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Ağustosun beşinde şehrimize 
5 Sovyet tayyareıinden mü
teşekkil bir filonun geleceği 
haber verilmektedir. 

:Sahip ve Ba§muharriri : Siirt Meb'uıu MAHMUT 

lrlan_da Başvekili ~d. De Va
lera lngiltere kıralının tahta 
çıkmasının 25 inci yıldönümü 
merasimine iştirak etmiyor. 

FlATI 5 KURUŞTUR. 

liarici politika 
Bakımından Fransa 

p Siirt Mebusu: MAHMUT .. , 
.F ARiS (B~muhanıirimizden)
h~ı olınıyan, aklı başında, 
ıı:. taf .. Fransızların telatlarmı 
lı ~1 gormelidir. Müttehit bir cep-
11~ J çalışan Sosyalist ve Komü
ııa'tı e~! ~· Tardieu'nün son beya
hir d~~.unden çıkan dahili ihtilafı 
l>o Uzuye tahrik ettiler. Goaton 
raı::;ergue kabinesinin ayakta du
llıiitar acağmı, fırkalar arasındaki 
Ilı ekeye bundan böyle bozul-
l J:' llazarile bakılmasını ısrar ile 
ek~ ettiler. Halbuki, memleketin 
İrt~rıYeti, bu kabinenin devamını 
Ilı •Yordu. Çünkü, bu hükUmettir ki, 
F ';klekete nisbi bir sükfuıet verdi. 
n' a ihtiraslarım biraz susturdu. 
d:'°~et otoritesini, bir dereceye ka-

r ıade etti. 
tu Gaaton Doumergue kabinesini 
lıii~ların istinat ettiği sebep, bu 
&alı llnıetin yalnız mali ve iktisaui 
-. ada memlekete verdiği emniyet 
.:, !ralıtına imkanı değildir. Hatta 
•ız ~ılınak istidadım gösteren F ran 
li rangını, en sağlam bir para ba
lca~ getirmesi de değildir. Bunlar 
lı a.r mühim ve belki ehemmiyette 
lı eı>aınden ileri olan hükiimetin 
~rici J><>litikasıdır ki, Framız va
... Pe~rlerini; Milli ittihat hüku
... et' . Ye . 1nın etrafında toplıyor, onun 
lt~nde kalmasını müdafaaya sev
f dYor. Filhakika, son bet ay zar-, 
ın • F h . • ı·tik lı ~ ransanın ancı po ı a sa-

ıı:'~.nda kazandığı teYler, küçük 
•. l'lilecek muvaffakıyetlerden de
~d~r: bu itibarla kabinenin dü'; 

11 
sı ıhtimaline kartı M. Barthou 

F un - bir nazır olduğu kadar bir 
ı::sız vatanperveri gibi - bağır
)' ta hakkı vardır. Bu muvaffakı-
etlerin ne gibi zorluklar ve yor-

11\ınluklarla elde edildiğini - su
rın batında olmak itibarile - her-

esten ziyade kendisi biliyor· 
l Gaston Doumergue bükUmetinin 
:~rici politika sahasında elde etti· 
il müsbet neticeleri şöylece sırala
lılak mümkündür: 
1 ~ - Geçen kq, fırka mücadele-
1 erı Ytizünden ve daha bazı .ebep
derden beynelmilel ıiyaset sahasın
.: faal bir rol oynayanuyan Fran
h'İ"hugün ayni sahada bereket ka
~ '~.etini elinde bulundurmakta, 
~ Ve küçük develtlerden, poli
lıaıi ına iltihak eden devletlerle, 
~tiıbarmı maddeten ve manen 
'ıın bir dereceye çıkarınıt bu-

llıaktadır. 
J:' 2 - Küçük itilaf devletlerinin 
~Ya olan bağları, adeta gev
't'e f ti •. H~kUmetin yeni politika 
)eıı·~ıyetı sahasında bu bağlar, 

3
1 en kuvvetlem:lirilınittir. 

J:'~ Silahıızlaruna meselesinde 
lelı· ı:z • lngiliz • Amerikan müt-
~t Cephesi kurulmottur. 
~ - Dünya politikasındaki bü
So 't'e tabii rolü inkar edilemiyen 
~b;et Rusya ile Franıanm müna
'ral tlerj tanzim ve ıslah edilmif, 
llııı, arında siyasi anla,malar ol-

S tur. 
dı· - Almanyanm kucağına atıl
.F'rııından korkulan Lehistan ile 
lij ansanm münasebatına yeni bir 
~uh Verilmittir. 

batı ~ Paris ile Roma münase • 
"l ırıu iyiletmiştir. 

daf - Fransanm eskidenberi mü'1t.k: ettiği Emniyet tezi, en büyük 
b111 ~ar devletler tarafından ka
lor edılıniştir. Vaktile Fransanın 
~i~lığından ileri geldiği iddia 
lıtg·jn bu emniyet tezine, batta 
~il b·!e~.e olmak üzere aşağı yukarı 
dir, UYUk devletler iltihak etmitler-

8 
illı - Avusturyanm Almanyaya 
lab~ ıneselesinde; siyasi ve belki 
tal 11 bazı sebeplerle, Musaolini 1-
tiltf :~ı, bugünkü Avusturyamn is
olın lıne F ransadan ziyade taraftar 

9~tur.. . 
iınz Nıhayet, Balkan mısakma 
itil·~ını koyan iki devlet, Küçük 
llu hın belli batlı uzuvlarmdandır. 
da Fakıından Balkan anlatmaları 
llun b~ansanın emniyet tezine uy-

Bu '~.hareket olmu~tur. 
'llal ~n anlaşılmı~tır ki, rejiyo
kııtı tnısaklar; sulh ve eınııiyet ba
ne/ndan kuvevtli esaslardır. Bu 
da ıce, Türkiye harici politikasın· 
hin •enelerdenberi en samimi bir 
"es Ae ka~arla tatbik ettiği Balkan 
~'iat k?enız politikasındaki isabeti 

ern. Mahalli anl ... malarm bi
'D -vamı 6 mcı sahifede) 
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1 
azı sıha dardıy e .el ~a er . ugos- 1 Pariste Türk kafilesi ~ 

avya u u una ı tıca ettı iii b"" .. k IAk d d 1 
Avusturya divanı harbi Dollfuss'un katillerinden birini i uyu a a a uyan ır 1 ~ 

ve diğer bir naziyi idama mahkum etti ~ Hocalar ve çocuklarımız her tarafta İ 
Bitler hükumetinin 
bir beyanatla resmen 
Avusturya istiklalini 
tanıması bekleniyor 
ViYANA, 31 (A. A.) - Kiabadıel'-

den bildirildiğine ıröre yüz kadar milli 
-yaliwt tevkif edilmiş ve eoki Belediye 
ReUi Emen Reisdı'in otelinde mühim 
bir patlayıcı maddeler deposu bWun • 
muştur. 

Emest Reidı ve iki kardeşi kaçmağa 
muvaffak olmuılardw. Dördün<:ü kanleş• 
leci yakalamnıfbr. 
Divam harp faaliyetini tehir etti 

ViYANA, 31 (A. A.) - Daily Te
legraph mahabiri bildiriyor: Divanıhatı> 
faaliyetini tdıir ~riyetinde kalmrı
tw. Filhakika, dİvanllımp, ... illerin hüku· 
met tanılmdan Ahan hududuna kadar 
salimen ııidd>ilmelen için kat'i vaat ai· 
cMdannı kabul etmek vaziyetinde imi • 
mrytır ki bu, ATUStuııya Hükı'.imetini 
mütkül bir vaziyete koymalctadı;r • 

Planetta, Dollfıw'ün ölümü haldan.. 

--

Divanı harp tarafından Dolllussun 
katlinden dolayı idama malıkrim edi· 

len Holzweber ile Otto Planetta 

Günün meselesi 

• 

M. DolUuss'mı cena~ Viyana 

tlak.i suale ~ birisinin keneli i&tib
meıı:ine hücum edip öoiine geyl:iğini, o 
ıramım, korkmak tabancanın tetiğ.iıni çek
miş '*1ak ihtimali otduğww. ve aalım 
patlıııdığıru .öylemip. Yapılan tıbbi 
DKUWyenede baıvekilin ancak 20 aant:i • 
metre uzaktan vurulduğu tahaldruk et -
:nipjr. 

Muhakeme başlarken 
ViYANA, 31 (A. A.) - Adliye Ne

rzareıtinde d<ılaşan bir l"yiaya göre müd
deiumumi, Adliye Nazırına, 'fllbatta tev
kif edilen .sosyalist ıellerin tahliye edil
meleri netice&ine 'Varan bir rapor ver .. 
miştir. 

Tnlıliye edilmele:-i istenenler arasmda 
Viyana'nın aabık Bel...ıiye Reisi M. 

Su, elektrik, tramvay 
ücretleri ve saatleri 

Belediye Kadıköy su şirketini de 
satın almak kararını verdi 

Saat kiralarının inmesinden Belediye 
su idaresi bir hayli zarar mı görüyor? 
Aldıığımız mal\ima

ta göne, Belediye Ka
dıköy Su Şirketini de 
satın almağa kı rar 
vermiftir. Önümüı. de
ki seneden itibaı en 
Belediye firketi dev
ralacak, tcbekeyi ken 
di itletecektir. Tabii 
Te.rkosta olduğu gibi 
satın almıma İfİ tak
sitlerle kabil olabile • 
cektir. Şirketin hetap 
lan tetkik edilmeğe 
başlaruruttır. Şirketi 
Belediye dev nldık • 
tan son Elmalı su
yunu ıslah edecek, bu 
gün Bostancıya kadar 
uzanan ve ihtiyaca ka 
fi ııelmiyen tebekeyi 
tevsi edecektir. Bele-
diye erkanından bir Belediyenin satın almaya karar verdiği Ka- J 

zat Kadıköy Su firke dıköy Su Şirketinin membaı olan El- , 
ti vıı:zireti. hakkınca malt bentlerinden bir görünüs .• 
deınıtşır ki: bildirmitlerdir. Bu ~le de tet • 

- Bu tirket aleyhinde son za • kik ediliyor:. Abonelere birer kar 
manlarda bazı tikayetler oluyor • 
d_u. Bunları tetkik ediyoruz. Mese ne verilmesini muvafık bulduk.. 
la bu tirketin abonelenden her se- Senelerdir bu karne ihmal edili • 
ne a~dığı. bir b~ lira vardır. Bu yordu. Şimdi her abone, her para 
~t !•ra hıç bir şey mukabilinde de veritinde, kendisinde duracak 0 • 

g~ldır .. ~tta mukavelenamede da lan bu karneye su sarfiyatı ınikda 
h~, ganptır, bu bet liraya mukabil rmı, verdiği parayı şirket memuru 
bır esbabı mucibe ıerdedilmemit- na yazdıracaktır.,, 
tir. Mukavelenamede : "Aboneler Elektrik, su, havagazı saatleri 
den su sarfiyatı bedelinden maa • Elektrik, su ve havagazı saat 
da her sene ı.._. lina alınır.,, der. •-· 1 · · N f ""'l 1<1ra arı ıçın a ıa vekaletinin ka 
Halk bu parayı senelerdenberi ni- bul · · ettığı yeni formül henüz ala -
çin ıtirkete veriyor, burası belli <le kadarlara bildirilmemi'1ir. Ancak 
ğildir. Bundan başka bazı abone- takarrür eden son vaziyete göre .._ 
ler, kendilerinden fazla su sarfet - bonelerdeki saatlerin mülkiyeti, 
mitler gibi, fazla para istenildiğini (ne,·aır.ı 6 mcı sahifede) 
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Operası önünden geçerken • • • 

Seitz, meb'us Daoııeberır ve Jeneral 
Koerner vardzr . 

Askeri mahkeme Viyana ile bütün vi
layetlerdeki asileri muhakeme edecektir. 

Dün askeri mahkeme M. Oolln..'ü 
katletmekten ıuçlu Otto Planetta ile 
başvekalete karşı hücumU idare eden e
lektrikçi Holzweber'in muhakemesile 
meşgul olmuıtur. 

Mahkeme reisi J...-al Oberweger, 
bu celıeye riyaset için Mio-alay Kabin'i 
mmnır etınq.lir. 

Sorguya çekilen suçlulann Viyanalı 
oMuklan anlaşılmrttır· Planetta 35, Holz 
weber 30 yaşındadır. ikisi de <Midirler 
ve ıahsi geçinme vasıtaları yoHıtur, 

4J)evamı 6 mcı sahifede) 
,,_ _________________ ,"' 

Gazi Hz. 1 
IST AN BUL, 31 ( A.A.) - Rei

sicumhur H:ıı:. Dolmabahçede Dil 
iıleri ve Dil kurultayının hazırlıkla 
rile nuııgu! olmutlardır. Ba,vekil 
Paşa Ha:ıı:retleri Salih Papa ile Ab· 
dülhalik Beyi yattık/an hastahane· 
de ziyaret etmiıler ve Rei.;cumhar 
Hazretlerinin ;yakın alakalannı, 
muhabbetle temennilerini tebliğ •t 
miıtir. 

Hariciye Veka
letinin tebliği 

Zeytinburnu müessif 
hadisesi doıtane 

bir surette kapahldı 
ANKARA, 31 ( A.A.) - Hariciye 

Vekaletinden tebliğ edibni§tir: 
Zeytinburnu önünde vukuu yazı • 

lan müeuil hadiseye dair Türkiye Ha 
riciye Vekili Dr. T evlik Rü§tÜ Be;ye • 
fendi ile ltal;ya büyük elçisi Lojacono 
Hazretleri arasında cereyan eden sa
mimi mükalemede iki taral ait ma .. 
kamlarınca kendi memleketlerinde 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Türk dili 
Kurultayı 

~ çok iyi tesir bırakıyorlar = 
3 PARIS, 31 (Telsizle, hımıa'i muhabirimizden) - Türk irfan 1 = ordusuna mensup muallim ve Galatasaray izcilerinden mürekkep = = kafileye Pariste büyük bir alaka ve mmimiyet gösterilmektedir. = = Talebe ve hocalar her tara/ta hususi bir surette ikram ve izaz edil- § 
=: mekteclirler. Bugün büyük Printemps mağazasını ziyaret eden ka- E 
§İ lilemize müessese taralınJan levkaliicle misafirperverlik gösteril - 2 
§il mi,tir. Hocalar ve talebe öğle yemeğini Siteüniversitede yediler. 5 = Sefir Suat Bey taraltnclan ela ayrıca bir çay ziyafeti verilmiştir. Ka ~ = filenin Fransayı ziyareti Türk - Fransız dostluğunu bir defa daha = 
$ teyide vesile olmuf ve Türk hocaları, çocukları her tarafta iyi te- § 
3 sir btrakmışlarclır. ~ 
3 . ~eyya~l~ı~ A~us•tosun onunda clö'!eceklerdir. Çocuklarımız ~ 
§1 ısttladelı gezıntılertne clevaın etmekteclırler. Dün akşam Operada, ıc: 

2 bugün ele Komedi Fraıttezde verilen temsülercle hazır bulunmuş • §.: = larclır. i::: 
~ııııııuıuımmnınmıuıııımunmmııınnnınuınnmıuıımmnuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.-

Mali ye Vekilinin riyasetin-· · 
de dün bir toplantı yapıldı! 

Istanbul maliyesi ve mali kanunların 
tatbikatı t~tkik edildi 

. 

Maliye vekili Fuat Bey içtimadan 
çıkıyor 

Maliye Vekili Fuat Bey dün öğ
leden sonra lsıtanbul Maliye daire
sine gelerek tetkikatta bulunmut
tur. Vekil Bey, tahsil kısmını tet -
kik ederek tahsil müdürü Ali Rı • 
za Beyden izahat alnuttır. Bundan 
sonra tahakkuk müdürü Talat Be
yin odasında Vekil Beyin riyase
tinde bir içtima yapılmıfhr. Bu iç
timada Maliye mürakıbı Raşit, ta
hakkuk müdürü Talat, tahsil mü -
dürü Ali Rıza Beyle11 ve diğer mü 
dürler bulunmutlardır, Bu içtima
da Vekil Bey yeni vergi kanunla -
nnm tatbikatı ve tetekkül eden ko 
Jniı,yonların faaliyeti, varidat va 
tahakkuk itleri hakkında alaka -
'dar müdürlerden uzun uzadıya ıza 
bat almıttır. Vekil Bey stanbul ma 
li tqkil.atmın, eski lefkilatla mü • 

kayeseai hakkında da izahat al -
mıt ve icap eden bütün hususat 
için direktifler venıniştir. içtima 
aktam saat 18 den sonraya kadar 
sürmüftür. 

Adliyede yeni harç tarif esi 
bugün tatbik ediliyor 

Sulh, Asliye, Ağırceza mahkemelerin
de verilen cezalardan harç alınacak? 
Şurayı devletteki idari davalar da aynı harca tabi 
Adliye harç tarifen 6 haziranda kabul 

edilen 2503 numaralı kanunla değiştiril
mit ve arttınlmı§tı. Bu yeni harç tarife· 
si lranllrAI bugünden itibaren tatbik edil
meie baıJanılmış.trr. 

Bu lmmma nazaran buıründen itiba • 
ren ouDı, asliye ve ağırceza maıhkemele
rinde verilen eczalardan alınacak lıaıı;• 
lar ıöyledir: 

;. 

Kurultaya bir Alman dil 
alimi de iştirak ed;yor 
Tüıık Dili Tetkik Cemiyeti 18 ağ111 • 

tosta toplanacak olan ilônci kurulıtay b,,. 

50 kunııtan bin kunııa kadar para ve
ya bir ır\inden on giine kadar hapis ce
zauna mııHaim olanlardan 200, 1001 
den 1500 lrunışa kada.r paıra veyahut ıs 
günden bôr aya kadar bapoe mabkiım o-
1....ıa.-dan 400, 30 lintdan 75 liraya ka • 
dar para veyahui 45 güne kadar hapııe 
mahklim olanlardan 500 kunlt, 75 lira· 
dan 150 liraya kadar para, veyahut 3 •· 
ya kadar ı.-e mahküm olanlardan 12 
lira, 150 liradan 250 liraya kadar para 
veyahut 6 llY" kadar bapae mahkı'.im o • 
ıan1...ı.n 14 lira, 250 liradan 500 liraya 
kadar para n'Yahut bir seneye kadar hap 
se mahkilm <danlardan 17 lira, 500 lira
dan 750 liraya kadar para veyahut iki 
_,.,ye kadar bap1e mahkUın olanlardan 
22 lira. 750 :llradan 1500 liraya kadar 
para veyahut 3 .eneye kadar hapse mah
kUın olanlardan 28 lira, 1500 liradan yu
karı para cezasına veyahut on 'leDeye 
kadar hapse mahkfun olanlanlan 38 liıra, 
bundan yukan para cezasına veya ·dama 
mahkUın olanl"!dan 60 lira harç alına -

zırlıklanna devam eıı. 
md<tedôr, Me.ıi<ez Sü- ı 
roou bugün de ıtıopfa
narak kurultay için 
gönderilmiş olan tez -
!erin tetkikine devam 
edecektir. Merkez Bü
rosunda büyük ve ha
raretli bir çalııma var
dır. 

ikinci kurultaya Rus 
8liınlerinden M. Sa
moiloviç ve M. M.,.,a· ' 
ninof' tan başıka bir de 
Alman aliminin işti - M. SAMOİLOVİÇ 
rak edeceği haber a -
lınmıttır. Bu zat, memleketimizce tanın
mış bir sima olan Dr. Pnıfesör Tize'dir. 

Profesör Tize Umumi harpte mülga 
Darülfünunda Ural - Altay lisanları mu

(Devamı 6 mcı sahifede) 

I 

calctır. 
Bir ceza daavsı ikame edip te euçlu

mın beraetile neticelenirse o zaman oda. 
vacıdan suı; kabahat nevinden ise 200, 
suç beı sene hapis, .ürgiin, ağır para ce
zaa Ye an.ne :'.h:metlerinclen ma1ı,,..,...;.. 

yeti mÜ&tel:zim ise 500, bet seneden Yll· 
kan hapis veya @üm cezasım müstelzim 
ise on fü-a harç almacalrtır. 

icra daire!lorinde ilıime mÜ$tenit olmı· 
yan takip taleplerinde alacak mi.ktan Ü· 
ze,inden yüzde yarnm peşin tahsil olu
nacaktır. 

Tebliğ olunacak ödeme ve icra emir
(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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TARiHi TEFRiKA: 101 I A5~ HARİCİ HABERLER 
İttihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 

Her hakkı mahfuzdur. 
BlRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Yazan: A. C. 
irfanda Başvekili M. De Valera 

Par is sefaretinin şüpheler:ini 
uya1ıdırmamak için tedbir 

lngiltere Kralının tahta çıkmasının 25inci 
yıldönümüne iştirak etmiyor 

LONDRA, 31. A.A.- M. Baldvin Avam Kamara· 
sında M. De Valera'nm Krelm tahta çıkmasının 25 in
ci yıldönümünü tesit için yapılacak merasime İştirak 
etmesi için vaki ricayı reddetmiş olduğunu beyan et
miştir. Söylendiğine göre, M. De Valera'nm bu imtinaı, 
katiyen Kralın şahsını istihdaf etmemekte, ancak si· 
y;ısl bir taknn amillerden ve iki memleketin hali hazır
daki münascbtelerinden mülhem bulunmaktadır. 

"Sen bunlara icrayı nüfuz et ve 
r.asihat ver. Onları ihtiyata davet 
et. He!e yemin suertine imza ko
durtmak usulünden behemehal vaz 
geçirt. 

Bura vastıasile Anadolu işlerine 
evrak sevkinde bu ihtiyatsız komi
te size çok h · zmet edebilir. içlerin
de fedai varsa, fedakarlık hislerin
den bilfiil vatanı müstefit ettirme
lerini tavsiye et. Bunların içinde 
Sapancalı Hakkı bey namında bir 
mıilazım varmış. Geçenlerde mer
kez kumandanı Nazım bey hafiye
lik hizmetinde kullanmak için 
miilazım Hakkı efendiyi yanına ça
ğırtmış, kendisine namusile kabili 
telif olmıyan bazı talimat vermi •• 
Hakkı efendi bundan müteesisr ol
muf, arkadaşlarından birisine vaka 
yıanlatırken gözlerinden sel gibi 
yaş akmış. Hakkı efendi arkadaf
larınJan birisin'n yanında ağlıya· 
cağına ya Nazım beyi haysiyetşike
nane teklifi Üzerine öldürmeli ve
yahut sükut edip Nazım beyi aldat
malı ve bir kapana düşürmeliydi. 
Komitecilikte hazan böyle hileli 
hareket te lazım oluyor. 

Bu vakayı seni vaziyetten haber 
d.ır etmek için yazıyorum. Bu ko-

• mıtenin hevesini kırmak elbette 
karı akıl değildir. Fakat onların 
ihtiyatsı;:lığı yüzünden, fevkalade 
terakkiye müstait olan cemiyetimi
zin durmasına sebep olacak yolsuz
lukların tamirine ve tadiline de ça
lışm"k b"zim için farzdır. Bunlarr 
!. llan veseliı.m ! 

Ben burada kalmaya kat'iyen 
karar verdim. Bu hususta burada
kilerle de anla,tım· Benim burada 
bulunmaklığıma lüzum kalmadığı 
takdirde ba,ka bir yere gönderil
mek~iğim kararlaştırılmıttrr. 

Ömer Naci bey benim evimde o
turursa fena olmaz. Evin üç aylığı 
yuz franktır.Uç frank ta bah,ıt var 
dır. Uzun zamandanberi ParHıte 
görünmemekl;ğimin şüpheyi davet
ctmesi muhakkaktır. Bunun için, 
münasip ise, Şilrayi Ummet ile a
şağıdaki tarzda bir ihtarda bulun• 
manızr hepinizden rica ederim: 
Rüfekamızdan doktor Nazım B. 

acık denizlerde seyrüsefer eden bir 
v~purun doktorluk vazifesini de
ruhte eylediği :çin, onun uhdesinde 
bulunan sanduktarlık vazifesi .... e 
tevdi edilmiştir.,. 

Böyle bir ihtar Paris sefaretinde· 
husule gelebilecek şüphelerin bir 
deı<eceye kadar izalesine hizmet e
d~bilir. Beni soranlara da, ismini 
vermemek •artile bir Fransız vapu
runun üç yüz elli, dört yüz frank 
maatla hekimi olduğumu söylersi
niz. 

.... Beni sorarsa bir aydan beri 
benden hiçbir haber almadığını ve 
hattiı. bir kazaya uğramaklığımdan 
korktuğunu ima edersin· 

lstanbul ne almede? Oraya git· 
melde birçok. faydalar görüyorum. 
Bir ay sonra oraya g:debilirim. Bu
radan hamiyetperver bir arkada,la 
lstanbula gitmek mümkün old>1ğu· 
nu hatırından çıkarma. 

Paraca nasılsınız? Matbaa işi 
ne oldu? Terziye borcumu verdin 
mi? Vermedinse ver ve ne verdiği
ni bana yaz ki sana göndereyim. 
Borcum zannedersem otuz beş 
f 1'.nktır. Burada rahatım iyidir. 
İhtiyari mahpusluk ağır gelmiyor. 
Ahmet Rıza ve Sezai Beylerin el
leı inden Naci ve Kenan Beylenn 
gözlerinden öperim.,, . 

Dolctor Nazım, Bahaettın 
Şakir Beye yazdığı ~çüncü ~ir 
mektubunda da vaziyetı ve Sela • 
nikteki ahval hakkında şunları bil 
diriyordu: 

"Kemali İstirahatle burada Çll· 
lışmak için oraca maddi, manevi 
alakam kesilmek lazımdır. Zengin 
değilim. Uzunca bir ıeyahat yap· 
tım. Bu seyahat cebimden on, on 
beş liranın çıkmasına sebep oldu. 
Dişimi sıkarak sana bet, altı lira 
gönderebileceğim. Bundan başka 
para yollamak benim için hemen 
muhal hükmündedir. Gayret el, 
her şeyi beş altı lira ile tesviye et. 

Ailemle eskisi gibi bilvasıta mu 
h3 beredeyim. Onların hiç bir kim 
senin benim burada olduğumdan 
haberi yoktur. He ıkes eski megu 
lıyctimde berdevam oldu~"?18 ka 
nidir. Onun için herhangı bır ve · 
sile ile olursa olsun, onla.I:\ mek • 
tup yazmaktan çekin. . . 

Her teyden ziyade sev?ıııı~u 
milletimin yakından feliketıne ış 
tirak etmek benim için en büyük 

bahtiyarlıktır. Burada kaldığıma 
memnunum. ltlerim yolunda gidı
yor. 

Y anya ile .nünasebetiniz varsa 1 
orada mülazim Y akup Efendi is • 
mindeki zabitin hafiyelik etmek 
üzere lstanbula gitmesine Saray • 
dan telgrafla müsaade istediğini 
oradaki arkadaşlara bildiriniz. 

'erdiğin müstear namlardan 
İstifade edemiyoııum. Zira burada 
k.i Fransız ve A vwıturya postaha -
nelerinde öyle memurlar vardır ki 
bet altı liraya mukabil buracian 
Avrupaya yazılan mektupların ad 
reslerini ve oradan buraya mektup 
!arı ı;elenlerin ikametgahlarını ve 
hMla mektuplarım hükumete tes
lim edecek kadar alçaklık gösteri 
yorlar. 

Silah yarı ı! 
Avam kamarası hava 
program nı kabul etti 

• 
lngilterenin 1304 tayyaresi olacak 

1 

Merkez kumandanı kaymakam 
N.:>zım Bey ki lstanbulda Çerkes 
KJ.basakal Mehmet Paşanın maıye 
tinde idi, burada ha irade bu işle-

lngiltere hükumeti bilhassa Almanyanın hava 
kuvvetlerini arttırmasından endişe ediyor 

re memur edilmiştir. Bu bapta ye· 
dimizde kat'i deli.il vardır. Bu zat 
her ne kadar bizi meydana çıkar
mak için öteye beriye baş vu:uyor· 
sa da timdiye kadar bir İpucu el-
de <:lmeğe muvaffak olamam.ıştır. 

lstanbulun umum valilere gön -
dtrdiği gayet garip bir tebligatı 
vardrr. Bu tebligatta Jön Türkle • 
rin Osmanlı memleketinin her ta
ı af mda kesbettikleri kuvveUen 
ve yaptıkları te~vikattan bahsedil 
Jikten sonra bu muzır fırkanın da 
hılde bu derece ehemmiyet kesbc 
debilmesi için valilerin ve büyiık 
m..murların onlara karşı mümaşal 
karane ve hattiı. tarafgirane haı e 
kel etmeleri İcap eylediği bir lisa
nı suzitle bildiriliyormuf. 

