
J 
.. 

.. 

1 • 

ııı· 

tf 
~ 
,tJı 

Jıİ' 
ııı. 

Tütüncülerin saat 9 a, ayak
kabı boyacıları ile bazı eğlen· 
ce yerlerinin 11 e kadar açık 
kalmalarına müsaade edildi. 

Sahip ve Ba§muharriri : Siirt Meb'uıu MAHMUT 

Almanyada Hitlerin salahi· 
y~tlerini tanımak için reyiam 
hazırlığı baıladı. Amerikalı
lar 2100 tayyare yapacaklar. 
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Yataklı vagon 
Servisleri 
iti Bazı haklar ve menfaatler var 

' onlarm değeri rakam ile ölçül
lııez. Milli menfaat, milli prestij 
~evzuubahsolduğu yerlerde hak-

1? ve menfaatin küçüğü, ehem
~•}'e~sizi olmaz. Sarurn; ki, mem
eketınıizde itleyen ıbeynelmilel 
rataklı vagon servislerinde kayho
aıı böyle hak ve menfaatlerimiz 

Va.rd . 
ır. 

ş· BeYnelmilel Yataklı Vagon 
~~etinin, her memlekette olduğu fu,1 hil!lim memlekette de bir da

ı, bir de harici servisi bulun· 
~tadır. Harici servis; İstanbul 

e bütün Avrupa memleketleri a
r::bdaki irtibatı temin eder. Bu 
~ 1 ~t, Semplon Ekspres ve Kon· 
'ansıyonel ile sevkedilen bir kaç 
8.taklı ve bir yemekli vagonla 

'~Pılır. Hemen tunu ilave edelim 
ı, dahili servislerin tanzim ve ida

r:ı•i, şirketi burada tems.il eden 
il.l'eye ait ise de, hu idare harici 

:rvislerin idaresine karıtmaz. 0-
uıı merkezi hariçtedir. 

O Atina, Belgrat, Prag, Berlin ve 
•tand gibi muhtelif tehirlerden k ~oğrudan doğruya hu memle • 

1 eUilerin idarelerinde - her gün 
ı:;nbula vagonlar geliyor. Bun • 
ın n her biri, küçük bile olsa, 
enıleketleri hesabına maddi ve 

"llııuıevi bir çok faydalar topla
~dırlar. Halbuki biz, lstanbu
:"lllUzdan, hiç bir Avrupa tehrine 
1~:ı-resi bize bağlı bir tek vagon 
{ 0 nderemiyoruz. Bundan batka 

er gün gelen ve akşama dönen 
terek Semplon Ekspresine bağlı, 
terek başka trenlere bağlanan va
toıılarda Türk memurlara hiç te
'adüf edilmez. Topraklarımızdan 
~eçerken bile yemek vagonların-
a Türk mahswlerinin satılması 

lllecburiyeti yoktur· Halbuki Av -
~Paya seyahat edenler bilirler ki, 
-tka memleketler; bu noktada 
~k ınkıdırlar. Bize anlatıldığına !0 re Şark hatb üzerinde itliyen 
agonlarda her milletten - lsviç

r ı· Fe ı, Yunanlı, ltalyan, Bulgar, 
lansız, Sırp - bir hayli memur 

: duğu halde biz Türklerden yal
~z iki üç memur vardır. Bu me -
Se ~lann gittikleri yerlerde, me • 
~a Pariste bile ikametlerine mü-
0 de edilmemesine mükabil, biz 
~arın memurlarını serbest bıra· 
it 0 ruz. Onların lstanbulda bir 
e~ gün bile kalmasına müsaade 
t 1~oruz. Bir kaç Türk ailesiI'in 
l!çınıi meselesini küçük görme • 
~~le beraber, Mz itin manevi ve 
d 1 ı Prestij cephesine daha ziya
~ ehı:mmiyet veriyoruz. Başkala
'a. a nısbetle daha genit bir mü -
llıaha ve muameleye tabi tutul

!::Jnızı istiyecek değiliz. Fakat 
le .aı:dan geri kalmamızın sebep • 
d:n.ı de kendi kendimize izah e-

llııyoruz. 

'ti ~e~nelmilel yataklı vagon ser
tıı 1 erıııde, Türkiyenin alakası ve 
k ~fa.ati; her hangi bir memle • 
0 j ten daha az değil, bilakis çok 
~.,,"ttı;,,.aı lazımdır. Bize bu imtiyazı 
lf reıı, şey, coğrafi vaziyetimizdir. 
•e efrı: memleket dahilinde bunca 
lı;j l'\ialerimiz var. Hem de hariçte
bah~l~islerle şiddetle alakadarız. 
llaa 1

.' •.ervis idaresinde derin bir ih 
lilrı • ı~tıyen itler yoktur.Türk çocuk 
liilı h_ır kaç günlük çıraklık ve tec
lirl e ıle bütün malumatı elde edebi-

er ı:r ld k' .. ~ılı: · a.a ı ı, esuen yetışmıf, 
~ıı.rdta kalınıt memurlanmız da 

ır, 

~e~iz, fu •hir kaç satırla, sadece 
fııı, Vuu hatırlatmak istedik. Na • 
tetj .jkaleti taraf .1dan harekete 
le l"i e<:ek olan alakadar makam 
1a:~ id~~e, kanaatimizce, tu esaa-

ahılınde yürüyebilir: 

lu!ı - işin esası ve mahiyeti üze
~ e esaslı hir tetkik .• 

"dil ~ Memleket hesabına temin 

3 
e 1 e<:ek noktaların tesbiti .• 

•a.ıı - Diğer memleketlerdeki mi-
. ere Ve b. . mi k . h ''"et· ızım "'\e e etın usu-

ı ' ıne ·· 'lac; t·· -:ore ınulıtelif servislerde 
lece •. ur memurunun kullanılabi-

gı. 

ltı~ - Dahili servis idaresinin 
lli, Ur intihabında adaletin temi-

e,: - Meselenin umumi tetkiki 
G.sınd .. ··1 k 1 ?uretl a goru ece üzum ve za-

birJ ere göre alınacak başka ted
er. 

l\.an t. · aa ımız şudur ki, muhterem 

• 
Solda PcqabahçeJe yapılan meranm Je küçük Nükhet Başvekile ihtisası arını anlatırken, ortada Başvekil 

fabrika hakkında plan üzerinde izahat alıyor, sağda Ba,vekil nutkunıı söylerken ..• 

Dün iki 
Başvekil memleketin sanayileşmesi 
hakkında iki mühim hitabe irat etti 
İzmitte Kağıt, Paşabahçede de iş bankasına a~ şişe 

fabrikasının temel atma merasimi yapıldı 

Başvekil dedi ki: 
" Bir fabrika iyi ıart .. 
la rla kurulduktan son 
ra asıl dirayetini iılet 

mesinde gösterir.,, 

Bugün de Zonguı. 
dak ta sömi kok 
fabrikasının teme 

li atılacaktır. 
iki mühim falirikanın daha le• 

mellerinin atılmcuı suretile, aınai• 
leşme yolundaki memleket hare • 

Başvekil fİşe lahrikannın temttine 
ilk harcı koyarken 

ketinin hayırlı bir hamleaine de 
diin şahit olduk. Temelleri bizzat 
Başvekil Paşa Hazretleri tarafın -
dan atılan bu yeni müesseaeler, ik
tısadi hayatımızda miihim boşluk 
ları doldurması noktıuından plan 
lı hareketin ilk verimli tecellileri 
olacaktır. 

Memleketi •ınaile,tirecek olan 
be, •enelik programın tatbikatın • 
darı olan fabrikalardan üçüncüsü 

llQfvekili PQfabahçede 

<le bugün Zonguldakta temeli atı
lacak olan Sömikok fahrika.ndır. 
Bu müncuebetle yıkama fabriku. ı 
mn küşat resmi de yapılacaktır.) 

lzmit, 14 (Sureti mahsusada gön• 
derdiğim.iz muhabirimizden • Telefon 
la) - lzmit, bugün büyiik bayram 
gÜıılerinden birini, sınai kurtuluf bay 
r"'!"ru ya§ıyoı;. Muhitimz sabah gÜn 
dogarken faalıyete geçıniıtir. Büyük 
bir hareket var, Her taraf Türk bay
raklarile donanmııtır. Sokaklar tama 
mile sulanmıs ve temizlenmi§tir. Halk 
sokaklara dökülmüıtür. Bugün, bet 
11enelik sınai programımızdan olan İz· 
mit kağıt fabrikasının temeli atılacak 
tır. lzm.it, timdi, temelatma merllSİm.İ 
ne riyaset ecfecek olan Baıvekil ismet 
PB§a Hazretlerile lktısat Vekilimiz 
Celal Beyefendiyi bekliyor. Saat on • 
da gelmeleri mukarrerdir. Izmit üssÜ• 
baJıri kumandanlığında büyük bir ça
bpııa var. Pa§a Hazretleri ve maiyet• 
!eri buraya çıkacaklardır. Saat 9 da: 
iıı.tikhal heyeti ve halk burada hazır 
bulunuyordu. Kumandanlık meyda
nında kara ve deniz askerlerimiz ve 
polisler yer almıtlardı. Gözler, deniz
de yatı bekliyorlardı. 

"Saat 9 sularında yat göründü. Bü 
tün giizelliği ile geliyordu ve saat o;na 
on kala kumandanlık dairesi önünde 
demirledi. lzmit valisi Eşref Bey, üs
sü bahri kumandanı Mehmet Ali Pa
ta. hususi bir motöre binerek yata git 
tiler ve ismet Pa~ Hazretlerile Celal 
Beye (honeldiniz) dediler. 

BB§vekil Hazretleri ve lktısat Ve
kili Celal Beyefendi, Sümer Bank mü 
dürü Nurullah Eııat Bey, Jzmit me • 
busları Beyler ve diğer zatlar iskele
ye çıktılar. Paşa Hazretleri güler yüz
le kendilerini karıılamaya gelenleri 
aelimladı ve iltifatta bulundu. 

r 

Basvekila~n sonra lkh11at Vekilimiz 
· ilk temel taşı başında 

Bundan sonra aelim remıini ifa e
den askerlerimizin önünden ııeçti. 
Halk ço§kun tezahüratta bulunuyor
du. Alkı§lar arasında Celal Beyefendi 
ile birlikte otomobile bindiler ve Sü
mer Bank tarafından yaptırılacak e
lan kağıt fabrikasmm temelini atmak 
üzere fabrika yerine hareket ettiler. 
Yollarda halk candan tezahüratta bu 
lunuyor, Ya§asm sadaları ve alkıf ıes 
!eri yükseliyordu. 

Fabrikanın kurulacağı yer lzmitin 
dıtarı tarafında idi. On be§ dakikada 

.(Devamı 6 ıncı sahifede) 

lzmitte temel taşı ahlan kağıt fabr ika~ mahallinde Başvekilimiz ve nutuk söyleyen "diğer zevat 
,,,,,,,,,,,, .......... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 
Nafı~ Vekilinin direktif ve m~za- edi.le~ ~u küçük hak ve menfaat -ı te ve haklı taleplere kar,ı koyaca
heretıne day~acak olan Demır- lerımızı pek kolay sökebilecektir. ğma asla ihtimal vermemekteyiz. 
yollar ldaresının alakadar makam Çünkü, Yataklı Vagonlar Şirketi- Siirt Meb'usu 
ve dairesi; timdiye kadar ihmal nin Umumi Müdürlüğünün adale. MAHMUT. 
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Avusturya Rene karıştı 

Viyanada bir suikast daha 
meydana çıkarıldı 

• 
iki güz altmış kişi tevkif edildi 

Geçen suikastla alakadar dört polis memuru 
pek feci surette idam edildiler 

ViYANA, 14 (A.A.) 
- Daily Telegraph mu 
haıbirinden: Nazilerin 
yeni bir suikast tqeb. 
büsü k<l!!folunarak, za • 
bba ._.urlarmdan 260 
kiti tevkif eclilmittir. 

ViYANA, 14 (A.A.) 
- M. Dollfua'un ölümü 
ile neticelenen hükii • 
met darbesine i§tirak et 
tikleri a:ıı.IB§ılan 4 za • 
bba memuru, Divanı • 
harp tarafmdan ölüm 
cezasına çarptırıl:ını~lar 

dır. Bundan bqka bir 
polis müfetti§i 20 aene 
ve diğer iki suçlu da 20 
ve 15 sene hapis hükmü 
giymi,lerdir. 

ViYANA, 14 (A.A.) 
- Reuter Ajanamdan: 
Olüme mahkum 4 zabı
ta memuru bu gece asıl- Avusturya naülerile amansız: mücadele eden 
mışlardır. Bunların ida- Heimverler reisi Prens Stahremberg 
mı feci bir manzara arzetmittir. Ha- mİ§lerdir. 
pishane avlusunda elektrik tertibatı l'reruı Stahremberg de Romaya gttlecel 
bulwunadığı cihetle, büküm, me§ale • ROMA, 14 (A.A.) - Daily Tele-
lerin ı§ığında infaz olwunu§ ve çok u• grapb muhabirinden: Avusturya Baş-
zun sürmüştür. Hükmün icrasında ha vekil muavininin Roma ziyaret i, ge -
zır bulunanlar, pek ziyade müteessir çen martta ltalya, Avusturya ve Ma-
olmuşlardır. Avlunun methalinde, cariatan arasında imzalanan ve Al • 
mahkii.mların dost ve akrabaları ağ- manyanın muhtemel bir tecavüzünü 
!aşıyor, yüksek sesle mahkii.mları ça• derpİ§ eden misakın tabii icabatmdan 
ğırry<*" ve darağaçlanna kadar &Okul- dır. Avusturya mahafilinde, Prens 
mağa çall§ıyorlardı. Mabkii.mlar i&e, Ştarhemberg'in M. Musııolini ile yeni-

den milli.katlarda bulunmasının müın 
soğuk kanlılıklarını tamamen muha • kün olduğu ve lakin bu müliikatlar -
faza etmi§ ve hiç bir heyecan ve kor- dan fevkalade mühim neticeler bek. 
ku eseri göstermeksizin ölüme git • ~enmiyeceği söylenmektedir. 

Rıhtım şirketi ile uyuşulan 
noktalar tespit edildi 

Saraçoğlu Şükrü Bey gazetemize 
müzakerelerin saf aha tını anlattı 

edildi Hangi noktalarda itilaf 
Rıhbm şirketinin oatm alınması et

rafında Adl:iye vekili Saraçoğlu Şükrü 
Beyle §Ô'ket müdürü Mösyö Cenonge 
arasında cereyan ebnekte olan müzake
rat bitmit gibidir • 

Mösyö Canonge dün sabah Perapa
las oteline giderek Şilkrii Beyi ziyıtret 
etmiştir. Bu mülakatta şimdiye kadar 
cereyB'l'I eden müzakereler neticenn· 
de mutabık kalımnı§ ofan noktalar 
tesbit edilmi tir. 

§ ·ı Ş"'-Bu mülakattan sonra Saraçog u """ 
rii Bey İzmir vapurile Jzmire gitınİt· 

tir. b. 
Şükrü Bey ba~etinden ıraz e:".. 

vel Rrhbm pn<eble cereyan eden mu
zakeratm neticesi hakkmda bize şu 
beyanatta bulunmuıtur: 

- Bir senedenberi devam eden mü
:ııakereler iyi bir neticeye vannış ad
dedilebilir. Esas ve prensip meselele
rinde mütahakatı ~kar hasıl olmuştur. 
Bu uyu§'Ulan noktalar iki tarafça tes
bit edilmiştir. Her halde önümüzdeki 
senenin ilk gününden itibaren firi<etin 
ılıuausi ve umumi bütün hukuku, em
val ve emlaki devlete dewedilmis bu
lunacaktır. 

Şirkete verilecek yıllık taksit raka
mı etrafında cereyan eden müzakere -
le.-de en ziyade ye.- alan fficir, bu tak
aitin memleketin ilrt:isadi §artlarına uy
gun olmaaıchr. Bu nokta etrafında 

Saraçoğlu Şührü Bey dün lz:mir 
vapurunun güvertesinde •• 

Jı ... iki taraf hüsnü niyet eseri göste!'• 
mi§tir. 

Şirkete """evi verilecek taksite ge
lince: Bu da km< senelik bir rstikraz 
mahiyetinde olacaktır. Buna verile
cek faiz miktan da Osmanlı borçlan 
mukavelesinde de kabul etmiş olduğu
muz yüzde 7,5 Mbetindedir.,, 
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--TARiHi TEFRiKA: 1 14 

ittihat ve Terakki! 
HARİCİ HABERLER 

19 Ağustos re.qiamı 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 

1-ler hakkı mahfuzdur. BIRAKTICIVESI~::.:~~.> • Hitlerin yeni salahiyetle- Beşinci Balkan oyunları-
Atina ve Pirede Abdülhamidin hafı rini millet te tasdik edecek na iştirak ediyoruz 

ye/eri kum gibi kagnayorlar 
Buraya gelirken vapurda Suriye- beklenilemez. Hasılı, reyime ka

li bir adamla konuştum. Bu zat hrı;a Mısır tubes.inin azası ne ka
on bir lisan biliyor. Abdülhamidin dar artarsa o nisbette faaliyeti sek· 
kötülüğü hakkında dört gün mü- teye uğramıf, o nis.bette münazaa 
daveleifkar ettik. Daima sözlerimi ve münak8'aya .>ebebiyet verilmiş 
tasdik ediyordu. Fakat ben karaya olur. Hele Mısırın bu zamanki hali 
inerken bana Berut valisinin ah- nazarı dikkate alınırsa, Hamit ve 
baplarındanım. Sizin gibi vatanını Abbas taraftarları böyle bir fırsat
<even bir gene.in böyle garibül di- tan istifade ederek cemiyetimizin 
yar dolaşması yazıktır. Valiye söy- a.aıl aıfatını ve hususi haysiyetini 
liyeyim. de sizi affışahaneye maz- bozmak emelile tubeye girmek i
har ehin, Ailenize de kavuşursu- çin her türlü te~bbiisten geri kal
nuz, ben size yazarım!,, demesin mıyacaklarına şüphe edilemez. Hü
mi? Ben kendisine lazımgelen ce- !asa k8' yaparken göz çıkarmıya· 
vabı verdim. Herifin ya mutlaka hm. 
hafiye veyahut saf bir adam oldu- Nakdi iane meselesine gelince, Ü· 
ğuna hükmediyorum. mit ederim ki sayim pek semeresiz 

Bugün Samsundan gelen bir rum kalnııyacaktır. Gerek mukarrer O· 

ile buluştum. Bu adam Anadoluda lan ı . lahatın yapılması ve gerek 
ermer} komitelerinin çevirdikleri lıibedit görülen bazı teşebbüslerin 
fırıldaklar hakkında bazı şeyler kuvveden file çıkarılması için ne
söyledi. D 'yordu ki: lzmircle, Sam- kadar paraya ihtiyaç varsa bildiri-
sund1', T rabzonda, Sivalta vesair niz.,, 
yerlerde te5kil edilen ermeni ko- Bu Mehmet Sait Paşanın Terak-
mitelerine Türk polisleri para mu- ki Vô ittihat cemiyetinin umumi 
kabilinde hizmet ediyorlar.,, müfettiti olduğu gizli tutuluyordu. 

Atina ve Pire Abdülhamidin hafi Sait paşanın müfettiş olması Paris
yelerile kum gibi doludur. Bunlar le Ahmet Celalettin paşa arannda
yetişmiyormuş gibi bir de ermeni- ki münasebatın kesilmis olduğuna 
ler Türklerin gözleri açıldığını ve delalet ederdi. Fakat "Tuna,, ga
Türklük irin propaganda yapıldı- zetesinin cemiyet işlerini karıştı· . . 
ğını istemiyorlar ve mani olmağa racak neşnyatta bulunması yüzün-
çalışıyorlar. Bugün gene iki Türke den Sait paşanın umumi müfettiş 
rastgeidim. Yanlarına bıraktığım olduğunu ilan etmeğe mecburiyet 
gazeteleri heyecanla okuduklarını hasıl olmuştu. Sait paşa bu ilan
görünce onlara yakl~tım. Birisi chn dolayı biraz kızmıştı. Parise 
Tunu: tebasından Ahmet keşfi di- yazdığı bir mektubunda diyordu 
ğeri de Abdülhalim Fikri efendiler· ki: 
di. ikisi de maişetlerini temin et- "Mademki matlup olan bu vazi
mek için sefalet içinde Romanya- fenin Ahmet Celalettin P8'aya i
ya gidiyorlardı. Sefaret imam.ile hale olunmadığını ve p~ayi müıa
hafiyeler tabii fitili ddılar. Be- riinileybin cemiyetLmizle asla bir 
nim burada zuhur editim onları fe- alakası bulunmadığını bildirecek. 
na halde endişeye dü,ü. dü. Baka- ti, o halde resmi bir tekziple ikti
hm ne halt edebilecekler? Ermeni- fa olunsa idi, hem b'zce maksat 
!erin hainane nazarlarla bana b<1k- hasıl olur, hem de Tuna gazetesi
tıklarını gördükçe kanım beynime nin kurnazlığı semeresiz bırakılır· 
hücum ediyor. Dünyada bu kadar dı ... 
kızdığımı bilemem. Hemen Allah "Sait pafa cemiyetin mefttmu o-
yardımcımız olsun!,, lan bir zattı. Her ay cemiyete iki 

"Prens Sabahattin beyin Prin- yüz frank verirdi. Cemiyet tarafın
cipe'leri buralara kadar sirayet et- dan Prens Sabahattin beye karşı 
mit. Bazı kimseler tarafından tas- yazılan reddiyeleri hararetle taJc. 
vip ediliyorsa da ekseriyet gene dir ederdi. Cemiyetin iflerile yakm. 
Şı'.irl\yi Ommeti okumaktan lezzet dan ve uzaktan mefgul olmaktan 
alıyor. "Patriıı,, gazetesi Mısırda hoşlanırdı. Mektupların sonunda 
Jön Türklerle ennenilerin bir kon " bu post.:ı ile bet aylık yekı'.inu o
gre yapacaklarını yazıyor. Fakat lan bin frangı gönderiyorum . ., ve 
buradaki bazı bot boğaz ermeniler yahut üç aylık biriken 600 frank 
yakınla "kan olacaktır,, diyip du- borcum yollanmıtlır.,, diye yazılı 
ruyorlar., , bulunurdu. 

Cemiyetin katibi Seyit Kenan B. 
yukarıdaki mektuplarında yazdığı 
itleri gördükten ve bir müddet pa 
ra!ız kaldıktan sonra Parise geri 
dönerek vaı.ifeıine devam etmiş
ti. Bu esnada doktor Bahattin Şa
kir bey cemiyetin inkitafına ve fU· 
be teşkilatının tevsiine bütün gay
retile calı1ıyordu. 

Onun bu mesaidni takdir eden 
ve <.emiyetin umumi müfettitliğine 
tayin olunan Mısırlı Mehmet Sait 
pa,a Mısırdan Pariıe yazdığı bir 
mektubunda diyordu ki : 

"Şubeler te,kili hususundaki mu
vaffakıyetinize cidden pek mem • 
nun oldum. Zira cemiyetimizin nü· 
fuz ve tesirini tezyit etmek için 
bundan müessir bir tetcbbüı ola
maz. Mazlum vatanın selametine 
hizmette sabiti kadem oldukça el
bette muvaffakıyet bizden ayrıl • 
maz. 11 

Mısır tubeıi hakkında cemiyeti
mizin ne fikir beslediğini bilmem 
lazımgeliyor. MHır şubesinden ne 
gibi hizmetler bekleniyor? Çünkü 
memleket dahilinde efkarı umumi
yeyi tadile çalıfmak beyhudedir. 
Olsa olsa mevkiden bilistifade Tür· 
kiyeye evrak it .ali gibi bazı hiz
metleri dokunabilir. Mektubunuz
da ~ubenin terakkisinden bahsedi
yorsu . Bunun manası nedir? 
Mısır tubesinin terakkisi ve ehem
miyet kesbetmesi aza adedinin art· 
ması demek,e, böyle bir emelin hu
sulü kolaydır ve muvakkat bir za
man için aldatıcı bir nümayif olabi. 
lir. Lakin tehlikeden salim kalmaz. 

Malumunuzdur ki Mısırdaki 
Osmanlıların hemen herbiri kendi 
başına ıslahatçı kesilmiş acibülah
val kim.elerdir. Bunların bazıları 
~emiyete sokulacak olursa, müruru 
zamanla onları idare elmek kabil 
olmaz. Cemiyetle şube arasında 
münazaa eksilmez . 

Mısırın yerlilerine gelince politi
ka ile meşgul olanları ve alelhusus 
Osmanlı politikasile münasebet 
peyda etmiş olanları Hamidin ve 
:liı.liv Abbaıın mektebinde yetiflllİŞ 
müfsit ve menfaatperest bir takım 
muzır şahıalardan ibarettir. Bunla
rın cemiyete itt:irakinden bir hayır 

(Devamı var) 

Ölü İnıciliı: zabitinin cesedi 
bulundu 

ATINA, 14 (Milliyet) - Siaaın 
vali&inin Dahiliye nazınna gönderdi· 
ği bir telgrafa nazaran, geçenlerde 
Dipburnunda. bir aandaidan denize dü 
terek ölen fngiliz zahiti M. Robert
un cesedi Kalamaki • Cankılı sahili 
a..,.••rıda bir çoban tarafmdan mütefes• 
silı bir halde bulwunuıtur. 

Gandhi orucu bozdu 
VARDHA,. Hindistan. 14 (A.A.) 

- Candbi, bu sabah orucunu bozmut 
ve aoda ile b-1dan mürekkep bir ter· 
bet içmittir. Bu defaki orucunu da. 
iyi neticelendinnit olmaamda.n dolayı 
kendisine birçok tebrik telsra.flan 
cöaderilmittir. 

Londranın ortasında tay
yare meydanı 

LONDRA, 14 (A.A.) - Londra.. 
nın City denilen it mahallesin.in orta
amda bir tayyare meydanı yapılma • 
~ dÜfÜnülmelı:t.,dir .. Bu bapta bir pro
Je hazırlanması mütehaa.aı.slara tevdi 
edilmittir. Bu proje birçok zevat nez· 
dinde rağbet görmektedir. Tayyare 
meyda.nnun in.tası ticareti azami de • 
recede inki~af ettirecek mahiyette te
lakki edilmektedir. 

lrlandada kanlı bir hadise 
KORK, (lrlanda), 14.A.A. - Daily 

Telegraph muhabirinden : Zabıta kuv· 
vetleri, vergi borçlannı ödemiyen çifçi
lerden müsadere edilmiş mevaşinin sa
tıtına mümanaat eden köylülerin üzeri
ne ateş açmağa mecbur kalıırttır. 

Neticed 1 ki,i olmü,, 37 kişi de ya
r.ılanmııtır. Hiıdiıe, bu gibi müzaye
delerin ekseriya yapılmakta olduğu bir 
avluda cereyarı etnüttir. Burada 5.000 
çifçi toplanmıı bulunuyor ve 300 zabı
ta memuru da intizamı muhafaza edi
yordu. Birdenbire içinde 15 kişi bulunan 
ve bütün hı:ıı ile gelen bir kamyon, 

• kapalı duran kapıyı zorlıyarak avludan 
içeriye girmiştir. Bunun Üzerine zabtta 
c!crhal ateş açmış ve sekiz kişiyi vurmu~ 
tur.Panii'e tutulan ha'. k, k<1p.lara doğru 
koşumuşıa da, zabıtan4n mümanaatı ile 
k,,rs!letşm:~t~r. Bir aıkeri müfrezenin gel
~51yle ıukunet ancak iade olunabilnıit
tır. 

Vaziyeti ciddiyetle telakki eden lrlan
da hükümeıi, icap eden yerlerde zabıta 
kuvvetlerini takviye ettirmektediı·. 

Almanlar Hindenburga Hitlerden baş 
kasının halef olamıyacağını söylüyor 

BERLIN, 14 (A.A.) - 19 ağuotos 
reyİim mücadelelİ dün gece saat 20,30 
da M. Goebbelsin radyoda söylediği 
büyük bir nutku ile açrbmştr. 

Bu nutuk Almanyanın her tarafında 
netrolımmu,tur. Diğer taraftan M. 
Göering Münilıte, M. F riok Kolonya
da ve M. He ... Breslau'da birer nutuk 
söylemişlerdir. 

Gazeteler uzun makaleler ne'Fede
rek Alman milletini, devlet reisi ve 
bqvekil aalahi)-etlerinin M. Hitl~ 
tahHnda birleşı;rilmıiı olmanru tasvıbe 
davet etmektediTle!-. 

