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lsnıet Paşa'nın 
lznıir nutku 

--o-

. Ba~vekil ismet Paşa Hazretle. 
ti lzınir beynelmilel panayırının 
:Ç•lınası münasebetile güzel bir 
ıııut~k. sö_yledi. Cumhuriy~t. hüku· 
li etının iktisadi hedeflerını ve ha· 
~ih aiyasetini en veciz bir ifade ile 
Ilı . c~ınesi itibarile bu nutuk kıy· 
,.. etlıdır. Filhakika hedeflerimiz 

ismet Pş. Hz. lzmirden geliyor El kt ~~ke~!er m;İeıes: t 
e rı ucre erı, saa 

Başvekil Küçük endere ovası ıs ih kiraları, tramvay biletleri 

q•al· 1 uın ve muayyendir. Fakat bun-
dltın tekrarında daima fayda var· 
~~İ Gidilen yolun istikametini 
d 1 let ne kadar iyi anlarsa, o ka
~ ar fazla benimser. Kuvvetini hal-
ın fuurlu anlayışından alan ikti· 
~~ Programı da daha kolaylıkla 

akkUk ettirilir. 

1 Muhterem Başvekil, bir taraf
e~~ sanayi programını tahakkuk 
•ııtı~eğe, diğer taraftan da mah
tdlun kıymetlendirilmesini temin 
i ecek tedbirler almağa çalıştı • 
1q71zı söylemekle Türk milli ikti· 
, 1Yatının en can alacak nokta· 
d•na temas etmiş oluyorlar. Öte
t 'nheri ziraate mi ehemmiyet ve-

t,'teğiz , sanayiimizi mi kuraca-
12 - •• k d"l' d tıı ... evzuu muna aşa e ı ıp U· 

~Yordu. Türkiyenin kurtulu,unu 
d taatinin tekemmül ve inkitaf ın
llı~l görenler olduğu gibi, medeni 
İç~ letler arasında yerimizi almak 
ti •n ınutlaka bir sanayi memleke-
1, olmamız icap ettiğini söyliyen- 1 
1~~ de c;oktu. Filhakika her iki nok-
h 1 nazar da doğrudur. Fakat da
llıa doğru olan noktai nazar İs-
1, tt Paşanın lzmir nutkunda kul-
r lldığı veciz sözdedir. Muhte
i~1 Ba~vekil diyor ki "Biz bu iki 
)' 

1 aıneti biribirine bağlı görü-
oruz.,, 

taf l,te Türk iktisadiyatının inki-
1'\ıl 1 hundadır. Sanayiimizin ku • 
~ llıasını iktisadi programımı· 
t 

1k esaslı hedeflerinden biri ola
t a kabul etmemit olsaydık, müs
~~leke iktisadiyatı içinde yata • 
) a~a katlanacaktık. Hayat sevi
ı;11nin yükselmesi için hiç ol • 
) ~~sa, kendi memleketimizde 
~ •Şen ham maddeleri itleyerek 
)' a?tul efyaya çevirmek mecburi
~~tınde idik. Ancak diğer taraftan 
ıı t<1.~ti ihmal edecek olursak, sa • 
b~j11ınizin mamulatı için alıcı 
lın aınayız. Sanayi mamulatı sa
•a alıcı bulmalıdır ki kurulacak 
~i:ayi İnkişaf etsin. Binaenaleyh 
di aat ınahsulatımızı kıymetlen • 
tın'ınek, yani zürra sınıfının sa
lay a!rna kabiliyetini arttırmak do
lın •aıl~ sanayiin teessüs ve inkişa
İltt~ hı~ınet etmek demektir. Türk 
r,~•adıyatı böyle sanayie de zi
hitit~ d~ inkişaf hakkı temin eden, 
lıelinb·dı~erine dayayan, müvaze· 

ır ıktisat olacaktır. 

~ltıı~uhterem Başvekil İzmir nut-
~ . a beynelmilel siyasete ve 
lqıı ''Yaset içinde Türkiyenin ro· 
İlti e de temas ediyor. İsmet Pa,a, 
),1 "eciz cümle ile Türk iktisadi-
~i }:.'n ana hattını izah ettiği gi· 
1,( h •rkaç cümle içinde beynelmi· 
'ııl ayatın takip ettiği istikameti 
'ıılhtınıştır. Büyük harptenberi 
~h~n ınuhafazası için dütünülen 
~ek~~r bütün milletler ara11nda 
'İıt ırliğine dayanıyordu. Bu 
~'l.y~? '<>n iki sene içinde hayli 
tihi 1~ıttır. Milletler Cemiyeti 
lııi(~l h ellogg misakı gibi, beynel
hağl ayatı umumi bir niz.ama 
~'tıı ilınak tetebbüsü yerine, son 
il, ,il~arda mıntıkavi anlatmalar 
~iı:ı 11 