Şimdi siz bütün vilayetlere bu 
mealde emirnameler gönderildiğı 
ı.i nazarı teemmüle alarak umum 
valilere ve mutasarnflana ve ku -
mandanlara hitaben cemiyet namı 
.na bir mektup sureti kaleme alınız. 
Bunda yukarıdaki mealde, emirna 
me sudur ettiğini bildirdikten son 
ra: 

·Ey memur efendi, vali veya 
kur.tandan p&fa, Sultan Hamidin 
bir ayağı çukurdadır. Meş'um ida
reı h.'.\:i.ı•.anm pek yakın l:>ı • zaman 
da Sultanı hazınn vücudile bera
bc.r ortadan kalkacağına ve na · 
nnl!'lu bir hükıimetin kaim olacağı 
na •liphe yoktur. Beş, altı ay gibi 
kısa bir müddet istirahat için bü • 
tim iıtikbaliniz.i mahvetmek, hat • 
ti yarınki hükumetin pençei kah-
rmda ezilmek isterseniz, fİmdiki 
hukumetin son emirlerine inkiya -
den vatanın naınuılu ve hamiyetli 
evlatlannı ezmeğe gayret edinız .. ,, 
mealinde bir feyler ilave ederek 
bunu baatırdrktan sonra Parisin 
Boamarşe, Louvre gibi mağazala
rına mahsus zarflar içinde vali ve
ya ;.uıır.;,ı.dan Paşanın refıkala. ı 

Hauımefendiye diye fransızca ad
reslerle valilere ve kumandanlara 
göndeı iniz. 

(Bitmedi) 

Himalaya felaketinin 
sebebi 

BOMBA Y, 31 (A. A.) - R .... t ... A
jansı mubaıbirinden: 

Himalaya dağına çıkan Alman heyeti, 
7 temmu;:da hava J&rt·lan haklmıda ve
rilen malumatı radyo ile alabilmi, ola.av-
dı, uğradığı faciadan- lrurhılabilirdi. 
Pocna rasat merkezi 7 temmu-z tarihinde 
Manga Probat cihet>ruıe ıiddetli rüzgar 
lar olacağı ve k yağacağı hakkında 
heyete malümat vermek üzere neıriyat 
yaptığım bildinncktedir. 

Heyetin radyo a!ıizeşjnin 25 temmuz
danberi i,Jemediii zannedilmektedir. 

r -

Baldvin diyor ki: 
Hudutlarımız artık Rhin 

nehrine uzanmıştır .. 
LONDRA, 31.A.A.- Avam Kamara 

11, kabinenin bava silahlarının art!Jnl
m;ısı hakkındaki programını kabul et· 
mııtir. 

M. Baldvin, muhalif iıçi fırkası tara
r ından verilen takrire cevap vermiş, bey• 
nelmilel iılerle silahları bıraluna işleri
nin sa:ı 12 ay içinde hiçbir zaman bu ka• 
d.r büyük müıkilatla karşılaşmadığını 
söyle:niıtir. 

A • lnanyanm Cenevrede bulunmayıft 
ve tekrar avdeti ihtimalinin pek az ol· 
ması, Avrupanm muhtelif yerlerinde ve 
Avt.ıluryada vukubu!an lti.diseler, umu .. 
mi bir rahatsızlık ve endiıe haleti fik
riyesine delalet eder. 

1932 de hazırlanan pro<ıram " artık 
mfüaade edilmi)1ecek bir eksikliğin ta· 
mirine doğru" ilk bir adlDl oluak göste· 
rilmiıtir. 

Muhtelif devletlerin bava kuvvetlerin
den bahsederken M. Baldvin, bilhassa 
Almanya üzerinde tevakkuf ederek de· 
ır.iıtir ki : 

u -Hitler rejimi, hava meselesine bü
yük bir alaka, gösteriyor: Eger ... th, mü, 
terek eınniyet esası üzerine tesis ed~le
cek olursa, lngiltere, yeni tealıbütlere 

ginneden mevcut teahütlerini yapabilecek 
vaz~Yette olmalıdır. 

Havacılık mevcut o~duğu gündcn
beri, hudutlann kalkbğmı bilmiyor de
ğitiz. 1 ngiltere'nin müdafaasını düşün
düğümiız zaman, artık Douvcrs sahilleri
ni değil. fakat Rhin'i düşünüyoruz. 
Bugünkü hududumuz, orada bulunuyor. 
Düşünül~n boş senelik plin, layareleri· 
mizin sayısını 13C4 e <ıkaracaktır. Hal· 
buki, Lugün mevcudumuz 844 tür. 

Bundan r it ra M. Baldvin, sivil hal
kın ınuhafazaı :nı temin için a1ınacak 
yeni tedbirlerden bahsetmiştir. 

Müzakereler f'Snasında i~I. Churchill, 
A1manyanın1 mual-;edeler ~hk&mını bo
zarak hir aıkeri havacılık tesis etliğini 

Şark misakı 

Estonya ve Letonyanın 
müzakeratı 

memnuniyetle karşılandı 
MOSKOVA, 31 (A. A.) - E•tonya 

ile Letonya'mn tmi< misakma miizalıeret 
elm<k kararını ınevzuubahM>den 1 :zıvestia 
gazetesi, bundan dolayı beyanı memnu· 
niyet etmekte ve Çeıkoslovakya ile Lltu
vanyanın da bu nüsaka müzahir ol<luğu
nu kaydettikten $0nra ancak timdi Al • 
manya ile Lehit.tanrn ~eyirci vaz..İyette 
durduklarını ve bunlarm da nihayet mi· 
saka itlirak etmekten ge:i kalmıyacak· 
!arını, çünkü ancak böyle bir m&sakm 
harp t<.>hlikesini bertaraf edebileceğini 
yazmaktadır. 

MOSKOVA, 31 (/\. A.) - Estonya 
Hariciye Nazın M. Seljamaa, Tallin'e mii 
teveccihcn Mnskovarfarı avr~•ınrst'IY .. 

' 

M· Baldvin 
ve gittikçe inkişaf ettirdiğini bildirmiı
tir. Sivil tayareciliğe gelince, Alman 
tayareleri, askeri tayare haline konulmak 
üzere İ•tiyerek ve fenni bir şekilde imi! 
edilm:ıtir. 

Muhafazakarlardan M. Gueıt, Al
mıın havacılığının çok müterakki bir va
ziyette olduğunu aöylemiş, bilhassa si· 
vil tayyareciliğin lnkitafı üzerinde dur
mustur. 

1 fçi muhalefetinin, ılJaiılamna politi
sını '"tekrar ı 1 llilanma" olarak tavsif 
eden takriri 60 reye kartı 404 rey ile 
reoldedilmiştir. 

Sir John Simon, bu tc1:1iflerin başka 
devlct·,~te y;ıpdan görüşme)et" neticesin .. 
de yap1lrr .l,.ğıru söylemiştir. 

Bu teklıfler, nazıı:!ar tarafından hava 
me:;cl.:-~inin bütün cephelerinin tetkiki 
neticesinde yapılmr~tır. 

Kanun kabul edildi 
LONDRA, 31.A.A.- Avam Kamara· 

ar, hükumet tarafın!lan tevdi edilmit o
lan ve hava kuvvetlerinin artllrılmasına 
müteallik bulunan programı kabul et· 
mittir. 

San fransiskoda 
Liman amelesi gene nüma 

yiş yapıyorlar 
SAN FRANCISCO, 31 (A. A.) 

Ticareti bahriye gerniocileri tdmır itle
rine i>aşlaınad- evvel, nihai bir hlrdı:et 
yapnHf!a ... lır. 

1000 gemici, 1imdiye kadar yeni bir 
iıe gİnneden evvel, göst.,,.,,.,.. mec:huri
yetinde oldukları hüsnü hizmet vesikala
rını yığrn yaparak nwazzan bir at6' yaık
mıılardır. 

Gemiciler, beynelmilel birlik reisi de 
dahil olduğu halde, ate1in etrahnda dan
setmeğe başlanu,lardrr. Reis, bayıılmak 
derecesi.ne gelinciye kadar dansebniş ve 
bununla be:-aber, diğer grevcilerin de ~ 
başbır.ak kararı venneferine kadar ate1i 
devam ettinnek emrini vermiştr. 

BugÜn bazı gruplar, ise ba~lıyacaklar
d.... Diğer grupların mÜıküllerinin hal
ledilmeıi laznndır. 

L, ________________________ _ 
İngilterede siyasi telaş 

T eılihat mıurallanmız.ı büyük bir 
mikyasta arttırmak üzere verilen hü
kümet kqrannın memlekette uyandır 
dığı fÜpheler geçen halta •onunda 
nazırların verdiği nutuklarla zail ol
muı değildir. Harbiye Na:un Lord Ha 
li•ham irat ettiği nutkunda, beyne/mi 
lel ıilcihsızlanma yolunda hükümetin 
tel'!bbü.terine temas ıetmemiftir. ln
gilterenin harbe mcini olmak huşusun 
da gösterdiği gayretleri zikre değ • 
me:z: kan.aatile bir tarafa bırakmıf • 
tır. Harbiye Nazırı diyor ki: (/ngilte
renin kendisini müdafaaya muktedir 
bi~ mevkide olma!'W! en Bağlam bir te
"'.'.nattır. lngi/tere kuvvetli kaldıkça 
dunya s.s.ulh ve aükiıundan aynlmıya
cak ile lngiltere de tecauü:z:e uğramı
yacal.tır.) Harbiye Nazın kanaatleri
ni bu ıekilde bildirdikten •onra fU mü 
taleatla bulunuyor: (Bütün dünya bili 

yor ki biz. kimseye fenalrk etmek is
temiyoruz. Her istediğimize malik de 
ği/ miyiz? Mr. Ba/dvinin vicdanı ha
lci azap içindedir. Biz: sadece hava 
müdalaa kuvvetlerimUi arttınyoruz .. 
Maamalih kendisinin klasik i:oahatı 
bizce mukayyettir. Mr. Baldvine gö -
re en iyi müdafaa taarruzdur. Ba, ken 
dini kurtarmak İstiyorsan düşmandan 
ziyade kadınlan ve çocukları öldür • 
melisin elemektir. Kendisi ümit ediyor 
ki biz. tes/ihat masrafımızı arttırdık· 
ça diğer memleketler azaltacak. Biz 
lıiç olmazsa silcihları bir dereceye ka
dar tahdit işinde mesaimize deuam 
edeceğiz;; fakat açıkçası bunda pek 
büyük ümidimiz yoktur.) Mr. Bald • 
vin, hükümetin telôıa düffüğünü in -
kör ediyor; bununla beraber BafrJe -
kile vekalet eden bir zatın sanayi er· 
babına, bilhassa tayyare fabrikalari· 
k buhran z.amanında ihtiyaç hİ3sedi-

lec:ek sanayi ashabına düşman hava 
hücumlarından masun olmaları. için şi 
male ue garbe taşınmalarını tavsiye 
etmesine ne mana verirsiniz? ( Kaste• 
dilen düşmanlar, Fransa ve Almanya 
olsa gerek) bu suretle hareket etmek, 
korku, panik ve milletler arasında iti 
matsız;/ık uyandırmak ve /ngilterenin 
hariç kalam1yacağı bir Avrupa har -
bini gayrikabili içtinap bir vaziyete 
sokmaktan başka bir şey midir? Mr. 
Ba/dvinin böyle bir niyet beslemediği 
muhakkaktır; fakat bu nevi propa • 
ganda, sulha karşı Lord Hali.tham'ın 
blöflerinden ve saçma nasyonalizmin 
den daha tehlikeli olabilir. 

(Manchester Cuardian) 

Yunanistanda askeri 
manevralar 

EylU/ün İptida/arına doğru Ceneral 
Oteneosun nezareti altıRda olmak üze .. 

Bakırköy hez f ahr ikasının gelecek 
haf ta açılma resmi yapılacak 

'ANKARA, 31 (Telefonla) - Bak.rköy bez fabrikasının küfal re> 
mi gelecek.halta Başvekil Paşanın hııı.:ırile yapılacaktır. işlerin cereya~ 
m:u mahallinde kontl'ole giden Sü m<•r Bank umum müdürü Nurulla~ 
Esat Bey bu sabah şehrimize gelmi rtiı-. lzmit kağıt fabrikasının yeri _h~ 
zı. lanmış ve inşaat pliinları infaatı deruhte eden müteahhide verilmıf · 
tır. ismet Paşa lzmit fabrikasının terrıelatma merasimine de riyaset c• 
decektir. Merasimde lktısat ve Nafıa Vekilleııi Beyler de hazır buluna· 
caklardır. Bu iki merasimi ls-tanbul şişe fabrikasının temelatma mera· 
simi takip edecektir. 

Buğdayı koruma idaresi . 
'ANKARA, 31 (Telefonla) - Maliye Vekaleti buğdayı koruma ı· 

.iar~i müdürlüğüne Devlet şürası sab.k muavinlerinden Necmi BeY 
laJ-ın edilmiştir. 

Evkaf orman ve arazi müdürlüğü 
ANKARA, 31 (Telefonla) - Evkai umum müdfölüğü orman 11e 

ar:ızi müdürlüğüne müfettişlerden fliıseyin Remzi B. tayin edümi1tir. 

Yol kesenler yakalandılar . 
IZMIR, 31 (Milliyet) - lzmirden Tireye giden Rakibe namınJa/ıı 

kadının Çatal istasyonunda bıçak ve tabanca ile yolunu keserek zorla 
gi,;türenlerden Alanköylü 20 yaşlannda Ali ve Durmuş yakalandılar. 

_ Derince limanı tamir edilecek 
, "ANKARA, 31 (Telefonla) - Derince limanının esaslı surette ta· 
miri kararlaşmıflır. . 

/ şten çıkarıldığı için 
IZMIR, 31 (Milliyet) - işten çıkarken Adem ismindeka bir amele 

Elektrik şirketi mühendislerinden İki kişiyi tabanca ile ağır surette ya
ralamıştır. 

/ngilizlerin Almanlara ihtarı 
LONDRA, 31 ( A.A.) - .t'.ııam kamarasındaki beyanatı esncuındtı 

M. Baldvin lngütere hudutlarının Douvres'Ja değil bundan böyle Refi 
sahillerinde başladığını söylemi1ti r. Mqtbuatın telakkisine göre bu be· 
yanal 1918 denberi harici siyaset hakkımla söylenen sözlerin en va· 
him ve en cessurane olanıdır. Bu beyanat ayni zamanda Almanyaya 
da bir ihtar mahiyetindedir. 

Dollfuss'un katilleri asıldı 
ViYANA, 31 (A.A.) - Reisicıimhur M. Dolllaıısun katillerinin af 

talebini reddetmiş ve katiller bugün saat 16,35 te asılmışlardır. 

Asılsız haberler 
ANKARA, 31. A.A.- Sihhat ve iç

timai muavenet veki.letinden: 
29 Temmuz tarihli Son Posta gazete

sinde latanbulda tam iki yüz cüzamlı 
hastanın serbest dolaştığı hakkında hiç 
bi< eaaaa istinat ebniyerek netredilen 
havadi~ ternamen asdıız ve uydurma
dır. Verilen bu malumatın yalan olduğu 
ilin olLlnur~ 

Yeni Irak hariciye naz:1rı 
lrak'tan bildirildiğine göre Harİ<:İye 

Veziri Abdu!I ah DemJ.uci Bey vazifesi n· 
den istifa etmiş ve yerine lrak'ın M:llet
Jer McclVsinde d..'limi miimessili Tcvf'k 
Süveydi Bey tayin o .. Jnmu~ur. 

re Makedonyada ikinci fırka tarafın
dan manevralar yapılacaktır. Bu ma

' neuraya ikinci fırkadan ba1ka sekiz 'n· 
d ve Arfipel fırkaları ve üç ta·•:vare 

filosu ve telgraf alayı iıtirak e'J;,ek
lerdir. Manevraya iıtirak edecek kuu

vetlerin mecmuu 5,000 nefer ve 300 
zabitten ibarettir. (Ta Neotera) 

Budapeştede bankala
ra mevduat 

Budapeıtenin 22 büyük bankasın

da ve posta tauırrul kasasında hal • 
kın biriktirdiği para haziran ayında 

9,2 milyon artarak 562,4 milyon Pen 
göye baliğ olmuftur. Cari hesaplara 
yatırılan mevduat dahi 3 milyon ar • 
tarak 461 ,2 mil;yon Pengöye çıkmıf • 
tır. (Peater Lloyıi) 

Deniz kuvvetleri 

Fethi Beyin 
Akşam yemeği 

lngiliz: Hariciye naz:ı· ı 
şerefine bir ziyafet verdi 

LONDRA, (Milliyet) - Londra S&İ' 
yük Elçimiz Ali Fethi Bey tarafıırc13" 

elçilik binasında in • 
gilltere Haıniciye N• • 
zon Sir Jo!m Sim<>" 
ve refikaları ı.adf 
Si.mon Cenapları t"' · 
rcOerine bi.- aiq.~ıfl 
ziyafeti verilmi~tir· 

Davetliler .....,.,n· 
la Fransa Büyük f:I· 

"i M. Corhin, sre . 
ıilya Büyü:k Elçi~' 
•e refikaları Mad$" 
Regie de O!iveit•" 
F ield • Marııhat Vif • 
oount Allenby ve ~ 

Londra Sefirimiz fi.kaları Vicountc~ 
FETHİ BEY Aflenby, Sir f.rneJ 

ve refikaları ı.ad1 
Bennett, SiT Horace ve .-efikaJan L....,.. 
Rumbold, Lieutenant • General Sir siıd· 
ney ve refikaları Lady Clive, Nor•e{ 
Maslalrntküza"' ve refikaları Ma.ı.-1 
Steen, Mr. ve Mn. Clasgow, Mr.ve J'd1"· 
Ralph Wigram, Mr. J. B. Mond<, r.fr· 
ve Mra. Amery, M.-. Ye Mrs. No,.tol'· 
Mns Newman, Nuıb.be Suat.Hanıll' ~e 
Büyük Elçfük Müsteşarı Sedat zeki IJCf 
bulunmutla~dır. ·-------
Bisikletle 7054 ki'o:netre 

MOSKOVA, 31 (A. A.) - MotkO"", 
ile Omsk arasındaki hisiJ.let yarışı hjtııfl' 
ermiştir. Bu yaı·ıı esnasında 498 saıı~ 
zarfında 7054 kilometre katedilerek b,. 
siklet ekipleri yarrşmda bir mesoıfe cfiinf" 
reı,o,..,. tesis olunmultı>r. 



ELE 
Saz dinlemenin adabı! 

YALOVADAN 
·leni.m le11a bir huyum var. Alem 

cı eli durduğu zamarı içime bir güf
ırıe geliyar, kendimi zor tutuyo-

lrqm. Herkesin güldüğü seyi din-
erk ' en, seyrederken de bana bir 
•omqrtkanlık geliyor. Birincisinde 
rıa.,/ halkı zevzekliğimle kızdır
~'.'lllcık İçin dudaklarımı ısırarak 
gqfmemi yutarsam ikincisinde de 
e1 kıeriyete uymak için zoraki sırı
'Yol'lrrn. 

d Dü~ cıkfcım Y aloııa kaplıcaları~
~ "1ustesncı bir hareket ııardı. Bır
kı ıündenberi ifitİyorduk: Deniz 
B ı E:ltalya hanım gelecekmiş. 
.1 e enen ,ey güç geliyor. Muma
~ e!hcı da kendini bir hay'; beklet-

• Saz takımında kimler vardı. Say 
~a~ lüzum yok. Bafta Artaki e
d~rıclı olduğu halde iyi bir takım i-

ı. 

1 Bür!k lokantanın sal.o?unda .mu
~~ hılalı bir hareket, bır laalıyet 

l!Orülüyordu. Ak,am yemeklerini 
:er~jz eden müşterilerin birçoğu 
B '"J..ız kızını dinlemeye gelmişlerdi. 

6 e,_!eclik, bekledik, Ramazan ayı 
e..,er gibi bekledik. Saat onda 

ile/~; ve okudu. Ses gür ve okuyu-
1:' ılcıdelidir. Garp musikis,nde 

1111a "hisle okuyor,, denir. Kendi
rıe "1cıh11u11 repertuvarı var. Fasıl, 
İİkam dinlediği yok. Hicazdan 
1
• cılıana, 'Acenuqirandan Hüsey-

"'"e . " !leçıyor. 

Şirndi gelelim dinliyenlere: 

1. Dikkat ettim: Alaturka saz din
J:enlere bir sııçlu hali geliyor. Şar-

0kuyanın da suratı birini azarlır" cıdarnın s;ehresinin ifadesini a
(fj'· Böylelikle dinlenemez bir 
IQ rlalı) farkıııını azar işitir gibi 
<l'rk~k bir çehre ve çatık kaşlarla 
•rılıyoruz. 

Ben bir taraftan deniz kızının 
llevreJı ııesini dinlerken, diğer ta
r-ctltcırı hazırunun çehrelerini tetkik 
''tim. Bir kas; Mısırlı misafir, Türk 
"1tırikiainin verdiği zeııki usul tutab;! tadarken, tanıdık simalardan 
l ıları, hele müessesenin idaresi
e .vukardarı alakadar olan bir zat ra rnuaikinin tesiri, yahut uykıısuz
tık neticesi olarak gQfi olmuş bir 

laziyette dinliyordu. Mevliit din
er gibi. 

Yirmi dakikalık bir ,akımadan 
'0rıra Eltalya hanımı kaybettik. in-
~~ yerine caz geldi. Başladı. 
~ o sırada hali/ çenber sakallı, 

~ırıtanlı ve soluk eflatun renkli 
t etreli bir zat bir arkadaşile birlik 
{salona girdi. Bir masaya, oturdu 
aı-, •özlerine kulak verdim: "Birisi 

•ordu. 

.._ E:ltalya bunun hangisi? 
k Öteki ayakta s;alan başı s;ıplak 
errıcıncıyı göstererek: 
.._ Şu ayaktaki olmalı .• dedi. 

' ·elaı Muhtar Beyin kurnazlığı 
C Bilmem gerçek, bilmem teııatür! 
6;~ende Celal Muhtar beye ait 

11

11 
!•krQ anlathlar. Eğer doğru ise 

le iiliif Değilse kusura bakmasın· ar. 

ol CelQl Muhtar Bey henüz iktisatçı 
ti/. rrıa.YıP doktorluk ederken müşte
<tl etirıden i11ı muayenede bfr lira 
,,: ve müşteri tekrar geldiği za-

rı kırlı kuru1 alırmtf. 
ll"Bir cinıri hmta, doktora kenditti 
JI 

01!errnek istemiş. F C!lıat bir lir<! 
k~Tlrıe kırk kurus vermek için san
t~evvelden muayene edilmiş gibi 
ti 11 alnıı,; muayene odaııına girdi 
~"" fU sözü söylemiş: 

ı1· .._ Doktorcuğum! Ben gene gel-
•ırı. 

lQ CelQl Muhtar bey, çehrecini hatır 
"1 ~<lrrıcıdığı bu hastayı muayene et
"1 ~, Ve herifin dalaveresini keşfet-

;. Hiç bozmadarı: 
<I .._ T t!rnam! Gene eski tedaviye 
.., evarrı ediniz. Demis ve iki mecidi-
"e)li al . 4. nıış. 

caba sahi mit 
FELEK 

Ba~vckil İstanbulda 
1 llatyekil lanet Paşa Hazretleri Ya • 
<>•adan ...._~_ . _,_. 1 -~'-

t~..-.nıze g ...... , ........ 

Adliye yangın yeri ne 
yapılacak? 

-..:, '<anan adliye LXıasınııı enkazı nihayet 
aya kadar müteahhit tarafından ta -...... ..,,... 

l>\iı.. kaldınlacakt.... Binanm a,..ası 
"n ~ aittir. An<:ak belediye, şdwin 
1 
~I yennde ve arifti iki Liııa ara

l!Jd..ı-· 
"'· _ __, bu ..,,,ada yenideoı inşaat yapıl-
(·-•nı ~ahk gönnediğinden bu anayı 
~aatı umumiye) namına maliyeden 
-...,.,, almak hkrindedir. 
""!il.uranın geniş bir meydan haline lro
l>ı.~ konulmaması, müstakbel tehir 
.~ kaıbul ve tayininden ..,...a anla
t a~t>ndan bu arsa bdedryeye geçtiği 
~~· burası ıimdilil< olduğu ııilıô ınu 
--.:ıa odi!cc..ırtir 
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• EH 1 R HABERLERİ 
EKONOMi 

İzmir sergisi 
için bir İçtima 
Sergiye dört büyük devlet 

resmen iştirak ediyor 
I~ sergi.ine aanayicilerirn qtirakJ 

için dün Smıayi Umomı Müdürü Recai 
Beyin riy•etinde Ticaret Ocla-sı T eıtki
kat ve istihbarat Bürosu Müdürü Halda 
Nezihi Beyin de iıfu'akile biır toplantı 
yapıılmıJtR". T opl-rda deri, çimenıto, 
trikotaj fabrikaluJ mümeuiiıeri de Lu
~r. 

9 eyJUI lzmir l>eynelmilel sergiıoine 
hırgiltere, Rusya, Japonya, Y~a-vya 
...,......,n i~ etmdı:tedir. 

YunanWanı:ı da sergiye büyük nn"k -
yaSta ittiralı: edecekleri söy1enmeirtedir. 
Yunanlılar mensucat ve ıiıe sanayiini 
de tC§lıir edecekl.....lir. 
Iralı ta lzmir panayirine iştirak 

ediyor 
Inık'ıtan bildirildiğine giire Irak Hüku 

meli l:zminle kunılacak olan 9 eyJUI pa· 
nayınna İglirake karar verıniııV. 

Sinemacılar gUmrUk resminden 
şik4yetcı 

Sinemaal,.. düo Tircaret Odasında bir 
t-opjanb yapmı§<lard .... Sinemacılar fil • 
min kiloıoundan alınmakta olan gümrük 
resmini fazla bulduklarını söy~er -
dir. Bir kilo lihnden 2ı lira gümrük res
mi almmaktadır. 

Batla memleketlerin filmlerden aldık· 
lan gümrük resmi bu içtimada tetkik ,._ 
diJmiftir. Reomiın indirilmesi hakkında 
Giiuırü1< •e lnhiaarlar V ekileıioıe miira· 
caat yapılması kararla§tınlmq.tır. 

Oda meclisi toplanıyor 
Oda Meclisi bugün toplanacaktır. Ruz 

'""'>ede yumurta ihracatı meseles.i ve 
Bona 1 dare Heyetine iki aza intihabı da 
vaı1d .... 

Fransayı bakla gönderiyoruz 
Fnmsa Hüki'ımeti tarafından 934 ü

çün<ıii ÜÇ aylık için Tii<lciye hissesine 42 
bin kental balda, 15 bin kental nohut 
lrontenjaru verilmiştir. Keyfiyet Türt.o
fiı'ten alakadaıUra bildirihniftir. 

Dünya maden fiat.arı 
Türkiye madenciler birliğinden : 

27-7-1934 tarihli fiat 
(Londra boraaaı fiab) 

Bakır elek. 32,75 ili 32.10/ - lnsiliz liraaı 
Balur 29 i)ft 29 5,- n ,, 
Kalay 231 10.- ilA 231 11-3 ,, ,. 
Karıun 10 17-6 ili. 11 -
Çinko 13 8-9 ;İa . . : : 
Krom "Türkiye malı 489"~· ., 72 ili. 74 ., ıilini 
Krom (Türkiye mat. 52o/c) 85 i!A 87 ,. ,, 
(Beher derece iç.in 2 tilin fazla) 
Antimuan (50 dereceli beher 
derecesi)" 2·9 ili. 3 ,, ,. 
Antimuan (60 dereceli beher 
derecesi) 3·6 ili. 4 ,, " 
M~ın~ezi (300 tonluk partiler) 40 ili. ... 

0 
., 

Komur (Fob Cardiff) lS-6 i!& .... " ,, 
Groa Admiraute 

,, Ordinaire 18-3 ili 18-6 " .. 
Ekspres Ankaray• geç 

vardı 
lstanbul ekspreaini.n yolda makinesi 

Lozulmut ve iki buçuk saat teaıhlıürle 
dün Ank.a istuyonuna va-sıl olmuıtvr. 

--o-

Un komi&yonu toplandı 
Un Komiıyonu dün toplanmış fınncı

larla fabrikacdan dinlemiştıir. F:.ı.,.;ka
cılar marda "';nilen kepeıkli undan vergi 
almmımıasını utemek<tedirler. Birinci ve 
ikinci nevi unolann sureti tefriki de ko
llU§Cllmuflur. Onümüzdeki toplanbda 
bunlar karara bağlanacakm. 