Milletin reyi 
BERLIN, 14 (A.A.) - 1 .n~ mü

cadelesinin başlangıcı, Berlin gıuete
!erine 19 ağustosun manası hakkında 
karilcrinin dikkatini celhetmek hrsa • 
tını V "'.TrÜ\tİr. 

Aıqrriff diyor ki: 
Demokrat memleketJe,,.lelci büyük İn· 

tibap puslaları muharebe5İ hitama er
miştir. Halkın reyine m~rac~t .. eclil • 
meksizin yapılacak bit' clikt91orluk te 
Almanyaya yaraşmaz. Yeni bir plehisi· 
sit dilrtatöıılük ile bir milleti idare et· 
m.;k arasmdaki farla gösterecekti.-. 

Diktatörlükte hükUmet, efkan umu• 
miyeyi nazarı itibara alınaksn~ ikti~a.r 
mevkiine sahip olur. idarede >se mil • 
Jet kendi kendisini kendi kuvveti lle i
dare eder. 

Berliner Lokal Anzeiger diyor lıci: 
Devlet reisine ait kanunun halkın 

tasvibine anedilmesini mem<ıkle M. 
Hrtl"1' , namuslu bir demokrat gibi ba
-re!ı.et et mis tir. 

· B :r telı adam 
KOELN 14.A.A.- Alman dahiliye . . 

nazm M. Frkk, bir nutuk ırat ederek 
hükumelin Almanyada Mareşal Hinden· 
burg'a halef olabilecek hiç kimse olma
dı&ından bir an bi!e tüphc etmemiş ol
duğunu •Öylemiş ve demi~tir ki : 

" Şu halde hesaba kJ?tılacak yegane 
adamı~ yeni Almanyayı yaratan ve onun 
..,f; olan zatın Hindenburg'un kendisi· 
ni davet etınit olduğu mevkide kalması 
İcap ediyordu. 

Binaenaleyh yegane hal sureti, dev· 
Jet reisliği ile hükiimet reisliğinin Hit· 
lcrin kuvvetli elinde birleşmesi idi. 

Rayştağ tarafından 30 l<anunuaani 
1934 tarihinde itli.fak ile kabul edilmit 
olan bu kanun, bükUınetin yeni bir ka· 
nnnu eıaıi vücuda getirebileceğini ııa
tık buhırunaktadır. Baıvekile devlet reis-

Milletler cemiyeti 
Ve Amerika 

M. Rooıvelt Cenevreye bir 
ali komser gönderiyor 
CENEVRE, 14.A.A. - Amerikan·n 

Bem sefiri M. Young Vihon'un Ameri
ka tarafınd>n Milletler Cemiyeti nez· 
dinde ali ko:niser tayin edileceğ:ne 
dair Vashingto:ı'dan al.na, habe:, Ce· 
nevre ır.ahafiii için iki noktai naz1rdan 
<;ok hot bir sorpriz olmuştur. Evvela 
M. Young Vi!aon, uzun senderd>nberi 
he~e&in teveccühüne mazhar olmut blr 
zattır. Saniyen Milletler Comiyeti nez. 
dine a1i bir Amerikan komiser tayini,bir 
yenilik olacaktır. Hatta denilebilir ki, bu 
yenilik beynelmilel bakımdan nazan d k· 
katı calip ve meralaıver olmaktan hali kal 
IDlyacaktır. Filvaki Milletler Cemiyeti ;,. 
zasından olnuyan bir hükum.,tin mez. 
kU.. cemiyet nezdine bir korniıer tayin 
etmeği dütünmüt olması ilk defa olarak 
vukua gelen bir hadisedir. imdiye ka
dar Cenevrede cemiyet azasından olan 
devletlerin murahhasla.n bulunuyor ve 
bunlar, birer sefir imit gibi cemiyet et· 
rafında bir süiera heyeti teıkil ediyor
du. 

Bir ali komiaerlik vücuda getirilme
si cemiyete girmek ile mütahit sıfa. 
tiyle bulunmak arasında mutavaslİt yeni 
bir hadise olacakbr. 

'Alman propaganda nazırı 
M. Goebbels 

liği vazifesini tahmil eden 1 ağustos 
1934 kanunu, Almanyanıo isliı.lnna doğ· 
ru atılınıı büyük bir adımdır. Alman
ya idaresindeki vahdet, şimdi takviye e· 
dilmi~ bulunuyor. 

M· Goebbels'in nutku 
BERLIN, 14.A.A. - Nutkunda Hin· 

denburg'tan bahseden M. Goebbels de
mittir ki : 

Hayat, bayatta olanlara aittir. Ecnebi 
matbuatı, Reisicümhur Hindenburg'un 
ölümünü haftalardanberi bekleyip du
ruyordu. Bu gazeteler, Mareşalin ölü
mü nazizmin yrkılması demek olacağını 
yazıyorlıırdı. Bazıları Alman ordusunun 
i:ıvet.n edeceğini ve saJtanatm iade edile
ceğini tahmin ediyorlard1. Muhacirler, 
irticaın zaferinden bahsediyot'.ar ve bu 
irticai biraz sonra bolıevizmin takip e
deceğini beyan eyliyorlardL Boltevizın, 
bugün Almanyada bir efsane oimuıtur. 
Artık boltevizmi tanımıyoruz. 

Lcnebiler, bize bizim mütküllerimizi 
;htar etmek hakkına malik de(ildirler. 
Bi7 bu mütkülab tamam.iyle mü3rikiz ve 
bunlarla her halde başa çıkacağız. 

Büyük orman 
Yangınları 

Amerikada iki aydanbcri 
ilk defa yağmur 

SPOKANE, (Amerika) 14 .A.A. -
Yirmi yude birden çıkan orman yan

gmları, tin.ali Dıkoto eyaletini cesim 
ve kesif b:r kara dumana boğmaktadır. 
Yanguu söndürmeğe 2.000 kişi çat11yor . 

MOISE, (Amer:ka), 14 .A.A. - Bi· 
zon manda!an m:lli harasına ait bir ça
yu·..,a, londalıklar tutuımuıtur. Burada 
bulunan müteaddit manda, geyik ve dağ 
geçisi sürüleri yaıuna.k tehlikesine ma
rLızdur. 

MOISE, (Amerika), 14. A. A. -
Burada çıbn funda yangını, ""'.ıdmk 
tahdit olunmuı gibidir. Hayvan sü Üle· 
ri, eınniyet altına alımmısa da 6.000 
hektarlık çayır mahvolmutt .... 

NEVYORK, 14.A.A. - Kurakfdrten 
muztarip 4 eyalette yağmur YaimrtA 
da, mahsul, bundan .....ıesef hiçbir fa. 
da görememiştir. Bunu.ola beraber, ü
mitler büsbütün münkati deiildir Ye 
Nebranaka'nın bir laommcla .-Juulün 
az çok müsait olacağı tahmin ecl.ilmS· 
tedir. 

Bu yağmurlar, timali Olı:laboma ha.Ya• 
!isine, iki aydanberi ilk d<>fa yağan yağ
nıurlardır. Misuri ve Kanzu eyaletle· 
rine de hafif yağmur serpmiıtir. 

Umumi merkez atletizm federasyo-
nuna tebligatta bulundu . 

Son dakikada aldığımız malumata göre Türkiye idman cemiyetler' 
ittifakı merkezi umumisi ve atletizm federasyonu tarafından bu ıetıd 
Zağrepte yapılacak beşinci Balkan oyunlanna iştirak etmemek haklııtı· 
da veri.imi, olan karar, Yugoslav I ederasyonunun ve Yugoslavya rel • 
mi mahafilinin iltiması üzerine ge ri alınmı1tır. 

Umumi merkez mezkur oyunlara iştirak edilmesi hakkında atleti~ 
federasyonuna tebligatta bulunmuş tu. ı. Binaenaleyh milli .'takımdarı ı· 
zinleri alınabilen atletlerle Balkan oyunlanna gidileceği anlaşılmakta
dır. 

Leningratta sporcularımıza 
bir ziyafet 

büyük 

LENINGRAT, 14 ( A.A.) - Duna ·şam, Türk sporcuları şerefi· 
ne büyük bir ziya/et ve·ilmişıir. Başta Cevdet Kerim Bey olduğu hal.: 
de bütün Türk heyetinin, Leningra t mıntakcuı icra komite.si reis vekif1 

M. lvar.of'un, Hariciye komiseı liği mümessili M. Vaynı:tayn'ın ve Lenıil 
grat sporcularının hazır bulunduğu bu ziya,/ ette M. lvanol ve Cevdet 
Kerim Bey nutuklar teali etmi-1lerd ir. 

Sporcularımız Kief e gittiler 
LENINGRAT, 14 ( A.A.) - Türk sporculan Kiefe hareket etmis: 

lerdir. Misafir sporcular istasyonda Hariciye komiserliği mümessilı, 
spor teşkilatı murahhasları, Halk v e matbuat mümessilleri, taralındatı 
fefyi edilmişlerdir. leningrat sporculaı ~ Cevdet Kerim Beye bir buket 
vermişlerdir. Leningrad l:ıtbol takı mı da Türk futbolcülerine sureti malı 
susada hediye edilmek üzere yapılan bir futbol topu vermişlerdir. 

Muallim ve talebelerimiz Fransada 
AIX-EN-PROVlNCE, 14. A.A. - Fransayı ziyaret eden Türk talebe 

ve muallimler heyeti bu sabah ~eh rimize gelmiş ve merasimle karşıları· 
mıstır. Heyete öğleyin belediyede b:r ziyafet verilmiştir. Heyet öğle· 
de~ ıonra sehrin şayanı leme.sa ye rler:ni gez.miş ve akşam.a doğru 
Marsilyaya

0 

hareket etmiştir. 

Milli müdafaa Vekilinin se,qahati 
lZ!JflR, 14 (Milliyet) - Milli Müdafaa Veküi Zekai Bey 'Aydına 

hareekt etmiştir. Yarın Söke yolile dönecektfr. 
AYDIN, 14 (Milliyet)-Milli ıt,füdafaa Vekili Zekai Bey Bugütı 

şehrimi;:;e geldi. Te.uılıüratla kaı,ıla_ndı. Y_ekü .Bey şer':_fin.e . öğleyi/I 
zabitan yurdunda, akşam da Hlakevm.de bmı zıyalet venlrmştır. 

Iran sefirinin bir tekzibi 
'ANKARA, 14.A.A. - Bazı gazetelerde ordumuz zabıtanındart 

bir heyetin lrana gideceği hakkında intişar eden haberi Iran büyük el• 
çiliği tekzip etm 'ştir. 

Bolu - Ankara şoıesi 
BOLU, 14 (A.A.) - Bolu • Anb

ra Ş<ll:ıeoıİ Wıerinde Gerede • Kızıılcalıa· 
mam arasmdalııi şeki:z kilometrelik lo.. 
mm ikmali için çalııwaktadır. Bir 83 
jçiııde Bolu • Ankara şo.eRnin vi!İ\ye

te ait kısmı ıam-ııen b;mq o)acak. 
tır. 

Sovyet tayyarecileri Fran
sadan dönüyorlar 

LIYON, 14 (A.A.) - Sovyet tay
yarecileri dün öğleden sonra M. Her
ridt ile diğer birçok mülki ve askeri 
zevatın relabtinde &-on tayyere }i. 

manının tesiaatını ziyaret etm.İflerdi. 
Ajqa.rn, Liyonun büyük lokantaların· 
da.n birinde Ceneral Benaist tarafın • 
dan tereflerine bir a.lqam yemeği ""'" 
rib:niıtir. Tayyareciler, bua-ün Ruaya• 
ya :müteveccihen hareket edecek • 
!erdir. 

Danimarka kıraliçaıı 
Beyrutta 

BEYRUT, 14 (A.A) - Daniına.r
lc.a kraıl.içesi, Alekaandrine buraya gel 
mi§tir. Va-gnerin teınail edilmekte o • 
lan piyeslerini görecektir. 

Nafıa ve Maliye 
Vekilleri 
Malatyada 
iki Vekil Erganideki yeni 

tesisatı teftiş ettiler 
ELAZlZ, 14 (A.A.) - Nafıa•• 

Maliye vekiller;Je birinci tımıımi mü • 
fettiı, kolordu ve fırka kmnandanla• 
n ve Elil.ziz valisiyle birlikte dün ot<>" 
mobillerle Ergani madenine hareket 
etmiıler, yolda Ergani demiryolu iIY 
§&atını, tünel ve köprüleri tetkik ~ 
toftiı eylemişlerdir. 

Vekillerimiz Erganide fabrikaları 
gezerek geceyi orada geçirmifler ve bO 
gün El.azize dönmüıler ve aaat 22 ıt
Malatyaya hareket etm.İflerclir. Vak • 
tin geç obnaaına rağmen vekillerimİ" 
Eli.zizden ayrılırken bütün Elaziz ı.-1 
k.ı tarafından hararetli Ye ı•mjmj tr 
zahüratla teıyi edilmiflerdir. 

Tabiiyetimize alınan 
Balkan Türkleri 

ANKARA, 14 (Teı"'-la) - 81'
garistaa, Romanya "" Yug...ıa.vy. .,,.,. 
laci.-lerindea 523 Tüıtt heyeıti vSile l<r 
...ile tııbiiyetimize kabul ~leır • 
dir. 

VASHINCTON, 14.A.A. - Siyaai 
mahafil, hariciye nezaretinin Bern'd..U 
Amerika ıefirini Amerika ile Milletler 
Cemiyeli arasındaki münasebatı idare
ye memur etırıek karanna büyük b·r e
hennniyet atfebnektedir. Bu karar, he
nüz resmen bildirilmiı değildir, binaen
aleyh M • Vilson'un Milletler Cemiyeti 
nezdinde fevkalade komiser ünvanrnı 
alıp almıyacağı bilinmiyor. 

Alman yanın bir protestosu ı..-, ... ,,.,•ı:a..:~h1"-' 

Amerikanın 
Deniz programı 
Çok fazla harp tayyarele
rine ihtiyaç gösteriliyor 

VASHINGTON, 14.A.A. - Mebu· 
san meclisi deniz İfleri encümeni reisi 
encümeni reisi M. Vinson'un deniz erka
nı harbiyesiyle müştereken h•z rlamak. 
ta olduğu leı senelik dtniz ve hava proğ 
r.mınd., kongrellin verdiği tahsisat dai
resinde gemi intaatı derpiş olunmuş
tur • 

M. Vinson, bu hususta demiştir ki : 
" Halihazırda bahr;yeıniz, 1,000 ka· 

dar tayyareye malik bulunmakla bera
b•r, bunhrdan ancak 400 ' Ü harbe k. bi
liyetlid:r .Bizim daha çok fazla harp tay
yarel ~ rino ihtiyacımız vardır." 

VASHINGTON, 14.A.A. - M. Vin
ıon, hava kuvvetlerinin arttırılması hak
kındaki b<t cene ik pland• balr:ye için 
2,100 deniz tayyaresi inşas nın derpiş 
eyled:ğirıi tasrih el'mittir. 

BERLIN, 14 (A..A.) - Çekoslo • 
vak matbuatmın ah~ Alman ricali 
aleyhinde vaki olan tecavüzkarane 
nefriyatıru, Almanyanm Prağ sefiri, 
Hariciye nezareti nezdinde protes-to 
etmiştir. 

Müthiş bir 
Kasırga 

On kişi öldü, sular bazı 
evleri sürükledi 

CEZAIR, 14.A.A. - Cezair'in 150 ki
lometre uzağında Sedduk'ta kopan bir l"10l'ı...,._.".',.._..:.ı. 
kasrrga esnasında 10 k.İJ'İ. tel<>f ohnuştur. 
Sular, bazı evleri ıiirüklem.i§, hayvan"ar, 
boğulmuş ve o mıntaka içerisindeki bağ 
lar ve mahsul temaıniyle ınahvolmuıtur. 

Çinde komünistlerle bo
ğuşma devam ediyor 
FOOCHOV, 14 (A.A.) - Hüku. 

met kuvvetlerine mensup dört bin ki· 
şi Foochov'a girmişlerdir. Mikdarı 

1000 kadar olan komüniat kuvetleri 
Fochov'un ıimalindeki dnğlada faa· 
liyete deva metmektedirler. Fakat, f" 
hir sakindir. 

Moskovada futbolcülerimizi 3 - O v e 2. 1 mağlup eden Rus takımı. fl'[ol 
kovada Türk ve Rıu takımlar ıa:asında yapılan maçta 

top Esa dın ayağında 
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l:LE 
Kadın birliği 

EH 1 R HABERLERİ GUnü.~.,.l 
iş Öni versiteleri 

iı lı.llahın birliğine emanet! Ka
~ n Bırliği senelik kongresini yap
L•oe kadınlığın atisi hakkında mÜ 
"Ilı rn" k iti 

1 
"za erelerde bulundu. Ga • 

~n~ ere geçen müzakere hülasa
~ .~anladım ki; hanımlarımız 

" 112 kdkl · ··· Iİıe • ur u an cemıyetın ıamı 

BELE.DiYE.DE 

Mühlet 
Uzatılmayacak 

iç/ "~de bile anl<1f6711amıfi.ardır. 
ıJ~ırıden bir hanım pek haklı ola 

ai ..... Kadın Birliği ne demektir?. 
iı~ ~.kek Birliği var mıdır ki;~ 
VQ 

1 
ırliği de olsun. Şuna Kadın 

Eylülden itibaren Tramvay 
ve Elektrik ucuzlayor 

, ı"' • O gı ıı.rnini koyalım ... 
ı~ errı;ş İse de her taraftan itiraz ,, >'lika • 

8 elmış •.. 
t,4 "1l de bu hanımla beraberim •.• 
bi, eksiz kadın neye yarar ki, ayrı 
iı~/(adın Biıliği kuruyorlar? Ka
r~ llrın bütün derdi, bütün kay • 
ro erkeklerle müsavat olduğuna 
ltı~ lı"na tabantabana zıt bir yol 
• lılf ak kem akıl mıdır?... Zaten 
ti aramızda. kadınlarm herhan 
ıe;::.evz" üzerinde olursa olsun bir 
~ elerj mümkün müdür ki, top
tİn/lılaıına (Birlik) ismini verebil-
8j t~·.B"nun en canlı delili Kadın 
b,'{llnıin hendi isminde bile bera· 
~~ göstermemesidir. 

'•I ?Z<lkere arasında bir ses yük
llıı~: 

/lıı;-!'adınlığın kendi kendine ya
&Qgı feyler vardır. 

Tramvay tirketine tenzilatlı tarife 
yi tatbik için 16 Ağu.stoea kadar ve
rilmit olan mühletin 1 Eylule kadar 
temdit edildiğini yazmııtık. Şirket ha 
zırlıklarını nihayet hu ayın 110nuna 
kadar bitirerek Eylwün birinde ten • 
zilatlı tarifeyi tatbika mecburdur. 
Verilen mühlet bir da.ha temdit edil
miyecektir. Elektrik &aat kiraları da 
gene 1 Eylülden itibaren 12,5 kuru§a 
indirileceği gibi elektrik aarfiyabnm 
kilovat baıma ı5 kunqa tenzili de 
gene 1 Eylwden itibaren muteber ola 
caktır. Bu auretle .1 Ey!lUlde tramvay 
ve elektrik ücretleri birden ucuzlamıt 
olacaktır. Tramvay ıirketi feshedilen 
mukavelename mucibince halktan faz 
la olaTak almtt olduğu 1 milyon kü· 
Mır lirayı da te§l"İnİaan.İ iptidasmda 
Naf;a Vekaleti emrine olmak üzere 
bankaya yatırmak mecburiyetindedir. 

Üsküdar Su Şirketi tarifesi 

llıı' "na diğer bir hanım cevap ver
i: 

~~-..... Hala harem selamlık mı oy
Jıııca· •· lf gız.r .. . 

/ııı ele hele ... Ben harem selamlık 
ı/7J•nı bilmiyecek kadar genç 
llııgı, 111'1, Haremde yalnız kadınlar 
~ "1ıınurdu. Hem haremi kadın 
t,4 llıı kurmuştur, erkekler mi? .•• 
~ekle.in tazyikı olmasaydı hiç 
llıe el'lı kalır mıydı?. Neden bil • 
l'İ~ Ilı. _Biz arasıra böyle kelimele • 
İti l'lıanasını bir fikre karfı hücum 

O.sküdar ve Kadıköy Su şirketi ta
rifesini ·tetkik etmekte olan kom.i:&yoln 
yeni tarifenin te.shitinde tesviyei tü • 
rabiye ame1eı.inin ücretleri üzerinde 
jtilaf edeıınemitti. Bu aebeple beledi
ye s.u idaresinin amelesinin ücretleri 

' belediyeden aorulmuştu. Komisyon be 
lediyenin bu ameleye verdiği yevmi • 
yeyi e~as tutacağından verilecek ce -
vahı beklomektedir. Bu cevap gelin
ce tirket müdürü ile tarife hakkında 
aon karar verilecektir. 

~ 11rrıacı gibi kullanırız. 
~~ al!ahi elendim! Ben kadınla· 
ı,>i n.e i~tediklerini, ne istemedik
'Qı nı lıır türlü anlayamadım ... Sı· 
lıi/"Q göre bir erkeğin kadın mu
lq41rıe girmesini kabalık, yolsuz • 
llıı layarlar. Yalnız hanım kom· 
ij~lırrıanları, kadın hamamları ve 
rı!er mahrem mahaller neden ay- ı 
•ır? 

)ıı llf~emki erkekl.erden farkımız 
~ k; harem selamlık ortadan kalk 
.'.Neden bu farklar ortada duru· 
~Q.,.? 

a 4,k <lııa sorarsanız kadın kadın, er 
iq le erkektir. Aralarında ne ka-
4~ hak müsavatı tesis etsek hil
~~ıl ayrılığı vardır. Onun için bey
&j 1': •• çı.•pınmasınlar... Erkekler 4: 1111 ;ııok ta Kadınlar Birliği ne-

rı Var? l I _,. H"'" ~ . .. .ınım e en .. ırı. wa 
lıj,;:ııamadınız mı? Kuvvetlilerin 
'iılı efnıeye ihtiyaç lan yoktur. Za
ı,, Qr, kuvvetlenmek için birle~ir
lt~'· Birleşirler de ne yaparlar? •• 
lcıt-' Sadece kendilerini avutur
/(~ Bizim ismimiz üstümüzcie: 
~Jlı Vetli cins. Ve sizinki de keza 
'>tı 1

1
cins. Herkes halini bilae ı~na 

o "r' 
~adı~lar Birliği hakkında lik
'İrıı: 10raalar derhal şöyle aöyle • 

ti;;J il ayatta hiç te mi birleşme -
&i,ı:k canım? Bırakın bari isim/ eri 

/( olsun. 
<t,t"•nlar için zekidir derler. 
~q4 ekler için aptal demezler ya). 
4;,ı~I dikkat ediyorum: Bazan ze 
l\'ıı.t '"'gündeliğe kullanmıyorlar. 
''ııl'" Birliği isminin miınak~şa • 
i,k a erkeklerle ayrı gayn olma
~/'1ı ~ddia eden hemprelerimiz 

Ilı,~ ı,., zaman valdelerimiz diye-
<lırı.1 ı · gö :müyorlar mı? Bir ha
/ıiii '1 erkekle birleşme~i ne müş • 
ıl<lt- ~;ıı! Ne kadar merasim, ne ka 
ltoıı anun kayıtları, ne çok kon
~c:;:e~ar ?. Artık lıüla erkef.ierle 
<lıııı düşüp kalkmalt, hatta Ka
<1,, ~Birliğini bir ay<1l'k ifade e
ılır,:•lıi telakki edip ortadan kal-
1.i,ı, a.~ reva m1d1Y :' Kadınlar biri-
6i,le~ e birlesme:derst• kiminle 

-.ecekler?.' 
~ FELEK 

lbt1thim S
0

abri Beyin 
. b~ . . ziyareti • 
~ l~e vek~eti heyeti ~ef.tişiye rei
l4!.• diin _J.abri Bey f"hrimize gel : 
lii;, ~t eder-•' ~~cletAii Rız.a.. B<;Y1 • .,,. .,,.. mun gcırupnuş-

Sıhhiye müsteşarı 
., İstanbulda 

~'11:'.'!!'tıld:ıkta -.o_;_ . ..LLı" 
·q~ - "10 t..U.,: _,..,._.. __, V&22· 

" ıt.~"1-ı H .. ı, eden Srlılıiye V elWeti 
t..ı.,.; ti uoamer.:in Bey §clırimi-

t r, 

l"f --·--
t ~1 0 vak'aları azaldı 
~~ •• ~ h~~bır. i~ncle, h>:_haue Kur
li:.,"tl""d ,al..,, ş,,.,, ~aş gibi 
>ıı:"'lıı ı:.ıh '."Zla gC>rClen tilo vak'alan, 
~~. S 1 ~Jer · -' ~ce~i °'m-ak azal
~ f'd'l ıı.ıhı t _:._,.ı~ri:ı tatbikine de-

- 1~kteı:IV. 

Turizm şubesi mDdUrlUgU 
Belediye turizm ıubesi müdürü Ek 

rem Beyin vazife.sine belediye riyase
ti tarafından nihayet verilıni§tir. 

Manurlann devam vaziyeti 
Vali ve belediye reisi Muhittin B. 

.son zamanlarda dairelerde memurla
rın devam vaziyetlerini teftiş em§, 
bazı memurlann gündeliklerim ke.s • 
mittir. 

Ada arabacılarının bir şikayeti 
Ada arabacıları belediyeye müra

caat ederek bazı ıikayetlerde bulun
m~lardır. Arabacılar, evvelce adada 
15 araba varken, bu mikdarm son za 
manJarda arttığını, Ücret tarifesinin 
indiğini söylemektediı<ler .• Belediye bu 
i'i tetkik etmektedir. Diğer mmtaka· 
]ardan adaya arahalann JJJlkledilme
ai m.enedilecektir. 

Fazla telefon ücretleri 
Fazla telefon Ücretlerinden biri • 

ken 220 bin liranın Telefon şirketi ta 
rafından huırünlerde bir bankaya ya· 
tmlacağı ümit edilmektedir. Belediye, 
bütün abonelerden, haklarından fera 
gat ettiklerine dair imza:lı taahhütna 
meleri alınca, parayı bankadan ala • 
caktır. 

Rapor gönderildi 
lhtikarla mücadele için .. teşekkül 

eden komisyonun raporu dun lktısat 
ve Dahiliye vekaletlerine gönderil • 
mi:ttir. 

Sisli bostanlarının sebzeleri ' . 
Şi,Ii civarındaki bostanlarda açık 

lağonlardan gübre tedarik ettikleri 
tahakkuk etmittir. U.ğunlann uınumi 
mecra va.atıasile denize akıtı:1maa.ı için 
tethirler alınacaktır. 

Sıhhiye mecmua.B\ln 67 moi nüsha
sı inti§'U' etmi§tir. Tavsiye ederiz. 

Birlik gazetesi kapatıldı 
Talebe Birliği tarafından çrkarıl-

makta olan Birlik ııazetesi vilayetçe 
kapatılnuflır. 

Bu gazete için verilen heyaıw:ıame
de gayri siyaıi olduğu tasrih edildiği 
halde siyasi netfİyatla <la bulunmuş
tur. 

Bu ubep\e matbuat kanununun ocı 
sekizinci maddesi mucibince kapatıl· 
llll}hr. 

1 ll()RSA 1 , ____ _. 
Bankaaından alman cetveldir) 

14 Ağustos 934 
AK~AM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR " 1 TAHViLAT 
istikrazı dahili 94,50 Rıbbm 17,75 
1933 Ercani 96,25 f\1ümessil .C9 
Unitürk 28,50 ll 8 

n il 27,35 • 4 

" 111 27,35 ,, 111 49 

ESHAM 
it Bankası Nama 9,20 1 Reji. kuponaus 
" .., Hamiilne 9,20 Tel«-fon 
" " Müessis 98 T erkos 
Türkiye CümlıU~ Ç;mento 
ri1et aBnkası 53 ittihat dey. 
Tramyay 35 Şark dey. 

