlin muhabirinden : Al· ~ 
man Başvekili Hitlerin hucum kıtaa
tını dağıtmak hususundaki tedabiri, 
tahm:n edildiğinden çok daha tiddet
'li olmuttur. iki, üç yüz kitinin idam 
edildiği ve gene üçyüze yakın tevki • 
fat yapıldığı zannolunuyor. 

Nasyonal • Sosyali•t olnuyan me· 
nabide söylendiğine göre, Roehm'in 
&uikast teşebbü&iinÜ M. Hitlere haber 
veren, au'.kaıtçilerle önceden temas 
etmit olan Goebbel& olmuttur. Neza• 
ret altında bulundurulanların içeriain 
de &abık Kay&erin oğlu Pren• Agu&te 
Vilhe!m de vardır. Sabık Veliaht ise, 
lsviçreye gitmittir. 

Reisicümhur Hindenhurg, ihtilali 
bastınnağa muvaffak olduklarmdan 
dolayı Hitler ile Goering' e tebrik te). 
grafları göndıırmiıtir. ' 

ihtilal teşebbüslerini ilk evvel ha
ber veren propaganda nazırı 

Gebbels 

Von Papen, hala filen mevkuf bu
lunmaktadır. 

Von Papen bırakddı mı? 
BERLlN, 3 (A.A.) - Mavu A • 

jansı bildiriyor: M. Von Papenin mev 
kufiyeti dün bitmittir. Bugün Neıı· 
deck'e gidecektir. 

LONDRA, 3 (A.A.) - Reuter A
jansının Berlin muhabiri, dün akıam, 
M. Von Papen'i, sokakta, evinin önün 
de M. Goering ile görüıürken gönnüı 
tür. 

M. Goering, Von Papen'e 45 daki· 
ka •ilren bir ziyaret yapmııtı. Bu hi.
di&eden, M. Von Papenin evinde mev 
kuf olmadığı manası çıkarılmaktadır. 

idamlar devam ediyor 
PARlS, 3 (A.A.) - Havas Ajan· 

aının Berlin muhabiri bildiriyor: ,,,,,,,,,,,,.,...,,,,,,,,, ,,,,. '' 

Gazi Hz. 
ISTANBUL, 3. (A.A.) 
Reisicümhur Gw:i Mustafa 

Kemal Hz. dün saat 16,10 da 
relakatlerindeki zevatla bir • 
likte ve Ertuğrul yatile Y alo
vayı tefrif buyurmuşlardır. 

Acıklı bir ölüm 
Sabık Vaşington sefiri 
mebus Muhtar B. öldü 

ANKARA, 3 ( Telefonla ) -
Kastamonu meb' · 
usu ve sabık Va
tington büyük el
çimiz Muhtar B. 
bugün tedavi e-
dilmekte olduğu , 
Nümune hastaha
nesinde zatürree
den vefat etmiş· 
tir. Muhtar Be · 
yin ölümü şehri · 
mizde umumi bir 
teessür uyandır· Muhtar B. 
mıt,ır. 

Berlin sokaklarında polis devriye[ eri İnzibatı temine çalışıyorlar .•• 

Almanyada aükUnet teeııüı etmiı 
Jibidir. Fakat heyecan zail olmaktan 
çok uzaktır. 

Pazar KÜDÜ öileden ıonraki zama 
nın idam hükümlerinin infazına tah
aiı edildiği temin ediliyor. Kral Er
nati'n emri atlında bulunan ve (aui
kut) ta methaldar olan bazı hücum 
kıtaları kumandanları kurıuna dizil • 
mittir. 

Hitlerin &abık muavini ve 1932 •e· 
nesi sonuna kadar fırka umumi kati
bi olan Gregor Strasser'in de kurtuna 
dizildiği teyiden söyleniyor. 

Dün kurşuna dizilenlerin resmi 
liıtesinin netredileceği haber verilmiş 
ti. Akşam Üzeri listenin neşrinin te • 
hlr edildiği bildrilınitfr. 

Schileicher nasıl öldürüldü? 
PARlS, 3 (A.A.) - Hava& Ajan· 

amm Berlin muhabiri bildiriyor: 
Cumartesi aabahı, Jeneralin köşkü 

nün önünde b 'r otomobil duı·dn. So • 
för, yerinde kalarak 
otomobilden birisi in 
di. Ziyaretçi, içeri 
alındı ve derhal ıililh 
sesleri duyuldu. Ay
ni zamanda, yaban
cı tahıs, kaşarek 
köşkten çıkb, otomo
bile bindi ve otomo
bil derhal hareket 
etti. 

Bütün bu hadise, 
birkaç dakikada ol· 
muştu. Jeneral der
hal öldü. Zevcesi lsviçreve klçan 
karnından ağır •u- veliaht 

(Devamı 7 inci sahifede) 

••• 
Avusturya da karışık! 
Viyana Belediye dairesi yıkıldı, 

telsize bomba atıldı 
Suikastçiler her tarafta çalışıyorlar! 

ViYANA, 3 (A.A.) - Reute r ajansı bildiriyor: 
Bu aabah belediye dairesinde yangın çıkmıştır. Sebebi henüz 

belli değildir. Ateş devam etmektedir. 
VlY ANA, 3 (A.A.) - Belediye dairesinden bugün çıkan yan

gında , dairenin içi kısmen yaninı ştır. Yangının siyasi bir suikast e
seri olduğu tahmin ediliyor. 

VlY ANA, 3 (A.A.) - Telsiz dairesinde patlıyan bir bomba, 
mühim hasaratr mucip olrnu§tur. ,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,, ,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. 
Doçentlerin maaşı 

Üniversite rektörü Veka
letle temas için gidiyor 

Doçentler umumi bir toplantı yapıp 
müşterek teşebbüste mi bulunacaklar 

Oniverute rektörü 
Dr. Netet önıer B. bu 
gün Ankaraya gidecek 
tir. Netet ömer Bey 
Ankarada, doçentle • 
rin ma.a,larının arttı
rılması meselesile meş 
gul olacak, vaziyeti 
Maarif V eki.Jetine i • 
zah edecektir. Diğer 
taraftan doçentlerin iı 
tifaları devam etmek
tedir. Zaro Ağaya o
topsi yapan te,rihi ma 
razi doçendi Besim Be . 
yin de istifa ettiği söy- Universitc rektörü Neşet Ömer Bey 

1 d F f 1 (Devamı 6 mcı sahifede) 
lenmektedir. Son gün er e en a 
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TARiHi TEFRiKA: 80 

İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BI RAKTICI VESiKALARA COR.E) 

Yeni teşkilat kurulurken onun ba
şında tanınmış bir isim lazımdı 

Doklar Bahattin Sakir Bey Av
rupaya gittikten son~a meydana çı
kan birlesıne fikri Ahmet Rıza Be
yin riya•~tten çıkarılmasını icap 
ett' recek gibi gmiinüyordu. Yeni 
teskilatta Ah'Del Rıza Beyin ismi 
o!~uyacaktı. 1 akat eski teşkilat ye
rine yeni ıe,ı ilat ne olacaktı? Ah
met Rıza E eyin' namı yerint> ki
rrıin ismi konula·~aktı? Ahmet !'.ıza 
on bes se-nedeııberi tanılmış olan 
ismi o~tadan ltaidırılacak olursa, 
bunun dahild'! ve hariçte fena b ı 
tesir yapacağına tüphe yoktu. Ah
rardan bir zat bu vaziyet karşısın
da diyordu ki: 

"Herhalde b ~ ta bir isim lazım. 
O ismin yanında da bir fırka gaze· 
tesine siyasi fikrile, durendişliğile, 
gayret le müdürlük ve rehberlik 
edebilecek bir adam lazım. Eğer 
bun'.ar mevcut ise, eski teşkilatı 
yıkmağa hiç tereddüt etmiyelim. 
Çünkü faydası zaten mahduttur. 
Fakat, şayet o isim yoksa, az çok 
fay dası dokunan şimdiki teşkilat 
ta beyhude mahvedilmesin. 

Benim kanaatime göre bir taraf
tan onun garip gar'p emellerini 
için milletin menfaatlerinden bir 
zerre bile feda etmemek lazımdır. 
Bu iki hwusuun mesleğimize umu
mi düstur teşkil etmesi zaruridir. 
Eğer gizli bir faaliyetle hayırlı b • r 
iş vücuda getirmek mümkünse ya
palım, yoksa beyhude yürümiye
lim. Cünkü ciddi ·bir mesleği ve o
mesl~kte istik!ali olmıyan bir ga
zete, faydadan ziyade zarar geti-
rır.,, 

Yukarıki vesikaları neşretfkten 
sonra 1905 senesi nihayetinde ha
sıl olan vaziyet fU suretle izah edi
lebilirdi: 

1905 •enesi nihayetinde Pariste 
bir Terakki ve ittihat cemiyeti var
dı k' dağılmak üzere bulunuyor
du. Ondan batka bir genç Türkiye 
cemiyeti ortaya çıkmı~tı. Üçüncü 
bir cem;yet te Ahmet Celalettin 
paşanın mahut cemiyeti idi. Bu ce
miyetleri teşkil eden aza arasında 
ahenk ve ittihat yoktu. Ayni za
manda parasızlık ta hükmünü icra 
ediyordu. 

Ahmet Celalettin pa~adan yüzü . 
ne gülmek ve "f.kirleriniz ayni i
sabettir., demek sayesinde arada 
sırada para koparılabiliyordu. Yu
~uf izzettin efendi yardım edece
<Tine dair evve!ce vaitlerde bulun
duğu halde bu vaitlerinden hiçbir 
~ey çıkmıyordu. Ahmet Celalettin 
pa~. Yusuf izzettin efendi, Dok
tor Bahattin Sakir ve Diran Kelek
yan efendi b:ribirlerile muhabere 
ed;;ı'orlardı. Bu muhaberelerden 
mü:ıbet bir netice çıkmıyordu. Yal
nı-z Diran Kelekyan efendile Ba
hattin Sakir Bey ittihada ve ittifa
ka esas' olabilecek fikirler teati ed i 
yorlardı. 

Bu vaziyet karşısında Doktor 
Bahattin Şakir Bey, Abdülham'de 
karsı senelerdenberi devam eden 
mii~delenin devam edemiyeceği 
ve söneceğini hatırına bile getirme 
mi~ ve gece!i gündüzlü çalı~arak, 
Pariste bulunanlara sözünü geçi
rerek ve Mısırdaki Ahmet Celalet
tin paşayı Diran Kelekyan efendi
ni" teveccüh ettiği gibi kullanarak 
m:him denilebilecek kadar mu
vaffakıyetler elde etmi,ti. 

Bu muvaffakıyetlerin neden ;,ba
ret olduğu, Doktor Bahattin Şakir 
Beyin neler düsiindüğü ve ne su
retle hareket ettiği onun Şehzade 
Y us•ıf izzettin efend ·ye yazdığı 
acıklı bir mektubun-dan anlaşıl
maktadır. Bahattin Şakir Bey bu 
mektubunda diyordu ki: 

miz hakkında İstedikleri gibi ida
rei kelam ediyorlardı. Ziya Bey 
(Ahmet Celalettin paşa) fırkası, 
Jön Türk fırkası vesaire g 'bi bir i
ki fırka, aralarında mevcı,ı_t olan 
birçok ihtilaf' ·dan dolayı biribir
lerine muhalif denilecek kadar a
raları açık bulunuyordu. Hatta 
bilhassa "Şfirayi Ümmet,. ve "Meş
veret.,i idare eden Terakki ve (t. 
tihat fırkası bile, azaları arasına 
giren ihtilaflardan dolayı d.'•, ıl
mak üzere bulunuyordu. Bütün 
hanedanı saltanat azası arasında 
en ziyade Mecit efendinin namı 
ortada dolaşıyordu. 
Bendeniz Parise geldiğim zaman 

vaziyeti bu merkezde buldum, Te
rakki ve lu:hat cemiyetile seneler
denberi olan münasebetim, Ziya 
beyle olan dostluğum ve şimdiye 
ka:lar syasiyat aleminde, yani ko
mitecilikte, pek iyi tanınmış bu
lunmaklığım sayesinde evvela it. 
tihat ve Terakki cemiyeti azası a
rasındaki ihtilafı ortadan kaldır
dım. Hepsini birleştirdim, muhte
lif •ubelere ayırdım. En mühim tes
k ·!at şubesi olan dahili işler şube~i 
ni kendim üzerime aldım. Muattal 
bir ha'e gelmif olan "Şurayi Üm
met" i meydanı intişara k.'.>ydum. 
Trazzonda, Selanikte, Bulgaristan
da fUbeler teşkiline muvaffak ol
dum. Yakında lstanbulda da gayet 
mühim bir şube açmak üzere bulu
nuyorum. Bu şubeye lstanbulun en 
mühim adamlarından beş, altı kişi 
dahild'r. Şimdi bu zevatla muhabe 
redeyim. Cemiyetin şimdiye ka
dar bir idarehanesi yok iken bir de 
yazıhane tesis ettim. Yakında 
"Şurayi Ümmet., matbaasını Mısır 
dan Parise nakledeceğiz. Hurufat 
ısmarlamakla maşgulüz. Pek az 
bir zaman sonra "Osmanlı Terakki 
ve ittihat cem'yeti., eski !feVketini 
iadeye muvaffak olacaktır. Yakın
da bunun asarı görülecektir. 

Terakki ve ittihat cemiyetile Zi
ya bey fırkası arasındaki ihtilafla
rı da hallederek iki cemiyeti bir
leştirdim. Hatta bu defa yeni ;,da
rehanenin tesisi ve matbanın nakli 
hususunda Z iya bey tarafından da
hi yüz lira İane getirttim. Istanbul
da mevcut otan gizli komite ile mü
nasebet temin etmek üzereyiz. Ko
m·te doğrudan doiiruya bendenize 
müracaat etti. "Surayi Ümmet.,le 
"Meşveret.,i kendisine neşriyat va
sıtası kabul etti. 

Bunlardan başka üstadanelerin
de irtediklerini söylemekle alışmış 
ne kadar eşhas varsa, bunların ba
zı lan bendenizin mevcudiyetin
den dolayı lisan'arını tadil ve tah
vil ett !er, bazılarını da vuk!ıbulan 
şiddetli mübahaseler ve münaka~a
larla sükı'.'ıtü ihtiyara mecbur ettim. 
"Şurayi Ümmet .. ve "Meşveret., 
gazeteleri şimdi hakkı devletlerin
de her vesile ile neşriyatta bulun
maktadır. Bununla da iktifa etmi
yerek bazı Avrupa gazetelerile de 
münasebet tesis etf m. Bundan/böy 
le istediğim yazıları kendi ismim
le neşredebilecek hale getirmeğe 
çalışıyorum. Cemiyet ümuru da
hiliyesinin doğrudan doğruya bü
tün te,kilatile bendelerinin elin
de bulunması buna çok yardım e
diyor. 
Gördüğüm h 'zmetlerin dördün

cüsü de fudur: Efendimize cesim 
meıblağlarm ne kadar lüzumu oldu 
ğunu bildiğim için, burada bulu
nan ve münasebetim olan bazı mü
him zatlar vasıtasile gizlice yirmi 
bin liradan kırk bin liraya kadar, 
Avrupa prenslerine verilen müsa
it şartlar dahilinde, bir istikrazın 
esaslrım hazırladım. Bu suretle 
hakkı devletinizde yapılacak en u
f ak haksızlığı Avrupada ~ü·rkçe 
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HARİCİ HABERLER 
Japon kabinesi çekildi 

•••••••• 
Japon zabitleri kuvvetli bir 

donanma istiyorlar 
TOKYO, 3 (A.A.) - Kahine, 

'mparatora istifasını vermiştir. 
imparator , istifayı kabul etmiş
tir . 

TOKYO, 3 (A.A.) - Birçok 
yüksek rütbeli bahriye zabitleri, 
bahriye büyük erkanı harbiyesine 

Yeni bir 
Alman gemisi 
Denize indirilmesi müna

sebetile Alman 
gazeteleri ne diyorlar? 
BERLIN, 3. A,A. - Gaz,:, eler. 

1 Grap Spee ismindeki Alman zırh
lısm•"l derôze indirilmesi münase
betiy ;e, Almanyanın muahedelerin 
verdiği imkanlardan diğer devlet
lere nisbetle daha az istifade etti
ğini kaydetmektedir. Halbuki Al
manya deniz devletleri içinde bah· 
ri sahada en zayifidir. Buna rağ
men bir Alman harp gemisi deni
ze indirildi mi muhtelif memleket
lerde Almanya aleyhinde yazılar 
Çlkmaktadır. 

Herkes biliyor ki Alman gemi
leri on b . n tondan fazla değildir. 
Halbuki diğer devletler ve bilhas
sa Vashington mukave!esini imza 
edenler saffı harp gemi'eri için 35 
tonu elzem addediyorlar. Diğer 
taraftan Almanyanın ne deniz altı 
ne de tayyare gemisi vardır. Al
man filosu ile diğer memleketler 
f !oları arasında yapılacak bir mu
kayese yalnız başlıca üç büyük de
niz devletinin değil hatta Fransa
nın bile ezici faikiyetini gösterir. 
Filhakika Fransanın inşa halinde 
bulunan 109 bin tonilatoluk gemi
leri vardır. Yalnız bu rakam bütün 
Alman f ı !osu tonilatosunun üçte 
ikisi nisbetindedir. 

Beynelmilel tediyat ban
kası müdürünü ziyaret 

BA E, 3 tA.A. - Nevyork 
Reserve federal bankası müdürü 
M. Harrisonun buraya y~pacağı 
seyahat beynelmilel tediyat ban
kası mahafilinde alaka ile beklen
mektedir. 

M. Harrison başlıca Avrupa 
ihraç bankaları müdiıd~rinin top· 
lantısına tesadüf Pd;-c.,k olan bu 
ikameti esnasında bunlarla tema
sa girişmek fırsatını bulacak ve 
pazar günü içtima ed ~rek olan ban 
ka müdürlerinin umumi toplantı
sında da ihtimal hazır bulunacak· 
tır. 

Mumaileyhin Alman bankası 
müdürü M. Schacht ile d

0

e görüş
mesi bekleniyor. Bu mülakat her 
halde çok ehemmiyetli olacaktır. 

M. Roosevelt denizde 
gezecek 

VAŞİNGTON, 3 (A.A.) 
Deniz seyahatine çıkmadan evvel 
M. Roosevelt, bir nevi "Amerika 
reisicümhur muavinliği., vazife&İ 
ihdas etmiş ve bu vazifeye N. R. 
A. ~ü.steşarı M. Richıbergi talin 
etınııştır. 

Reisicümhur, ayni zamanda 
muhtelif teşkilatın faa1iyetini. tan
z~m etmek vazifesile mükellef btr 
"müstacel sanayi komisyonu,. ih
das ederek bir nevi "fevkalade 
kabine., teşkil eb:niftir. 

ve fransızca matbuatla kıyamet ko 
paracak ve daima sıhhat ve hayatı 
devletleri üzerine ecnebilerin naza 
rı dikkatini celbedecek bir halde 
idim. 

- Bitmedi-

hitaben bir mahzar imzalayıp gön- ı 

dermişler ve bunda, deniz kuvvet
lerinin müsavatınr temin için Va

şington muahedesinin feshini ve 
kuvvetli bir kabinenin İş başına 
gelmesini istemişlerdir. 

M. Benes 
Parlamentoda 
Balkan misakından da 

bahsetti ve misakın 
ehemmiyetine işaret etti 

PRAG, 3.A.A. - Hariciye nazı
rı M. Bene& dün parlamentoda 
beynelmilel siyase<i anlatmıştır. 
Mümaileyh, Fransız siyasetinin 
milli birlik kabinesinden beri kuv
vetlendiğini ve küçük itilafın da 
resanet bulduğunu müşahade et. 
mis ve Balkan misakına büyük bir 
eh;mmiyet atfeylemiştir. 

M. Benes, Sovyet Rusyanın Av
rupa siyasetine girmesini hazırlı. 
yan hadi•atı uzun uzadıya izah et
miş ve ancak mütecavize karşı 
şarki Avrupa müzaharet misakı 
imza edildikten sonradır ki silah
sızlanma konferansına dör.ülerek 
mukavele projesi ve Almanya ile 
itilaf için yeni esaslar aranabile
ceğini söylemiştir. 

Silah ticareti 

Yeni bir metin 
Kabul edildi 

CENEVRE, 3.A.A. - Silahsız
lanma konferansının hususi ,silah 
ve harp levazımı ticaret ve imala
tını tanzim ile meşgul olan komi
tesi dün umumi bir toplantı yapa
rak tali komitenin hazırladığı met
ni tetk k etmiştir. 

Fransız murahhası komisyona 
arzolunan projenin ehemmiyetini 
kaydede rek demiştir ki : 

" Bu proje bir çok müşkülatı 
ve bilhassa silah imal eden ve et
miyen devletler ve diğer taraftan 
hususi ve resmi silah faıbrikaları 
arasında müsavat tesisi müşkülatı
nı izale etmekted"r. Proje ayni za-

manda, silah imalatının neşriyat 
vasıtasiyle beynelmilel bir mura
kabeye tabi tutulması fikrini de e
hemmiyetle tebarüz ettirmektedir. 
Şimdi si.lalı ticaret ve imalatının 
icap ettirdiği hususi usuller naza
rı itibare alınarak beynelmilel mu
rakabenin ne şekilde tatbik oluna
cağının ttekiki kalmıştır. Muraka
be mevzuubahis siuahların nevine 
göre muhtelif şekillerde tesis olun· 
malıdır. Diğer taraftan masarif 
ile silah imalatı hakkında derpiş 
ed'len murakabeler ve keza diğer 
melhuz beynelmilel murakabe va
sıtaları arasında bir ahenk tesisi 
muvafık olur." 

Bu metin değiştirilmeksizin ka
bul olunmuştur. 

--·-
Almanyanın fngiltereye 

borçları 
LONDRA, 3 (A.A.) - Al

man baakaımın ilan ettiği mora
toryomun şamil bulunduğu istik
razlar hakkında Almanya ile İn
giltere arasında cereyan ebnekte 
olan müzakereler son Berlin hadi
seleri yüzünden ilerleyememi.ştir. 

Alman heyeti murahhasası cu
martesi günü Berlinden istediği 
malumatı henüz almamrş.tır. 

,. ''; . ' ' . - . , .• - : ' .. 

~· 
Evkafa borcu olanlar borçlarını 

taksitle ödeyecekler 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Evkaf Umum Müdürlüğünce taksit

le satılmış olan yerlerin bedellerinden bakiye paraların borçluların mu 
vafakatile 10 seneye kadar taksitlendirilmesi hakkındaki kanun layiha
sını Bütçe encümeni müzakere ve kabul etmiştir. Layihanın aldığı son 
şekle göre 200 liraya kadar obrcu olanların borçları üç sene ve 201 lira 
dan 500 liraya kadar borcu olanların borçları beş seneden fazla taksit 
lendirilemiyecektir. Tecil edilecek paralara yüzde beş faiz yürütülecek
tir. Bu kanunun neşrine kadar işlemiş fakat henüz alınamamış olan fa 
İz ve komisyonlar tecil olunacaktır. Borcunu taksite bağlamıyarak defa. 
ten vermek isteyenlerden borcun bakiyesi üzerinden yüzde beş tenzil o
lunacaktır. 

Mektum nüfuslar kaydedilecek 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Hüki.imet iskan kanununun tatbikı i

çin hazırladığı yeni iskan teşkilatı kanun projesini ve mektum nüfusun 
ları.ı nüfus siciline kaydedilmeleri hakkında cezai hükümleri havi la
yihayı Meclise vermiştir. 

I skan kanununun tatbiki için 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Dahiliye Vekaleti iskan kanununun 

tatbik sureti hakkında talimatname ve nizamnameler hazırlanıncaya 
kadar kanunun ne şekilde tatbik edileceğini izah eden muvakkat bir tali 
matname hazırlamıştır. ' 

Bulgaristanın her yerinde sular taştı 
SOFYA, 3 ( A.A.) - Memleketin her tarafında sular taşmıştır .. 17 

kişi boğulmuştur. Zarar, çok büyüktür. 

Yugoslavya ile ticaret ve adli mü
zaharet mukaveleleri imza edildi 

ANKARA, 3.A.A. - Türkiye ile Yugoslavya ticaret ve adli mü
zaharet mukaveleleri bugün hariciye vekaletinde hariciye katibi umu
misi Numan Rilat Beyefendi ile Yugoslavya sefiri M. Yankoviç ara
sında İmza edilmiştir. Pek yc:lınd a iki memleket arasındfl ikamet ue 
iadei mücrimin mukavelesinin de İmza edileceği öğrenilmiştir. 

Von Papen istifa elti, bu istifa 
henüz kabul edilmedi 

LONDRA, 3. A.A. - Royter Ajansının Berfin muhabiri bildi
riyor : Alman başvekil muavini Fon Papen bugünki kabine içtimaın
da istilasını vermistir. Bu istifa henüz kabul edilmemiştir. 

M, Hitler, Reisicümhur Fon Hindenburg tarafından Nodekte 
kabul edilmiş ve uzun müddet görüşmüştür. 

Şehinşah Hz. Trabzon yolunda 
INEBOLU, 3 ( A.A.) - Saat 12 de Şehinşah Hazretlerini hamil 

bulunan Ege vapuru önde ve iki to rpitomuz arkada olduğu halde lne
bolu önlerinden Trabzona doğru yol almakta oldukları görülmüştür. 

_aliye ve Si e acılar 
~~------~--~~-Vakalet sinemaların açılmasını ve Darülace

ze hissesinin haciz suretile alınmasını isteyor 
ANKARA, 3 (Telefonla) -

Darü!aceze resmini vermedikle -
rinden dolayı kapatılan İsi.anbul 
sinema sahipleri namına gelen he
yet Dahiliye vekaletile temas et
mektedir. 

Yarın vekil Şükrü Xaya Beyi 
ziyaret edeceklerdir. 