• U muhafaza etmek yolu ta
~Yı:ıdılınektedir. Birinci yolun 
~""" adığı nisbette ikinci yol 

lJ et bulmaktadır. 
lııı111 kllıni emekbirliği ile olsun, 
~lh~ avı anlatmalar ile olsun, 
~İ)e d ~uhafazası bahsinde Tür
'ller aıına ön safta bulunan dev· 
lıı, ile arasındadır. Umumi anla, • 
lırken ·~~hun muhafazasına çalışı
d;ı. eın du~ya devletlerile bu yol
~İllett ekbırliğinden kaçınmadık. 
oııır ın ~r Cemiyetine girdik. Kel-
1,llına kakını imzaladık. Silahsız
tYnild konferansında faal bir rol 

Ş I • 

1 iınd· d 
"rd, 1 e nuntıkavi anlatma-

~ııı,11 7 c;ekinmiyoruz. Balkan pak
'İıııiı: lllzasını temin için sarfetti
\'Yit ~ınek sulh taraftarlığımızı 
~İt. ,...e en belli ba•Iı bir hadise-
~· "er . B T 

lll) c;ı alkan misakı ne bi • 
d ' ne de b · k · · , '"letı u mısa a ıştırak eden 
~i kad:rden her birinin ümit etti
litııidj k r ta?' · olmamıştır. Fakat 
tıııd, k ~sınış değiliz. Misakın dı· 

a an Bulgar komtumuzun 

a esini.n esmini a tılar 
Büyük Gazinin emirlerile Küçük Menderes ovası da bir 

sağlık ve servet ovası haline getirilecektir 
Yamanlar suyu da açıldı. Baıvekilin nutukları 

ODEMIŞ,27. A.A. 

Baıvekil hmet Pa. 

ıa Hazretleri refa. 
kaderinde Dahiliye, 
Hariciye Vekilleri i· 
le lzmir valisi Kazım 
Paşa ve lzmir, me
busları olduğu halde 
bu sabah Odemiı'e 

gelirken Torbalıdan 

Tepeköyüne geçe
rek küçük menderes 
ovası islah ameliye· 
sinin açılıt resmini 
yapmıttır. Ve bunu 
müteakip §U nutku 
söylemitlerdir ı 

" Arkadaılar, kü· 
çük menderesin isli. 
hı gibi büyük bir 
teşebbüsün başında

yız. Memleketin sıh. 
hat ve ilerlemesi nok 
tai nazarından tim .. 
diye kadar ümitsiz. 
lik mıntakası olan 
geni§ bir saha bun· 

dan sonra servet ve İz.mir panayırının methali, umumi manzarası - Başvekil Hz. nin sergiyi te,ri/. 
medeniyet itibariyle /eri - Iı Banmzq ve Sovyet sanayi pavyoniarı. 
Türkiyenin en mamur yerlerinden bir 1 buyurdular. Bu arzuyu hakikat sahasına dir. Umit ederim ki, bir kaç sene zarlın-
nümune olacaktır .Bunun ehemmiyetini İsal etmek bütün memleketin memnun da saltanat felaketleri gibi buralannın 
takdir buyuran ~üyük ~~zi ~'! o~anın o]acağ~. h!r im~.mıntak~~ı .haJi?e ge~r- sıkıntı ve ısbraplarının da ~alnız acı bir 
sağlık ovası halıne ııetırılmesını ırade mek hukumet ıçın en muhım bır vazife. (Devamı 6 ıncı sahıfede} 

,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ...... ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... 
Orta Avrupa vaziyeti 

İtalyan ve Macar başvekil
leri tekrar görüşecekler 

Eski Avusturya başvekil muavini bazı 
esrarı ortaya atacağını söylüyor 

BUDAPEŞTE, 28.A.A ••• 
Katolik gazetesi olan Mag 4 
yar Hetfoe, Batvekil M. /r-

0 

Goemboes'ün Varıova· 
dan sonra M. Mussolini j, , 

le gÖrÜ§mek üzere Roma• ı 
ya gideceğini haber ver- ' 
mektedir. Mamafih resmi 
mahafil böyle bir proje.. 
den haberdar olmadıkla· 
nnı söylemektedir. 
BUDAPEŞTE,28.A.A.-· 

Havas ajanu bildiriyo~ ı 
Tolnatamas'da topla· 

nan Lejitınist milli fır· 
kası heyeti umumiyeıinde 
söz alan ve mebus ve tef• 
!erden biri olan Marki 
Jorj Pallaviçini hükume-
tin harici siyasetini ıid.. , • • 
detle tenkit ederek de- M. Musolını ve M. Goemboe! 
mittir ki : " M.Goemboes'ün harici ıİ· 1 hariciye nazın M. Kanya'nın siyasetini 
yaseti, bu erki.nı harp zabitine alman de kendi&inin milli sosyalizme karıı duy-
militarizminin yaptığı İpnotik tesirin ve (Devamı 6 ıncı sahilede) 

ltalya'da Garda gölü kenarında dağı delerek yapılan bir asfalt yol. 
- Yazısı 4 üncü sahifededir -

kendi menfaatini de komşularile 
iştirakte göreceği zamanın zanne
dildiği kadar uzak olmadığına ka
niiz. O zaman Batvekil Paşanın 
lzmirde "mevzii,. tabirile tavsif 
ettiği hadiselerin vukuuna da ma· 
hal kalmıyacaktır. 