2,50 
10,50 
18,50 
12,15 
14,00 
1.-

Anadolu Hi.aae 27,35 ! aBlya 
Şir.aHyrİJe 15.2.S f: aŞrk m.ttz:a 

1,55 
3.20 

ÇEK FiYATLAR/ 
Londra 
Paria 
"'ilAuo 
Nüyotk 
Cent-Yre 
Atina 
Brükael 
Amaterda.m 
Sofy" 

632 f Prai 
9.27.25 i Belpat 
9.27.25 Madrit 

80,65 Berlin 

2,43.Sö ı aVroQva 
83,36 Budapetıe 

3,.."\8,75 Moakoya 
1.17,27 Dükre, 

66,21 30 Viyana 

NUKUT (Satış) 

20 F Franaız 
l Dolar 

21 Kur. ('ek 
1 $ile, Av. 
1 11.t~rlin 

20 Lirf!"t 
20 L~v• 
20 F Bt:>IC'ika 
20 Drabmi 

1 rıt°'rın 

K::·ı 20 l.lavu;re 
117 1 P•zeta 
J06 1 Mark 

22 ı 1 z~ıoti 
633 20 L~> 
214 20 Dınar 

23 ı 1 C~rnoviç 
11!'> f Altın 
24 ; Mecidiye 
83 f J~.t.ıknot 

19,13,14 
34,77,80 

5.81 
203,32 
4,20.f..ıl 
J.,!i8.2S 

10,91,25 
79,33,50 
4.27,82 

Kurut 

808 
1~ 
49 

W,50 
l~J 
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ikinci Dil kurıılta_qı 
MAH K.EMELE.RDE 

Timarhanedeki 
Cinayet Merkez heyeti Kazım Pş. 

nın riyasetinde toplandı 
Dün üç defa toplandı ikinci celseye 

maarif Vekili riyaset etti 

Deliyi öldüren delinin 
muhakemesine bakıldı 

Bir iki ay önce Bal<ııi<öy aJcl ve 6i· 
nir bastalıklan ha$lıanminde ağır deli
ler kovuşunda kay•!& bağlı delilerden 
Naciye hanım lıayıtiarmı ve gömleğioô 
çÖZÜp eli kolu bağlı uyumır.kta olan Utif: benımı yat;ığında boğmuştu. T. D. T. C. Umumi katipliğinden: 1 

T. D. T. C. Umumi med<ez beyeti ve 
Kurultay Merkez Bürosu bugün üç cel
se akdetmiıtir. Birinci celse saat 15 le 
Umumi Katip lbrahim Necmi Beyin reis
liği altında Çanakk~e meb'usu Ahmet Ce 
vat, Aksaray Meb'uau Besim Atalay, 
Müzeler müdürü Hiımit Züheyyir, Orta 
tedrisat umwn müdürü Hasan Aü,Kony& 
meh'usu Naim Hazım ve Profesör Dr. 
Saim Ali Beylerden mürekkep olarak 
toplamnııtır. 

ikinci celseye Maarif Vekili Ahid in 
Beyefendi, üçüncü celseye de B. M. M. 
Reisi Kazını Pata Hazretleri Reislik et
miılerdir. Eıkiıehir meb'usu Yusuf Zi
ya Bey de hu celselerde hulunmuıtur. 
Bu toplantılarda tezler ve Kurultay iş
leri üzerinde müzakereler yapılmıştır. 

Heyet yann da sa..f 15 le toplanacak
l'lr. 

Tarıma dergisi 
T. D. T. C. Umumi Katipliğinden 

Türk Dili Tetkik Cemiyetinin çıkar
makta olduğu 01manlıcadan Türkçeye 
tRrama dergisi (Z) harfinin sonunu teş
kil eden sekizinci fasikül ile temam ol
muştu. Derginin Türkçeden Osmanlıca
ya indeksi 9 uncu fasikül ile baılamrş, 
10 ve 11 inci fasiküller de çı:km.ıttır. 

Bu faıiküllerde evvelkiler gibi altı. 
far formadır. A harfinden O harfine ka
dar olan Türkçe sözkırin Osmanlıca kar
şılı klan çıkan fasiküllerde bulunmak. 
tadır. 

indeks fasikülleri evvelkiler gihô da
ğ•trlmaktadır. 12 ci fasikül de JKk ya
kında neşredilec~ktir. 

TUrk dili bülteni 
T. D. T. C. Umumi Katipliğinden : 
1 - iki gün eve! çıkan (Türk Dili) 

bülteninin betinci aayısından sonra bu
gün de altıncı sayı neıredilmiştir. 

2 - Bu sayıda Cemiyetin teıkilatr, 
Kurultaya sunulacalc iki yıllık çalıpna 
neticeleri, geçen yıl yapılan büyük dil 
anketi verimleri ve Konya meb'usu Naim 
Ha:mn Beyin "Arap Dilinde Türkçe" 
tezi üzerinde örnekler vardır . 

3 - (Türk Dili) bülteninin bu sayısı 
evvelkiler gibi gene 30 kuruıtur. 

4 - Abonelere Devlet Mathaaoı ta
rafından gönderilmektedir. 

5 - Abonelerden ellerine değmeınit 
•ayılar bulunanlar Umumi Katipliğe ma
lumat verebillrler. 

6 - Satıı merkezi Türk Kitapçılık 

Limited Şirketidir. 
7 - Bültenin yedinci sayısı ela iki 

gÜn sonra çıkacaktır. 

Kuru:taya iştirak edecekler • 
T. D. T. C. Umumi Katipliğinden : 

1 - 18 Ağustos 1934 cumarteıi günü 
saat 14 le Dolmabağçe Sarayında topla
nacak ikinci Tüm Dili Kurultayına aza 
olarak ittirak etmek üzere müracaat e
denlerin dördüncü listesi tudur: 

Dr. Operatör Memduh Necdet, Mu
harrem Feyzi Muhittin Baha, Dr. Mu
hittin Celal, Dr. Muhittin Hayri, Mual
lim Mustafa, Mithat Cemal, Muzaffer 
Kazım, N. Semin, Naci, Naciye Nejat 
Hanım, Nihat Sırrı, Nakipzade Giritli A
li Haydar, Necip Asım, Neyvet ~€cip 
Hanın>. Orhan Rıza, Orhan Seyfı, Os
man Ferit Om er Naci, Refik Ahmet, 
Refik, Rc;at Nuri, Reşit Akif, Saadet 
Zihni Hanım, Sabahat Hanmı, Sadul
lah Ali Sa.ime Vesim Hanını, Sait, 
Salih Murat, Sıtkr, Suat, Suat Nuri, 
Dr.Yüı.ba§ı Suphi,Şaziment Hanım, Şa
ziye Berin Hanon, Şefik, Şevket, Şü
kUfc Nihal Hanım, Tahir Nejat, Tahsin, 
Tekin Alp, Triyantafilos, Y. Kemal, 
Y. Ziya, Zeki Cemal, Zeliha Osman Ha
nım, Ziya, Ziya Muzaffer, Müliıznn Ta
lat Hüınü, Dr. Hilmi, Ali Enver, Hü. 
seyin, Mecdi Sadrettin, Dr. Galip Ata, 
Sami P"§a zade Sezai, Necdet Rüş :ü, Dr. 
Saim Ali, Şair Emin Bülent, Dr. Rifat 
Cafer, Hasan Fehmi Beyler. 

2 - Kurvl'taya daimi dinleyici ola
rak i~ etmek üzere müracaat eden
lerm <lördüncü listesi ıudur: 

Dr. yüzbaşı Suphi, Hatice, Fahri, 
rnülaznn Doğan, Sa.ime, H üsamettin 
Fuat, 1"111a.il Hakkı, Omer Cemal, Mus
tafa Oğuz, Atıf, Ra.ife, Relet, Kemal, 
Dr. Saliıhattin Melımet, Akil, lsmail 
Kerııaıl, Cemalettin, Ekrem, Hikmet, 
Tevfik, M. Hil.rni, Hasan Aptulla.lı, 
Narihe lhoan, Vehbi, Münip, Kazım, 
Zehra, Kadri, Resn:zi, Süleyınııın Mus
tafa, Nezahat Cafer oğlu, Suat Halil, 
Nevvare Sıtkı, Oğuz, Selmin, Adil, 
Gazi, Nudiye Hüseyin, Emine Saffet, 
Recai Han on V<' BeyleT. 

3 - Bu dördüncü liste ile evvelki 
füteler<le adları yazdı zatlar her gün 
saat 10 elan 12 ye ve 14 ten 17 ye ka
dar Dolmabahçe Mrtli Saniyi...- müdür-
1\iğü dairesirn<le açı.1- davetiye dai>t· 
ma nte!'keziıne müracaatla lmrt.larmı a
labilirler. 

4 - Aza v" dinleyicilerin befinc:i 
listesi yarın enşredi:leıcclııtir. 

Dün ağır ceza mahkemesi timanwı_
ne ciııayetine a.it dıwaya balmı<!1lr .. ~-
tııl>i Naciye hımmı deli oldugu oç.ı> 
mahkemeye getmınıeınişıir • 

Yalnız resen karar venlmek üz...., 
müddeiumumilik mahkemeye enakı 
göndermiş.tir. Lldia makamını işgal e
den Salim Bey de mahkemede cem ka
nunuflllll 46 ıncı ve mer'iyet kanunu
nun 13 üncü maddesi mucihiınce Nam• 
ye harum baldmıda Mahcuriyet ve 
vaayet tılbım abnmaeı karannm veril· 
mesiııi istemiştir. Muhakeme evrakı 
ted<>k etmd< üz.,..., karan t"'1D- ebniş
tôr. 

Kara Ali çetesinin muhakemesi 
Gebze ve avannda halkı tethiş et

mekten suçlu olan ve Kanıeli çetesi 
.-nite anılan Kara Ali ile Kara Ah· 
met ve yeğeni Halilderı mütetddcil çe
tenin mulıakemeııi evvelce yapılmıı, Ka
ra Ali 30 sene olmak üzere hepoi 
muhtdil cezalara çarprlımşlanlı. 

Temyiz mahkemesi de hu karan boz. 
IDU1'lu. Yeniden başlayan muhakemeye 
dün devam ediJmiş, fakat Halil mah
kemeye gelmediği iÇn mubakeone ya
pılmnanut, iıdcliıa makamı da i:dctianame
sini aet:"det:nd< Üzere evrakm kendi
sine veriluıesmi iıstemittir. Mulıalceme 
i.dmanm :;a-di için bir b~a güne ı... 
ıakılmış!ır. 

Tütüncüler 9 a 
Kadar açık! 
Boyacı'.arla bazı eğlence 
yerlerine de müsaade cdidli 

Dük.ki.nlarm erken kapatılmaları 
hakkında belediye daimi encümeni 
dün yeniden kararlar vermiştir. Buka 
rarlar bugünden itibaren tatbik edil
meğe ba§lanacaktır. Yeni vaizyete gö
re, vapur iskelelerindeki büfeler, o ia.
keleden kalkan .son vapurun hareketi
ne kadar açık. olacaktır. Ayakkabı bo 
yacıları saat 11 e kadar, tüfenkle ni
f'lll atılan eğılence yerleri de aaat 11 
e kadar açık olacaktır. Daimi encü • 
men bu.gün vali ve belediye reiıi Mu
hittin Beyin riyasetinde toplanarak, 
bu kararlann tatbikatı üzerinde görü
§CCeklerdir. 

• 
Istanbul halkı orduya üç 

Tütün ve içki gibi inhi&ar eşyası 
satmakta olan dükkanlarda belediye
nin aon karan mucibince aktamlan sa 
at yedide kapanmak.ta idi. Bu dük • 
kan .sahipleri sigara ve içki satırkla
rmdan geceleri açrk bulundurmalan
nı istemiıler ve talep!eri k.ahul edil
meyince inh.iaar idaresine müracaat e
derek hu vaziyette badema inlıi•ar eş 
yıumr satamıyacaklanndan beyiyele
rini terke amade bulunduklarını bil • 
dirmi§lerdir. Bunun üzerine inhisar 
umum müdürlüğünün belediye nezdin 
de yaptığı teşebbilı neticesi olarak 
badema tütüncü dükki.nlarının saat 
dokuza kadar açık. buluıunalanna mu 
vafakat edilmiştir. F.ııhat tütüncüler 
bunu kafi görmüyorlar ve gazinola • 
rm kapanacağı zamana kadar açık 
bulunmak istiyorlar. lniıisar idaresi 
de hunu haklı gördüğünden münha • 
aıran inhisar eşyası sa.tan <lükkimla • 
rm kapanma saatlerinin, ııazinolarm 
kapanma saatine hadar temdidine mu 
vafakat edilmesi jçin belediye nezdin
de t~ü.ste hulunrnU§tur. 

tayyare daha aldı 
Zafer bayramında tayyarelerimizin 

ad konma merasimi yapılacak 
Tayyare bayramına hazırlık 

Tayyare Cemiyeti, 30 ağustos 934 
Zafer ve Tayyare bayramını parlak bir 
surette tes'it etmclr. için hazırlıWanna 
devam etmektedir. Baynım gimü yapı• 
lacak merasim geçişine ait program ı .. 
tanhul kwnandanlığmca tanzim olun
maktadır. 

Tayyare cemiyeti program mucİ· 
hince hu menlSime bir tayyare tiııma
lile iıtirak edecek ve bu timsalin etra
fmıdıdci k..çü.k hMıımlar taraf, · ' , teh
riknameler ve tayyare modd.len .:.":.la
caktı.-. BaVTam günü Tayyare Cemi
yetinin zarif rozetleri dağrtıtacak ve 
gece muhtelif mahallerde Tayyare Ce
miyeti menfaatine müsamereler v.rile
cd<lir. 

htanbu! hııHonm kıymetli teber
riiatile bu ıene satm •man üç tayyllft
mfre (Beykoz) , (KartM) ve (Kadı
köy) isıimleri takılacaktır. Bu maksat
la Tayyare Bayrmnı günü Yqilköy 
tayyare meydanında büyük merasinı ya· 
prlacak ve merasimin nihayetinde tay
yarelerimiz uçarak 1 stanb.ıl ballruıa 

iN HiSARLARDA 

Barut inhisarı 
Yeni kadro bu ay kat'i 

~eldini alacak 

.. 

tebrilmameler <rtacaktır. 
Şimdiye kadar İsta.ıbul namma alm

nuı olan (12) tayyare i!e beraber Is
~ hava filo•u bu sene (15) tayya
reye hal&ğ olmuıtur. Halkımızm tayya
re cemiyetine göatermd<te olduğu kıy
metli yardan ve alal.a sayesinde l~n
bul hava filosuna gelecek sene daha 
birkaç tayyare ilave edileceğini kuvvet· 
le ümit ediyoruz. 

27 Macar gazeteci geliyor 
Bu sabah oaal 8 de Bu]gaıina VB· 

puri)e şehrimize Macar gazetecilerin
den mürekkep yOnnİ yedi kiıôiilı: bir 
heyet gelecektir. 

Macar gazetecileri Türi< ıta:zıetec:i
len tarafından iuırııJamıcaktır. 

Tayyare cemiyeti lstanbul 
şu~eıi müdürlüğü 

Tayyare cemiyeti letmıhul ıubesi 
müdürü Hasan Febmi Bey tayyare 

M 0 f V k 0 

}" cemiyeti mületli§liğiıne naklediknib aa rl e 1 ı lstanbul uhesi müdürlüğüne veı.aı-.. 
Maarif Vekili Zeynelabidin Bey mükttiş 1smail Hakkı Bey tayin edil· 

dün aabah F ındıklrdaki Güzel Sanat- mittir• 
!ar Akademi.sini ziyaret ebniştir. Ve- k 
kiı Bey akadeım.ide bir müddet ka.:mıı, Kurultaya i~tirak edece 
alelyeleri gczmit, umumi ihtiyaçlar Leh profeso·· rÜ geldi 
hakkında izahat almıtlı.-. Vekil Bey 
öğleden sonra Galaaıaray ]jscsine gi- ikinci dil kurultayına İştirak. et • 
derek lise muallimlerinin devam ettik mek üzere Lehli alimlerden M. Zako-
leri fizik ve rivaziye kursunda hulun faki ~hrimize gelmittir. Alinı dil ce-
muı, verilen konferansları dinlemiş· miyeli iJe tem.as etmi§ ve i&tirahat et· 
tir. Vekil Bey Dil cemiyetinin mesa- mek Üzere Polonez köyüne gitmiştir. 
isine de iştirak etmiştir. ,--••••amııı:;;•••• 

1 Ku··ç.u'"k haberler 1 • 
- Sanayici 

* Edirne valisi işi.ne gitti - Edirne 
valisi Özdemir Se.lim Bey düın E dinte
ye gitmiştir. 

29 Birinci teşrinde An
kara' da açılacak sanayi ser
gisine İştirak et. Müracaat 
müddeti 1 Eylül'da bitiyor. 

MiHi iktisat ve Tasarruf 
Cemiyeti 

l'tfilli sanayi programımız t~t· 
kik edilirken başlıca iki noksonı
mız nazarı dikkate çarpıyordu. 
Bunlardan biri sermaye, ikincisi 
ihtisas meselesi idi. Birincisine 
harp iş Bankası, Sümer Bank gibi 
müesseselerimiz karşı geldiler. 

Geriye ihtisas meselesi kalıyor
du. Sinayilqrne hareketinde bu ih· 
mal edilir bir nokta değildi. Fabri
kalara yerlCftirilen makineleri kul 
/anmasını bilen adamlara mühtaç 
tık.Bu olmayınca sınayilefme hare 
ketinin ba,arılmasına imkan yok· 
tu. Var kavvetimizi bu nokta üze
rinde teksif etmemiz icap ediyor · 
Ju. 

- Ne yapalım? ihtisas yok! di
ye elimizi kolwnuzu bağlayıp, bü
tün memleket iktısadiyatrnı ve bin 
netice hayatını kurtarabilecek o
lan sanayii ihmal edemezdik. Bu· 
nun için mevcut ihtisaslardan iati
lade edildi. Avrupanın ihtisasları· 
na müracaat olundu. Muhtelif ec
nebi labrikalcvında staj görmek 
üzere talebeler gönderildi ve bu is 
te bir nizam altına alındı... • 

Tıpkı Vniversite için olduğu gi
bi ••• 

Türkiye bir Vniversiteye muh • 
taçtı. Ve okutacak adam yok. Bek
lemeli! diye oturamazdık. Avrupa 
Jan gelen talebelerden doçentler 
yaptık. Ecnebi profesörler getir • 
dik ve mevcutlaıJan istifade et • 
tik ... 

Fabrikalar da birer ii Urıiversi
tesidir. Nasıl ilmi Üniversite ta
mim ederse, ip ve ihtisası da fahri 
kalar t&nim eder. Fabrika ve da
ha umumi tabirle sanayi, olmayın· 
ca ihtisasın kendiliğinden elde e
dilmesine imkan yoktur. Bir ifçi, 
dokuma tezgahının bafında çalış· 
malıdır ki o tezgahın nasıl işledi • 
ğini öğrenebilsin. Bunun için ihti-
sasın kendiliğinden, havadan gel
mesini beklemedik. Eğer öyle ol
saydı. Daha asırlarca hiç elimize 
geçmiyecek bir kuşım arkasından 
beklememiz icap ederdi. 

Yeni fabrikalarda çalı,an kim· 
selerin kendilerine göre birer va
zifesi vardır: Bu is üniversitesin
de ustabaplar bird doçent, mü
hendisler profesör, fabrika mÜ· 
dürleri birer dekanclır. Acemi ta
lebelere iş öğretecek olan kimse
ler bunlardır. Orııın için kendileri
ne terettüp eden mühim vazileler 
vardır. lfçiyi yetiştirecek şekilsiz 
elemeği hamuruna bir renk ve ma
na verecek, onu yoğuracak adam
lar bunlardır. Hatta bu hususta. 
fabrikalarda yalnız gündelik işler
le kalmamalı, bize lazım olan un
surları yetiştirmek için aynca gece 
kurları, hususi dersler bile açmfıiı· 
dır. 

Türkiye büyük sanayi planının 
tahakkukuna doğru ilerlerken fim 
diye kadar alıştığı vaziyeti, arzet
tiği manzarayı değiştirmektedrr. 
Asya l'lkının hemen ekseriyetine 
has olan "intibak kabiliyeti,, Türk 
/erde de pek fazlasile mevcuttur. 
Eminiz ki yeni hayatı derhal be· 
nimseyecek ve yadırgarnıyacak
tır. Dün sabanını nasıl sürüyorsa, 
öküzlerim davarlarını besliyorsa 
bugün de bir dokuma tezgahının 
mekiklerini ayni maharetle işleye
cek, makinelerine ayni vukalla ba 
kacaktır. Çünkü Tüık esas itibari
le mütecessis ve meraklıdır. Ken • 
disine gösterilen hakikatleri ordu. 
ğu gibi kabul etmez. Ve her şeyin 
"neden ve niçin,, nini arar. Zaten 
bütün medeniyetleri sevk ve idare 
eden kuvvet ve hız da bu değil mi
dir? 

"Bu teceuüa ve merak,, dolayı
siledir ki Türk işçisinin çok yakın 
bir zamanda lôzımgelen ihtisası 
elde edeceğine imanımız vardır. 
Diğer taraftan fabrikalar ifçile

re ihtisas temin etmekle kalmıya. 
cak, belki onlann kala sevi~ni 
de yükseltecektir. Çünkü makine • 
deki karıpk vaziyetleri öğrenme • 
ğe çalışan bir amelenin kalası, tıp
kı lisede bir cebir muadelesi hal
letmeğe çalışan talebenin kafası 
gibi ifliyecektir. Bu itibarla yeni 
sanayi planının memleketin "intel
lectuel" seviyesi noktai nazarın
dan da büyük bir ehemmiyeti var
dır. lktısadi cihette olduğu kadar 
içtimai sahada da temin edilen bu 
menafi ist:glar edilecek mahiyet
te midir? Onun için büyük sanayi 
programını her noktai r.a:::ardan 
mernmıniyetle ve alkışla karşılıyo 
ruz. Türkiyenin bu büyük imtiha
nı muvaffakıyetle başaracağına 
tam bir itimadımız vardır. 

Mümtaz FAiK 

R"dvan Nafiz Bey 
Ma,...if v~eti mfütetan Rıdvan 

lnhisarlann tevhidi esasına göre 
inhisarlar Umınn Müdürlüğüne bağ • 
lanmış olan barut inhisan için yeni bir 
kadro hazırlanmıştır. Bu kadro bu ay 
zarfında kat'i "'klini alacak ve ve • 
kalet<;e tasdik edilecelctir. Proje ha • 
linde olan bu kadroya nazaran barut 
~!eri inhisarlar Umu'D Müdürlüğünü 
t~tkil eden h!'t kısım müdürlüğüne, 
bır altıncı kısun olarak iltihak etnıiye 
cek, yalnız sat~ kısmnun tek bir şu· 
hesi halinde yer alacaktır. Merkezde 
barut inhisarmın teikilatı bundan iha 
ret olacaktır. Mülhakatta esaslı bir 
değişiklik yoktur 

* Faı a5an atika müzesi - Fas a .. 
san atika müzeleri müdürü Mö~yö 
Borelli tetkikatta bulunmak üzo., şeh
rimize gelmiştir. Asan atika mütehas
sısı l•tanbulda bir müddet kalacak es
ID .,....)eri, rnüzeılcri ge:recektit-. ' 

Nafiz Bey dün akşam A.dcaraya gitmiı-

·------•••••••..ıi 1 tir. 
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Qktısadi bahisler )'ıı...( _ö .... ~ ___ d_ilı_· m_i_zl_e_ 
l!..A.llt 

.... B!'ii 
Bir sarhoşluk hikayesi 

-• 
So .. mi kok nedir? Boğuntu 

Bir sarhoşluk hikayesi dinledim. 

N ı J 7 Son günlerde denizde boğulan• Fakat, vaka, nerede geçmiş, vaha· aSI yapı Ir • lar çoğaldı. Toplasak belki elliyi nın kahramanı kim? Bunlar belli 
Sem 3 gün gilii lcua. bir zaman mefhu. bulur. Yüzme bilmedr.kleri için ŞU· değil. Ben size yalnız hikiiyeyi an· 

muna sı:krşan büyüklükler Türk san'..t ha racla bir çocuğun, ö~ede bir genç tacağım: 
ya .a )uk,cliş hızını gösterir. Bez, kızın, beride kocamıs bir adamın Bir gün, Edirne treninde birinci 
kağıt, şişeden sonra,· nihayet bugün dalgalar arasına ka;.,Jtıklarırıı ga- mevki bilet alan yolculardan biri, 
Baş•eki "miı: lktısat Vckil'mizle be- zetclerde okuyoruz. Su,., denizde k' 
r<..ber (Sömi kok - ıun'i antra· ~ kondüktörü bir kenara çe ıyor: 

mi, yo/Ua yı"izme bilmeden denize O"l A' b l' Ve si J ı rikasmın tem !ini Türk tnpra· - g um... , fU e1 ırayı ... 
ğına sımsıkı b."lğl:yoı·. Daha 1:'_eş, ?n. girende mi? beni can kulağile dinle! .. 
zene evveline kadar bir kaç -yuz cgn Yüzme öğrenmiyen İnsan kıyı· _Buyurun elendim, sizi dinli. 
büğrü direk, bcJ, on kazma ile bir "!oç dan ayrılmaz. Boyunu as, an yerler- ı 
teneke kandil Zonguldak maden ocagı yorum. 

• 1 • de denize gı'rmez. Girerse işte böy- B' • · L• l su dı'yor ki· sermaye&i idi. Ocaklarda makine eşme;:e ınnct me111a. yo cu • 
baılıyan kol ve sırt kuH"etinden -~"ra le boğu~ur gider· Yalnız !ŞUnU da _ Oğlum ... ben, birazdan, rakı. 
fennin tcrakkiyahna yaslanarak komur söylemeli ki lstanbulun kumsalla- ya ba;<lıyacağım. liçtim mi, az ;le 
ıervehmizm en küçük zemıtmda.,, du· rında (1) denize girmek deniz SU· k 
ınanmdan yurdumuzu istifade ettimıe • yundan d~ha tuzluya çıkıyor. A- alkı' ~'i,jik falan deviririm. Ve 
ğe başlıyoruz. Bunun için bugün havza d b • b' l' ·· 
~esi üzerine yeni bir sermaye abi • am aşına en tlfagl ır trayı goz tabii bir köşede sızar kalınm .. 
desi .!ikiliyor. elen çıkarmatlıkça hiçbir kumsal.ela flalbuki, gayet acele bir İ!Ş için Çor. 