Maliye vekaleti sinemaların ka
patılması yüzünden hazinenin za
rar göreceği mülii.hazasile vaziyet 
hakkında lstanbul belediyesinden 
istediği izahattan sonra İstanbul 
valisine bir te!graf çekmiştir. 

Vekalet bu telgrafında on beş 
gündenberi beletiiye tarafından 

M. Macdonald Kana
daya gidiyor 

LONDRA, 3 (A.A.) - Baş
vekil Mr. Mac Donald, bir müddet 
Louwout'h'da kaldiktan sonra 
mezuniyetinin mütebaki kısmını 
geçiımek üzere Kanadaya gide
cektir. 

Bir iflas 
LOTZ, 3 (A.A.) - 12 buçuk 

milyon zeloti sermaye ile 1830 
senesinde tesis edilen Louis Ge
yer mensucat fabrikası if~h ol • 
miştir. 

Fabrikada son zamanlarda 2000 
amele ç;llı§makta idi. 

1 

1 

Darülaceze resminin verilmeme -
sinden dolayı kapalı bulunan İs
tanbul sinemalarından hazinenin 
damga, istihlak ve tayyare resmi 
gibi vergilerinin ziyaa uğratılma
ması icin Darülaceze resminin ha
ciz su;etile ve diğer yollarla alın
mas; cihetine gidilerek biran ev
vel sinemaların açılmasının temi
ni ve neticesinin telgrafla if'arı bil
dirilmi~tir. 

Bugiin kendilerini ziyaret et . 
tiğ' m Dahiliye vekaleti erkanı ise 
veka letin kararını daha evvel ver
miş olduğundan yeniden yapıla
cak bir muamele olmadığını söy
lemiştir. 

Kapı komşusu 

Bir kere 
Daha geçildi 

V ARŞOV A, 3.A.ftl... - V ar'°"n 
şehri ismindeki tayare ile Atlas 
okyanosunu geçmi' olan tayyareci 
Adamonviez biraderler Vartova 
tayyare meydanında karaya İn· 
mişlerdir. 

Tayyareciler, askeri memurin 
ile belediye erkanı tarafından ve 
20.000 kişi tarafından karşılanmı~
lardır. 

"Saadetiniz ve müdafaai huku
kunuz için her ~eyimi feda ettiği
mi ve bu yüzden def'atle hayatı
mı tehlikeye soktuğumu zikre ha
cet yoktur. Gerek efendimiz, gerek 
se benden'z bu hususatı pek iyi 
bildiğimiz l!'ibi bütün alem, hatta 
Avrupa matbuatı bile biliyor. Ben
,· eniz sadakatimi, alemin ~ahade
tile hicbir zaman ve mekanda ret 
ve cerh olunamıyacak surette is
bat ettim. 

r------------------------------------------------,------------------------~ l EC EBi MA BUATINDA OKUDUKLARIMIZ ) 
Tayareciler bir çok heyetler ve 

halk tarafından alkışlanarak bay
raklarla donanan muhtelif sokak
lardan bir alay halinde geçmi' ve 
belediye meydanına gitmişlerdir. 
Belediyede tayy;-reciler şerefine 
bir kabul resmi yapılmıştır. 

Maamafih bendeniz bunlardan 
m:ıın uzadıya bahsedecek değ'lim. 
Yalnız Avrupacla efendimize ifa 
etmi• olduğum hizmetleri burada 
hirk"c söz)., kısaca savarak v" e
fendimizin hendeleri lı"kkındaki 
tarzı muam.,Jeler;nin muhakemP~i
ni vir<la" rlovletlerine havalP ede
r"k ,.t..~.Ji hir •.urPtte veda ile va
c1 ·; •ii<nltP clala"a~ım: 

Rerı..ıe,.; .. ,\vrup,.Vl\ ... .,Jdil'i"" za
Y""\ıı.n efenrl;.......,;?;n v"'Jt.~r\tarı v 0 

...... "_ 

larm az. çok taraftarları efendi-

..._ ______________________________ , ____________________________________________ ~ 
rece gen~ş bir tahammül, ve ~on de- yete hiç bir tesir yapamıyor. Madem-Yeni İngiliz harp 

gemileri 
Daily T elegraph yazıyor: 
1937 senesinde tezgaha konacak 

/ngifu harp gemilerine şimdiki atış 
•Üratinden iki defa fazla süratle ateş 
edecek yeni model toplar konaca1<tır. 
Gemilerin başlıca kısımalrı hava bom 
bardımlanndan masun kalmak için 
tertibata malik olacaktır. Hava mü
dafaası sekiz ila on iki adet yeni mo• 
delde hava toplan ve birçok ağır mit 
ralyözlerle ikmal edilecektir. 

Bu yeni tip gemilerin nümuncsi 
(~ral 5 inci Jorj) ismini taşıyacak ve 
bulıarlı türbin makinelerile müceh • 
hez olacaktır. Gemilere ayni .zantan • 
rla Dit.•.sel motörleri de konacol./.llr. 
Bunların toplarının ce•ameti, 1935 
bahri konleran1n. nt!ticelerine buiflı o-

lacaktır. 
Liikin diğer devletler 35,000 ton

dan fazla cesamette gemi inşa edecek 
olurlarsa, /ngiliz bahriyesi geri kal -
mak istemiyecek, yeni yapıalcak ge• 
miler her cihetten ecnebilerin yapa
caklanna müsaui olacaktır.,, 

Almanyanın dahili 
i,Ieri 

(L'aurope Nouvell) den: 
Hitlerin politikası Almanyaya ge• 

niş bir nelesalma vaziyetine getirme
d,kten bQfka bütün dünyayı da rahat 
Sl!Z etti. Büyük masraflarla iktidar 
mevkiinde duran bu kabinenin kütle 
üzeri.ntle ne kadar müsait derecede te 
sir hiisıl ettiği sorulmak lazımdır. Al
manyadan başka hiç bir memlekett<! 
böyle bir vaziyet d.,vam edemez:. Fa
kat unutmamalı ki AlmayaJa aan de-

rece eksik bir siyasi terbiye vardır. ki bu şerait dahilinde harp mümkün 
Elkiirı umumiye denen şey daha yeni bir ihtimaldir, bu ihtimalin bütün i • 
yeni kendini göstermeğe başladığı za caplarını da evvelden kabul etmek, 
mantarda idi ki Hitler inkıliibı bunu en az tehlikeyi ve en çok istifade te • 
§iddetle ve huşunetle boğdu. Ne M. min etmek liizımdır. Görülüyor ki va 
Von Papen ve ne de arkadaşları bu ziyet aşağıdan yukanya kadar tama· 
hızın önüne geçecek vaziyette görünü mile değişmiş bir manzara gösteriyor .. 
yarlar. Gerçi Von Papen Marbourg'da Bütün insani kaideelr ayaklar altında 
söylediği nutukta: (Hakları alman bir dır. Bilhassa gaz lıstimalinin yasak e· 
milletten itimat beklenemez.) dedi. dilmesi Lahaye konleran .. ında ihti • 
Fakat bu sözüne şunlan da iliive ve şamlı bir tezahür ile iliin edildiği 
edebilirdi: (Böyle bir ihtiyacı hisset- halde herkes bildiğini okuyor. Haki-
meyen millete de haklarını vermekte katlari olduğu gibi görmek liizımdır. 
mcina yoktur.) Fennin terakkisi tahrip uasıtalannın 

H h 1 ki şiddetini artırdıkça arttırıyor ve vah-
arp azır 1 arı şet tohumları gittikçe kök salıyor. 

Le Joarnal'den: Fenalığın önüne geçecek yegcine vası-
Son günlerde Almanlann kimya ve ta, harbe miini olmak için liizımp,elen 

mikrop silahalnmaın hakkındaki ha • huıeyi yapmaktır ki bu da nıüdafaa 
zırlıkları d'llere destan olmuıtur. Fa kuvı1etlerini "" yÜk$ek ılerecesisne çı 
kat f,ütün dünyanın protestolan va:i- lrarmal.ulır. 

Arnavutluk hududunda 
tahşidat yok 

BELGRAT, 3 (A.A.) - Yu
goslavya ajansı tebliğ ediyor: 

Yugoslavyanın Arnavutluk 
hududunda mühim askeri kuvvet· 
ler tahşit ettiğine dair bazı ecne· 
b: gazetelerinde çıkan haberler ta
mamile uydurma ve bethahanedir. 
Bunları kat'i olarak tekzibe me-
zunuz. . 

Arnavutluk hudut İstikametin
de hiç bir askeri hare!ket vuku 
bulmamaktadır. 



( E ELEiailll 
Leblebicilerin Derdi 

Herkesin bir derdi var leblebi
~ilerin de öyle .•. Yuvarla:ık nohu
du sıcacık lınnlannda kavuran 
bu esnafın işi tıkınnda gider sa
n~~lar, Leblebiciler Cemiyeti Rei
sının gazetelerdeki beyanahnı oku 
•unlar .•• 

Vaktile bütün cepleri dolduran, 
ırirn;ma, futbol maçı, kayık yarıf'l 
yerıne yegane eğlence olan, bir 
foklannın midesini bozması baha
sına olsa da inıunı tok tutan leble
bi artık yenmez olmu,. Senede an
cak 6000 kilo sar/ediliyormuş. Acı 
nacak şey! Acaba neden böyle ol
du! .. Cemiyet reisi leblebinin yeri
ne çocuklann çukulata yediklerini 
söylüyor. Çukulata bence, macun
la horoz şekerinin yerini tuttu. 
Leblebinin değil. Leblebinin artık 
Yenmemesine sebep bıkılmasıdır. 
Uzun müddet yedik, artık gık de
dik!. 

Ha! Eğer kılığını kıyafetini 
deği,tirir; b~ka fekle 1femaile gi. 
rerae tadının ayni olmcuına bak
maz belki tekrar yutanz .• 

Zaten Leblebiciler Cemiyeti Re 
iai de kusurlannı anlamıs •. Habe
fİstana leblebi ihraç ettiki zaman 
içine "afiyet olsun elendim!" "çıtır 
fıtır yersiniz inşallah,, gibi tatlı 
cümleler ilave etmiş. Ben ııize bir 
fey söyliyeyim mi?. Bugünkü leb
~ebici esnafına bu kılık ve bu ıive 
ıle kaymak ıattırsanız kimse al
maz •.• Bir kere malı methedif tar
zı fena: 

:--- Tophane güllesi gibi.. diye 
bagırırlar .. A elendi bir kere her 
kes silahsızlanma rüyasında iken 
Tophane güllesini imrenecek bir 
şey gibi ortaya atmak reva mıdır? 
Sonra güllelerin sekli yirmi bes 
otuz senedenberi 'yuvarlaklıkta~ 
çıkıp mahruti oldu. insan leblebici 
ıle ol:ıa birazıcık etrafta olan bite
ne cigcih olmak istemez mi?. 

Cemiyet reisinin dediği doğna
dur. Leblebiciler. kılıklarını değİf 
tirmeli ve Beyoğluna çıkmalıdır •• 
~.~~n satı'! yapabilirler, Escuen 
uutün satı~ların escuı kılıklan
nı değiştirmek değil midir? 

Dönüp dolafıp Ncurettin Hoca 
merhumun: 

-: Ye kıirküm, ye! Hikayesine 
gelıyonai. 

Yediğimiz leblebiyi, kılığını dü
zeltmif ellerle Beyoğluna çıkann
~~ kıymeti artıyor, rağbeti artıyor, 

'.'ahanelere, lokantalara kadar 
lrırebiliyar. F arulyenin nimetten 
~a~ldı~ zamanlarda leblebinin 

u ıddıası pek bo, değildir. 

Hanımlara jimnastik 
Okudum ki; Kadınlar veya Ha

f:'.~'~'. Birliği - birkaç tane var da 
l ınbırıne kanftırıyonam - hanım
a~mı~ın iimnastik yaparak incel

m enne karar vermi, .• 

b· ~ükemmel bir karar! Doğrusu 
ızıl hanımlardaki kadar etli 

;an ı kadınlara Avnapada pek az 
esadül edilir. V akıci yeni nesil bu 

nun aksine o kadar inceldi ki· ba
f'" tünel turnikesini güç çevlren
ere teıadül ediliyor, ediliyor am

'h;• .onla.r henüz bugünkü kadın -
l alemınin elebaşılan olamadı-
ar ki onlara .. h"k" 1· 8 .. gore u um vel'e ım .. 
k u ıımnastik bahsinden görü,ür-

en dostlarımdan N. dedi ki: 

- Beden hareket/erile insan in
celir miymiş!. 

Ben bir eski aporcıı kanaatile: 

-. Tabii! dedim. Ve o cevap 
Verdı: 

8 .-: inanma kardefim! Bilakis. 
l ızım kayınvaldenin en fazla is
eyen Yeri çeneaidir. incelecek y;. 
re d .. 

• ~ ort çeneli oldu .• Buna ne Jer-
•ın f'. -""" ., 

Sustum, J. 
FELEK • 

Zaron un gerine 
kim geçecek? 

----
Bir resmile birlikte bize 

bildiriniz: 

- En ihtiyannız kimdir? 
- Nasıl yasar? 
- Nasıl ge~inir? 

Meın\eketin en ihti
yarını bulacak kariimi-

hıe ~akbule geçecek bir 
er" ve ~. ' - · Vı>recegız. 

aas s 
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Lastik ve 
Kösele davası 
ihtilafı sergide hallet
meği dü~ünüyorlar 
Ayakkabı, deri ve kösele sana

yiile lastik sanayicileri arasında 
devam eden rekabet nihayet garip 
bir tekle girmi,ıir. Ayakkabıcılar 
v-e lastikçiler aralarındaki bu me -
seleyi yerli mallar sergisinde bal -
letmeğe karar vermişlerdir. Laı • 
tfkçiler bu seneki tergide büyük 
bir paviyon almıtlardır. Bu pavi • 
yonda yalnız Türkiye lastik sana
yiinin timdiye kadar gösterdiği te 
rakki ve inl<iıtafı lastik sanayiin<le 
çalışan amele mikdarmı memleke
te temin edilen menfaati istatistik 
lerle grafiklerle göstereceklerdir. 
Bunda~ b~ka lastik fabrikaları 
ayrı ayrı paviyon kiralamaktadır
lar. Bu vaziyet karşısında Ayakka 
bı, deri ve kösele sanayicileri de 
harekete geçmişlerdir. Ayakkabı
cılar sergiye ne tekil-ele ittirak ede 
ceklerini r.öylememektedirler. Yal 
nız serginin bu meselenin hallin
de mühim bir rolü olacağı anla~ıl
m8'ktadrr. Sergiyi başta B~vekil 
Paşa Hazretleri olduğu halde bü
tün vekiller ziyaret ettiğinden her 
iki taraf ta bu me~eleve büyük bir 
ehemmiyet vermektedir. 

Yaş meyva ticareti 
Ticaret odası yaş meyve tica

retimiz hakkında yapbğı tetkik ne 
ticesinde hazırladığı raporu Türko 
fise göndermiştir. 

lktısat vekaletinde yeni 
bir mUdUrlUk 

lkt>1at Vekaleti teşkilatında ih 
racatı tefkilatlandnıına müdiriyeti 
ihdas edilmiftir. Bu yeni kurulan 
daire, İstanbul, İzmiı~ Trabzon, 
Mersin gibi belli başlı ihracat iske 
lelerinde ihracat tacirleri arasında 
birlikler te\Çkiline çalıfacaktır. ilk 
İf olarak l:zmirde üzüm ve incir ta 
cirleri arasında ihracat birlikleri 
yapılacaktır. 

Sllni kok fabrikası 
Kömür ha'Yzaıında Türk;ş müc-"se .. 

selerinde yapılacak (Sömi kok) fabri
rikasının ye:ri hazırlanmaktadır. vn· 
beş güne kadar temel atma merasimi 
yapılacaktır. 

Fındık mahsuru 
TRABZON, 3 (A.A.) - llk ay

iarda devam eden soğuklardan mütee• 
air olan fındık mahsulü bu günlerde 
Karambuk hastalığına tutularak kıs
men dökül..oneğe b~lamıttır. Bu se
bepten mahsulün Trabzon havaliain • 
de geçen sene mahsulünden yüzde 30 
noksan ve Çoruh havalisinde yüzde 
40 fazla, Görelede ise geçen seneki 
kadar olacağı tahmin olunmaktadır. 
Geçen sene 220 bin kantara bal ğ o • 
lan fındık ihracatının bu aene hasta
iık yüzünden 180 bin kantar olacağı 
aon yapılan tetkikattan anlatılmıt • 
tır. 

Edirne - lstanbul 
Seyahati 

Halkevleri bu seyahati 
tertibe çalışıyorlar 
İstanbul halkevi, Trakyayı İs

tanbullulara tanıtmak maksadile 
bir Trakya seyahati tertip etmiş
tir. Bu hususta Edirne Halkevile 
müştereken çalıtıhnaktadır. 

Seyahat temmuzun on üçün -
cü cuma günü yapılacaktır. Şark 
demiryollan, bu seyahat için ga
yet tenzilatlı bir tarife tatbik e
decektir. ClDDa sabahı tren saat 
8 de Sirkeciden kalkacak, saat 
16 da Edimeye vasıl ollacaktır. 

Akıam saat 22,30 da Edirne
den avdet edilecektir. lstiyenler 
birkaç gün Edirnede kalabilecek
ler, ayni tenzilatlı biletle döne
ceklerdir. 

Cuma günü Edirnede İ&tanbul 
ve Edirne muhtelit takımları bir 
futbol m~ı da ya.pacaklardır. Bu 
seyahatler temadi edecektir. 

M. Suriç 
Berline tayin edilen Rus Sov -

yet sefiri Mösyö Suriçin bu ayın 
on veya on birinde şehrimizden 
hareket etmesi muhtemeldir. 

Mösyö Suriç Çiçerin vapurile 
Odesaya ve oradan Moskcv&ya 
gidece<ktir. 

Yeni sefir Mösyö Karahanın 
da bir aya kadar memleketimize 
gelmesi beklenmektedir. 

MAARiFTE 

Hukuk fakültesi 
4 seneye çıkacak 
Fakülteye bir ihzari sınıf 

ilavesi kararlaştırıldı 
Oniverısite fakültelerinin yeni 

dahili nizamnameleri, inzibat, kay 
dükahul talimatnameleri ikmal e
dilerek tasdik için Maarif V ek.ale
tine gön<lerihnittir. Yeni talimat
namelerde birçok mühim madde • 
ler vardır. Yeni nizamnamenin 
tatbikatına önümüz.deki ders sene 
ei b~mda baflanacaktır. 

Öğrendiğimize göre, gelecek se 
ne Üniversitenin bazı fakültelerin 
de yeni tetkilit yapılacaktır. Hu -
kuk fakültesine ihzari bir smıf ili 
vesile, tedrisatın dört seneye çıka• 
nlması takarrür etmi,ıir. Bu yeni 
sınıfa, T. F. C. ismi verilecek, bu
rada tarih, coğrafya, felsefe okutu 
lac.aktır. ihzari sınıfta muvaffak 
olamryan talebe hukuk tahsili ya
pamryacaktır. Edebiyat fakültesi 
tedrisatının da dört sen.eye çdt:a
nlma.sı için bazı tetkikat yapılmak 
tadır. Edebiyat fakültesine yeni
'den bazı dersler ilave edilecektir. 

Yeni orta tedrisat muallimleri 
Orta tedrisat muallimi olmak 

isteyenlerin ehliyet imtihanları 
dün de devam etmi~ir. Dün, riya
ziye grupundan imtihan yapılmıf, 
imtihana 70 kiti girmittir. 

Sinemalar niçin 
Kapatılmış? 
Belediyenin müdafaası 

Sinemacılar namına Ankaraya 
giden Cevat Bey Dahiliye vekale
ti ile temaslar yapmaktadır. 

Sinemacılar, belediye resimle
rini notere depozito etmişlerdir. 
Aldığnnız malümata göre, bele
diye :tinemacrlar aleyhine bir da
va açacaktır, Bu davada, sinema
lar kapatılmadan evvel verilmi -
yen Darülaceze hissesi istene
cektir. Belediye erkanından bir 
zat sinemaların va:zİıyeti hak'kın
da diyor ki: 

_ Bir müessese olsaydı, icra
ya verir, paramızı tahsil ederdik. 
Fakat bütün sinemaları karşımız-

ihtikar bahsi 

SIHHIYEDE 

Pr. Nissen için 
Tahkikat yapılıyor 
Tahkikat neticesi bugün 

Vekalete bildirilecek 

... 

Profesör Nissen ve operatör 
Bürhanettin Bey 

üniversite profesörlerinden Nis 
sen'in hususi bin hastahanede bir 
ameliyat yaptığına. dair Sıhhiye mü 
dürlüğüne bir ihbar yapdnuftır. 
Ecnebi profesörler Oniveniteye a
lınırken kendilerile yapdan mu -
kavelen~elerde hariçte batka bir 
~§ yapamıyacakları tasri'h edil
miftİ. ProfesÖ1' Niss.en'in, muavin~ 
operatör Bürhanettın Bey le T e•vı 
kiyede Sağlık yurdunda bi.r ~meli
yat yaptığı tahakkuk etmıştır. A
meliyat edilen zat Hasan Bey na
mında İzmirli zengin bir tüccar
dır. Bu :zat akciğerindeki büyük 
bir cerahati çıkartmak için ameli
yat olmu.tur. 

Oniver.site rektörü Neşet Ömer 
Bey ve Sıhhiye müdürlüğü bu me
sele hakkında tahkikat yapmakta
dırlar. Vaziyeti bugün Maarif ve 
Srhhiye vekaletlerine h'ldirecekler
dir. Profesör Nissen'in bu ameliya 
tı yapacağı sırada, ak~.iğ.erde ya~ı
lan ameliyatın çok mühım oldugu 
nu bu ameliyatın lstanbulda tim
di;e kadar yapılmadı~ını söy!edi
ği rivayet edilmek~~dır. ~u .rıva -
yeti tamamlayan dıge~ hı~ r.ıvay~t 
te Türk cerrahi cemıyetının, hır 
tekzip neşrederek, Profesör Nis
sen' e bir cevap hazırlamakta ol • 
masıdır. Profesör Ni•11enin vaziye
ti tahkikatın ikmalinden sonra an 
lafılacaktır. 

da cephe almış görünc:_e, .~~u?u? 
verdiği en yüksek salahıyetı ıstı
mal ederek sinemaları kapattık.,, 

Belediyenin iddiasına kar
şı Odanın rakamları 
Bu rakamlar fiatların normal 

olmadığını gösteriyor 
Belediyenin, ihtikar olmadığı

nı iddia etmesine nazaran alaka
da:!ar bilhassa havayici zaruriye 
fiatlarındaki pahalılığa ehemmiyet 
le itaret etmektedirler. Belediye ~ 
:zasından Abdülkadir Ziya Bey dı 
yor ki: 

- Esnaf cemiyetleri mühim bir 
rol ifa edebilir. Her mıntakaya gö 
re satılan feylere fiat konur. Ona 
göre fiatlar ilan edilir. Adalarla 
İstanbul arasında fiat farkı olabi
lir. Fakat mutedil bir haddi geçme 
melidir. Belediye ihtikarla müca • 
dele hususunda Esnaf cemiyetleri 
le müftereken hareket etmelidir. 
Birçok mıntakalarda fiatlar nor • 
mal değildin.,, 

ihtikara bir delil daha 

Ticaret odası 1933 senesi top • 
tan etya endeksini neşretmittir. 
Odanın bu endeksinde geçen r~ • 
ne zarfında toptan etyanın lstan
bulda takip ettiği fiat seyri göste
rilmektedir. 

Endekste 1927 senesi 100 adde 
dilerek geçen yedi senenik :zaman 
da muhtelif gruplann fiat seyri le 
barüz ettirilmi~ir. Endekse naza
ran 927 senesinde 100 addedilen 
umumi gıda maddeleri fiat vasati 
si 933 te yüze nazaran 77 dir. Fa
kat 933 senesi birbuçuk ayında gı
da maddeleri fiat seviyesi 927 nin 
100 üne nazaran 93 rakamile göste 
rilir ki ~.on ay da 103 rakamını gös 
termiftir ki bu toptan gıda madde 
lerinin 933 ün son ayın.da 927 den 
de yüksek bir fiatta olduğunu gös-
• .. rir. Bu hal yeni ölçüleıin tatbi -

'Abdülkadir Ziya dey 
kından evvel ba.şlıyara.k devam e
den ihtikara bir delildir. 

Odanın endeksine nazaran men 
sucat fiatlarınm seyri 927 nin yü
züne nazaran 933 vasatisi 98 dir. 
Şu vaziyet gösteriyor ki diğer me
vaddaki nisbi ucuzlamaya muka
bil mensucat fiatları hemen hemen 
yerinde saymıştır. 

Ticaret odası lstanbulun top -
tan etya satış vaziyetini son ola -
rak şu şekilde toplamaktadır: 

1927 senesindeki toptan umu
mi efya fiat vasatisi 100 addedilir 
ae, 933 senesinin vasatisi 100 e na 
zaran 88, fakat 933 ün son ayı o
lan kinunuevvelde 100 e nazaran 
100 dür. Yani birkaç senedir. Is -
tanbulda ucuzlamakta olan fiat 
toptan eşya da 927 senesi seviyesi 
le başaba.ş gelmiştir. Tabii toptan 
eşya fiatları böyle olunca peraken 
de eşyanın vaziyetinin ne olduğu 
meydana çıkar. 