Muhterem İsmet Paşa mıntıka
vi anlaşmaların faydasını bir de
fa daha tekrar ederken, misal ola
rak Balkan misakına işaret etme
si de bu misakın canlılığına bir 
delil olarak kabul edilebilir. 

Ahmet ŞVKRU 

Askeri ter fi 
Listesi çıktı 

Terfi eden Jandarma 
zabitlerinin isimleri 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Askeri 
terfi listesi ali tasdike iktiran etmiı ve 
Milli Müdafaa Vekaletine tebliğ edilmiş 
tir. Vekalet terfi eden ordu mensuplan· 
nı bugÜn Kolordulara tebliğ etınittir. 

Terfi liste&i yarın Anadolu ajan11na 
tevdi edilecek ve zafer bayramı günü ga 
zetelerde neşredilecektir. 

Jandarma umum kumandanlığında 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

•• 
Universitede 
Bir istifa 
Hukuk fakültesi dekanı 
dün vazifesinden çekildi 

Hukuk fakülte&i& dekanı Tahir B. 
dekanlık vazifesinden istifa etıniıtir. 
Tahir Bey üniver-
aite rektörlüğüne 
'Verdiği istidada 
ııhhi vaziyetinin 
dekanlık vazife. 
aini ifaya müsait 
olmadığını bildir· 
mittir. Tabir B. 
bundan ba§ka i&
tidasında, eskiden 
dört profesör ta· 
rafından okutulan 
ceza hukuku ders. 
lerinin yeni teş
kilatta yalnız ken
disine verilmiş o} .. 
ması itibarile, ve 

Tahir Bey 

umumi derslerle seminer çalıtmaları· 
ııın da buna inzimaın etmesi üzerine 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
-------··-------

Dil çalışması 
Ve ecnebiler -- -· 

Pr. Dr. Gisee kurultay 
İntibalarını anlatıyor 

Türk dili tetkik cemiyetinin daveti Ü· 
zerine şehrimize gelerek dil kurulıa_yın: 
da bulunmuı olan Breslav ünivenıtes•. 
profesörlerinden Dr. Giese dün a~şamkı 
trenle Ankaraya gitnıi.ştir. Profesor An
karada bir kaç gün kaldıktan sonra Kay 
seri Adana, Konyaya gidecek, oralarda 
tetkikat yap!Iktan sonra lstanbula döne 
cektir. 

Dün Dr. Giese'yi oturduğu Kontinan
tal otelinde ziyaret ederek dil kurulta
yından elde edilen neticeler ve Türk dili 
nin sadeleştirilmesi ve yabancı kelime
lerden kurtanlması etrafında fikirlerini 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Cumartesi sabahı tenzilatlı 
tarife tramvayda başlıyor 

Dün son eksikleri tamamlamak 
için bir toplantı yapıldı 

Tenzilatlı tramvay tarifesinin cu• 
martesi sabahından itibaren tatbiki 
dolayısile, zaruri görülen bütün ha· 
zırlık1ar tama.mlanmıftır. 

Dün, tramvay şirketinde, ıehri • 
miz Nafia şirket ve müesaese)eri baş
müfettiıi lbrahiın nafia ıirket ve mü
esseseleri komiseri Civan§İr Beylerle 
M. Hanses'in de iştirak ettiği bir top
lantı yapılmıf, bu mesele etrafında 
ve aksak noktalar Üzerinde görüşü!· 
müıtür. 

Tramvay şirketi, yeni bastırdığı bil 
!etlerden baıka, elinde mevut bulunaı> 
ve epey bir yekun tetkil eden bilet· 
lerden de istifade etmeğe karar ver· 
mittir. Bu itibarla bunların Üzerleri
ne yeni kıtalara göre almacak fiat
lar sürjarj olarak itaret edilmekte• 
dir. 

Elektrik saat kiralan da iniyor 
Elektrik saatlerinden alınmakta 

olan kira Ücretlerinin 12,20 kuruşa 
tenzili hakkındaki karar da cumarle• 

(Devamı 6 ıncı sahifede) Nafıa başmülettİfi lbrahim Bey 

Harbiyenin yüzüncü yılı 
Yarın orduya iltihak edecek genç zabit
ler dün bir geçit resmi provası yaptılar 

Bugün alaya sancak veriliyor 
Yarın kurulutunun 100 üncü yıldönl:münü kutlulayacak olan 

Harbiye mektebinde yapılmakta olan hazırlıklara devam edilmekte
dir. 

Yarınki merasim programında mekt~pten bu sene mezun olan e. 
fendilerin geçit resmi vardır. Dün zabit vekili olarak orduya iltihak 
edecek olan genç zabitlerin yapacakları geçit resminin provası yapıl • 
mış ve görülen noksanlar tashih edilmiştir. 