Buı:ün Milliyet'in değerli okuyucu • yıkanılmıyor. Yeryüzünün dörtte luya gidiyorum: Orada, mutlaka 
larile herhangi bir fikir münakaıa11 ii· üçünü kaplıyacak kadar çok olan d r K d' 
zerinde durmayacağını bir vaka eleniz suyunu sanınm ki pek az yer- tren en inmem azım... .. enb ı 
tc<erriiatrnı izah edeceğim. Sömi kok ne kendime inemiyeceğime gore, e
dir? .. Nasıl yapılır? Bize neler bıraka- lerele lstanbuldaki kadar yükseğe ni sen indireceksin. işte bavulum, 
caktır? itte başlıyorum: kiralarlar. Ş :'meli. Usküdardan suracıkta. .. Tren, Çorluda durelu 

Sö:ni kok haline ifrağ edilecek Beykoza, Beşikta~tan Sarıyere, Ka ;,,u, hemen beni salla şırt eder, ls
kömür otomatik bir şekilde nak- dıköyünden Pendiğe kadar, sağlı tasyona indiriırsin. Bavulumu da 
kdilecek kurutma dolabına konur. sollu, Boğaz ve Marmara kıyıların B 
Burada kömür dahilinde bulunan suyun )'anıma kaymağı unutmazsın. en 
miktarı yüzde üçe indirildikden da denize girenlerin önüne geçip: gece yartsına doğru nasıl olsa ayı. 
sonra kömürün o/,80 i bir milimetreden - Dur! diyorlar, açıkta denize lır, bir araba bulup Çorluya gide. 
ince bit- hale getirilir. Bu kınna ~- girmek yasak! .. 
yatma muktezi kuvvet beher ton ~n Peki ama, a,..kta gı'rmeyı'p nere- rımŞ'. d' l'-.J 
2 • 3 beygirliktir. Bu ıUl"etle ilu:m- edil· .,. rm ı an aaın ya ... 
miş kömürden takriben 330. 40 ı gazla de girsinler? Bele1ten yüzülf!fl bu - Anladım elendim ... 
mt.larak ve hava cer<>yanile le'Uils etti- güzel denizleri bırakıp yüzlerce - Beni Çorluda, mutlaka istas· 
rilir. Bilahare diğer kömürlerle kanılır· kişinin içinde çırpındığı kumsalla- yona bırakacaksrn.! 
ma değirmeninde mezcedilir.Itı:e kömürü ra avuç dolU8U para mı döksünler? _Hay hay ... Emriniz bafüstü. 
müz sömi kok fırınlanna i;.recck bir h• Dün tanıdıklardan biri Vaniköyün, ne! .. 
le gelmi~ oldu.Bu suretle ihzar edilecek al ı. . 
yevmiye iki yüz tondur.Maamafih,bu fab dibindeki lQfları sayılan arıg (2) Kondüktör, bef lirayı ınca, tre· 

rikanm çalışma kabiliyeti icabmda iki- deni.zinde yıkanıyordu. Seslendim: men arkadClflannın yanına ko!Şu-
üç misline kadar aıttınlabilecı>k h.ir ıe· - Duymadın mı, a,..ı. denı'zJe yor· 
l-'U- ın" .. edil-ktedir. ,,... ....1.. 1 B l' ba'-.... _ ... ..- k • ak tti'l c·· ··1·· - y,. .. adık ,... .. a... e.f ıra, rı-Yevmiye 200 ton laınııtulmuş kömür yı anmagı ya:t e er. oru urse ald ki 
çalı~ Koppen .utemi hrsnlar 20 ta- karışmam. ~ r · 
ne olacaktır. Eb'adı flldur: iki kulaç ve bir takla arasında Arkadtıfları: 

Geniıliği 300 mm. sordu: - Hah, tamam öyleyse, eliyor· 
Yük•eldigı"" 3500 mm. lar, brr' ..,.,.,,.a rakı alırsın, karşılık-- Açıkta tlenize girersem ne r-·" Uzunluğu 11000 mm. l • · 

Bu fınnla.nn üstünde 300 mm. lök ga olur? ı ıçera:. 
zat için bir yer kalacak ~e doldura- - Ne olacak, boğulursun! Kondüktör, boş bkolğfiazlığına Pİf-
lacakbr. Fırınlarda hararet miktan Gü;Jü: man oluyor ama, le İ ·de redde. 
tezyit edildiği tal<dit..ıe kdc metalojıik te _Adam, sen de.. Para ile giri. demiyor. Birlikte, ba,,lıyorlar çek:ş. 
i<ııtihsal edilir. Bunun ;çin gaz teksif ma- len kum•all-.Ja sanki bog"ulmuyor tirmeğe .. içki alemi bu_ Bir kere 
halilnfo büyütülmesi lazırndrr. Kömürle- 0 

""' , _ .J 
muyuz? Nasıl olsa, orcrda da boğun sarmağa bQflaaı mı, İnsan saatlerin 

ri rnanevre ve yakma için 19 .- lazrm nasıl g"'"tigı" • ni anlamaz. 
dır. Fınnlardan çıkanlan kQnür.., ile tu, burada da.. Bıraksın'ar, bari ...,,. 
.söndiirü!diılrten ..., tebahhur etbrildik- kendi elenizirnizde boğulalım.. Kondüktörler, bir aralık pence· 
tc:ı sonra elde edilen kömür kırmama- M. SALAHATIIN reden bakacak oluyorlar. Ne gör-
kinesin Je parçalanarak takriben ıu eh'· sünler, tren, Çorluyu geçeli hani ol 
atta kısımlara ayrılacaktır: mu", nereley.r.e Edirneye girecek! ı. - 0110 mm. kutrunda 53 (1) Kumsal - Plaj karlığı, (2) • 

2- 10 20 mm. lrutnmda 5% Arıg _Saf, berrak, temiz. - Eyvah, gördün mü olanları! 
3- 20130 mm. kutnmda 7.5% Hepsini bir tel{işhr alıyor. Yal-
4- 30140 mm. kutrunda 7.5% ZAYI _ 3458 numerolu sandalcılık pla- nız, içlerinde bahfi!Şi alan kondük-
5- 40/ 60 mm. lruttunda 27.5% tör telm etmiyor.: 
" 60 k t ~- ,_......_ 48"' k~srnı zayi ettim. Y eniıini alacağımdan -r ._ mm. u nmwı.n 7-• ·ıc - Keyfinize bakın ,canım .. Bunlardan birinci ve ikinoi cins fahri- eskisinin hükmü yoktur. Sandalcı Mak-

larda, ü~üncü ve dördüncü cins margal· sut oğlu Yunus. (1883) - Nasıl keyfimize bakdım ya-
da ve salamandra sobala:rmda., mutfakta ha ... Edirneye giriyoruz. Halbuki, 
beı;inci cinsi küçük latloriferlenle, aJtın. - - - sen, bahd• veren zengin yolcuyıı cı oHı.i de büyük kaloriferler.de i&timal '(Heinrilı Koppenı) Şirketi olup İhhsa.sı •. .,. 
olun.ıh;!fr. dimyaca tarunmıttır. Çorluda indirecektin!. 

Bir ton lcömür<km ..ı.-"- meovat Sömi kııokun ıu hususiy.,tlerini bildir- Öteki gene aldırmıyor: 
---..~~ dikden sonra ameli tabadaki yapaC3ğr K ı· • bakı d d' cudıır: - ey ınıze n, e ım ya .• • i§leri ve faydalarını zikredelim: 

Takriben 1!00 kilogram kok Bunlar, tekrar rakının başına 
,. 45 kiloll'"am ham lmtran Siimi kok yanarl<en binli.ine yırprşma gererler. Bir de bu ara, birinci mev-

dığından içerisinden daimi olanık bava "' 
Bu 45 kilogram lartrandaın da: ki kompartimandan don para bir 

Takriben: 1.2 kilogram orta yağ cereyam geçmekte ve muntazam yan. 1 k L-.<... bunl~ 

'' 
3. kilo~ h--'" -~. makta, sönmek tehlikesi göst""'1lernekte )'O cu çı ıp0 uwiiıra çağıra ann I 

o·-- -• ,_ dir. Kömürün katram tamam~ almdı-
" 40. kilogram yollarda kııllanı- yanına ge:.yor: 

rulan katran. ğmdan 8~ ve duman bmıJanaz. Uzun - Yazıklar olsun sana! .. Ben de 
müddet muhafaza edildiği takdirde haı-

Aynca çııkım gazdan 7 kilo hafif yağ ıalanndım bir şey kaybetmaz. seni adam sandım da, ak!Şamdan ı 
..ı:ıe edilecdctir. • 1 

Hıilif yagdan da 3 90 benzol, %IO SOOıi kok, mangal veya benzeyeni yu- ış ısmarladım! Şimdi, ben ne yapa-
varlaıi<, ızgarasız kaplarda mangal kö- yı d tl benzin alınacaktır ki, bu benzin bahessa m a os ar ... 

'.ayyarelerde kullanılma11 emniyet ve- müru g&i ko{aylıkla yanar. Bunun için Kondüktörler """ırıyorlar. Fakat 
. tıpkı odun kömüründe oıduğu gibi ara· b T""T 

rır. sma biraz kağıt veya t:a:lııtıa parçalan a sefer, asıl şa1kınlık, bahşişı alan 
Elde edilecek katranın busuS}'eti ?U· koymak veyahut Ü'zenne biraz petrol kondüktörde!. 

Bugünkü 
ISTANEUL: 

program 
18,.30: Fransızca ders. 19: Monoloi Şebir 

tiyatrosu arlİ5llereinden Muammer bey. 19,30: 
Türk musiki netri.yat: (Ekrem, Ruten, Cev· 
det, Mustafa beyler ve Vecihe, Semiha hanım
lar.) 21,20: Ajanı ve borsa aberleri, 21,30: 
Stüdyo caz ve tanııo orkestra•'· 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18,10: Polonez mu:'!likiıi. - ~1'.usahabe .• 19, 

15: Aakert orkc-stra konseri, 19,45: Harbi u
mumi hatıraları. 20: Muhtelif 20,lSı Eski ıar
lurlar. 20,40: Tac11.nni (piyano ref&katile), 21: 
Mus habe. 21,02: Aktüalite. 21,12: Plak. 21,40: 
Popü!"r orkestr• konseri. 22,tS: Haberleı·. 
22,25: Hafif muıiki. 23: Spol" haberleri 23,lS: 

fetf"li neıriyat. 24: Munhabe. 24,0S: Dana 
plik)arı. 

686 Khz. BEl.GRAT, 437 ''" 
20,30: Madam Evıinya pİnlero•İçİn İttirakile 

opera parça1arından ,arkılar. 21: Jubliyana· 
dan nakil (opera Teya tiyatro.) 23: Haberler. 
- Salon kuartet konaeri. 24: Dana parçaları. 

175 Kbz. MOSKOVA, 1714 m. 
17,30: Muaa1ıabe. 18,30: Kn::tlordu için •eı

riyat. 19,30: Kolkoa neıriyab ve musikili pro·. 
sram. 21: Radyo piyeai ( muaikili) 22: Ec•ebı 
ne,riyatr. 

832 Khz. MOSKOVA (Stalm) 361 m. 
17: Karıfrk konaer. 18: Muaalıa.be. 22,30: 

Dan• muaikiai. 

823 Khz. BÜICREŞ, 364 m. 
13 • 15 Güİıdüz neş.riyatr. 19: Ha•• rn.poru. 

19,05: orkeatra 20: Üniversite. 20,15~ Rıtdyo 
orkestrasının de•amı. 21: Konferana. 21,15: 
Radyo orkeatrasının devu 21: Konfe rana. 21, 
15: Solist konser (•İyolonse1 ıol~) 21,45: M.u· 
aAhabe. 22~ Tapnni 22.JO: Klarınet ko~serı. 
23: aHberler. 23.30: KabTe.h.ane ko-rır.en. 

545 Kb•. BUDAPEŞTE, 550 m. 
21 : Küçük radyo tiyatrosu. 22,15: lmre 

Mayarı Sian takımı. 23,30: Caz o~estraaı. 
24,15: Piyano konseri. 24:25: Vereı aaaa takı• 

""· 
2o,20: Plak. 20,25: Rodyo pöye•i. 21,SS: Plak 

ZZ· Saat ayarı. 22.: Radyo orkestrası (taan• 
nili) 23: saat ayarı. 23: Son haberler. 23,15: 
Pli.k. 2l,20: Almanca son ha'berler. 

230 Khz LOKSEMBURG, 131>4 m. 

1 Ol •kJarnı. 20~: Plik • musahabe. 
spany · T ·ı· k ' 

2 l,20: Müsahab .. 21,40: . egannı ı onserın 

22. Pl~L 211 "Jn: Pıy•no -keman kon• 
der't'amı. · .... ~ 
aeri. 23,15: Daa• pli.klan. 

Ku. ViYANA, 507 m. 
20 40· Vere Schwnu ıtirak •e Eritl. Meller 

. ! · refakti\e tarkıla.r. 21,ZS: "John.n 
ın pıyano . . li tuoail 23,.40: Haberler. 24: 
Mestroy,, ısım · ,. 
Askeri konseri. 1,40: Plak. 

Kh•. ROMA C21 m.: 

21 45 Tltais isimli Masaenet'nin opeTUI. 

'Khy. ŞiMALi ITALYAN. G":UPU: 
21 ,30 Pli.k, 21,45 Bir perdelik pıyea. 22.30 

Senfortik konser. 

Istanbul biıinci iflaa memurluğun· 

dan: 
Muflis Arslan Fresko mahdumları 

ıirketi ile şürekası iflas masasına evvel· 
ce müracaatla alacaklarını kayıt ve ka· 
bul ettirenlerin ellerindeki vesaiki ve ve· 

kil olanlarında vekaletnamelerini hami· 
len ıehri halin yirminci pazartiosi günü 
saat on bire kadar memuriyetimize tev· 

di ve yapılacak toplanınada hazrr bulun· 
malan lllımdrr. Yevmi mezk\ırde hazır 
bulunmayan ve vesaiki tevdi ebniyenle

rin haklarının ziyaından mütevellit me· 
suliyeti hukukiyenin kendilerine ait o
lacağı son defa olarak ilan olunur. ( 1889) 

Jiilliyct 
Asrın umdcsi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 
Türkiye için Hariç için 

L. K. L. K. 
4- 8-
7 50 14 -

14 - 28 -

3 aylıi1 •• ıı • • • • 
6 " ••••••• 

12 " ••••••• 

-Gden evrak seri 'f'e.rı1mez.- Müddeti 
seçen nüshalar 10 kuruttur.- Gasete Te 
m•tbaaya ait itler için müdiriyote müra· 
caat edilir. Guetemiz ili.nlann m .. 'uli,. ... 
tini kabul etınM:. ııu ar.t:C'G~"-c.:.a.llr: d kü "d 

IV.evadi tayyare 170 dereceye Mar.dar%7 ö "p at»Şlemek kifayet eder. A eta dut yemis bülbüle dönen • 

Kaza ve 

y 
Kumpanyasına bir kere uğramadan siı;:orta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 4642 

il ya ··nakasası 
Nafıa Vekil tinden: 

Yeni İnşa edilmekte olan Vekalet binasının ın~~ 
men bedeli 40.000 lira olan Mobilya, Mefruşat ve tesısB 
kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. J'.!ı' 

Münakasa 5 Eylül 934 çarşamba günü saat 15 de tır· 
fıa Vekaleti Malzeme Müdürlüğü Makamında yapılaca!< Jş• 

Taliplerin tekliflerini cari seneye mahsus Ticaret O ii' 
sı vesikası ve 3000 liralık teminat mektubu ile birlikt~. ~ 
nakasa saatinden evvel Komisyon Riyasetine vermelerı ıc 

der. • • Jı 
Talipler bu husustaki şartnameleri (40) lira mukahı6I~3l Vekalet Malzeme Müdürlüğünden satın alabilirler. (4~ 

ililiahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Eskişehir'de Hilaliahmer Merkez anbarında 

1 
1 - Muhammen kıymeti (212600) ktınıf olan elektrik nı11J' 

zemesi 16 Ağustos 934 tarihinde. 
2 - Muhammen kıymeti (306000) kurut olan intaat malıll" 

mesi ve yeni, eski tahta vesaire 18 Ağustos 934 tarihinde· 
3 - Muhammen kıymeti (228000) kurut olan dikit makinll"ı 

!eri ve motorsiklet ve malzemesi vesaire 20 Ağustos 934 
tarihinde. 

4 - Muhammen kıymeti (138700) kurut olan muhtelif karY"' 
lalar ve teraziler ve matralar 21 Ağusta. 934 tarihinde. 

5 - Muhammen kıymeti (63000) kuruş olan kU\ltyü, Hindi•· 
tan cevizi elyafı, bez ve çuval parçaları 23 Ağustos 934 
tarihinde satılacağından taliplerin yüzde on pey akçele• 
r ile mezkur anbara müracaatları. (1872) 

• 
VAPURCULU 

TORK ANONlM ŞiRKETi 
1ST ANBUL ACENT ALICJ 

Liman Han, Telefon: 22925. 

lzmir sür' at yolu 
SAKARYA vapuru 

Her PERŞEMBE günü saat 
16 da Galata rıhtımından kalkar doğ· 
ru lzmire gider. Bu vapur her pazar 
günü saat 16 da lzmirden kalkıp 

doğru lstanbula gelir. 

Kara biga yolu 
Her CUMARTESİ ve ÇAR
ŞAMBA giinleri ıaat 20 de Top
hane nb tımından bir vapur kalkar. 
Gidiı ve dönüıte mutat iskelelere 
uğrar • 

lzmit yolu 
Haftanın CUMA, PAZAR, 

SALI, ÇARŞAMBA günleri 
bir vapur saat 9 da Tophane nhb· 

Uıküdar Hukuk Jıakiınliğinden : 

Halide H. tarafından Iıtanbul 1ıl 
hanede Karabaf mahallesinde Pi~ 
yerinde Şekerci Abdullah efenru ale 
açılan kaydın tashihi davasının tahıJ' 
bna giyap kararmm tebliğine ~ 
gehnediğinden davacının bu hmusl,Jıl1 
bitleri. • diıııleuerek davacı lıalide ff· 
ötedenberi tanıyıp Abdullah ef. rl 
bir kimse ile evlenmediği gibi tİJ'I ~ 

kadar hiç evlenmediğini bey~n ~ jf~ 
eylemişler ve davoacı da phiıt:J<s'ıl (f 

deleriden bahsile muamelei giyap ıı• ~ 
rırun ilanen tebliğini talep ve ol v~~ 
karar verilmiı olmakla tebliğindeıı j ıl 
ren 15 gün zarfında 5r itirazda bııl ~ 
madığı takdirde valnalen kabul t .·; 

addile icap eden kararın verileetS' 
dair olan muamelei giyap kararı J11~ ı; 
leybin ikametıga!ıırun meçhuliyetiııt t 

naen mahkeme divanhanesine taJllı·J.i' 
dildiği gibi keyfiyet gazete ile ele 1 

olunur. (1897) / 

Beyoğlu dördüncü ıulh bukalı: ~l 
meıinden : 

Ol'la ve hafif yağ 347 Şu izahtan anlaırlacağı üzere bugün adamcağız, mahm;,,rlaşan gözlerile - ı 
Lft 346 tıemeli atr:lan n.brika Türkiyede börçok yolcuya bön bön bakıyor. tım!. - · ----------
dır. miilmı ihtiyaçları 1<ar,ıhyor; mem:leke- Yolcu ela bir taraftan bağırmak- - Alay mı ediyorsun? işte ben Jmroz yolu 

ınmdan kalkar. Beyoğluncla Taksimde Leylalı: rl 
da (2) nmnaralı hanede sakin ~ı 

15-7-934 tarihinde vefat eden ~ı' 
çikanm vasiyetnamesi açılarak o• ·J 
tenfizine bşlanıruştır, kanunu ıned•"' 
538 inci maddesi mucibince bu 1'.":"~ 
nı:zı olanların ilan tarihinden ~ ~O 
bir ~y içinde Beyoğlu dördünCll fili 
hukuk mahkemesine müracaatlat' 

Elde edilecek kok fU lıeaahırı göste- timizi yalnrz ımai değil, iktrsadi - va· ta devam ediyor: burada, karşında duruyorum. Kon-
recrktir: tandaş!. .. ayni ~ada - mili ül· d k ·· b k k d • b' H PERŞEMBE ııünü Top-Derunundaki su miktarı takriben % 2 kül erine ul~tırıyor. Onnan.larınu:zı tah- - Ha .. Söylesen e.• ne susuyor- Ü tor, afını aşı yara erın ır er 
Mevadi tayyare takriben % 6 • 10 rip ede.ı iptidai teshin }Elk:ilferi - hem sun? Beni Çorluda neye indirme· diişünreye da:ıyor. ' hane nbt'mundan saat 18 de bir vn-
Kalorisi takriben 7200 • 7300 de yabancdanı muhtaç olmadan - tarİ· din? - Peki öyleyse iki saat evvel, pur kalkar. Gidi! ve dönüşte Geli!Jo. 
Rengı" ···-'- he kan·-·-•-. Bunun da --evi hazzı b l'l b' l l I 7

- .....-. ... _. Kondu""ktö"r k ,.a .. kın vap ava ı e ır i.kte Çor u Kta6ynuna Iu, Lap--ı..: ç ... nakkale iskelelerine Hikeoni hususiydi d '? leıi ....ı. ..., tabii dünya bııhnumım Tüıiı: h~ dü~ , f'l1 ın T r ce ...,...., 
Yt.rkanda yazdığımız .,.,..J:: f.abrika- acılıklanm «Zaltacaktır. ~.. veriyor: bırakhğım yolcu kimdi? ı uğrar. 