BELEDiYEDE 

Eyüp kanalizasyo
nu ikmal edildi --Bundan sonra Beyoğlu 
cihetine başlanacak 
Haliç ve civarında yapılan ka

nalizasyon ameliyesi ikmal edil
mek üzeredir. Bu kısım fd>ekenin 
yüzde doksanı bitirilmittir. Bura
dan sonra Beyoğlu ciheti kanali
zasyonuna başlanacaktır. Yeni ~e
ne bütçesine kanalizasyon inıtaatı 
için 550 bin lira tahsicıat konmut
tur. Şimdiye kadar kanalizasyon 
için 4 milyondan fazla para sarfe 
dilmi•tir. Yapılan bir projeye gö
re bütün lstanbulda. kanalizasyon 
inşa etmek için 60 milyon liraya ih 
tiyaç vardır. Şimdiye kadar 500 
kadar ev, lağımını kanalizasyona 
raptetmiştir. Belediye eski la
ğımların tamirine müsaade etme
diği için peyderpey bütün evlerin 
anahatta bağlanacağı ümit edil -
me'ktedir. Bunun için 40 - 50 lira 
bir, masraf laznngelmektedir. Ka
nalizasyon, müstakbel sehir plim 
ile alakadardır. Fakat belediye, 
planın tamamen tatbikını beklemi 
yecektir. Yeni planın tahakku.lruna 
kadar beledive kan~liıı:asyonu ik -
mal etmi' bulunacaktır. 

Yol parası isteyenler 
Memleketine gönderilmek üze

re belediyeye müracaat edenler 
son :zamanlarda çoğalmıttır. Fak
n halinden bahsederek yol para
sı ideyen bu gibi kimselerin tica -
ret maksadile seyahat ettikleri an 
laşıldığından belediye gönderece
ği kimseler hakkında sıkı tahkikat 
yapacaktır. 

Belediyenin borcu 
Belediye hesap i'leri müdür mu 

avini Nail Bey Ankaraya gitmiştir. 
Nail Bey, Ankarada, belediyenin 
Perrier Bankasına olan borcu ile 
me,gul olacaktır. 

Fenni bir ahır 
Belediye Edirnekapıda temiz

lik işleri arabalara için beş bin lira 
sarf ederek fenni bir ahır yaptırma 
ğa başlamıttır. 

Kasaplarda kaçak et 
Son zamanlarda şehirde sürü 

halinde koyunlaıı dol~bnldığı ve 
bunların bazı kasaplar tarafın -
dan satın alınarak gizli olarak ke 
silip·sabldığı anlaşılmışbr. Bu yüz 
den kaçak etler çoğalmaktadır. 
Belediye sürülerin ,ehirde dolaşb
nlmasrnı ve sabt yapılmasını şid
detle menedecektir. 

Çallı'nın sergisi 
Üstat ressam Çallı İbrahimin 

ağustos ortalarında yalnız kendi 
eserlerinden mürekkep bir resim 
sergisi açacağını memnuniyetle ha
ber aldık. 

Türk resim alemine büyük hiz
metler etmiş ve bugünkü re$im 
neslini yetiştinniş olan Çallı lb -
rahimin böyle yalnız kendi eser -
!erinden mürekkep bir resim ser
gisi vücuda getinnesi san'at m•J· 
hitimizde heyecan ve alaka uyan
dıracak büyük bir san'at hare!ke -
tidir. 

Büyükadada Yat l<lübünde a
çılacak olan bu ~rgide Çallının 
müntahap elliye yakın eseri tethir 
olunacaktır. 

Ekseriyeti portre ve peyi:zajlar 
dan terekküp etmektedir. 

Esnaf Bankası 
Tahkikatı 

Adliyede idari raporun 
ıönderilmeaıi bekleniyor 

Esnaf Ba.nka.sı hakkındaki ad
li tahkikatın ikmali için idari tah
kikat yapan komnyonun raporu • 
nun bir sureti istenilmitti. idari 
tahkikat ikmal edilmit ve rapor 
Dahiliye veka.Ietine takdim olun
DNf, fakat henüz sureti Adliyeye 
gelmemiştir. Bu tahkikatı idare et 
mekte olan muavin Ahmet Muhlis 
Bey bir. ay müddetle izin almıttır. 
Maamafih bu mezuniyeti esnasın· 
da rapor sureti Adliyeye gelirse 
Ahmet Muhlis Bey me:zu!ıiyetini 
bırakacak ve tahkikatı ikmal et
mek üzere vazifesi başına gelecek 
tir. 

Yok olasıca ihtikar! 
ihtikar izam edilmiş. Öyle zan

nedildiği kadar söylenildiği kadar 
değilm f·· Binaenaleyh mücadele
ye de lüzum y,\':muş. 

Belediye iktısat müdürü gazete
~ere bu yolda .beyanatta bulunu
yor. Doğrusu bu beyanatı okuduk
tan aonra hayli inşirah duyduk. 
içimiz rahatladı. 

Fakat bir taraftan da kendi ken
dimize müteessir olduk. Keneli 
kendimize acıdık. Meğer şimdiye 
kadar boş yerine kalem çalmışsız, 
boş yerine mücadele edilm''f diye 
kendimizi yıpratmışız. O gözleri
miz, ne biçim gözlermiş ki, göze 
görünmiyen şeyleri, yok olan şey
lel'i bile görmüş •• 

Geçenlerde gazetelerde gene be
lediye mahalilinden sızan bu şekil· 
de b:r havadis vardı: 

Belediye lktısat müdüriyeti pe
rakende fiatlarla toptan fiatleri 
tekik etmiş ve arasında mühim 
farklar görmüştür. Mesela toptan 
iki kurusa sahlan patlıcanları bu
giin piy~sada 7,5 kuru~tan a,ağı 
almak mümkün değildir. V.s., V.s. 

Demek iki kuruşa malolan pat
lıcanı 1,5 kuruşa satmak ihtikar 
değil ..• 

ihtikar olmcuı için lktısat mü
düriinün söylediği gibi bir kuruş-_ 
luk malı 15 kurusa satmak lazı .. ı •• 
Bu bir kurusluk .;,at acaba on dört 
kuruşa sahl~a ihtikar sayılmıya· 
cak mı? 

Hu noktanın da herhalde yakın
da tavzih edileceğini ümit etmell. 
hakkımızdır. 

Demek artıfı ihtikar da adeta 
gözle görülür, elle tutulur bir şey 
olmaktan çıktı. Bir kanaat mesele
si halini aldı. ihtikar var diyorlar 
var oluyor •••• Yok diyorlar yok olu
yor •.• Bunun hududunu kim çize
cek? Var veya yok olduğunu kim 
söyliyecek? Halkın iştira kabi~iye• 
tini bir tarafa bıraktık. Fakat bu
gün latanbulda hayat pahasırıı öğ0 

renmek iç'n hayat pahcuı müş'ire
lerinc bakmak kafidir. 

Bunlar neden böyle çıkıyor? 
Mübarek civa tleğil ki hararetten 
yükselmiş diyelim .• 

Kilonun okka yerine geçtiği 
günden sonraki aylık mü,'i
relere bir bakalım, ihtikônn 11ar 
veya yok olduğunu o zaman daha 
iyi Jnlarız. 

/htikarlar mücadelenin herhal
de kolay o~madığını takdir ederiz. 
Bu çetin ve neticesi bell.i olmıyan 
işe girişmektense, "ihtikar yoktur,. 
d;ye cellelkalem bir hüküm çı
karmak daha kolay bir if değil mi
dir? 

Dün gene gazetelerde okuduk! 

Belediye Beyoğlunda pazar yer
lerinde el terazisile miıl satmayı 
menetmİf .. Çünkü bunlar birçok 
hilelere sebebiyet veriyormuş. 

Belediye memurları bir kamyon• 
toa dola,ıyorlar ve bu el terazileri• 
ni müaadere ediyorlarmış .. 

Terazi ile hile yapanlar liat ü
zerinde li"le yapmaktan çekinirler 
mi? Şimdi korkuyoıuz: Bu topla
nan terazilerin parasını da halk ö
demesin ..• Her kiloya bir de terazi 
fiati binmesin! 

Yağmurdan kaçarken doluya tu
tulmıyalım. 

Mümtaz FAiK 

1 BORSA 1 
(it Banka•ınan alınan ctvelir 

3 Tem muz 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

ISTIICRAZLAR l TAHViLAT 
lıtilaau dahili 93 Rıhbm 17,75 

1933 Ers•nİ 93.SO Müme•ıi.I lıcu-
Unitürk 28,90 ponıuz 48,75 

.. il 28 ., 11 47,30 
• 111 28 " ili 50 

ESHAM 

it &nka•ı Nama 9,05 
" ,, Ham iline 9,05 

Reji Kupon-
Sll::t 2,50 

,. " Müe•ıiı 9,98 T eleloD ll,90 
T erkoı 19,40 Türkiye CümhU

riyet Ba•kaıı 56 Çimento 11,25 
lu;bat dey. 15.SO 

Tram•ay 38,25 Şark dıey. 1.25 
Anadolu Hiııe 27,50 Balya J,55 
Şir. Hayriye 15 Şark m.ecza 3.20 

ÇEK FiYATLAR/ 
Londra 
Pariı 
Nüyork 
Milano 
Cene•r.e 
Atina 
Criikı~J 
Amıterdam 
Sofya 

635,251 Pr•i 
12,.06 BelS"r&t 

79,47.,50 MAdrit 
9,26 Berfin 

2,45,06 ı Zloti 
82,39.25 Penıo 

3,40,25 Bükreç 
lt,7,17 Moalr.o•a 

66,13,56 Vi1ana 

19,11.12 
3,41 
5,82 

2.07.92 
4,20,10 
4,0ll,50 

79,20,50 
ı0,74.50 
4,30.SO 

N U K U T (Satlf) 

ztı • Franaız 
1 Dolar 
1 Şile Av. 

21 Kur. Çele. 
ZO Leviiıt. 

1 laterlin 
W Liret 
20 F .Belçika 
20 Dro.hmi 

"• 

Kur°' Kuruı 

160 
117 

22 
106 
23 

6,35 
214 
115 

24 
83 

20 1. ls'WİÇTe 
J Pe;ıtla 

J M.,t"lc 
1 Zeloti 

20 Ll·y 
20 Dinar 

1 Cerno•İÇ 
A:tın 

1 M~idiye 
H.aır>L ..... t 

808 
18 
49 

20.50 
19 
53 

9,25 
35 ı.2 

237 
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(Mıliiyet) in 14 Haziran tarihli aa 1 Kalbinde iklili dea&amın kifayetsiz •• •• ı ·· f 
ymnda Dr. Ru•çuklu Hakkı Bey mil· liği vaktile lethis olunamayan bir suru uyor ••• 
li sıhhat itlerinde ehemmiyetli bir genç yorucu bir sanate girerek 24 ya Geçen gün birisi elime bir yir-
noktaya dokundu: Tababetin mikrop tında ölmüı. Halbuki vaktile muaye· mibeşlik tutu~turarak: 
lu haatalıklara kar§ı azçok muvaffa· ne edilerek beden yorgunluğu verme· 
kıyetlc aavafab:tdiğine, fakat azalan yen bir meslek seçmesi tavsiye ouln • - Şuna bir iyice bak! dedi. 
mızın yıpranmasından (kalp hasla· aaydı fÜpheaiz çok yaJardı. Baktım; beş drahmilik bir Yu-
lıklan gibi) veya hücrelerin anarşuin· Bir iki sene evvel latanbulda da nan parası .•. 
den (kanser gibi) haatalıklara kartı genç bir sporcumuz fÜphesiz böyle Gülümsedi: 
henüz memnuniyete değer muvaffa· bir yanlıılığa kurban gitmi§ti. Birkaç - iyice bak, demeseydim, güç 
kıyetler batarılamadığına İ§aret ettik gün evvel de kıymetli bir ıanat müte· anlardın ... 
ten aonra Verem, Tifo, Kuşpalazı gı· haasısı vefatından bir gün evvel kal· - Doğru .. dedim, bizim yirmi 
bi mikroplu bulatık haatalıkların Ô· binden bayii rahallız olmuf iken mah beşlikleıe çok benziyor •.• 
lüm cetvellerindeki yüzde n:abetleri za hastalığının ağırlığını vaktile Ôğ• Sonra, anlatmag" a başladı: 
hayli azaldığı halde kalp haatahkla· renmemit bulunmaaı yüzünden ertesi · 
n nisbetinin, bilakis, çoğaldığını ba. ırün doktora gideceği yerde gene itinin - Bana bunu A~vi (1) inde 
her verdi. bapna gelerek ötü,.erdi. Bu gibi mi· verdiler. Liranın üstünü getirirken, 

Amerikada tutulan iıtatutiklere aalleri hemen her ırün gazetelerde arasına bu nikel Yanan parasını ı:ı 
göre 1911 de veremden ölenler kalp gÖrmekteyiz. kıftırmıflar. Görmedim, aldım. 
haotalrklarından ölenlerden çok imi~, Dr. Vaquez'in deli.letile kurulan Tütüncünün önünde bozukluk pa· 
halbuki niabet timdi akıine dü~;;.. (L-1 ha-·-• d ) -

~-..,. ,.. P auuanna yar ım muessese- ralartmı yoklarken bu Yunan pa· 
Rusçuklu Hakkı Beyin bahsettiği ilinde hastalıklar derecelerinin ağır• rası da elime geçti. 

Amerika istatiatiği geçen aene n"t"e• bklanna göre üç amıfa aynlmakta ve 
cli!mq bulunan Healtb M>d Vealth haıtalara aıhhi vaziyetelrine uygun Eoirip çeviıince dıuakladım: 
Ünvanlı kitaptan aluımq olacak sanı rejimler tertip ve taniye edihnekte - TanJiak! dedim, bu para ben 
rım, ki orada haber verildiğine göre im~. Kalplerinde haatalık bulunma • de ne anyor? 
kalp hastalıklarından ölenler 1900 se d ·· b ed ı · ·· d am an tuP e en erın muracaat e e Sonradan düşününce buldum. 
nes;nde 100.000 kitide 112 iken tim- bilecekleri ve kendilerini meccanen 
d" 185 -•- H lb ki V 130 Gerisin geri aşevine dönerek, 1 e çuunı§. a u erem muayene ettirebilecekleri böyle bir 
dan 62 ye inmiı. müesoeaenin bizde de ne kadar lazım - Siz bana, bir Yunan parası 

Gene Ruaçklu Hakkı Beyin tesefü olduğunu iabata bi.cet olmasa gerek. vermipiniz, dedim. 
kabilinden haber verdiğine göre bir ta Romanyada ve Çekoslovakyad aböyle Afevinde bana yemek getiren 
kım geni§ yürekliler • optimistler - müesaeseler vücude getirilmİf. Bizde çırak yüzüme baktı: 
kalp hastahylarmdan ölümlerin art· Srbbat y ekaletinin ve büyiik §<'birleri 
masını adeta hayırlı bir al&met sayı· - Ne yapalım, beyim .• Bize de 
yorlarmıt! Onlara göre bu hal inaan· ım(k.zl hbeledliyelerininrd b)~etlerile sürmüşler!. 
larm vaaati ömürlerinin arttığına, kal a p asta arına ya Dil muesaeae .. 

leri vücude getirilmeıini temenni et· - Ya? .. Size sürdüler diye siz bi basta olanlann orta Y&fl geçebil· l 
diklerine delalet edermiı! meliyiz. de önünüze ge ene ıriirecek misi • 

Son senelerde memleketimizde de Sıhhiye Vekili Dr. Refik Beyefen· niz? 
dinin mesellem olan faailyetinin, ba· Bn.,ını salladı, yürüdü. Ben de pek çok tahribat yapan kalp hastalık -r 

lan bilhassa lstanbulu adeta bir mÜ· kımaız kalp hastalıimdan bir kardeı homurdanarak çıktım. Şimdi sora-
p.hede ıahaaına çevirmiı olduğundan kaybetm'ş bulunan belediye reisimi • nm sana, neredeyiz? Bu kalpazan 
hepimizin gördüğü gibi kalp hastalık zin elele vererek latanbulda böyle bir hk/an /;l''mler yapıyor ? 
1arırun kurbanlan araaında orta yatlı müessese kurmalarım çolı: beklemeyiz 
lar, batta gençler büyiik bir ekseriyet sanmm. lstartbalun değerli polisi ama· 
te§kil etmektedir. 21 Haziran 1934 rım ki çok geçmez, bn sorgunun 

Eaaaen tıbbi müşahedelerle elde R. A. kari/ılığını (2) verir! 
edilen neticelere göre kalp haıtalık· M. SALAHATTIN 
lannın yüzde otuzu h&d romatizma YEN/ NESRJYAT 
neticesinde genç yatlarda görühnek· 
tedir. Yüzde 35 i de frengi neticesin· Resimli Şark 
de, 40 tan 60 yaıma kadar patlak ver 
mektedir. Bugünkü medeni hayatın Resimli Şaık'm 43 üncü ırü&lıası 
maddi ve mi.nevi zorluklarının pek neşTedilrnittir. içinde birçok kıymetli 
çok kalpleri vaktinden evvel yıprattı yazılar vardır. Tavsiye ederiz. 

ima da ıüpbe yokı ÜlkU'ntln 17 inci sayısı 
Bu vaziyette, acaba, fertler ve cemi 

yeller için yapacak bir ıey yok mu? Gazi, lran Şehintabı ve lmıet Pa· 
Ben, Rusçuklu Hakkı Beyle beraber: ıa Hazretlerinin nutuklarile ba~ıyan 

Ulkü'nün 17 inci sayısında Nusret Ke( İ§in doğruya benzeri şöyle olsa ge mal Beyin "lran hakkında,, bir maka-
rek: Ölüm, saati hulul edince geliyor, lesi, Hilmi Ziya 'f•yin "Felsefe ve l • 
ve müdafaa hattının muka.vemeti a • lim,, Hüseyin Namık Beyin (Türk ka-
zalmış olan yer;nden giriyor.) diye • dRlln e>kiliği) yazılan ve halk edebi-
miyeceğim. yatı üzerinde 1.hak Rafet Beyin bir 

Paris Tıp Akademisinin 14 Te§rİ• konferan11 ile M. Şakir Beyin halk e -
niaani 1933 toplantısında doktor Lau· debiyatından seçtiği koşma örnekleri ve 
bry kalp haatalıklarıtun veremden Behçet Kemal Beyin Atiliının 1500 Ün·' 
ve kanserden daha muhrip içtimai bir cü yıJdönümü münasebetile yazdığı bir 
afet tetkil ett:ğini söyledikten aonra ıiiri~ Ali Sami Beyin bir aan'ırt yazısı, 
devlet ve belediye teıkili.tlarının kalp zehirli gazlar hakkrnda Hikmet Rafet 
baıtalıklanna kartı bulatık olmadık· Beyin verdiği izahatın devamı ve Selim 
lanndan dolayı ti.kayıt kalmalarını Nüzhet Beyin biblografya11 vardır. 
tenkit etti. Kalp haatalıklarmın kor • Miralay Abdürrabman Beyin 

"Türklerin Amerikanın ketfinde biz -
kunç bir tekil alan tahribatını müm- metleri., yazısı çok şayanı di:k.k.ıttir. 

ı - Aşe'fi - Lokanta, 
lık - Cevap. 

2 - Karşı-

İRTiHAL 
Franaız Pa.stör hastahanesi etibba 

sından Dr. Cevat Cemi1 Beyin pederi 
Operatör Doktor Binb&§ı Cemil Bey öl 
müştür. Cenazesi bugün Beyoğlunda 
Rumeli Hanında 2 numaralı daireden 
kaldınlarak saat on ik;de Kasanpafa 
camiinde namazı kılındıktan aonra 
Kulaksızdaki aile kabristanına defne 
dilecektir. 

• 
ı 

Aınn umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Hariç için 

L. IC. L. K. 
3 aylığı .••• • • • • 4 - 8 -

kün olabildiği kadar azaltmak için Nü.ret Kemal Beyin "Meksikada 
vaki Preventıf tedbirler alınınası la • yeni köycülük programı,, ru aİtl:ıtan _ 
zımgeldiğini ve bu sayede kalpleri yazıaile başlıyan ve bir köy mualliminin Gelen e•rak aeri •erilmez.- Müddeti 

6 '• . . • • • • • • 7 so 14 -
12 •• • ••••••• 1.ıC - 28 --

ha.ata olanlardan pek çoğunun tabii Ulkünün köv anketine cevap olarak yaz geçf!"n nüahalar 10 kı:ıru,tur.- CA:ıe-te .,.. 
ömürelrini tam ya•amalarırun, ve iç· dıg" ı rok ...,yanı dikkat bir köy tetki- matbaaya ait iıle-r İçin müdiriyete müra· 

Y :r ~ caat edilir. Ga:r.etemi:r. il&aların mea'uliye· 
timai heyetler içinde faydalı vazife- kahru ihtiva eden "Köycüler bölümü,, 1 tını kabul etmez. 

Ier görmelerin'n temin olunabileceği. 01.kü'deki zengin busuıiycti muhafaza ıı 11111~,mmıı:111ıııız:m:ı!:::ır:ı::a1::ıız:maı:•I ni söyledikten sonra bu maksatla meş elmektedir. • 
hur kalp haatalıklan mütehasaısı Dr. 
V aquez'in delaJetile vücudc getirilen 
bir (kalp hastalarına yardım - Aides 
aux cardia queı) müeıseseainden bab 
setti. 

GörülÜyor ki mesele ferdi bir it de 
iil; ayni zamanda içtimai ve iktıaadi 
bir nüfus meselesi de. 

Paris Tıp akademisinin ayni top· 
lantısında azadan Dr. Vaquez kalp 
hastalıklarının daha başlangıçlarında 
teşhia edilmeleri ve haatalara vaziyet 
)erine uygun rejimler ve me§galeler 
tavsiye edilmesi huauılarının lüzum 
ve ehemm;yetine dikkati celbederek 
bazı miıaller zikretmiıtir. 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
ON YON SiGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 3836 

Milliyet'in romanı: 11 gece oralarda Klin? 
- Anlatacak neyim var ki? Be

nim ömrümde herkesinki gibi. 

- Hafızların Sadık efendi gile. 
Bugün misafirleri vannıf. Su böre
ği açacağım. Öğleye kadar gelirim. 
Tarhana torbası turada. Tencere
ye su koyunuz, ocağa atınız. Do
lapta herteY var. Gelince beraber 
yeriz. Ben geç kaldım galiba. Şim· 
dilik Rabbiye emanet! 

ilki Yenge çıkarken Sanaaroaa 
öyle bir bakıf baktı ki: . . 

- Sakın ha! üstüme hıyanetl1k 
edersen sonra karıtmam ! 

Demek istediğini Sansaros anla-
mıttı. 

- Ben arkadatımın kız kardeti 
ile (kıza göz etti) tarhanayı pitiri· 
riz. Seni bekleriz. (Manalı) hiç 
merak etme! Evini bıraktığın gibi 
~ulursun yengeciğim ! 

Bu yengeciğim tabiri llki kadı· 
na pek ince clokundu. Sokak kapt· 
sının kapandığı i~itildi. 

Sansaros sapırdatarak çay içen 
Emin eve bakıvordu. Hay canına! 
Bu EO:.ine baska Emine id'. Öyle 
ama. Emine y'a_ umduğu Emine çık· 

Y a:ı:an: AKA GÜNDÜZ 
mazsa.. O zaman it çatallatır. Çün· 
kü Emine ne de olsa Sansarostan 
güçlü, boylu görünüyordu. Bir 
yumrukta altına alabilirdi. Sansa· 
roıu gören adeta çocuk sanıyorlar· 
dı. Hiçbir yerden nüfus kağıdı ol
madığı için hep yakasını kurtarı
yordu. Halbuki mahkeme, tabibi 
adli llki Yengeyi tah · t çağırıpta 
yemin verdiraelerdi Sansarosun ne 
olduğu anl8'ılırdı. 

- Hele biraz duralım. 
Diye düfündü Sansaroa. Emine 

lar ü•ümüttü ki Sansarosa 
sormadan bir çay daha doldurup 
içmeğe batladı. 

- Dün gece ütüdün mü Emine 
ahla? 

- Hiç üşümedim. Eksik olma. 
Ama gene bir türlü akıl erdiremi. 
yorum. Benim gece tanımadığın 
bir eks '.k!i ile neye bu kadar uğra 
•iP Üzülüyorsun? 

- Ne bileyim ben? Onu sen
den anlıyacai!ım. Hele sen bir an· 
lat. Kimsin? Nesin? Ne diye dün 

- Hele sen bir anlat. Ama dos· 
doğru. Tanrının kitabından daha 
doğru! Bil ki hırsız Sanaarosa ma· 
dik atılmaz. Bana Karadeniz uta· 
ğı derler. Adamın gözelifinden 
yesine kadar çakarım. 

Emine tencereye soğuk su dol
durdu. Bir çanakta tarhana ezip 
suya döktü. Tencereyi ocaktaki 
saç ayağın üstüne koydu. Tahta 
kepçe ile karıttırmağa ha,ladı. Ve 
gözlerini tencereden ayırmıyarak 
söyledi: 

- Ben, Konya Bozkırının, 
Batdereköy,ünden Kangaloğlu A
linin kızıyım. Bi:r adım da hırsız 
kızı derler. Babam Yalıhöyük gÖ· 
!ünde balıkçılık ederdi. Balıkçı 
dersem kendi kayığı, serpmesi, ol
tası, ığrıbı vardı sanma. 

Y alıhöyük gölünün balığını Sof· 
yalı yahudi iltizamlamıftı. Onun 
yanında hamlacılık, serpmecilik 
ederdi demek senin anlayacağın. 

Yahudi babamı çok severdi. 
Doğru adamdı babam. Anamdan 
i'itirdim. 