At yarışlarının ikincisi 
Vilayet baytar müdiriyetince 

tertip edilmekte olan yazlık at ya
rı,larının ikincisi bu hafta Velie
fendi yarıt mahallinde yapılacak
tır. 

1 BORSA 1 
{lı Bankaaından alınan cetveldir) 

31Temmuz934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR f TAHViLAT 
istikrazı dahili 94,50 J Rıbtım 17,75 
1"33 Erıani g; f Mümessil Jru.. 
Unitürk 28,15 ponaın: 48.30 

.. ıı 2·,.za » ıı 47,ıs 
• 111 '2:1,20 ., 111 50 

ESHAM 

lı Baaka•ı Nama 9 Reji Kupon-
., ., Hamiline 9 auz 2,50 
., ,. Müeaaia 98 Telefon 10.50 
Türkiye C\imlı.ü- Terko• 19 
riyet Bankası 53 Çimento 11,40 
T ittihat dey. 14,00 

ramvay 35 Şark dey. l. ·-
Anadolu H.iaae 27,05 s.J,.. 1,55 
Şir. Ha7riye 15~ !ıark m.ecsa 3.20 

ÇEK FIYATLARI 

Londra 
6331 Prai 19,13,14 

Paria 
Milin o 

12,06 BelRrat 34,77,80 
9,.27 ,14 Madrit 5,81 

Nüyork 7S,44,60 Berlin 205,68 
Cene•re 2,43,691 v • .,o .. 4.20.SO 
Atina 83~ Budapeıte 3.98,25 
Brük•el 3,38,88 Moako•a 10,91,25 
Am•terdam 1.17,58 Bükreı 79,33,50 
Sof7a 66,24,30 Viyaaa 4,27,82 

NUKUT (Satıı) 

Kurut Kuru,t 

20 . Fran••• 160 20 J. •••İçre 808 
1 Dolar 117 1 Pezeta 18 
t Şile A•. 22 1 Mark 49 

21 Kur. Çek. 106 1 z~luli 20,50 
2(1 Le•• 23 20 Le7 19 
1 laterlin 633 2tJ Ditıar 53 

20 Liret 214 J {ernoYi' 
20 F .Belcika 115 Altın 9,25 
20 Drahmi 24 1 Mec-idiye :ıs 1·2 

1 l='loriu .. , Üa•ı.•ot 237 

320 bin kişi 
Sergide 
Sergiye ıon günlerde çok 

tehacüm var 
Dün yerli mallar sergisinin 14 

üncü günü idi. Sergi dün de bir 
hayli kalabalık olm~, geç vakte 
kadar gezenlerin mikdarı 320 bi . 
ni bulm,..tur. Sergiye ittirak eden 
müesseseler, açık kala.cağı müd -
det azaldığı için, vitrin ve paviyon 
larmı yeniden tanzim etmeğe bat
Jamıtla:rdır. Bu seneki Yerli mal . 
lu r.ergis.i Ağustoaun betinde ka
paııacaktır. Bu itibarla ron gün -
ıeı de sergi daha ziyade tehacüme 
.ı.ıaruz kalmıttır. 

İnhisarlar 
Vekilinin tetkikleri 

Gümriik ve lnbiaarlar V eklli Ali Ra
na Bey ı:ümriilıılerde tetkiklerine devam 
etmektedir. Ali Rana Bey, mülettişl ... 
tarafından yapılmakta olan takas suiiıs
tirnali tahkikatile de yakmdan eılakadM" 
olmuı, bu hwıusta i:zahat ~.Ali Ra
na Bey, güıınrüldercle diğer işleri de tet
kik etmiştir. 

MAARiFTE 

Tıp Talebe yurdu 
müdürlüğü 

Tıp Talebe Yurdu Müdürü Tevfik Bey 
Amaıaya Sıhhat Müdürlüğüne tayin edil
miştir. Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğüne 
tı..nüz kinıse getirilmemiftir. 

Elektromakanik şubesi Mühendis 
mektebine raptediliyor 

Onivenite Fen Fakültesinin EJekı..o
mel<anik şubesi Mühendi& mektebine 
raptedilecektir. Elktro - mekanik E....ıi
tüıiinün Mühendis mektd>ine nakline 
ba.tlannu~tır. Bu ~ talebeleri, önü 
müzdeki teş..inie-vveklen itibaren Mühen 
cli.s mektebine devama baııJıyacalolıırdw. 

Enstitü 1926 •ene.inde tesill edilmi1ti. 

Avrupaya tahsile gidecek talehe 
Her •ene olduğu gibi, bu sene de Av

rupada muhtelif ilimleS" tahsil etmek ü
zere ıoo Hıe mezunu gönderilecektir. 
Avn>paya gönderilecek talebenin müsa
baka imtil:ıam 22 eıy!Ulde yapdacalotır. 
imtihanlar bir ha!ta ow:ecektir. 

Avnıpadaki talebeyi tefti§e ..._...., ~ 
dilen ilk tedrisat Umumi Müdürü Reşat 
Şem.etıôn Bey de iki ay eonra, talebe i
le bil'liJote Avnıpaya gidecektir. 

G!lyrimübadilleri davet 
SaiMk !&tanbul Müstantiki rrvukat Hik 

mot Beyden aldığımız Li.r mektupta 
§Öyle Lir davet yapılmaktadır: 

"Gayrimübadil vllitandaşlanma: 
"Menafiinrize ait bazı hususatı görüı

mek üzc.-e 4 ağuın- 934 cumarteA giiınü 
öğleden ~onra Büyük Kın.acıyan Hanm· 
d.aki yazıhaneme gelme.ıizi rica ede • 
rnn.,, 

-o--

Şark demiryolları memur
ları cemiyeti 

Şaric Demieyo'11an memuNarile müı -
t&hdemini.nin evvelce ayn ilci cenıiyeti 
vardı. Som-a bu cemiyetler birl"§mİŞ ve 
idare heyeti için geçende intihap yaprl
oruştır. intihap edilen idare heyeti aza-
11ndan büyük biT knmı istifa eıttiğ.inden 
10 ağusto.ta tekrar toplanılaoıak intihap 
yapılacaktır. 

SEFARETLERDE 

Mısır sefiri ge'di 
Altı aydanberi mezun bulunan Mnır 

Sefiri Abdülmdik Hamza Bey, te!hrimi
ze gelmqtir. 

Bnaç güne kadar Ankar~a gidecek
t:İı'. 

lsviçre miri bayramı 
Bugün, l sviçre Milli Bayt"amı olmak 

münaııebetile konsoloslıanede merasim 
yapılacaktır. loviçre Sefiri M. Henri 
Martin tebrimizdeki lsviçre tebaasını 
kabul edecektir. 

Sovyet tayyareleri 
Gelecek 

Dost memleketten bir 
hava filosu geliyor 
Ald.•ğımı:& malümata göre, Ağus 

tosun beıinde şehrimiııe 5 Souyet 
tayyare&inden müteıekkil bir filo 
gelecektir. Souyet milli bayramı 

münas~btile M<»kouaya giden tay 
yarecilerimiJin ziyaretini iade mak 
•adile gelen Souyet tayyarecilm 
buradan EJılfehi.re gideceklerdir. 
Dost tayyarecilmn gelifi münaae • 
~tile bir merasim programı h<urr-
lanmaktaJır. I 

POLiSTE 

Bir otomobil 
Kazası 

Bir siiorta şirketi müdü
rü bir çocuğu çiğnedi 
Oolmal>ahçeden Beşiktaıa giden cad

de üzerinde evvelki gece bir otomobil 
kazası oJmuı ve zavallı bV çocuk elıem
miyetJi wrette yaralanmıştr. Bozkurt 
Sigorta şirl<eti Umum Müdürü Apli V elı
bi Beyin kendi idare ettiği 1075 numa
ralı husu.si otoınolıil Dolmabahçe CMDİi 
önünden ıreçeıi<en Beıilrtaşta Muhtazev
vef malıa.l.lesinde oturan Hiılmi Beyin 8 
Y"§rncJe.ki oğlu Turt>an'a çarpıım?br. Bo 
çarpıfJD& ite yaralanm> T uriıan ha.ııtan&
ye kaldınlmıştır. 

Altın mı kaçırıyordu? 
Dün l&kendeıiye'ye kalkan l.,..,.r va

punı yolcularmdan Madam Katina'dan 
fiİphe edilmİJ ve araf!ınna nelKera.inde 
bilezik şeklinde ve fevbiiirde İıtioa ile di
ıı:il:rniş 18 F ,.ansız altınını kaçn meık te-
9dıbüsüncle bulunduğu anlaşdımşt•. 
Kendi-si mu.as mahkemesine wrilmiı -
ti.-. 

Esnaf bankası 
Esna# Bankası heyeti umumiyesi ı 1 a

ğustıos tatoplanacalı:tır. Bu içtimada ban
kaya aiıt birçok meseleler görüıüleceği 
gibi, &ennayenin tezyidi .,_eJeai de gÖ
roJÜ)celotr. Heyeti umumiye içtimaına 
en büyük hissedar rnfa:tile belediye de İş· 
tirak edecel<t>r. IWediyeyi bu içtimada 
kimin temsil edeceği hmıüz belli değildir. 

BELEDiYEDE 

Arsalara dökülen çöpler 
Bazı semtlerde çöplerin analara dö -

küldüğü görülmüştür. Y apdan tetkikat 
neticesinde çöp ,,,_lesinin bu gölri o/el' • 
lenle az olduğu, ve her gün evfere uğra
madığı teshil edil~tir. Bazı kazalar de· 
hilindeki çöp arahalan artınlınııbr. 

Araba ve hamal tarifeleri 
Araba ve hamal tarifele::ine riayet e

dilmediği hakkında tikayet>ler obmııtur. 
Belediye kaymakanılıklara ı.;,. <tamim ya
pal"ak liste halinde evvelce tesbit edilen 
ve Belediye lkbsat Müdürlüğü ta.rafıın
dan lastik olunan tarilenin ayınen tatbi
kine çall§llmasmı bildinni§tir. 

Yeni apartımınlarrn mecraları 
Yeni yapllmakta olan apartımanlann 

lağımlannı anahatta bağlamak için lnı • 
laklık İnfa etmecf.kleri an18§dmıftu". Be
lediye şubeleri hu vaziyetle ~ ola
crıklanlır. Bu yüzd.., hirı;ok senrtlercle 
lağımlar biribirine kan§mllkta, ana bo
nılar patlamaktadır. 

1 Küçük haberler 1 
* Alemdar ve KÜçiikpazar Hiliilialı

mer Ş~erinin mü~tereken tel"tip et -
miş oldukları BoğazM;i Sütlüce tenezzü
hü Şirl<etihayriyenin 68 numaralı vapu
ru ile 24 ağustos cwna gii:nü '.)'11f>ılacak
tır. 

* Nunı:llalı Em Bey - Sümer Bank 
Umum Mü<lürii NurWlalı Esat Bey An
karaya l!itmiştir. 

• ACUSTOS MAAŞI - Ağusto• 
maaıı bugün verilecektir. 

Amerikalı seggahlar şehri geziyorlar 

Seyyt!h kadınlardan bir kcıfile Ayasolyada .• 
Evvelki gün tehrimize gelen Amerikalı seyyahlar dün muhtelif 

gruplar halinde tehri ve müzeleri gezmi~lcrdir. Kafile, bugün Roma 
vapurile Pi . ı~ye hareket edeceklır. 

MAHKEMELERDE 

Eski iskan 
Müdürünün davası 

1 

Dün Müddeiumumi iddia
namesini serdetti 

Bir iskan muamelesi esnasında 
Se:ıezli Abdullah Zühtü Efendi 
veresesine ait Kurutova orman ve 
madenleri hakkında istihkak tes • 
bit ederek bir ve iki kuponlu bo -
no verecek yerde 3 kuponlu bono 
vermek suretile devlet hazinesini 
299 bin küsur lfra zaraııı sokmak
tan suçlu ve sahtekarlık suçile ınah 
kemeye sevkedilmiş olan e!ki is -
kin müdürü Cemil, nüfus müdürü 
Sabri, tapu müdürü Mazhar, mü -
dür muavini Emin Beyler hakkın
daki davaya dün ağır cezada de -
vam edilmi' ve müddeiumumi id· 
diasmı serdetmiftİr. 

lddia makamı mütaleasında 
evrakta tahrifat olmadığını, bina. 
enaleyh sahtekarlık mevzuu hah • 
aedilemiyeceğini, fakat vazifede 
suiistimal npktasmdan suçun 240 
mcı maddesi hükümlerine dahil ol 
duğunu, bunun ise affa tabi bu -
lunduğunu söyliyerel~ takibata ma 
hal olmadığını iddia etmiştir. 

Fakat suçlular memur olduk • 
lannı söyliyerek aft.an istifade et
mek istemedikle7ini, beraet ede -
.:eklerine kani olduklarını ileri sür 
müfler, muhakemeye devam edil -
•nesini iatemitlerdir. Muhakeme 
hazine vekilinin şahsi iddiasını ser 
detmesi ve suçlu vekili Mazhar 
Beyin müdafaasını yapması için 
7 Ağustosa bırakılmı9tır. 

Bir kaçakçı mıhkOm oldu 
Güınriiıkteki sekizinci ilhtısas mahk&

mesinde bir .kaçakçılık dava.sı neticelen-
mİftir. 

Tahkikat evnıioım gÖO'e, Ma.dam Ele
oi ismindeki aıçJu, erom .sabcılığı yap -
maı.ıtMı maznun lıuiunuyordu. Mahke
me, wçu sabit görerek, bir •ene hapaine 
ve para cezau ödemesine karar venniı
tir. 

gene bir şantaj 
Mali ve §(iıretli Lir müeMe.e rnüdd.,;. 

unumitiğe müracaat ecle.-.k yeni çıl<ma
ğa ba~ıyan ve Gal..tada basılan tüıicçe 
ve ilı:badi bir gazeıte ale:yftine takibat 
yapdmaısını İltemİ§'t:İr. Mevzuubahia ga
zete bu müessese aleyhinde şantaj yapa
rak müeuesen.in itibannı keereıdecek ve 
mev.cluat uhipleriniıı paralarını ç5mele 
rini icap tıtirecek neşriyatta buluınn.qtur. 

Mües.sese ititıM'I sağlam müeueselel'
den olduğu için mev.!uat .aiıipleıinıin te
hacümünü gayet tabii kııırtdamrı ve der
hal tediyat yapnnp. Filva!D tantajin te
siri olmamoş, fakat mü- bu n"Jriyat
tan müteessir olıu.ıştur. Müddeiumumi
lik bu hususta tetkikat yapmaktadır. 

lstanbul serınUbaşirligi 
- l&tanbul adliyesinde 1200 kunıt maaş
lı Lir aem.üba§irl.ik vardır. Mijnhal olan 
bu mübaıirliğe lstanbul Ağın:eza Mah
keme&i mübatiri Kad.-i Efendi tayin e • 
dilmiflir. 

Ovey babasını öldDrmekten suçlu 
bir mevkuf tahliye edildi 

ÖVey babası Releti öldiimıe&oten ıuçlu 
İsmail evveke Ağırcerza ma!ıken-ınde 
ıs aene hapıe m&hküm olmıı§tu. Tem. 
yiz mahkenıesi bu biilımü bozmuttur. 
l<0ma.il fakir alduğu için Barodan da ken 
diline müzahereti adliye ..,re01e Muata
fa Nail Bey müdaiaa vekili o:lacak tayin 
edilmittir. Son muhakemede Mu~tala Na
il Bey 1 smailin övey babasının katili ol
madığını İspat eder bazı deliller aerdet· 
iRİ§ ve tahliye talebimde bulvnmul(ur, 
Mahkeme bu lllİİdalaayı kabule ıayan 
butmut ve 3 aenedenheri mevkuf bulu
,,_ lanaii!'i tahliye etmiıtir. 

Kadıköy tramvayları 
Temdit edi:llS\ Kadıköy tnınrvay .bat

b için l1i.z.mııeılen yeni vagon!ar yakında 
tehrimize gelecektir. Vagonla.-ı &atın al
mak için Almanyaya giclen Oaü<lar 
Tramvay Şirketi Müdürii Nemıeıttin 5,.. 
bir Bey bu ay aonunda şehrimize clöne
cektir. 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz 

seviyesine indirilmit barometre bu 
sabah: Saat 7 de 759,5, saat 14 te 
759,5, derecei hararet saat 7 de 
22,5, saat 14 te 28,5, Azami dere
cei hararet: 29. Asga.ıi derecei ha 
raret, 20. 

Rüzgar yıldızdan esmittir. Aza 
mi sürati saniyede 10 metreye çık 
mıştır. 

~---o-

Vecihi Tayyare balosu 
Vecihi Sivil T ayya.-e Mektebi Müdür

lüğünden: 
Meıktehimirz terefine olarak 26 lenımU2 

ı934 tarihine tesadüf eden perşembe ak
Jllml icra~ı D'lUkan-er suvarenriz havanm 
muhalefeti yüzünden 2 ağusl:os 1934 per· 
şembe akşamına terur edilmişôr. Muh· 
ıterem davetlilerimiziın bu tM"iıhle daveti- j 
yelerile beraber tqriilerini rica etler.iz. 

J 

G ıı ''il urau. 
0 

~·~, 

.. ~3~4'1 
İdam mahkumlarından 
istifade edilebilir mi? 

Asrımız "Rationalisation" a:.rı! 
Hiç bir kuvvetin, hiç bir kud

retin, hiç bir maddenin bo
şu boşuna heba olmt!Sına, 
yok edilmesine rıza göstermiyor, 
Her şeyden istifade etmelidir. Ke
reste ve ağaçla mobilye yaparken 
rendelenmiş ufalanmış talaşların 
sokağa atılmasıncı mii.sat!de edile -
mez; Okan şelalelerin boşu b°"' -
na elektrik kuvvetlerini alıp götür 
mecini hoş göremeyiz. Ve saire ve 
uıire ..• 

işte bu fikri en son haddine ka
tlar götüren iılimler şimdi idam 
mt!hlıiimlarındQTI istifade etmek 
çarelerini de arıyorlar ve hayatta 
bir kudret, bir kuvvet ifade eden 
bir İnsanın boşu boşuna bir yığın 
külçe haline gelmesine nza gös • 
termiyorlar •• 

Geçenlerde Dr. G. Saint - l'aul 
isminde fıir Garp iıliminin "katil
lerden istilade edelim,, namı oltın 
da yazdığı bir kitabı görmii,tıi!'. 
Müellif bu eserinde noktai nazarı
nı fU suretle anlatıyordu: 

l1te bir idam mahkumu! Bir sabah erı 
kenden hükUmetin memuru mahsusu ya• 
runa geliyor ve diyor ki : 

- Mahkı'.ımiyetiniz kesbi kat'iyet et
miştir. Af talebiniz kabul olunma.mıştıı 
Şansmız %100 ölmektir. Bununla bera
ber kurtulmanız bir şartla belki mürnl<üı 
olabilir. Şu veyallut bu sari hasta
lığı kendinize aşılatmağa razı olursa
nız veyahut herhangi bir cüzzam ko
vuşunda yatmayı kabul ederseniz belki 
kurtulabilirsiniz. Bu takdirde doktorlar 
sizi daimi bir tedavi ve kontrol albnda 
bulunduracaklar, sizin üzerinizde tecrü
beler yapacaklar, sizi kurtannağa çalı -
şacaklardır. Hem ilme, fenne ve insani
yete hizmet etmiş olacak ve hem de yüz 
de yüz ölmek olan şansınıza on binde bi 
veya ·iki kurtulmak imkanını ilave ede
cckı>iniz. Ne dersiniz? 

"Ölümlerden ölüm beğenin! .. ,. 

His; fÜphesiz bu Mlılili birçok 
idam mahkumları derhal kabul e
deceklerdir. Çünkü nihQYet gayet 
az bile olsa, kurtulmt!lı imkanı var 
dır. Ve ni/,ayet hayatlan bir müd 
det için daht! UZC!tılmıştır O zama 
na kadar da kim öle kim kal<! ... 

Filhakika likir yeni olmasQ bi -
le gt!yet mükemmeldir. On bqinci 
asırdarıberi tarihte birçok misalle 
ri görülmüş birçok tehlikeli ame
liyelere kendilerini arzeden ekser 
katiller ölümden yakayı ıııyırabil
mişlerdir. 

Sonra bunda ulvi bir gaye de 
vardır: Bu suretle insaniyete de 
bir hizmet ifa edilecektir. Şimdiye 
kadar ilim ve len uğuruna, maa. 
zal!.ıh böyle bir vaziyette olmamal,. 
rına rağmen • kcıç tane iılim, kaç 
tane ce6ur, durup dururken haya_t 
lannı feda etmişlerdir. 

Ultra - Violet şuaatı altında c<!n 
veren, Bahri muhitin dalgaları a
raııında kaybolan, kutüplerde buz 
lar içinde donarı kaç isim sayt!bili 
riz. F C!lıat kendisini tecıübeye t!r -
zetmelı mecburiyetinde bulunan 
böyle bir idam mahkiimu ile en 
yüksek .hislerle meşbu olan bir a -
lim, bir medeniyet mimarı arasın
da atesle su kadar bir /ark, bir 
zıddiyet olduğunu unutmamalıdır. 

Bir tanesini isteye isteye yaptı
ğı hareketten dolayı muazzam bir 
pöhret, büyük bir ze~lıi maneııi 
bekliyor, diğeri ise yalnız biraz 
daha haııa almak endişesile iste • 
miye istemiye böyle bir vaziyete 
baş eğmek mecburö,.-t.,ıde kalı • 
yor. Ve bir tecrübe tavşanı, tecrü
be maymunu, tecrübe köpeği men 
zilesine dü,üyor . 

En büyük, en mukaddes bir in • 
saniyet lilırile de olsa bir adamın, 
bir idam mahkiimunun hayata bağ 
[ılığını bu derece istismarı etmek 
doğru mu? 

Fakat ne yapalım, yirminci a -
ııır medeni yeti böyle istiyor. Hiç 
bir kudret bo,a boşuna heder olma 
malıdır! 

Fakat şu medeniyet biraz da, 
Brezilyada ycılıılan kahvelere, Ar
jarıtinde denize dökülen buğday
lara baksa ve milyonlarca İnsanın 
kudretini, kuııvetini, ııe hayt!tını 
ifna için, silah fobrilıalt!nnda sar 
/edilen kuıJıJet, kudretine teveccüh 
et~e daha iyi olmaz mı? •. 

insanları tecrübe köpeği menzi
lesine indirme,len evvel bu yo!Ja 
yapılacak daha çok iş vardır. 

Mümtaz FAiK 
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Eski dünyanın büyüll: 

bir Türk Allahı 
Belucistan'ın, bugün en meıhur 

mukaddes yerlerinden biri, Makran 
eyaletinde, Hingol nehrinin garbinde, 
bu nehrin denize döküldüğü yerden 
birkaç mil ötede, 65 derece, 31 dak~
ka tul; 25 derece, 30 dakika arz daı· 
relerinde bulunan Hinglaj, dağıdır. 
Buraaı, Hindu çok Allahçılığının garp 
te uzandığı en uzak köşe olmak it.bn. 
rile de pek mühimdir. Hin~u'l~r. bu • 
rasının Anne Allah Parvatı Mata ya• 
hut Kali'nin yeri bulunduğunıı iddi~ 
ederler. Halkın kanıtlarına gore, Çı• 
va Allah ile Daksha arasında zuhur 
etmiş bir kavgadan sonra, Vish~u, Ç~ 
vanın karısı iima (anne, demektır) yı 
parçalaınıt. (uma) nm tacı buraya 
düpnüttür. 

Müslümanlar da burasını Bibi Na
ni (Nine Hanım) m oturduğu yer ol• 
mak üzere tazim etmektedirler. 

Milattan önce 176 dan 161 yılına 
kadar geçen on bet senelik vukuatı 
nakleden Yahudilerin ikinci Maceha· 
bee kitabında, I, 12 • 15 inci fıkralar
da bahsedilen Nanea (yahut Nanaea) 
Allah ile, Medya'lJar, Saka'lar, lran· 
lılar, Ermen"Jer, Anadolulular, Suriye 
liler, Asur'lular, Babilli'ler"n Anai~i, 
Anaea, Anahita, Aneti.9 yahut Tana..ı.s. 
Anat Nana adları altında taptıkları 
bü~ bu Allahların yuakrda söyledi· 
ğim Bibi Nani, diğer taraftan Sumer 
)erin Ninana yahut Nin • Sun yahut in 
nin ~ ile bir ve ayni Allah olduklarına 
ilk defa Masson, kendileri için dikka 
ti çekmiştir. 
Şu halde Sumerler, anayurt, Orta 

Aayadan gelirıken, pek muhterem o • 
lan bu Allahı da beraber getirmişler, 
bu Allahın ibadeti her tarafa bura • 
dan yayılmıştır. 

3740 ayak yüksekliğinde olan Hin
glaj tepeaine, ıimdiye kadar ancak 
birkaç Avrupalı ayak basabilmittir. 
Bu mukaddes yer hakkında en iyi ma 
liimat veren zat, burasını 1861 yılın • 
da gezmit olan Goldsmid'dir. Biz ta• 
bii bu tepe hakkındaki tafa'latı bıra· 
kıyoruz. Bu tepede Anne Allahın otur 
duğu yer, tahta kapılı, çamurdan ya
pılmıt basit bir mabettir. Hiç bir hey
kel yahut resim yoktur. 

Agwa denilen delillerin idare etti• 
ği hacı kafileleri, H · ndistanın her ta· 
rafından buraya ziyaret için gelmek
tedirler. Hacılar, Karichi'den itiba -
ren, karadan •eyahat ederler. bharti 
adını ta~ıyan bir çeşit hacılar müfetti
,i, M'ani'de evlenmemi! kızlar ile za
bitlerden başka herkesten para top • 
!ar. Hacılar Hinglaj'dan, döniifte tat· 
ta'ye gelince, bu müfettit yahut bat 
delil, beline beyaz bir taştan yapılmıt 
te.bih tanelerine benzeyen b"r kemer , 
taknr. Bu dizideki taneler, Allahın 
yeryüzünde, yaradılı~ı hatırlatmak ı -
çin, bıraktığı cevherler olduğuna ina
nılmıttır. Böyle tatlar Yhirat'ta çok 
bulunur. 

Bu mukaddea yere battanbata bütün 
Hindistan tazi~:ı etmektedir. Ash& 
yiirna kadm Allahınm Kapdi denilen 
zabitleri, buraya aık 11k gelirler. Bir 
Rtiiputana, menkibesi, Ma-rwi.r eski 
hükümdarlarından Uırra Prabhii'nun, 
Hinglaj'da (Anne Allahı) ziyaret et
tiğini, bu ziyaretten memnun olan 
Allahın kendiaine pınardan büyülü 
bir kıhnç çıkararak verdiğini, bu au· 
retle denize kadar bütün Hindistanı 
z .. ptetttiğini hikaye etınektedir. 

Bu (Anne Allah), Hindistanın gar 
binde oturan birçok kabileler:n, ev • 
bark, Allahıdır. Hatta birletik eyalet· 
Jerde, en garpte Mirzapur'a kadar 
Khôrwar'lar, bu Allah namına, her 
vesile ile keçi kurban ederler. 

Ma:zdei.mı'in başlıca Allahların • 
dan birisi, Anahita'dır. Av<'sta, bu 
Allah hakkında birçok maliimat ver • 
m"ştir. Anahita, Sura, Ardvi, (yük • 
sek, kudretli, lekeoız) sıfatlarını taıı· 
yan bu hanım Allah, bolluk veren 
yağmurlar, hususile yıldızlar nunta • 
kumda bulunup, dünyadaki bütün a
kar sulara kaynak olan, bir pmarm 
Al!ahıdır. 118.hi aularm tabiate verdi
ği feyzü bereket, İnsanlara da tetmil 
edilmiş olduiu için Avesta: (Bütün 
erkeklerin tohumunu, doğuracak ka • 

Kendi yanlışlarımız •.• 
Gazetelerde çalışan düzeltici 

( 1) arkada,lann gönlü kınlmasını 
istemem. Çünkü bir direk (2) yazı
yı düzeltici gözile okumak için ne 
kadar göz ışığı, beyin kınntısı dök
tükleNni bu iıi, bir aralık ben de 
yaptığım için, bilirim. 
Yalnız, fUnU da söylemeden geçemi 
yeceğİm: Gazetelerimizin bir ta
kımında, düzeltme işleri, şimdiye 
/radar bir türlü yoluna giremedi. 
ôyle günler oluyor ki, ben bile 
kendi yazımı tanıyamaz oluyo • 
rum. 