yı mcmleektimizde inta edecd.: Eınne SADREDDiN ENVER ·- Ben sizi Çorluda bırakmır Kulak MiSAFiRi .. _ımııı•---------ıııi 
~~~--~'"'!!'!!!!!!!!!!!~!!"!"!"'-------~~""!!"!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!~~~!!!'!!!!~~~~JI 

mu ilan olunur. ( 1896) 

M illiyet'in romanı: 52 

Herkes müteessir olmuftu. Hat-
• ta1 hanımın emrile Yeterin arka

MDdan kaymakamın evine gelen 
ve sokak kapısına kulak verip fer· 
yatları itilen Sansarosun bile gözle
ri dolu dolu oldu. 

Eve geldiği vakit hanımı ba,ını 
çatmı~, ebenin kızı ile kartı karşıya 
geçı.1:şlcr düşünüyorlardı. 

- Ne oldu Ali!? 
- A•·azı çıktığı kadar haykır-

dı, ağll'dı . 
- Neler söyledi? 
- Bey ağamın hırsız olduğunu 

eöyledi. Senin hırsız olduğunu söy
ledi. Ahmet dayının hırsız olduğu
nu ıöyledi. 

- Sonra ? 
- Eonra mı? Sonra .. Benim hır-

ıız olduğumu söylemedi! 
Bunu o kadar kuvve tli, çalımlı 

bir sesle söylemişti ki kadın fena 
halde icerledH~i halde se~ çıkara
madı. Çünkü Sansaros bu işte bir
çok şevler b liyordu. Ra.stıklı kat
larım k., 1-lırarak. dudakl..,rını bü-.. 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
zerek: 

- Herkesin attığı iftiraya kulak 
asılacak olursa bütün dünyayı hır
sız saymalı. diyebildi. 

Bu söz Sansarosu dütünceye var
dırdı. Öyleya, kendisi de hırsız 
değildi. Ama sonra hırsız diye diye 
hırsız o!muttu. Belki bunlara da 
iftira ediyorlardı. Kendi başına da 
gelmitti. Yakası kalkık paltolu 
mubassırın oğlu ağlaya ağlaya: 

- Sansaros çaldı. 
D iye iftira edip herkesi inandır

mamıtlar mıydi? işte bu kahpe 
(Yeter) de ağlamı,tı. Müdürün da
ma atılışına gelince; Sansarosu da 
suçsuz tavan arasına kapamamış 
!ar mıydi? 

Sansaros iki üç gündür sabah
tan ak,ama kadar öteye beriye 
koşmaktan çok yorgundu. Aııa o
dada sedir;nin ü <tüne uzanınca u
yudu. Gece yarısı mıydi ne? bir a
ralık garin bir gürültü ile uyandı. 
Kulak kz',.,rttı. Yukarı odada ses
ler vardı. Sanki, öylesine geldi ki 

hanım ablası ile ebenin kızı gület 
ediyorlar! 

Bu anlatılmaz itişme kakıtma, 
Sansarosu meraklandırdı. Acaba 
hanım ahla hasta falan olmasın 
diye yukarı çıktı. Kapının önüne 
geldiği vakit sesler durdu. içeri
den sordular: 

- Ali ! ne arıyorsun burada 7 
Hala yatmandın,mı? 

- Uyudum d:L-uyandım. Sesler 
itittim, hasta mısın diye sormağa 
geldim. 

- Hasta masta değilim. Daha u
yumadık timdi yataklarımızı seri· 
yorduk. 

Sansaros yerine inip yattı. Fa
kat itişmeye kakıtmaya benzer 
sesler, yatak sermesi sabaha kadar 
kQsilmedi. 

Erkenden kalktı. Taşlığı süpür
dü. Tulumbadan su çekti. Mangalı 
yaktı. Çay ibriğini üstüne koydu. 
Fırından ekmek almak için soka· 
ğa çıktı. Çartının köşesine gelirken 
korku ile sendeledi. Arkasından bi
risi var kuvvetile çullanmıttı. 

Acaba jandarmalar onu da mı 
yakalamıtlardı? Az kalsın ödü pat
lıyacaktı. Arkanna bakınca bir çığ
lık kopardı: 

- Haklı! 
Köyde bıraktığı köpek o'anca 

sevinci ile üstüne atılıyor, ellerini, 

suratını yalıyordu. 
- Nerden çıktın ölen? ! 
Demek Haklı Sansarosu unutma· 

mıftı. izini kollaya kollaya hafta
lar<lan sonra kasabaya gelmif, son
ra sadık dostunun ve efendisini ge
ne bulmuttu. 

Hanını ablası ekmekleri saymadı 
ğı için fırından bir ekmek fazla 
aldı ve onu eve gelinceye kadar 
Haklıya yedirdi. Hanım ablaya 
göstermeden içeriye aldı ve bo' 
kümese kapadı. Bir kırık testinin 
dibine su koyup bıraktı. 

- Ben gelinceye kadar burada 
kal! 

Atağı dan seslendi: 
- Hanım abla! Çay hazır. 
iki kadın llfağıya indikleri va· 

kit Sansarorun gözüne iki ter bir 
anda çarptı. Kadınlar çok renks;z 
ve yorgun görünüyorlardı. Hakları 
vardı, beyağası kaç gündür damda 
yatıyor. Onun kederi olacak. fa,Jcat 
öbürü daha mühimdi. Ha • 
nım ablasının kulaklarında 
salkım elmas küpeleri, par 
maklarında elmas yüzükleri, 
belinde gümü~ kemeri ve boynun
da iki dizi be'i birlik takısı yok
tu. Ha1buki onları her sabah uya
nınca takar, yatınca çıkarırdı. A
caba ~ece çalmrunnlar. Ama calsa
lar ,imdi böyle olmazdı. Tela, e-

derler, haber verirlerdi. Bir gün hanını köpeğin far";ı 
Sonradan anladı ki hanımı nesi oldu. Biraz hiddetli sordu. S 

var nesi yok çıkın edip bir yere ros korkarak cevap verdi: ~I 
gizlcmif. Çünkü ağızdan ağıza du· - Evde kimse yok ta. BeY' 

1
ot· 

yulmuttu ki malmüdürünün de ha- yok ta. Geceleri karanlık o~jl~ 
nımının da bütün mallarını devlet Ben onu köyden tanırım. Be 
alıp aylıklarını çaldıkları kadınla- eder. ıJı 
ra, çocuklara verecekmif. Bu cevabı hanım doğru ~~ıf 

Sansaroa yeni bir belaya çatını~ ve ses çıkarmadı. Artık 1-19); ~e 
tı: Çartı belasına. öteberi almağa günün günü doğmuştu. Pirıo ~ 
gittikçe, efendisine günde iki defa miği _ çok defa eti ile berıılı e Jr 
yemek götürdükçe ötedenberiden pi,memit kıyma, plavın tencer,,,_. 
seslenirlerdi: bi. .. Haklı arslan kesilmittİ· SıJrifı' 

- ölen Ali! hala mı o hırsızın ros bd'f kaldıkça Haklısına rıı:ı,v~ 
evinde çalışıyorsun? Doğru dürüst !er öğretiyordu. Onu srk sık •d,,_, 1~1 
bir kapı bulamadın mı? la yıkıyordu. Geceleri de o dv~ 

- Ali çocuk! Hey! Hırsızlara alarak kapının arkasına koY' Çii~ 
hizmet edeceğine bizim eve gel. erkan minderine yatırıyordu· ııor 

- Sana yılda altı kayma vere· kü Sansaros hala karanlrktaJI ,ıi 
yim, benim dükkanda çalışır mı- kuyordu. Karanlık ona ıbir 1~ r•f 
sın? Orada kalırsan sen de hırsız- hava olarak gelmiyordu .. 1':ii~' 
lık öğrenirsin. !ık onu sanki bir pençe, bı_rb. ıı•' 

Sansarosa kalsaydı çoktan çıka- bir elbise, maddi bir örtü gı 1 

caktı. Fakat bu rahati nerde bula- lıyordu. bef 
cakt? Hanım bir yere çıkmıyor. ı.....::...ı d .,._ı.·deJI fi Hele uuıı;~uıer e. .c.-ı tı e 
Günü gecesi yukarda ebenin kızı , akııam alt kah kadınlar üst .k&"iııl;' 
ile geçiyordu. Sabahlan ebe geli- diler doldururken 'imdi bıÇ _ 1 ,ıı~ yor bir iki kap yemek pifiriyor, bir . · 17 11 
sahan da kendisine alıp gidiyordu. gelmiyordu. Bir teYlerını t .,etf 

Mutpak açık, dolaplar açık, her sınlar diye mi ne? Bereke ~ 
yer açrktı. Sansaros istediği gibi- Haklıya artık korkusu ~alll~: 
yiyor, içiyor ve çaldığı köfteleri, tı. Gece yarısı bir ürpretı ge 

Yahni kemiklerini, helva artıkları - Haklı! .ı· / 
_ Bitmeuı · sevgili köpeği Haklıya l:a.fıyordu. 
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Lcipzig radyosu 
Ve Türkiye 

Son zamanlarda muhtelif Avru
~'',,k;1yolarında memleketimiz 

1~. nda konferanslar verilmek -
ıl ır. Verilen hitabeler şu nokta • 
an elı-mmiyeti haizdir ki bunra

rı mikrofonlardan söyliyen zevat 
lanın- • l •uuış sıma ardır. 

. Alman radyoları bilhassa bi
İ'rrıle son zamanlarda alakadar o
llp hakkımızda Alman milletini 
~n~r,. etmekte ve bizi bugünkü ol-
811«umuz gibi tanıtmaktadırlar. 

ıı husuua Leipzig fehrincle bula
nan Docent Dr. Herbert Dada e -
Peyce Leipzig radyosu mikrofonu-
nu . • 

1fgal etmektedir. 
Bundan takriben iki hafta evvel 

~u~aileyh bu kuvvetti radyo mer-
e:ı:ınden "Yeni Türkqe,, ünvanlı 

~e tam. yarım saat silnın biJ- kon· 
erar:eında memleketimizin siyasi 
Va:ı;iyetinden mükemmel bir suret
le baflıyarak nihayet bugünkü 
lahne hayatımıza tema& etmiş ve 
k~lıne hayahnın da Türkiyede te
d lllnül ettiğinden ve artık asri bir 
~vleı haline giren Tilrkiyedeki, 

rOı:önüne getirdiğimiz eski kıya,. 
etlerinin yeni genç Türklerin an. 

cak tiyatrolarda göre bildiklerini 
';"l~tmıştır. Bunclan bafka fen a • 
b~ınde Türklerin iftira.kinden ve 
ugünkü itfaiye ve bazı diğer M.ti

)'~~ların tamamile bir Avrupa şeh
'1rtden farkı olmadığını söyi"edi. 

Dr. Herbert Duda bu konferan· 
11nın sonunda yeni Türkiye için 
~e ~adar uzun söylese bu memle-
etın kültürünü anlatmıya kafi gel 

"!iYeceği için mütebaki hi.tabele • 
l'ıncle gene Türkiyeye temas ede
ceğini bildirerek hitabesini bitir
"1istir . . 

Hatip sözünde durmuştur. Son 
!relen ve bugün dercettiğimiz Leip 
:ı;ig programlannda ayın 21 inci nı 
lı günü akşamı lstanbal saat:le 
tam. 20.30 da ba alimi gene dinli
Yeceğiz. Bu seferki konferansı da 
!rene ayni baslık altında "Modern 
7' iirkiye,, dir.' Almanyada takri • 
ben cu~ milyon radyo abonesi var 

~'.'· Bir evde vasati dört kişinin 
~n!ediği hesap edilse 25 milyon 

f1 radyo dinlemektedir. Alman
ranın göbeğinde olan 100 kilovat
;~ bı. kuvvetli merkezin cuıgari üç 
l 0 rt milyon kimse tarafından din
l~cliği kabul edilecek olsa mem
k'hetim.:zi çoğunun tanımadığı ba 
n''"•elere tanıttığından dolayı Dr· 
ıl u~a'ya samimiyetle tqekkür e 
erız. 

Turgut MİTHAT ..... z 

MILl.lYET ÇARŞAMBA 15 ACUSTOS 1934 

Musiki meraklılarına müjde 
İstanbul radyosunda Tango ve vals 

besteleri müsabakası 

Viyana radyosunda 
Olan hadiselerin 
Tafsilatı 

htanbul radyosu dinleyic:deft !cin 
bir musiki beste müsabakası açtı~ 
hopmördcn İ§iltik. Evvelki gün ak
pm müsabaka §artları mufas:sal ola.ırak 
radyo 1le ilan edilen bu miisabaKa men· 
k!cetimizin musiki meraklılan ve bil
Unıum radyo meraklıları arasmda mem
nuniyeti mucip okı.cağrna şüphe yok
tur. 

Son zamanlarda bazı Avrupa ra.dyo
lanncla da böyle müııabal<ahıırm yeprl
mıııkta olduğunu &'eçeıolerde brileri
mize bil~ 

l • ' "' .. ";:; J ijl '· • 
• 4 

• 

· I 

• 

Ba akfU1n Viyana radyonmdc fC1rkı 
11öyliyecek olan Vera Sch111arz; 

Radyo ~eti bu ~ mıii..a...krJu 
çnasile musiki alemine büyük bir 
hizmette bulunmuş oluyor. Maddi fe .. 
dakarlddar ile yaprlan bu müsabakanın 
ıu noktadan pdc büyiilı: -"' yanır
ltklan vardır ki, her tnu8İki amatörü 
gayret sartederek en iyi bir beste VÜ· 

cuda getirmekle memleketteki muWri 
kabiliyetini meydana çıkannağa ve::~le 

,teşkil edecektir. 
Müsabakaya yalnız Türk vatandaş· 

lan iştirak edebileceklerdir. l'vlüsabaka 
iki krmu ihtiva etmektedir: 

1 - Herkes istediği kadar eser gön· 
dermekte serbesttir. 

2 - E·serler vals ve tango oevı

lerinden ol:ıcaktı:r. 
3 - Müsabaka 934 senes.i eyılülü

niin wn gününe kadar şirkete gelmİJ o
l.an eserler M"asmda Y'l'Pda<:alotn·. 

4 - Müosııb..ka yalrnz Türk vatan
daşları arasmdadO'. 

5 - Eserler piyeno ve ~ır... İ· 
çin olacaktır. 

6 - Es..-l~r hiç bir yer.le i§itilniş 
olmamı\ parçalart!.an mürdd<ep o1a<:ak· 
tır. 

7 - Ra<lyo şirketine gönderiJeı,ek 
bu bestelerin zarlı ü-zerme (Mu.iki mü
sabakası icin) kaydı tlave edi:lecdrtir. 

8 - l~im, adl"M gayet vazrlı ola· 
rak yazıbor<k ve IMr de fotognıf gön
derilecektir. 

9 - lstımbul konservatuvan mual
limlerinden Mesut Cemil, Ceuıal Reşit 
Beyler ile l.asinski Beyden m'irokkcp 
bir jüri heyeti gönderilen bestelerin 

teknfk cihetini 1etkik edecdder ve mü
sal>aka tartlanna uygun olanlar İstan
bul radyosunda birer, birer neşredile
rek intihaba herkes iştirak edebilecek
tir. 

10 - Eserler radyo ile neşred.i.1-
mezden evvel notalarile birlikte ( Olim
piyat) spor mecmuasmm iki haftaki 
DÜ•halarında intişar edecek ve birer 
numara alıı.cakbr. 

11 - Muvaffak olan üç tango ve 
üç va!ls ioı;Tn birincilerine 50 §er, ikinci
lerine 30 zar, üçüncü gelenlere de 20 
şeN!en 200 lira nakti mükafat verile
celı:tir. 

Müoahakaya iftirak edecddcr bazı 
ııılcııamJar İstanbul .. adyosunclan neşre • 
dilecek şartları dinlemelerini tavsiye e
deriz. 

Görülüyor ki radyo şirketi annonize 
edİlnti1 mu.ikinin taammümü için bü
yük gayretle çalışıyor. 

Hakikaten ilk gÜnlerde tüncçc söz
lü ~o ve aair eserkri:n annoatize e
dilmiı §ekli, orkestra ile çahnması ku
laklıanmrza biraz yabancı gelmiş gibi i
di. Çünkü türicçe sözlü musikiyi dıWna 
melô.nokıol<k nağmeleri anı.smda ve ut, 
keman ve saire gibi musilııi aletlerile 
dinlemeğe alrfllllı bufonuyorduk. Bir, 
ilki tecrübeden ve bilba&Sa NınvUah 
Şevket Bey ve Bedriye R..Hm hanıını 
gibi kıymetli aan'at:karlıanmrztn kudret
li tegannil.erini dinlediı.ten eonra gü
:zıe.I Türk dilinin ve güzel Türk mw;i. 

kisinin armonize edibniı ~ zevk 
ve nefaseti gördük ve abşt*. 

Radyo p.ket:inin bir senedenberi aç
tığı bu çığırda devam edilirse ve Ce
mal Reşit ve Ekrem Reşit Beylerin 
-'>nemize hemye ettikleri eserler bi • 
ribirini takip ederse, ümit ederiz ki çok 
yalan.da musiılcimiz bugünün ihtiyaçla.. 
rma cevap verecek zovki ve ahengi t&o 
min etmİ§ olur. 

Bombayı dinlemek ister misiniz? 
Bulunduğumuz yaz aylarında 

kısa dalgalı Bombay radyo istasyo 
nu 31,36 metre ve VUB işaretli ref 
lektörlü antenile haftanın muhte
lif günlerinde A vrupadan işitile
cek bir program ne~retmektedir. 
Makineleri kısa dalgalı postaları 
almağa müsait olaiı karilerimize 
orijinal bir Şark musikisinden mü
rekkep olan bu neşriyatı diı:ıleme
lerini tavsiye ederiz. Ne,riyat ak • 
'8M Üzerleri İstanbul saatile 17 i
le 18.30 arasında yapılmaktadır. 
Parisin yeraltı treninde radyo 

Paris'in yeraltı (Metropolitain) 
trenlerine son zamanlarda otobüs
ler tarafından rekabet edildiğin • 
den mezkfır idare otobüslere kar
şı mukabil rekabet çarelerini dü
şünürken ilk hatırına gelen ara.ha 
!ara radyo aleti koymak gelmi• ve 
bunu tatb'k etmiştir. Paris radyo
larının gündüz neşriyatını yeraltın 
da dinlemek fırsatım bulan bir -
çok kimseler bu nakil vasrtasını 
tercih ettikleri görülmüştür. 

25 temmuz 934 günü Viyana 
radyosunda cereyan eden hadise
leri hulasa olarak bildirmittik. Vi 
yana radyosunun mürevvici efkrıiı 
olan radyo mecmuasının bu husus
ta verdiği izahatı tafoilatile ve ay
nen kaydediyoruz. Stüdyoya ait 
vukuat günü çekilen fotoğrafla

rı da dercediyoruz: 

Batvekilin katli esnasında _. 

Vukuattan sonra: Viyana nulyosanun 
Ronach atüdyo dairesi ikinci bir taar
ruz; ihtimali endişesile böyle tel ÖrgÜ 
ııe askeri kııııoetlerle madalaa edil-

mekte idi. 

saat 13 çe doğru - 14 silahlı yıl
dırım aüratile Viyana radyosımun 
şehir dahilinde, Johannesgasse' • 
deki büyük stüdyoların bulundu
ğu dairenin iki kapısından içeriye 
girmişlerdir. Kapıda nöbet bekli
yen polis memuru öldüriilmütfür. 
Bunun üzerine burada ne aradık
larını soran radyo idaresinin tofö
rü Czermak ta öldürülerek üst 

25 Eyliil giinü Johannesgttsse'deki 
Viyana radyosunun amplifikatör dai
resi böyle tahrip edilerek işlemiyecek 

bir hak getirilmiştir. 

kattaki amplifikatör ve yanındaki 
stüdyo dairelerine girilmiştir. Bu
rada vazife ha.tında olan spiker 
rovelverle tehdit edilerek Dr. Dol! 
fuss'un irtifa ettiği ve yerine A • 
vuıturyanm Roma Sefiri Rintelen' 
in geçirildiği söyletilmiştir. Bu es
nada bir radyo temsilinin tecrübe
lerile m~gul olan artistler ile rad
yo 'irketinin memurları kısmen 

stüdyonun karşısındaki büfeye, 
kısmen de büro odalarına kapatıl
mı~lardır. Bundan sonra sokak ka
pıları kilitlenmiş ve batında bir 
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21,30: B'"'driyc Raia hanımın ittirakile caz ve 006 Khz. BELC:RA T, 437 m. 

haberler. 22,12: Piyano - lr:em.an - tarannili 
soliat konseri. 23,15: Dana muaikisi. 23,15: 
Da.ns musikisi. 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Gündüz netriyah. 19,05: Hafif mu

aiki. 20: oKnferans. 20,lS: Radyo ork*atraaı. 
21: Konferans. 21,15: Viyolonsel konseri. 21,45 
Konferans. 22: Taııanni. 22 30: Ktı.rw•ık solo 
23: aHberler. 23,30: Kah•ehane konseri, 19 Ağustos Pazar 

::l'ANSUL: 
l~ .la: Plik. aeıriyab. 19,20: Ajana haber: 
it · 1&.Jo~ "fW-lr.. musiki netriyalJ: (Kema.aı 
ti~a.t, M«-aut C-.nil. Muzaffer be7le.r •e Ve
tle e, V"edia Riu ban.nnlar.) 21.20: Ateı - Gü
ıı.-' ktılül:ıünden nakil. 21,30: Orkeatı-a karııık 

Otı-.. rn ts l(İ,,, BUDAPEŞTE, 550 m. 
lel\ •15: Btıdapeıte hay.anat bftbçesind@n nak
CA,N ~ascarninin ••cAVALLER.1A. ~us:ı
ıa 1S A.,. operaaı. (MM"ia Nemcthuı ıthralcile.) 
~ •lih<ırll!t'. 23,45: Sigıı.n. musikisi. 
ıı. Khz. BELCRAT, 437 m .• 

~I~ Orwwa peırçalan. 21,30: Rekliınlar. 21,40 
I>-.Q 22: Koro konseri. 23: Haberler. 23,.20: )).,ti: t<llkları. 23,50: Kah.•ehane koose\"i. 24,31> 

,,_ Plaklan 
-<.ı K . 
ıo 

1 
hz. VARŞOVA, 1345 m. 

liıt t_ 5: llafif musiki - Muhtelif. 21,12: So
''-h•h lanrü1i knnser. 21,50: Haberler. 22: Mu
......_ ~ e, 23,30: Hafif musiki ve dans parçaları. 

823"k:ahftbe. 24,05: Dana muaikiai. 
18,ıs. hz. BU KREŞ, .3~ m. 

I>-.11 , • Romen muaıkiaı. - Muaah.abe. 19 05: 
it, b'ttıltl_~~ikiai. 20,30: Konferans. 21,15: Belçi· 
~: li •ı ıııi. -Spor. 22,10: Romen muaikiai. 
tıa.ı..ı."•trler, 23,30: Lidoi kaplıçalanndan 

"l&s )( Onter. 
. 18.~s. hz. LEIPZIC: 382 m. • 

t•te. 2Q • Operetlerden p11.rçalar. 20.25: Aktiıa
ue.-ıt'r ,·IQ: Spor. 21: Aktam muaikiai. 23: Ha-

713 0~ Spor, 23,.ı:O: Cec• mu•ik.isi. 
4!:1,45, "· ROMA, 421 m. 

2'ı: liab Bıındo m1%1ka. 23: Kantık konaer. 
Şt~A •rl..,r. 
21.JO, 1d iT 4L YAN CRUPU' 

l'tıtı:•ik.is· ç P«-rdelik temail. Mütealaı,en dana 
2'rı K 

t !"ı?iliı: h:;ı:k .LOKSEMBURG, l~'I m. 
1 

"" ln ... 11

1. l•mı. 21: Dans muaikiai. 22: Ka
•~r· "1 ı:t mo 'I · · 23 H ~ı ik' k ı. 23.:t(). •ı '-Uı. : an mu•· ı on-

S92 kJı · D11 ns musikisi. 
~1.05 . ..;· Vly ANA. 507 m. 

~e. 23:. Akurıut"artrnden naklen senfonik kon• 
0tı.ıt-rin d ~a.rn mu!:ildsi.. ;''l,30: Haberler. -
175 kh r,.. mı. 24.40: Pl.nk. 

1·121, l\k'· 1110SKOVA, 1714 m. 
' ,,1 , 11 "1 kon · (T 

'11 lerd • •erı ıt_q:ı.nnili). 22: Muhte-
fi32 l<h 9 neırı\'at. 
ıı,Jo, ;; MOSKOVA (Stal;o) 361 m • 

""' musıkisi. 

ısl' 20 Ağustos Pl'zartesi 
ıs~NBUL, 

~ : F'ra . '"•fırıd._ nsı~ca ders. lq: Dr_ AH Şükrü B 
~)'•b. Eb konf•-nns. iP 10: Türk muailı:i net~ 
~l. Şeref et'b' R.u•""• C•vrt ·•. K""'"lnİ lAT-
~lar.)' it '"~•m beyJer •e Vecihe, Beb:aa 

,.....,. A.Jaa• •• bor... haherl.ri. 

tanro orkeatrası. 
545 Kht. BUDAPEŞTE, SSO m. 
?'\ 1n • R ... ,l··o t:., .. ,".._ .... "Kral Stefan,. 2:?,10: 

Haberler. 22.41'\~ F .· ... " ' •esinde epera or-
kestrası. 23: Siıan musikisi. 

686 Khz .. ,_ ... m. 

20,30: Radyo orkestrası. 21,20: Rekl~m-
lar. 21,30: Pli.k il• Pucinini "MADAME 
BUTTERFLY,, operası. 

223 Kh. V ARŞOV A, 1345 m. 
21,12: Hafif musiki. 21,50: Haberler. 21,12: 

Popüler orkestra konaeri. 23: Umumi harbin 
ili.nı. 23,15: Hafif muaiki ve dana parçalan. 

823 Kh:ı:. BUKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Gündüı: netriyatı. 19,0S: Karıtık kon

ser. 20: Konf~rans. 20,15: Konserin de•amı 
21: Konferans. 21,15: Oda musikisi. 21,45: 1'1u
sahabe. 22,30: Keman solo. 23: Haberler. 23, 
30: kahvehane konseri. 

785 Khz. LEIPZIC:, 382 m. 
19,20: Karıtık neıriyat. ~o.35: Musahabe. 20, 

SS: Kültür propArandası. 21: Serciden nakil 
23,20: Haberler, spor. 

713 Khz. ROMA, 421 m. 
21,45: Campariden naklen konser. 22,45: 

Musahabe. 23: Dana muaiki~i. 24: Son ha-
berler, 
ŞiMALi ITALYAN C:RUPU, 
20,30: Karııık konser. - Musahabe. -Pl&k 

21,30: Musahabe .. 21,45: Campariden naklen 
konser "l"' "ti: Musahabe .. 23: Oda mus:kiai. 
24 Haberler. 

230 Khz. LUKSEMBURC:, 1304 m. 
ltalyan ak~.11mı. 20.'.':5: Opera muaikisi. 21: 

D~nya haberi ri. 21,35: Opera p11.rç~ları, 21,50 
Pıyano kon,.t'"ri. 23,30: Dans pl8.k1an. 

5~2 Khz. VIY ANA, 50 7m. 
20 J.ıı:;: H_aberler. 20,45: AJ~t,iialite. 21: Kuar

t~t konser~. ~: St, Strfan gecesi, müteakıben 
Sıı;ın musılnu. (Buda~e,teden naL.;I.) 23,45: 
Orr kon.,eri. 24.45~ P!rk. 

174 Khz. J\.10SKOVA, 1714 m. 
11: Sabah k<"lnat'"rİ. 16, 15: ~1:uaikili !lOCUk 

ne,riyatı. - J\.1uın1ıabe. 21: Akıam konseri. 
( plİlk.J 22: Muhtelif dill~rde neıriy•t. 

832 Khz (SıaHJ 361 m. 
22,30: Dans musiL-' :. 

21 Agııstos Sa'ı 
lSTANl'UL' 
1~30: Plak ne•rİyatı. 19: Mesut Cemir b. 

tarafından çocuklara maeal. 19,30: Türk mu
siki neıriyab: ,(Stüdyo ııa.z heyeti ve Yatar 
B., Emel H. Mefibe ha,,ı,.-.lar.) 21,20: Ajanı 
ve borsa baherleri. Z1 .30~ Stüdyo orkestrası. 

545 Kh" BUDAP,..ŞTE, 5"0 m. 
2~45: Bud.ape şt,. '·on~er orkestraaı. 22: Ha· 

berlftr. 22.,50: Sirn.•ı muıiki i. 2~,15: Havs ra· 
P~?-~U.- !3,20: Viyo!o.ıs~I kon5cri. 24: Da.na mu
suuaı. 

21,20: Muhteli.f ı.ı.rkıla.r. 21,50: Radyo piye
a,İ. 22,30: ft.adyo orkestrası. ( opeı·etler.J 23: 
Haberler ••· 23,15: Orkestra refakatile popü
ler tarkılar. 23,45: Dans pli.klan. 

223 Kht. VARŞOVA, 1345 m. 
20,15: Piyano masilı:isi. - Musahabe. 21,12: 

Plak (taganni) - Musahabe. 21,55: Viyana
dan naklen Polonya musikisi. 23,30: Konfe
rans. 23,45: Dans plilkları. 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Gündü% ne,riyab. 19 05: Karıtık 

konser. 20.30: Oni•ersite. 20,45: Pl&k. 21: Kon 
ferans. 21,15: Senfonik konser. 22: Musahabe 
22,15: Senfonik konserin de•amı. 23: Haber
ler. 23,.30: PIAk. 

875 Khz. LEIPZlC:, 382 m. 
21: Haberler. 21,10: Saar. 21,35: Milli ne•

riyat. 22: Senfonik ak~am konseri. 23,20: Ha
berler. 23.SO: Beelho•enin eserlereinden •o• 
natlar. 

713 Khz:. ROMA, 421 m. 
21,45: "GUARANY., isimli Conezin eaerle
rinden 4 perdelik opera temsili. Mütealc:ıheo 
son h.a~rler, 
ŞiMALi iT AL YAN C:RUPU, 
21: Musahabe. - Pl81r. 21,45: Bir perdelik 

temail. 22,30: Musahabe. - Senfonik lconaer. 
230 Khz. LUKSEMBURC:, 1304 m. 
L~1k.s~mburı ~k,amı. 20,40: Lüksemburs 

musı.tuı. 21: Dun ya haberleri. 21,20: KArııık 
orkestra konseri. 21,35: Musahabe. 21,40: K"
rı,ık konserın do•amı 22: Asker~ muaiki. 22,30: 
Radyo orkestrası. 23,30: Dana pli.kları. 

592 Khz. ViYANA, S07 m. 
20,30: Haberler. 20,40: Radyo orkestı-ası. 

22,30: Musahabe. 23,0S: iktisadi neıriyat. 23,30 
Haberler. 23,50: Eaperantoca neıriyat. 24: 
Viy"llonsel konseri. 24,25: GPce konseri. 

171 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
11,15: Sabah konseri. (operetler.) - Musa

habe.~~(\: Kı_ı:ıl~rdu. için ne,riyat. 21: Edebi .. 
yat. 22; t:.cn•bı d,11,.rıende neıriyat. 

832 Khz. MOSKOV A, 361 m. 
22.30: Dans musikisi. 

22 Ağustos Çırş~mba 
ISTANBUL' 
18 30: Fransızca der1;, 19: PIRk. 19,30: Türk 

musiki netriyatı: (Ekrem, Ru,f'n, Cevdet, 
Mustafa Nectai, Şeref •e Vecihe, Semiha ha· 
n~ı::•l•r) 21,20: Ajana haberleri •e b::ı.rsa. 21,30: 
Studyo caz ve tanl"o orkestrası. 

: 45 Kh:a:. __ DUD~PEŞTE. 550 n1. 
. ~0,SO: Studyo t•yatrosu. 21,40: Dans musi· 

kı,ı, 22,35~ Habt'"rlt'"r. 22,45: Yaylı sazlıı.r heyeti 
23 50: Pli\k. 21.30: 5:,..~n musik'.ai. 

685 Kh,, BELC:RAT, 437 m. 
2l: Jüblivana.dan nakil. 23: Habt'"rİel'". :_"3,15: 

Kal-v~hane konseri. 23 50: D-.nı pli.kl:ılrı. 1 
2n Kb VARŞOVA, 134< .., 
21,12: Hafif musiki, mandol:n orekstrau. -

' 

875 Khz. LEIPZIC:, 832 m. 
19,20: Mıt.ndolin musikisi. 20: Skeç: Der 

Bra•e Me.osch denkt an sih aelbst zuletzt.,, 
%0,30: YENİ TÜRKİYE (Doçent Dr Herltert 
Duda tarafından konferans.) 21: Haberler. 
21,10: Dans musikisi. 23,20: Haberler. 

713 Kh" ROMA, 421 m. 
21,45: Karı•ık konser. 22,30: 11Sosno (ma 

forae no),. iaimli bir perdelik piyeı. 23: Dana 
musikisi. 24: Haberler. 
ŞiMALi iT AL YAN C:RUPU 

"S' .. ı· p· ' 21,45: ı,, ısım ı ıetro Mascaıninin eser-
lerinden opera temsili. Mütealaben dan• mu
sikisi . 

230 Khz. LUKSEMBURC:, 1304 m. 
Belçika ak tamı. 20,35: Pl&.k. 21: Dünya ha· 

berleri. 21.20: Pl&k. 21,35: Muaahabe. 21,40: 
FIUt musikisi. 22,15: Filbnrmonik konser. 22,45 
Senfonik pli.klar. 23.20: Dans plakları. 

592 Khz. ViYANA 507 m. 
20,40: Haberler. vesaire. 22: Polinya musi

kisi. 23.30: Haberler. 23,50: Oda musikisi. 24, 
30: ıec.e musikisi. (Pl.i.k) 

171 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
11,15: Amele konseri (Pli.le) 12,10: Musaba-

• be. 1S,30: Kı:ı:ılordu netTiyab. 21: Aktam mu
aikiai. 22: Muhtelif liaanlarda ne,riyat. 

832 Khz. MOSKOVA, (Stalôn) 361 m. 
22,30: Dan• musikisi. 

23 A':ustos Perşembe 
ISTANBUL: 
~8,30: Plik neıriyab 19,20: Ajaua haberleri. 

19,Sl>: Türk musiki oeşriyab. (Kemal Niyazi 
Azmi beyler ve Hayriye, Müzeyyen hanım· 
lar.J 21: Selim Sırrı bey tarafrndan konferans. 
21,30: Nurull:ıh Şevket •e tarafından taranni 
ve Stüdyo orkestraar. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, SSO m. 
21,lS: Salzburgtan nakil. 23,05: Son haber· 

ler. 23,25: Sigan musikia.L 24,15: Da.na muai
ki!'i 

686 Khz. BELC:RAT, 437 m. 
21,15: Salzburrtan nakil. 23: Haberler Vs. 

Mulcco..kıb~n kahvehane konseri. 24, lS: Dana 
plikları. 

223 Khz. VARŞOVA 1345 m. 
20,15: Operet ve serenetler. - Musahabe. 

21,12: Piyano, orekstriil. •e tagannili hafif mu
siki. - 1-f:aberfer. 22,12: Popüler konseri. (ta-
8Annili.) 23: Musahabe. 23,15: Dan• musi• 
kiai. 

823 Khz. Bükreı 364 m. 
13 • 15 GÜndüı: neıriyab. 19,05: Karııık or

lreatr;,. konseri. 20,15: Üniversite. 20,45: Leon· 
"kavallnn\~n uPalyaço,, ve Ma<"P..-•İnin 'Ca.-al
leia Ruıticana,, operaları. 

875 m. Kht. LEIPZIC: 832 m. 
20,35: Konferans. 21: aHberler. 21,10: Ne· 

Pek yerinde 
Bir karar 

Çekoslovakyada radyo o kadar 
tekemmül etmiştir ki kahvelerin 
ekserisinde ve birçok gazino ve 
parklarda musiki takımlarından 
ziyade büyük hoparlörlerle radyo 
neşriyatı dinletilmektedir. 

Bazı gazinoların son zamanlar
da hariç memleketleri dinlemeyi 
tercih ettikleri görülmüştür. Umu· 
mi olan yerlerde yabancı neşriya
tın dinlenmesi münasip görülmedi 
ğinden Çek Hükfuneti nefrettiği 
bir tamimde böyle umuma verile-
cek radyo konserlerinin yalnız 
Çek radyolarında verilecek konser 
!erden ibaret olmasını etınretıniş 
ve yabancı yerlerin ancak evlerde 
dinlenebileceğini bildirmişlir. Ya
bancı memleketlerin dinletilmesi 
istendiği yerler için tirketten ay 
nca müsaade alınmak lazımdır. 

lstanbul radyosunda 
Çarşamba ak'8mları saat 19 da 

kendisinin hazırlamakta olduğu 
bir monoloğu söylemekte olan Şe
hir Tiyatrosu aıli:istlerinden Mu • 
ammer Bey artık radyoda işit;lmi
yecek ve bunun yerine şimdilik 
gramofon plakları neşredilecektir. 

kaç kifi bekletilmittir. Bir kaç 
dakika sonra vaziyetten haberdar 
olan polis kuvvetleri zırhlı otomo
bil, makineli tüfek ve süngülü si
la.lılarile radyo binasına mütevec
cihen hareket etmiştir. 

Suikastçılarla zabıta kuvvetleri 
aras-ında harp zamanlarını andı • 
ran bir silah mücadelesi başlamış
tır. Zabıtanın radyoyu işgal etme
si için iki buçuk saat uğraşılmış ve 
nihayet asilerden bir ölü ve birkaç 
yaralı olduğu halde hepsi yakayı 
elevermi~lerdir. Zabıta kuvvetle
rince büyük zayiat olmamıt, ancak 
bir kaç kişi hafif surette yaralan
mıftır. Asiler esir edilmezden ev
vel stüdyo dairesile resmini dercet 
tiğimiz amplifikatör kontrol dai -
resini kullanılmıyacak halde tah· 
rip etıni~ler, bomba, silah ve sün
gü ile d~lik deşik ve altüst elmit • 
\erdir. 

Hükfunet kuvvetlerinin tekrar 
eline geçen ve herkesin haber bek
lediği bu en mühim neşriyat vası
tası işlemez bir halde idi. Fakat 
Bizambergteki a~~ı mürsileye bir 
şey olmadığı gibi Ronach semtin
de Viyana radyosunun daha lıir 
stüdyosu bulunmaktadır· Müdiri . 
yet dahil ve hariç dinleyicilerini 
vaziyetten hllberdar etmek için ev 
vela L\nz radyosu ve sonra Ro -
nach'taJ,i stüdyodan Viyan.ı mür
silesi :i7erinden neşriyata. de~·am 
edilmiştir. 

Yapılan tahribatın büyiikliığün
den büyük stüdyonun tamiri bir 
kaç hafta sürecektir. 

ıeli. muaikili ka.rı,ık n~ıriyat. 23.20: Haberler. 
713 Khz. ROMA, 421 m. 
21,45: 11PRIMAROSA, ,isimli Pietrinin ope-

ra temsili müteakıben aon hıt.berler. 
ŞiMALi !TAL YAN C:RUPU, 
21,45: Opera temsilini nakil. 
230 Khz. LOKSEMBURC:, 1304 m. 
Alman akıamı: 20,35: Taganni. 21: Haber-

ler. 21,20: Karıtık Alman musikisi. 21,35: 
21,35: Konserin devamı. 22,10: aKntık konser, 
23: Oda musikisi. 23,35: Dans pli.klan, 

592 Khz VIY ANA ,507 m. 
20,05: Haberler. 20.2!): Föyton. 21,15: Viya .. 

na filharmonik takımı. 23,0S: Radyo or\ı;eatra
aı. 23,30: Haberler. 23,50: Konserin devamı. 
24,45: Gece musikisi. (Plak). 

171 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
11,15: Sabah konseri. - Musahabe. 18,30: 

Kanıık 1 onser: 22: Muhtelif dillerde neıriyat. 
832 Khz MOSKOVA, 361 m. 
22.30: Dan. musikisi. 

24 Ağustos Cuma 
ISTANBUL' 
12,30: Pl&k. 18,30: Plik neıriyab. 19,20: 

Ajan• haberleri. 19,30: Tiirk musiki netriyab. 
(Ekrem, Ruıen, Ce.det beyler ve Vecihe, Ne
dine, Nazan Feridun h.arumlar- Ovrik efendi.) 

:l:l.20: Ajan• •e borsa haberleri. 21,30: Rad
yo orkestrası tarahndan hafif musiki. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,45: Liaztin. nadiren çalın.an eserlerinden 

piyano konseri. 21,45: Haberler, 22: Opera or· 
keatrası. 23,15: Hava raporu. 23,20: Plak. 
24,: Sican muaikiai. 

686 Khz. BELC:RA T, 43 7m. 
21,15: Zaırepten nakil. 22,45: Pli.k. 23: Ha

berler. Müteakıben kahvehane konseri. 23,SS: 
Dans pliklarr. 

22:': Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
20,15: Piyano refalcatile 4arkılar. 20,35: 

P1;.k. ?0 ~O: ~oor. 21,12: s~nfonik orkestra kon 
aeri. 21,50: Haberler. ••· 22,12: Senfonik kon-
•u•a :s1'E? ·eq•q••nw :tz ·nu•.a.ap u!.ı;ıs 

musikisi. 
823 Kb" BÜKREŞ. 364 m • 
13 • JS Gündüz neıriyab. 19,05: Opera par· 

(".alarr. 20, Konferana. 20,15: Konaerin de..-amı. 
21: IConfe-rans. 21,15: KŞeman • gitar kons.-ri. 
21,45: Musahabe. 22: Taganni (fransn: • 
kisi.) 22,30: Pli.le. 23: Haberler 23.30· ;°ıı_sı· 
hane konseri. ' • • •e-

875 Kb. LEIPZIC:, 832 m. 
21' Haberler 21 10· N ı· h f'f 'k' 22 10· T • · ' · eıe ı a ı muaı ı. 

'k•. ; emsıl. 23,20: aHberler. 23,50: Gece· mu 
sı ısı. 

713 Khz. ROMA, 421 m. 
21,45: Kanıık konser. 24: Haber-ler. 
ŞiMALi lTAL YAN C:RUPU 
21: Musahabe. - PIB.k. 21,45: Oç perdelik 

tem&il. müteakıben pli.k neıriyatı. 24: Haber· 

le.r. 
230 Khz. LUKSEMBURC:, 1304 m. 
Holinda akıamı. 21,20: Operet musikiai 21, 

35: Konserin dn-am.ı 22,30: Orı konseri. 23,05: 
Plik. konseri. 23,20: Danı muıikiai. 

592 Kh1. ViYANA, 507 m. 
20,30: Radyo orkestrası. 21,35: ''Bunbury" 

5 
s 

Fransız Akademi 
Azası Berlin 
Radyosunda 

Alman Almdcmi~i tarafından 
v,:,j olan davet uzeı ine Almnnya
ya Fransız Akademi aza•ından 
Profesörler ilP. ünıversite talebe • 
!erinden mürekkep biı heyet Al • 
manyada seyühat etmektedirler, 
Bu zevat Berlin radyosunun misa
firleri olmuşlardır. İçlerinde Cer
men dostları bulunan bu Fransız
ların bir kısmı riyaziyatçıdır ve 
dolayısile radyoya fazla merakla. 
n vardır. Bunlar Alman radyola
rını yakından • ... kik etmek arzu • 
sunu ızhar etti1<Jerinden Reich 
Radyoları Reisi Mr. Hadamovsky 
kendilerini sarui'lti bir lisanla kar
şılamıt ve geç~nlerde ilk defa na
kil suretile Paris radyosundan Al
man radyoları va.ııtasile icra edi
len neşriyatın muvaffakıyetinden 
den bahsetmiştir· Hadamovsky 
radyonun iki milleti biribirine ta· 
nıtmakta en iyi bir vasıta olacağ1-
m ifade etmiştir. 

Mumaileyh sözüne devam ede • 
rek Alman radyolarının kapitalisl: 
muhitlerden ziyade tamamile po
püler ve bütün millete ait olduğu
nu ve hakikati ve bir milletin kül· 
türünü en canlı bir fekilde tebarüz 
ettiren, emin bir memba olduğu
nu anlatmı~hr. Radyo vasrtatile 
halle ve hükfunetin bütün arzulan 
en doğru ve hatasız olarak neşre
dilebilir. Çünkü burada hiç bir va• 
11taya lüzum kalmadan herkesin 
kendi sesi duyulur. 

Bu itibarla radyo için mesaftı 
mevzuubahis değildir. Milletler a.
rasmda sulhün temini için radyo
dan daha kıymetli bir neşriyat va.
utası tasavvur edilemez. 

Bu sözlere Grenoble Üniversite
si Profesörlerinden Mr. Paul Hey. 
!er mukabelede bulunarak kendi
sinin de tamamile ayni fikirde oJ.. 
duğunu söylemiştir. 

Dil kurultayı ve radyo 
Cumartesiye toplanacak olan 

Dil Kurultayı içtimaları İstanbul 
radyosu ile naklen neşredilecektir. 
Nakil için lazımgelen tertibat şim. 
diden hazırlanmaktr dır. 

Resmi istatistiklere gure 
ecnebi abone miktarı 

Avwhırya 
Cezair 
Cennubi Afrika 
Belçika 
Avustralya 
İngiltere 
Fransa 
Macaristan 
Japonya 
İrlanda 
Norveç 
Pol'tekiz 
İsviçre 

497722 
28200 
73704 

522517 
543715 

6339561 
1554295 
336046 

1739160 
51006 

146756 
20002 

320906 

isimli Oakar Wildeu.İn •seri piyes. 23,15: Ha-: 
herler. 23,35: Kuartet konseri. 24,15: Gece 
konseri (plii.k.J 

171 Kbx. MOSKOVA, 1714 m. 
21: Akta.İn kon.seri. 22: Scnebi dillerinde 

neıriyat. 
832 Kbz. MOSKOVA, (Sı..lin) 361 m. 
18.30' Opera parçalan. ( pli.k) 22,30, Da'1a 

muiaikiai. 

25 Ağustos Cumartesi 
ISTANBUL, 
18,30: Pli.lr. neırİyatı. 19: Fran111:ca. dera. 

19,30: Türk muai..ki nıqı-İyab: (Fahire han1111f 
Safiye hanım, Refik, Fikret beyler.) ~1,: Eı
t"ef Şefik bey tarafrndan konferana. 21.30: 
Stüdyo caz •• tanso orkeatraaı. 

545 Kbx. BUDAPEŞTE, 550 m. 
21: Operetlerden p.arçalar. 22,20: Haber~. 

22,40: Si.can musikisi. 23,10: Ha..-a raporu. 
23,SO: Bertba sa.lon takımı. ~ 

686 Khz. BELC:RA T 437 m. 
20,45: Pl&k. 21: Plak. 21,30: Sla• musikiai. 

22,15: Muu.habe. 22,45: tlaberier. 23: Sırp aJr.,. 
ıamı. (~ık netriyat.) 24,.30: Dans pliklan 

223 Kbx. VARŞOV A, 1345 m. 
20,15: Dans pli.lr:la.n. 20,50: Spor. 21: Cbo-

pinin eaerlerinden parçalar. 21,.30: Konferans.. 
21,45: Piyano refakatile tar.kılar: 22: Musaha
be. 22,12: Tapnnjli orekstra kon.seri. 

823 Kbx. BOKREŞ. 364 m. 
13 - 15 Gündüz netriyatı, 19,05ı Karıtrlc: 

muaiki. 20,30: .Qniveraite. 20,45: PJllc. 21ı 
Konferana. 21,ı:;>: Opera parçtlari. atı Posta 
kutusu. 22,.20:, Radyo orkestrası. 23,30: Kab
•ehane konserL 

875 Kbx. LEIPZIC:, 832 m. 
20: Lauta refakatile ıarki Prusya halk f&r

kılan. 20,35: rnusahabe 20 55· K"lt" d · • · u ur propa· 
gan ••ı. 21: H"aSerler. 21,10: Musahabe. 21,lSı 
:!•Heden nakil (karııık neıriyat.J 23,20: Ha .. 

rler. 23,50: Gece musikiai. 

713 Khz ROMA, 421 m. 

21,10: P1Ak. 21,30: Spor, 21,45: Musikili 
neıriya.t, 22,30: Senfonik koDMer. 

ŞiMALi ITALYAN C:RUPU, 

21: Haberler. - Pl.ik. 21,45: uGUARANY,. 
iaimli Gonresin eaerelsinden opera temsili. 

230 Kbz. LUKSEMBURC:, 1304 m. 

Fransız a.kıamı. 21: Haberler. 21,20: Fran
aı:ı: mut.iki.si. 22: lktis.adi neıri7at. 22,30: Kan• 
tık konser. 23,40: Dana pl&kları. 

592 Kh• .ViYANA, 507 m. 

20,15: "DON JUAN,, i•imli Moı:arbn eserle-
rinden opera. 23,30: aHberler. 23,50: Gece 

konseri . 

171 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
. 21: Akıam konseri. 22: Muhtelif dillerde ne.ı 

rıyaL 

932 Khx. MOSKOVA. (Stalin) 361 m, 

18: Musahabe. 19,30: Konser (naklen) 22 31 
Da.na musikisi.. ' 
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MiLLiYET ÇARŞAMBA 15 ı\GUSTOS 1934 

Başvekil memleketin sanayileşmesi 
hakkında iki mühim hitabe irat etti 

\
(MÜTEFERRiK 

POLiSTE 1 

(Başı 1 inci sahifede) 
gelindi. Burada bir müddet i&tirahat 
edildi. Bu müddet içinde Paşa Hazret 
!eri ve vekil beyefendi fabrikanın ne 
tekilde yapılacağı hakkında mühen • 
di& Mehmet Ali Beyden pliıılar üze
rinde mufaaaal izahat aldllar. Müte • 
akıben lzmit belediye reisi Kemal B., 
tehir namına bir nutuk söyledi '!e Pa 
ta Hazretlerine, Celal Beyefendıye te 
melat=a merasiminde bulundukların 
dan dolayı tqekkür etti. Bund~ aon
ra K~r · ı: mebuw Sırn Bey bır nu • 

1 

mi bittikten llOnra otomobillere bini- ı 
la-ek Ertuğrul yatma dönüldü. Yol -
!arda ayni tezahürat devam ediyor • 
du. Yat on biri kırk geçe Herek.eye 
doğru hareket etıti. lzmit valisi ve di-

tulı: söyledi. - -
;;,ırrı Beyin nutku 

Sım Bey nutkunda ezcüıft clemq
tir ki: 

Her sözü gibi dahiyane olan büyük 
Ga:r:imn elediği gibi lnönünde milletin 
ma'kiiı taliini yenen ve o anda milleti 
ıiyasi e&aretten kurtaran muzaffer ku
mandana yedi asırdanberi Türk boyu• 
nunda eoaret zinciri teklinde sanlı olan 
kapitülasyÔnlan kırarak Tiir'kiyeyi asri 
bir millet ve hiikiımet mahiyetini ka
:zancbran rolünde muvaffak olan büyük 
devlet adamı olarak Lausanne'da karJı
laıbk. l.au&anne'nın ölmez kahramanı 
yapuğı yiikıek hi:r:metlerile Inönünün 
muzaffer kumandanının lıurt.Bl'dığı yur

dun ya....,....ı için devlet mefhumunun 
iıtiJZAm ettiği aıri ve medeni esaslan ta
mamlamı ttır. 

Temel 'atma merasiminde bulunmak 
bahı.iyarhğıru duyduğumuz bu kağıt fab
rikasının gerek bu vilayet halkına ge
rek buna malzeme yetiştirecek cliğtt 
vilayetler ahalisine vereceği faydanın 
tadadına gin§llleyeceğiz. 

lamet Pa•anın programını ani ve mu· 
vaffakiyyetle ıayeaen Sümer Banka ve 
gayretli zevatJarına tqekkür borcumuz
dur. Diğer taraftan aklamza durgunluk 
.. .,,.ecek şekilde büyük muvaffalıiyyetleri 
vücut bulmakla olan demiryollan İR§'Ul
tı ilerilemektcdir. Daha yakın zamanda 
ancak ayaklanmı:zla gidebileceğirni:r: 
yerlere timdi !relerle gidiyoruz. Ne mut
lu bu devri idrak eden bizlere. 

Y übclrt aldığı illwnlafta Celal 
ıBeyin tat.bikini üze.ine aldığı prognt
nmı itmam ediicliği gün T;mdye cum

. huri yetini haricin y•dmımclan müs.tağ
ni müreffeh ve meout göreceğtt. Bu 
muhald.aktr. 

Şime»diferlerin mutlaka ecnebi ger. 

mayesi ve ecnebi bilgiai ile yaınlai>ile
ceğ:i kanaatine -laımn laoa görüşlü 
kimseler, timdi birer abide gibi yur
dun iç tarallanoda yükselen is~yoo
!an görmddc kendi takdinı.hmn kifa -
yetı;izliğim anlıyorlar. 

Bu -.ayi fahri'=' www ela yardım-
1112 başanlamryaeağı zannında buılunan 
ima düşünii§ ve lına göriiıfü kiı:ı-ıer 
çok yakmda hataloruıı anbyaceldar -
dır. 

Vatan d>yV.ce, bi:r:e bu Taıtııım ye -
ratan büyük miinciırnWn mvbtennı .O -
maurun gözlerimrzin önüne gelmeme • 
üne id<an yoktur. 

ğer :zevat ta Paşa Hazretlerine rcfa • 
kat ediyorlardı. 

Herekede 
On ikiyi kırk geçe Herekeye vanl

dı. Pata Hazretleri ve refakatindeki 
zevat yattan motörle Hereke iskele.i
ne çıktılar. Herekeliler burada alkış
larla Pata Hazretlerini kartıladılar. 
~af& Hazretleri ve Celal Bey fabrika 
rı ge:zdiler. Müdür Reşat Bey uzun 
uzadıya izahat verdi. Fabrikanın her 
tarafını ge:zdiler. Hereke fabrikıumın 
kwnatlarile sair fabrikaların kumat • 
lan ve Avrupa kuımaşlan arasında mü 
kayese ve müsa.habe ya.pıldL Paşa 
Hazretleri fabrikarun ihtiyacı, amele 
yevmiyeleri, ve amelenin ihtiyaçlari -
le çok yakından alakadar oldular. 
Bundan ıonra. hazırlanan köşkte Paşa 
Ha:zretleri bir müddet istirahat ettiler 
ve on üçü kırk geçerek lzmit valisi
ne ve belediye reisine, Hereke fahri .. 
kaoı mDdiiriine veda ederdı: Ertuğrul 
yatma bindıler. Yat Boğaziçine, Pa -
pıbalıçeye hareket etti. 

Cam ve şişe 
Fabrikası 

Öğleden aonra oaat 17 de Paşabah 
çede iş Bankası tarafından kunılacak 
olan cam ve şişe fabrikuınııı da te -
melatma merasimi bizzat Batvekil lo
met Paşa Ha:zretleri tarafından yapıl 
dı. 

Şirketi Hayriyenin 74 numaralı va
punı Köprüden davetlileri almq ve Pa 
tababçeye hareket edilmiştir. Vapur, 
on altryı yirmi geçe Paşabahçeye var 
IDlf ve ııahilde yeni yapılan beton ia
keleye yaDa§llllJb. Davetliler burada 
bir müddet intizar ettiler. Ertuğrul ya 
tı on beş dakika aonra Pa"'1>abçe açı
ğında demirledi. 

Merasimde kimler bulundu? 
Dunlcü merasimde, fırka kuman -

danı Galip, merkez .H.W.Oandanı F eh
mi Paşalarla, fırka umumi katibi Re
cep, lsıanbul vilayeti idare heych rc
iai Cemal, vali Muhittin, Kılınç Ali, 
R<"cep Zühtü, Tah&in, Salab Ci.ncoz, 
Mehmet, it Bankası umu:ın mi' 'ürü 
Muammer, Sanayi umum miidün.: .. 
cai, Sümer Bank wnum müdürü ~ :..ı 
rullah Esat, tütün inhioan ııabık mü
dürü Bebvçet, Üniversite rektörü Ce
mil Beylerle tebrimi:zde bulunan me
buslar, iktuadi mü-ler, şirketler 
ve bankalar eri<anı lıaz::r bulundular. 
Bundan batka, kalabalık bir halk küt 
lesi ve civardaki mektep talebeleri 
de mera.süne candan gelen bir arzu i
le ittirak etliler. Canı fahrikasuun ku 
rulacağı aa.hil kıyısı ve etraf bayrak
larla donatılmış, temelatma merui -
minde buluıunak isteyen kadınlı erkek 
li civ• halla, etirenden burasını dol-

T oprağma basarken, lıavasmı te - dınmuşlardı. 
neffüı ederl<en, onu mutlaka dütünü- B k'l ı· .. -'- · d ,,, afııe ı ge ıyor •.. 
ruz, Y~~z mınnet. u.Y~· .. ~n~~'.'- Ertuğnıl yatı demir attıktan aon • 
~~~ buhınnl medenı _tesirile gozum~ ra, L.met Pata ile lktısat vekili Ce -
o~ ca andırdıgımız vatandaki &aa-