Bir gün balıkçıların kimbilir 
kaç yüz kayma eder bir yeni ığrı
bıru parçalanmı' buldular. Yahu. 
dinin haf ortağı Hülbe'li (Filbeli) 

Perşembe, karanlık bir sonba· 
har perfembesi. Büyük b~r kapı· 
dan bir kadın, bi:r erkek çıktı, kol· 
kola konuşmadan yabancı gibi iler 
lediler. Doktor Remzi Bey canı sı
kılarak dü,ünüyordu. "Şimdi Fe
riha gene, gelecek hafta buluşup 
buluşmıyacağımızı soracak., haki· 
katen biraz sonra kadın isteksiz 
bir sesle: "Per,embeye gelecek mi· 
sin?,, diye sordu: 

Bir seneye yakın bir zamandır 
hemen hemen her pertembe buluş
tular, birleştiler ve ayrılddar. Yek
nasak bir hayat aralarındaki mü
nasebatın kat'ma bir sebep bulma
ğa hiçbiri cesaret edemiyordu. Fa
kat bu hafta buluşmaları her iki
sini de sıkmağa bafladı. Çünkü göz 
!eri ayni şahsı görmekten, ayni 
hareketleri seyretmekten, kulakla· 
rı ayni nakaratı dinlemekten yorul 
mu~tu. Bunun için doktor lakaydi 
ile "bakalım,, dedi. Perfe111be gel· 
di Feriha mutat randevu saatinden 
evvel doktora telefon ederek gele· 
miyeceğini söyledi. Demek kızca· 
ğızda da bu adet hükmüne giren, 
:zevkten fazla sıkıntı veren buluş· 
malardan usanmıştı. O günden son 
ra daha seyrek on beş güı:>de" bir, 
daha 90nra ayda bir birleştiler. Ni
hayet biribirlerini kırmadan, incit· 
meden ayrıldılar. Doktor Remzi 
kızın senei devriyesinde, bayram· 
!arda tebrik göndermeyi ihmal et. 
miyordu. Arada sırada sokakta 
rastgeldikleri zaman eğer Feriha 
yalnızsa gayet nezaketle yaklaşı· 
yor biraz konutuyorlardı.- Bir gün 
F eriba Doktorun evine gitti. O gün 
çok nefeli idi. Gülerek evleneceği
ni söyledi. Doktor Remzi elindeki 
bir mecmuayı karıştırırken yavaf· 
ça kiminle evlendiğini sordu. O 
Kemal isminde genç bir mühendis 
le evleniyordu. Çocuk denecek ka
dar genç olan Kemal, doktor Rem· 
zinin aziz arkadaşlarından biri
nin oğlu idi. O hayalperest çocu
ğun müstakbel zevcesini vaktile 
sevdiği için bir vicdan azabı his· 
setti. Kendi kendine velevki fırsa
tını bulsa bile bu kızla bir daha 
buluşmamaya karar verdi. Bir gün 
arkadaşından aldığı bir davetiye 
ile Feri hanın evlendiğlnİ haber 
aldı. Fakat düğüne gitmec i. 

Bir sene sonra. 
• * • 

Sıcak bir yaz gecesi, bir tren 
uzun demiryolları üstünde yılan gi 
bi kıvrıla, kıvrıla son süratle ilerli
yor, büyük istasyonlarda birkaç 
dakika ancak durabiliyordu. lk;n. 
ci mevkide doktor Remzi arkasına 
yaslanmış "açık pencereden önün· 
de kaçı!'an evlerin ışıklarına dal
gın bakıyordu. Bazan bir sigara 
yakıyor, hazan mendilini çıkarıp 
alnında biriken ter tanelerini sili· 
yordu. Yanında şişman bir adam 
kocaman bacaklarını açmış ho.rul 
horul uyuyordu. Kompart:manın 
kapısı açıldı, tren memurlarından 
biri girdi. Remzi bey gece yarısı 
uyku vaktinde memurun kontro
lundan bezgin biletini hazırladı. 
Memur nazik bir baş işaretile dok
toru durdurdu ve: 

- Hayır efendim, bilet istemi· 
yorum. Doktor olup olmadığınızı 
öğrenmek istiyorum. B;rinci mev· 

Kazım efendi dayı ortalığı altüst 
etti. Babama demiş ki: 

- Ali ağa! Bunu yapanı bulur· 
san sen bulursun. O kadar ekme· 
ğimizi yedin. Bu işi senden bekle
riz. 

Babam dütünmüş, anamla bat· 
bata vermif, aramıt taranııf. Son· 
ra demiş ki: 

- Kazım efendi dayı! Bunu 
yapsa yapsa bezazm ~rabet Ufak 
!arından Vahram oğlan yapar. 

- Niçin? demitler. 
- Malfım a, dem;f• Büyükse-

feı<berlik bitti. Herşey onların eli
ne geçti. Konyay;- da frenk askerle 
ri girdi. Böyle yapa yapa iltizamı 
senin elinden almak istiyorlar. 
Onlara kimsecikler bir teY diye
miyorlar. Dit geçiremiyorlar. 

Aradılar, taradılar, >ha.bamın de· 
diği çıktı. Ama V ahramı kimse tu
tamadı. Meğer gilim Vahramın 
en büyük koruyucusu frenk zabit· 
leri değilmif. Bizim oralarda ha· 
tırı, ünü çok sayılan Ko1:3'eyh'le· 
rin öz adamı değil mi imi,. Şeyh· 
ler öğretmi •. Balık ilt'zamını Vah· 
ramla ortaklasıya alacaklarmıs. 

Bir gece yansı da yahudi ile,Ka· 
zı efendinin pencerelerine kur.un
lar atıldı. Babam iki gündenberi 
hasta yatıyordu. 

Bir akpm vakti iki ortak, yan-

kide bir kadın birdenbire çok has
talandı da, dedi. 

Remzi bey doktor olduğunu söy· 
)edikten sonra çantasını aldı. Me
muru takip etmeğe başladı. Bir va· 
gondan diğerine geçtiler, birinci 
mevki kompartımanlardan birine 
g:rdiler. A, tesadüf! hasta olan 
kadın Feriha idi. Zavallı Feriha! 
Yüzü sarı, ağzı yarı açık, arada sı
rada inliyerek yatan Ferihaya dok
tor Remzi derin bir rikkatle bir da 
kika baktı. Vaziyetin garipliğin· 
den bir ,ey anlıyamadı. Hastanın 
kartısında bir erkek asabi hareket. 
le elleri cebinde dolaşıyordu. 

Doktor Ferihayı muayene eder· 
ken o genç kadının evvela mide· 
sinden tikayet ettiğini, ıstırabın git 
tikçe arttığını ve en sonra kendini 
kaybettiğini anladı. Doktor onu 
vagon rostoranda buz tedarikine 
gönderdi. Fakat ne tuhaf bu gen· 
cin halinde bir isteksizlik te vardı. 
Feriha genç, güzel kocasını hıra· 
kıp bu acaip tavırlı adamla nereye 
gidebilirdi? Kolonya ile masajın 
tesirile Feriha kendine gelince ilk 
iti hala gözlerile birini aramak 
oldu. Bulamayınca sessiz, sesis, 
ağlayarak başını doktorun göğsüne 
dayadı •bir kardet gibi ona her fe
yi itiraf ettıi: O, genç, güzel koca
aını bırakmıt bu adamla kaçıyor· 
du. Vagon rostonuıtl buz almağa 
gi<len gencin yarım saat geçtiği hal 
de dönmemesi doktor Remziyi te· 
la~a dütürdü. O. Tren küçük bir 
istasyonda durduğu zaman indi. 
Biraz sonra hareket eden trenin 
gidifini müstehzi nazarlarla sey
rettikten sonra istasyondan ayrıl· 
dı. 

Onu bin vaitle kandırarak yola 
çıkaran ve en mühim dakikada 
meydandan kaybolması F eribanın 
da hiddetini tahrik etti. ilk İstas
yonda indiler. Diğer bir trenle 
doktor Remzi Ferihayı bir kardet 
tefkatile evine götümü. O gece nö· 
betçi olan zavallı mühendis hiçbir 
feyin farkına varmadı bile. 

Firdevs ISMAIL 

Bugünkü program 
ISTANBUl. ı • 

18.30 Fransı%ı.::a ders. 19 Monloa: Şehir ta· 
yatroau arti•tlerinden, Muammer Bey tar•.. tt.. l 
!ından. 19.30 Tü.-k Muaild neıriyatl Ekren1 ! '4 
B. Ru,en 8. Cevdet B. Muatafa B. Vecih• 

H Semiha H. 20,20 Münir Nurettin B. ~· S 
arkada,ları tarafından konaer. 21,20 .A· y0 i 
:::u7: ~~~uı~:teşı;;tet2 ~!0 t~::ınd~:ri~; tün 
ıanni. bir 
223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 

18,15: Polonya 4arkrları. 18,30: Plak. i1' 
org muaikisi. - Musahabe .. 19,.'10: Hafif o:, 
keatra konsf'ri. - Musahabe. 20,15: Hfl.ftl 

ııı.muaiki. (Çift piyano ile. taıanni.) 21,12: Ta· 
gannili konser. (Amerikalıların milli bayraıd 
,erefine.) - Haberler. 22,12: Hafif orkeıtr• 
23,05: Romen te-frikaaı. 23,10: Dana musikitl 

823 Khz. BUKREŞ, 36-i m. 
13 . 15 Hergünkü netriyat. 19: Musalı•~ • • 

- Hafif musiki. 20: Üniversite. 20,15: 1'•• •çın 
ı•nnili konaer. 21: Gençlik netriyatı. 21,46'. Yor 
Mus:ııbabe. 22: Piyano konseri. 22,30: Çift f/I' rı V 
yanolu konaer. 23: aHberler. 23,30: Kabyebl 
ne konse•i. di 

545 Kh•. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,45: Kli.rinet konseri. 21,15: Musahab9-

21,45: Bela Naday •e Hona Tanadi müesaes.,i 
23,2~: .~ellea 1•1h aular takrmı. 24,.20: Si.ı., çin 
rnusılıu•r. )' 

686 Khz. BELGRAT 437 m. ırd 
20,10: Radyo orkeatraaı. 20~: Popüler ,ıJ no 

kılar. 21: Jübliyanadan nakil. 23: aHberler • .,,,,. da) 
Kah•ehane kon•eri. 23,55: Dana pli.klan. 

175 Khz. MOSKOVA, 1714 m. iata 
18,30' Masahabe. - Plak. 19,301 Mu .. ı..: 1 

be. - Koftaer. 21,: Çek ne9riyalı 2.3,05: in... OV 
lizce netriyat. 24,05: Almanca neıriyat. \"e 

832 Khz. MOSKOV A, 300 m. 
17: aHfif musiki. 18130: U•uml bir mahal-

den na.idi. - Dana muajki.ai. ce 
Kh•. PRAG, 470 m. b 
21.10: Mütene••İ neıri,.t. 23,15: Sl .. JI il 

muaikiai. \r 
713 Khz. ROMA. 4ZI m. • e 
21,45: "Baai e bote" iaimH üç pel'delik pi~ Yon 

Manaıiagallinin eaerlerinden operet. Ye 
950 Khz. BRESLAU, 316 •· , n 
21,30: Radyo orlu!ıatraar. - Msıaala.a ... 2'r ıra 

45: Dans mu•ikiai. (taıannili.) ede 
Jc:h2. Deutscbla•dae•der 1571 m. 
21,30: A•kari koıuer. 23: Haberler. ~ taJc 

Muaababe. 23,45: ~nia haberleri. 24: Ml.W Jr y 
ten dana mu•İkİ•İ. • 
ŞiMALi ITAL YAN GRUPU, 11111 
21,45: Uç perdelik bir komedi. 
Kbz. ViYANA, 507 m. t 
20,10' Aok9'i ko....,r. Zl,35' Aktllaff'f Çllfı 

21,SO: A,k laaLıanç.hk ıark.tl..n. •• ~.,.. lot' tq·· 
kançlık,, iaimli küçük bir tem.ai 23: aHberl U 
- Mu..lıabe. 24,25: Dana maailr:iai (ta.p.Q.9İ" hle 
ıi.J but 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. , 
20: Halle: aletlerile lı:oaaer. 21: Haı,..tet• ır 

21,10: Saar haTzaınrz. 21,30: Dana nMHikif'ı d 
23,: Haberler. - Dan•rn deııramı. 24: Oda ıo ..._ 
aikisi. 24,30: Çift piyano ile koaıet". .&ul 

230 Khz. LOKSEMBURUG, 1304 ıa. U 
Çek o .. ri1ab, 20,20, Pli.k. 20,30: Aı....I' d 

on ilo ha.Talar. 21: aKnıık ko•eer. 21,111 U 
ya ba.hialerj. 21,40: Kantık konıserin d .. &IJll' b\ı 
22: Kat"tftk Çek musildai. 22,lO: Piyaao lıo_. b 
•et"İ. 22,50: Çek konaeriniı:ı. de•aım.. 23.,10: U 
Pli.k. 23,30: Caır:l>ant. A:v 

.. --• Dr. Nuri F ebmi lıın 
Göz Hekimi }°o 

Cağaloğlu Süreyya Bey aput. 
saat 2·6ya kadar. Telefon 23212 

3833 

.. ----... -• Ailelere Ye talabelere 1 LAN 4-----•lı 
Tatil ııa.m•nl•rı devamınca 20 Eyliil• kadar 

10 T Ü R K L 1 R A SİL E 10 
her ll1aa için kuralar BERLITZ de açılmııtır. Huıuıi <lenlere 

KAYDA BAŞLANMIŞTIR. bu müddet içia mühim tenzlllt 
lıtanbul 

__ ... 373 fstiklAI Caddesi 
Aakara 

Koaya caddeıi -----

"SA TİE,, VANTiLATÖRLERİ 
ve fevkalade tediye fartları sayesinde 

VERESiYE SERiNLiK 

İstanbul Sıhhi müesseseler 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Heybeliada Verem Sana toryomunda yapılmakta olan 
memurin pavyonunun 6776 li ra 89 kuruş bedeli keşifli baki
yei İnşaatı kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmu§tur. 
24-7-934 salı gÜnÜ saat 14 te ihalesi icra edilecekir. Şart 
name ve keşifnameyi görmek İsteyenlerin Sanatoryom Baş 
tababetine ve münakasa için de Komisyona müracaatları. 

Iannda da bir eşekli ufak kapımı· 
za geldiler. Kazım efendi ile ya• 
budi babama dediler ki: 

- Ali! Biz burada barınamıya· 
cağımızı anladık. Ortalık düzelin· 
ceye kadar lıtanbula 9idiyoruz. 
Sen dalyandaki büyük ağı, ığrrbı 
neyi sakla. Hepsi sana emanet. 
Gün gelir dönersek gene beraber 
çalıtırız. Babam dedi ki: "Ben çok 
hastayım, çıkıp getiremem.,, On· 
lar dedi ki: "Meraklanma, biz ö
küz arabaıı ile getirdik, samanlı· 
ğa koyacağız.,, Babam da dedi ki: 
"Peki, bıraktığınız gibi bulursu. 
nuz.,, 

Dediklerini yapıp gittile;. Ba
bam bir türlü 11ağalmıyordu. Belki 
yirmi gün yattı. O günlerde de ha
va hep yağıflı gitmifti. Bir gün 
candırmalar, adamlar, muhtarlar 
evimizi bashlar. Babamı yataktan 
kaldırıp götürdüler. Dama ·tdctılar. 
Oradan Konyaya götürdüler. A. 
namla ağlattık durduk. Meğer ki· 
lim Kocateyhler'in iki atı ile bir e
teğini çalmıtlar. Babam çalasıy
mı' ! Babam anlatamadı ki kapının 
önündeki izler Kazım efendi ile 
arkada.şiarının bindikleri hayvan· 
!arın izleridir. Üstüne üstelik te 
ığrıpları, gördükleri samanlıkta 
bulmutlar, bunları da babam çaldı 
dem~er. iki hırsızlıktan suclamı&-

(3635) 

lar. Kocafeyhler bu oyunu oyn&' 
mıtlar. Babam V ahramı meydan' 
çıkardı diye öç alıyorlarnllf. 

Babama yıllarca gün verdiler• 
Bağırdı çağırdı. Ben hırsız değİ• 
lim. Ben o günler döşekte hasta 
yatıyordum, dedi. Aldırmadılar• 
Karın, kızın isbatlık edemez, de- •• 
diler. Babam sonunda hakimlere 
küfretti. Milletin adaletini bir kaf" 20 
maya satanlar! Diye haykırdı. oıı· l• 
dan da altı ya mı ne gün verdiler· ' 

- Demek bahan hırsızlık etnıe' 
m? ~ 

- öf sen de! ister inan ister İ• 
nanma ! Hırsızlık etmedi diyoruJll ~ 
sana! Senden ne korkum var ki? • 
ölmüt adam için yalan mı söyliycr 

~ ceğim. 

- Baban neden öldü? 
- Belki on tane candırma kut" ~. 

~unundan. ik 

- Nasıl? 
- Bırak ta anlatayım. Babaı11 

kurtularnıyacağını anlayınca. ApŞ' 
ma gizlice demit ki: "Bana yarıJI 
bir kesekağıdı içinde kuru fasııl· 
ya getir.içine sivri bir demir parÇ1 

sı koy.Mahpushaneyi bununla de' 
lip kaçacağım. Sonra sama..nlığıl1 
tabanına sandıkla gömdü~mii~ 
mavzeri, fitekleri de getir. lsta•· 
yon arkasındaki koca Süleymanııl 

·Bitmedi_.. 



ti· 

~~. Normaı dalgalarda Amerika dinleniyor 
;'. ~on zamanlarda Amerika rad- (WT AM) 280, 4 m. (Bari ve Bor
••• Y.? ıstasyonlarını dinliyebilmek bü- do arasında, 50 kilovatlrktır.) Fi
T•· ~: ~dyo ıneraklrlarının en ~üyük ladelfiya (WCAU) 256,4 metre 

r ulyası olmuttur. Amer;kada (Morauska - Ostravanın az altın-
~~ ~~Y~uluk Avrupa ile mukayese da.) San Antonio (WOAI) 252 1 
• rJ e ı~ı.yecek derecede tekemmül metre (Frankfurt yanında) ' 
,!:;, j1;111! nıe de arada çalrpn mürsi- Bu merkezleri bulmak şUpbesiz 
,.,. de j'n kudretleri bazı sebeplerden laalettayin bir Avrupa merkezini 
iki" h 0 ayı Avrupa merkezlerinden da- bulmak kadar basit değildir Bir 
.b•· . ~ kuvvetsizdir. Amerika tasarruf kere aradaki mesafe nazarı itibare 
T •• :·.. •çın merkezlerini kuvvetleştirmi- alınmalıdır. Tabiidir ki Amerika-
- Yor d "nk" d b' 1 , ,,. enemez; çu ura yo ına a- dan her arzu edilen saatte konser 
eh• ~~ ;~. stü~yo daireleri için altı, ye- dinlenemez. Dinlendiği gece yarı-

. uz mı!yon dolar sarfeden zen- aını müteakıp saatlerde kimsede 
~;; ~·:ı Amenka herhalde radyo istas- konser dinliy~ek zevk kalmaz. 

'r•' ç~ h'rrnın d~a kuvvetli olması i- • Fakat bir aktam Amerikanın nasıl 
lirdi 'Ş~aç ~~iyon daha sarfedebi- dinlendiğini merak edenler 0 ak

r ı•' norıı'.ı l ımdı~1 hal~e Amerikada şam erkence yatarlar ve sabaha 
er.-" dal a Yam (200 lle 500) metre kartı dörtte kalkarak yukarda isim 

ist ga uz1ırnluldarı arasında çalrl"'n !erile işaret ve tulümevçlerini gös-
b•' asyon arın kud ti · il' k' d' • · · nl I••' lovattrr Az b' krre erıde beıter ı- bterb ıgı~!~ ı;neArkezleri ya arın<:f'! 

ve . : ır smı a J, on a settıgımız vrupa merkezlen 
yır.ını beşer kilovatlrktır. civannda ayar düğmesini yavas 

Bu merkezlerden birkaçı her ge- yavaş hareket ettirerek aramalıd;~. 
h~I oldukça İyi Avrupadan dinlene- lar. 

'-"" 
1 mektedir. Bazı aktamlar şimali Amerika merkezlerinden en ıy1 

. .,. Vye c
1
enubi Amerikan radyo istas- dinlenenler (WGY), (W ABC), 

•' on arınd d' k' · · d' l' (LR3) y 
1 

an ye l, se ızını ın ı- ve (LR4) işar,~tli merkez-
f en er vardır. Şüphesiz ahizenin ler olduğu için terciheı;ı bunların 

· "' ~~aı kuvvetli ve hauas olması icap aranılmasını tavsiye ederiz. Saba
' takr: Fakat havanın müsait olduğu ha kar'ı 3 ile 4 95 arası en müsait 

•~ 1 dırde ekseriye dört, bet lamba- saattir. 
.. 1 y • . b n enı sıatem ir aletle Amerika- Turgut MITHAT 

ın bulunması kabildir. 
"'( alnrz Amer: kan radyolarının 

• :,. : .. ~~ğı saatler ve bundan daha 
ıo;ı 11 un ol1trak merkezlerin tulü 

.... llıevclen'nı'n h . 1-- 1 rd 
b ang1 tu umevç e e 
ulunduın•n b'l k 1• d H' b' A .,-.u 1 me azım ır. lÇ 

ı.r· ır vrupa ve T" k' . . a.;.• d ur lyede ıntışar e-
,...- rn en radyo mecmualarında bulun-

b 
ıyan ve bizim elde tti'.. . u ın rk 1 . e gımız 

~ dukl e ez erın nerelerde bulun-
_.. ını arı.nı .~uhterem okuyucuları-
1<••· ~ za bıldırıyoruz. Ayni zamanda 

ıo= <>u A 'k A mer1 a merkezlerinin hangi 
llı~~Upa radyoları tulümevçleri ya
Yo a bulunduklarını da ilave edi-

ruı. 

(PNashville (WSM) 46 5 metre 
ra L • bııı g ve angenherg arasında 

(\Vtur 50 kilovattır.) Nevyork 
in .. AF) 454,5 (Tan Langenberg' 
ci u:ıerindedir, 5o kilovattır.) Cin-
h ~n~ti (WLW) 428,6 m. (Stok-
Ş~k ın un az üzerinde, 50 kilvattır.) 
it 0~0 (\VGW) 416,7 (Romanın 

<W'iz)' 25 kilovattır). Nevyork 
taııı h' 394, 7 metre (Kattawitzin 
tıekt d~asında, 50 kilovattır). Sdı.e 
be a 1 (WGY) 379,7 m. (Lem
ı0::t ve LaYPzigin arasında; 50 kt
tıı. (~ır.) Nevyork (W ABC) 348,8 
kilov at Strasburg hizasında, 50· 
l\rak attır.) Boston (WBZ) 303 m. 
ııra ova ve Huisen merkezlerinin 
(\Vtl~a, 25 kilovattır. Hartford 
:ıas ) 283 metre (Tam Bari hi-

.,,., ında, 5 Okilovattır.) Cleveland 

Ameri kadı dinleyiciler artıyor 
1933 senesinde yapılan istatis

tiğe nazaran bir sene evveline nis
pe~le Ame~kada radyo dinliyen. 
lerın aded1 yüzde 45 nispetinde 
çoğalmıftır, Yalnrz 1933 senesin
de birl~ik Amerika hükumetleri 
dahilinde yeni radyo alanlann a
dedi 3806000 e baliğ olmuttur. 
Bundan bir sene evvelki istatistik
lerde radyo alanların mikcları 
2766000 idi. Şimdiki ba1de Aıneri 
k..-:da 17950000 lambalı radyo ale
ti kullanılmaktadır. 

Mel. Keethe Ge'J'D' ba alrf0111.aaJ 23. 
45 te Breslau r-1yo.sutwiaki dan• mu• 
•ikisinde teganni ile rel'ukat edecekİ:ir 
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Halim beye: 
Türkçe neşriyat yapan Sovyet 

iata&yonlanndan en iyisi Kırım' • 
daki Simferopol po~.tasıdır. Bu 
merkez Bükretten biraz sonraki 
gelen kuvvetli (Stalin) Moskova 
merkezinden sonraki Berlin mer
kezinin altından çıkan Sovyet pos
tasıdır. Kudreti yüksek değildir. 
10 kilovat olmasına rağmen pek 
iyi dinlenmektedir. 

Gariptir ki hu istasyon ile ayni 
dalgada (349 m) ve 6 Okilovat an
ten kU<lretli Strashurg çalıttığı hal 
de Simferopollü pek cüz'i taciz 
etmektedir. Ekseriyetle hiç tacİ· 
zat vukubulmaımaktadır. 

N~riyat kısmen türkçe ve kıs
men rumcadır. Spikerler Paris rad
yosunda olduğu gibi iki kitidir ve 
her ikisi ekseriya birlikte konu, ur. 
Biri türkçe, diğeri de ayni teyi 
Rusçaya tercüme eder. Şive itiba
rile biraz enneniceye benziyen bir 
Kırım orkestrar.ıdır. Fakat her söz 
anlatılıyor ve her halde bu istas
yonda itidilen sözlerin bir çokla
rını bizim de kullanmamız yanlış 
olmıyacaktrr. Mesela (Musiki he
yeti) yerine "Çal~ı takımı., den -
mektedir. Şimdi hatırlıyanıadrğım 
daha birçok hususiyetleri olan hu 
posta gündüzleri de işi<lilmekte -
dir. 

H. Hasim beye: 
Galenli aletinizde bozukluk ol

duğunu zannediyoruz. Mademki 
lstanhul radyosunu ahtı eskisin -
den farklı değildir uzak yerlerin 
gelmesi mevsim icabıdır. Esesen 
galenli aletlerin uzakları alma11 i
yi hava ve kıt mevsimine muhtaç
tır 

Ankara'da izzet Nail~ Beye: 
Arzularınızın yerine getirilmesi için 

Radyo Şirketinde lazımgelen makama 
müracaat edilm;ıtir. 

Yeni bir icat 
Torino Radyosu musiki rejisörü. 

nün tanıdıklarından Rocca ismin
de bir İtalyan keman amili buldu
ğu bir boyayı herhangi bir basit 
sesli kemana sürmekle kemanın se
si eski, gayet pahalı kemanlardaki 
sesten faııkedilmiyecek kadar mü
kemmelleştirmekte imif. 

ltalyan radyolarındaki 
san'atkArlar 

İtalyan radyolarında konser ve
recek bilfunum artistler çaldıkları 
aletin ehli olduklarına dair konser 
vatuvardan diplomalı olmaları la
zımdır. Aksi takdirde radyolarda 
konser veremiyeceklerdir. 