Yazıcının irinden çıkamadığı bir 
yazıyı okuyucuya sunmak biraz 
gülünç diipnez mi? 

istem-İş ve aramış olsam, bir ay
lık gazetelerin içimle size birkaç 
bin yanlış çıkarıp gösterebilirdim. 
Okumanın tadını kaçıran bu diz

me yanlı,lıklan yazana da bezgin
lik veriyor, okuyana da ... 

Gazetelerimizin sürüm azlığın
dan yanıp yakılıyoruz: 

- Tansak (3) neden okumuyor· 
lar? Gazeteler, neden bu kadar 
az satılıyor? 

Bunun karşılığını vermek kolay
dır. Gazetelerimiz de yanlışsız ya
zı okumak, git gide güçl~yor da 
orulan! Göğsümüzü gererek söyle
yebiliriz: Gazetelerimizi bQfından 
sonuna kadar duyum (4) çokfuğu 
baskı temizFği, gösteriş ve yayış 
bakımından herhangi bir Avrupalı 
gazete ile utanmadan karşılaftıra
biliriz. 

Fakat, gel gelelim, yanlıflanıt 
çoklai{u, en tatlı bir yazıyı okuyu
cuya yanda kestirfiyor. 

Düzeltici arkaJQflar, kendilerini 
yazılara karsı biraz daha özenti
li (5) olmağa çağırırsam bana gü
cenmezler sanırım. 

M. SALAHA TTlN 

(1) Düzeltici - Musahhih (2) Direk 
sütun (3) Tansak - Aca!>:'? (4). Du: 
yum - Haber. (5) özentilı - Dıkkatlı, 
itinalı. --···-····-············ .. -d;;ı~:;:··;~h~i;:i .... tem · zleyen, onları 
kolaylıkla doğurtan, emzikli kadınla
rın sütünü memelerinde vaktile top • 
lattrran Allahın, hep Anahita) oldu
ğunu sylemiştir. Bundan dolayı evle· 
necek çağda bulunan kızlar, çocuk do 
ğuran kadınlar, bu Türk Allaha yal
varmı,lar, ondan yardım beklemitler 
dir. 

Bundan batka, Anahitci'nın ayni 
2amanda, dört beyaz beygir • rüzgir, 
yağmur, bulut, dolu • kotulu bir ara• 
ba ile gezen Savaı Allahı olduğuna 
da hıanılmıştrr. Savatlarda, iki taraf
tan birine kuvvetli atlar, cesur muha. 
ripler vererek muzll.ffer olmalarını te 
min eden gene bu anne Allahtır. 
Avesta'da bu Allahm ilahileri, bu 
Allah • namına kurban takdim etmit 
olan birçok kahraınanJarm adlarını 
söyledikten sonra, Anahita'yı şöyle 
tasvir etınektedir: (Güzel, kuvvetli, 
uzun boylu bir kızdır. Kuşağı belinin 
üstünde bağlıdır. Altm itlemeli bir el 
bise giymi~, otuz lutr kürkle ıüalen • 
miştir. Kulaklarında küpeler, boynun 
da gerdanlık, başında bir altm taç 
vardır.) 

Avesta'nın verdiği bu tafs'lat., bu 
Allaha ait heykelden alınmıt olduğu 
fÜphesizdir. Bunu ve bu Allahın Su • 
mer'lerden aJmdığını kolaylıkla is · 
bat edebiliirz. Çünkü i.Jimler, Ave&ta 
daki bu fıkralarla, Babilli müverrih 
Berouus'un, Babil, Susa mabetlerin • 
deki insana benzeyen heykellere iba
det edilmesini ilk defa Acemlere öğ
reten hükümdarın, Artaxerxes Mue
mon (M. E. 404. 361) olduğunu bildi 
ren methur ifadesile yakından mü
nasebette görmektedirler. Babilli'ler 
ise, bütün dini ta&avvurlanru, Sumer· 
!erden almıılardır. Şu halde lranlı • 
!ar bu Allahı ve ibadetini aaılları Su· 

M illiyet'in romanı: 38 

Sansaros cümlenin sonuna pek 1 
sıkıldı. Çünkü oynaya oyanaya 
karnı acrkmıttı. Halbuki müdürün 
yemekten sonraya kadar demesi ye 
mek verilmiyeceğini gösteriyordu. 

Sansarosun tahmini doğru çıktı. 
Bütün öğle sıcağını günetin altın
da, ayakta ve aç geçirdi. Sonra o
turmasına izin çrktı. Sansarosla 
dost olan çocuklar yanına sokulup 
ekmek falan vermeğe can atıyor
lardı ama, mubassırlardan çekini
yorlardı. Bilhasa elma veren çocuk
Sansarosa acımı,tı. Öteki çocukla
rın birkısmı Sansarosun gerçekten 
hırsız olduğuna inanmışlardı. Bir
kısmı da çocuk kayıtsızlığı ile al
dırıs etmiyorlardı. Fakat elma ve
re ıl~ üç dört çocuk haşhaşa verip 
kumpas kurdular- Zavallıcığın kar
nını nasıl doyurmalı? Annesi kar
lı dağlarda donmu~ kalını~. babası 
da muharebeden dönmemiş. Elma 
veren çocuğun gözleri birdenbire 
parladı. 

- Beo ona iki elma vermittim. 

Y a:ıan: AKA GÜNDÜZ 
Bari onları yese. B'raz tok tutar. 

- Nasıl söyliyelim? Sonra bize 
de ceza verirler. 

-Bir fey dü,ündüm. Hadi bir o
yun uyduralım. 

Çocuklar hemen kalktılar, e
lele verip br halka kurdu
lar. Döne dolata mektep far
kılar söylemeğe başladılar. San
sarosu görmüyorlarmıt gibi 
çıkırığa doğru yaklattılar. Elma ve
ren çocuk arkadaşlara yavatça: 

- Ben türkü söyler gibi ne söy
lersem siz de o sesle onu bir ağız 
dan söyleyiniz. 

- Peki. 
Dediler. Elma veren çocuk ço-

cukça bir makamla batladı: 
- Ben olsam elma yer:mı 
Diğer çocuklar: 
Diğer çocuklar: 

,-, Ben olsam elma yerim! 
Elma veren çocuk: 
-- Aç kalsam elma yerim! 
Hepsi : 
- Aı; kalsam elma yerim! 
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Ücreti vekalet 
Ahmet dayı semtin en büyük 

kasabı. Bütün bu civar halkı hep 
ondan alıt verit eder. Gerçi öteki 
kasaplara nazaran bef, on kurut 
pahalı satar ama. Gene herkes ona 
kofar. Neden bilir misiniz? Gayet 
basit. iyi et verir de ondan. Yüz 
gram et alacak olsan koca bütün 
koyundan kest" rebilirsin. Müşteri
lerine kartı pek iltifatkar bir adam 
vesselam. Onun için mü,terisi pek 
çoktur. Biraz pahalı olmasına rağ
men herkes ona koşar· 
Dükkanının mütterisi kadar da 

keı.lisi vardır. Civarın bütün kedi
leri dükkanın ka11ısındaki duvar 
dibinde Ahmet dayının lütfanu 
bekleşirler. Sıra ura onlar Ahmet 
Dayının cömertliğini bildikleri için 
hiç ayak altlarına sokulmazlar. 
Yalnız bunların içinde güzel bir 
van kedisi vardır ki o böyle duvar 
dibinde bekl~n kediler gibi 
sırasına razı değildir. O uzaktan 
~yle bir ortalığı iskandil eder ve 
kasabın en kalabalrk, en hararetlf, 
en metgul bir zamanından istifa
de ederek dükkana hücum eder. Ve 
mutlaka ağzında but parçasile çı
kar. 

Hergün muntazaman gelip bir 
but, bir kol 8'ıran bu hırsız van ke
disine Ahmet dayı fena halde içer
lemeğe başlamıttır. 

- Vermesem yüreğim yanmaz. 
Görünüfe aldanmamalı. Guya cins 
kedi diye bunu da evlerde besler
ler. 

Hakikaten, bu Aristokrat kedi
nin sahibi kimdir acaba? Bunda 
bu kadar müterakki bir kleptoma
ni illeti olduktan sonra sahibine 
kim biFr ne kadar zararı oluyor? 
Neme lazım sahibinin zararından 
Ahmet dayıya göre ne var ki. Yal
nız kedi gayet mahirane, gayet 
ustalıklı hırsızlıklarına devam et
mekte ve dükkanın en iyi parçal:ı.
rım kaş!a göz. arasında aşırmakta 
berdevamdır. 

Ahmet dayı artık bu münasebet
siz mahlUkun düşmanıdır. Ona iyi 
bir dayak atmak kafasına bir •ey 
indir'p gebertmek tıklarından bi
rini düfünmektedir. 

Laf arasında lro u dükkancı
larla konufurkruı JU kedinin cibil
liyetsizliğinden bahsetti. Komtula
rı onu tanıdılar. 

- Ha! Şu avukatın kedisi. Ber
bat ·mah'Uk. Biz deondan t"kayet
çiyiz. Bakkal peynirlerini, sucuk
larını kilit altına almağa mecbur ol 
muş. 

Ahmet dayı bütün bütün ifrit ol
du. 

- Gebertelim keratayı. 
Komşuları hep birden itiraz etti

ler. 
- Sakın ha. Avukatın gözbebe

ğidir o. Onun kılına dokunmağa 
gelmez. Maa7allah insan sonra 
mahkemelerde uğraşır vallah. Avu
katla ba~a çıkı'ır mı hiç? 

Avukat Hamdi Cevdet bey ba
ronun en ileride, en güzide avukat
larındandır. Aldığı yüksek ve mü
hiın daval:ı-rla kendine ivi bir şöh
ret yapını' bir adamdır. Hakikaten 
bu esnaf takıınının onunla mücade-

_, ....................................................... .. 
mer olan heykellenkn öğrenmitler 
demektir. 

Hilmi Ômer 
Üniversite Dinler Tarihi Doçenti 

- Biz önünde oynarken. 
- Biz önünde oynarken. 
- Sen gizlice elma ye! 
- Sen gizlice elma ye! 
San~aros bu oyunun ne oyunu ol

duğunu anladı. Çocuklar ha bire 
dönüyorlar, yalandan oynıyarak 
Sansarosa ıiper olmak istiyorlardı. 

Sansaros kibirine yediremedi. 
Böyle bir karın doyurmağı bayağı 
bir şey saydı. Biraz düşündü, o da 
bir türkü uydurdu. Gürültü arasın· 
da kendi kendine o makamla söyle
meğe batladı: 

- Ölürüm elma yemem! 
Kimseye bir şey demem! 
Ölürüm bir şey yemem! 
Sansaros derler bana. 
Çocuklar Sansarosun bu inatçılr

ğına kızacaklarına daha çok acıdı
lar. Manasını bilmedikleri halde 
ka~ılarında piruhi kulaklı, sıska, 
fakat capcanlı bir izzeti nefis duru· 
yordu. 

Çocuklar ba~ka bir yere gittiler. 
Sansaros yalnız kalınca, yaşıtları
nın bu insanlığım dü,ündü ve sinir
leri büsbütün gevşedi. Açlık uyku
yu kaçırır nazariyesine inat, ak~a
ma kadar oraya yığılıp oyudu. 
Başucuna toplanan çocukların 

gürültülerile uyandı. 
- Sansaros ! Hadi kalk. Akşam 

oldu. Hep gidiyoruz. 

leden kaçınması ıyi ihtiyat eseridir. 
Peki Ahmet dayı ne yapsın? Her
gün bir iki kilo eti havaya gidiyor. 
Koca kuzuları, koyunları, sığırla
rı da kilit albna alamaz ya. 
Avukatın kedisi bu semttin ali 

kıran, ba~ kesenidir. Ona kimse i
lişemiyor. O, imtiyaz sahibi mah
luk her irtediği yere sel'best ser
best giriFr ve dilediğini alıp çıkı
yor. Ondan para pul isteyen, on
dan davacı olan kimse yok. Ahmet 
dayının aklına bir gün bir kurnaz 
Irk geldi. 

Sanki bu kedinin avukata ait ol 
duğunu hilmiyormu' gibi ona kar
tı nasıl bir tedbir almak lazımgel
d ğini danıtmak üzere bir gün avu
katın evine gitti. 

Avukat, Ahmet dayının müşteri
sidir. Onu derhal tamdı. 

- Buyur bakalım Ahmet dayı. 
Hayırdır intallah. 

Ahmet dayı avukatın uzattığı 
çıgarayı yakarken: 

- Beyim efendim. Dükkanımı
za musallat olmu, bir kedi var. Di
ye fikil.yete başladı. Avukat dinle. 
di, dinledi ve: 

- Derhal b' r istida ile mahke
meye müracaat et. 

-Aman efendim. 
- Öyle ya. Bu hınız kedinin 

sahibi senin zararlarını ödemeğe 
mecburdur. Şimdiye kadar sana ne 
kadar ziyan vermi,se bir listesini 
yaparsın istidaya leffedersin, olur 
b'ter. 

- Peki paraları, alabilir miyiz 
dersiniz. 

- Çatır çatır. Riz de bir taraf
tan uğratırız, hakkını o adamda 
bırakmamağa gayret ederiz. Sana 
bu kedi ne kadar zarar vermiştir 
Ahmet dayı? 

- Bilmem ki efendim. 
-Tahminen· 
- Gerçi hesabını tutmu~ deği-

lim ama farzedelim iti on lira. 
- Ala. Bu parayı o ada.."11dan 

alırız Ahmet dayı hiç merak etme. 
Ahmet dayı gülümsemeğe ha,. 

!adı. 
-Neye güldün Ahmet dayı? 
- Şey e~endim bu kedi sizin 

kediniz de. 
- Ya. Bunu peşinen söylesey

din ya. 
Avukat elini cebine :oktu. Port 

föyünü çıkardı ve bir on lhıalık 
banknot çıkararak Ahmet dayıya 
uzattı. 

Ahmet dayı teşekkür ederek o
dadan çıktı. Koridora geldi. 

- Allah ömür versin beyim. 
Varol paşam. Diyerek a~artımanın 
kapısından çıkarken avukat oda
dan se~lendi. 

- Ahmet dayı. 
-Efendim! 
- Hani ücreti vekalet ? 
- Anlıyamadım efendim?!! 
- Şakayı bırak Ahmet dayı Sen 

de bilirsin ki kasaplacın havadan 
geçinmedikleri gibi avukatlar da 
hava ile yaşamazlar. Bir davan 
vardı. Derhal paranı aldın. Mah -
kemelere gidip gelmekten de kur
tuldun. 

Ahmet dayı düşündü kaldı. 
- Peki ücreti vekalet ne kadar 

dır beyim. 
Avukat gülümsüyerek cevap ver

di: 
- Gerçi mütterilerimden yir 

Mektep arkadatlarına karşı alıf-1 
mı,tı, ar damarı çatlamı,b. Hınız- , 
lğından utanmıyordu. Fakat henüz 1 

bu sabah tanıdığı iki mektep dolu
su çocuğa kar'ı her dakika yerin 
dibine geçiyordu. Tabur oldukları 
vakit büsbütün sarsıldı. Yerin vazi
yeti darülitamın önce hareketini 
icap ettiriyordu. Yüzlerce çocuğun, 
muallimlerin, müdürlerin önünde 

1 
bir geçit resmi daha yapacaktı, ve 
hepsi içlerinden (itte hırsız Sansa- · 
ro~ geçiyor) diyeceklerdi! Eğer 
balık gibi yüzmesini bilmeseydi, 
kendisini kaldırınca göle atacaktı. 
Neye yarar ki boğulamazdı- Ne de 
olsa suyun yüzünde kalırdı. Bir ko
ca laf alıp kafatasma vurmağı dü
şündü. Sonra ellerine baktı: Kü
çüktü elleri. Kocatatı tutamazdı. 
Kolarmı yokladı: Pek sıska şey
lerdi. insanı öyle bir vunııpta öldü
remezlerdi. içine bir tevekkül gel
di. Mendilini çenesinden geçirip 
uclarmı tepesinde bağladı. Fesini 
kulaklarına kadar geçirdi. Belki 
hu şekilde tanınmayacaktı. Fakat 
gene olanlar oldu. Bazı çocukl:ı.r 
hiç aldırmadılar. Bazıları: 

- Hırsız Sansaros i,te bu! 
Diye biribirlerine gösterdiler. 
Elma veren çocukla arkadatlan 

Sansarosu aiirüııce ııözle kaşla sor
dular: 

Hugünkü program 
ISTANBUL, 

18,30 Franaızca ders. 19 Monoloğ: Şehir 
tiyatrosu artistlerinden Muammer Bey. 19,30 
Türk mu5ikj neıriyatı: (Ekrem, Ruten, Cev
det, Muatafa Beyler ve Vecibe, Semiha Ha
nımlar). 21.,20 Ajana ve Boraa haberleri. 
21,30 Stüdyo tango ve caz orkeıtrası. 

223 Kh,. VARŞOVA, 1315 m. 
20,15: Keman - Piyano konseri. 20,40: PIAk. 

20.SO: Spor. 21,12: Plak. 21,50: H•herlt"r. 22: 
Muhtelif. 22,12: Piyano refal..tile ıark1lar. 23: 
Mütalea 23,15: Muaikili neıriyat. 24, Musaha
be. 

823 Khz. BOKREŞ. 3G4 m. 
13 - 15 Gündüz neıriyatr, 19,05: Romen 

n1usil..iai. 20: Konferan&. 20,15: Radyo orkett
raaı. 21: Konferans, 21 115: Keman konaeri. 
21: Muaahabe. 21,45: Taıanni. 22 karıtık lı:on
ıer. 23,30: Kahvehane konıeri. 

236 Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. 
İsviçre ıüvare&İ. 20,35: Karııık konıer. 21: 

Dünya h ... berleri. 21,20: Jıviçre farkı ve ha"Ya
ları 21,35: P.'lusahabe. 21,40: Karı.ık kon&erin. 
dt-vamı. 22: A&kerl konser. 23: Yeni lı•İçre 
mnti"-i•'· 23,25: Plik. 

Khz. PRAG, 470 m. 
18,40: Plak. 18,45: Mu&nhahe. 18,55: Pli.k.

Muiıthl'be. 19,15: Pl.i.I<. 19,20: Almanca ne~ri
yat. 19,SS: Haberler. 20: Saat ayarı. 20,10: 
M - Ostrıı:vadan nakil. 20,40: laviçre muıiki
ıi. 23.J5: Pl&k. 

Kh:r:. RRONO, 332 nı. 
18,45: 1,.cannili almanca muaiki. 19,.20: 

Pli.k. 19,45: Musahabe. 19,SS: • PIAg. 20,10: 
1\1 - Ostra••· 20,40: Pi1ano ile sonatlar. 21,05: 
Edebi1at. 21,30: Pras. 

BRATISLAVA, 298 m. 
18,40: Plak. 18,50: Taganni. 19,05: Plak. 

19,10: Haberler. 19,35: Macar musiki&i. (Piya
no - keman.) 19,55: Praa. 20,10: M • Oıtraya, 
20,40: Prac. 21,15: MusaJ..abe. 2l;JO: Pras. 
23/15: Macarca haberler, 

Kh. MORAVSKA. OSTRl'.VA, 269 m. 
18,40: Plak. 18,45: Musahabe. 18.SS: Plik. 

19,05: Amele netriyab. - Musa.habe. 19,25: 
Armonik konseri. 19.55: Prag. 20,10: Radyo 
tf'msili. (koro ittirakileJ 20: Pras. 23,45: 
Pli.k. 

545 Kh BUDAPEŞTE, 550 m. 
21,15: Griecin "Pnr Gynt,. (Pergünt) isim 

li muaikili dramı. 23,45: Ca2bant. 24,20: Toll 
•icau balamı. 

191 Khz. Deutacblandaender 1571 m 
21,30: S.S. konseri. 22,35: Milli netriyat 

23: Haberler. 23,.30: Radyo tekniii. 23,45: 
Deniz haberleri. 24 Cece l..onseri. 

SOt. Khz. HAMBURG, 332 m. . 
21,35: Genç millete prol('l'am. 22: Senfonik: 

konaer. 23: Haberler. 23.ZO: Mo:r::arbn eserle4 

rinden piyano konaeri. 23,45 Pli.k. 24: Akıam 
kon&eri. 
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ceçen nüahalar 10 kuruıtur.- c • .ı:c .. ,,.. 
matbaaya ait İtler için müdiriyct• ,rtıt1r c"at edilir. Gazetemi& ilinların ı:rıe• u 
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tini kabul etmez. 

• ıJe 
T ,, ...... h,.,.,, R41 '!diye bahçesın be 

1,ıınbul Bı!İdi~rd 2-8-934 Perşeı11 ,.ıl 
S~hirTi1Jatı:ıosu ~ünü akşaa>' 

22 de 

ııııııııııııııı L O:~:;. 1 
\\\ Ilı 

1

11 3 Perde ıil !'azan EkrerJl ~· 

ıııİİıııı 3estele~::;ı.Ce~ ~~ 
Hava yagmurlu olduğu takdirde t I ~il 

siller kışlık sahnede verilecektir· ! 1l'İ <4 

"'"" YENi NEŞRiYAT ~Q 

ÜlkDnUn 18 nci sayısı çıklloı- ~~1i 
OLKO'nün 18 inci sayısı çıksn!fll'~ 4~! 

kü bu .saym ile üçüncü cildi.ni tal""~ dqf' 
maktadır. ~ d; r 

Necip Ali Beyin ismet Pat"""" , [>I' ~ ~~ 
mrtkunu Tüd< inkrlôbı ve HalkeVI';" rıı'. >o~ 
kmılarm.dan tahlil eden kuvvetli 'bi! ;.ıJ ) 
ka/eşj ile başlayan bu sayıda N~ "rl ~IPQ 
Beyin de Lozan o1ulhü )'1lıdöaülllU ..,.ı , 
aebetile Lozanm milli kültür b~ . ~eı 
dan mani.lanru anlaıtan bir ,,_ ·~ ~ 1 

Halil Fikret Beyin bakalorya ~ ~'f 
lan lehinde ve aleyhtnde söyl.,.,... f .,ar ı~ı 
leri. hülasa eden yaz11ı ve bu~""~ ~~ 
ka "Ayrn politikası,, miizecilic, tı~• ~ôr /'~ 
resim, cıhhat, coğraf.ya yazılan, bil" .... 1 e~ 
cülük hikaye.ı, kitaıp ve Halke.4eıi .,., ltrfe 

175 Kbz. MOSKOVA, 1714 m. rİy..t tenkitleri vardır. dilt 
17,30' Muoahobe. 18,30, Muoahabe. 19,30' --------------_/ Ô.ıq 

Musii..ili netriyat. 21: Karışık lconaer. ı2: Çele- "rı 

çe Z3,0S: lnsaizce. 24,0S Almanea. NaJıife 'ttetr 
832 Khz. MOSKOVA, (Stalın) 360 m. C. H • F • Eminönü ~' e 
19,30 Konoer nakit 22, Danı muoikioi. Riyasetinden .= .ı~ ~ ... 

sn Kbz. ViYANA 507 m., f4 ·v 
20,45 Aıkeri konaer, 23,:':0 Karıtık neıri- Seyfettin imzasiyle Cümhuriyet elı'• QQ,. 

yal, 23.,30 Haberler, 23,50 Caz •e cec:e mu- Fırka!ı Emiru>nü nctiıiye riyasetine ııı_lı• 'lt 
..~.;. ~p~ 

6ı<6 Kh .. BELGRAT 437 m., tup yazan zalın 2-8-1934 perf.,..,..- iİ' Pı~ 
2C,10 Rad10 c-rkeatraaı, 21 Jübliyana'dan ~amına kadar Nahiye reisine bizZal "' "t 

naklı.:n '! 23 llaberl~r, müteakiben : Plik. racaa~ etmesi ri<".a oll'W'\U'. L e~t 
24 Kahvehane konseri. llf.ı. l'f 
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Türk Sigorta Şirketi ~ 
Ht:ı·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriı· 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Vnyon Hanında 

di, 
L • 
~~ 

~el 
't~ 

Acentası bulunmayen şehirlerde acenta aranmaktadır. 'Qıi 
Telefon : 4.4887 +4641 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
U N Y O N S I G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

Ü YON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınrz. 

Telefon : 4.4888. 4642 

mi bet lira alırım ama. Sen yaban
cım değilsin. Senin için on lira o-

lur. 
Ahmet dayı apıftı kaldı ve çar 

naçar biraz evvel avukattan aldığı · 

- Ditin mi ağrıyor? Geçmit ol
sun. Gene görüşelim· 

Sansaros tabur olmuş mekteple
rin önünden geçer geçme; derin 
bir nefes aldı. Fesini düzeltti, ı.;ııen
dilini cebine koydu. 

Mektebe girinceye kadar kimse 
ile konutmadı. En iyi arkadatı ve 
11mfm birincisi olan Erzurumlu 
Mırmır Ali ile Trabzonlu Virgül 
Ahı.nede bile iki çift söz söyleme
di. Onlarda üstelemediler, daha 
çok üzülmesin diye. 

Akpm yemeğinde Sansarosu U· 

nutmuflard.ı. Eğer akıllarına gel
seydi, cezanın arkaya kalanını da 
verirlerdi. Sansaros ta işin farkın· 
da olduğu için yemek faslını ça
buk bitirmek istiyordu. Yağsız 
bulgur pilavını çiğnemeden yut • 
tu ve tatsız pestil hotafmı bir 
dikişte içti. Herkes yorgun olduğu 
için yatakhanelere erken girildi. 
Yat düdüğü öttükten sonra k'mse
nin kalkması, yatağının içinde o
turması yasak olduğu için sabaha 
kadar sağma soluna döndü. Bir 
türlü uyuyamadı. Ertesi gün derse 
indikleri vakit Sansaros tifodan 
yeni kalkmıtlara dönmüştü. O ka· 
dar bitkindi. 