Bu vesile İl!: zabit vekilleri ilk defa olarak yüksek ve sırmalı Ü· 
niformalarını giymit ler ve kılıçlarını takmışlardır. Bu provada Harbi

(Devarrı 6 ıncı sahifede) 

Erzurum ve Cumhuriyet vapurlarının kazadan •onraki vaziyetleri 

Limanda Devlet denizyol
larının iki vapuru çarpıştı 
Cumhuriyet vapurunun ön tarafı hasara 
Uğradı. Erzurum 
Vapurunun direği 
Kırıldı 

Dün sabah saat 9 da limanda bir 
müsademe olmu§, neticede Denizyol
ları idareaine ait Erzurum vapurunun 
arka direği kırılmıttır. • . .. 

Öğrendiğimize göre, hadıse §Oyle 
olmuıtur: . 

Erzurum vapuru Karadenız poıta
aını almak üzere Galatada bir numa
ralı rıhtıma yana~ırken, alt kısımda 
bağlı duran gene Denizyolları idare
sinin Cumhuriyet vapuruna çarpmıı
tır. Bu kaza., auların akıntısı ve o sı
rada köprü İ•kelesine yanatmakta o
lan Kalamı§ vapurunun manevra ya
par vaziyette bulunması yüzünden 
vukua gelmittir. 

E&asen, rıhtımın bu kısmı çok dar 
bulunduğu için li.yikile manevra yap· 
mak mümkün olamam•ştır. 

Cumhuriyet vapurunun öndeki bas
ton direği, Erzurum vapurunun arka 
grandi direğini tutan iplere takılmış 
-ve gemi rıhtıma doğru abanınca İp .. 
ler kopmuştur. Bu suretle, iplere bağ. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
Erzurum vapurunun yıkılan 

direkleri 
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T~RIHI TEFRiKA: 127 

ittihat ve 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 

Her hakkı mahfuzdur. 

Terakki! 
BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Yazan: A. C. 

Dr. Bahaeitin Şakir Begin Yusuf 
• 

I zzettin beye yazdığı mektup 
Ahmet Riza beyin Mısır seyaha

ti, kulunuzun lstanbul seyahati ve 
müteakiben Bulgaristan, Romanya, 
Bosna Hersek'te mevcut şubeleri 
teftiş ve tetkik ve itayı malumat 
hususatı, bilahare vuku bulacak 
lsvicre ziyareti gibi te~ebbüsatı Os
man'lı Terakki ve ittihat cemiyeti
nin nele:e muktedir olduğunu ya
kında gösterecektir. 

Kulunuz bir haftadan beri bu
rada bulunduğum için şuabatı ce
miyete lazımgelen hususları tesvi
ye ettim. Mümkün ohaydı bunları · 
Zatı üstadı ekremilerine 'ifahen 
arzelmek isterdim. 

Saltanatı Osmaniyenin büyük 
varislerinden bulunan zatı neca
betpenahileri bu hallere ve teteb
büslere kartı seyirci kalamıyacağı 
tabii o'duğundan cemiyet namına 
metalibi atiyenin is' af buyurulması 
m islirhama memuıı edildim. Ce
miyetin umuru idaresi dört reisin 
elindedir. Ahare fuyuuna meydan 
verilmiyeceğini efendimize cemi
yet namına taahhüt eyleriz: 

1 - Cemiyetin matbaasını tev
si etmek ve devlet ve milletin sa
adet ve seli.metine sarf edilmek ü
zere ya her ay cemiyete muayyen 
bir tahsisat gönderilmesi ve yahut 
bir miktar ianede bulunulması; 

2 - Devlet ve milletin selamet 
ve saadeti için gayyurane ve feda
kii.rane arzı hizmet edenlerden 
vazife esnasında hapse ve nefye 
düça: o'acakların, yani siyasi müt
tchimlerin, saltanat nöbeti efendi
mize geldikte affını temin ve onla
rı himaye etmek; 

J - Metveret usulünün tesisini 
ve kar.unu esasinin tatbikini vait 
buyurmak.,, 

Doktor Bahattin Şakir Beyin Yu. 
suf İzzettin efendiye yazdığı bu 
mektuptan anlaşılıyordu ki Şehza
de onu huzuruna kabul etmemitti. 
Yusuf izzettin efendinin sarayı da
ima Abdülhamidin casusları tara
fından tarassut altında bulundurul
duğundan ve Bahattin Şakir bey i
se Avrupada Abdü1hamide kartı 
çalışan maruf Jön Türklerden biri
si olduğundan, he~ ne kadar kıya
fetini tebdil ederek gitse bile, gene 
te his edi'mesi tehlikesi mevcut 
olduğundan Yusuf izzettin efendi 
doktoru görmekten vazgeçmeğe 
mecbur olmuttu. Hatta yalnız ka· 
bul etmemekle kalmamıs, onun 
lstanbula gelmesinden do.layı çok 
korktuğu için c!·oktorun bu hareketi 
ni çocukluk tavsif etmişti. 