• 

Avrupa radyoları
nın son vaziyeti 

-3-
Geçen yazımızda sözü geçen 

Lüksemhuı g merkezini 1261 met· 
re uzunluğu ile Bakü istasyonu ça· 
lrşır. Bakünün a:nten kudreti şim· 
diki halde 10 kilovattır. Meuur 
istasyon dalgasına pek yakın çalı· 
tan kuvvetli Leningrat postar.ı Ba
küyü bize dinletmemektedir. Maa
mafih Bakünün kudreti yakında 
35 kilovat olacağından arasıra 
şark musikisi netreden bu postayı 
daha iyi dinliyehileceğiz. Bakü'nün 
frekansı 238 kilohertztir. Ayni tu
li mevç üzerinden bir buçuk kilo
vatlık bir yardımcı Bakü postası 
işler ki hariçten işitilememektedir. 

Gene ayni tuli mevçte Danimar
ka' nın Kalundborg postası 30 ki
lovatla n~riyat yapar. Bu istasyon 
da 60 kilovat olarak netriyata haş
lanıak üzeredir. Mesafenin uzaklı
ğından dolayı yegane kuvvetli Da
nimarka merkezini ancak 60 kilo
vat olunca layikile dinliyeceğiz. 

Gene ayni 1261 metrelik tuli 
mevç Portekiz'in timalinde çalışan 
bir merkez tarafından istimal edi
lecektir. Bu istasyonun kudreti 20 
kilovat olup yeni faaliyet etmek 
üzeredir. Anlaşılıyor ki 1261 met
relik tuli mevç netameli ve kimıe 
tarafından payl~ılamıyan bir dal
ga uzunluğudur. Biri Avrupamn 
timalinde, ikincisi tamamile gar • 
binde, üçüncüsü de Avrupa hari -
cindeki bu merkezlerin ~gal ettik
leri mevce herhalde civarlanndaki 
dinleyicilerin taciz olmaları ihtima 
li yok!a da bizinı coğrafi vaziyeti
miz - ki her birinden epeyce uza
ğız - bunları tacizatsrz dinleme· 
mize imkii.n vermemektedir. Fakat 
hangisinin daha iyi dinleneceği 
fimdiden tahmin edilemez. 

Bahsettiğimiz mevceden 7 kilo
hertz frekans farkile 100 kilovat 
kudretle Leningrat (R W 5 3) işa
retli merkez çalrtır. Tuli mevci 
1223 metre olan bu Sovyet postası 
yukanda bahsi g~n 1261 metre
lik mevce arasında yalnız 7 kilo -
hertz bir frekan& vardır. Halbuki 
iki merkezin biribirinden tamamile 
ayrılabilmesi ve tacizata maruz bı
rakmaması için aralarında dokuz 
kilohertz bir aynlrk olması icap e
diyor. 

Görülüyor ki yüksek dalgalann 
bu kısımlarında intizamsrzlrk tam 
manasile kendini gösteriyor. 

- Bitmedi-

401 Khx. MOSKOVA, 748 m. 

i RADYO PROGRAMI 1 1 
17,30: Muıahabe. 18,30: Bir parltan nallen 

konıf'r. 

832 Khz. MOSKOVA, 3 
17,30: Kültür fizik. 18,30: Amele lonıeri. -

MüteAkıben Ruı ta.rkı1an. Solita or\ı:e11traıı 
ve koro konıeri. 

e 
kaf 
. oıı· 

~
ilet· 

etnıe" 

er i~ 
rurıl 

k •7 l. 

~yliyt' 

t kut· 

~harıl 
Arııı. 

1 

yar111 

fasııl· 
parçı 

Je• 
r.ğırı 
ürniİı 
Is tas· 
nanııl 
:li _,. 

2 
8 Temmuz Pazar 

ae 

I~~ Kbz. VARŞOVA, 1345 m. 
Pt10'~: Solıst .konıeri. 19: Muaatıahe. 19,15: 
}'-"a r konserı, 19,45: Muaaftabe. 20,15: Pia 
h.~e 

2
ef11.katile orke•lra konıeri. 21: Musaa 

22.oi Nl,12: Keman konseri. 21,50: Haberler. 
l!..ft.c eteli netriyat. 23; Mu•at..abe, 23,30: 
li.._tı ;' da.na orkeıtra•ınıa. plilklan (Henry 

823 24,0S: Danı muıikiai. 
12. Kb,, BUKREŞ, 364 m. 

11.._rif Rı..dyo orle•tra••· 13: Mu.11.ı..-. 13,45: 
llı•tl'i hıuaiki. 14,15: Muıalı.abe. 15: Köylü. 
l\Q)'l~•lt. - Musaıabe. 18,15: Pli.k. 18.30: 
ll'-.111• ;rle ha11bihal. 19,05: Jan ~arku ork ... 
..._l....b O.Jo: Üniversite. 20,45: Plak. 21: Mu
ıı,1s.eR_ 21,15: Dana muiaiki. 22: Ma.11aha.be. 

2ac) IC •dyo orkeatraaı. 
1n1;ı· ı,,., LUKSEMBURG, 1304 m. 

~t:ı••h •:t. ne,riyatr. 21: Hafif 11ıuıiki. 21,30: 
Pı._lc, ;be. 22: Senfonik plik ko~eri. 22,45: 
''l'İ, 3.30: Dana muaikiıi. 24: Pı,.ano kon .. 

401 K 
lt,ıs. hz. MOSKOVA, 748 m. 

lnlili.ı: • Sabah konseri - Mu11ababe. 13: 
Ş.l'kıı:e. - Muıahabe: 18.30: Muaahabe. -

832 k•b. 2lı Taıannili aktam konseri. 
17.:ıo. Z. MOSKOVA, 361 m. 

td~bi ~. Pvt~ıalıabe. 18: Gençlik netri1ab. 19: 
••tlct1.._tt trıyat. 20: Kantık koa.aer. - Ruı 

S4 (Abdouloff). 

'4ı 18~ ~hz, BUDAPEŞTE, 550 m. 
l'· .la: ~ra orkestrası. 20: Harpa konseri. 
\, 11•tro tı.ıab.abe. 21: Spor hab..-leri. 21,15: 

""''"d. 24 tern11ili. 23,30: Haberler. 23,50: c... .. 
686 '20: Siıan mu11iki11i. 

21, ~hz. BELGRAT, 437 m. 
~: }t.._~dyo orkeıtra 111 . 22,30: Hafif musiki, 

._"•eh Pler, 23,20: Sak.ofol\ konıeri. 23,40: 
~ .,lJ, ~;:• konseri. 24,20: Danı pli.kları. 
_1·45: ~ z. .ROMA, 421 m. 
P.ret t anc:ınellinin (Ero e Leandre) isimli 
Şt~ •rnıili. 

li~l.4s~\! .. TALYAN GRUPU, ..• 

5fıf, llıu . ı•nrula senfonik Rua muaıkitı. 23: 
.J:,2 l(h:ı~I •e elanı parçaları. 

{I) .ıo. 1-t b YANA, 507 m. 
dı. ~. ı\i.11 a ePlcır .• 20,20: Piyano lı:onseri. 21: 
t1ı;ı" oıı.er.; PvtaedelJ iıim1i Heinrirb Reinh.ar· 
~ k...d•P:tC::ilı 23,15: Haberler. 23,30: dan 

' l9, ıç;b,, liAıİıs 
n,,1 • (li••d . URG, 332 m. 
~ .. 1()"· 21. Kl) ısımli Şıllerin piye.ti. - Ha-
ı.. .. d : O~ •rııık neıriyat. 23: Haberler. 

•11ı •!, "• rnuıikisi 24: Miintehap dram 
~O &so lllllı' monoloilar. 

ı..ı,,,,c•-.b ~hz. BRESLAU, 315 m. 
A.~tii l~'i 

21 
aletıle konıer, 20,30 Haftanın 

k.i11. '-Ht,', 
23 

Muıikili karıfık neıriyat, 23 
,20 Haberler, 23,45 Danı musi-

~ ~h 'Temmuz Pazartesi 
ıs.ı~~s, l VARŞOVA, 1315 m, 
ltı)._1'.) ll'J;.~l•nnili kon11er. 19: Musahabe. 

-.... ~ - Muıahab~. 20,40: Plak ( ıar• 
llsahabe. 21,12: Hafif orke,tra 

konseri. - Haberler. ••· 22,12: Senfonik popü 
ler konMr. 23: Edebi bahisler. 23,15: Dan• 
mu11ikiıi. 

823 Kh•. BUKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Herıün\ı:ü neıri7at. 19,05: Karııtık 

konser. 20: Uni•eraite 20,15: &..dyo orkestra• 
••· 21: ltalya7a dair konferanı. 21,15: Oda mu 
•ikisi. 21,45: Muu.habe. 22: Vaıllin.i tararın
dan tarkılar. 22,30: Piyano konseri. - Ha.
herler. 23,30: Kaltı•ehane kon•eri. 

230 Khz. LKSEMBURG, 1304 m. 
ltalyan ne~riyatı. 20: Pi7ano lı:onıeri. 20,.20: 

Piyano konseriai.n devamı. 20,40: Muaahabe. 
21: Haberler. 21,20: ltalJaD. musikiıi. 22,20: 
RadJo orkeatraıı. 22,45: Yeni musiki 23,lS:e 
Dana pl&.kları. 

4'>I Kbz. MOSKOVA, 748 m. 
17,30: Mu•ahabe. 18,30: Muıahabe. - Ta· 

aannilj konser. 
832 Kb>. MOSKOV A, (Stalin) 361 m. 
19,30: Senfonik konsrr, 22: Danı muaikiai. 
5445 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19; Siıan muıikiti. 21,15: Budapefte ha7-

•anat bahçesinden noklen: Verdinin (FAUST) 
open.1114 22,15: Haberler. 24: PIB.lc. 

686 Kb •. BELGRAT, 437 m. 
G 20.30: Keman konaeri. 21: Musahabe. 21~: 

ounodaun. pl&k ile (F AUST) operaıı. 
713 Khz, FOMA, 421 m. 
21,45: Comariden naklen arzu7a tabi kon• 

a
1
er. 22,45: Moaababe. 23: Va.r7ete. 24: Haber• 
er. 
ŞiMAL! ITALYAN GRUPUU, 
21,45: Cunpariden nakil. 22,45: Mn11ababe. 

23: Oda muisikisi, - Daaı muiıikiai. 24: Ha
berler. 

20: aHberler. 20,05: Teknik musahabe. 22: 
Sonradan il.in edilecektir. 22,40: Orı konıeri. 
23,10: Haberler. 23,25: Seyyah netrİJab. 23,35 
Hol:ı:er takımı (hafif m1ı11.ikj,) 24,SO: Haber
ler. 1 ı Pli.k konseri. 

904 Khz. HAMBURG 332 m. 
20: Neıeli muıilı:i. 21: aHberler. 21,15: Wağ 

b:;r n•triyat .. 22,15: Operet konıeri, 23: Ha• 
rler .. 23,20: Mu11ikili neıriyat. 24: Aktam 

konserı. 

95~ Kh,, BRESLAU, 315 m. 
20 Net eh Parç.alar ve dana m~ikdi. 21 

Haberler, 21,15 Vacnerden tarkılar 22 15 
Fra.nı:: Bauman'ın İıttirakile dans mu11iİci11i 

1

ve 
bafıf ~valar, 23 A-.usturya, 23,20 Haberler. 
23,~ .Pıy~no Keman konıeri, 24 Yabancı 
musıkı plaklan. 

1 O Temmuz Salı 
223 Khx. VARŞOVA, 1345 m. 
18,30: Piyano konıeri. - J\-1uıahabe. 19,15: 

Popüler aenfonik orkeatra kon~erL. 19,45: Mu
ıahabe. 20,15: Tagıınni (Piyano refakatile.) 
- Muhtelif bahiılcr. 21,12: (Le Chatc-au lian
te) iaimli üç perdelik operet. 23,30: Muuı.lıa
be. 23,45: Dnnı p]5.ldarı. 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Herıünkü netriyat. 19,05: P. ınotai 

t&kımı tarafında.n lagannili konser. 20,30: Uni
•eraite. 20,45: Pli.k. 21: Konferans. 21,15: Sen 
fonik konser. 22: Musahabe. 22,15: Senfonik 
kon sel", 

230 Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. 
Bel(-ika neıriyab. 21: Dünya haberleri 21,.20 

Akordeon ile parçalar. 21,45: Akordeon lı.on• 
serinin cle•amı, 22: Ca:ı:band. 22,40: Senfonik 
konıuır. 23,40: Dana plaklan. 

401 Khz. MOSKOVA, 748 m. 
17,30: Mu11•habe. 18,30: Musahabe.. -

Pl&k. 19,30: Musahabe .. - Taeannili neıri
yat. 21: aKrışık konser ve danı muıikiıi. \ 

832 Kh•. MOSKOVA, (Stalin) 361 m. 
(Bir fakirin macerası) 20: Konıer (ıarkılı) 

22: aDnı muıikisi. 24,05: lspan7olca neıri
yaL 

515 Kb•. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,30: Neıcıli muıikiıi. •e sözlü ne,rİJat. 

23: Haberler. 23,20: Sican muıikiıi. 24: Ope
ra orkeıtraarnın lı:on11eri. ~ 

686 Kh•. BELGRAT, 437 m. 
21: RadJo pi7e11i. 21,30: Plak. 22,05: Rad .. 

yo orke11tra111 tarafından konıer. 22,30: Popü
ler tarkılar orkeıtra rtıfakatile. 23: Haberler , 
- Pli.k. 23,40: Kahvehane kon•eri. 

713 Kh•. ROMA 421 m. 
21, 45: Karııık konser. 22,lS: (il deraeli· 

anıento del direttiıimo) iaünli komedi. 22,45: 
Ka"ı~ık lı:orıser. - 23: Hafif musikiıi. 24: 
Haberler. 
ŞIMALl ITALYAN GRUPU, 
21,45: La donna perduJta) i11im.li C. Pietri 

nin opereti. 24: aHberler. 

592 Khz. VIY ANA, 507 m. 
20,25: Bando mınka. - Muaahabe. - Mı

zıkanın devamı. 21,55: Chopinin eıerlerinden 
konıer. 23: Haberler. 23,15: Holz.er orkeat• 
traaı. 24,50: :P..lusalıabe. 1: Danı muıikiıi. 

; 904 Kh:ı:. HAMBURC, 332 m. 
21: aHberler. 21,15: Org kon11eri. 21,45: 

( Johanniıfeu~r) i11imli temıil 23: Haberler. 
23,20: f\fuıikili neıri7at. 24: Neıeli muıikili 
netriyat. 

950 Khz. BRESLAU, 315 m. 
20 Bali.layka konseri, 21 Haberler,. 21,15 

Or_~ konıeri, 21,45 Net'eli bir skeç, 22,55 
Mu•ababe, 23,20 Varnere dair müsahabe 
24 Gece muıik.iıi. ' 

11 Temmuz Çarsamba 
223, Khz, VARŞOVA, 1345 m 
~8,30: Piyano konseri. 19: Mu11ahabe. 19,15: 

Pl ... k. 19,45: Mnsa1ıabe. 20,15: Çift piyano 
konıeri. 20,50: Haberler. 21,12: Orkeıtra. -
Nete-il monoloj. 21,50: aHberler. 22,12: Ta
ennnili ıoliıt kona~ri. 23: Musahabe. 23,15: 
Danı musiki i. 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m. 
· 13 • 15 Hergünkü n1'"triyat. 19,05: Orkestra 
konseri. 20: Univerıite. 20,15: Radyo orke•t
raaı. 21: Mu11ahi\M, 21.15: Oda muıiki~i 21 45 
Mu.aahahe. 22: Mme Ana Cadiu Urafınd~n 
bı.canni. 22,.30: KC"man konıeri. 23: HaberJer. 
23,30: Kahvehane lconseri. 

230 Kh" LUKSEMBURG 1304 m. 
Lüka«"mbure neıriyat. 21: 'Dünya haber!eri 

21,20: Lük11emburg musiki11i. 21,35: Kotu ha
berleri, 21,40: Konserin de•amı. 22,10: Piya
no kon• · 1 .... j konser. 23: Te
ganni. 23,30: Dana Plikları. 

545 Kb.. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,30: Macar halk. tarkıları. 19,45: Musaha• 

be. 20,15: Pi7ano - L.eman ıonalları. 21: Mu
ıahabt'. 21.30: (Poıztanın ı:-rlusı). iıimli mu
ıiliki temıil. 2.2,45: Haberler 23: Danı muıi· 
kisi. 24: Sigan muıikiıi. ~ 

686 Kbz. BELGRAT, 437 m. 
20,SQ.ı Pli.k. 21: JibliJanadan nakil. 23: Ha

berler. - Halk tarlaları. 23,45: Radyo or
ke11tra•1. 24,15: Dans plaktan. 

713 .K.bz. ROMA, 421 m. 
21,45: (Dalitto e castiıo) isimli musikili 1 

temsil ( A. Pedrollo.) 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
21,45: Uç perdelik. komedi. - Plik. 24: Ha

berler. 
592 Kh•. VIY ANA, 507 m. 
20,10: Muıikide srülüı (pl•k ce söz.) 21,35: 

Aktüalite. 21.SO: ( Günef, ay ve yıldız) i11imli 
neıriyat. 23: Haberler. 23,15: Şarkılar. (Eva 
Hadrabova tarafından.) 24: Gec. konseri, 
Cazband. ' 

004 Kh<. HAMBURG, 332 m. 
20: Neıeli muıiki. 21: Haberler. 21,10: 

Sura dair lıı:onferanı, 21,30: Danı mutiki•İ· 
23: Haberler. Zl,20: Danıa devam. 24: Odo mu 
•İkiıi. ( 7eni eserler.) 

950 Kı... BRESLAU, 315 m. 
20 Tapnni, 21 Haberler ve saire, 21,30 

Radyo orkeıtraaı (Taaanni1i). 23.,20 Haber• 
ler, 23,45 Dana musikisi. 

12 Temmuz Perşembe 
223 Kh•. V ARŞOV A, 1345 m. 

18,15: Franz Leharın eserlerinden konser. 
19: Konferans. 19,15: Vilnadan nakil. 20: Muh 
telif 20,15: Lembergten Nettıli neıriyat. 20,40: 
Plak - Pwfusahabe .. 21,12: Hafif orkestra. kon .. 
ıeri. 21,50 Haberler. 22,12: Tal"annili. popüler 
konıer. 23: Konferans. 23,15: Daas rnusikjıİ 
24 Musaba.be. 24,05: Konferans. 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz netriJat. 19,05: Cr. Dini

ku orkestrası. 20,30: Oniverıite. 21: Pli.k ile 
Puccininin (P..fADAM BUTTERFLY) operası 

230 Khz. LUKSEMBUURG 1304 
Alman netriyatı. 21: Dün7a ha•adisleri. 21,20 
Karışık konıer. - 21,40: konserin dc-va.ıuı 
22,05 T aıanni 22,35: Alman konıeri. 23,30: 
Dana ınuıikiıi. 

401 Kbz. MOSKOVA, 748 m. 
17,30: l\fusa.habe. 18,30: Kız[I ordu İ.(in net· 

riyat. - Kanfık kon11er. 19,30: ~tüta.le~ .. -
Hl'lıfif musiki. - Koro ve operet musılı1.1111. 21: 
Karııtık konser ve danı muaikisi. 

832 Khz. MOSKOVA, ( StaJin) 361 m. 
17: Konferans. 18: Kl&.sik danı musjkiıi. 

lC,30~ Senfonik kon•er. 22: Modenr danı 
musikisi. 

545 Kin BUDAPEŞTE, 550 m. 
19: A•keri konser. 20: Karıtık muıababe. 

20130: Pli.k. 21,20: Muaahabe. 22: Sjgan muıi· 
kisi. 22,45: Musahabe. 23,05: Konfcırans. ( •İ· 
yasi) 2~.20: Opera orkeıtra.ıının kooıeri. 24, 
20: Caz.band. 

r ··m;'IBf/tl!+flt1:··ms1.·~ 0~~,:- ,., . ' il ,· . . : . . ·. :,:}' . . . .. -~ ·: : ·. . . ;k. 

Hapsolan Alman Radyo mu- Alman din !eyicilerine ait 
dUrleri mahkemede bir istatistik 

Hitler radyo idaresini p.opagan
da nezaretine raptettikten sonra 
e:ki radyo idaresinin müdür ve mü 
hendislerini bazı yolsuzluklarddn 
dolayı tevkif ve isticvap ettirdiği
ni geçen sonbaharda intitar eden 
radyo sayıfamızda kerilerimize 
bildirmiş ve hu hususta neticeden 
karilerimizi haberdar etmeyi va -
detmiştik. Son aldığımız haberlere 
göre bu zevat kendi idareleri zama
nında Berlindeki radyo binasını 
lüzumsuz yere satmışlar ve yeni in
şa edilen büyük radyo binasında 
suiistimallere sebebiyet vermelerı 
suçundan dolayı bugünlerde Berlin 
ceza mahkemesine verileceklerdir. 
Sonbahardan beri müstantik ve 
müfetti,Ier tarafından tahkikata 
devam edilen bu suii&timal mesele
ı.i bütün Alman efkarı umumiyesi 
tarafından merakla takip edilmek
tedir. Sekiz aydan fazla bir zaman 
danberi muhakemelerine intizar e
den 16 eski radyo müdür ve mühen 
disleri meyanında beynelmilel rad
yo aleminde tamnmtt Dr. Müller, 
Dr. Bredow ve Dr. Magnus ta 
bulunmaktadır. Sonradan bu işle 
ali.kası göriilen ve halen Berlin 
radyosunda fen memurluğu eden 
Wilbelm Wagner'in de agyri mev
kuf olarak muhakeme edileceği bil 
diriliyor. 

Bugünlerde cereyan edecek olan 
muhakeme safabaundan gene ka.. 
rilerimizi haberdar edeceğiz. 

T anuımq ~lenkn Bronialt,~ 
PozniaJ. Brulaa ratlyoGDıda 4 Tem· 
mwı (bu alqam) saat 21,30 da bir 

konaer verecektir. 

686 Kh•. BELGRA T, 437 m. 1 
21ı Askeri konıer .. 23: Haberler. - Danı 

pl.ilkları. 23,SO: Kah•ehane kon•eri .• 
713 Khz.. ROMA, 421 m. 
21,45: Mütenevvi ne,riyat. 22,45: Mizahi 

neıriyat. 23: Hafif muıiki •e danı parçalan. 
24: aHberler. 

• ŞiMAL! ITALYAN GRUPU, 
21,45: Flotowuo (MARTHA) operaaı, 
592 Khz. VIY ANA, 507 m. 
21: Senfonik konser. 23: aHberler 23,15: 

Seyyahat bakkuıda fransızca konferanı, 23,25: 
Holz.er radyo orlıı:eatraıı. - Muıahabe, 1: 
Palmhof kabveıinden dans musikiıi. 

904 Kbz. liAMBURG, 332 m. 
21,15: Poneran7ah bestek.i.rların eserlerin

den. konser. 21,45: Silezya senfonik kon1eri. 
23: aHberler. 23,.20: Muıikili netri7at. 24: Ne
ıeli aece muıikİ•İ. 1,15: Hambarl" neıeli mu
ıik-i11i. , 

950 Khz. BRESLAU, 315 m • 
20 Silezya ne,riyab, 21,15 (Bariton) la· 

ıanni, 21,45 Net'eli musiki, 23 Mu .. habe, 
23,20 Haberler, 23,45 Gece mu•ikiıi. 

13 Temmuz Cuma 
223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18,30: Şarkılı muıiki 19: Muıalıabe. 19,15:9 

Plik. - Musahabe. 20,15: Hafif muıiki. 20,40 
Pl.ik. Muhtelif 20,15: Hafif musiki. 20,40: 
Pl.ik. 20,50: Spor haberleri. 21,12: Senfonik: 
orkeıtra konıeri. 23: Föyton 23,15: Orkestra 
Z4,: Muıahabe. 

823 Kbz. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Heraüokü. neıriyat. 19,05: Orkeı

tra konıeri. 20: Univerıite. 20,15: Radyo or
keatraıt. 21: oKnferanı. 21,15: Trio oda kon• 
ıeri. 21,45: Muıalıabe. 22: M.me Marie Vale· 
rine tarafından ta•anoi. 22,30~ Çift pİJano 
ile yeni muisiki. 

230 Ku. LUKSEMBURG 1304 m. 

Holanda neıriJab. 21: Dünya J.aherleri 
21,20: Kan,ık 'konser. 21,35: Muıahab4&. 21, 
40 Konıerin de.amı. 22: Radyo orke•traaı 
22,30: Piyano konıeri. 23: T ••anni. 23,35: 
Dana plıikları. 

401 Kh•. MOSKOVA, 748 "'· • 
17,30· Muıahıııbc. 18.20: Kı-sıl ordu içın net· 

ri7at. }9,30: Musah.abe. - Tapnni. 21t Mil· 
li popüler h=-valar . 

832 b•. MOSKOVA, (Stalia) 361 m. f 
19.30: Orkestra alı.tam kon11eri. 22: D~nı 

muıikiıt 

545 h•. BUDAPEŞTE 550 m. 
20,45: Plak. 21,45: (Rad7onun rad7010J it 

rnindeki orekıtra konseri. Z3,20: Ş. Bura 
Sig:ın takımı. 24,30: Danı muıikisi 1 

635 Khz. BELGRAT, 437 m. . ' 
21: Zagrepten nakil. 23: Haberler. - Si

ıan musikisi. 24: Dana pli.~lan. 
713 Khz. ROMA, 421 m. 

21,45: Senfonik konser. 23: (La. lamba1a di 
Norimherıa) iıimli opera tem11ili ( A. Adam) 
ŞiMALi ITALYAN, GRUPU 
21,45: Senfonik konser. 22,45: Muıahabe. 