Müzakere urasmda nasılsa eli 
yan tarafına çarptı, ve ancak o za 
man hatırladı ki cebinde iki tane 

jj)el 
elma var. O kırmızı yanaklı, ır1~,. , , 
yüzlü, iyi çocuğun verdiği e ııı~· 
1 ~. '""· ar.-. . iP .., 
~ Sıranın kenarında oturduğıı 1~ ~ı 
solunda kimse yoktu. Y alno •" 

0
r '1 

da yüzbatı oğlu Cemal o~)' şır ~ıı 
du. O da çelimsizin hirisiydı. 5 r/ lı.10 
saros elmanın birini cebioc:l~~JiJ. r~ 
kardı, gizlice ditlerile ikiye bO. ii' lı ı.ı 
Y arısınr yüzbatı oğluna U%llttı • .~ ~.:ıo, 

.. 1.t•" '~" teki elmayı Mırmır A li ile bar ~s 
na verecekti. 1 lo 

aktırm d ' ~·ı, - Ç a an ye. l;-15, 

- Kim verdi bunu? jf ~~ 
- Ya vat söyle. Paşa bab~ f' ı ıı,ı 

tanhuldan gönderdi! Ozüıniİll11 
\"-;, ••• 

de bağını soııma, da! f.' ı ~ 

Kim bilir ne vakittenheri oıeğdi lı~~ 
yüzü görmiyen çocuk batını e el 
kitabını yüzüne kapayıp yarııfl ~; 
masmı yemeğe başladı. . Jo'' l; ~; 

Çocuğun yaptıkları, kor• ,_9et· Gs 
..... 1 ~ı, 

açılan pencerenin cam~~a ı.ere' ~ı., 
mi,. Dıtarda dolafAD mUZ3 ıııe~ Ao 
de camdan bunu gönnüf. J-{e ~· ı1 
içeriye girdi. Cemalin üzerille;ğııİ' ~'' 
rüdü. Çocuk son lokmasını ç ~.:~ 
yordu. Müzakereci: ., 1rd

1' 
- Dur ! diye bağırdı. ~11' 

nıa! (BittfleJıJ 



~ısa dalgalı 
~erkezler 
~!ısa clalgcı;arda çalışan Ista.yon 
~011 •enelerde bir ehemm:yeti 
I~ "1 <ısa cıtfedilmektedir. Çünkü 
~ t''e ile 60 metre arasında çalı
rtııı.ı 11 kısa dalgalı radyo postala-

e "rrıtı 11~riyatını dün yanın en .ezalı 
il er•nden işitmek mümkündür. 

le, 11 clalgalann çalışma tarı:ı di
l'iii/rta ve uzun dalgalar_ gibi 
in~/ ''• Kısa dalgalı radyo utıD· 

1 1, ç ~111ı alacak aletler bu seneleF· 
~ oh t<:rakki ettiği halde bu dalga 

ıil ı~;.1~~~iya ladinge, yani sesin 
~• ıgırıden düpip kalkmaınna 
~'Ço z k~maktadır. Bundan dolayı 

'ılrılı:ıq h k.mseler bu merkeı:leri bul-
l.ı11 11 Ve konserlerini dinlemeklen 

'İ)j ;:ırnazıar. Halbuki bu seneki 
tııJ>q 'llerikan ve birinci nnıl Av
ı~ aletlerinde bu dalgalar nispe
~ d~ fadingli di~lenmektedir. Kı· 
e.,1• gaiar ile gündüı:leri Londra, 
lııtr~' Paris ve Holandanın kua 
~~i ı ne~riydtı mükemmelen din
lıı1.:~r. Hele bu ıon günlerde diğer 
li~t a ar parazitin laz.lcmğından 
•ı /11errıemekte iken liUa dalgala
)o~111emek kadar zevkli bir f1!Y 
>ıııo lir. Kısa dalgalar ile nefriyat 
~I~ 11 illeri; e:z:ler her zaman ayni 
~eı~~vçlerle rıeşriyat yapamaz:. 
I~ 

1 
a ayni dalgada günün muhte

IQ/1 <latlernde iki veya üç merkez 
111rı'''·8urıun sebebi de hei'kua dal 
c~~.h~ saatte iyi işidilmemesidir 
~ il<: erken saatlerde bu istmyon 
~ e 11 ! 5 ile 20 metre arasındakile
lt,f~ 'Yi is:d 'lenleridir. A 1.-am Ü· er• • "'f 
l<ır ,' 25 metreden 31 metreye ka-
00~ 0 <ırıları dinlenmeğe müsaittir. 

e lııeı q geç saatlerde de 45 ile 50 
~' ;e ~alga uzunluklann_dp. çalııan 

~ lııeıı ~ •yi ahzedilir. Falıat yaz 
10, tl.rtı~rind e gece yarılan na ka
ilıeı lleşriyatta bulunan 19 kusur 

iY 1t~'el!k lngili:z: kısa dalga postası 
~o . ıyj alınıyor. Halbuki kq 
\~rtı.lerinde böyle geç satlerde 
l<ır • ~ar kısa dalgalar şimdiki ka
lı 4~: alınamaz. Akşam Üzerleri 
~ ıısur metrelik Bombay merke
~ıt~~P şark musikisile hoparlör-
1., 1.V,ce d?lrlurabiliyor. Ba.:z:ı gün
\;j;karda b:ıhsettiğimiz gibi bu 
~ ezler pek bozuk, hazan da 
li, ';'urun levk'nde, mükemmel
~~' akat ekseriyetle iyi duyulan 
!~:;•lalar gayet enteresandır ııe 
ctlı ~l'I aorıra İmal edilen ve edile
IQ/ll o arı Qletler muhakkak kısa 

alı Postalan alacak tertibatı ih-

Kısa dalgaların çalışma 
saati 

( lstınbul saatine göre ) 
Çalıtma aaalı 

Paria 19,,68 m. 14 - 17. 
Köoir• v. 19,43 7,35-9,30 •e 14.45 .. 18 
Dav~ntri 19,82 m. Gayri muntaıam 

Vatikan 19,&4 m. 12 ~ 12115 (Ayin) 
Fas 23,39 m. Pa&.arları 13,30 
MoıkoYa 25100 m, 6-7, 13-14, 17-18. 
Paria 25.,25 m~ 17, .. ~20 ... e 21-25 
Pittaburs 25,,27 m. 23,,20 - 5,00, 
Da•entri 25,28 m, 15-19. 
Roma 25,40 ın. 17-24,30. 
Köngı •· 25,51 m. 19,15-23. 
Daventri 25,53 m. 7,15 - 9.20 ..-e 1-3.05. 
Paria 25,63 m. 15--4 T• 5-7. 
Madı·a 30,43 m. 24..30-2,30 Cumartesi 

20-22. 
la.içre 31.27 m. Cuıı:aartes.i 24,30 -1.15. 
Sidney 31,28 m. 8-10, 12·1~, 16.30-19,30 
Da.,.entri 31,55 m. 5.30-7, 1924. 
Sc:henekb.dy 31,48 m. 1.35 - 5 
Fas 37,33 m. Cumartesi 22-23. 
MoakoY& 45.38 m, Pa:u.rt,Cnma, C.rt.2.J.24 
Pittsburl' 48,86 m. 23~30 - 7.00. 
Bound Brook 49,18 111. Pa:ıarLÇarı.cumart. 

23-7.00 
Viyana 49,4 m. Pazartesi, perı.1620 ve 

21-24 
Da.-entri 49,59 m.. Gayri muayyen. 
Boston 49,67 m. 23,45 - 1.15 
Köns••· 49,83 m. 19,15 - 23. 
Moako.-a 50,00 m. 23 - 1.00. 
Kısa dalsa1ı h• rnerknlffin A'n'apadakiJeri 

Aay~ Afrika •• A-.ustralyaya müte.-eccib 
reflektörlü antenle yapbkları neıriyat ıı;... ı 

iıidilmernelttedir. 

Leopoldine Laath 
Perşembe (2-8-934) akşamı Viyana 
radyosunda fQTkı söyliyecektir· 

tiva edecektir. Birçok Jelalar yük
sek sesle ifitilen uzak bir merkez 
havadaki tebeddülattan dolayı fe
na gelir ve fazla ladinge maruz ka
lır. Bundan dolayı kısa dalgalı 
Alman merkeı:leri neşriyata baş
larken daima fU cümle tekrarlanır: 
Ne:şriyattmtzın iyi dinlenmesini te
menni ederiz. Kısa dalgalı istasyon 
ların diğerleri gibi propagandaları 
o~madığı için ve kısmen bunlar yük 
sek dalgalı postalardan naklen ne:ş
riyat yaptığından haftalık program 
larını dercede:r;iyoruz. Fakat bu 
merkezlerin çoğu her zaman muay
yen saatlerde çalışır. Bugünkü sa
yımızda bunların çalışma saatleri
ni gösteren bir cetvel tanzim edi
yoruz. 

Turgut MITHA T 

Macar - Çek tulimevç ihtillfı 
Geçen haftaki salı akf8lllı iki Çe 

koslovakya radyosu tuli mevçleri 
mütekabilen deği,tirilmiştir. Şöyle 
ki: 259 metre <!.alga üzunluğunda
ki (Moravska • Ostrava) merkezi 
269 metrelik Kaşova istasyonunun 
çalıştığı 269 metre tali tuli mevç 
ile ne,riyata başlaırut· ikincisi de 
birincisinin timdiye kadar çalıştı
ğı tuli mevç üzerinden netriyat 
yapmaktadır. 

Çek Radyosu bu tuli mevç müba 
delesine sebep olarak Macar mer
kezlerinden Nyiregyhaza istasyo
nunun za; ,f kudrette olan Kaşova
yı taciz etmekte olduğundan ve 
bundan dolayı mezkiir postanın 
Karpatlardan ititilmesine mani ol
duğunu tleri sürüyor. Esasen Ma • 
cazlar Lüsern tuli mevç planı hila
fına .hareket ederek bu tuli mevci 
itgal etmif bulunuyorlar. 

Halbuki Kaşova tuli mevci ile 
daha :kuvvetli Moravska - Ostra • 
va'ya verilince bu postanın nCfl'i -
yıtl:ı ismi geçen Macar istasyonun
dan taciz edilemiyerek Karpatlar
dan kolaylıkla dinlencbilecektir. E
sasen Lüsern muahedesi mucibince 
bir memleket kendine tahsis olu • 
nan dalgaları arzu ettiği takdirde 
diğerile değittirebilir. Fakat Çek • 
!er tindi 2,5 kilovat kudrette bu
luı:ı.Ml Kaşova istasyonları yerine 
60 kilovatlık bir merkez imal etti
riyorlar. Merkez faaliyete geçince 
Ostraya gene eski dalgasına rücu 
edecek ve Kaşova da 269 metre ile 
D<',rİyat yapacaktır. 

Mıria Nemeth Budapeşte 
radyosuRda 

Macar Operasının en tanuımıt 
muganniyelerinden Maria Nemet 
ağustos ayı içinde Budapette rad· 
yosundan dinlenecektir. Yaz mev
siminde Pette Operası kapalı oldu
ğundan opera sanatkarlarının ba
zıları açık mahallerde seri halinde 
parçalardan mürekkep konserler, 
hatti. açıkta verilmiye müsait olan 
.bitevi operalar vermektedirler. 

Budapefte hayvanat bahçesi par 
lkında 16 ağustosta "Cavalleria 
Ruatioana (Kavallerya Ruatik:ııra) 
verilecektir. Bu temsilde Maria 
Nemeth batrolü olan "Santuzza., 
olarak dinlenecektir. Temsil radyo 
ile de nakledilecektir. 

1 RADYO PROGRAMI 1 1 
• ı$t._ 5 Ağustos Pazar 
11'1.ıo,N,ııuL: . . 
t .\: l · ...... uctriyatı. 19,20: A1ans haberlerı. 
V't, ~ lıtk, ınusikj netriyah: (Kemani Re
~~ ~~Ut Cernil, Muzaffer Beyler Vecihe, 

' h- "-klıı., hanımlar, 21,: Ateı - Günet kulü
;ı;-~~rı konferans. 21,30: Orkestra karıırk 

' 11~).Jo~~•: ııUKREŞ, ~6-1 "'· 
~~. ı3 Dıni netriyat. 12: Oğle konseri. 13: 
lt~· tg'4S: Taıanni. 14,lS: Haberler. l~~: 
~~ tt·' t\.onferan•. 18.15: Romen muaikısı 
1 ~-ı\t .. 1"•a.h.,be. 18..4~: Köylü ne.-riy~b. 19: f · 
t~)oı"'· 2.fJ.45: ! liık. 21: Konferans. 21,15: 
~ ~ .. W rnluikisi. 22: Konferan•. 22,15: Ope-

li._ı:. •rı 22.JO: Spor, 22,40: Operetler. 
Ql )\~ler, 23,30: Lido banyolarından nakil 

"ıll,ıs. '· VARŞOVA, 1345 m. 
llııı •İS: p Orkestra konser;, 19,45: Mu.sahabe, 
, ı. (\.Js~lanea muıikiai. 21,12: Konserin de••· 
• ~~ · konferans. 21 50: Haberler. 22: Mu
,/'t. i:ı 'l.'2..02: Lembersi"en naklen neteli neı· 
'\ ~'i>.ı : PiQ.k, 23,12: Da.na plAklarr. 24: Mu· 

1 
· 24.o: Konferans .. 24,10: Dan• pli.ki•· 

ıs 
,,11,ıs~h•. MOSKOVA, 1714 "'- _ 
~ lı. 13. "-olkos konıer.i. 12,15: la•eç neın

' ~ ~t.ı. • İtııilizce. 1615: Çocuk neıriyab. 17, 
i dil; .. h•be 18.30: 'Kantdt konset". 22: Ec· 
~ l(hl'de ae,riyat. 

k 11.Jo. ' Mf)SKOVA (Stal;n) 360 m. 
°"ilı. ' Muo•h•be. 18,30: Muaahabe. - Ak· 

~·- o ~ ~ J<Q : a.k.rışı.k konaer. 22: anı nıusu.ı· 
~ 1'2o: :t. Pl'•ı 470 m. .. . 
~ lO: ~ IC\la.l'tet konseri. 22,06: Aktuahte. 

~ r : S0~ \la.ı:....ı:.e. 22,35: Schrammel musiki.mi. 
~l"'•tı ha.berer. 23.20: Plik. 23,25: Haberler. 
~ )(~) 2.3.30: Senfonik caz muaiki•İ. 

;1l1ı.ao, '· ııELGRAT. 437 "" • 
~ılo: ~Kuartet konseri. 21,15: Reklamlar. 
\b"ı-~ .. uaa.hahe, 22,10: JCanıık lıa•alar. 22,40 
~S ' 23: Z•ırepten naklen konser. 

~,l1JM?o~~~· ııuDAPEŞTE, 550 m: . . 
Q 'tr0 S•hınlerin k•çırıhtı,. ıaımh radyo 
~·"5: nu· 22: Haberler. 22.30: Aıkeri. kona.er 

"-rı. l'ıı •n.• .musikisi. 24,45: Donapaluta.dao 
, lsı "'•ik.ui. 

1 ~ <t,ıs~lı.;· Deutaclanseuder 1571 m. 
~'-.ir~,' 2 •:t. ıeceleri ıarkıları. 23: Haberler. 

"• .. · '1,20: Könisıbergten neıe.li ha.atar ye 

t ~leh .t 
~•an· '· LUKSEMBURG, 1JG4 m. • "'•tr. •k41unı. 21,30: Haberler. 22: Plak. 

t"ttık k ·k' . lOJ ona•r. 23,..10: D•n• musı ısı. 
1, '-0,Jo ~ Kb., KON IGSBERG 291 m. 
l:ı-.. 2 a.n,ılt ten musikili netri7at. 23 Ha -
~;ıt.,ı~ J,2{) Alman - ltal7an atleti11ın müaa· 

-
1 p,. l't neticeleri.. 23.40 Dans -.eh afif mu•İ· t· 658rç;;ılan. \ı;ıı iç Kh., LANGENBERG 456 m. 
h.\"-no~'"•ok ne,riyat, 23 Aktüalite, 23.20 

~ '\<tQ r, •n: Atleı.;.k müsabakalarının net.İceai, 
~ce Muıikiai •ıP dana. 

,.ıı 1116:;8 Khz, ViYANA 507 m. 
ıi' b tı;;ı.ı \ı.••habe, 21,05 Alman opıPralarından 

~\rı 1 "-t, 23 Müaahab .. , 23,0S Haberler, 23.20 
'"n. trıu,i.k;~i. 24 45 Budapeıtte'den naklen 

. 1' trıuait, iti. 

ı 6 Ar;us+o<; Pazartesi 
sl' • 
'~· "Ni:UL: 

'O. r --= -.:.. ..... -,..naıtca t'e,.1 . lQ: "'"ofesÖf' uımı. r•u 

rettin Kerim Ber tarafından konferans. 19,30: 
Türk Muai1~i netriyatı. (Ekrem, Ru,en, Cey• 
det, Kemani Cevdet, Şeref, lhrahim beyler ve 
Vecihe hanım. 21,20: Ajana ve bor .. baber· 
leri. 21,30: Bedriye Rar-~m hanımın it-.,;.rakile 
tane-o •• cas orkestrası. 

823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
13: Plik. - Haberler. 14.lS: Haberler. -

Pl8.k. 19: Hava raporu. 19.05: Kanıılr. konser. 
20: Konferans. 20,15: Ra..?yo orkestrası. 21: 
Konferans. 21,15: Oda musikisi. 21,45: Kon• 
ferans. 22: Taıanni. 22,30: Piy&llo kon.seri. 23: 
Kabvehan• konseri. 
223. Kbz. VARSOVA, 1345 m. 

21,12: Polonez muaikiai. 21,SO: Haberler 
22,02 Z!rai musahabe. 22.15: Polonez musikisi 
nin. devamı. 23: Harp habraları konferans. 
23,15: Poa.nandan naklen konaer. 24: Muaaha· 
be. 24,05: Konferans. 

175 MOSKOVA, 1714 m. 
16,15: Şarkıl•r. 17.30: Oda muaiki•İ. 18,30: 

Askeri ne,ri7at. 19,30: Kolkoı musiki netrİ· 
yab. 21: Dana muıiki•İ. 22: Almanca netrİ· 
yat. 23,05: lngilizce 24,05: Macarca. 

823 Kbz. MOSKOVA, (Stalin) 360 m. 
17: l\1usahabe. 18: Çocuk musikisi. 19,30: 

Bir harpten naklen senfonik konser. 22: Danı 
muıikiai. 

638 Khz. PRAG, 470 m. 
20,55: Radyo pİ!"eai. 21,40: Musahabe. 21,45 

Vichy kaplıcelanndaki sa.zino tiyatrosundan 
naklen yeni Fransız 1nuailtiai. 

686 Kbz. BELGRAT, 437 m. 
21: Mııaahabe. 21.30: Verdi.nin "TROUBA

DOUR., opera•• (Pli.k.) Mütea.lnben Danı mo· 
aikiai. 

545 KhL BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,40: Şiirler. 21,50: Oçiincü perdenin nak

li.ı 22.SO: aHberler 23,10: Pli.k. Konferans. 
24,15: Dana musikisi 

191 Kh:ı. Deutchlandsender 1571 m. 
20,30: BAndo mnnka. 22,40: Musahabe. 

Bayreuth 23: aHberler, 23,25: Yıldızlar .-e bD:. 
24: Münhten dan• musikisi. 

230 Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. 
ita.iyen aktamı. 21,20: Tasannili ltalyan 111u

aikiai. 21,35: Haberler. Taıannili konserin 
de.-amr. 22: Orl' konıer.i. 22,30: Senfonik plak
ları 23,10: Dans plakları. 

1031 Khz. KONIGSBERG 291 m. 
17 Bayaretb.'daa. Vasper'in Valküre opera

ıı, latirahatlerin birinciıinde, 18,30 Bıeetbo
ven'in eserlerinden parçalar, 22,40 Müaah.abe. 

658 Khz. LANGENBERG 456 m. 

21,15 Konıer Clemens Craua. V. Urıuleac, 
opera korosu, Sal:r:burı'tan naklen, 23,05 Makt 
Schönherr'in idaresinde radyo orkestrası, 
23 30 Haberler, 23,50 Kouaerin de•am.t, 24,30 
T;sannili dana musikisi. 

592 Khz. ViYANA 5Q7 m. 
21 15 Konser Clcmen• Craus, V, Urauleac, 

oper~ korosu, Sal~burb'tan naklen, 23,05 
i rafta Schönherr'in idaresinde radyo orkestra· 
aı, 23,30 Hab,.rler, 23.SO konserin de-.amı 
24,30 Taıannili dans musikisi. 

7 Ağustos Salı 
ISTANBUL: 
1,30: Plillt n .. riyatı. 19: Çocu'-clara masal. 

19,30: Tü~ ınu•iki netriyab. (Stüdyo au he .. 
7eti •• Rifat Bey, Belma, Meliha barumlar.) 

21,20: Ajans -.e borsa haberleri. 2!.30: Rad-

yo orke•trası tarafın"-ıı.n karıtık program. 
823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Gündü~ neıriyah .. 19: R.aat ha'ber· 

leri, 19,05: Karııık haberler. 80,30: Üniversite 
20,45: Pl&k. 21: Konferans. 21,15: Radyo or
kestrası. tarafından senfonik konser. 22,15: 
Konferanı. 22,30: Senfonik konserin de-.a.mı. 
23: Haberler. 23,30: Pli.k. 

823 Khz VARŞOVA, 1345 m. 
21.25: Şiirler •eaaire, 25,35: Haberler 21.SS 

Bayrettan naklen Wagnerin "SIEGFRIED,, 
isimli operası. 22,35: Konferans. 22,40: Dana 
pli.klan. 23: Muaahabe. 23,05: Muaahabe. 

175 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
17,30: Musahabe, 18,30: Kızılordu neıriyab. 

21: Tayann:li konaer. ve tiiirler. 22: Almanca 
neıriyat. 23,05: Fransı"Tca . 

832 Khz. MOSKOVA, (Stal;n) 360 m. 
19,30: Bir konser nakli. 22: Dan.a musikisi 

24,05: lapanyolca neıri7at. 
638 Kbz. PRAG, 470 m. 
21,05: Taıanni (Pli.k ile Melcıilta. ,arluları.) 

21,45: Musahabe. 22: aHberler. 22,05: Orkes· 
tra konaer.i 23,15: Plik. 23145: lngilizce ha· 
berler. 

686 Kh .. BELGRAT 437 m. 
21: Viyolonsel konseri. - Rekli.mlar. 21,40 

Radyo piyesi. 22,15: Pli.k. 23,: Musahabe.. MÜ· 
teakıben kuartet konseri. 24: Kahvehane kon· 
aeri. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m, 
20,30: Net•Ü musahabe. 21: Muailc4 merasi

mi. 23: Haberler. 23,40: Halk ıarkıları. 
191 Kh-.. D~ıııt·v·hland .. ender. 1571 m. 
20.50: Oda musikisi. 23.,20: Haberler •eaaire 

24: Hamburstan ıece musikisi. 
230 Khz. LOKSEMBURG. 1JG4 m. 
Belçika akıamı. 20,3,5: Akordeon musikisi. 

21: Haberler, 21.20: Plik. 211,35: Haberler. 
21,40: Plik. 22: Taıannili konser. 21,35: Sen .. 
foaik pli.klar. 23,15: danı PIAklan. 

1031 Kbz. KONIGSBERG 291 m. 
17 Bayreuthtan naklen Sie•fried isimli Ri· 

chard Vaıner"in operası. 23 Haberler, 23,45 
Net'eli havalar •e dana muıilc:iai.. 

658 Kbz. LANGENBERG 456 m. 
17 Richard Vasner':n Sieafried ope:ra.ıı, 

latirahatlerde ne,'eli ıarlular •e d.aıu b.a•a· 
ları. 23,20 Haberler, 23,40 Satranç oyunu. 

658 Khz. ViYANA 507 m. 
20,55 Radyo orkestrası, 21,40 Neı'eli aÖz· 

ler, 21,50 Hafif musiki. 22.15 Memleket ha· 
!>erleri, 22,35 Oda musikisi, 23,15 Dana pli.k
lan, 23,30 llaherler, 24.,.50 Dana musikisi, 1 
Schrammel JCuartet takımı, 

8 Ağustos Çarşamba 
ISTANBUL: 
18,30: Franaı:ı:ca ders. 19: Monoloi Şehir 

tiyatrosu artiatlttinden Muammer bey. 19,30: 
Ruten, Cevd~t, Mustafa Beyler ve Vecihe 
Semih• hanım~ııı.r.) 21,20: Ajans ve borsa ha· 
berleri. 21,30: Stydyo tan50 ve caz orkestrası. 
823 Kbz. BÜKREŞ, 364 m. 

13 - 15 Günc1ü:r: netriyatr. 19: Rasathane ra· 
poru. 19.05: Radyo orkeatraaı. 20: Üni•f'rsite, 
20,15: R,oı,dyo orkestrası. 21: Kont'~rans. 21,15: 
Kem•n ile Romen musikisi. 21,45: Konf,..rııı.tıa. 
22: Taıanni Madam Ajda Helta) 22,30: Triyo 
konser. 2.'l: Hab,.rlcr. 23.30: Kahvehane L.on· 
seri. 

823 Khz. VARSOVA, 1345 m. 
21,12: Harif orkestra musikisi. 21,50: Haber· 

Peşte programı zenginleşiyor 
Son zamanlarda Budapefte prog 

ramı geni,Iettirilmittir. E:-ı tanın
mıt memleket sanatkarlarının rad
yoya getirilmesinden ba~ka 
bu haftalarda Viyananın met 
hur mugannilerıinden Er ika 
Rokyta misafir olarak Pe,te radyo
su tarafından celbedilmiştir. 

Bari merkezinde ırapçı ne~riyat 
Bari (lmlyan} merkezinde haf. 

tada iki defa arapça konferans ve
rilmektedir. Şimali Avrupaya mah 
sua yapılan bu netriyat saat 20.30 
dan 21 e kadar devam etmekte • 
dir. Bu merkezde her ~ Ar • _ 
navut d;ilinde haberler de netredil- Kahire'Jeki kua dalgalı SUICH İf aretli hususi bir raclyo mürsitesi 
mekted1r. 

- Amerikan merkezleri Konservator lngilizler ve saat Polonyada bir skeç musabekısı 
kuvvetle11diriliyor 

Amerikan Radyo merkezlerin -
den bir kısmı aon zamanlarda an. 
ten kudretlerini arttırmıtlar ise de 
ıbirçokları henüz pelı: zayıf olarak 
icnı,yi faaliyet etmektedirler. 

Son gelen haberlerde Amerikan 
postaları da kuvvetlerini yükselt • 
mek üzere bulundukları öğrenil • 
mittir. 

Cenubr afrikıtda televizyon 
Cenubi Amerikanın zenci halkı 

yeni fenne karfı es.ki Avrupa mil • 
!etlerinin çoğundan daha büyük bir 

alaka göstermektedir ki radyo ile 
iktifa etmeyip bir uzaktan görme 
mürsilesi imal ettirmek tMavvurun 
dadrr. 

"The Radio Expriımenters ıand 
T elevision Society of South Afri • 
ca,, ismini taşıyan bir şirket teessüs 
etmittir. Şirketin ·bir uzaktan gör
me aleti hali iruadadır. 

~, erl W anecek 
(2-8-934) Perşembe akşamı Viyana 

radyosunda şızrkı söyliyecektir. 

ler. veıa1re. 22,12: Polonez ınuaikiai ( aenfonik) 
orkestrası tarafından) 23: Muıalıa.be. 23,15: 
Da.na pta.kları. 24: Musahabe, 

175 KbL MOSKOV A, 1714 m. 
17,30: Musahabe. 18,30: Kızılordn net.riya

lı. JS,30: Karııık kolkoa neır!yab. 21: Dana 
muailciai. 22: Çek neıriratı. 23a05: lnıilizce 
24,05: Almanca. 

832 Kh" MOSKOV A, (Stalln) 360 m. 
17,30: Musahabe. 18: Çocuk netriyab. 19: 

Güzel aaantlar. 20: Karıtlk kou~er. 22: Dana 
musikisi, 

638 Khz. PRAC., 470 m. 
18,50: Popüler ıarkılar. 19,15: Plik. 19.20~ 

Almanca neıriyat. 19,5$: Musahabe. 20: Mek
tepli neıtriyab. 20,10: Plik. 20,15: iktisadi net 
riyatı. 20,30: Çiter ale~le .•olo konaer ve ta· 
ıanni. 21: Orkestra kona.er!. 22: aHberler. 22, 
40: Çiter kuartet keltser.a. 23: Haberler. 23,15 
Armonik lonaeri. 

686 Khz. BELGRAT, 437 nı. 
21: Jubliyadan nak!I (Opera. veya tiyatro.) 

23: Haberler. - Plak. 23,50: Kab.-ebane kon· 
aeri. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20: Keman konseri. 20,40: Musahabe. 21,15 

"Fledermru•n opereti. 22,10: Haberler. 23,25: 
Rasathane raporu. 23,30: Slıan mnsikiai . 

191 Khz. Kh-.. Deutschlandsender 1571 m. 
21,30: Seyahat hatıraları. 22,35: M.:lli neıri· 

yet. 23: H"berler vesaire. 24: Bre-alaudan 
Dans musikisi. 

230 Khz. LÜKSEMBURG. 1304 m. 
20 JS: Çocuk musikisi. 20,45: Musahabe. 

20,5Ô: Çocuk konserin.in de-.amı. 21: Haber· 
lyer. 21,20: Koro konseri. 21,35: Musahabe. 
21,40: Koro konserinin de•a.mı. 22: Aakari. 
konser. 23: Plak. 23,25: D11n• plakları. 

1031 Khz. KONIGSBERG 291 m. 
20 Ka.rıtık neıriyat, 21 Haberler, 21,10 Saar 

bakkında konferans, 21,35 Milli aeıriyat, 22 
Karıtık netriyatın de.-amı. 23,40 Dana nıuai-

658 Kbs. LANGENBERG 456 m. 
1ciai. 

21 Haberler. 21 Müaahabe Saar. 21,35 Milli 
neıriyat, 22 Neı'eli parçalar •e dan• musiki
si, 24 Şiirler. 

658 IChz. ViYANA 507 m. 
21,25 Orke•tra konseri, 23 Bando muzika 

23,30 Haberler , 23,50 Konaerin de.-aıtu. 24,30 
Eaparantoca. 24,40 Pli.it konseri. 

9 • .. if ustos Perşembe 
ISTANBUL: 
18,30: Pli.lıı: neıriyatı. 19,20: Ajana haberleri 

19,30: Türk musiki oeıriyab. (Kemal Niyu.i 
Azmi beyler •e Hayriye, Müaeyyen hanrmlar.) 
21,20: Selim sırn Bey tarafından konferan.a. 
21,30: Nurullala Şe.-ket hey tarahndan t.apnni 
-.e orke•lra konıeri. 

823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüs neıriyab. 19: Ra.satbane ra

poru. 19,05: Kanıık konat:r. 20,15: Konferans 
20,30: Keza 20,45: Balet ile Verclinin eseri ... 
rindıPn "RlGOLETTO,, operası. 

823 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
20,15: Piyano konseri. 20.50: Spor haberle;· 

ri. 21: ~luıahabe. 21,12: Hafif' musiki konaerı 
2040: Zirai haberler. 21,50: HaherlıPr. 22·1.2 : 

• d d. · · · li Vaınerın "Le Crepuacule e• ıeuı., ısım k 
operasının üçüncü percleıı.i (Bayreuttan . ~a. • 
IC"n) 23,30: Konferans. 23,45: Dana muukıaı. 
21. P.'luaahahıP. 24,05: Mu"lababe. 

j 75 Khz. MOSKOV A, 1714 m. • 
17.30: Musahabe. 18,30: Kı7ılordu netrıyab. 