Doktor Bahattin Şakir beyin bu 
son müracaatine Yusuf izzettin 
e endinin ne cevap verdiği malum 
değildir. Fakat doktor Bahattin 
Şakir beyle Yusuf izzettin efendi 
arasındaki münasebatın meşrutiyet 
ten sonra da devam ettiği nazarı 
dikkate alınırsa, bu münasebatın 
hiçbir zaman inkıtaa uğ;-.amadığını 
kabul etmemiz lazımgeliyor. 

cuma günü kumandan cuma nama
zından çıkarken tabancasını çeke
rek kumandam çenesinin sol tara- . 
fından yaral .iı. Mermi kuman
danın beynine kadar nüfuz etti ve 
bu zalim kumandan aldığı yaranın 
tesirile 20 dakika sonra öldü. 

Naci efendi tabii derhal yaka
l!ı.ndı. Cesur ve kahraman a:!cada
şımız isticvap edildiği zaman: 

- "Ben arkadaşlarımı zulüm
den kurtardım., Allahın emrile Os· 
manlıların istirahatleri için küçük 
bir hizmette bulundum,, sözlerin
den başka hiçbir şey ifşa etmedi. 
Yalnız ağzından: 

- Daha çok matemler görecek
siniz!,, ihtarını da kaçırdı ki bunu 
söylemesi hiç muvafık değildi. Her 
ne ise, kat'iyyen ümit edilmediği 
halde şu veçbile bir muvaffakıyet 
kazanmamız pek büyük biı• şeydir. 
Teşekkül eden divanıharp Nacinin 
idamına karar verdi. Mabeyin ifa
desini ve mazbatasını istiyor. Na
cinin müebbet kürekle yakayı sıyı
rabileceğini zannediyorum. 

Türklerde böyle birkaç yüz ha
miyetli olsaydı, işlerimiz ne kadar 
gü7el giderdi? Bir hamiyetli daha 
ele geçirirsem bir kişiyi daha öbür 
dünyaya göndereceğim. 

Şim<lı duşünülecek bir nokta var. 
Zavallı Nacinin çoluğu, çocuğu ne 
olacak? Ben dün kendilerine biraz 
para gönderdim. Arkadaşlarla be
raber onları beslemezsek çok fena 
olacak. Bendeniz hisseme düşeni 
yapmağa çalışacağım. 

1323 senesinin böyle muvaffakı. 
yetle girmesini falıhayir addediyo. 
rum. Şimdilik benim için bir tehli
ke yoktur. lle;1ide çıkarsa bilmem. 
Yaptığım hareketin muvafık olup 
olmadığını ve devamının tasvip edi 
lip edilmiyeceğini bendenize yazı
nız. Efkarı umumiye lehimizdedir., 

Hamdi paşanın katline dair olan 
ikinci mektupta ise aşağıdaki taf
silat \'erili yordu: 

" Geçende acele olarak takdim 
ettiğim arizeda bahsettiğim vu
kuat şu veçhile cereyan etınittir. 
Şubatın yirmi yedinci salı günü 
muhterem Naci ve bir refikimiz be
raber olduğu halde ahvali görü•ü
yor ve deı ti eşi yorduk. Naci kuman
danın herhalde vurulması lazım
olduğunu ve kendisine çok defalar 
iylik ettiği halde bile, umuma karsı 
ola!l h3 inane ve zalimane halleri~
den do1ayı onu vurmak istediğini 
söyledi. 

Ben Nacinin bu sözlerine verdi
ğim cevapta meselenin düşünülme 
si icap edeceğini ve yalnız kuman
nın değil, daha bazı kimselerin i
damı muvafık olacağını anlattım. 
Bım':'n üzerine bizim hoca efendiye 
de hır kere danışmağa karar ver
dilr. Burada bizim bir hocamız 
vardır ki şeı.'i işlerde bize çok iyi 
nasihatler verir. 

Bunun üzerine gidip hocamıza 
danıttık. O da kumandanın katli 
caizdir fetvasını verdi. idam hük
n;ünün infazı için münasip bir va
kıt beklenmesini ve fırsat gözetil
mesini kararlaştırdık ve ayrıldık. 

- Bitmedi-

HAR i Cl--HA-B ERLER 
Sar me'!elesi 

Fransız gazeteleri Hitlerin 
nutkuna ne diyorlar? .. ··"· . ' 

Sarrebruck'ta Nazi aleyhinde yapılan 
nümayişlere 100,000 ~~işi iştirak etmiş 

PARIS, 28 (A.A.) - Röyter a
jansı muhabirinden: 

Fransız matbuatının, dün M. Hit
lerin Sarre için söylediği nutuk hak
kındaki fikri, Paria gazetelerinin bi
risinin yazdığı gibi ıu cümle ile hü • 
lasa edilebilir: 

"İyi söyledi. Fakat şimdi sözler • 
den aonra yapılacak olan hareketle
ri bek.liyelim.,, 

Reuter ajansının muhabirj, M. 
Hitlerin nutkunun, bu aefer, daha yu. 
muıak bir tekilde olduğunu da ilave 
ediyor. 