23: (Crociere mediterranea) isimli neıriyat 
24: aHherler. 

592 Ku. ViYANA, 507 m. 
20,10: Bando mız.aka. 21: (Apotheker Frit!'dl 

isimli halk pİJeai. 22,30: Aktüa1it•. 22,50: 
Soyyahat neıriyab 23: aHberler. 23,15: Ya,-h 

Geçenlerde İngiliz dinleyicile
rinin çoğunu küçük şehir h<1lkımn 
teş.kil ettiğine dair bir istatistik na 
zarı dikkati celbetmişti. Bunun Ü· 

zerine bu ay başında Almanlar da 
kendi dinleyicilerinin çoğu nere -
!erde bulunduğunu gösterir bir is
tatistik tanzim etmi,lerdir. Alman 
yadaki dinleyicilerin son oiarak 
yapılan tasnife göre gösterilen mi) 
dar 5424755 tir. Son tahriri nüfus 
ta da Alman milletinin nüfusu 
65,188,626 kişi olarak göste1ilmek 
tedir. Bilumum köylerde 1061681 
dinleyici mevcutmuş. Şehirler ci • 
varındaki banliyölerdeki dinleyi • 
ciler 420183, küçük tehirlerde 
840859, büyük şehirlerde de 2 mil 
yon 418 bin 664 .dinleyici mevcut 
imiş. 

Görülüyor ki Almanyada da din 
leyicilerin en çoğu köylerde ve kü 
çiik şehirlerdedir. Buna niı;betle 
nüfusça çok daha kalabalık olan 
büyük şehirlerde daha az radyo 
dinleyen vardır. 

• 

Mel. Eliaabnh Dorınhu - S'owleı mann
m ba alqam Berfin radyoaamla lıaat 
20 de yeni piyano uerlerinden mö-

Telıkap bir kOJUflrİ dinlenecektir. 

Bir aylık varidat 
Fransada radyo abone ücreti 

aydan aya dinleyicilerden tahsil 
ediliT. Daha doğrusu kendileri pos 
tahaneye giderek makbuz mukabi 
linde tediyatta bulunurlar. Nisan 
ayında yapılan tahsilatın 2946000 
fTank olduğu bildiriliyoT. 

Son bildirilen lsveç abonı 
miktarı 

lsveç'te radyo ahoneleri artıyo11. 
Son gelen haberlere göre ahonele
rin miktan üç çeyrek milyona (750 
bin) baliğ olmaktadır. 

!25 

ı•zlar konaeri. (Mozart, Beetboven.) 24: C.. 
hand. 

904 Khz. liAMBUURG 332 m. 
20: Halk konseri. 21,10: Yu havalan 23ı 

Haberler. 23,20: Muaikili neıri7a.t. 1: p._.. 
muıikiıi. 

950 Khz. BRESLAU, 315 m. 
20 Kar.ırk ne,riyat, Müsaha.lte, 21,15 

Musikili bir temsil, 21,45 Skeç 22,15 Halk 
dan11ları, 23,20 Haberler, 23,45 Danı nıusi-
kiıi. 

14 Temmuz Cumartesi 
223 Kbz. VARŞOVA, 1345 m. 
18,25: Taıa.nnili solist konseri. 19,: Edebt 

neıri7at. 19,15: Popüler ıenfonik orkea4ıh. 
konseri. 19,45: Muıahabe. 20,15: Pl.i.k. 2lc 
Cbopininin tııerlereinden mürekkep kon--. 
21,30: Musahabe. 21,40: Ora ıenfonisi. - Ma 
aababe. 22,12: Fransız eaerl~rindn k.onMr. 
23: Aktüalite 23,10: Plak (ıeali film.) 24 M .. 
11a1ıab~. 24,05: Dans muıikiıi. 

823 BOKREŞ, 364 m. 

13 • tS Heraünkü neıriJat. 19,05: Ünİ•erıi
te. 20,45: Plak. Mütea.lıuben 1114 temmu,, 
Franıız mi.ili bayramı neıriyab. 21: Fra•M 
21 .. 40: Fransız ••erlerinden taeaan.i. 22: Mu .... 
lııakkında konferanı. 21,10: Fr•nın: muıikiıi.. 
habe. 22,20: Fransız eıerlereinden konser. 

230 Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. 
Fransız netriyah. 21,20: Çocuk aeıtrİJ&lı 

20,40: PJi.k. 22: muıab.abe. 22,05: R&dJO or• 
lr.e11tra11. tarafından kantık nefri7at, 22,551 
Ha.herler. 23: Fransız konseri. 24,10: Daa• 

:ık lan. 
401 Khz. MOSKOVA, 748 m. 
17,30: Musahabe. 1&,30: K:ı:ıl ordu için net .. 

riyal. - Muaikili nqriyat, - Musahabe. 21: 
Ak,am musikisi. - Ka.rııık n•triJat.. 

832 Kh•. MOSKOVA, (Stalin) 361 m. 
18: Muıikili neıriyat. 19.20: Edebi neıri .. 

yat. 20: aKntık konser. 22: Dana mu11iki11i. 
545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 

20,30: Taranni (Operalardan.) 21: Tiyatro. 
22,40 Haberler. 23: Dana musikisi. 24: Opera 
orkeatraıı. 

686 b •. BELGRAT, 437 m. 

20,30: ko•inden ne.kil. 22: Muıahahe. 22,05: 
Fran11z neıriyab. -.e musikj 24,30: Dana mu
ıikiıi. 

713 lu. ROMA, 421 m. 
21,45: La Conquista di NeY • York, iaimli 

li muıilcili temıil (Dax) 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
21,45: "Deliuo e Cutiao., iaimli Pec:lrollo

nun musikili piyeıi. 

592, ViYANA S{l7 m. 
20,20: Gift pi7ano konıeri. 21: "Uç xa•al

lı ıeytan., jsimli Weinberaerin operet tf'mai.U 
23.15: Haberler. 23,.30: Danı muıikisi. 24,SOı 
Muıahabe. 1: Gece konıeri. (plik.J 

904 khz. liAMBURG, 332 m, 
20: Bando mıztka, 21,15: r.tusahabe. 21,451 

Fle-nsburl" ntıtriyat. 23: Hah rler. - ~1uıi· 
kili ne:triyat. 24: G<-ce konseri. 

950 Khz. BRESLAU, 315 m. 
21 Haberler, 21,10 Ope:retlerdea. mUrek\ı:ep 

konser T agannili. 23.20 Haberler, 23,·15 Dana 
mu.i.kiıi 
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._( __ A_m_e_ır_ı_k_a_s_e_f_ö_ırü_ını_ı_li"il_~_©_-~_•_ne __ ) (MÜ TEFE R R i K HABERLER} • fviavna l'-aptırış t.ksiitmesi 
POLiSTE 1 Şehinşah Hz. nin Istanbul liman şirketinden Sıvastan Ankaraya 

Türkiyenin istiklaliniD Erzurum ve Sıva.5 kongresinde 
atılan temeller Üzerinde kurulması lazımgeliyordu 
Bu meselede Mustafa Kemal ni

hayet Türk ordusunun da fikrini 
almağa karar vererek 29 birint~
rinde ıs nci, 20 nci, 12 nci ve 3 
ncii kolordu kumandanlarım, 16 
ikincitetrinde Sıvasta toplanmak 
üzere davet etti; bundan başka 

Öiyarbekir, Edime, Bursa ve Ba
lrkesirdeki kumandanlara da ya
zarak fikirlerini sordu. Toplanma 
29 ikintetriıre kadar devam etti 
böylece Mustafa Kemal hergün 
biraz daha genifleyen Türk iııtik
lali meselesinin her safhasile te
mas imkanım bulmuş oldu. Mebu
san meclisinin toplanacağı yeri 
yalnız askeri bakımdan .tetkik e
den bu askerler "Anadoluda emni
yetli bir yerin,, harhalde Padita
hın payitahtından çok daha emin 
olacağına karar verdiler. Bununla 
beraber "memlekette bir buhrana 
meydan vermemek üzere mebusa
nm latanbulda toplanmasını mu
vafık gördüler.,, Ancak, yeni inti
hap edilmiş mebusların, takip olu
nacak muayyen ve kat'i siyuet 
hakkında anlaşmak üzere, payi
talıtta toplanmadan evvel, Anado
luda bir yerde, bir hazırlık top
lanınası yapmalarına da aynca ka,. 
rar verilmek suretile i'htiyatlı dav
ranıldı. 

Bu esnada da lngiliz kıtaatınm 
Maraş, Urfa ve Ayıntabı (timdi 
Gaziantep) i işgal ettiklerini, son
ra da Fransızların buralara girdik
lerini hatırdan çıkarmıyalım. Fran
sızlar " Bandırına - Soma demiryo
lunu kontrol etmek üzere Banchi. 
maya bir fırka asker çıkarmışlar• 
dı.,, 

Nilıayet, Sivas kongresi teııısı1 
leyetinin dai.ıni merkezini, Sıvastan 
Ankaraya taşrmağa karar verildi. 
Mustafa Keınal de Kayseri üzerin
den Ankaraya doğru yola çıktı ve 
27 birinkanunda bütün Ankara 
halkının cotkun rezalıüratile kar
tılandı. 29 birinkanun tarihli bir 
tamim telgrafı, Istanıbula gibne
den evvel, bir hazırlık toplanması 
için bütün mebusların Ankaraya 
gelmelerini rica ediyordu. 

Bu toplanmanın baflıca fayda
sı: Alakadarların hepsine "Mille
tin uyanı9ımn ve son dokuz ay 
zarfında gösterilen faaliyetin aza
metini,, ve "Türkiye istikbalinin, 
&zurumla Sıvas kongrelerinde a. 
blan temellerin üstünde kurulma
sı liizımgeldiğini,, anlatmak ve 
takdir ettirmekti. Mebuslar bu ha
zırlık toplanınasında Türkiyenin 
tam istiklal ve hürriyeti için mü
kemmel ve müttehit bir cephe al
mağa karar verdiler. Ancak Istan
bWda tekrar toplandıkları zaınan 
"yerli ve ecnebi nüfuzların,, altın
da kalmağa başlıyarak, birkaç haf
talık toplanmalardan sonra, Anka
rada bu derece iftiyak ve heyecan
la alkışlamış oldukları büyük gaye 
için ameli biç bir it göremediler. 
Buna rağmen, ayni mebusların 
sonra Ankaraya varınca, büyük 
ve üstat olan bir ba'm dirayetli 
sevk ve idaresile ne muhtefem ne
ticeler aldrklarını, gelecek fasılla
nmızda göreceğiz. 

lstanbulda gösterilen muvaffa
kıyetsizliklerin sebeplerini aramak 
için uzaklara gitmege lüzum yok
tur. Mustafa Kemal 25 tubatta 
mebuslardan birinin nazarı dikka
tini celbederek "muhterem mebus
ların toplanma yeri olan Hilafet 
merkezinde 40,000 Fransız, 35,000 
lngiliz, 2000 Yunan ve 4000 ltal
yan askeri bulunduğunu ve lngi
liz Akdeniz filosunun Fındıklı sa
rayının ka11ısmda demirli olduğu
nu,, işaret ediyorlar. insan dahili 
siyasetin .l:>rucu teferruatile uğra. 
9ırken, yabancıların bu korkunç 
askeri talıakkümünü unutabilir; 
Mustafa Kemal ise, hakimiyeti 
Türk halkına temin etmek için 
olan mücadelesinde bu yorucu te
ferruat içinde hiç . durmaksızın, 
metin adımlarla hep ileriye doğru 
yürümü,tür. lstahulun ecnebi i'
gali 16 martta vu:kubulmuftu (bu 
İşgal mukavemet te görmüştü) ; 
Yunanlılar daha 3 martta lzmiri 
üssülhareke kullanarak taarruza 
ba,Iamıf ve Bozdağ yaylasını iş
ı;:al etmişti. 

Çok ciddi olan manzaraya tam 
burada bir mizah amili karışıyor. 
Rauf, •boyuna büyüyen Mustafa 
Kemalin c · dden geniş ve şumullü 
olan vatanperverane gayesini hiç 
te anlıyamamıştı; müşarünileyhi 
kazanabilmek icin, sadrazamlık 
ırakaır...ım'l Jl,iustaf" Kemaİe veril-
1!'-: '.-ı; }'ı·.'1'•aha bilfiil tav:iye et- 1 .. 

manlı lmparatorluğunmı sayılı 
günlerini çoktan bitirdiğine kani 
olduğunu,, söyliyerek bu fikre ilti
fat bile etmem.İf ve "Osınanlı im
paratorluğunun sadrazaml.ığmı 
kabul gibi delice bir fikir biç fÜP
lıesiz benim akıl ve hayalimden 
bile geçemezdi,, mülahazasını da 
ili. ve buyurmutlardı. 

Mustafa Kemalin Padişalıa yap
bğı vatanperverane müracaatlar 
·hiçbir meyve vermeyince, büYük 
devletlerle arayı büsbütün ve kat'i 
bir surette bozmadan evvel, lstan
bulda lngiliz, Fransız, ltalyan ve 
Birleşik Amerikanın siyasi mü
messilliklerine, bitaraf ·memleket
lerin hariciye nazırlıklarına ve 
Fransız, lngirız ve ltalyan parla
mentolarına kendi milleti namına 
10n bir müracaatta bu!unmağa 
karar verdiı. Müracaatı 16 martta 
yapb. Türkiye payitalıbnın yaban-
cılar tarafından itgal altına alın
masının "milletin hakimiyet ve si
yasi hürriyetine karşı tevcih edil
miş olduğunu,, ve "insaniyet ve 
medeniyet tarafından yirmi asır

danberi hürriyet, milliyet, vatan 
duygulan giıbi mukaddeş tanılan 
prensipleri dari>elendiğini,, anla
tan bu vesika cidden müessirdir. 
Ayni günde bütün Türk vali ve 
kumandanlarına "yalmz Osmanlı 
hakimiyetine değil ayni zamanda 
medeniyet ve insaniyetin yirmi a
aırdanıberi kurmuş olduğu -hürri
yet, milliyet ve vatan prensiplerine 
indirilmif ınet'unı dameye,, kartı 
protesto edildiği çünkü "lstanbu
lun cebren itgali yedi a:sırlık Os
manlı mevcudiyet ve bükümranlı
im.ı malıvettiğini,, bildirmi,ti. 

Bu porte9to mütarünileyhin ya.. 
ta sever enerjisini tatmin edeme
mişti. Nitekim 16 mart ı90 da bü
tün vilayet ve kumandanlıklara 
bir tamim göndererek "fevkalade 
ııali.biyetleri haiz,, bir meclisin, 
lüzumu veçbile seçildikten soııra 
Ankarada toplanmasını emretmit -
ti. 

itte böylece "'Büyük Millet Mec
lisi,, doğdu. Anadolunun bu mer
kezi noktasında, meclisin loplan
masile millet merkezlerinin, dU.
man topları tarafından tehdit edi
len bir payitahttan, memleketin 
tam ka!bigihma, ne suretle tqın
Dllf olGuğunu gelecek faslumz an
latacaktır. 

Türkiyenin en tar~da doğarak 
ilk ıtıklarım Erzurum ıonra da Sı
vasa veren yeni güneş, şimdi de 
Anadolunun büyük orta yaylasını 
milli hürriyetin bol zengin nurile 
aydınlatacaktır. Aslen Türk olan 
ve doğudan batıya doğru tam 
Türkler gibi yürüyen Mustafa Ke
mal, milletin Akdenize doğru iler
leyi,inde, ayni zamanda da Türki
yenin tam istildali ile kendi ıtoprak 
larım bütünü üstünde hakimiyet 
hak1arının istihsalinde, şimdi ya
rı yola varmıf bulunuyordu. 

Tükçeye çeviren Ahmet EKRE~fı 

Artvinde Gazi heykeli 
ARTViN, 3 (A.A.) - Artvinin en 

muhteşem binası olan bükfunet kona· 
ğı önünde vücude getirilen Cümhuri
yet meydanına konacak Gazi heyke
linin kaidesin:n temeli bugün merasinı 
le atılmış ve heykeltra§ Hakkı Bey 
büsbütün dökümüne ba,lamıştır. 

-o-

Bafrada dolu 
BAFRA, 3 (A.A.) - Bugün saat 

onsekiz buçukta ini olarak garp isti
kametinden gelen fırtına ile kantık 
fındıktan iri dolu dÜJmÜJ ve üç daki 
ka devam ebnittir. 

Adapazar nda at koşuları 
ADAPAZARI, 3 (A.A.) - Avcu

lar klübünün tertip ett:ği büyük at 
kO§u1arı 6 temmuz cuma günü yapı
lacaktır. O gÜn lstanbul ve lzmittl'n 
Sapancaya işlemekte olan tenezzüh 
trenlerinin Adapazanna kadar tem
didi Demiryolları işletmeıinden rica 
olunmuştur. Koşu için Bursa ve sair 
yerlerden atlar gelmiıt'r. 

Beynelmilel Tenis turnuvası 
VIMBLEDON, 3 (A.A.) - Bey -

nelmilel tenis turhuvaaında, Avuatur
yalı Cravford Amerikalı Staffen'i ve 
Amerikalı Sydney Vood Cenubi Afri
kalı Kirley'i mağlup etmiştir. 

Colrns - Vilde fngiliz çifti de 
Bouasus .. Gentien Fransız çiftini yen 
miştir. 

Yurttaş, Az çok kazancın
dan mutlaka ttUarrul vazifen
dir, borcundur. 

Bunu iyi bil, belle ve yap. 
M. İ. ve T. C. 

Denizde bir Avdetleri 
Ceset bulundu 
Adamın ne suretle boğul
duğu tahkik edilecek 
Dün Amavutköy salıillerinde 

bir ceset bulumnuttur. Yapılan tah 
kikat neticesinde bu adamın Har
putlu Mustafa oğlu Ahmet ismin -
de biri olduğu anl~ılınıttır. Deni
ze ne suretle diiftüğü ara,tırılmak 
tadııı. 

DOkklnda hırsız 
Arapcamiinde 45 numaralı lmi

teci Hasan efendinin dükıkamna 
Kasmıpatada oturan Cemal gir
miş, çekmeceden 1 ıs kurut çala • 
r.ak kaçarken yakalanmıştır. 

Kamyon çarptı 
Galata<la Beyazıt sokağında o

turan Pandeli Galatada Necati B. 
caddesinden geçmekte iken şoför 
Alinin idaresindeki kamyon çarp
DUf ve bıtşmdan yaralanmı~tır. Şo 
för yakalanmıf, yaralı da Beyoğlu 
hastalıanesine yatınlmı'°'ır. 

izinsiz para çıkaranlar 
Gümrük muhafaza teşkilatı 

memurları dün limanımızdan :kal
kan Romanya vapurunda bir araş
tırma yapmışlar ve iki para ka -
çakçısım yakalamışlardır. 

Bu para kaçakçılarından biri 
Kandüri isminde bir erkek, diğeri 
Matmazel Klarje isminde genç 
bir kızdır. Bunlar kambiyo müra
kabe bürosunun izini olmadan Ü -
:rıerlerinde döviz kaçımı akta idi -
ter. 

İkisi baklanda derhal tahkika-
ta giriııilmiştir. ' 

Kaçak ipekli kumaş 
Limanımıza gelen İtalyan ban

dıralı Viyana vapuru yolcuların -
dan Madam ı;,sta, Madam Mari
ka ve Madam Anjel üzerinde ya
pılan araştırmada kaçak ipekli 
kumaş bulunmuştur. 

Tuhaf bir hırsızlık 
Dün pek tuhaf bir hırsızlık 

vakası olmuştur; 
Fatihte Mimar Ayas mahalle

sinde oturan Şehzadeba'!ı nıaliye 
tahsil şubesi ta'lıald<uk baş.memuru 
Şeref Beyin evine hırsız girmiş, 
ve Şeref ·Beyin yeğeni Yusuf Be
ye ait elbiseleri çalarak kaçmış -
tır. 

Yusuf Beyin cebinden çıkan 
tayyare bi.Ietlerini, nüfus tezkere· 
sini, hüviyet cüzdanım ve sairesi
n:İ Adanadan gel.miş ve açılmış o 
lan bir mektubu tekrar kapaya -
rak postaya vermiş ve Yusuf be
yin adresine iade etmiştir. 

Hırsızlığın kim:in tarafından 
yapıldığı anlır.şılamamı§tır. T ah -
kikat devam ediyor. 

Yazlık at yarışları bu 
başlıyor 

ay 

Yazlık at yarışlarına bu sene de 
27 temmuzda Veliefendi koşu ye
rinde başlanacaktır. Bu seneki ya 
ntların daha muntazam olması i
çin vilayet baytar müdürlüğü ya -
rıf malıallinde hazırlığa batlamıt
tır. Bu seneki yarıtlara Avrupada 
beynelmilel yarışlara iştiıak etmit 
olan atlar da i'tirak edeceklerdir. 

Üç mahallenin kadastrosu 
Kadastrosu yapılmıyan Beya • 

zıtta T avşantaşı, Süleymaniyede 
Hacıka<lın, Veznecilerde Camcı 
Ali mahallelerinin üç koldan ka. 
dastro post.!.arı tarafından dün 
sabahtan itibaren tahrir ve tahdi
d~e baılannııştır. 

Bir tekzip 
Şark Deıniryollan müdürlüğün

den dün fU mektubu aldok: 
(Atölyelerindeki malzemeyi çıkar

mak teıebbüııünde bulunduğu hakkın 
da 3 Temmuz 1934 tarihli ( Cümlni
riyet) ve (Republique) gazetelerin
de Şark Demiryollan aleyhine yapı
lan nefriyabn katiyen mugayiri baki 
kat olduğu ve her türlü eaaotan ari 
bulunduğu beyan olunur.) 

1 Küçük haberler 1 
'!- Evkaf umwn müdürlüğü 

mubasebei umumiye müdiirii Hak
kı Bey evvelki giin şehrimize gel
miştir. 

:ı- Konferans ve konser - Cüm
buriyet Halk Fırkası Alemd'ar na
hiyesinin semt ocakları merkezi 
olan Divanyolundaki binasında 
yarın akşam saat 20 de Şirketi 
Hayriye müfettişlerinden İzzet B. 
tarafından bir konferans, arkasın
dan bir konser verilecektir, 

T rabzonda karşılanmak 
için büyük hazırlıklar var 

1NEBOLU, 3 (A.A.) - lran 
Şebinşal:ıı Hazretlerini hamil bulu 
nan Ege vapuru, arluuında iki tor 
pido olduğu halde saat 12 de İne
bolu açıklarında görünmüştür. 

TRABZON, 3 (A.A.) - İran 
Şehi~ahı Hazretlerini karşılamak 
için büyük hazırlıklar yapılmakta 
dm. Ala Hazreti Humayunun isti
ralıatleri için Gazi Hazretlerinin 
köşkü hazrrlanmıttır. 

VILA.YETTE 

Maliyede yeni memurluklar 
Buğdayı koruma vergisi tat

bikatı dolayısile maliye te§ikilatın
da yeni memurluklar ihdas edil
miştir. 

Buğdayı ~orµma vergisi baş 
kontrolluğuna maliye müfettişli -
ğinden mütekait Fehmi, hesap 
mütehassıslığma mülkiye mezun -
!arından ve divanı muhasebat sa
bık mürakipliğinden Eşref, Bey -
oğlu tetki'lci itiraz komisyonu aza
lığına Zahit Beyler tayin edilmiş
lerdir. 

Ealık !şleri müfettişliği 
Balık işleri mürakibi ünvanı 

müfettişliğe ta1ıvi0l olunmuş ve 
halen bu memuriyeti ifa eden 
Mustafa Beyin ücreti lSO liraya 
çıkarılmıştır, 

Ayrıca bir muavinlik te ihdas 
olunmuş ve Amerikan kollejinden 
mezun olup halde işlerinde ihtisası 
bulunan Hayrettin Bey tayin e -
dilmiştir. 

Asarı atika mı? 
.Şilenin Alacalı nahiyesi Sofu

lar köyünün sahil kısmında kum
lar ·üzerinde çocukların ellerinde 
d'ört kıt'a madeni lavha bulunmuş
tur. 

•Bu lavhalar üzerinde msan, 
domuz, salip resimleri vardır. 
Li.vhalar tarihi olup olmadığı bak 
kında tetkikat yapılması için Şile
den müzeye gönderilmiştir. 

Tayyare cemiyeti men
faatine konser 

Y arrnki 5 - 7 - 934 !>€ ı }embe günü 
ak§&mı saat on sekizden itibaren gece 
geç vakitlere kadar devam etmek üze
re KOÇOK ÇiFTLiK parkında, Tay
yare Cemiyeti menfaatine Bepktnş 
şubesi tarafından bir konser tertip edil
miştir. 

Bu konserde Denizkızı EıFT ALYA 
Haıumla kemani SAıDl, tııınburi SALA
HADOIN, kemani CEVDET, kemen -
çeci SOTl<Rl, piyanist ŞEFiK ve udi 
MARKO •Beyl...-deo mürekkep bir oaz 
heyeti de müntahap parçalar çalac.ak
tır. 

Doçentlerin 
Maaşı 

(Başı 1 inci sahifede) 
kültesi doçentleri de vazifelerine 
gelmemekte, maatlarımn hiç ol
mazsa 200 liraya çıkarılmasını İste 
mektedirler. 

Doçentlerin eline bugünkü va
ziyette 75 - 80 lira bir para geç
mektedir. Bu kadar az bir _para .i
le geçinemediklerini söylemek -
tedirler. 

Öğrendiğimize göre, dört fa
külteye mensup bütün doçentler 
yarın umumi bir içtima yaparak 
bu mesele lıakkınd'a bazı yeni ka
rarlar vereceklerdir. 

Bu içtimadan sonra, vekaletle 
temas etmek üzere, Ankaraya iki 
mümessil gönderilecektir. Veka -
let nezdinde yapılacak teşebbüs -
ler de müsbet bir netice vermez
se, doçentlerin toptan istifa ede
cekleri söylenmektedir. 