19,30: Kolkoa netriyab. 21: Eclebiyat', 22: 
Almanca. netriyat. 23,05: Fransız:ca netrıyat. 
24,05: lapanyolca. 

832 Khz. MOSKOVA, (Stalin) 360 m. 
19,30: Senfonik konser. 22: Dana musikisi. 

İngilizlerin konservatör olanları 
24 saat taksimatı aleybindediner 
ve öğleden sonra saat 13 ten aoora 
24 e kadar olan kısmı yazılı olarak 
ta görmekte istemezler. Bundan 
dolayı İngiliz radyoları tanzim et
tikleri programlan 12 saat taksi • 
matile hazırlamakta ve yanlarına 
gece 11 veya 10 ıkay.Qini koyarak 
gündüz saatlerinden tefrik ediyor
lar. 

Kısa dalgalara ait programlar bu 
usulden istisna edilmittir. Çünkü 
dünyanın her tarafından dinlenen 
kısa ~algalı postaların çalıflll& ısa
atlerinde imütküli.ta ma.nu: kalın
mak ihtimali mevcuttur. 

Alma11 radyolarında değişiklik 
Son zMDanlara kadar Alman 

radyolarında verilen propaganda 
konferansları ifrat derecede fazla
l~t olduğundan gerek Alman ve 
gerek ecnebi dinleykilerinin bll:f" 
ka yerleri tercihan dinledikleri an
~ılmıttır. Badema tanzim edile
cek Alman radyoları programla • 
rında musiki ve neteli netriyabn 
,f:».zlal~acağı haber alınımftIT. E
.ıas itibarile yüksek bir netriyat ic
ra eden Alman radyolarının bu te
tebbüsü her tarafta memnuniyeti 
mucip olacağına fÜphe yoktur. 

Yeni bir Leh merkezi 
Polonya yeni bir m<d<ezin imaline ka 

ıııar vennittir. Yeni meri<ezin anten ku
leleri 147 metre yükseldikte olacak ve 
bir tren kumpanyasından temin edile • 
en.it daniryollanndan istifade edilecek· 
tir. Yeni mürsilenin resmi küşa.duu.n No
elde yapılması muhtemeldir. 

638 Khz. PRAG, 470 m. 
21: Senfonik konser. 22: Musahabe. •eaaire. 

23,15: Plôk. 
686 Khz. BELGRAT, 437 m. 

21: Kral orkestraaının askeri konser!. 23: Mu· 
sahabe. 23: Habarler. 23,50: K.ah.-ebane kon
seri. 

5.\5 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
21: Küçük radyo tiy•troau. 22: D•ns muai· 

kiai. 22,40: Haberler. 23: Budapeıte konter or· 
kestruı. 

191 Khz. Deutıchlandaender 1571 m. 
21: 1atiraht. 23,30: Haberler. 23,45: Köniı•

beraten naklen neıeli ha.-alar ve dana muaİ· 
L.iai. 

230 Khz. LOKSEMBURG 1304 m. 
20: Plik. 20,15: Kotu haberleri. 20,20: Plak 

20,45: Hik8.ye. 20,50: Plak. 21: aHberler. 21.20 
Pl&k. 21,35: Haberler. 21,40: Pliık. 22: Piya~ 
yo konaeri. 22,35: Oda musilciai (Pli.k.) 23,15: 
Danı plaklarr. 

1031 Khz. KONIGSBERG 291 m. 
17 Richard Vaper'in Götterddemmenanı 

operası Bayreuth'tan naklen, 23,30 Haberler, 
24 Ne.t'eli parça.lar ve dana musikisi. 

653 Khz. LANGENBERG 456 m. 
17 Bayreuth'tan Richard Vaıner.in Cötter

'daemmerunı isimli opcl"a.sı, 23..JO Haberler, 
23,50 Londradan Spor, 24~10 Gece musikisi. 

658 Kbz. VIY ANA 507 m. 
21,10 Radyo orkestrasını ıoliat konaeri, 

Maka Schönherr'i• idare:!lnde, 22,50 Halk 
ıarlcılan, 23,30 Ha!Jerler, 23.SO Ors koısaeri, 
24,20 Dans mu ... :~iai. 

1 O Ağustos Cuma 
ISTANBUL: 
18,30: Pli.kn11!:4rİyab. 19,20: Ajana haberle· 

ri. 19,30: Türk musiki ne,riyab. (Ekrem, 
Ruten, Ce..-det beyler •e Vecihe. Nazan Fe· 
ridun, Nedime haıumlar Ô"f'rilr: efendi.) 21,20: 
Ajana •e borsa haberleri. 21,30: Radyo orkea· 
trası tarafından musiki. 

823 Keb BÜKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz neıriyab. 19,0S: Ekaolilt mu

siki. 20: Konferans. 20,15: Rad10 orkestrası. 
21: Konferans. 21,15: Piyano konseri. 21,15: 
Konferans. %2: Taıanni. 23,30: Plak. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
20,15: Solistler konae.ri. Pi1ano - Keman -

tasanni. 20,50: Spor. '21: Haberler. 21,10: Sal~ 
burstan naklen Bruno Wa!terin idar(laindelu 
filharmonik konser. 23,15: Musahabe. 23,30: 
Dans pl8.klarr. 24: Musahabe. 

175 Khz, MOSKOVA, 1714 m. 

19,30: Musikili kolko• ne9riyatr. 2~~ ~a 1mu 
aiL:iai. konseri. 22: Çek ne4r.iyat.ı. . ' : n· 

.1. · t 24 OS· Almanca n~trıyat. a• ızce neırıya · • · (S·"· ) 360 m 
S32 Khz. MOSKOVA, uuın. . . · • 

7 30. •• ah.abe. 19: Musıkılı neırıyat. 
1 , . ın.u• O .k .. 

20· Rus musikisi. 22: ana musı ıaı. 

63g Kbx. PRA~ 47? m. 

21 15: Radyo pıyeıı. 22: Ostra.-.adan nak· 
len kantık musiki. •e tagannili konaer, 23,15 
Danı musikisi 23,45: Ruıı;ça haberler. 

686 Kbz. BELGRAT, 437 "'-
21,15: Zaırepten naklen Temsil, 23: Haber· 

1er. 24: Kahvehane konıııeri. 
545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
21,15: Salzhurıt.an naklen: Filharmonik 

konser. (Bruno Walterin idaresinde.) 23: 1-la· 
herler. 23,20: Sican musikisi. 24,10: Konferan• 
24,25! Ca:r.bııı.nt. 

191 Khz. Deutachlandaender 1571 m. 
21,15: Aiustoıa b.ir bakıt. 22.15: B1.1dapcfte 

den siıan musikisi. 23: Hab(lrlrr. 23,15: 11?? 
2.'IO Khz. LÜKSEMBURG, t:!04 m. 
Felemenk akıaırıı. 21,20: Piyano musikisi. 

21,35: Musahabe. 21 .. 40: Piyononun de..-arnı 

Radyoda ve-ilecelı: bir ol.eçin tMWm 
edilm .. i için umumi bir miiısababcla ....... 
rinde muvaffak oıacak zata Polonya nıd
yo id...-i 2700 ZJoty mülciılat wrecd< 
Ye •keç n.dyo ile ne§redilecd<tİr. 

Mun;h merkezi kuvvetlendi 
100 kilovat anten enerjisi ile çalqaıı 

Münlh radyo poata-*'a ..., olarak da
ha bir tadilat yıııpdnnı ve 300 kilo....ıa 
tahammül eden ~et ı...v.vd:li üaıl>a < 
lw lronulmu,tur. 

• 

Viyanıının popüler lıa.ııalan "bif.. 
tün dünya mıısiki meraklıları tara
lınJan büyük biT sevinçle dinleıtı. 
lir. Bu popüler şarkıları ~eliyeıto 

lerin en tanınmıflarrndaa biri d• 
şimdi 60 yaşına giren Ludurg Grii
berJir. JUumaileyhin doğduğunun 
60 ıncı yıl dönümü olmak münme
betile kendi eserlerinden en popü• 
ler havaları Viyana radyosunda 
perşembe (2-8-934) saat 21,55 te 
söylenecektir. 

22: Keman konseri. 22,35: Pl&k. Z.l: Hafif 
orkeatr• konıeri. 

1031 'nz. KONIGSBERG 291 m. 
21,10 Akıam koaaeri, 22 Ba4kalarmın ço

cukları isimli !'"adyo piyeai 23 Haberler, 23,30 
Nef'eli musiki. 

658 Kbz. 1.ANGENBERG 456 m. 
21,10 Şıtrkıh, neı'ell neıriyat. 22 Kornrau .. 

achen .. i~li aL:eç. 23 Haberler, 23,30 Film 
24 Kuarlet oda musikisi Beethoven.. Tcbaikoq 
ley. 

65S Kbz. VIY ANA 507 m. 
21,15 Fi.lharmonik konser. 2 .. 15 Akıam kon4 

aeri, 23/JO Son haberler, 23,50 Alı:ıam kn.a ... 
rinin dr•amı, 24,30 Da.na musikisi. 

11 Ağustos Cumartesi 
ISTANBUL, 
18,30: Fransızca dert. 19: Plü neıri'yatı. 19 

30: Türk musiki netriyab. (Fahire HaD.llll nı 
R•fik, Fikret be1ler.) 21,: Eıref Şefik De,. ta-
rafından konferans. 21,30: Stüdyo orkeatrau 
tonso ve caz. 
823 Khz. BUKREŞ, 364 m. 

13 • 15 CündW: neıriyab. 19,0S: Romen m.., 
aikiai. 20,30; Konferaaa. 20,-45: Plilır:. 21; 
Konferans. 21,15: Balet musikisi. 22: Posta lı:mıı 
tuau. 22.20: Karııık konser. 23: Haberler. 23ı, 
30: Kontinantal lokanta.aından konser. 

223 Kbz. VARŞOVA. 1345 m 
21: Chopiain eserlerinin konser. 21,J(k Mu-ı 

sahabe. 21,40: Tenor muganni tarafından 
,arkılar. 22: Musaba.be.. 22,02: Haberler. 22,121 
Hafif musiki. konseri. 23: Aktöailte. 23,10; • 
Dans pliklan. 24: Musahabe. 24~05: Dana mu
ailtiai. 

175 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
17,30: Mu..habe. 18,30: Pli.k .il• bir oper• 

temsili. 22: Almanca ne,riraL 23,05: Fra .. 
sızca. 24,05: lspanrolca. 

832 Khz. MOSKOV A, (Stalin) J60 m. • 
16: Konaer. 17,30: Musahah . 1~: Mas~ 

kili amel• aeıriyatı. 19,30: aktüalite. 211.ı K.a.ı 
ntık kona«. 22; Dan• muailır.iai. 

638 Kbz, PRAG, 470 m. 
21: Op~ret muailciai. 22,15: Plak. 23y30: Sa .. 

lon orkeal.ra••· 
686 Khz. BELGRA T, 437 ''" 
21: ı Die Scböpfuna., isimli Hauydini• 
oratoryuma. 23: Haberler. - Popüler. P"' 

i:ıar. 24,lOı Dana plüları. 
545 Khz BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,45: Pla:. 21: Mi•kolc tehriuden naklen 

ınilli tiyatronun kuruluı ıününü teıi.t. 22,40\ 
Haberlt!r. 23: Siaan musikisi. ve halk ıarlola.· 
rı, 24: Rajterin idaresinde opera orkestrası. 

191 Khz. Deutacblandsender 1571 m. 
21,10: Dans mu•ikiai. ve neteli haberlel'. 23ı 

Habarler. 23,ZO: Ham burstan Tenis müsaı,.
kalarıntn neticeleri. 23,45: Haberler. 24,30; 
HamburtU.n Dana musikisi. 

230 Khz. LÜKSEMBURG, 1304 m. 
Fransn: alc,amı. 21,20: Plak. 22: lktiaadl 

neıriy t. 22,05: Viyolonsel konser~. 22,35: 
Haberler. 22,40: Senfonik lcGnaer (plak.) 23,20 
Popüler (pl~k.) 24: Dana plilt1an 

1031 Kh. KONlGSBERG 291 m. 
20 N,..ı'eli bir aaat 21,10 A.rkadıı.ılık aaatı. 

l? 10 Da.na musikili netriy-.t, 23 Haberler, 
23'20 Jimn•!ö.tİk müsabakaları neliceai, 23,50 
D~n• havalarl ve net'el! mu·:1~i. 

658 Klız. I.ANGENBERG 456 m. 
21,15 Dan• ve neı.'eli netriyat, 2.1 Hab~rle~, 

23 20 Londradan Kadın •porlan netıceaı, 
13:40 J-lnita sonu dan• netriyatı. 

6:.8 Khz. ViYANA 507 m • 
20,20 Mus:kide ıülüt Pl8.k, 21.30 Evliler• 

mektep isimli bir komedi, 23.30 Haberler, 
23,50 Kuartet konseri. 24,50 Gece konseri. 
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6 MiLLiYET ÇARŞAMBA 1 AGUSTOS 1934 

Günün meselesi 
(Başı 1 inci sahifede) 

evvelce de yazdığımız gibi, 1 O se
ne azrlmda onlaı•ı kiralamıt olan
lara geçecektir. Bu arada, saat ki
raları da 12,5 kuruşu geçmiyecek, 
tirket abonelerinden bakım ücreti 
olarak yalnız senede 40 kurut ala 
lacaktır. 

Avusturya vaziyeti duruluyor 
(Başı ı inci sahifede)) ı mat almakta olan bir membadaın bildiri!· 

dijpne göre, Nazi isyanının u.ıkHi -.a
oında takriben 11.i bin Nazi Yugoslavya
ya iltka etınfttir. 

(MÜTEFERRiK HABERLER) 
MEMLEK ETTE 

Aydında , 
Himaye heyetler\ 

Amortiaman müddeti geçen saatler 
Aaldığımız maliimata göre, ala 

kadarla11 tarafından tirketlerin 
kullandıkları aaa.tlel' üzerinde ba
zı •etkikat yapılmasına 1~ gö-
··ı ·· t·· ç··-•~, henıen bırçok ru mu' ur. UDKu, 

abonelerde bulunan su, havagazı 
ve elektrik aıa.atlerinin muayyen 
kullanılma müddetleri geçmİftir. 
Me.ela elektrik tirketinin 1912 ae 
nesinde abonelere koyduğu Ga.nz 
tipindeki saatler 22 aenedenberi 
değİttiıilmemit ve bugün de kul
lanılmaktadır. Halbuki bunlar için 
kabul edilen amorti.man müddeti 
20 senedir. Binaenaleyh, bu tekil 
deki aaatlerir4 değittirilmeleri icap 
edecektir. 

Kadı.köy su tarife komisyonu 
bugün toplanıyor 

Kadıköy au tarifesini tesbit e
decek olan komisyon bugün latan 
bul Nafıa tirket ve ~ele~ ko 
miaeri Civantir Beym rıyasetinde 
olarak toplanacaktm Toplantıya, 
belediye tetkik tuf>esi müdürü 
Hüsnü Bey ve fil"ketin mümesırili 
de i,.tirak edeceklerdir. 

Elektrik tarifesi Vekalete 
bildirildi 

Elektrik ücretlerinin 15 kuru -
f& te~i hakkında ekseriye;Je "'!e,. 
rilen karar, dün Nafıa Vekiletıne 
bildirilmittir. Elektrik tirketi .de, 
tenzilata muarız o)Uf aebeplerı et 
rafında bir rapor hazırlamıfbr. Bu 
rapor da Vekalete gönderilecek • 
tir. 

Diğer taraftan elektriğin ucuz
laması dolayısile Tramvay ücret -
)erinde yapılacak tenzilab tetıbit e 
decek komisyon cnmarte&i günü, 
tehrimiz Nafıa tirket ve .müeııae~ 
)eri ba,müfettiti lbrabim Beyın 
riyaıetinde içtima edecektir. 

Tramvay mukavelesinin feshi 

1926 mukaveleııamesinin fe&hi 
hakkındaki karar fimdiye kadar 
Tramvay tirketine tebliğ edilme -
mi~tir. Şirketin, fesih ~arma. ~~i 
raz edeceği hakkında dün V"et"diğı
miz haber teeyyüt etmek vaziyetin 
dedir. M••mafih fes-ih hakkında 
resmi bir tebliğ tııeTcut olmadığı i
çin henüz recmen bir müracaat ya 
pılmamıfbr. 

Saul kiralarının imnesimle Bele
diye su idaresi ;ı,arar ediyor 

Saat kiralarının inmesi için Na 
fıa vekaletinin bulduğu formül be 
lediyeyi de alakadar etmektedir. 
Çünkü T erkos belediyenin idare • 
sindedir. Saat kiraları inince,_ bele 
diye sular idaresi, miihi'ID. hır kı
sım va.ı:datını kaybedecekt~. Ter
kos saatlerinin kirası elektrik sa · 
atlerinden daha yükıektir. Her a
bone üç ayda bir T erkos saati için 
90 kurut kira vermektedir.Bazı 
müesseselerin saatleri büyüktür. 
Onlar 110 kurut saat kirası ver -
mektedfrler. , Ayda saat kirası 30 
kuruta gelmektedir. Söylen?iğine 
göre Vekalet T erkoa ~ ~ırıala • 
rının da 15 kuruta tenzilım muva
fık bulmaktadı:r. Bu takdirde bele 
diye su idare!İ mühim bir varidat 
l..aybedecektir. Terkosun abone 
mikdan elli bin kadardır. 

Adliyede yeni 
Harç tarif esi 

(Başı ı inci sahifede) • 
leriniın ili< ....._, iıçin 20, diğ.ıır f82ia 
nüshalann her biri için 10 lcunıı harç 
alma<::aktır. 

r ahaıİI barcı bo~ bacizdaı evvel öde
rıine yürde 3, haoi2ıden ......., fakat M· 

bştım evvel .. ödenine. ~e dört, aaUJ-

t1W1 sonra yüz.de ~· ·------'"" • 
Mahkemelere, muddeı~"'""'"':'ge, •. -

tintak, iflis, >cra dairelerine .v~ec~ ıs
tida, layiha ve evraKın ~~ bırı yımu§er 
lnıruthık kaydiyeye tabidir. Her davada 
iliım harcının dörtte biri peşin almac:ak
tv. Kıymet tayin edilemiyen davalarda 
ı>Otir> almacak miktar yüz lcınış~~· "! ı;'>· 
liğ ban:.: 10 lmnıftuT. Sulh ha.kmi~m 
tamı. edeceği veki.letnamelerden her ım
za için 25 lnıru, ta.stil< harcı elmacaktır. 

1500 lwru~ kadar olan davalarda IW
lcıüm altına aJman miı.tarm binde 20 ka· 
darı ilam harcı olarak almıııcalotır. 

ilim ...,.etle<tnden 200 ve evrak .., • 
retlerinden 50 kunış harç alınacaktır. 

Yeni harç kanununda hukuk ve tica
ret mıııl*emeılerinde clavamn uzaması ta
likle.-e sebd>iyet verenlerden alma<:ak 
bırrçJarla i<etif vesaire içRı gideoek olan 
hMiım ve memurların yol masrallanndan 
başka aiacaldan yol tıuııninatı ela t .. pit 
edi.lmİf!İr. Şurayi Devletteki .idari dava
lar da ayni harca tabi t.uhairnaKtadır. 
Evvelce ikame olunan, fakat biikiimleri 
bugün ve bugünden sonra verile<:d< 
olaın dıwvalarda da bu yeni harç kanunu 
tıı4blk edilecektir. 

Planetta, M. DoDfuss'ti ~dünnek ni
yetinde olmadığmı fakat müdafaa mec• 
buriyeti.nde kaldıiıru söyliy~ Nazi'•~ 
rin h er zaman kıtUandıklan muclafaa 11s 
temim lcullaJllDIJUr. 

Müddeiunrumi, bu tarzı ırarip buldu
iunu sö~emİftİr. 

CeMe, ııuçluı.m avukadaıile konuşa
bilmeleri için btiıl edilmiytir. 
Katiller idama mahkUm edildiler 

ViYANA, 31 (A. A.) - ~.ile 
Hob:w_.,.,,. ödama mııiıkUm edilmiJlerclir. 
P.laınetta hiyaıneti v.taniye ve M. Doll
fuaa'ü katilden, H<ılzwebe.- yahu:z lıiya
neti vatmıiyeden dolayı ımalıl<imı otn.q. 
lardır. 

ViYANA, 31 (A. A.) - DivadıaJı> 
Mili So&ya!Ut tethİfçiıoi Röd<'ü on _,., 
aiır hapis cezanna mahl<iim etmİftİr. 

ltalyanlar Almanyaya oyun 
oynamıılar 

BERLIN, 31 (A. A.) - H- Ajan. 
" ınubeirinden: 

Mo.tbuat, y ugoMıw Sefaretinin t..,li
ğini heyecanlı iıir f"kilde oeıt elmeMe 
Ye l>unvn M. Muaaalb'ye bir ibW oldu
i-u .ö:rl_....edir. 

(O ... Deut.che) gazetesi, Alman • 
ltalymı dosduğunun nitıayet buiduğunu 
haber vereo-dc diyor lci: 

"ltalyanlar bize V eaedi< lc.omedyası 
ile bir hayat venneğe çalıfıılar. Asıriar
danıberi olduğu pi, 1914 ağu<rtoounda, 
ve 1915 nihayetinde ve bugÜn ol.duğu gi
bi ll1in olarak ladmaktadt>"lar. 
Diğer taraltaın Bedin gazeteleri, ıu • 

b.ıtta olıduğu gihi tml<.il İfİnİn fecaati ü
zerinde ısrar etmekte, ScbtMdınigg ka
binesinin i.tikrarsrı:lığmdaıı ve kabme
de çıkan ~ bahsetmektedir
ter. 

ltalya - Almanya münasebatı 
ROMA, 31 (A. A.) - halyan gazete

leri, Mmanyarun halihazırda Alman - l 
ta1yan dostluğunun ne gibi şeraite mbi 
bulunduğunu bilmekte olduğunu yaz • 
makta ve Naziler A)n..,yas,_ keımliai
nin bir husumet çemberi içine alınması
na mi.n.i olmuı olan lta}ya'mn bu hayır
babbğmı hatırlaln:&.:tadır. 

lsvi~re Alman hükUmetini 
protesto ediyor 

BERLIN, 31 (A. A.) - l•viçre Fede
ral Meclisi, yapbğı müzakerelenlen *'it· 

ra Berlin'deki l.sviçre Sef•et.ine Cons • 
tance ııöliindeki Jsviçre kan ...Jarmoda 
}'BIJllmakta olan inhlik edici madde!...
kaçakçılığına brp Alman Hariciye Ne
zaretinde protestoda bulunması için tali
mat vennifti.r • 

Yeni tayinler 
VIY"-•NA, 31 (A. A.) - M. Sdn-t.. 

niııır'in tddi6 üzerine, r.~ ümhur M. 
Mildu, Aşağı Avu.turya V ....isi lGseplı 
Reither'i Ziraat NazJn, ve bugüne kadar 
Yul<a-ı Avusturya'da Emniyet Müdü:-ü 
ol- H- Hamnıeretein - Equonl'u Em
niyet Nezareti MÜ8teJan tayin etmlştir. 

Dollfu• lc.ıJır • d• Hariciye Müaıte
"'" olan M. Tauclınitz, yeni Hariciye 
Nazın Beı-ger Waldeoıegg vazifesine 
ba.tlar baflıımaz, A vv.turyanm Beri in 
SefaTetine gidecektir o 

Hitler hükıimeti resmen Avustur-
ya istiklalini kabul edecek mi? 
BERLIN, 3ı (A. A.) - Havas muha

birinden: 
Siyasi polia, dün sabah, .öylenild;ği

ne göre, A ...... turya ve Sa\Te meaelelerin
den bahseden Times cazetes.inin bütün 
nüslıalanru toplırtnuşhr. 

D<ğer ta.-altan 1 talyan mathuatmın 
~aoya aleyhine şiddetli hücumları, 
lıükiimet ricıılin.i meşgul etmektedir. 
Halk, halyan gazetelerini kaprşnıakta -
dır. 

Alman diplomasi melıalili, Avusturya 
kabinesinin teşekkül eı.tiğini, fa.kat V on 
Papem'in Viyana'ya Orta Elçi olarak ta
yini için yapılan tetebl>üalere henüz müs
bet cevap verilmecliğini kaydetmdctedir
ler. 

Ubamlannı siyasi mehalilden alan oon 
günlerin Alınan gazeteleri, Von Papen'· 
in vazileai hakkında ecnebi matbuatın, 
lıilha&aa İngiliz ve İtalyan gazetele!"İnİn 
~atını asabiyetle kaydebnektedirler. 

Bugün bazı gazetder, Vôyana' dan ge • 
len bir §aYİayı yazmdotadrlar. Bu •ayi
aya göre, ltalya Hiiiuimetine iıotinat eden 
Avumwya lıülrumeıi, Yon Papenin .ı:ayt.. 
nlııi Almanya taraimdan evvelce kabul e 
dilmesi İcap eden bazı şal'&r mulcabiJin
de tasvip edecektir. 

Halbuki, bu tarzda ~ kopdması, 
dİplomui i.detlerine muhaliftir ve mırt
Luaıt, bir anlaşmanm peşinen gayrikalKI 
olacağnu kaydediyor. 
Diğer taraltan, Avusturya Hükiimeti

nirı M. V on Papca'i M. H>ıleı-'Uı hususi 
mura.lıhMı olarak değil, fakat 4'adece ta
Lii diplomasi tal'tian dahiUnde Almanya' 
nın Orta Elçisi olarak J.abu1 edeceği şa
yiaları da vardır. 

V azİy<:te bakıln-aa, bütün dünyaya an
laşma iradesini İopat etmek ve M. V on 
P-'in v"2ifesi hakkmclaıki fena tef -
sirleri 0?1!.adan kaldınnak için, Hjtler 
Hükiimeti, Avustury-a'run tam iatildi.lini 
tmııyan resmi beyanatta huJunmaktan 
çdônmiyecclctir. 
Milletler cemiyeti ve Avusturya 

LONDRA, 31 (A. A.) - Milletler 
Cemiyeti İcra komitesi, A vutl\ırya'Dlll 
vaziyetini tetkik etmittir. 

Komite, hadiselerin ehemmiyeti lcar
t••mcla lnıgiltere Hükumetinin, konseyin 
müstacelen toplanmasını taılep etmeli te
mennis.inde bulumnuftur. 
Dolllüss'•uz DolllUSllUn kabinesi 

BELGRA T, 31 (A. A.) - Siyasi 
mehafil, yeni A vvaturya kabiıneaffıin 
Dollfusa'Miz bir Dollfu:.. kabinesi oldu· 
iu ve aynj siyaset hattını muhaiaza et
tiği kanaatindedirler. 

BELGRAT, 31 (A. A.) - Carinıtıie 
,,e Styrie'deki Nazi asilerin aoııı muka.,.,. 
metleri dün elqam - 16 da hükumet 
kmıatınm gelme.ile nihayet bulmu§tur. 

300 asi, lcamyonl.ar içinde lıuduclu geç. 
mitler, d..-hal silah!an alınarak hapse -
dilmişlerdir. 

Dün akıam Nazntar Mediai Belgrat'
t.a toplanarak Nazi müttecilere yapılacalc 
muameleyi müzakere etmiJtir. 138 Nazi 
Varajdin'e se.4<edibniş, oraya gelişleri 
bu lciiçük tarihi kaseada büyük bi.r he
yecan vyandmnıp. 

Nazi'ler ünifonnalan, miğferleri ve 
kollannda ııamalı haç işaretleri olduğu 
lıahle gehııİ.flerdir. Jçlerinde iki de AJ.. 
man vardtr. 

Mülteciler, hududu znMı otomobili ... , 
mitralyöz ve sil8hlarla geçQl<lerini oöyle
miş.t ... dir. Bütün .ilihlan Yugoslav me
mudarı tarafından Mınınqtır. 

.ı\kibeıleri bakkmcla sonalan euallere, 
hepsi .Berlin'"m, Alıınımya'ya göncleriJme.. 
!eri ~i.n müdahale edeceğ\ ceval>nu Yet"· 
mektedh4er. 