Fakat, M. Hitler, bu aözlerj evvel
ce de söylemiıti. Bunun için , Fran -
sa, ~üpheli bir vaziyette kalmakta de
vam ederse, buna. hayret etmemeli -
dir. 

Diğer taraftan, Fransız gazetele
ri, Fransanın Almanyaya karşı fena 
ve gizli bir niyeti olmadığını yazmak
ta, daha iyi bir anlatma sayesinde 
iki memleketin münasebetleri düzel
diği takdirde, soğuk vaziyetinden vaz
geçmeğe hazır olduğunu ilave ebnek
tedir. 

Fransa, Almanya tarafından şar. 
ki Avrupa paktının imzalanması ve 
Almanyanın milletler cemiyetine dön. 
mesi gibi yapılan vaitlerin tutuldu~. 
nu teyit edecek hareketler bekle • 
mektedir. 

BONN, 28 (A.A.) M. Hitler, ya
nında doktor Göbel& , Alman matbu
atı müdürü doktor Dietrih olduğu 
halde, dün tayyare ile Ren eyaletin
den ayrılmış, ve halk tarafından şid-

Korna gürültüsü 
İngilterede şoförlerle şid
detli bir mücadele açıldı 

LONDRA, 2S (A.A.) - Londra gaze 
tel eri 27 / 28 gecesini "ıüküt gec:eıi,, 
olarak' tavsif etmektedir. Filhakika, 
nakliyat nazırırnın emrile, saat 23,30 dan 
itil>aren Çering Kn>u (Charing Crosı) 
etrafında be, millik bir daire içinde, oto 
mobillerin korna çalm:ılan yasak edil
miştir. 

Şimdiki halde, polislerle bu emrin ak· 
sine hareket edenlere sadece ihtarlarda 
bulunmaları emredilmi,tir. Londralılar, 
şehirlilerin uykularını bozan gürültülere 
karşı mücadeleyi ve yapılan gayretleri 
çok müsait bir şekilde karşılamaktadır
lar. Bunun aksine hareket edenlerden 
şiddetli para cezaları alınacağı zannedil
mektedir. Korna gürültülerinden başka, 
otomobil ve motoıikletlerin çıkardıklan 
motor ve daha başka gürültüleri de a
zaltmak için tedbirler alınması düıünül
melrtedir. 

Avusturya polisi 
--o--

Hükumet mevcut polis 
kuvvetlerini kafi görmeyor 

LONDRA, 28 (A.A.) - lngiltere 
hükUmetine bu hususta henüz bir mü .. 
racaat yapılmamıı olmakla beraber, 
Reuter ajansıncn haber aldığına göre, A .. 
vusturya hükümeti, büyük devletlere 
müracaat ederek, HükUmeti tutan ayn 
askeri teşekküllerle Heimweh'lerin bir 
kısmından daimi ve yardancı bir poliı • 
kuvveti teşkili için müsaade iıtenliıtir. 

Amerikad sağnak 
DALLAS, (Tekaaı) 28 (A.A.) 

Galveston' da müthiı bir sağnak olmuı
tur. Maddi zararlar çoktur. 

1 detle alkışlanmııtır. 
Sarre'daki nümayif 

SARREBRUCK, 28 (A.A.) - Da.i
ly Telegraphe'ın muhabiri Sarrebruclr 
hal kınrn Hitler nümayitinin fena bir 
tekilde tertibinden dolayı istikrah duy 
duğunu bildirmektedir. 

Filhakika halk, M. Hitlerin nut • 
kunu dinleyebilmek ve sıhhi sebep -
!erden dolayı M. Von Papenin söz 
söyliyemiyeceğini haber ala.bilmek i
çin beş saat beklemek mecburiyetin
de kalmıştır. 

Sosyalist gazeteler, nazi aleyhta
rı nümayi~inde bulunanlann ıayııı .. 
nı ı00.000 olarak tahmin etmekte -
dir. 

Von Papen neden nutuk söylemedi? 
SARSARBURK, (.Sarrebruck) 28(A. 

A.) Havas ajansı muhabiri bildiriyor: 
M. Von Papen (Yon Papen) in evvel 

ki gün Hrenbraytstayn ( Chrenbreibts
tein) de nutuk söylemesine mani olan 
hastalık hakkında mumaileyhin köşküne 
civar olan W allerfangen ıakinleri sabık 
BaşvekiJ muavini cuma günü gezerken 
ve tam sihhatte olarak gördüklerini be· 
yan etmektedirler. 

Gazlı bomba 
SARBRUK (Sarrebruck) 28 (A.A.) -
Evveli•i gün Sulzbah'da cereyan eden 
tezahürat esnasında, bazı emniyet me
murlarının oturdukları masaya doğru 
büyük bir gazlı bomba atan iki Nazi tev 
kif edilmiştir. Tezahürata iştirak eden 
Sarlılar ı30 tren taıımıftır. Sardaki Fran 
sız gümrükleri müdürlüğü hiç bir hadi
.., kaydedilmediğini bildiımektedir. 