0 
lal Bey ve diğer :zevat motörlerle oa-

d~ mevzuu bah:".:'!ur;ken onun hile geldiler, iskelede intizarda bulu-
md>dei ~da besledıgumz ~uz nan davetliler tara.fmdan karşlllandı-
aa!~zı ~ar e~ elimiz<le lar. lskeley" çıkar çıkmaz orada bek-
~ğildir. Her birerlenmz nmnına, keo- liyenlerin ellerini ayn ayrı sıktılar. 
di ~ muhterem lı.met Paıaıruz Bu esnada, Kandilli kız li..,&i tı• le 
.namına ~aylany~: besinden Hüceote Hanım, Batvekil 
Herıeyın levkınde yafasın Mııs- Paşaya ve lktıaat vekilimize birer bu 
tala Kemal... ket takdim ederek "hoş geldiniz!" de 

l:r:mit vilayeti fırka idare heyeti 
,..,is vekili Eoat Bey de bir nutuk IÖy
ledi. Paşa Hazretlerine ve Celal Be
yefendiye tefekkür etti. 

Bundan sonra ismet Paşa Hazret
leri bayraklarla donatılmıf olan kür
aüye çıkarak fU mühim nutku ş(;y)edi: 

lsır:et Paşa Hz. nin nutku 
- Ari<adaılarım, 
Buıriin mühim bir fabrikanın te -

meltaşını koyacağız. Bu münasebetle 
lktı&at Vekili arkadatım Celal Beyle 
beraber bize goÖı$terilen iyi ve muhab 
betli kabu~e teşekkür ederiz. Temeli 
atılacak olan fabrika ikboadi hayatı
mızın mühim bir müessesesi olacak
tlJ'. Bu fabrika Büyük Millet Meclisi 
&anaylprogramının bir uzvudur. Tak
riben iki milyon liralık sermayeyi ala 
cak olan müeuese on ÜÇ bin metre mi 
kabı kereste, 1 S bin ton kömür oarfe 
dccek ve aenede memleketin ihtiyacı 

olan muhtelif cins kağıt ve kartonun 
mühim bir kısmını verecektir. Görülü 
yor ki, fabrika yalnız memleketin ih
tiyacını temin etmekle kal?"!";cak, 
muhtelif çetil ham maddelenmızı kıy 
metlendinneğe de yarayacaktır. 

Şu halde lzmit ki.ğıt fabrikası 
memleketin iktıaadi açılıtmda iyi eaas 
!ardan biri olarak sayılacaktır. Fahri 
ka hW oeneye varmadan açılmış ola • 
caktır .. Bir fabrika iyi §artlarla kurul 
duktan aonra da asıl dirayetini işlet
mesinde gösterir. Birçok ahvalde bir 
fabrikanın işletilmesi kurulmasından 
daha zordur. 

lzmitte kiığıt fabrikasının kurul -
ması ileri bir irfam, cumhuriyet inkı .. 
laplarına huausi bir bağlılığı olan iz. 
mit için iyi bir tesadüftür. 

F abrikarun bir hamiyet muhiti için 
de bulunması müeueseye alaka ve 
yardım gÖ6terileceğine bir delildir. 
Kendisini aeven kıymetini anlayan i]e 
ri bir muhitte yerlepneıi fabrika için 
de iyi bir laldir. 
Arkadaşlar, bütün yükoek şlerde 

da.ıma kılavuzumu:z olan biiyük rei -
aimiz Reis!cumhur Hazretlerinin yük 
aek a'dını hep beraber hürmetlerle a
nalım . Şimdi bu yeni c~uı:iyet ':~e
rinin teme1atnş.ını l<oymag a gıdecegız. 
Hatiplerin söyledikleri muhabbet SÖ:z 
lerine ve İz.:nitlt! ere yürekten te~k -
kürlerimizi takdim ederiz.,, 

T~mel taiı 
Nutuklardan oonra rmet Paşa Haz 

retleri Cumhur"yct "-~r..mlerinden o • 
)an kiğıt fabrika51nın ilk temeltaşını 1 
bi ... • ,...\, t~nıt.lahna ır..ei-alİ· 

di. Daba aonra, davetliler fabrikanın 
kurulacağı &abaya doğru ilerlemeğe 
batladılar. iki tarafta biriken halkın 
büyük tezahürab ve ''yaşa, varol !,, 
aesleri arasında medhale girildi. 

Burada, kurula~a.k fabnkanm ilk 
hazırlıklan yapılnırı, temeller kazıl
mıt bulunuyordu. 

iş B11nkası Şirketler müdürü Ha
mit Bey, ismet Paşaya fabrika hak -
kında izahat vermeğe başladı: 

Fabrika bahçesinde ... 
"- Paşam, burada teuıel atılacak 

br. Fabrika aahası bütün bu görünen 
kısımlardır. Cam, fabrikuı aolda lw
nılacaktır. Bu mahallin derinliği 73, 
genişliği de o kadardır. Temeli atıla
cak olan daire, maddei iptidaiye da
ireoidir. Kömür kısmı fU tarafta ola
caktır.,, 

Hi.mit Bey, bu izahatı verdikten aon 
ra J......,t Paşa planı görmek i&tediler. 
iş Bankasının şirketler kouıiseri, bu 
sefer pliın ü:r:erinde anlatmağa batla
dı: 

"- Kömür depolan §uraaıdır, Pata 
Hazretleri ... Aıd fabrika bu kıannda
dll". Gazojen dairesi, yarım ve bütün 
fınnlar, otoonatik makineler burada 
kurulacaktır. Yanın otomatik maki • 
neler de dahil olduğu halde günde 
35 - 40 bin tişe imal edilecektir. 

Eaa.s maddei iptidaiyesi kwn, mer
mertaşı bir de karbonat dösut'tur. 

Bu iptidai maddeler, ilk kısnnlar -
dan geçerek makinelere verilecek, fı
rında teahinden aonra sulp hailne ge
tirilecek ve nihayet buradan mamul 
eıya ambarına sevkedilecektir." 
Başvek limizin açık sözleri 

Hamit Beyin izahatından sonra ~,
vekil P&1;ı, ikti&adi hayatmuzda rn':'.hım 
bir boıJuğu dolduracak olan bu mueo
oesenin temel abna münaadtetile ~a
n 6Öylemitlerdir: 

" - Cam fabrilanınrn kurulma.ımı 
milli bir müencae olarak iş Bankası 
denı.Me etrnİf bulunuyor. Şimdiye ka
dar memltkeıte bir'o<aç defa bu sahada 
teşc!.hüsler yapddı. Fakat, muhtelif se
bepleor bu teşebbü leri menfi suTeıtc 
neticelen&-ıniş... Şimdiye kadar tuttu
ğu işl.,..de İyi hesapla, doğru yolda ve 
azimle yürümek ıuretile .iyi ır~~ller 
v~ren 1 • B..ma.ı.ı bu işi müsbet o!arak 
bitirecektir. 

Meınle~ctin sanayi!epnesi 'çin mil
li bankaların ict'maye dökerek fahri· 
ka vucuda getirmelen, çok hayırlıdır. 
iş 8"3ınlk.~:m:a mu~..:ıflakıyet temenni e
der!ır., keDtli!erin: tr-brik ederi:n.,, 

11:·::,.,t v.ki'.i Celil Bey bu aözleTe 

t~le mukabele etmiı ve temel 
ırtılacak olan mahalle doğru ilerleınmİ§· 
tir. 

Temel atılıyor 
Burada, toprak kazrlmıt, büyük bir 

temel taşı içeriye yerleştirilmiı bulu -
mryordu. 

A:z ötede de bir tekne İçeri'sinde 
harç hazırlannJJi duruyordu. Başvd<il 
malayı ahırak: 

"- Temeli atıyonnn. Fabrika ma
yu.tııı iılemeğe başfıyacalmr. O zaman 
hep beraber tekrar göreceğiz.,, 

Dedil.,.. ve bir miktar han; alarak 
temel taşının etnofmı sıvadılar- Bunu 
müteakip llrti.aat ftkilimiz de diğer la
nnlanm tamamladılar. Bu İ§ bittik
ten rıonra, 1 ı Banlcmı umum müdür 
vekili Muanuner •Bey, Batvekil Paşa-
ya teşekkür etti: . 

•- Her f"Y büyük himayenız ve 
bÜyük dirdı.ti6nizle oh.caktır, paşam.» 

Mahmut Celiiıl Bey dedi ki: 
«- sım-- Bank Dtediği :zunaı n

tediği ı..cı... bme ile bunwya iıtirak et
met< baM<mı muhafaza ediyor, Paşam.» 