Y ugoslavyanın vaziyeti 
BERLlN, 31 (A. A.) - Ahnan Ajaın

aı Yugoslav Sefa....tinin bir tebliğ.ini net
retmekledir. Bu tebliğde AV'Ucturya ha
diseleri ..-..oda Y ugoslavyaınm tama. 
mile dürüst hareket ettiği e!Mnımiyetle 
kaydedildikten -.ra deniyor lci: 

"Şimdiye kacı. Y~~a~yaya yedi 
yüz Avucturyalı mültea gırmq ve bun
ların hepsi 6ili.hlarmdan tecrit olunarak 
tevkif editrntıtir. A.....,n.rya isyanı me
selesi Yvgosıa..yada münhasıran dahili 
Lir mesele olar.k telakki edilmektedir. 
Bu mesele Lir ihtilaf tevlit ettiği tak -
dircle bunu an<:ak Milletler Cemiyeti 
beynelmilel çerçeve içinde hall<'Clebi!ir. 

Avam kamaııasındıa bir sual 
LONDRA, 31 (A. A.) - Avam Ka-

marasmcla Muhafazakar melı' ... larclan 
Godlrey Nialıalson, Sir Jobn Simon•un 
Alınan H ükiimetine Avus;turya lıadia&o 
]erini tasvip etmediğini bildirip h;ldimıe
diiini sonnuf1ur. 

Nazır, sualin t.al.iıen verilmeain.i rica 
ile meoeleyi talik ~r. 

Vaziyet vahim 
VASHINGTON, 31.A.A.- Avustur

ya buhranının Avrupadaki melhuz ne
ticd eri hakkında Amerika hükUmetinin 
enditeleri artmaktadır. Bu encliıelerin 
ba~lıca il<İ oebehi ~unlardır : 

ltalyö.Dlll mudabeleaine ııayri kabili 
içtinap nazarile hakılma,,lftadır. Çünkü 
Avusturya hükiimeti mifü sosyaliıtle"e 
hakim olamıYacaktır. Diğer taraftan A• 
vusturya devletlerin t"l"hbüsü Üzerine 
M. Von Papen'in Viyana sefirliğine ta
yinini kabul etmiyec:ek olursa Almanya 
kendisini tahkir edilmit addedecektir. 
Amerika hük\ur. ':i bu ~ jhtimaiden han. 
gisinin daha vahim r.eticeler verebiJece .. 
ğini du~ünmektedir. · 

ltalya A vushıryaya asker gönderdiği 
t<>kdirde Y ugoslavyarun harekette bulun 
maması için lne-f.lizler ve Franıızla1" 
Belr.rat hükiaaeti nezd!nde müessir ol· 
ınakta iaeTer de Yugoslavya kıtalannın 
huautta taha§tüt ettiği anlB§ılmakta· 
dır. 

Razılarırun talakkiıine göre, Avustur· 
ya Von Papenin Viyana sefirliğine tayi
n:ni kabul etmezse neticeleri çok vahim 
olabilecek b:r Alman • Avusturya ibti
fı çıkac:akhr. Ve Mareşal Hindenburg 
ve Başvekil Hitlerden sonra Almanya
nııı en yüksek maka......,, işgal eden za• 
ta ~arıı yapılacak hu hakaretten Fran
sa, ltalya ve lngiltere mesul olacaklar· 
dn·. Amerika hükumeti kati yen seyirci 
vaziyetinde kalmakta ve Avrupa işleri .. 
ne ınüclaheleyi aklİndan bile geçirme
m .. ktedir. Ancak Amer;k3nın her ne o
lursa olsun karıtmamak yolundaki az
mine rağmen yeni bir Avrupa ihtili.Ft
nın Amerika da dahil olduğu halde bü
tün ciiinya Üzerinde vahim tesirler ya
pacaiiı kabul edilmektedir. 

Fransızlar ve y4!ni kabine 
PARIS, 31. A.A . .....:. Yeni Avusturya 

kabin~•inin süratle te..,kkülü, büyük 
bir memnwüyet uyandmnltbr. 

Asilerin emlaki 
VIY ANA, 31.A.A. - Kabine bugün 

top!anarak ıon isyana iıtirak edenlerin 
bir ne<.aret kampına konularak mecburi. 
hizmete tabi tutulmalanna ve büi.ün ası ... 
lerin emlak ve emvalinin müıadereıine 
kanır vermi9tir. 

Kat ~ierin muhakemesi 
VIY ANA, 31.A.A.- M. Dollfusa'un 

katilkrinin muhakemeıine bu tabah saat 
9,30 dh devam ed:lmiıtir. Tabibi adli i
le silah mutaban::;;,u ifadeleri dinlemiş
tir. Bu ifadelere göre kurşunlar maktu· 
lun batından onbet santimetre mesafe
den atılmııtır. Ameliyat ile M. Doll
fuu'un hayab uzatılabilir. idioe de bu, 
çok elim terait içinde vaki olabilirdi. 

Müdafııı. vekilleri hükıimet ile asi
ler arasında vaki uzlB§mayİ ileri süre
rek &demi mesuliyet karan istemişler 
clir. Müddeiumuminin müdahalesi üzeri
ne divanı harp bu talebi reddebniş ve 
muhakemeye devam eylemittir. Nihayet 
ma11keme M. Dollfuss'ün katili olnn 
Planetta'yi ve şeriki cüdmü Holzveber'i 
ölüme ..,.ahkUın etmiştir. 

Hükumden evvel Planeıta, öldürmek 
iıtemediğini söylemiş ve Madam Doll
fuss'dan af t.lep etmiıtir. Holzvmcr 
ite demiştir ki : 

Kan döküleceğini bilmiyordum. Rin· 
telen gelecek ve bizi başveki.leıte bula
caktı. Ben miinltasıran vatanperverlik 
hiıiyle hareket ettim. Scbusdmi.g-g temayülünün, lta!yaın ta-

raftan olan St~ te.nayüliine ga· v 

Ziraat Vekaleti 

Mu:ıır hayvaDlarla esaslı 
şekilde mücadele ediyor 

ANKARA, 31 (A. A.) - Ziraat Ve· 
lc.i.letinin mtibteıHf mücadele faıdiyeti et
rafında f'I maliimaıtı aldık: 

Y abandomuzlannm fazla kesafet ııös
tercliicleri vilayetler.te teşkilat yapılaralc 
muzir hayvan mücadelesi icra olunmuş 
53796 domuzla, 68953 adet sair mu,,.:r 
hayvan ve 238.501 adet t• muzİr kuş İt
laf eclihniştir. Ayni zamanda bu müca
deleyi tetvilc için a\'lanan ~!arın et 
ve derilerine avcılarııı menfa.-,tine olarak 
dalıaden ve hariçten müşteri tedanlône 
çal11.Jmaktadır. Bu sene ele domuzlan'! 
fazfa bulunduğu vilayetleo-de daha vası 
ve §ÜmUllü bir ~e miicadene yapıla
caktır. Bunun için icap eden tedbirler a
hnnofbr. 

F arelerie de geçen sene 25 vilayette 
57.516 hektariık .-azide mücadele yapıl
nnş ve bunun 48.373 hektarı tamamen 
t.ınıi21enmirtir. 

lln-aç elmalarmırzın içerisini delip 
bozmak suretile piyaoadaki revacinm a· 
zalıma:ama aeLebiyet veren elma iç kurt
lanıwı imhası için geçen ecne olduğu gi
bi bu sene de elma nuntakalarmda mü
cadele yapıilmıı ve bu mücadelede 309 
bin 184 elma ağacı ilaçlanmışıtrr. Bu w
retle elma mahsulünün yüzde 85 i lruı t
ınrz olarak elde edilmqtir. 

BiTÇOk meyve ağaç;lannm yap.-aldımnı 
yemek ... retile meyvelerin dökülmesine 
w binnetke ağaçların kurumasına "'~ 
olaırı ve iponomot aamı verilen ağ böcek
lerile mücadele yapıhru~, ve cem'an 737 
Lin 462 ağaç il2ıçlanmıştır. 

Fıodık mıntakalannda fındııklıWan 
mı:zın imar)aı, mücadelesine girişi l:miı 
ve bu meyanda 32.348 hektar fındıl<lı4< 
İmar edilmiflir. 

Taneleri delmek ve çürütanck suretile 
zey'linleooc!e tahribat y_,, &iınelrle ban 
mmtakalanla mücarlele yapılmaktadır. 
Şimdiye kadar 453.253 ağa.; ilaçianm.ş
hr. 

lstanbul ve Bur,... dut ağaçlarına mu
sallat olan piyaspİs nammdr.lri haşere ile 
ele mücadele yapılınaktadır. Şimdiye ka 
dar 335.919 ağaç ilaçlannu~tır. 

Memıldı:cıt.iımizin bir bım vilayetlernıi 
tehdit eden çekirgelerle yapılan devamlı · 
ve mufttazam müacde)e sayesinde cenup 
vrliyeıJerimiz tamamen ~dörgeden kur
tanlnuş ve önümüzdeki sene i9m tehlike 
berlıınıf edilmiştir. 

Bo sene zarfında. 207 t.ddar çd<irgeli 

ar8zi krtın söndürülmek .....eı;,te tenıiz
le:noıit ve iHı:balıarda inficar eden .ürfe
lerdeın 49.908 kilow miioeadele ~in-
de )daf olumnU§tur. 

·-· Fransız sefiri 

ANKARA, 31 (Telefonla) - Fransız 
Sefiri 1-..ıı.da hareket ebniftir. 

Afyon satın alınıyor 
IZMIR, 31 (Milliyet) - inhisar lda

reai burada tüccardan afyon almağa baş· 
lamıtbr. tdarenin alacağı aiyonlann be
deli dört ay vaden bonolarla ödenec:elt:
tir. 

lnh>sar idaresi yakında köylüden de 
peşin para ile afyon ~bn almağa lıaş'ı
yacakbr. 

İtalya - Bulgaristan 

ROMA, 31. A.A.- Dün akşam Vene
dilı. aarayında ltalya ile Bulı;aristan ara
sındaki iktisadi münasebetleri tanzim e
den bfr tak.m itilafuameler imzalamnıı
tır. Bu itilifnameler tam bir ticaret ve 
•eyrisefain mukavelesile bir hitarallık 
r.ııuka,·eleıini ve jJıci memleket arasında 
miıhadcleleri kolaylaıhnnak için bir 
muhtelit tlalyan • Bulgal" komisyonunun 
ve yine münakalat tarifelerini tespit i
çin bir muhtelit komite teıkiline dair 
bir protokolu ihtiva ey)emektedir. 

Türk dili kurultayi 
(Başı 1 inci sahifede)) 

1ı:ay....,ı; &arf müde.risliği yapmıftıT. Bu 
zat T üriı: clili üzerinde de tetl<.iılder yap
rnqbr. 

Hatta (Paıazac!e Tarihi) ıni almanca
ya tercüme etmiş ve notJar ölaveaile bas
tınnııtır. 

Umumi Katip/iğin teb/:ği 
ISTANBUL, 31 (A.A.) - T. D. 

T. C. Umumi Katipliğinden: 18 Ağus 
tos 1934 te toplanacak olan Türk Di
li kunılıayma aza olarak gelecek :ı:at 
la<ın 15 temmuz 1934 ak~amına kndar 
mi.iracaatlan ve bunlar arasında kurul 
tayda b ·r tez irat ebnek isteyenlerin 
de aene o tarihe kadar tezlerini gön .. 
dermeleri liizwn birkaç defa ilan edil 
mis olduğu halde hem kurultaya a -
zahtc:, hem de tez için hili müracaat 
Jar yapılmaktadır. 

Tayin edilen müddet geçmi§, u • 
zak }erlerden posta gelmesi için hıra 
krlan müsaade de b"bniıtir, Bundan 
sonra kurultay azalığı ve tez için mü 
racaat edilmemesi rica olunur. Kurul 
tava aza ve dinleyici olarak adlannı 
yazdırnuf olan zatlara ayn ayn .c:e • 
vap vemıek imkim yoktur. Her biri ... 
ne mah>us girme kartları hazırlan -
maktadır. Bunlar hazır olunca ne za .... 
man ve nere1erden alınacağı ayrıca 
ilan edilecektir. ı...e çalmq olması memnuniyetle lcayde- Harı·cı· ye ekaA le -clilmektedir. Fakat matbuat Sdı uscb • 

. • d . . . ı __ ' anlafılan müterJellanın rakip olduğu =..Jenın:h::.;:;~ .... t&·akarlığı ti DİD teclig" İ geminin mensup bulunduğu Bari f"h-
PARIS, 31 (A. A.) _ Viyana buh- rinde müleveflanm istirahati ruhu 

raıurun sürat.le hallediılmrş olmasmdaın (Başı 1 inci sahifede)) için yapılacak ayine ailesinde ve mu-
dolayı burada memnuniyet l'dıa.r ed" • bu hususta yapılan tahkikatlann ver- hitinde bu kazadan dolayı hiç bir me-
~e ~ vem Batveki:I M. Schu:sdw>igg' diiii neticelf!r hakkında mütekabil be- raret eseri bırakmamak arzusu ile O· 

ın ııöat ... diği azim ebemmiyetıle kaydo- yanattan hadisede gerek yelkenlile • radaki Türkiye konsolosunun vaki dos 
lunm8'otaclır. Yeni başvel<ilin M. Dol! - rin karasulanmı:z;a dahil olmasında tane davet üzerine iftiraki takarrür 

Roosveltin kızı boıan1yor fu.n kadar -yalisUerin dütmanl:ğına ve gerek sahil muhalızlarımızın hare elmif ve bu suretle hadise dostane 

1 Türk sporcuları 

Moskovada çok bü
yük bir samimi

yetle karşılandılar 
MOSKOV A, 31 (A. A.) - Tilit< 
~ Mooslrova'ya vannıtlardır. 
Sporculan hamil olan tren, Moskova i:"·. 
tasyonuna gireriı:en Türi< ve Sovyet millı 
martJarile karşılanmıtbr. istasyon ba~
tan Lata Türiı: ve Sovyet bayraldanle 
süslenmiş ve b;..çolı: yerlere üzerinde 
türkçe ve nısça (Safa gelcliııiz) cümle
leri yazılı büyük levhalar as~. 

Misafirler, bedeni teri.iye yüksek mec
lisi umumi ıu.til>i M. Grigoryei, MoAı:o
va bedeni terbiye meclisi ikinci reisi M. 
Lev ~ta Fevzi Bey almalr üzere Türi< 
·Bü;ük Elçiliği ertranı ve memurini, Sov
yeıt Hariciye Komiserliği edıaru ve _.r 
teşkilatı ile matbuat mümeailleri tarahn 
dan karıılamnrflanln-. 

Sovyeı sporcuları, Türk misafiıılere 
kınru:zı gült.....ıen mürddı:ep buketler 
talc.cliın ehnir!erdir. 

istasyonun lı:arımndaKi meıy'liancla 
toplu bulunan bedeni teroiye enstitüsü ta 
JeOesi Tü.:.k sporculanru 0 Hun-a!,, ve 
"Ya,aam!,, saclalarile ist:kbal etmitler • 
dir. 

M. Lev misafirleri Moslıova &por teş· 
kil tı namına selimlamış ve Cevdet Ke
rim Bey de bir nutukla mukabele etmit· 
tir. 

lzmir Ofis müdürlüğü 
IZMIR, 31 (Milliy-;t) - Ofiı M~r

lüğü tarafından ishc:ar e4ilen bu
yiik Mnanın açılma resminde buhmmıık 
üzero lkıtrsat Vekili Celal Beyin yalı:ı.nda 
ıehrimize geleceği sıöyleniyor. 

İzmir Emniyet müdürünü 

takdir 

IZMJR, 31 (Milliyet) - Gazi Haz • 
retla-j,Je Şetünşab Hazr«lerinin lzmiri 
teşriflerinde intizamıın m~~sı hu : 
"1lwnda gösterilen gayret uzenne Enmi
yot Müdür'.imüzü Dahiliye V ekaleıti bir 
tnkdir:ıaane ile tal Uf ~tir. 

Sinopta bir maç 

SiNOP, 31 (A. A .) - Halkevi _. 
.,.Lesinden Ayancığa giden futbol t.ala
mı Ayaıncık ldmmı Cem:iyetiJe yapbğı 
maçta birer sayı ile berabere lı:al1J11ilar
dır. 

Sinop daktilo kursunda 

SiNOP, 31 (A. A.) - Halkevi kurs! 
lar şubesinin d.-ktilo km.ına devam e
den talcbclerin imtlbanlan yapılarak mu· 
vaffak olan on bq hMımı kıza elıliyetna
meleri verilmi~ ve bu vesile ile de davet
lilere çay ziyafeti verilnıiJtir. 

M. Çaldarf s seyyahatte 

ATlNA, 31 (Mıniyet) - Dün M. Çal
dar'.s Madam Çaldarioie Leraber Ahnan
yanm Reiclıenha:l hamamlanna miite • 
veccihen hareket etti. 

REICHENHALL - lea - Baios: 31, (A 
A.) - Yunan Başvekili M. ÇaldariHn 
buraya gelmesi beldenilmelı: edi.r. Muma 
ileydı, ağıutos ayı nihayetine kadar ta· 
tillerini burada geçirmek niyetıncledir. 

M. Robensonun ailesine 

verilen para 

LONDRA, 31 (A. A.) - Avam Ka
mara.sında sanılan bir saale cevaben, 
M. Eden, Türk H\atümetinin, miiıteveffa 
M. Roıhinson'wı ailesiıne bir melılağ ver 
meyi deı<hal ve keınıdi arzuw öle tdclif 
ettiğini ve 2.000 lngıiliız Ji._, verilmiı ol 
cluğunu bildinnipir. 

Loodra - Berlin tayyare 

seferi 

BERLIN, 31 (A. A.) - Lonclıra ...Ber
lin seferini yapan Alman tayyare kum
panyasma mensup bir tayyare dün bu 
m(JSafeyi - ki bin kilometredir - iki 
saat elli yedi dakikada ka.tetmiştir. Bu 
yol ilk clela olarak üç saalleın kısa bir 
müddet zarfında katedilnıq.tir. 

Harici politika 
Bakımından Fransa 

(Başı 1 inci sahifede) 

rcbirine eklenınesidir ki, büyük ve 
umumi anlatmayı vücude getire
cektir. 

Şimdi beynelmilel politika hare
ketlerinin b~ında bir de Şarki Av
rupa misakı vardır. lngiltere, ltal
ya ve Rusyanm da - umumi ola
rak - <bu misaka taraftar olmaları, 
Almanyayı müşkül bir vaziyete sok 
muttur. Almanya, böyle misaka im
zasını koyacak mıdır? Meselenin 
nazik noktası fU ki, bu misakı im
zalamakla, Hitler Almanyaaı, mua
hedelerin tesbit ettiği bugünkü 
sulh nizamını kabul etmit olacak
tır. Acaba Almanya, bu meselede 
ki haklarını ve mazeretlerini izah 
ve müdafaa edebilecek midir? Ha
lihazırın siyasi muamması budun. 

Bir sene- içinde pek ç 
hayırlı işler yaptıl~~o 

AYDIN, (Mill ı yet) - Ateye 
mektepleri talebe himaye k 
bu sene çok çalışmıt v~. bir8°ıe 
bet ve faydalı itler gorh ~ev 
Alb mektebin himaye ·~ıiı 
haftalık toplantılarını ek•• . jo 
mıtlardır. Himaye heyetlerııı 
tıklarını bildiriyon.ım: be rıi 

7 Eylı11 mektebi himaye dıı
mektebe bir kütüphane kbur 
kir ve kimsesiz çocuklar e 
40 lira sermayeli bir 1::İ:r. 
yaptı. Çocuklar da hayv 

1 
y 

tı bakım ve tefkat duyg~.ar 40 
mak ve köklettirmek ıçııı fe 
sarfederek buna ait derı . 11 
temin etti. Çocukların teJ1llj 
hi su içimleri için vesait ve e 
aldı. 45 fakir ve kimaesi:ı: ~
elbise ve ayakkabı temin ede~ 
kir ve kimsesiz çocukların J(i 
vazı~ için 20 .lira har~dı~iııı' 
ları içınde 20 !ıra verdı. . 
heyeti .bu masrafları tert~~. 'jfi
aile eğlencesinde elde ettıgı 
ra ile batardı. 

1
e 

K 
ı 

Cümhuriyet mektebi: pe J 
reti ve teberruatla temin • eJb 
355 lira ile; 67 fakir çocug3 e 
yaptırdı. Mektebe kütüphf ,Jıiı b 
b. 67 liralık ta kitap aldı. ~ 
k imsesiz talebelere 26 liralı!' 
ve ders levazımı temin .e_~· V 
tep bahçesini tesviye ettirv 1~ı 
bol ve ecza dolabı malzedl I 
aldı. Çocukların iyi su içıı:ıe 
temin etti. ,Jıı 

Gazipata mektebi Bir b, 
tip ederek; 51 Fakir ve ~~ 
çocuk giydirdi. Mektep Ço";. 
na iyi ve sıhhi su temin e J 
doktor temin ederek tal~,, 
nıuntazanıan m:.ıayene ve ı.ı: 

rini yaptırdı. Mektep ba:,;ıı 
tanzim ettirdi. Sergi ve pıll 
yardım etti. ·r 

Güzelhisar mektebi: ~1 J" 
vererek 35 fakir talebe gı~ti 
Mektep bahçesini tanzim. ol> · 
Kütüphanesine kitap ve bırÇ eJıl 
levazımı temin etti. Melet 
ve sıhhi su teınin etti. sııl 

Orta mahalle mektebi: ·~ 
berruatla, 23 fakir talebe gı 
Mektebe bir camlı dolap .,e 
levazımı iyi su temin etti·

13
., 

Halide hatun mektebi: 1 
/ 

ma müsameresi vererek, . ~e 
talebeyi elbise, mektebe Jyt 1ı 
hi su, birçok ders levazı':'11 JJ 
kir talebelere kitap veaaır~Jşll 

Himaye heyetleri bunlar" 
11 ka halkevi içtimai yardııı:t ~ 

elbirliği yaparak, fakir ve ~ı 
siz talebelere sıcak yemelı: •. 
defter kalem temin etmittl~I~ 

M:fıkte !erde gençlik tef ı' . e nm ma ve ilerlemesııı 
tarak bütübı talebelerin ~ 
malarmı temin etmi,tir. .

1 
1 

Himaye heyetlerine dab1 tJ>' 
arkadatlardan Suat .Akil ~ C, 
binbatı Ali Remzi, Halı:btfJe 
det, Seyfi ve Mazhar ;;,;J' 
çalı,malannı takdirle yaı 
vazifedir. 

Mudanyalılar Gemli~~~ 
GEMLiK (Milliyet) - .. 

ya spor klübü gelüp gitme 
0
1 

ri elli,er ve yirmiter ku~f 
1 

üzere bi.r Gemloik seyabatı ··til~ 
etmitlerdir. Mudanyarun bıı_,, 
kir tabakası bu gezintiye ;tıef 
!ardır. Akşam üzeri mi sa 1 ;~' 
kı,Iar arasında ·bando m~;' 
vapurlarına dönerek Mu 
doğru açılmıtlardır. fi'~ 

Bugünlerde Y alovaya, ./V r 
ya, Izniğe bir çok seyahatl~e,JJ 
tip edilmiftir. Bu seyab1\,tı~\ 
elde edilecek kazanç Hi!$.l•b,J"'I 
ve Tayyare cemiyetlerine 
laca:ktır. 

Gbmlikliler UI u dağ~~ 

t 

r 
t 

1 

1 

GEMLiK (Milliyet) - te t 
liler Cuma günü otobüslıy ,,~! 
dağ seyyaha tine çıktılar. - 0oıJr 
dan birinde kalp haatahğl S'~ 
için tepeye tırmanırken b3~1 
lar gelmeğe batlamı,, ora .. J,~1 

ğerli bir doktorun ilk ~~fi', 
sayesinde bir facianın. önU (;eıı'Jı 1 
tır. Y okular geceleyın 
döndüler. 

Kongre . ~"" 

l 
l 

it 

Eyüp idman Yuvu1 Rry~. ·· ,J; 
9 ağustos 934 per§embe ~ 'l,ı 

saaıt yirmi de senelik i<ongr~ etİ f'" 
cağından lcayıtlı azanm teşrifler> . J 
lunur. ~ i, 

İtte bütün izahlardan sonra daha 
iyi anla,ılır ki, Fransızlar, çok yo
lunda giden harici politikalarını mü 
teefair etmemek için Douınergue 
hükumetinin dütmesine razı olma 
mışlar, dahili politika icaplarına 
göre bazı tedbirleı ~e fırkalar mü~a 
rekesinin devamını tekrar temın 

.... Göz Heki~:,~ 
Dr. Süleyman Şii,. 

Birinci sınıf müteb~• 60 
WASHiNGTON, 31 (A. A.) - Re- uğrıımtyacaı'• lalımn• """"'m<ktoo:r. ket/erinde suiniyet olmadığ-ı anlaşıl- münasebette bulunan memleketler a- Siirt Meb'uııu 

C · iltica edenler t r-·ında cari olan usule uygun bir ;z;ih MAHMUT Uıicümh'lrUn kızı Pdane. Anna.~u:rt~ıs:s--~~~~~~~~~~~~~~..'.:~...:..l.~m=:•1~ı~r~. ~~~~~~:::!!~~!!,.!,!:!!jt!.,.~~~~~~;;e~~~~...:......:..:..~~~~..:..~~~~~~~~~~~~~~~~.!....~~~~~~~~~~~~~--' .. "--DolJ talak davasını kazannu~ ViYANA, 31 (A. A.) - iyi mdu • Bir ka:uı eseri olarak vefat ettiği niyetle ka nm tır. 

etmitlerdir. . ,,o• 
(Babıali) Ankara caddcsı 
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t Askeri tebliğler 1 
~ llita A •. DaiTeainclcn: 
~ - lstanbul Vilayetinin Şehrana.ıeti 

ı do· Udu dahilinde bulunan kazalarda 330 
rı .... ~ıu ve onlarla muameleye tabi el

e"' lon yuk)amalanna 1 eylill 934 le 
~br. 

.. 
2 

- AI~adaranın muayy~ ~!ar· 
ı.ı._ tllfıeı.._ müraca.atlan !uzumu ılan ......... 

Beşinci icra memurluğundan : 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi n11kat_·-

rer acem halılan, kadife oda 
t~uml~n 4 ağustos 1934 tarihine mü.1a-

dif cumal'tesi günü sa..ı. . . . ten iti
baren Samatya :sancaktar Hayrettin ına
hallesi 49 No. lu hane önünde sabla
caktır. T allplerin mahalli mezkurde ha
:rır bulunma.lan lüzumu ilan olunur. 
(1555) 1 

• • 
lstanbul 4 üncü icra 

Memurluğundan: 
. Osküdarda Kısıklı Rasim paşa sokağında Eski 1-1 ye

rıı. 1 · l No. hanede sakin iken Elyövm ikametgahı meçhul 
1Ulunaı> Mehmet Ali Beye. Emniyet Sandığından 8-7-931 
~arihinde 11111 hesap No. lı senedi mucibince 30-4-934 tari
•lİtıe kadar 3166 Era. 62 kuruşa baliğ olan ve bu tarihten iti
baren 18-6-933 tarih!ne kadar }'izde 9 faiz ve yüzde 6 ko
ıtıisyon ve faiz komisyon masa•rif yekfuıu üzerinden yüzde 2,5 
llıuanı.ele ver~isi ve 18-6-933 tarihinden sonra yüzde 9 faiz 
le YÜı.de 3 k;misyon ve faiz komisyon masarif yekfuıu Üze

ı. i'İıı.den yüzde 2,5 muamele ver gİ!.İ hesap ve ahzedilecek . olan 
~ ~tcunuzu ödemediğinizden İpotek gösterdiğiniz Üsküdar 

KtsıkJı mahallesinde Rasim pasa sokağında eski 1-1 yeni 
L ı No. lı ma müstemilat bir köşkün paraya çevrilmesi tale 
lıi!e adresin;-~ ~Önderilen öd eme emrine mübaşirin verdiği 
tas~ikli meşrubattan ikamet gahmızın meçhuliy.eti anlaşıl
'.'11Hır. ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında ışbu borcun 
1 t l . . 0 f 0 

g en~n faiz ve komisyon ve muame vergısı ve masarı ı 
&a.iresi!e borcun tamamı veya bir kısmına itirazınız var İse 
b;zzat veya bir vekili kanuni göndererek dermeyan etmeniz 
\'e İ~bu rr.üddetin mururundan sonra on gün İçinde de bor
tun l edivcsine bir sureti tesviye ~östermediğiniz takdirde i
~n tarihi mebde olmak üzere 30 gün sonra icrai takibe baş 
ı 1 ~ d" l öd" il.11 rak m ezkur gayrimenkulün r.atı .acagına a•r o an e-
ltıe <mri ile senet sureti tebliğ makamına haim olmak iize
re keyfiyet 4.~31 3054 dosya.-ı:.ırnarasile tarafınıza ilanen 
tebliğ olunur. ( 4316) 

Maliye Teftiş Heyeti Reisliğinden: . 
Tef \:Ş Hey' eti maiyetinde çalışmak üzere alınacak tetkik 

lllernurları hakkında Hakimi yeti J\.1illiye, Milliyet ve Cüm
huriyet gazetelerinin 1, 10, ve 20 T ~mmuz tarihli nüshala
rında cıkan ilanlardaki asgari yaş kaydı kaldırılmıştır. Yaş 
la.rı yirmi sekizden yukarı olmanıak üzere evvelce ilan edilen 

t~raiti haiz taliolerin 15 Ağus- tosa kadar Ankarada Maliye 
lefti!} Hey' eti Reisliğine müracaatları. ( 4226) 

lrabzon Belediye Encümeninde:m: 
1677 lira 89 kuruş bedeli keşifli Gazi Paşa caddesi la

~l'll inşaatı kapalı zarf usuliy le ve yinni gün müddetle ~ü
~kasaya konulmuştur. Fenni ehliyeti haiz taliplerin 12 ~
~~los 934 tarihine müsadif pazar günü saat 14 de Beledıye 
trıcümenine müracaatları ilan olunur. (4279) 

Develi Belediyesindan: 
Develi Kasabası Elektrik tesisatı 1 Ağustas 934 tarihin

den İi:ibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna-
kasaya konulmuştur. . • . . 