Doçentlerden bir kıs.mı, ayrıca 
istida ile mensup oldukları fakül
te dekanlarına müracaat ederek 
maaşlarının arttırılmasını iste • 
mişlerdiY. Fakülteler, bu iıstidalar 
hakkında biç bir muamele yap
madan evrakı Ankaraya gönder
mi§lerdir. 

Ecıiebi profesörler <le vekalete 
gönderdikleri senelik raporların • 
da doçentlerin vazifelerinin ağır 
olduğuna işaret etmekte, maaşla
rı çok az bulmaktadırlar. 

Tür'k profesörler de ayni fikir
dedirler. Birçok doçentler, daha 
şimdiden hariçte vazife aramağa 
başlamışlardır. 

Bazı hususi müesseseler de iş 
teklif etmek üzere doçentlere mü
racaat etmektedirler. 

Ancak doçentlerin mesailerin
deki ağırlık takdir edilmekle be
raber, maaşlarına istedikleri ka-

Resim ve yazılı şartlarına göre 4 tane 100 tonluk, ve 5 tane 50 ve 5 
tane ıs tonluk mavna yaptırılacaktır. Resim ve şartname ve tarifname 
bir liraya Galata Yağkapanmda işletme şubesinden alınabilir. lstek· 
li olanlar (2500) liralık birinci teminat ile yazılı şartlara göre teklif· 
lerini kapalı zarf i,..;nde 22 Temmuz Pazar günü saat 14 de Sirkecide 
Liman Hanında Mübayaat komisyonuna vermeleri lazımdır. 

(889) Umum Müdürlük 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğündenr 

lstanbul Gümrükleri Baş Müdüriyet Dairesi Tatbikııl 
Mektebinin bulunduğu salon dahilinde yapılacak olan 681 

lira bedeli keşifli kişe İnşası münakasa ve ihalat kanun\!' 
nun 18 inci maddesi A fıkrasına müsteniden pazarlıkla 111ii· 
nakaaaya konulduğundan talip olanların 29 Temmuz 93'4 
Pazar giinü saat 14 de Istanbul ithalat Gümrüğünde müte· 
§ekkil Komisyonu mahsusuna müracaatları ilan olunur. 

(3619) 

Tam Atlas Çıktı 
Tam atin boşluğu dolduran bir yeniliktir. Umum mektep 

talebelerile balkm birer tane edinmesi lazım ve hatta elıem:lir. 

Tam atlas (33) pafte haritayı ve (68) sahifa bakalorya malumatını 

havi olup ( ı25 ) kurııf gibi ucuz bir fiatle aatılmaktadır. Satış 

İkbal kitaphım~silc Anadolu TOrk kitaphane1idir. 

lstanbul Asliye ikinci Ticaret mah
kemesinden : Alacaklı Fasih Galip B. 
avukatı Sadullah Bey tarafından (808) 

türk lirasının faiz, avukatlık Ücreti ve 
tazminat ile birlikte tahsili ve aksi tak
dirde iflasına karar verilmesi talebile 
Beyoğlunda Venedik sokağı köşesinde 
Hallas biraderlerin otelinde mü kim Ta
l is Mavruyani efendi aleyhine açılan if
las davaoının 30-6-934 tarihli mahkeme 
celsesinde ınüddaabibin on zarfında 

mahkeme veznesine depo edilmesine ve 

borçlunun ikan.etgalunın meçbuliyetine 
bina en işbu depo karannm ilanen ken· 
disine tebliğine ve mahkemeni iıe 

14-7-934 cumartesi saat 14 de talikiğe 
karar verilmiş ~lmakla keyfiyet ilan o

lunur. ( 873) 

GAYRI MENKUL AÇIK ARTTIRMA 
iLANI 

Karamürsel icra dairesinden : 
Açık arttırma ile aatılacak gayri men 

kulün ne olduğu : Dört çifte sekiz kü

rek bir pala ve diğer teferruatlı ve dok
san kulaç boy yirmi iki kulaç eninde bir 
kol tek gırgırile birlikte dört yüz lira 
kıymetinde bi.. adet piyade ka:Yıiı. Y U• 

karda &'Ö•terilen gayri menkul mallar 
28-7-934 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 14 de Karamürsel icra daire
sinde üç defa bağnldıktan aonra en çok 
artbrana ihale edilecektir. Ancak art
bnna bedeli muhammen kıymetin yiiz
de ye'lmİ§ bqini bulmaz veya artbrma
mn alacağına rucbanlı alacaklar ınikde
mu geçmezse en çok arttınmın teabbü
dü baki kalmak ıartile arthrrna on bet 
gÜn daha temdit ve 13-8-934 tarihine mü 
sadif pazartesi giinü ayni saat ve mahal
de yapılacak arttllmad;: sattıranın ala
rağma alacağma ruçbanlı alacak varsa 
onu geçmek ve, 2280 numaralı kanun 
nazara alınmak ıartile en çok arttlrana 
ihale edilir böyle bir bedel elde edilmez
se satılmaz. Arttınna 9ar&amesi 14-7-934 
tarihinden itibaren 934-649 No. ile Ka

mürsel icra dairsiııde berkeşin görebi
le<'eği yer<ho açıkbr fazla malı1m'"dt iste
yenler 934-649 No, ile rnemuri;retiınize 
müracaat edebilirler. Bu gayri men
kulde her hangi bir mükellefiyet ve ipo
tek irtifak hakkı sahibi olanlar ilan ta

rihinden itibaren yirmi gün içinde evnı· 
kı müsbiteleri ile baklanm daireye bil
dirmeleri aksi halde arttınnada bede
linde banç kalırlar arttırmaya iştirak 

İçin yüzde yedi buçuk pey veya milli bir 
banka mektubu ibrazı lazımdrr arttırma
ya i!(irak edenler fartnamedeki tartla
rı okumll§ n kabul etmİ§ saydır. (879) 

ZAYi - lotanbul Liman dairesinden al· 
mıı olduğum 65/1 numerolu reis cüz
dannnı zayi ettim. Yenisi~ alacağım

dan eslı:isinin bülanü yoktur. 
(880) Mehmet oğlu Hüseyin 

dar değilse bile bir miktar zam 
yapabilmek te bütçedeki darlık 

itibarile oldulkça müşkül görül -
mekte ve üniversite teşekkülünün 
memleket irfanı için kendisinden 
beklenen feyiz ve semereyi vere
bilmesinin biraz da fedakarlığa 
ve feragate aıuı ihtiyaç ettiği 
kaydedilmektedir. 

Ayni zamanda doçentlerin top
lu bir halde teşe,bbüslerde bulun
malarının da belki daha ziyade 
menfi bir netice vermesi de u
zak bir ihtimal halinde görülme
mektedir. 

1VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

1ST ANBUL ACENT ALIG 
liman Han, Telefon: 22925. 

lzmir sürat yolu 
Her PERŞEMBE günü saat 

16 da Galata rıbtnnmdan kalkaralı 
doğru lzmire gidecektir. Bu vapur 
her pazar günü saat 16 da lznıir· 
den kalkıp doğru lstanbula gele• 
cektir. 

Karabiga yolu 
Her CUMARTESİ, ÇAF' 

ŞAMBA ırüııleri saat 20 de Toır 
hane nhtnnmdan bir -..çur kalka>'· 
Gidİ§ ve dönÜ§te mutat iskeleler' 
uğrar. 

lzmit yolu 
YAZ TARİFESİ 
Pazartesi giinünden maada ~ 

gÜn bir -vapur cuma ve salı giinletİ 
saat 9 da diğer giinler ıaat 13,30 dl 
Tophane nhbrnından kalkacaktır. 

lmroz yolu 
Her PERŞEMBE günü GB' 

lata nbtmundan saat 18 de bir vaı> 
kalkar. Gidiş ve dönüşte Gelibolıl! 
Lapseki, Çanakkale iskelelerine ui' 
rar. ... ......... , ........ -
Bakırköy İcra memurluğundan : > 

ram Papazyan efendinin Efraditi ~ 
metinde alacağı olan üç yüz liraıun rııİ, 
masarifi icraiye temin ve tahsili için 1 

b hacze alınan Y eıilköyünde istasİ)',ı' 
caddesinde 22 numaralı dükkan ile fe 
kinde 24 numaralı üç kattan ibaret ' 
alb oda ve iki sofa, bir rnutbak, iki )' 
la ve bir tulumbalı kuyu ve rniktan ~ 
fi bahçeyi ve 2500 lira kıyırıeti mulı,f 
rneneli bir bap hanenin paraya çe~ı' 
meşine karar verildiğinden ve ağusl~ 
6 mcı pazartesi günü saat 15 te biri 
r.rtııması icra kılınacağından kıyııı" 
muhammeııenin yüzde yebniş beşini 
dugu takdirde ihalei katiyyesi icra 
aksi takdirde birinci müzayide peyi ~ 
ki kalmak şartiyle ağustosun 21 inci 
b günü saat 15 te ikinci artmnası İ 
kılınacağından talip olanların kıyJTI" 
nıuhammenenin yüzde yedi buçuğu ' 
petinde pey akçesini ve 934-284 nuıı" 
rayı müst.aıbiben müracaat eylemeıJ 
ilin olunur. (903) 

GELIRA TLI VEKALE1 
Türlöyede ilk defa olarak ibdu ~ 

nacak geliratlı ve rekabetsiz bir iş İ~ 
iıgüzar ve zeki Türkiye tab'aımdaıı; 
vekil arıyoruz. Kitapçı veya MaBr 
meıgul olan zat tercih olunur. F1111111 

ca, lngilizce veya Almanca lisanlaı"~ 
dan birine mükennnelen vakıf ve ıt 
Türk lirası sermayeli obnası şarttu. 

Tekliflerin hüsnühal varakaııı ve muh
tasar tercümei ballerile beraber lstan
bul 554 No. posta kutuou adreııine gön
derilmesi. ( 854) 

ZA Yl - 28 Haziran 928 tarih ve 954 
numerolu birinci sınıf elektrik ve leva
zımı fabrikasına ait maafiyet ruhsiltna
mesini zayi ettim. Yenisini a]acL<J1ğrm· 

dan eskisinin hUltmü o1mad1ğın1 i13.n e

derim. 
(874) Y orgi Çubukçuoğlu 
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Aydında 
Zirai vaziyet 

Bu sene pamuk ekimi 
geçen seneden fazla 

_AYDIN, (Milliyet) - V_ilayeti
tııızin umumi ziraat vaziyetı; kışlık 
Zeri yat, yağmurlardan ist: fade ede · 
ınediğinden yüzde 30 noksan idrak 
edil.mittir. ilk önce kuraklıktan yaz 
lıklar ekilmemifti. Son yağmurla
rın tavile zeriyata devam edilmek
tedir. Pamuk ekimi bu sene geçen 
seneye nazaran daha fa:rladrr. Pa
~ukların netvürıeması çok iyidir. 
Ş rndiden fidanlarda iki üç tarak 
görülmektedir. Diğer bahar ekinle
rinin sonu bir haftaya kadar alı
nacaktır. Bu nevi mahsuller de nor
maldir. 

Tütün: Merkez Aydın, Çine ve 
Söke kazalarında (Vahfi atef) is
tıııinde bir hastalık görühnü,se de 
:ziraat mücadele ve ziraat fen me
r:ııurları tarafından bu hastalıkla 
~iddetle mücadele edilmektedir. 
Hastalık ı,;ok yMunda bütün bütün 
sönecektir. 

Zeytin: Bu sene zeyt"n mahsul 
kıymet ve keyfiyet itibarile geçen 
seneden çok fazladır. Vilayetimiz 
:Zeytinlerine ekseriya arız olan 
(pamuklu bit) ha,eresi bu sene faz. 
laca idi, fakat son yağmurlar bu 
haşereleri tamamen öldürmü~tür. 

.. Afyon: Geçen sene eki• 1000 dö
numdü. Bu sene 4000 dönümden 
f~zla ekilmi,se de evvelce de bilt rdiğim gibi kuraklıktan süt ve 
aşh&f az olmu,tur. 

Aydın mıntakası şampiyonluğu 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

r:ıııntakası ,ampiyonluğunu kaza
nan Söke futbol takımı önürıüzde
ki pertembe günü tampiyonluğu fC 
refine bir müsamere verecek, ku
lübün musiki kolu güzel parçalar 
Çalacak ve temsil kolu da piyesler 
temsil edecektir. 

l\.fTLLriET ÇARŞAMBA 4 "f"C:ivlıvı..'.JZ 193'. 

\ ~~~~:~~~~~~.~::. 
!ürken yolda öidü. Jenera!in 15 yaşla
nnda olan üvey kızı aklını kaybetti. 

spor sahası 

Halk yeni yapılan trib~nlerJen maçlan seyrederken 

UŞAK, (Milliyet) - Burada ayırmak alakadarlığını göstermiş 
sporculuğa kartı lakayt kalımna- ve noksanlarının tamamlanmasını 
dığını gösteren stadyum Uşak be- kendisine bir program olarak ka
lediyesinin çok şayanı teşelr'·'ir yar bul etmiştir. Bu vesile ile Uşak be
dım ve hizmeti sayesinde yapılmıt- lediyesi inkılap Türkiye!inin, spor
tır. cu gençliğini nasıl himaye etmesi 

Bu it için Belediye 932 tenesine lazımgeldiğini pek asilane bir şe
ait bütçesinden 4,000 lira sarfet- kilde göstermiştir. Umumi merke
miş ve 1500 metre tulünde, 120 zin bir parça yardımile de Uşak 
metre arzında olan stadyomumu- merkez mıntakası bu saha işini ik
zun etrafı tamamen taş duvarla male çalışmaktadır. Atletizm fede
çevrilmi~ ve bugün hakiki bir stad- rasyonu gösterdiği . çok yakın ve 
yum değilse de yeni başlamış bir ve canlı alaka ve mütekabil yar
spor hareketinin sahası haline gir- dım neticesinde stadyomumuzda 
mi,tir. Her işinde titiz, temiz ve 
gayretli olan belediyemiz stadyum 
işini yapmakta olduğu işlerin başın 
da gönnüş, bütçesinin pek dar ol
masına rağmen mühim bir kısmı 

bir atletizm pistinin de vücuda ge
tirilmesi temin olunacağı için u,ak 
gençliği kendisini pek bahtiyar 
bulmaktadır. 

Uludağ çamlıklarında 
Bursanın yalnız Uludağı ve kaplıcaları 

değil, " İçme ,, leri de var 

Evvela dayak sonra kurşun 
Berlin ve Brandebourg hücum kı

taları şefi Kral Ernst'in idamı şu su
• etle oldu: 

Bir eğlence seyahati iç"nde Balear
es'a gideceği esnada tevkif edilen Er
nst, Berfin civarındaki eski lichterfels 
küçük zabit mektebine götürdü. Ora
d l evvela sopalarla dövüldü. Sonı·a, 
bir duvar dibine sürüklendi. idam em• 
ri verilmişti. Hiç bir muhakeme olma .. 
mı§tı. Kral Ernst, son dakikaya kadar 
masum olduğunu haykırdı. Gözlerine 
bağlanmak istenilen bağı reddetti. Ve 
Huıuıi kıtalara mensup üç zabitin 
kurşunlarile cesurane öldü. 

lnt:har ebneği reddeden yüzba§ı 
Roehm de ayni ff'r&İt altında idam e- · 
dildi. 

Yeni idamı·:ır bekleniyor 
Bu hafta içinde başka idam hü- ı 

kümleri tatbik edilmesine intizar olu 
nuyor. 

Tevk'f edilmiş olan 200 kur~uni \ 
gömlekli, hususi mahkemeye verıle -
cektir. 

Prensin alaktuı yokmuş 
BERLIN 3 (A.A.) - Cumartesi 

günündenberi, hakkında kat'i bir ma 
IU.mat mevcut o]mryan Prens Auguste 
Vilhelm'in aerbest bırakıldığı söylen
mektedir. M. Goering, bizzat kendisi
ni aorguya çekmiştir. N 'hayet, Prcn -
&in. suikaste iştirak etınediğine kanaat 
getirmiş, serbe&t bırakılmaM için bir 
emirname imza1anmıştır. 

Prensin hal hazırda Postdam'da 
olduğu bildiriliyor. 
Amerikalılar tenkil ediyorlar 
VAINGTON, 3 (A.A.) - Ameri

ka matbı:'atı, Alman hadisatile şiddet · 
le alakadar obnnktadır. 

"Baltimore Sun,, diyor ki: 
'Bir suikaıt teşkili.tının meydana 

çrkarılmış olması muhtemeldir. Fakat 
her şey, inkiıwm hayale uğramış bir 
milletin isyanı ba~angıcında bulundu· 
ğunu göstermektedir. . • . 

Yon Schleicber'in ve dıger nazı 
rüesa.sının bila muhakeme idamları, 
göıteriyor ki vaziyet çok tehlikelidir. 
Ve Hitler, ancak bir tethiş hareketin.in 1 

bu vaziyeti kurtarabileceğine kani ol
muştur. Öldünnek usulü. dai~esinde ya-
pılan bir muhakeme netıcesınde mah
kum eMirmckten bittabi daha kolay 
dır. 

Goering, ikinci ihtildlin bittiğini 
söylüyor. Halbuki, ikinci ihtilalin an -
cak yeni baılamış ohnası, daha ziyade 
muhtemeldir . ., 

,,Vaşington Post,, gazetesi de şöy
le yazıyor: 

"Hitler ve Goering kuvvetlerini 
gÖJtermek istemişlerdir, ve ancak mil-

başvekil Fırkadal 
İzahat verdi 

(Başı 1 incı sahifede)) 
Bugün Fırka Grupunda müzake 
re ve kabul edilen mahalli ida
reler bütçelerinin tevazününü te 
mine matuf Fırka encümeninin 
teklif ettiği tedbirler yarın Mec 
lis encümenlerinde görüşülecek 
tir. Meclisin tatilinden evvel bu 
layihalar kanuniyet kespedecek 
tir. 

Başvekilin izahatı 

ANKARA, 3 (Telefonla) 
Basvekil ismet Paşa Fırka Gru
pu~da Şehinşah Hazretlerinin 
ziyareti etrafında izahat vermiş 

tir. 

TEBLlG 
ANKARA, 3. (A.A.) - C. 

H. F. grubu riyasetinden : 
Cümhuriyet Halk Fırkası 

grupu bugün öğleden sonra 
reis vekili Cemil Beyin riya.se
tinde toplandı. 

1- Ba~vekil Paşa Hazret
leri Iran Şeh"nşahı Hazretleri
nin memleketimizdeki misafe
ret ve seyahatleri hakkında taf
silat ve malumat verdikten son
ra büyük misafir Ala Hazreti 
Humayunun Türk milletinden 
gördükleri samimi muhabbet 
hislerinden ve emsalsiz dostluk 
tezahürlerinden mütehass;s ve 
memnun olduklarını ve memle
ketimizde müşahade eyledikle
ri terakki ve intizam eserlerin
den duydukları memnuniyet ve 
taktirlerini Reisicüınhur Haz
retlerine ve kendilerine izhar 
ve beyan buyurduklarını söy
lediler. Bafvekôl Pa,a Hazret
lerinin bu beyanatı fırka gru
punda atkı~larla karşılandı. Ve 
Şehinşah Hazretlerile lran mil
letine karft yeniden samimane 
ve dostane temennilere vesile 
oldu. 

2- Hususi ,idarelerin büt
çelerini tetkik ve bunların te
vazünlerini temin ve bu bütçe
ler üzerinde kat'i mürakabe e
saslarını tetk"k ve tesbit etmek 
üzere teşkil edilen grup maliye 
encümeninin raporu müzakere 
edildi ve raporda tetkik edilen 
esaslar aynen ve müttefikan 

Türk -lran 
dostluğu 

7 
m "" 

Tahran gazeteleri hararetli 
makaleler neşrediyorlar 

TAHRAN, 3 (A.A.) - İran mer
kezinin bütün gazeteleri Şahinıah Hz. 
ne kar§ı Türk milleti ve hükıimeti ta 
rafından gösterilen ıa.mimi ve kalbi 
tezahürattan dolayı te§ekkür ve min -
nettarlık hislerıni bildiren hararetli 
makaleler neşretmektedırler. 

Iran gazetesi haısalen diyor k · : 
Bugün Türkiye ile Iran iki kardeı 

gibi ielrilen:~ktedirler. istikbalde ise 
elele yürüyeceklerdir. Her iki millet n 
de bu dostluğa ihtiyacı vardır. Her iki 
millet kalplerinde doğan bu hararetli 
ve samimi dostluk hiuiyatının kıyme 
tini bilmel"dirler .. Şahinşah Hazretle 
ri ile Gazi Hazretleri tarafından yara 
tıaln Türk - lran münasebatı tabii mü 
naaebat hududunu tecavüz ederek ken 
dilerine ne dilerlerse lraniler de Türk 
lere onu dilemektedirler. Türkiye Ira 
run bütün kalbi ve bütün kuvvefle 
adrm adım kendisinin yanında yürüye 
ceğini Lilmelidir. 

Iran gazeteıi diğer Şark milletle
rinin de kendi menfaatlerini daha iyi 
korumak için bu sağlam ve muknddeı 
zincire bağlamaları temennisini izhar 
ederek makalesini bitirmekted r. 

Sittarei cihan gazete•i diyor ki: 
Şehinşah Hazretlerine karıı yapı

lan tezahürat müşterek dupıa&t . u •. u .n 
entrikalarına rağmen Türk ve lran mil 
letlerinin hiç b · r zaman biribirlerini 
sevmekten fariğ olmadıklarını göater 
mektedir. Şehinşah Hazretlerinin cü
lüslarından ve Gazi Hazretlerinin ik
tidar mevkiine geldikler nden beri iki 
millet arasındaki münasebetler gün· 
den güne iyileşerek bugün bozulma -
yacak derecede bir kuvvet kes.betmiş 
tir. Şehinşah Hazretlerinin dcdiklori 
g·bi bundan böyle Türkiye lranlı ar i
çin ikinci bir vatandır. Ve her iki mil 
lct efradı kendi saadetini diğerinin 
saadetini tem'n etmekte arayacaktır. 

1 ı Bugünkü ve istikbaldeki nesillerin şa
l il adetlerini ebedi surette temin için iki 

milletin bundan böyle elele vererek 
I iki reisin çizdigi yolda yürüyeceklcrin l den eminiz. 

Türk dili bülteni 
ANKARA, 3 (A.A.) - T. D. 

T. C. umumi katipliğinden: 
Cemiyetin düşüncelerini yay • 

mak üzere çıkarıhnakta olan Türlt 
dili adlı bülteni ve satış yeri de- • 
ği1tirilmiştir. 

Eğirdir karanlıkta 
EGRlDlR, (Milliyet) - Kayma. 

kaın.lık makamınca tasdik edilmi
Yen bütçe belediye meclisinde tek· 
rar müzakere edilerek sabık bütçe 
aynen kabul edilerek Devlet Şura· 
&ına gönderilmittir. Kaymakamhk
Ça fabrika ve tenvirat tahsisatı 
kabul edilmediginden hazirandan 
İtibaren elektrik söndürülmüş ve 
lnemleket zulmet içerisinde ka.mıt
hr. 

li sosyalistliğin inkirazrnı gösterebil • 
mişlerdir. Nazilerin ahlaksızhğı hakkın
daki iftaat Hitlerciliğin iktısadi ve si
yaıi sadahal::i if!a .. ile ayni zamana te· 
sadüf etmek:edif. 

•
• kabul olundu. -· 

Birinci numaradan başlıyarak 
bülten Devlet matbaasında bu1o 
lacak ve satışı lstanbulda Türk ki 
tapçılrk şirketi tarafından yapı)., 
caktır. 

Aydın inhisarlar kadrosu 
. AYDIN, (MiWyet) - Aydın ln

~~sarlar bapnüdürlüğü kadrosu gel 
ı Kadroda hiç değitiklik yoktur. 
inhisarlar b~üdürlüğü aldığı 

~ed~ir neticesi, 31 mayıs tarihinde 
k ayılerde bulunan tütün, sigara, ra-

1 Vesair inhisar~ tabi mevat tama
hkn tesbit edilmit ve h_iç karıfık
I olınaınıftır. Başmüdürlük köy
ere kadar memurlar göndererek 
~Yennaıneleri kontrol ettirmişler-

ır. 

Aydında Buğdayı Koruma 
Kanunu tatbikatı 

k AYDIN, (Mililyet) - Buğdayı 
~ruma vergisi de ,ehrinizde ehem 

~ıyetle tatbik ve takip ediİmekte
dır, Bunun için valimizin rei:sliği 
•ltında defterdar ve belediye, ti 
lret ve ziraat odaları reisleri bey
erden mürekkep bir komisyin te

'ekkül etmiştir. Komisyon fabrika, 
ba~aza ve fırınlarda mevcut ve 
azıran ba.,ındanberi aarfolunan 

Unların miktarlarile mükelleflerin 
"erdikleri beyennameleri tetkik ve 
tc;hre yakm köylerin unlarını han
gı değirmen ve fabrikalarda üğüde 
ceklerini tahdit ve tesbit etmis 
Değirmen ve fabrikalara ücretİi 
"e aidatlı memurlar tayin etmi,tir. 
it Aydın halkevi geçen sene Söke 
h a:ıasındaki harabelere bir seya-
at tert"p etıni~i. Hal~<evimiz bu 

'ene de Selçuk harabelerine bir se
Y~hat tertip etmistir. Seyalıat ha-
:tır · 1' anın 29 unda yapılacaktır. 

arı vaDurunda bir kaza 
Zo lNEBOLU, 3 (A.A.) - Bugün 
v nguldaktan buraya gelen Tarı 
~f 'b·" güverte yolcularında meç 
a ır tahıs vapur Kerenpe açık 
rına g ld·-· k" d · d .. nı·· e ıgı v ıt enı2e u1· 

ıı:~ Ve yapılan taharr· yatta bulu
tnanııştır. 