Amerikada 
Kalkınma davası 
M. Roosvelt ile ş'.ddetli 

münakaşalar oldu 
VAŞiNGTON, 28 (A.A.) - Dün öğ

renildiğine göre, milli kalkınma müesıe 
ses.inin tensi ki için M. Ruzvelt { Roose .. 
velt), Conson (Johnıon) Riçberg (Rich 
berg) ve Perkinı aralarındaki münakaşa 
lar matbuatın evvelce kaydettiğinden 

çok fazla hararetli olmuştur. Bununla 
beraber M. Conson'un bu defa da davayı 
kazandığı anlaı:lmaktadır. 

M. Riçberg pazartesi günü reisicum
h;ıra. bir plan tevdi etmiştir. Bunu hara
retli bir münakaşa takibebni, ve reisi
cumhur, fikirleri teskin için, kararın ta ... 
Jikini ve M. Conıon'a da mezunen Avru 
paya bir seyahat yapmasını ve bu fırsat 
tan istifade, vaziyetin istihsali için Avru 
pa memleketlerinde takip edilen usüller 
hakkında tetkiklerde bulunmasını teklif 
eylemiştir. Bundan münfail olan M.Con
son hiç bir merasime lüzum görmeden 
dışan çıkmıt vo reisicumhura yazı ile 
istifasını göndenniıtir. 

Bundan sonra reisicumhurJa aralann• 
da teati edilen mektuplar Üzerine M. 
Conson istifasını geri .ılmıttır. Fakat bu 
nun hangi ıerait içinde vaki olduğunu 
söylemek mevsimi-izdir. 

Boyabatta petrol 
SiNOP, 28 (A.A.) - &yabatta 

bulunan gaz madeninin vazi)'etıni tet .. 
kik ebnek ve aondaj ameliyesı yap • 
mak Üzere gelen fen heyeti mahalli
ne gibniıtir. 

Japonya demir alıyor 
VAŞiNGTON, 28 (A.A.) - Ticaret 

nezareti, temmuz ayı zarfında ihraçedilen 
155,812 ton parça demirden lOı,293 to
nunun Japonya'ya ihraç edildiğini bildir 
mektedir. 

--- + -:;:__-...:;:. ___ ·_ ·-~ 
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'":-.. ~ ·: . ~·. . . "·· .. ' .. DAl(i 
Sporcularımız · Odesada 

3-O galip geldiler 
ODESA, 28 (!tfilliyet) - Spor heyetimiz Harkoftan OdesaY 

geldi. Burada yaptığımız maç çok hararetli oldu. Stadyom Türk• 
Sovyet bayraklarile donatılmıstı. Sporcularımız halk tarafından Ço 

samimi bir surette alkışlanmıştır. 
Mutat meııcuimden sonra oyuna başlandı. Birinci devrenin 25 C 

30 uncu dakikalarında sağdan gel en iki güzel pası Rasih yerinde şiil 
larla ;ehimize iki gol kaydetti. 

Devrenin sonlarına doğru üçüncü golümüzü de Rasih atmağa md 
va/lak oldu. 

ikinci devre Odesalıların hakimiyeti altında geçti ise de bir neti 
vermedi. Oyunu 3 - ·- O kaz.andık. 

Gümrüklerde resim cezaları 
'ANKARA, 28 (Telefonla) - Gümrük ve inhisarlar vekôleti 13 

senesi şubat nihayetine kadar tahakkuk etmiş her nevi gümrük res' 
cezaları kayıtlarının silinmesini gümrüklere bildirecektir, 

Nafıa Vekili Ali B. Ankarada 
Ji. 

'ANKARA, 28 (Telefonla) - Nafıa vekili Ali Bey bu sabah 
Vekôlet erkanı tarafından karşılandı. 

M. Voroşilof askeri heyetimizi 
kabul etli 

MOSKOV A, 28. A.A. - M. V oroşilof, dün F ahı ettin ve Muzaffer 
Paşalarla Nuı i Beyi kabul etmiştir. Atafcmilitcr vekili Enver Bey he• 
yete ralakt etmekte idi. , 

MOSKOVA, 28 A.A. Fahrettin ve Muzaffer Paşalarla Nıırl 
Bey dün Kızı/ordu erkanı harbiye reisi M. Krestinski ile Moskoııa al· 
heri mıntaka kıtaatı kumandanı M. Egorof'u ":? sonra Moskova Soıl' 
yetini ziyaret etmişlerdir. 

Ziraat Vekilinin 
Tetkikleri 

ARTIVIN, 28 (A.A.) - Ziraat Ve
kili Muhlis bey dün buraya gelmiş kasa 
ba haricinden kaza erkanı ve halk mü
messilleri tarafından istikbal edilmiştir. 

Vekil bey Cnmhuriyet Halk Fırkası 
binasında sıhhat ve ziraat vaziyetiyle 
mevcut bakır fabrikaları hakkında malü
mat alnuşbr. Müteakiben hükümet dai
resini gezmiş ve bu sabah Ardahana ha· 
reket etmiştir. 