1 ·-- Tal;oler münakasa şartname;;ı ahkamı mucıbıncc 
kil.Palı zarflarını ihale ı:ı-ünü olan 20 Ağustos 934 pazartesi 
!l'iitıü saat on bese kadar DE>veli Belediye Encümenine ver• 
tıı.i~ b:.ılunacaklardır. Bu saatten ı;onra teklif kabul edilmiye
eekr ır. 

2 -··Talipler proje, keşif name, şartname ve fenni tarif-
la d kJ · hali~· ·· d ? llıe c<1asları dairesinde teklif e ece . erı ı:?e.. gın yuz e 

,5 ınuvakkat teminat mektuplarını ıhalt" gununden evvel De
\'e}j Belediyesine göndermiş bulunacaklardır. 

3 -·· Nafıa Vekaleti Celilesince tasdik edilmiş proje 
\'e teferruatı suretleri lstanbul,Ankara ve Develi belediyesin 
de llıevcut bulunduğundan fazla malfunat almak isteyenlerin 
ltı1>zkur Belediyelere müracaat eylemeleri lüzumu ilan olu
lltır · ( 4309) 

c DF.VI .ET OEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
I Dl!rİnce Limanı Tahmil ve tahliyesi işlerinin kapalı zarf 
~ 111Ünakasası 22 Ağustos 934 Carsamba günü saat 15 de 
rıkarada idare Merkezinde yaprl~raktcr. Tafsilat Ankara le liayclarpaşa veznelerinde M!?er liraya satılan şartnamc
~tde vanlıdır. ( 4332) 

lnbiıarlar U. üdürlüğiinden: 
l Cinsi Mıkta!'I Bulunduğu Mahal 
ikarta Kanaviçe Tahminen 5376 Kilo: 

l>arçalan 
l ~skarta ip parçaları 
l sıı:arta Kınnap " " 

" 
" 

1059 
145 
277 

'' : 
'' : ,, : 

Boğaziçi Depolar 
Gurubu F eriye 
Merkezinde akarta Matbu A

ltıerikan B · 
ezı 

(Jk!. Parca Muhtelif 16 Kalem: Cibali Sevkiyat Ş. 
ohne Eııya anbarında. 

Y-.karıda cinsi ve mıktarı yazılı köhne eşyalar 5-8-93.t 
t~rihine müsadif pazar güniı s:-.at on dörtte pazarlık sure
~ıyle satılacağından talipleri n eşyaları bulundukları mahal
i"de gördükten sonra pazarlık için tayin olunan günde yüzde 
5 leminatlariyle birlikte Cib alide Satır. komisyonuna mü-
tacatları. ( 4007) -

bilen bekar 
bir genç ; • . . 

3) Fransızca ve Türkçeye tercümeye muktedir, muhasebe ışlennc hakki· 
ye aıina genç bir muhasip arıyoruz. • .. . 

Talip olanların, bugüne kadar çalıştıkları yerlen, medenı vazı~el· 
leriru vesair malumatı ihtiva eder, Fransızca ve Türkçe olarak kendı el 
yazılarile hazırlanmış ufak kıt'ada fotoğraflan ilişik bulunan birer hiz
met talebi varakasını hamilen Galata, Merkez Rıhbm Han ikinci katında 

24 numaraya müracaatları mercadur. - (1550) 

Tedri1at 1 Teşri;ıievelde başlar. 

Tam devreli Lise olduğu Maatif V elialetince tasd;k edilmiştir. 
Türkçe, lnırilizce, Fransızca okuııur. Ticaret dersleri vardır. 

Leyli ücret 220 lira, Nehari ücret 40 liradır. 
F11zla malUmat için !' 4.1 :i :lüğe müraca.ı.t. 

Gümrük Mu haf aza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 
Satınalma Komisyonundanı 

1 - Gümrük Muhafaza te§kilatı için (2670) metre kış
lık kuma.ş ve ( 107 4) çift kundura ayrı, ay;·ı kapıtlı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 16-8-934 Perşembe gönü kumaş!arın saat 11 de, 
kunduraların saat on dörtte eksiltmeleri yapılacaktır. 

3 - Tasdikli şartnameler her gün komisyondan alına
bilir ve nümuneleri de görülebilir. 

4 · isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat makbuzları 
vey;;. banka kefaletnamelerini tekJif mcktuplariy!e birlikte bel 
li zamandan evvel komisyona vermeleri. (4178) 4697 

Askeri Tıbbiye Mektebi 
.1üdürlüğündenı 

1 - Bu sene mektebimiz T :ıbip kısmına kadromuza naza -
ran tam devreli lise mezunları <ıdan pek İyi ve iyi derecede bu
lunan talebe kabul edilecektir. 

2 - Pek iyi derecelerden, ahvall sıhhiyesi tam ve kabul şe 
raitimizi haiz olanlar Eylul ay :nda kabul edilecektir. 

3 - lyi derecelerden İsten]diğinden fazla talip olduğu tak 
dirde müsabaka imtihanına ta lİ tutulacaktır. (4245) 

Müsabaka. imtihanı programı aşağıya yazılmıştır: 
22 Eylfil 1934 Cumartesi: Lisan "Fransızca, Almanca ve

ya lngilizceden" 
23 Eylul Pazar: Riyaziye: "Fizik" 
24 Eyliil Pazartesi: Tabiiyat "Hayvanat, Nebatat ve umu 

mi Kimya. 4704 

Tokat Valiliğincı en: 
Tokat ldarei Hususiyesi içiu :!tÜbayaasına •lüzum görü

len 90 kangal hat teli ile bin adt;t deve boynu ile_h!rlikte f~
canm Tokatta teslim etmek şartıle 15-7-934 tarıhınden ıtı
baren 20 gün müddetle münakasay~ ~onulmuştur. !a!ip o
lanlarm ihale günü olan 5-8-934 tarihınde Tokat Daımı En-
cümenine müracaat etmeleri ilan olunur. (4157) 4691 

OSMANLI BANKASI 
31 Mart 1934 tarihindeki mali vaziyet 
Ak ti E 

Hisse senetlerinin tesviyesi talep edil o 
Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak senet;,,.. 
Cüzdanda mevcut Kıymetler • 
Borçlu hesabı cariler 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul tarikile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

Pasif 

' Se......,ay e 

Stat.\ mucibince ifraz" edilen ihtiyat 
Mevkü tedavülde banknotlar 

akçesi 

o!an kısm1 

Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadeli senetler 
Alacaklı hesabı cariler 
Vadeli bonolar ve hesabı cariler 
Kabuller 
Müteferrik 

Kuvuda muvafık olduğu tasdik olunur 
MüLER 

E. HOD LER 

lsterlin Ş. P. 

5.ooo.ooo - -
3.552,120 19 -
1.().(9.537 4 2 
4.228.167 12 -
3.182.081 - 8 
4.509.105 1 -
~-013.080 13 -

812.262 19 8 
641.656 5 6 
114.385 16 l 

25.102.397 11 1 

lsterlio Ş. P. 

10.000.000 - -
1.250.000 :.._ -

354.742 3 5 
235.022 16 7 

10.694.706 18 6 
1.501.664 - 7 

812.262 19 8 
253.998 12 4 

25. 102.397 l 1 1 

Türkiye Umum Müdür Muavini 
PH. GARLLl 

Türkiye Umum Miidür:ı 

A. H. REID 

Ticaret ve Zahire Borsası intihabatı 

intihap Heyetinden: 
Müddeti hitam bulacak olan ticaret ve zahire borsası 

hey'eti idaresinin yeniden intihabr "1 Ağustos 934 Çarşam
ba giinü saat 12 den iki buçuğa kadar icra edileceğinden hak 
lu İntihabı haiz olanların borsa meclisi idare salonuna gele
rek reylerini İstimal etmeleri ilan olunur. (4258) 
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İstanbul Harici Askeri f, 1 o e O 1• Z y Ü} (af l 
Kıtaat ilanları. , , 

'--~~----~~j iŞLETMESi 
Hava kıtaatı ihtiyacı için Acenteleri : Karaköy KöprÜba§ı 

Eskişehir Tayyare Alayında Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
üç adet su deposu İnşası kapa- Han. Tel 22740 ~---a 
lı zarfla münakasaya konul- A J k l 
muştur. Şartnamelerini gör- yva l yo U 
mek İsteyenlerin her gün öğ- BANDIRMA vapuru 1 Ağus-
leden sonra ve münakasaya tos ÇARŞAMBA 19 da Sirke-
iştirak edeceklerin 11-8-934 ci rıhtımından kalkacaktır. 
cumartesi günü saat 10,5 da <43JO) 4720 

teminatlarile birlikte M. M. Trabzon Sür' at 
V. Sa. Al. Ko. Rs. müracaat w 

tarı. (4) (3995) yo:u 
4673 COMHURlYET vapuru 2 A . . .. . 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
Eskişehir Hava l'rie~tebinde , 
nazari bir dershane ınşası ka- · 
pah zar:~ıı. münakasal'.a ko~ul-1 
mustur .. Şartnamelerı gor
mek isteyenlerin her gün öğ
leden sonra ve münakasaya 
istirak edeceklerin 12-8-934 
pazar günü saat 10,5 da temi
natlarile birlikte M. M. Ve. 
Sa. Al. Ko na müracaatları 

(3996) . 4674 .... 
Ayda 100 ila 120 lira ücret 

li her türlü vesaiki haiz diplo
malı bir mimara ihtiyaç var -

ğustos PERŞEMBE 20 d. 
Galata rıhtımından kalkacak. 
Giditte İnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa'· 
ya. Dönüste bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Polathaneye uğraya
caktır. ( 4327) 

Mersin Sürat 
yolu 

ÇANAKKALE vapuru 3 A
ğostos CUMA 11 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
İzmir, Antalya, Mersin'e Dö
nü,te bunlara ilavetı;n Alanya, 
Kül:ük, Çanakkaleye uğrayacak
tır. ( 4328) 

dır. Talip olanların 16-8-934 B J 
Pazar günü saat 15 şe kadar ı artın yo U 
her gün yedindeki veıaikle BURSA vapuru 2 Ağustos 
Bayrarruçta Askeri İnşaat ko- ı PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
misyonuna müracata etmele - 1 rıhtımından kalkacaktır. (4329) 

ri. (16) (4243) 4703 !-~-~~~~~~~~~~ 
• • • İstanbul kumandanlığı sa -

Bayramıç, Ezine, Kirazlı, tınaima komisyonu ilanları 
Ayvacık ve Geyiklide bulunan 
kıt'at ihtiyacı qlan 20,000 ki- Balıkesir Askeri Satmal-
lo Un 25-8-934 cumartesi gil- ma Komisyonundan : 

fl 1 Balıkesir kıtaatı ihtiyacı i-nü saat 14 de kapalı zar a a ı- . 
nacaktır. Taliplerin şartname- çin 100,000 kilo sığır etı ve 

20,000 kilo Sade yağı kapalı 
1 sini gönnek için her gün veıı· zarfla münakasaya konmuş-

münakasaya gireceklerin bel 
4 

C ' 
ı tur. ihalesi 11-8-93 umar-

saatten evvel teklif mektup a tesi günü saat 10 dadır. Ta- , 
rını Bayramıçta bulunan miıs tiplerin şartnameyi görmek ü
takil Fırka Satmalma komis- zere her gün ve münakasaya 
yonu riyasetine vermeleri. iştirak için de 0 gün ve vaktin-
( 4331) den evvel teklif ve teminat ' • • • 

mektuplariyle Balıkesir Aske-
T efenni Süvari Alaymm ri Satınalma Komisyonuna 

ihtiyacı olan 367 ,000 kilo ar- müracaatları. (3073) (3753) 
pa 826 lira teminatı mu- 4661 

vakkate ile 28-8-934 salı gÜ- • * * 
nü saat 10 da Fırka Satınal- Burnova Fırka Sa, Al. Kom. 
ma Komisyonunda ihale edi- dan: i 
lecektir. Talioler belli saatin- Kıtaat ihtiyacı için kapalı 
den evvel teklif mektuplarını zarf usulile ( 41 100) kilo sade 
mezkur komisyona vermele- yağı münakasaya konulmuş -
ri. (29) (4321) tur. ihalesi 4 - 8 - 934 Cumar-

• • • tesi günü saat 1 O da yapdacak 
Bayramıç,Ezine,Kirazlıı Ayva tır. Şartları gönnek isteyenler 
cık ve Geyiklide bulunan kı- her gün, İştirak etmek isteyen 
taat ihtiyacı olan 980,000 kilo ler teminatlarile birlikte ihale 
Un 26-8-934 pazar günü saat günü saatmdan evvel Bumova 
14 de kapalı zarfla alınacaktır. Askeri Satmalrna Komisyonu 
Taliplerin şartnamesini gör- na müracaatları. 
mek İçin her gün ve münaka- (3934) <~~8) • 4666 ) 

saya gireceklerin belli saatten İstanbul Kumandanlığına 
evvel teklif mektuplai-mı Bay- bağlı kıt'alar ve müessesatm 
ramiçte bulunan müstakil Fır Dört aylık ihtiyacı olan 32,000 
ka Satmalına Komisyonuna kilo yazlık patates pazarlık j 
vermeleri. (27) ( 4322) la satın alınacaktıı. lhaleııi 

• • * · 2-8-934 Perşembe günü saat 
Eskişehir Hava kuvvetlerı 15 tedir. Taliplerin şartname· 

parkında mevcut 42 ton Mar- yİ ğörmek üzere ve pazarlığa 
silya yağın 22-8-934 çarşam- İştirak için de o gün ve vaktin
ba günü saat 15 de kapalı de Fındıklıda ı. F. Satmalrna 
müzayedesi yapdacaktır. Nu- komisyonuna müracaatları. 
rnuneyi ı;rörmek ve evsafı hak (22) ( 4330) 
kında malumat almak üzere 
Eskişehirde Askeri Satınalma 
Ankarada Vekalet lstanbulda 
Satınalma komisyonuna mu
racaat ederek taliplerin belli 
gün ve saatinden evvel tek
lif mektuplarını mezkUr ko
misyonlara vermeleri. (19) 

(4242) . . .. 
Ayn ayrı şartnamelerle 

ve ka9alı zarfla alınacak o
lan Bursadaki Kıtaat ıçın 
(540000) Müdanya içın 
(276000) Bandınna içın 
(279996) kilo unun münaka
uısı 25-8-934 cuınarteı;İ günü 
ı;aat 15 de Fırka Satmalma 
Komis.yonunda icra kılınacak
tır. Taliple~in şartnameyi gör 
mek Üzere her gÜn ve münaka
saya iştirak için de vaktinden 
evvel teminat ve teklifnamele
rile Fırka Satınalrna Komis
yonunda bulunmaları. ( 15) 
(4244) 

Yozgat Piyade lat'ası ıçın 

65,000 kilo Sığır eti, 55,000 
kilo Odun kapalı zarf usuliyle 
25-8-934 c•'martesi günü saat 
15 te alınacaktır. 600 kilo 
Zeytin yağı, 4900 kilo Toz Şe
ker, 5000 kilo gaz yağı 800 
kilo Tuz 5000 kilo Sabun aleni 
münakasa suretiyle 25-8-934 
cumartesi günü saat 9 da alı
nacaktır. Şartnamesini gö 
ceklerin her gÜn ve münakasa
ya istirak edeceklerin belli 
saatte leminatlariyle Y ozğat 
Satınalma komisyonuna mü
racaatları. (4274) (24) 

• • • 
Çorludaki kıt'at ihtiyacı i-

çin 18,000 kilo pazarlıkla pa
tates satın alınacaktır. Pazar 
lık için 22 Ağustos 934 çar
şamba günü saat 14 tedir. Ta
liplel"İn şartnameyi görmek ü
zere her gün ve pazarlığa işti
rak edeceklerin belli gun ve 
saatte teminatlariyle birlikte 
komisyona müracaatları. (25) 

(.{275) 
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ir saat 
gibi 

hassastır 

• 

"Frigidairen in -şiari bütün mamulatını rnüde .. 

kkik bir surette hesap etmesidir, 

Bunun netrcesl olarak ta vücude getirdiği 

elektrikle soğutma tertibatının makanızma->l 
bir saat gibi tevazun etmektecnr. 

Bunun meydana getirilmesi için hic bir sevden 

çekinilmemiştır. Ne paradan, ne de saiyden, 

Daha ucuz sof{utma dolaoıarınaa vaki olduğu 
gibi "Frı2idaire .. ae katiyen tehlike mevzuu~ 

~-

bahis değildir,'• 

Bununra beraber, nıesbuk muvafakkiyetıed 

kendilerinde sabit olmamış diğer markalara 

nisbeten "E'ria-ıdaire~~ in fiy~tL hiç de; 

panau cıel}ildir; 

. BOURLA BIBADERLER ve Ssı 

SÜMER BANK 
YERLi MALLAR PAZ . 

1 

,, 

ince 
Maroken 

t5:00 
350 

ğustostan 

kuma .. 
nzı 

Krep Venüs 
(renkli) 

'\ 

~ 

.... 

Krep 
Maroken 

Birman 
~ 
120 

gus osa a ar 

1 J Asker! fabrikalar ilanları 1 
Balorköy Barut Fa1>rika

ları muhafız takımı efradı i
çin şartnamesine göre 250 ki
lo sade yağı pazarlıkla müba
)'aa edilecektir. Vermek İste
yenlerin 2-8-934 perşembe 
giinü saat 14 de Fabrikada Sa
hnalına Komisyonuna müra-
caatları. (549) (4255) 

4709 

Devredilecek ihtira beratı 
" ldrokarbon ~ağlarının tahvillerine 

ait İ•l~hal " hakkmddlrİ ihtira için lkti· 

aıt Vekaleti celilesincl<ın is.ti.hsal edilmiş 
olan 27 Eyli'ıl 1932 tarih ve 1586 nuınaraılı 

ihtira beratının ihtıvn ettiği hukuk bu 
kere ba~kasına devir vc:yahut icara ve .. 
rileceği teklif ediJ.r ... kte olmakla bu hu

susta fazla mali'ımat edinmek isteyen 7:e
vatın ht .... bul'da, Bahçekapuda Taı 

hanında 43-48 numaralı idarehaneye 
müracaat eylemeleri ilan olunur. (1570) 

Istanbul ikinci iflas memurluğundan: 

Sırltan Ha:nıammda Gül Doğdu ma

ğazası "8hibi Nesim Hay>m Abuaf efen

di hakkındaki iflaım kaldırılması karan 

28-7-934 tarihi olmayıp 29 - 7 - 934 tari

hi olduğu ilan olunur. 

VAPURCULU 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925. 

lzmir sür'at yolu 
SAKARYA vapuru 

Her PERŞEMBE gÜnÜ saat 
16 ela Galata nhtımmdan kalkar doğ
ru lzınire gider. Bu npur her pazar 
günü saat 16 da lzınirden kalkıp 
doğru lstanbula gelir. 

· Karabiga yolu 
Her CUMARTESİ ve ÇAR
ŞAMBA günleri saat 20 de Top
han.. nhbmından bir vapur kalkar. 
Gidit ve clönüıte mutat iskelelere 
uğrar. 

lzmit yolu 
Haftanın CUMA· PAZAR· 

SALI· ÇARŞAMBA günleri 
bir vapur saat 9 da T~ nhtı· 
mmdan kalkar. 

lmroz yolu 
Her PERŞEMBE günü Ga· 

lata nhtmundan saat 18 de bir va

pur kalkar. Gidit ve dönüıte Gelı"bo
la, ı.-.pseld, Çanalı,kale iskele~rine 

uğrar, 

Mersin yolu 
i N ô N O vapuru 

5 Ağustos 

PAZAR günü saat ıo c1a Sirkeci 
nhbmından kalkacak, gidişte Ça
nakkale, lzmir, Küllük, Bodrum, Ra
dos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kal
kan, Kat, F(ıike, Antalya, Alanya, 
Mersine gidecek. Dönüşte ayni islı:C>

lelerle beraber, Tqucu, Anamur, Ku-

ı ..:;.dası ve Geliboluya uğrayacaktır. 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 
No.111 
1258 
1259 
564 

!1260 
1261 

262 
263 

i1264 

Semti 

Bliylikada 
Mevlanekap111 
Tarabya 
Edirne kapı 
Tarabya 
Heybelieda 
Yedlkula 
Bllytkada 

MabıllHi Sokağı 

Yalı Valsami 
Merkezefendi Mevlaue Cad. 
Trabya Tarabya ,, 
Atıkmustafapap Sel eıld Çınarlıçeşme 
Tarabya Soğukıu yolu 
Heybeliada Mektep 
Hancıkaragilz Silivrikapı 
Maden Ayanikola --

Cinai Hissesi 

Arsa Tamamı 
Haııe ve dllklı:an ,, 
Ahşap iki dükkln 7344/15840 
Kağir hane 1/4 
Bağ Tamamı 
Ahıap hane ve 1063 No bahçe ,, 
Depo ve dllkkl:ı 58,50/120 

Emlak 
No. ıı 

Hiueye gi!re mu• 
hammen kıymeti 

400 T. L 6 
27-29 
114-116 

10 
31 eski 

5 
95-97 
48 

1400 " 
1384 " 
625 ,, 
500 " 

250() " 
732 ,, 

24000 " Birinci kat kag·r diğer katlar ahıap 4/5 
köıktür ve bahp, kuyu vesaire 

1265 Kumkaıı Kürkçübaşı Taşçılar Kaıir hane 112 7 1500 ,, 
Yukarda yazılı gayrimenkullerden 1264 sıra numaralısı kapalı zarfla diğerleri açık arttırma suretile aabıa çıkarılmışlardır. lhalelelerl 

11/8/934 Cumartesi gll.nll ıaat on beştedir. Kapalı •arfla t.Iip olanların ıartname mucibince teminatlarını ve teklif mektuplarını havi 
bıpalı aarflarını yevmi mezkiırda saat on beşe kadar tevdi etmeleri IAzımdır. S.ııei haliye verıisiI. belediye reıimlerl müşteriye aittir. 
Şartname Bankamııı: kapısını aaılmıştır. (4209) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundanı 

8,000 kilo Beyaz Ustübü : 
ğustos 934 Perşembe saat 

Kapalı zarfla münakasası: 16 

8 000 kilo Elvan Ustübü : ' 10,30 da. 
' Deniz l:evazım Depoları ihtiyacı için yukarda cins ve 
iktarı yazdı iki kalem malzeme 16 Ağustos 934 Perşembe 
·· ü saat 10 30 da kap.alı zarf usulile satın alınacaktır. Şart· 
amesını ~örmek isteyenle rin her gün münakasaya gire-
eklerin de usulü dairesinde kapatılmış teminat ve teklif 
ektuplariyle Kasımpaşada kain komisyona müracaatları. 

(4064> f683 

Afyon Vilayetinden: 
Kat'i ihalesi 22 T enunuz 934 tarihine mukarrer iken mü -

nakasa müddeti zarfında talip zuhur etmediğinden 
münakasa müddetinin temdidine mecburiyet hasıl 
olan 2415 lira 60 kuruş bedeli keşifli zafer abidesi 
divar ve merdivenleri inşaatın ait münakasa müddetinin 8 A
ğustos 934 tarihine müsadif Çarşamba günü sata 16 da kat'i 
ihalesi icra kılınmak üzere on beş gün müddetle temdit edil
miş olduğundan keşifname ve fenni şartnameyi tetkik etmek 
isteyenlerin Nafia dairesine ve münak-.~""'" İştirak etmek iste 
yenlerin de ihale günü muayy n saatte Vilayet Daiıni Encü -
menine müracaatları ilan olunur. .- l4250} 4706 

• • 
sıpın 

Sizi soğuk algınlığından, nezleden gripten, 
baş ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç 

budur. İsmine dikkat buyurulması 

,> HİLALİAHMER 
CEMiYETİ MERKEZİ 

UMUMISINDEN: 
Eski§ehir HilaJiahmer Merkez anhannda satılığa çıkardan etyadan 

(mukavves barakalar malzemesi) 2 Ağustos 934 Perıembe günü ve (de-
mir boru, anahtarlar vesaire) 5 Ağustos Pazar ve evelce müzayedeye çı· 

karılıp verilen fiyatları haddi layıkmda görülememesine binaen ihalesi 
icra olunamayıp tekrar müzayedeye konulması tekarrür eden (Fersude 

battaniyder, ve mwtamel hayvan örtüleri) 9 Ağustoa 934 Per§elllbe 
gÜnÜ saat 14 den 17 ye kadar açık arttınna suretile mezkur anbarda 
satılacağı. Mukavves baraka malzemeamn muhaımnen kıymeti olan 
(614024) ve demir boru ile anahtar vesairenin kıymeti muhammenesi 

olan (55914) battaniyeler no hayvan örtülerinin kıymeti muhammenesi 
olan (123000) kuru§un yii:zde on nispetinde depozito akçelerile taliplerin 
anbarda müteşekkil satış komisyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 
(1530) 

-·-• Karac:ğer - Mide - Barsak - Taş - Kum haatalıklırına ...... 

T ~L.A iÇMELERİ 
~ VE OTELi 

içme ve tren fiatlarında mu nim tenzilat yapılmıştır. 
Hergün Köprüden 6,30 · 7 ,35 · 8,05 • 9,50 • 11 • 13, 15 · 15,10 · l b,45 t•.--· I•-• Haydarpaşa ya giden vapurların ırenleri içmelere giderler. 1522 

"' s·· · s k u "" umer an mumı 

• 

Müdürlüğünden: 
Sümer Bank hesabına Avrupa'ya, bilmüsabaka 

makine, Kimya, Demir ve Mensucat Sanayi mühendis
liği tahsil için (10) talebe gönderilecektir. Müsabaka
ya aşağıda yazılı şartları haiz olanlar iştirak edebilir. 

1 - Türk olmak. 2 sini - 18 ila 25 arasında 
olmak. 3 - Askerlik vaziyeti muntazam bulunmak. 
4- Tam sıhhatli olmak. 5 - Bir Türk Lisesinin, son 
üç sene zarfında çok iyi derecede bakaloryasını almış 
bulunmak. 6 - Bankaca istenecek kefaleti verebilmek. 
7 - Kendi nam ve hesabına Avrupa' da tahsil etmeğe 
mali vaziyeti müsait olmamak. 

Müsabakaya Lise mezunlarından başka Darülfii
nun Makine ve Kimya şubesi müdavimleri de iştirak 
edebileceği gibi mezkiir mektebin son üç sene zarfında
ki mezunları da ayrı bir müsabaka imtihanına tabi tu
tulmak suretile Avrupa'ya ikmali tahsile gönderilebi
lirler. 

Taliplerin yukarıda yazılı şartları haiz olduklarını 
mübeyyin talepnamelerle Ankara'da Sümer Bank U
mumi Müdürlüğü Y. M. servisine müracaat eylemeleri. 

(4127) 
4686 ........................................... 

4648 

lstanbul Müftülüğünden: 
K K · · .. t f · · · b' k lı arf uranı erımın tercume ve e sgırının ta ı apa z 

1 

usulile münakasaya konulmu!!tur. Talip olanların şartnaPle· ' 
sini almak üzere lııtanbul Müftülüğüne mürcı.caatları ve yev· 
mi ihale olan 8-8-934 Çarşamba günü saat 14 de Vilayet M~ 
hasebeciliğinde müteşekkil komisyonu mahsusa yüzde yedi 
buçuk teminat muvakkate makbuzlariyle birlikte müracaatlıı. 
rı ilan olunur. (3927) 4672 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Ga;r;etecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

ı 