«- ç.... ırü:zef •••• 
1 ş Benb:u ıiriı:etJer müdürü Hamit 

Bey ili.ve etti: 
«- Bu bım - be§ eylülde bite-

~.::.. yeri gii:zd intihap etmİJıinİz ... 
Paıııbahçeliler ıeviyodar ıra?• 

« - Evet Papmı.• 
Merasimden sonra bir hasbihal 

Bunu miit-~ oııığ tarafta hazır
~· . lanmıt olan büfede davetlil ... ıza:z ve 

ikram edildiler. 
Bütün bu esnada Başvelcil Paşa, 

civarda birilren ve evlerin pencerele
rinden merasimi takip eden P8.Ş'llbah
çelileri beşuş bir çehre ile aelôanhyCll'
lardı. 

ismet Paşa, bumda ~ Bey is
minde yaşb b'.r zat ile ba.sbihal.de bu
hmdular: 

« - Papdıahçeli misiniz?» 
c - Evet efendim... Hamdullah 

Supbi Beyin l<aympederiyiın. .. » 
c - Ya ... Çok iyi. .. Buradaki eski 

tiJe fabnı.alan haldunda mahimıııbnız 
vardır, değil mi?» 

« - Evet Paşam, hir hay:li zaman 
evvel bir ş:iıe falıriSaaı v.ırdı. Evvelle
ri kazanıyordu. Tnblus muharebesinde 
kapandı. Daha önce de bir çini falwi
ka11 yapılmıf!L Çeşmibilliir da imal e
diliyordu.» 

Ahmet Bey, bu bmuM'B izahat ve
rerek kristal imM:i ~ icap eden ipti
dai madJelerin da1mden tedarik edildi
ğini ve bunun 60 ...aik bir me.de ol
duğumı anlattı. Bu fabribnm da ip 
..,.,esinde lıı:apa:nıdığım ilave etti. 

Bir küçüğün sözleri 
Bu aırada, Pa§3lıahçe iik mektebi 

talebesinden N ülıhet ianinde bi.r küçük 
'-nnn lo.< Başvekile yaklaştı. incecik 
-.ile kendi ilı tiaa61aın.m anlatan>k: 

•- F"""*a düdükleri >le uyanmak 
ne mutlu bize ... Kudredi büyüğümüzün 
önünde hünnelk eğilirim» dccli. 

Küçükten aon,...._ muallim Saônı B. 
isminde bir genç Paıabahçe lıalln na
mma •Kendi varlığına güvenen, mille
tin varlığı._ i:nanmı Başvekil Pata-.. » 
diye baflaya:n bir hitabe cöy:ledi. 

Bu fahrilauım kuırulmasile sanayi
lepne hareketinin alacağı veçhe hak
kında duygulannı anlatan Saim Bey 
aö:.:lerini §Öyle b>ti:rdi: 

«- Paşaba.1191> halkı da temel aıbna 
ımraoiminİ Ya.-ı Başvekil P'aşa haz.. 
retlerine ve CelaJ Beyefendiye sonsuz 
minnetlerini benim değersiz ağzımla 
kaydediyorlar. • 

Batvelôl Pal"o SWuı Bey cö:z.lerW 
bitirdikten aonr.ı, ~ tuttuğu anıp 
hıırflcrile yazıılı not kağrtlannı görerek 
kendioine ih1arda buılundular. 

Gülcemal hareket ediyor 
Önde ~vekil Paşa ve lı.tisat veki

:li Celil Bey olduğu halde davetJ.iler 
halkın allo;Jan araııında iskeleye dön
düler. 

Başvdril, orada hulunanlanın ayn 
ayn dlerini ıılomık ouretile vedal&Jb
lar ve mot&rle eı;ıkln bekl>yen Gülcemal 
vapuruna g"9tİler. 

Zonguldağa gidecek olan diğeT ze
vat C.. motö,.erJe Başvekili takip etti
ler. 

Gülcemal, bayraklarla süslenmiş, et
rafı mriken sandal ve motöırlede gö
rÜNnez bir hale gelmişti. Saaıt tam 
(18) de vapur deurir al.ııralc yavaş ya
vaı hareket etti. 

Şirketi Hayriyerinin vapunı, B"'i ve
kili uğurlayan davetlileri tekrar köp
riiye getireli. 
Sömikokun temeli bugün atılıyor. 

Bugün, Zongırldakta Üziilme:r: civa
rand;ı, l ı Banlamnm teoria ettiği maden 
itleri Türiı Anonim §iriretİ tatahudan 
inta ed;lecek olan ....,•; antrasit f..bri
kaomm temeli atılacaktır. Başve4<ilin, 
yarın Zingal tirlreti tesüıatnu gezmek 
Üzere Ayancığa Jıa..d<etleri mulı:arrer
dir. Gülcemalle ben.her giden davetli 
zevat, cumarteıoi günü öğleyi.o §ehri
rılle dönecdderdir. 

Film alındı 
lzmit ve Paşababçe fabrikalannm 

temel atma mer..aimleri lpd< ftlm ta
rafından filme ahnımJlbr. 
Şife fabrikası neler yapacak? 
. 1:' abrikada ~i renk•İz içfô Pfe

len ıie kolony.:ı t'§eleri itriyat &kon
ları lamba ,iteleri, bardak, kadeh w
.nllıi, reçel tabaklan, konserve 'a.uı ... 
zilccac::İye eşyası yapılacaktır. 

F abrikanrn istihsal kudreti se
nede 3 - 4 bin ton mamul c:am 
olacağı gibi müteakip Rneler fabri
ka istibıalatını yüzde 50 nisbetinde 
yulueltmek için liızım gelett tertibat 
dalıa şimdiden alınmıştır. 

Altı tane otoma.tik makine vardır. 
Kurulmakta olan ıişe fabrikası mem-
1eket?ıniz1n ve zamanın iktisadi vaziyet 
ve ihtiyaçlan nazan itibara alınarak 
en raıyonal çalu;acak sınai bir rnües
oese olacak. 193S Haziranmıda fabrika 
imalab piyaoaya v"""'1ilecd<tir. 

Zr n uldakta 
ZONGULDAK, ı4 (A.A.) - it 

Cinayet mı 
Kaza mı? 

Kuyudan bir ceset 
çıkarıldı 

Amavutköyiinde F eyzii.ti liaeleri
nin arka cihetindeki kuınlu mutamba 
fabrika11nda çalııpnakta olan V asil 
isminde bir adamın kuyuda boğulmUJ 
olduğu halde cesedi çıkarıl111UJtır. Va 
kadan ıs gün evveldenberi ortadan 
kaybolmUJ bulunan Vasilin bu tekil -
deki ölümü aarbQ1luğa matuf bir ka
:za telakki edilıniıtir. Fakat ce&et çı -
kanlınca ellerinin bağlr olduğu gö -
rülmüştür. Bu vaziyet ortaya cinayet 
ihtimaMerini de koymuf{ur. 'Bu cihet 
daha ziyade Morgun verecegi rapor • 
la teeyyüt edecektir. Şimdiden Niko
la ve Rıza isminde iki kişi zan albn • 
da bulundurulmakta, tahkikata devam 
olunmaktadır. Emniyet Müdürlüğü ga 
zetecilere bu hususta §U raporu ver
miştir: 

"Beşiktatla kumlu muşamba fahri 
kaoında bekçilik eden 65 yatında Va
ail ı4 gün evvel sarhQI bir halde hah 
çede gezerken üstü açık bo!stan kuyu 
ıuna dü..,rek boğulmuştur. Ce&edi an 
cak bugün görülerek çıkanhnııtır. 
Merkumun 20 gün evvel de ııarhopluk 
la kendisini denize atmı§ olduğu, fa -
kat kurtanldığı anlaşıbn.ıttır.,. 

Olumla tehdit n:i? 
Aynalıç~rnede oturan Dimitrinin 

kızı Ana polis karakoluna giderek 
Kadri iuninde bir adamın bazı mak -
aatlarla kendisini ölümle tehdit etti -
ğinden tikayet etmiştir. Kadri yaka -
lanmış, hakkında takibata baılarul -
mııtır. 

Pencereden duştu, öldU 
Ortaköyde Pifmişoğlu sokağında o 

turan Koço beş metre yüksekliğinde
ki pencereden yere d~üş, kdlan kı 
nlmıf, kafası pa.tlamı~ır. Koço der • 
hal Beyoğlu bastahane•ine k:ıldınl
mq ise de orada ölnıüştür. Koçonun 
pencereden aarhc~lukla dii§tüğü anla 
ıdmı~tır. 

Eir deniz kazası 
Dün köpr üaltmda bir kaza olmuş, 

Hı:zır Kaptan idaresindeki Necat m<>
törü Hakkınnı idaresindeki sandala 
çarparak parçalamıştır. Bu müsade
me neticeainde sandalda yolcu olarak 
bUlunan Faik, Cevdet ve Samih ismin 
deki gençler denize dökülmüşlerdir. 
Fakat etraftan yetişenlerin muaveneti 
le kurtanlmı§lardır. 

Tutuşan baca 
SanıM>ya polis ~ezi karıtl&mdalıi 

evin bacasmdan dün ıık,am 19 da ti -
t ı çılıımq ne de büyün-'- aöndiiriil
miiştiir. 

Dünkü hava 
ISTANBUL, ı4 (A.A.) - Sıfır de 

recei hararete ve deniz aeviyeaine in
dirilmit barolmetre bu sabah: Saat 7 
de 7S8, aaat 14 te 7S8, derecei hara -
ret aaat 7 de 2ı, aaat ı4 le 22, azami 
derecei hararet 29, aagari derecei ha 
raret ı9,S, 

Rüzgar aaat 10 a kadar gün doğu
aundan bilahara yddı:zdan eıımiştir. 
A:zami aiirati saniyede 9 metreye çı • 
lan:ştır. 

Kari mektupları 

Radyo gürültüsü 
Anlmnodan bir olnıyucumu:z 

yor: 
lstımbuldıı gürültü ile mücadeleye 

ba§landığını ve dükkanlarm muayysı 
~atte kapattmlarak her nnıf haUmı 
yaşayışma bir intizam verilmiye çalı
şıldığını okuyor ve memnun oluyo
ruz. 

Ancak, biz Ankaralılar bu mukar
rerattan henü:r: ıne sebeple İstifade et
tirilnuyoruz, anla:ır.adık. Gürültü ile mÜ· 
cadde ihtiyacı Ankarada ve bilhassa 
Y eınitehirde kendisini daha ç.ol< hisset
tiriyor. 

Sükunet için oturulmağa gelinen 
ve .. dyolarm fazla taammüm ettiği bu 
muhitte bazı ıneraklrlıar - radyo eahi
bi olduldarrm ilan etmek için mi, bil
mem - radyolarını en yü.!cs..C. perde
den ve gece yanlarına kadM bilafaoııla 
ÇBlarak herkesi ra.hatnı ediyorlar. 

Hasta mısımz, yorgım musunuz 
y<Ji<sa unirli ınHW:z? Bunlan dü~
mek kimsenin ak:lma bile gelmiyCll'. 

Kimin radyosu v•, kimin yok, mü
ıremmelen belledik. Radyo kunnodı. ve 
çaılmak husuounclaki maharetlerine de 
diyecek yok. Fakat e.llah aşkına hiç 
olmazsa ıaat 20 den sonra radyolannı 
biraz yavaş çalsmlar, bi:z de bütün 
gün iştıen yorulan kafam= bimz din
lendirelim. 

Banka11 ocaklarında inşa11 takıırriir 
edeo sun'i antrisat fabrikasmm temel 
atma me.-asimini yapmak üzere Başve
kil lıımet P&§a hazretleri.le iktisat veki
li Celal Bey, refMcaıtlerinde mebus, ga-
7eteciler, bankacı, tüccar olmak üzere 
çok kalabalık bir heyetle ve huıusi va
purla yarm sabah Zonguldağa gelecek
lerdir. 

Öğleden evvel sun'i antrasit fabri
kasının temel atma merasimi yapıla
caktır. Öğleden sonra ı, Bankasının 
Kilimi: ıirketine ait lavuarın açılma 
mer:ı~imi yapılacaktır. 

Sun'i antraoit fabrikası senevi SOO 
ton tayyare ben.ini, 3000 ton yol kat
ranı, 61 ton a.un'i antrasit v~ek ve 
bu sayede havza kömürlerimizin istih
sal ve ihracatı 120 bin ton artacaktır. 

Şehir haftan başa donwtılmfltrr. 
Halk sonsuz şevİnç içindedir. 

HABERLER) 
SPOR 

Kongre var 
lstanbul mıntaka kongresi 

toplandı 
T. 1. C. 1. lnanbul mıntıkası reis

liğinden: 
Mmtrrluımnın ı934 ....,..u ko,.reoi 

31 ağu9l0& ı934 cımm. günü twn .-
10 da I.taııbul Cağafoğlıında Halkevi 
oa1onunda toplanacaktw. 

Mmtaluııın:oda mukayyet ve umumi 
meri<ezimizce müseocel müttet;k Jdiip. 
Jenmi:z üçer murahhas ile bu iı;tiıııw 
ittimk etmel< hakkmı hai:rxlir. Bu mu
rahhaslar tahriri salahiyetname!eri ha
mil olmadıkça mü:zalret-ata i~ ve 
rey ita edemez).,.., 

Ru:znamei müzak....-
ı - Kongl"e divaın riyaseti intihabı, 
2 - Mıı>takanm idari, fenni, mali 

raporı..run olcum:nası, 
3 - Heoap müfettişleriırmı _... 

nun okunması, 
4 - Mıntaka meoMsi haM<ıında mü

zakerat, 
5 - Yeni heyetleftn ve hesap mü

fetti~!erinin inıiiıabı. 

Heybe'.iada den·z yarışları 
Adalan Güıellettinne cemiyeci ı 7 

ağustos cuma deniz ~ teoilp he
yetindaı: 
Y~arm nevi: Umunı mnatönere 

açık yelken yanJlan. T ertİp eden, Ada
lan gfueHeştirme ceııniyeti. Ciio>ü ve 
-ti: ı1 ağmtos ı934 .- IS. Yanı 
yeri ve rotası: Heylıeliada önün<le bir 
müıelles - 6 dC'lliz mili, büyiik aauflar 
için 2 deia - ı2 deniz mili. 

Smıflu: a. Büyük Yaııhr, b. Kü
çük yatlar, c. Muhtelif tclmeler. 

Müki.fatlar: B. Y. Y. N. ve T. D. 
F. taIKııatma göre. Hüsuai mükaEaı: 
Büyük sıruf birinciVne (Adalar kupa
sı ı934) Yanş kay;t ücreti: ycktur . 

Ka::l't yeri: Ad:ılan Gü:zdleştinne 
cemiyeti Biiyükada merkezi veya lstan
bul Su Sporl;m klübii biriınci reis veki
li Ekrem Rüştü Bey. 

Kayıt müddeti: 14 ağıntoa 1934 sa
lı günü akşamına kadar. Yanşlaır: 1. 
Y. R. U. ve T. D. F. nizamatına gÖre 
yapılacaktır. 

Rusyadaki işçilerimiz 
MOSKOVA, 14 (A.A.) - Moolco

va ve 1 vanowa mensucat fMrikalano4 
da i.cap eden miimare&eyi yapan on 
T iiok amelesi T urlc:stroi hesabına ya
pılmakta olan mensucat fabrilammn 
montajı ile ihtisas peyda eylemek üze
re Leningrada geL:ni1lerdir. 

ilk menMJCat makineleri Leningnııt
tan Türk.iyeye oevf<eclHrniş bulunmak
cadır. 

Açık hava balosu 
Himayeietfal cemiyeti Eminönü lca

zası, hiımayesin., aldığı yetim, ökaüz, 
lıimoesiz, himayeye mühttıç çoaıldann 
ilıtiyacatı için Gülhane parianm ala
franga kısmmda (23 - 8 - 934) ııertem
be günü aaat (20) den sabaha kadar 
devam etmek üzere büyük blr açık ha
va balosu tertip etmiştir. 

Davet 
MiUi Türk Talebe Birliği U. ki.~ 

liğinden: 
ı8 ağustos cumartesi günü -t ıs 

te idare beyetimi:z fevkalade içıtimaı var
dır. ldıre heyeti azalarmm mezXiır 
saatte beı-nehal birlil< meri<ezin.de 
bulunmabn. 

YENi NEŞRIY AT 

içki doşmanı gazete 
Ayda bl.r intişar eden (içki dü

ru gazete) &inin 20 numnralı ağuatos 
a&}"SI çıılmuştır, 

içinde prof. Dr. Fe.hret:tin Kerim, 
prof. Dr. Ahmet Süheyl, Em.eT Naci, 
Fet"di Fuat, Aü Saim Beylerin içtimai 
içki düıınanbğındım ve halk hıfzı.ssı.lı
haomdan bahseder birçok faydalı yazı
lan vardw. 

lstanbul birinci iflaı memurluğundan: 

Büyük adada otelcilik ederken iflası

na karar verilen ve iflas evvelce açılmış 

olan Dimitri Arkiroblos efendiye ait tas

fiyenin tatiline karar verilmittir .icra ve 

iflaı kanunun 2ı 7 inci maddeııi mucibin

ce alacalılılan tarafından otuz gün için

de iflaoa müteallik muamelelerin tatbi

kine devam edilmesi iıtenilerelı masrafı 

peıin verilmediği takdirde ifl&11n kapa

tılacağı ilan olunur. (1890) 

Satılık kağıtlaı-
1ox100 ebadında kaplık ~vyot 
70x100 ebadında maruken tak-

lidi kahverengi mücellit kağıdı. 
50x65 ebadında maroken tak

lidi pembe ve krem ve yetil renkte 
mücellit kağıdı. 

• Yukarıda cins ve boyları göste 
rilen kağıtlar toptan ve perakende 
satılıktır. Arzu edenlerin nümune
lerini görmek ve fiatlarını öğren -
mek üzere matbaamıza müracaat
ları. 

5090 

Kiralık hane 
Arnavutköyü Akıntıburnunda 

sahilde ve tramvay caddesi üzerin 
de fevkalade nezaretli elektrik, 
havagazı ve suyu havi üç odalı da 
ire kiralıkbr. Görmek için mez -
kur haneye pazarlık için idare mü 
dürümüze müracataları. 

5091 

MEMLEKETTE 

Hafikte 
Maliye işleri 
Sayım vergisi geçen se~ 
neden fazla tahsil edildı 

HAFiK (Milliyet) - Bu ınektu· 
btunla da Milliyetin memleket saY' 
fasaı karilerine 
Hafik maliye va
ziyetinden bah
sedeceğim. Hafik 
maliye iflerini 
büyük bir inti- ~ 
zam dahilinde 
ta.kip eden ve ça
lışkan bir malmü
dürü var. Hulki 
Bey 931 de bu va
zifeye tayin edil- .. 
mit, Maliye Mes- uar•.k malnıtJ• 
lek Mektebinin dürü Hulki Be'/ 
befinci devre me-
zunudur. Bu vazifetinas genç ar~1'' daş tahsilatın bütün kısımları e 
ayn ayn m~gul olmaktadır. 

1278 tarihli arazi tahrir kayıtls· 
nna iatinat eden arazi vergi.si ~ 
yudu bugünkü ihtiyaca salih cfegı 
gibidir •• 

Bir talıriri arazi yapılması çolı 
arzu edilen bir teydir. 

Bina vergisi tahriri 930 senesİll' 
de ' ikmal ve 931 sen~inden itiJıa· 
ren yeni. tahrire göre vergi alıı:'.J!lı~· 
ğa başlamış ve mevcut kayıt koY u 
ve emlak sahiplerinin haJ<larıll1 

meydana çıkararak bunları nıelll" 
nun ebniftir. 

Hafikte mevcut 30,000 dönÜ~ 
emvali metruke arazisinden buB~ 
ne kadar 17000 dönüm emva>

1 

metruke arazisi esaslı bir şekilce 
tesbi.t olunarak etraflıca defterle
ri tanzim edilmiştir. Geriye kal4 
13000 dönümlük arazi de bu yı 
tesbit edilecek ve onlann da deftet' 
letri tanzim ve ikmal edilecektir· 

Halk vergisini kolaylıkla vef". 
mdde ve her sene tahsilat i•letı 
güzet"bir ~kilde cereyan etmekte"' 
dir. Tahsilat niıoeti 932 nin (aeıı~ 
si gayesine kadar) bilavasıta vers

1
• 

)erden umumi niabet yüzde seksell 
bet 933 senesi gayesine kadar da " 
mumi niwet yüroe seksen iki ara· 

smdadır. 
Sayım vergisi hakkında ela bira1 

maliimat vermek için 933 ve 9~1 yıllarındaki adetleri mukayeseli b• 
surette bildirmeleri faydalı bul• 

duın. 
933 yılında davar 60764, sığı' 

18103, at 1028, qek 1729, • 1 
934 yılında ise davar 62437, sıgl 

20735, at 1121, eşek 2026 bu ra' 
kamlar da gösteriyor ki 933 yılııt' 
nazaran 934 yılı · sayım vergisi d 11• 

ha fazla arbnıştır. 

HaJikte maaril 
Kazada bir tam sınıflı ilkmekteP 

on ikisi köylerde olmak üzere 
011 

üç mektep vardır. Bunlardan~~ 
ikisi tam teŞ'kilatlı diğerleri de ~ 
çer sınıflıdır. 933 - 934 den yılıJ! 
bütün kazada 2495 kız, 3200 e~ 
kek olmak üzere 5695 mecburi I' 

sil çağında çocuk olduğu haJcle3 
bunlardan ancak 640 erkek, zı 
kızki ceman 853 talebe mekteple~ 
kaydedilmittir. Ve vasati olaJ'~dl 
500 erkek, 150 kızki, ceman ~ 
talebenin mektebe devamı teı11ıf1 
edilebilmiştir. 

934 • 935 den yılında bu yek~ 
nun arttırılması için fazla gayre 

sarfedilmektedir. 
il' 

933 - 934 ders yılında Ka~f 
lcam Celal beyin ve gerek ına~ 
memuru Hakkı Necip beyin deV 1'~' 
h uğratmalarından ancak bu ye uJıl 
na baliğ olabilmiştir. Kazada b ·f 
nan ilkmektebin başında JD&şJ'I' 
memuru Hakkı Necip bey buiuJI f 
maktadır. Mektep için bu arka.el~. 
ta çok büyük varlıklar ıarfetJl'lj,;. 
ten çekinmiyor. Merkez meJcl tıi' 
nin mevcudü 130 dur. Bu yıl oıt 
çocuk ilkmektebi bitirmişlerdit· ·Jıİ 

Muall:m kadrosu üç h~?"·~~ 
erkek olmak üzere beş kitıdır· )J' 
la, başla mektebin itleri için çı> ıi· 
şırlar. Bu yıl de~s sonu münase~:ıı' 
le açbkları sergı herkes tara 

11
e 

dan takdirle karşılanmıştır. se ~e 
içerisinde verilmif üç müsaıne'~w 
elde edilen gelirle çocukların • ıit• 
k;rlerin) kitapları temin edi}t1ı~~ tif• 
Ye 15 çocuğa elbise giydiril':'t ,~ 
Gelecek sene için fakir çoc~~ .. ~il· 
öğle yemeği temin edilınesı. " 
nülmekte ve tatbik edilecektır· 1~o 

Mektep 133 de y~pıl~ı~ :,w· 
metre murabbaı saha uzerınd tıif 

150 talebeye k'fayet ec~.ece~, 
,ekildedir. Mektebin bugun ~· 
lim çalll}ma ve yemek odalar• 

tur bundan mahrumdur. 



.... 

d' l Şark Demiryolları idaresi (Cerkesköy) dispanseri için 
l;l omalı bir eczacı arıyor. , 

l' . Talip olanların istida ile mezkUr Demiryollan Müdüri
etıne müracaat etmesi lazımdır. 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı İstanbul 

Satınalma Komisyonundanı 
le e~ :--- Resmi gibi iki Motör !elcnesi inşası pazarlık sureti 

sıltmeye konulmu§tur. 
buj ~:--Eksiltme 22-8-1934 çarşamba günü saat 14 de lstan 
}' d umrük Muhafaza Başmüdürlüğü binasındaki Komis· 
on a Yapılacaktır. 

3 _Tasdikli şartname ve projeleri Komisyondadır. 
k ll4 - isteklilerin Mühendis old"1klarma veya Mühendis 
ol anacaklarma dair vesika ile birlikte muvakkat teminat 
le bil <.1445) liralık ".ezne makbuzu veya Banka mektuplari

....___ elli zamanda Komisyona gelmeleri. { 4642) 

~ipahi Ocağı idare Heyetinden: 
tfoldu~'!'alıi Ocağı idare heyeti Ocağm f~ade kong.._mın akdine lüzum gö
S;~IU>dcn muhterem azanın 19 Ağu ''°" Pazar günü saat 16 da Hari>iyedekj 

MÜ;~k~~ ";~~~;mesi~ - - . 
~ .... ~ - Coağın sahip bulunduğu Yenik Öycleki binamın satdınMı haklunda müza. 

' 
; - Ocak binumm yeni vaziyeti haldmıda müzakere; 
~ - idare heyetinin istifası; 

""--- Yeni idare heyeti intibahı. 5085 

'tayyare Piyango Müdürlüğünden: 
1\ Şartnamesi vechile yüz on yedişer bin· adet Ramazan ve 
,a:tana afişleri tap ettirileceğinden taliplerin 15-8-934 Çar-

a günü saat on beşte Kon•:syona müracaatları. "4551,, 
1 4q77 

J..._ EVKAF MODlRlYETl iLANLARI ' 
ka_ 1 - Şeyh Mehmet t.ieylani, Sebzehane ,2-4-6-8 No. dük-

rı. 

2 - Çarşıda Emir Şah sok ağında 11 No. lu dükkan. 
k 3 - Galata, Kemankeş, Helvacı, 4 No. lu dükkan 8-9 
ısaeai. 

od 4 ---:-- Galata Mehmet Ali Paşa hanı alt katta 44 No. lu 
a. 