ıo.ooo dcnum mer'a yandı 

Bursa içme ferine gelenler 
Bursa, (Milliyet) - Tarihi abi- meğe azmetmif, yolcunun hayatını 

deleri, dağı, kaplıcası ve cenneti hiçe sayan bu nizam tanımaz ŞO
andıran bin bir ç"'it manzarasile förleri ciddi bir tasfiyeye tabi lut
gönül avlıyan yetil Bursanın şimdi mak için belediye hesabına moto-
bir de abıhaytı var... sikletler mübayaa ettirmiştir . 

Sıcakların bunaltıcı harareltin
den kurtulmak için soluğu Uluda
ğın koyu yeşil çamlıkları altında 
alan, senelerce romatizma ve bu 
gibi müz'iç hastalıklardan kurtu
luş çaresi arayan birçok vatanda,. 
lar Çekirgenin sakin ve temiz mu
hitinde vücut dinlendirmege ba~la
dı. 

Dünkü Çekirge ile bugünkü ara 
sındaki farkı görenler yetil Bursa
nm az zamandaki bu değişikliğiri 
hayretle katfılayacaktır. Tarihe ve 
bedayi.e merakı olanlar, insanlara 
sağlık ve zindelik bahşeden cennet 
Bursanın bu müstema hususiyetle
rinden istifade fırsatını kaçırmak 
ietemiyenlerin gelecek aylar İçin 
Çekirge otellerine şimdiden sipa
rişle: yağdınnağa b&fladığı görül
mektedir. 

Burada yazın muayyen birkaç a
yını Uludağ kamplarında geçir
mek isti yen Mısırlı prens 'e pren
sesler var ... 

Şehir ııe imar ifleri: 
Son birkaç sene içinde şehrin i

marı etrafındaki belediye faaliyeti 
de güzel Bursayı bir kat daha şi
rinleştinniş mamureleştirmiştir .. Ev 
velce ancak bir otobüsün geçebıle
ceği derecede dar olan Bursa cad
delerinden bir kısmı bugün bulvar
Ia,tırılmış, Bursa Çekirge otobüs 
servisleri intizama konulmuştu:. 
Halkın isteğini yerine getirmek :
çin tanzifat vergisinden tenzilat 
fedakarlığı yapan belediyemiz şeh
rin umranı etrafında halka temas 
etmiyecek varidat membaları bul
mus, tuttuğu yolda bu suretle ilerle 
me~e başlamıt~ır. 

Son günlerde belediyemizin mü· 
him teşebbüslerinden biri de 8ur
sadan Uludağa havai hat in,ası et
rafındaki teşebbüsüdür. Bu husus
ta Almanya ve diğer ecnebi mem
leketlerden belediyeye bazı müra
catlar yapılmış bu müracaatlar tet
kik edilmeğe baflanmıştır. Beledi
ye, şehir herabına pek faydalı ola 
cağı şüphesiz olan bu teşebbüsün
de muvaffak olur ve bu iş - bu se
ne için olmasa bile - gelecek re
nelerde tatbik saha.sına konulabile
cek olursa herşeyden ziyade, Ulu
dağ kış sporları için mükemmel 
bir eğlence yeri olabilecektir. 

Bursanın: lstanbulun methur İç· 
melerine daimi bir rekabet tetkil 
edecek şekilde haizi töhret bir de 
(abıhayatı) var ... 

lstanbul kimyahanelerinin müte
addit raporlari\e şifa hassası te
yit edilen bu sudan az zamanda 
birçok hastaların iyileştiği gene bu 
hastaların ifadelerinden anlaşıl
maktadır. Ben ; etrafı mütteaddit 
meyva ağaçlarile çevrilmi' o!an 
ve minimini bir parkı andıran bu 
yeri, kadın erkek kesif bir halkın 
fifa aradığı büyük bir hastahane 
meydanına benzettim. Midesi san
cıyan, bağrrsaklarından, karaciğe
rinden ve kumdan muzdarip olan 
birçok kimseler buranın daimi bir 
müdavimi .. Hastalar, saglar, ma
luller, yaralılar hep burada. 

y .. SöICE, (Milliyet) - özbafı kö
b~ merasında s· gara atılmasından 
~r Yangın çrkmış 1,000 dönüm 
b eranın otu tamamen ya.ndıktan 
a~ka 300 dönüm de buöday mah-

Herşeyden evvel temizliğe ehem
rı ·yet veren, halkın <ıhhati işleri le 
yakından alakadar olan belediye
miz bilumum esnafla seyyar satıcı
ları da sıkı bir kont:ola tabi tutma
ğa ba~lamıştır. Mudanya'.. Yalova 
ve Balıkesire işliyen otobuslerden 
birçoğunun şehir haricinde nizam
name hilafı yük ve yolcu aldıkla.
rını haber alan belediye bu usulsuz 
ve tehlikeli işe kat'i bir nihayet ver 

Yazılarımla burada bu suyun 
kimya noktasından olan şifahi has
sasından evvel halkta uyandırdı
ğı rağbet dercesini kaydederken 
lstanbul, lzmir hatta Ankaraya ka
dar büyük damacanalarla gönderil 
eliğini öğrendiğim (abıhayatın) sa
hiplerile anlaşarak daha asri ve 
fenni bir şekilde beledıyece işle
tilmesinin gene halkın sıhhati nok
tasından ve maddi istifade noktai 
nazarından en muvafık bir i~ ola
cağını ilaveden kendimi alamıyo-
rum.. - DERVlŞ -•111.. " 

u '\'annııthr. 

Hitler ikt\da .,Jinde bulundurdu · 
ğu 17 aydanber muvaffakıyetsizlik 
~~erine muva"falı::ryetsizlik kaydetmiş -
t.ir. Almanya)'• kvtaracak olan bu a -
dam Almany<.yı berbat etmiştir. 

Temps'in bir makalesi 
PARIS, 3 .(A.A.) - Temps gaze

te•i Almanya hadiseleri hakkında diyor 
ki: 

"Görünüşe nazaran Başvekil Hitler 
mali iflas, iktısadi buhran ve içtimai 
mahiyette ;kinci bir Nazi ihtilali tehli
kesi kar§ısmda ordunun müz:rheretini 
temin için sağ cenahla uyuşmağa mec
bur olmuştur. 

Faka_t Göring ve Göbbels'in yar • 
dımları ıle manevra teşebbüsünü ken -
eli elinde tutmak iıtemiştir. Hadiselerin 
neticeleridir ki bize bu hesapların ne 
dereceye kadar doğru olduğunu göste
recektir, Ma:unafi\ hayret edilecek 
bir "ey va.rdrr: 

Hitler, kendi har.,kehnin zaferini 
temi.n eden ve diktatörlüğünün zırhını 
tetkil ed~.n hücum kıtalannı feda etmiş, 
uzun mueadcle seoelerinde en samimi 
me~i r.!"kadaşlan olan rüesayi i.lenen 
takbih eylemiş ve bunlan takbi.lı et • 
melde de bizz;ıt milli sosyaliıtliği dün
yanm ~zarmda ld<elemiştir. 

Hakikat şudur ki: Bundan ıonra · 
Hitler, ancak ordunun müzahereti nis
betinde vaziyete hakim olabilecektir.,, 

Bir ölüm daha 
BE~LIN, 3 (A.A.) - Gennania 

g~etesı, Berlin "Katolik Action,, reiıi 
Erich Klauaenerin ölümünü haber ver
ınektedir. 

BQfka memleketlerde tu:rler 
NEVYORK, 3 (A.A.) - Havaı .. 

jan11 bildiriyor: 
Amerikanın muhtelif şehirlerinde 

bilha111a Cleveland ile Chicagoda Hit • 
ter aleyhtarlan nüınayişler yapmışlar
dır. 

VALENCE, 3 (A.A.) - Almanya 
konsolosluğu önünde bir bomba patla
mıştır. Camlar kırıhnı§ttr. 

Avusturyalılara göre 
VIY ANA, 3 (A.A.) - Siyasi ma· 

hafilde mevcut umumi kanaate göre, 
Ahnanyadaki ıon kanlı hadiseler, M. 
DolfÜs'ün Avuoturyanın iktıaadi kal • 
kınmaıı ve dahili siyasetirun sağlam 
bir esas Üzerine tarı-ini buıuıunda ta· 
kip el::iği hareketin ne. kadar doğru ol
duğunu isbat eylemektedir. Emniyet na-
zırı binbaşı F ey "Ostreichiıche Zei
tung., gazetesinde diyor ki: 

,,Almanya vv:iyetinin iki memle -
ket arasındaki münaııebatm tekrar dos
tane bir §ekil alacak bir surette inici • 
şaf edeceği ümidindeyim.,, 

Fevkalade ahval kalmamış 
LONDRA, 3 (A.A.) - Reuter a

janıınrn Bertin muhabirinden: 
Berlinde neşrolunan en son resmi 

teb1ige nazaran. "Tasfiye muamelesi 
dün gece hitam bulmuştur ve artık ,id
detli tedbirlere } ·vam lüzumu kalma-
mıştır. Bütün memlekette tam bir sü
klın ve intizam vardır . ., 

Jeneral Blomberg de Reich1Yehr'e 
hitaben ne,reylcdiği o.·du emrinde fev-

Maarif Vekili 
istifa mı etti? 

(Başı 1 inci sahifede)) 
memesi noktai nazarını serdettik 
lerinden bu mevzu etrafında mü 
naktı§alar cereyan ettiği :ı:annolu 
nuyor. Akşam geç <•akit Maarif 
Vekili Hikmet Beyin istifa ettiği 
şayi olmuştur. Re•mi mahafilde 
bu haberi teyit eden bir malürnat 
elde edemedim. Ancak Hikmet 
Beyle görüştüm. Kendisi bana: 

- Haberim yok. Demekle ik
tifa etti. 

11111111 ................. ... 

Rüşvet hadisesi 
Davası 

(Başt 1 inci sahifede), 

çe gönderilen suretleri okunmuş • 
tur. -Müzekkerelerin kıraatinden 
sonra Metr Salemin vekili Sadet
tin Ferit Bey komisyon raporunun 
gelmemit bulunduğunu ileriye sü
reıek rapor suretinin de celbini is
temiştir. Müddeiumumi Fuat Bey 
hadiseye taalluk eden müzekkere
ler geldiği ve bu müzekkerelerin 
mahekmeyi tenvire ki.fi bulundu
ğunu, raporun celbine lüzum olma 
dığmı söylemitşir. Sadettin Ferit 
Bey ise raporun celbinde ısrar et
mittir. Neticede hakim lstanbul 
Telefon tirketinin se:ımaye ve ma 
li vaziyetinin tetkiki için Nafia hu 
kuk müşavirinin riya!etinde te -
•ekkül eden komisyonun 16 Hazi
ran 1934 de tanzim ettiği rapo -
run mu•,addak bir su~ıetinin de icap 
eden makamlardan celbine karar 
vererek muhakemeyi 8 Temmuz 
pazar günü saat ona talik etmittir. 

kalade ah.alin bertaraf olduğunu bil -
dirmektedir. 

Hitleri tehdit 
VİYANA, 3 (A.A.) - Hava

sın Berlinden telgrafla bildirdiği
ne göre, hararetli bir mülakat es
nasında Alman ordusu başkuman
danı ceneral Fritchs Eğer, mah • 
kemesiz idamların derhal durdu
rulmasını emretrnezse M. Hitleri 
tevkifle tehdit etmiştir. 

Gene bu habere göre M. Hitler 
bilahare M. Göering ile uzun bir 
müzakerede bulunmus ve bu mü
zakereden sonra M. Grering cene
rali görmek istemişse de kabul e
dilmemi~ tir. 

Bültenin beşinci ve ondan so .. 
raki baskılarında geçen yıl yapıl· 
mış olan büyük dil anketinin ve
rimleri basılactktır. Bültenin bir 
sayısının satış fiatı eskis• gibi 30 
kuruş ve on sayılık bir cildinin a
bonesi üç liradır. 

Hakimiyeti Milliye matbaa -
sıoda yazılmış olan abonelerin 
bütün hakları mahfuzdur. Bun -
dan sonra abone olmak istivenle
rin ya doğrudan doğruya Anka
rada Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
merkezine yahut lstanbulda Türk 
kitapçılık limi(et ş"rketine müra
caatları rica olunur. 

Dünkü hava 
ISTANBUL, 3 (A.A.) - Sıfır de· 

recei hararete ve deniz seviyesine indi
rilen barometre , saat 7 de 754, aa..t 
14 te 753,5 • 

Derecei hararet saat 7 de 20, saat 
14 te 23. 

Azami derecei hararet 26,5, asgari 
derecei hararet 18,5 . 

Rüzgar az bir müddet poyrazdan, 
ekseriyetle lodbstan esmiıtir. Azami 
saniyede süreti 9 metredir. 

Makedonya idari muhta
riyet istiyor 

ATINA, 3 (Milliyet) - Bugün 
kabine toplanacak, içtimaa Sela
nikten gelen Makedonya valii umu 
mir.i de iştirak edecektir. Toplan
bda Makedonya t"'kilatının hiiku 
metten istediği idari ademi merke 
ziyet meselesi ile komünist propa
pandasının görü,üleceği zannedili , 
yor. 

Yunan sporcuları 
Geldi 

(Başı 1 inci sahifede)) 
ikisi atlet ve biri idarecidir. Spor: 
cular Bristol oteline misafir edil
mişle:..dir. 

Admira takımı geliyor 
lST AN BUL, 3 (A.A.) - Vi· 

yananın ve hatta orta Avrupanın 
en kuvvetli takımlarından biri o
lan Admira takımı iki üç maç 
yapmak üzere lstanbula gelecek
tir. 

Bu hususta Viyanalı klüple 
F enerbahçe arasında cereyan e
den müzakerat kat'i safhaya gir· 
miştir. Admira lstanbula tem• 
uzun son haftasında gelecektic. 



EU ALAMETi FARiKA
YA dikkat ediniz. 

Bu mllkemmel c nsının, 
uzun mliddet ~ıımaaı
nın ve en dun fiatli en 
kllçük modele kadıu bll
tlln, ıoğutma dolaplarının 

lıLme 1&rfiyatındaki iktisadın hakiki garantisidir. 
DUN BiR FIAT iÇİN Memnun kalamazsını:s 
MÜSAVİ BiR FİA T İÇİN ıyni cins alamazsınız 
YÜKSEK BİR FİAT iÇİN daha iyisini bulamazsınız 

"WESTINGHOUSE,, soğutma dolaplarını tercih edin:z. 
Satı• wa'ıalli SIDNEY NQ\\İL ve Sü•eka•ı G•lata Büyük Tünel Had No H-15 

Hakıki, saf, kati tesirli ASPİRİN, ffi marka· 
sını faşır. A!lrıları çabuk ve emniyetle gider· 
mek için başvuracağınız deva, dünyada 
meşhur •. ~' • müstahzarr olmalıdrr. 

lsrarla tASPİR• 
2 ve '20 k.Onu>WneJ..lil •mbaı._ııaraa ouıunur . .......-::--..... 

AmbalsOarda •e kompri
melerln. Ozertnde ffi 
markasının mutlaka 
bulunmasına dlk
taı edlnb 1 

1 tanbul c··mhuriyet Müddei. 
umumiliğinden: 

lstanbul Umumi Hapishane ve tevkifhanesi hastaları 
için mübayaasına lü::um görülen aza~i .6~1~ ki,l.o süt ile. 
24800 adet kase yogurdu ve 5800 kilo ıkincı nev ı koyun etı 
açık münakaaaya vazedilm~ş tir. Talipler.in .şartname~ini 
görmek üzere her gün Adlıyc Levazım Daıresıne ve muna
kasaya iştirak edeceklerin 24-7-934 Salı günü saat 14 de 
Istanbul Vilayeti Muhasebeciliğinde müteşekkil Komisyo
nu mahsusuna müracaatları ilan olunur. (3565) 

3934 

lstanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına İpotekli olup Yeminli üç ehlivukuf ta
rafından tamamına 2314 lira kıymet takdir edilen Arnavut 
köyünde Yahudi sokağında es ki 108, 112,yeni 4 mükerrer 
No. lı maabahçe ahşap evin tamamı açık arttırmaya 
vazedilmiş olduğundan 8-8-9 34 tarihine müsadif çarşam
ba günü saat 14 ~_en 16 ya kadar. dairede. birinci ~rttı~ması 
icra edilecektir. Arttırma be deli kıymetı muhammınenın % 
7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. 
Aksi takdirde en son arttıran m taahhüdü baki kalmak Üze
re arttırma 15 gün müddetle tecdit edilerek 23-8-934 ta
rihine müsadif Perşembe gün ii saat 14 ten 16 ya kadar kc 
za dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma 
bedeli kıymeti muhammineni n yüzde 75 ni bulmadığı tak
dirde satış 2280 No. lı kanun ahkarmna tevfikan geri hıra 
l<ılır. Satış peşindir arttırmaya İştirak etmek isteyenlerin kıy 
mcti muhamminenin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey akçası veya 
Milli bir Bankanın teminat mektubunu hamil bulunmala
rı lazımdır. Haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotek 
li alacaklarda diğer alakadara run ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddia 
!arını evrakı müsbiteleri ile bi rliktc ilan tarihinden itibaren 
nihayet 20 giin zarfında dair em;z~ bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları Tapu siciHi ile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmaundan h :J.rİç kalırlar müterakim vergi, 
tcnviriye tanzifiyeden müteveliit Belediye rusumu medyu
na <'ittir.' Daha fazla malunınt almak isteyenler 14-7 -934 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede apk 
htılundurulacak arttırma şartnamesi ile 934 - 1651 No. lı 
dosyaya müracaatla dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri 
ilan olunur. (3646) 

Ankara Ziraat Müdüriye ':inden: 
Ankara Vilayeti Çiftçilerin e dağıdılmak üzere 235 adet 

Sap arabası 26 Temmuz 934 Perşembe günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usu lile münakasaya konulmuştur. 

Şartnameyi görmek isteyen taliplerin Ankara, İstan-
bul, Eskişehir, Bursa Ziraat Müdürlüklerine Adapazar 
ve lnegöl Ziraat Memurlukh rına müracaat etmc?cri ilan o
lunur. (3625) 

Mersin sür' at yolu 
lNEBOLU vapuru 6 Tem
muz CUMA 11 de Sirkeci rıh
tımından kalkacak. Giditte İz
mir, Antalya, Mersin'e. Dönüş
te bunlara ilıi ve ten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya
caktır. ( 3630) --------

Bartın yolu 
BURSA vapuru 5 Temmuz 
PERSEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtım;ndan kalkacaktır. (3631) 

TRABZON 
sür'at yolu 

CÜMHURlYET vapuru 5 
Temmuz PERŞEMBE 20 de 
Galata rıhtımından kalkacak. 
Gidişte İnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa
ya. Dönüşte bur~ra ilaveten 
Pazar, Of, Polathane'ye uğra
yacaktır. (3632) 

lstanbul ikinci iflis memurluğundan: 
Müflis Koço Beyko masasının müflis 
hocazade Yusuf Ziya Bey zimmetinde
ki alacağı hakkında ıulb teklif edildi
ğinden bu cihetin vcıair hususalın mü
zakeresi için alacaklılann 11-7-934 ta

rihine müaadif çar§amba günü toplan
maya daveti takarrür etmİ§tİr. Binaen
aleyh yevmi mezkiirda saat 1 ıl de Ko
ça Beyko masası alacaklılarının Me
muriyetimize mahsus dairede hazır bu
lunmaları lüzumu ilanen tebliğ olunur. 

(898) 
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Bursa Beıincl Yerli Mallar Sergisi şehrin en muhteıem b.inası Cemiyeti Merkezi Umumiainden: 

olan Tayyar• sinemasında açılmıştır. Sergimizi gllrm~k, aynı u-
manda tifalı Buraanın kaplıcalarından istifade etmek ısteyenler bu 28 Huiran 1934 Perşembe gllnü Gaıı: maskHi labrika11 
muh;m fırsatı kaçırmuınlar. 1884) için yapılacak pazarlığa iştirak edenlerin lbım gelen ıartları 
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ı VE OTELİ 

llcrgün Köprüden 6,30 • 7,3S . 8,05 · 9,50 · 11 • 18,IS • 15,10 • 16,45 de 
flnvrlarnas:trl ıri:ien vınurlnnn trenleri içmelrre ıriderler. 
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lstanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına ipotekli olup Yeminli üç ehlivukuf ta
rafından tam~a 8174 lira kıymet takdir edilen Arnavut
köy mahallesinde Birinci cadc!ede eski 77, 77, 79, yeni 83, 
85, 87, No. lı maadükkan iki evin tamamı açık arttırmaya 
vazedilmiş olduğundan 8-8-9 34 tarihine müsadif çarşam
ba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması 
icra edilecektir. ,Arttırma bedeli kıymeti muhamminenin % 
75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktıı·. 
Aksi takdirde en son arttıranuı taahhüdü baki kalmak üze
re arttırma 15 gün müddetle tecdit edilerek 23-8-934 ta
rihine müsadif Perşembe giinü .ıaat 14 ten 16 ya kadar ke 
:za dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma 
bedeli kıymeti rnuhamminenin yüzde 75 ni bulmadığı tak
dirde satış 2280 No. lı kanun ahk&.mma tevfikan geri hıra 
kılır. Satış peşindir arttırmaya İştirak etmek İ&teyenlerin kıy 
meti muhamminenin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey akçası veya 
Milli bir Bankanın teminat mektubunu hamil bulunmala
rı lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotek 
li alacaklarda diğer alakadaramn ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarını· ve hususile faiz ve masarife dair olan iddia 
larını evrakı mil~l:İi'eleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 
nihayet 20 giin zarfında dairemiz<> bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hak:arı Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşır.asından hariç kalırlar müterakim ve·"i, 
tcnviriye, tanzifiyeden müteveHit Belediye rusumu medyu
na aittir. Daha fazla malumat almak isteyenler 14-7-934 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 934 - 1653 No. h 
dosyaya. müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki göre
bilecekleri ilan olunur. (3649) 

Istaiı bul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

ltalya menşeli ve tarifenin 381 D ve C maddelerindeki 
mallara ait beyannameler sıraya konulacaktır. Bu kabil be 
yannamelerden Gümrüğümüziin kontenjan kalemine verilmi 
yerek sahiplerinin yanında bulunanların nihayet T emmu
zun Be inci Perşembe günü akşamına kadar kontenjan ka
lemine getirilmesi ve getirilmediği takdirde bu beyanname 
sahiplerinin sıralarını kaybedeceği ilan olunur. (3623) 

haiz olmadığı görlildllğllnden puarlık on beş glla mllddetle 
tehir edilmiştir. Talip olanların ıartnamenin (12) inci maddesinde 
ıikreallen vesikaları hamil olmak llıı:re Temmuıı:u on ikinci 
Pertembe günü Hat on beşte Hililiabmer merkezi Umumisine 

müracaat etmeleri ilin olunur. - [837) 
3926 

İktisat Vekaletinden: 
Olçüler nizamnamesinin 2 nci kısmının 4 üncü faslı hü -

kümlerine göre boyları 74 üncü maddede yazılı büyüklükle• 
re uygun olmıyan her türlü ispirtolu içkilerle, gazoz, soda, 
maden suyu, menba suyu ve süt şişelerinin ve binlik dama -
cana ve kaplarının kullanılabilmesi için Mıntaka Olçüler ve 
Ayar Başmüfettişlikleri vasıtaı.ile Vekaletimizden izin alın -
ması ve bu şişe ve kapların silme olarak veya çizgi konmak 
suretile litre veya santilitre cinsinden bulunacak hacimleri -
nin üzerlerine yazılması lazımdır. Açık ve perakende içki sa
tılan lokanta, birahane, gazino, oahçe, bar gibi yerlerde kul
lanılan sürahi "karafa"· barda!<, kadeh ve sair kapların da 
en geç 1 - 1 - 1935 tarihine kadar üzerlerine hacimlerinin ya
zılması ve bu hacimlerin çizgi i!e gösterilmesi İcabeder. 

Yukarda yazılı mecburiyetler hakkında fazla malfunat al
mak isteyenlerin sonradan zarar veya ceza görmemek için 
bulundukları yerin bağlı olduğu mmtaka ölçüler ve ayar baş
müfettişliklerine hemen müracaatları lüzumu ilan olunur. 

(3521) 3923 

1 3 üncü KOLORDU lLANLARI 1 
Ankara Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonundan : 
500,000 kilo Un kapalı zarf 

usuliyle ihalesi 7 -7 -934 cu
martesi günü saat 14 tedir. 
Şartname sureti musaddakası
nı görmek üzere lstanbul'da, 
Fındıklıda Üçüncü Kolordu 
Satınalma komisyonuna mü
racaatları ve ihale gün ve vak
tinde teminat ve teklif mek
tuplarını Ankara Levazım A
mirliği Satınalma komisyonu
na vermeleri. (3049) (3316) 

3875 
• • * 

Ankarada M. M. V. Satın
alına Komisyonundan : 

Hava kıt'atı için Diyarbe
kir Ali pınarda inşa edilecek 
otan bir efrat paviyonu ve mut 
fak kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. Şartname ve pro 

jelerini görmek İsteyenlerin her 
gün öğleden sonra ve münaka 

saya iştirak edeceklerin 
19-7-!134 perşembe giinü saat 
15 de teminatlariyle birlikte 
M. M. V. Satmalma komisyo· 
nuna müracatları. (3050) 

(3426} 3882 
• • * 

Edremit Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

Edremit ve civardaki kıt'a· 
tın 934 senesi ihtiyacı için 
100,000 kilo sığır eti kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır• 
Evsaf ve şeraitini öğrenmek 
isleyenler her gün ve talip 
o1anların ihale günü olan 
28-7-934 cumartesi günü saat 
15 te Edremit Askeri Alnn 
Satım komisyonuna müra 
caatları ilan olunur. (3066) 
(3577) 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Müdiirü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve matbaacılık T. A. 5. 