<>d 5 - Çakmakcılar valide bıuıı Mescit altında 21 No. lu 
a. 
6-
7_ " 

" 
" 
" 

,, alt katta 28 No. lu oda 
,, üst katta 38 ve 39 No. 

lu oda. 
8 - F erıköy, Rum kilisesi arka sokakta 106-1 No.lu arsa 

k Balada muharrer emlak 935 senesi Mayıs nihayeti-ne 
aİdar kiray averilmek üzere müzayedeye konmuştur. Talip 
d .~lar .22-8-934 çarşamba gÜ nü saat on beşe kadar evkaf Mü 
ll.tıyetınde vakıf akarlar kalem'ne müracaatları. (4644) 

5056 

Kilo Cinsi 
11000 Pirinç 

ı·· Curaba Hastahanesine 934 Senei Maliyesi zarfında 
r\Q:umu olan yukarıda yazılı on bir bin kilo Pirinç aleni su
t ette münakasaya vazedilmiştir. Ağustosun on be§inci çar· 
j~ba günü saat on dörtte ihalesi icra edileceğinden talip o
\>\\n .arın şeraiti anlamak üzere her gün Levazım kalemine 

.,.::hale günü de idare Encümenine müracaatları. (4123) 

fstanbul Mıntaka San'at Mekte. 
bi Müdürlüğünden: 

"ltı. Mektebimizde Eylül 934 mezuniyet ve ikmal imtihanla
Ctka .1.9.934 tarihinde başlanacak ve 20-9-934 tarihinde bite· 

lır. 
b ikmale ·kalmış talebenin 1-9-934 de Mektepte hazır 
d 11~aları lazımdır. llanal imtihanlan esnasında hasta ol
l'~-1arını Tabip raporile isbat edemiyenler; sınıfta İpka bı· 

"l.l.lr lar. 
Derslere 1-10-934 tarihinde başlanacaktır. 

b l Sınıf geçıniş olanlar, 1-1O-934 tarihinde mektepte hazır 
~acaklardır. (4645) 5057 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
b 1 - Ağustosun yirmi beşinci cumartesi gününden iti

t\ten talebenin kayıt ve kabulü muamelesine başlanacaktir. 
tı 2 - Derslere bir teşrinievvel pazarte;ı;i günü başlanacak 

r. 

la.r ~· - Orta, Lise ve Ticaret kı!!ımları mezuniyet imtihan 
i~ . ır Eylül cumartesi günü, ilk kYsım ikmal ve mazeret 
r t lıhanları on beş Eylül cum 3.rtesi günü, Orta, Lise ve Tica
l~ kısıınları ikmal imtihanları ile yeni talebenin kabul im-

arı.Iarı yirmi iki Eylül cumartesi günü başlayacaktır. 
İc' 4 - Leyli talebenin senelik tahsil ücreti, Lise kısımları 
1(_111 300, ilk kısım için 275 liradır. Uç taksitte tahsil edilir. 
ş a:rıt ve kabul muamelesile berabe>;..hirinci taksitin tediyesi 
\i arttı~. Yedinci ve ondan aşağı dereceli memur çocuklarile 
,.. cltetlı talebenin ikinci ve üçiincii kardeşlerinden tenzilat ya
.-ı ır. 

ttı" 5 -·Fazla tafsi at almak ist~yenlerin Mektep idaresine 
~acaatları. ( 4763) 

Güzel San' atlar Akademisi 
Müdürlüğünden: 

~İrtıd'Akademimizin muhtelif Şubelerinden mezun olupta 
~.. ıye kadar diplomalarını almamış olanların 350 kuruş ve 
-~rtdad~t vesika fotoğraflariy le birlikte bizzat veya tahriren 

a emıye müracaat etmeleri ilan olunur. (4759) 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 15 AGUSIOS 1934 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 1 -----------------------23 üncü F ırkanm Merlı.ez ı Riyasetine tevdi eylemeleri. 
ve Tuzla' da bulunan kıtat hay- (65) (4590) 4990 

• • • • •• 
vanatınm senelık ıhtıyacı o- O d "ht. . . (495) 
lan 322,400 kilo arpanın kapa· r AuA 1 ıyacı ıçın . 
lı zarf usulile münakasaya çı- kalem alat ve e~evatı sıhhıye 
karılmıştır. ihalesi 15 Ağus- kapalı zarf usu?le satın a!ına
tos 934 Çarşamba günü saat l'~.kt.~r. lhalesı ~-9-93~ salı 
14 dedir. isteklilerin şartna- ~unu s8:at 14 de ıcra edilecek
meyi görmek üzere her gÜn ve tır. Talipler evsaf ve şartna· 
münakasaya i§tirak edecekle- rr esini görmek üzere her gün 
rinde tayin edilen va•~tte iz- t..;ğleden sonra ve münakasaya 
mit Fırka Satmalma Komis- iştirak edeceklerin o gün ve 
yonuna müracaatları. (13) saatinden evvel teıninat ve 

(4194) 4698 teklif mektuplarile birlikte 
• • * M. M. V. Satmalma Komis-

lsparta kıtatırun 934 sene· yonuna müracaatları. (64) 
si Eylülünden 935 senesi A- (4591) 4991 

ğustos gayesine kadar bir se- • * * 
nelik doksan bir bin ve Elmah Ordu ihtiyacı için 6,000 ki-
kıtaatı için 934 Eylülünd(. lo Klorhidrat dö kinin pazar-
935 Ağustos gayesine kadar lıkla alınacaktır. Pazarlığı 
bir senelik elli altı bin kilo sı- 20-8-934 paz;;;ı·tesi günü saat 
ğır eti ihtiyaçları kapalı zarf 14 de icra edilecektir. Talip
usulile münakasaya konulmuş ler evsaf ve şartnamesini gör
tur. Isparta kıta'atınm eti 26 mek üzere her gün öğleden 
Ağustos 934 pazar günü saat sonra İstanbul Levazım A-

I 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon· İsparta yolunun (98053) lira bedeli keşifli 

10 ' 000 - 17 ' 000 kilometreleri arasında (5480) metre 
tulündeki esas ı tamiratın 2 Eylül 934 tarihine müsadif pa· 
7.ar günü saat on beş buçukta Encümeni Vilayette kat'i 
ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya konul 
duğundan keşifname ve şartnameyi görmek isteyenlerin 
Nafıa Başmühendisliğine ve taliplerin yüzde 7 50 temi
natile Encümeni Vilayete müracaatları ilan olunur'. (4681) 

Gümüşhane Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

. lkisu: Şir~ rolunun muhtelif mevkilerinde 12 parça 
keşıfnamesı muCıbınce 8383 lira 55 kuruş bedeli keşifli köp
rülerin inşaat ve tamiri 5-8-93 4 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 
ihalesi 26-8-934 pazar gÜnü saat 16 da icra kılınacağından 
k.anununu~ tarifi veçh~~e e~l~ yet~ fenniye, teminat ve a;ıi,r ve 
sıkalarm hır zarfa ve yuzde ıtı harıle yapılacak teklifi açık ve 
okunaklı adres ve imzasile bir zarfa koyarak her ikisini da
hi ayrıca 1:. !a zarfa koyup üzerini mühürliyerek saat 15 de 
Giimüşhane Daimi Encümeni Riyasetine makbuz mukabi
linde vermiş bulunacağından "Je daha fazla malıimat almak 
isteyenlerin Encümen Kalemine müracaatlan ilan olunur. 

(4765) l O da Elmalı kıta tının ki ayn mirliği ile Ankara Satınalma 
günde saat 16 da Isparta Sa- Komisyonuna müracaatları ve 
lınalma Komisyonunda ihale pazarlığa iştirak edeceklerin 
edileceğinden taliplerinin Is- o gün ve saatinden evvel te
parta eti için Bin üç yüz alt- minatile birlikte Ankara' da 
mış beş lira. Elmalı eti içinse- M. M. V. Satmalına Komisyo 
kiz yüz kırk lira teminatla- nuna müracaatları. (71) 

Erenköy Kız Lisesi Müdürlüğünden= 

rile müracaat etmeleri. (14) (4598) 4994 • * • 
(4195) 4699 

* • • 
Ayrı ayn şartnarr.elerle 

ve ka.,alı zarfla alınacak o
lan Bursadak\ Kıtaat ıçın 
(540000) Müdanya için 
(276000) Bandırma için 
(279996) k!lo unun münaka
~ası 25-8-934 cumartesi günii 
ı-.aat 15 de Fırka Satmalma 
Komisyonunda icra kılınacak· 
hr. Taliplerin şartnameyi gör 
mf'.k üzere her gün ve münaka. 
saya iştirak için de vaktinden 
evvel teminat ve teklifnamele
rile Fırka Satmalma Komis
yonunda bulunmaları. \15) 

(4244) 4735 
• • • 

Bayramıç,Ezine,Kirazlı ı Ayva 
cık ve Geyiklide bulunan kı
taat ihtiyacı olan 980,000 kilo 
Un 26-8-934 pazar günü saat 
14 de kapalı zarfla alınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek için her gÜn ve münaka
saya girecek!erin belli saatten 
evvel teklif mektuolarmı Bay
ramiçte bulunan müstakil Fır 
ka Satmalma Koınisyonuna 
vermeleri. (27) ( 4322) 

4741 ,,. ,,. . 
Bayramıç, Ezine, Kirazlı, 

Ayvacık ve Geyiklide bulun:uı 
kıt'at ihtiyacı Qlan 20,000 ki
lo Un 25-8-934 cumartesi ıı-ü-

" nü saat 14 de kaoalı zarfla ah· 
nacaktır. Taliplerin şartname
sini görmek için her gün ve 
münakasaya gireceklerin belli 
saatten evvel teklif mektupl:ı 
rmı Bayramıçta bulunan müs 
takil Fırka Satınalma komis
yonu riyasetine vermeleri. 

(4331) 4746 
••• 

Merkez ve Tuzlada bulunan 
kıtaatm sene'i kihtiyacı olan 
(12000) kilo sade yağı kapa
lı zarf usulile münakasaya çı· 
karılmıştır. lha!esi 27 AğuJ· 
tos 934 pazartesi günü saat 
14 dedir. İsteklilerin şartna
meyi ögrmek Üzere her gün ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin tayin edilen vakitte lzmit
te Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (61) (4553) 

4955 . . .. 
Yerli Mamulatından 

15,000 adet aleminyom Mat
ra gılafile birlikte kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. l -
halesi 1 Eylül 934 tarihine mü 
sadif cumartesi günü saat 15 
de yapılacaktır. Taliplerin 
şartname ve numunesini gör
mek Üzere her gün öğleden 
sonra Ankara'da M. M. V. Sa
tınalma Komisyonuna müra
caatları ve münakasaya işti
rak edeceklerin o gün ve saa· 
tinden evvel teklif ve teıninat 
mektuplarının makbuz mu
kabilinde mezkur Komisyon 

Eskişehir Hava kuvvetleri 
parkında mevcut 42 ton Mar
silya yağın 22-8-934 çarşam
ba gÜnÜ saat 15 de kapalı 
müzayedesi yapılacaktır. Nü
ınuneyi {{Örmek ve evsafı hak 
kında. malumat almak üzere 
Eııkişehirde Askeri Satınalma 
Ankarada Vekalet lstanhulda 
Satmalma komisyonuna mü
racaat ederek taliplerin belli 
gün ve saatinden evvel tek
lif mektuplarını mezkUr ko
misyonlara vermeleri. (19) 

(4242) (4734) 5127 

* " * 
Tekirdağ kıtaatı için 

16,000 kilo Nohut, 16,000 kilo 
pilavlık ve 10,000 kilo çorba
lık pirinç 9-9-934 pazar günü 
saat 15 de aleni münakasa ile 
satın alınacaktır. Taliplerin 
!,ıartnameliinİ görmek için her 
gün ve munakasasına iştirak 
c.::.!Ceklerin Tekirdağ Satm
aln1a Komisyonuna müra
caatları. (89) ( 4782) 

• * ,. 
Tekirdağ kıtah ıçın 

40,000, Malgara kıtaatı için 
25,000 kilo makarna 8-9-934 
cumartesi günü saat 15 de 
kapalı zarfla alınacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
için her gün ve münak'!sasına 
iştirak edeceklerin belli saat
ten evvel teklif meld:upları ile 
Tekirdağ Satmalma Komisyo 
nuna müracaatları. (94) 
(4785) . .. . 

29,000 kilo Sade yağı ka
palı zarf usulile ihalesi 8 Ey
lül 934 cumartesi günü saat 
14 dedir. Şartnamesini gör
mek üzere İstanbul Leva
zun Amirliği Satmalma Ko
misyonuna müracaatları ihale 
giinü de vakti muayyeninden 
evvel teminat ve teklif mek
tuplarını makbuz mukabilin-. 
de Ankara Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu Reisli
ğine vermeleri. {95) (4786) 

------
IHT1RA iLANI 

" Temel serenlerinden mamüI""dalga .. 

lı duvar" bakında istihsal olunan 

30-9-1929 tarih ve 790 numaralı ihtira be 

ratı bu defa mevkii fiile konmak üzre 

ahcre devruferağ veya icar edileceğinden 

talip olanların Galafa'da Çinili Rıhtun 

hanında Robert F erriye müracaatlan 

ilan olunur. (1740) 4929 

Beyoğ!Q dördüncü sulh hukuk mahke
mesinden : 

Terekesine mahkemece vaziyet olunan 
miiteveffa Hariton Kiryazis efendiye ait 
olarak : Burgaz adasında \·apur iskele.. 

5 ; yanına getirilmiş olan ufak kullanıl. 
anış deniz motörü 19-8.934 pazar saat 
15 den 17 ye kadar açık artuına ile sa
tılauktır. Talip olanların m'Zkur gÜI\ 
ve ~aatta mezklir vap,ur iskele3İ yanında 
hazır burunma1an lüzumu ili.n olunur. 

(1894) 

1 -Ağustosun Yirminci Pazartesi gününden itibaren 
mektebimiz ilk kısmı dördüne ü ve Beşinci sınıflarına ücretli 
leyli talebe kaydına başlanacakttr. 

2 - ilk kısım leyli ücreti 200 liradır. Baremin Yedinci 
derecesine kadar maaş alan memur çocuklarından yüzde on, 
kardeşlerin ikincisinden yüzde on beş diğerlerinden yüzde yir 
mi tenzilat yapılır. 

3 - Kayıt için talebenin velileriyle birlikte gelmeleri, 
fazla tafsilat için mektep müdürlüğüne müracaat edilmesi 
lazımdır. (4762) 

•• 
Uıküdar Varidat Tahakkuk 

üdürlüğündenı 
Merkez ve Maliye Tahakkuk Şubeleri için 139 çeki 

meşe odunu ile 16 ton kok kömürü açık münakasa ile satına· 
lrnacaktır. 

Taliplerin bedeli muham meni bulunan 785 liranın 
yüzde 7 ,5 pey akçesinin Vila yel Malsandığına teslim ederk 
23-8-934 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 de Kadı
köyünde Üsküdar Mıntakası Vardiat Tahakkuk Müdürlü
giindeki Mubayaa Koınisyon una müracaatları. ( 4368) 

fstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
.. erkezi Baştabipliğinden: 

Haydarpaşa Emrazı SariyE' hastanesi için 160 ton yerli 
n aden kömürile 60 ton yerli kok kömürü ayrı ayrı olarak 4 
Eylül 934 salı günü saat 14 de ve 1500 kilo Pamuk ile 
2000 met>o yerli Amerikan bezi ve 500 metro yerli patiska 
gene aynı günde ve saat 15 te Galata' da Kara Mustafa Pa 
şa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Muba
yaa komisyonda açık münakasa 11uretile ihaleleri yapılaca
ğından isteyenlerin şartnarn elerini görmek üzere mezkur 
merkez levazım memurluğu ile hastane idare memurluğuna 
müracatları. (4775) 

1 lnhi• · rlar U. üdürlüğiinclen: 
27300 adet muhtelit hacimde Likör Şişesi 

110000 ,, ,, eb'atta Mantar 
20000 ,, Kar be yaz şişe kapsülü 

5000 ,, 10 santilitrelik nümunelik şişe. 
Yukarda nevi ve ıniktarı yazrlı malzemenin pazarlığı 

5.9.934 tarihine müsadif cu marlesi gÜnÜ saat 15 te İcra kı
lınacaktır. Taliplerin §artnamelerini almak için her gün ve 
pazarlık için de tayin olunan günde yüzde 7 ,5 teminatlarile 
birlikte müracaatları. ( 47 40) 

3000 Kilo Dizel Mo tör Yağı 
500 ,, Gres yağı. 
100 ,, Siyah Boya. 

Yukarda nev'i ve miktarı yazılı malzeme 18-8-934 ta· 
rihine müsadif cumartesi gün Ü saat (15) te pazarlıkla mü· 
bayaa olunacaktır. Talip olanlar şartnamelerini görmek 
üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan vakitte yüz
de 7, 5 muvakkat teminatlariy le birlikte Cibalide alım satım 
l<oınisyonuna müracaatları. ( 4691) 

Gümüşhane Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Bayburt kazası merkezinde inşa edilmekte olan ilk mek
tep binasının 17892 lira 65 kuruş bedeli keşifli ikinci I<Isım 
in11aatı 5-8-934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve ka· 
palı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. ihalesi 26-8-934 
pazar giinü saat 16 da icra kılı na,~ağından taliplerin kanunun 
tarifi veçhile ehliyeti fenniye, teminat vesair vesikalarını bir 
zarfa ve yüzde itibarile yapıl acak teklifi açık ve okunaklı im 
zasile bir zarfa koyarak her iki zarfı dahi ayrıca bir zarf içe
risine koyup üzerini mühürlemek suretile saat 15 de Gü
müşhane Daimi Encümen Riyasetine makbuz mukabilinde 
vermis bulunacağının ve daha fazla malıimat almak iste· 
yenlerin muayyen günden evvel Encümen kalemine müra· 
caatları ilan olunur. (4766 ) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Kadıköy : Cafer ağa mah ailesi Şevki Bey sokağında 42 

ve 46 numaralı evlerin bir s.e nelik icarı her birine muham· 
men Uçeryüz lira üzerinden aleni müzayedeye vazedil
mistir. Taliplerin 29-8-934 çarşamba günü saat on dörtte 
pe~ akçeleriyle müracaatları. (M) ( 4527) 



inhisar çakmakları 

Benzinli çakmak 
Tanesi T. L. 2,75 
(Yassı ıekilde pirinçten, 
nikelden mamul deri 
saire kaplı. ) 

1 f •t•ıı· k k ı Tanesi T. L. 1,50 · 
B' 1 1 1 ç a m a (Yassı şekilde nikelli) 
g 

Çakmak taşı Tanesi 10 kuruı 

1 _ Şirketimizin hükumet inhisarından- devren 
aldığı ve şirketimiz inhisar damgasını taşıyan 
çakmakların perakende satış fiyatları yukarıda 
~ Ö 1terilmiştir. 1 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürclarzade 

1mı--. Han. Tel 22740 4m--
Ayvalık yolu 

BANDIRMA vapuru ıs A
ğu.rtos ÇARŞAMBA 19 da 
Sirkeci nbtımından kalkacaktır· 

(4741) 5128 

Trabzon sür'at 
yolu 

C0MHUR1YET vapuru 16 
Ağu.'11:os PERŞEMBE 20 de 
Galata rıhtımından kalkacak.Gi· 
di~te İnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson,, Trabzon, Rize, Hopa
ya. Dönüşte bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Pulathane'ye uğra
yacaktır. (4787) 

Mersin sür' at yolu 
ANAFARTA vapuru 17 A· 
ğurtos CUMA ı ı de Sirkeci 
nhtımmdan kalkacak. Gidifte 
İzmir, Ant.alya, Mersin'e. Dö. 
nüşte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya. 
caktır· (4788) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 16 Ağustos 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıiıtnnından kalkacaktır. (4789) 

Dikkat 

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

El~ktrik cihazları uye.inde 

SAYFİYEDE RAHAT 
Yedi satı, yeri: 

Metre Han Beyoğlu 
Cumhuriyet meydanı Taksım 
Necati Bey caddesi Salı pazarı 
Elektrik Evi Beyazıt 
Muvakkithane cıd. No 83 Kadıköy 
Şirketi Hayriye iskelesi OskUdar 
23 Nisan caddesi Ne 19 BUyOkıdı 

1773 

Tolefan 

" 
" 
" 
" 
" 
n 

44900 
40918 
43439 
24377 
60790 
60312 
55128 

2 _ Toptan alan esnafa bu fiyatlar 
0 I o 6 ( Yüzde alh ) iskonto terk c;>hınur. 

üzerinden 
Vapur başlarında İzdihama _.._. Karaciğer • Mide - Barsak - Tsş - Kum butahklanna •'~ .. 

mahal kalmamal. üzere biletle - J 
rin hareket günlerinden evvel T u z iL. A f Ç M E L E R 

3 - Şirketimizin lngiltere'de '' DUNHILL ,, fab. 
rikasına ıımarladığı _hususi şekildeki çakmaklar 
Eylül sonlarına doğru gelerek s· hşa çıkarılacaktır 

Karaköy ve Sirkeci acentala- V E O T E L J 
rımızdan tedarik edilmesi nmh • 
terem yolcuların menfataleri ica içme Yll tren fiatlarında mDbim teızillt yapılmışbr. 
bından<lır. (4688) Hergiin Köprüden 6,30 • 7,85 · 8,05 - 9,50 ·il - 11,15. ıs.ıo. ııl,4S te 

•• 
-===~~==~=5~1~20=~ 

1

11-• Haydarpaşa ya giden vapurların treolıri içmelere giderler. 1.522 
r • 5088 

İstanbul kumandanlığı sa - ı 
tmahna komisyonu ilanları 

NİŞANTAŞINDA 

ve NEHARi - KIZ ve ERKEK 

1. F. Satmahna Komis
yonundan: 

FEYZi YE LiSESi 
Fırka lataatı ihtiyacı için 

20,000 kilo Pilavlık Pirinç 
açık münakasaya konmuştur. 
halesi 16-8-934 perşembe gü
nü saat 15 ili 15,30 dır. Ta
Hplerin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü 

nakasaya İştirak İçin de o gün 
Memleketimizin en eski hususi mektebidir ve resmi mek-

tepi ere muadil olduğu tasdik edilmiştir. 
Anı. Jlk, Orta ve Lise bsımları Fen ve Edebiyat şubeleri vardrr' 
(Feyziye Mektepleri Cemiyetmin) idaresi altında man"'I bir şahsiyettir. 

ve vaktinde teminatalrile bir
likte 1. F. SA. AL. KM. na mü 

Talebesin:n talim ve terbiyesine kıskançlıkla beğlı olduğunu mnvaffakiyttt ile !ııpat etmiştir, 
racaatları. (50) ,(4657) 

5064 

İsteyen talebe velilerine mektep tarifnamesi gönderilir, ••• 
1. Fırka Satmahna Komis • ve kayıt içi• bergün mektebe milracıat edilebilir:. Telefoll! 44039 

yonundan: 

MISIR iŞ Li~itet 
Sermayesi: 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÜRKiYE iŞ BANKASI tarahndan te•i• edilmi9tlr, 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET lşLERI YAPMAKTADIR. 

fSKENDERiYE de Ahlmak üzere emaneten aual 
gönderenler, heNbımıza, TÜRKİYE iş BANKASI 

9ubelerind.ea ayana alabilirler. 
En iyi fiyatla, en aı masraf ve komiıyonla emin bir surette 
i görmek isteyenlerin MISIR İŞ LİMİTED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Telgraf adre•I: MISIRİŞ - fakenderiye 

4646 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonun<! nı 

18,000 kilo Be-•"\z Ustübü : Kapalı zarfla münakaıası: 16 
Ağustos 934 Perşembe saat 
18,000 kilo Elvan Ustübü : 10,30 dı.. 

Deniz Levazım DePolan ihtiyacı için yukarda cins ve 
miktarı yazılı iki kalem malzeme 16 Ağustos 934 Perşembe 
günü saat 10,30 da kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Şart
namesini görmek İsteyenlerin her gÜn münakasaya gİre
celderin de usulü dairesinde kapatılmış teminat ve teklif 
mektuplariyle Kaamıpaşac!a kain komisyona müracaatları. 

(4064) 4683 

Edirne Belediye Rf yasetinden: 
20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıka

rılan Su Branşmanlarma muayyen müddet zarfında talip zu· 
bur etmediğinden münakasası feshedilerek maliim şerait da
iresinde pazarlık suretile ya~t rılınasma karar verilmiş ve pa
zarlık günüııde 25-8-934 tarih ne müsadif cumartesi günü ta
yin edilmiş olduğundan taliplerirJ::l gÜn saat 16 da Belediye 
Encümenine müracaat eyleme eri ilan olunur. "4576 

" 4986 

l I 
' 

Kumandanlığa bağlı lataat 
Asker? fahrikalar ilanları ile Gümüşsuyu hastahanesinin 
Balarköy Barut Fabrikala- ihtiyacı için 20,000 kilo Çorba 

n müstacel ihtiyacı İçin aşağı- lık ve Pilavlık pirinç açık mü -
da yazılı 6 kalem malzeme ay nakasa ile satın abnacaktu.1-
n ayn açık eksiltme usulile a- halesi 19-8-934 Pazar günü 
lm~cağından vermek İsteyen- saat 15,30 ila 16 dadır. Talip
lerın 3-9-934 pazartesi gii- lerin nümune ve şartnameyi 
nü saat 10 da Fabrikada Sa- görmek üzere her gün ve mü-
tmalma Komisyonuna müra- nakasaya İştirak icin de o gÜn 
caatları. (563) (4613) ve vaktinde temin~tlariyle Fm 
Kilo · dddıda 1. Fırka Satınabna Ko 
26,500 Oleom (114 Iük) misyonuna müracaatları. 
45,000 Şili Küberçilesi ' <65> (4695) s101 

950 Santiralit 1 F k * * '" 
3 . ır a Satmalma Komis-

,600 Südkostik yonundan : 
6,000 Mükelles Soda G 

15,000 ila 20,000 Ta.afiye e- ümüşsuyu hastanesinin 
dilmiş pamuk kalöriferde yakılmak üzere 

186 Ton Lavemarin kömürü 1.. 
5018 k • * • açı münakasa ile satm alma-

Bakırköy Barut Fabrikala caktır. ihalesi 20-8-934 pazar 
rı muhafız takmu için 400 ki- tf'si günü saat 15 ila 15,30 da
lo kesme mr 'tama mubayaa dır. Taliplerin şartnameyi gör 
edilecektir. ~ -.tmak isteyenle· mek üzere her gün ve 

münakasaya İ§tirak için de o 
rin 20-8-9Y pazartesi günü gün ve vaktinde teminatlariy
aaat 14 de F&.'..ırikada Satına!· J F d klıd e ın ı a 1. Fırka Satm-
ma Komisyonuna müracaat- ) k · a ma omısyonuna müracaat-
ları. (567 ,(4797) Iarı. (56) (4692) 

• • • ....,._. 5121 
Askeri Fabrikalar için iki , D k 

'ft f k o tor çı ayton oşum hayvanı mu , 
bayaa e~ecektir. Satmak is- HQRHQRUNI 
teyenlerın 20-8-934 Pazartesi 
günü saat 14 de hayvanlarile 
beraber Bakırköy Barut Fabri
kasında Satın Alma Komisyo
nuna müracaatları. (566) 

(4798) 

ZA YI - 2867 numen>lu tek yük araba· 
mın ptalcaımı zayi ettim. Yenisini ala

cağımdan eokiıinUı hükmü yoktur. A
rabacı Yani Manol. (1887 

IIergün akşama kadar hastalarını Emin 
önü Valide. kıraathanesi yanındaki mu
ayenehanesınde tedavi eder. 

felefon: 24131 - ( 1579) 
4763 

SATILIK APARTIMAN 
Galata'cla, Şithane karakolunda tram. 

vay caddesinde iyi iratlı bir aparbman, 
uygun fiyatla satılıktır. (N} rumuzile 
Istanbul 176 No. lu posta kutusuna ya
zılmaaL ( 1820) 

5043 

Uıküdar Kız San'at Mektebi 
Müdürlüğünden: . 

-.- 1 - Mektebin ihtiyacı ol an 52 ton kok kömürü aleıı' 
müzayede ve münakasaya konulmuştur. .. 

2- 18 Ağustos 934 tarihine müaadif cumartesi giiılil 
saat 14,5 ta ihale yapılacaktır. Şartnameyi görmek üzere P'' 
zartesi, perşembe günleri mektebe ve münakasaya iştirak i• 
çin tayin edilen gün ve saatte Fındıklıda Yübek Mekteplet 
muhasebesinde müteşekkil komisyona müracaatlan. 

(4371) . ~ 

66000 kilo Koyun ve Sığır Eti 
Marmara Üssübahri Kumandanlıi• 

Sahnalma Hey'ti Rei liğindeıı 
~ Deniz Efradı için lüzumu olan yukarda cins ve milct,tl 
yazılı Koyun de Sığır Eti k~palı: zarf usulile münakasa)'~ 
vazedilmiş ve 25 Ağustos 934 cumartesi saat 14 de ibaJefl 
icra lahnacağmdan taliplerin şartnamelerin almak üzere Jı• 
tanbul'da Kasnnpaşada Deniz Levaznn Satmalma ve ızıııit' 
te Kumandanlık Satmalma Komisyonlarına müracaatlarl' 

(4400) 4843 

f DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi 11..A.NLARIJ 

Takriben 431 ton muhtelif demirin kapalı zarfla ıniiJlS' 
kasas1 22-9-934 cumartesi günü saat 15 te Ankara'da idare 
binasında yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa "e:ıGJ 
lerinde beşer liraya saldan şartnamelerde vardır. ,(4~~3S 

Yerli Eczayi bbbiye kapalı zarfla münakasası 29-8-934 
çar§alllba günü saat 15 te An ·arada idare binasında yapıls' 
caktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşet 
liraya satılan şartnamelerde vardır. (4516) ~ 

Afyon - lzrnir ve lzrnir - Bandırma ballan üzerinde ve 1~ 
eli muhtelif mevkide kısmen ocaktan ihraç ve lasmen toP )j 
ma suretiyle teslim edılecek cem'an 10300 M3 balastm kaPıı 
zarfl amünakasaaı 3 Eylfil 934 Pazartesi günü saat 15 de~ 
karada idare Merkezinde yapılacaktır .. İşbu 10300 metre~ , 
ahı balastm kimilen taahhüdü mecburi olmayıp kısmen te jt 
fat ta kabul olunur. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa ve lzı1' 
veznelerinde onar liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. _.....s 

(4627) ~ 

Haydarpaşa Mağazasında idarece tip harici addolunaJl::. 
ki ve fakat kabili isti mal ve istifade mutfal< .. , 
yası 25 - 8 - 934 tarihine müsadif Cumartesi ~ 
nü saat 9 da müzayedeye vazo lunacaktır. Taliplerin ye }al' 
mezkUrda Haydarpaşa Mağaz asma müracaatları ilD.n ° 
nur. (4710) & 

Münakasa temdidi 
Ilgaz Belediyesinden: .. a 

Ilgaz Kasabasının suyu için 6 Ağustos 934 pazar r:aıı" 
almacağı ilan edilen font boru münakasası göriil;en, ~. ;ı~ıı 
üzerine 25 Ağustos 934 cumartesi gününe tehir edildigı ı;o64 
olunur. (4631) / 

Umıuni Neşriyab. ve l"azı iş /eri Miidürü ETEM iZZET 
Gazetıecilik ve matba.a.cdık T. A. Ş. 

1 