Ankarada elektrik 
saatleri 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Anka· 
ra. elektirik şirketi eylül birden itibaren 
tek safhalı elektrik saatleri için müıte
rilerinden kira bedeli olarak ayda on bu 
çuk kuruş almağa baılıya.cağnu Nafıa 

Vekaletine bildirmiştir. 

Leh komünist teşkilatı 
feshedildi 

V ARŞOVA, 28 (A.A.) - Komüniıt 

teşkilatı feahedilıniştir. 20 kişi tevkif o-
lunmuştuı-. 

Bir vapur oturdu 
LONDRA, 28 (A.A.) - Düıeı Of 

Devonşir (Ducheas of Devonshire) va
puru Sidma.vz (Sidmouth) açıklarında 
karaya oturmuıtur. Yolcular derhal 
tahlb'.e edilmişlerdir. 

Korada bir tren kazası 
SEUL, 28 (A.A.) - Kora'nın cenubi 

ıarkisinde Gen.an civannda Sinho Ku; 
•eİ'ye giden bir tren yoldan çıkmıı, 3 ki-
ti ölmü,, 42 kişi yaralanınıttrr. . 

Vagonlar devrilmiı ve kiyutokusen 
nehrine düşmüşlerdir. Bu faciayı tethiı
çilerin yaptığı zannolumnaktadır. 

Bir hapishanede isyan 
ŞATTANUGO, (Chattanoogo - "fefl' 

neasee) 28 (A.A.) - 11 mahpus iıY~ 
etmiıler, bütün gardiyanları hapaed'.'!,,, 
hapjshanenin diğer memurlannın a~·- ' 
oldukları ateşe rağmen kaçmı§lardır· 

Belçika milli bankasındş 
BRÜKSEL, (Bruxelles) 28 (A.A.) ~ 

Belçika milli bankasının dünkü he.re~ 
umumiye içtimaında, banka müdiiru şl· 
Lui Frank (Loui Franck) Belçikanın .r 
tın esasına sadık kalacağııu, son ırn»' 1 

islahatın hiç bir inflasyonu intaç eıııı'" 
mekte olduğunu söylemiştir. Bugü".dj! 
itibaren bankanın iskonto fiyatı Y~~ dı: 
üçe ve kabul edilen çekler için de yuı 
iki buçuğa indirilecektir. 

lrlandanın birliği 
BELFAST, 28 (A.A.) - Deyli ~:~. 

graf'm muhabiri, şimali lrlanda tar"'ı~I 
dan mavi gömlekliler reisi Jeneral O' el ~ 
fi (O'duffy) nin Ulster'e girmesi _rafl 
edildiğini bildirmektedir. 

Dublen'den bildirildiğine göre, Je;i' 
ral bu emri dinlemiyecektir. Jene ; 
"Birleşik mavi gömlekliler,, teşkilatııtlJJ 
lrlanda'nın birliği için yegane ümit ol 
ğunu söylemiştir. 

Bir kaşif öldü 
~ 

SIDNEY, 28 (A.A.) - Meşhur ıc#fı 
Sir Edgewarth Daird ölmüştiir. JVt'1g 
76 yaıında idi ve Shackleton'un t90~J' 
oeneleri kutup heyetine iştirak etmit 1 

Selamet ordusu büyü" 
meclisi 

şl 
LONDRA, 28 (A.A.) - Jenef r' 

Higgins'in halefini intihap etmek iit;J 
bugün Klapton ( Clapton) da toplaı>ll .• 
olan selamet ordusu büyük mecliaine 11 

tirak için dünyanın her tarafından v;· 
draya selamet teşkilatı mensuplan ı 
mektedir. 

Doktor Bahattin Şakir beyin 
yukardaki mektubunda bahsettiği 
Hamdi pa,anın katli hadisesine 
gelince, bu mesele hakkında eıas
lı bir fikir elde etmek için Terakki 
ve ittihat cemiyetinin Trabzon su
besi tarafından Parise gönderil~it 
olan mektupları tetkik etmemiz 
lazımdır. Bu mektuplara bakılacak 
olursa hakikaten Trabzon fubesi 
diğer tubelerden daha büyük bir 
faaliyet göste:miş ve daha ceıura
ne hareket etmittir. Abdülhamidin 
tiddetli tazyikleri oradaki tube a
zasını hiçbir zaman korkutmamıs-

L,--::-----------------------------------------::-'J EC EBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ 
Bulgaristanın Moıkov• 

ıefiri 
SOFY A, 28. A.A. - Sovyet Ru•~~ 

hükümeti profesör Mitafçef'in Bulgart 
tanın oM•kova sefirliğine tayinine rııd' 
\•afakat etıniıtir. 

tır. ' 
Trabzon kumandanı Hamdi pa

şanın katlini Pariste Terakki ve it
tihat cemiyetine bildiren iki mek
tup vardır. Bu mektuplardan birin
cisinde deniliyordu ki: 

" Fevkalmemul vuku bulan bir 
hadise üzerine şu arizamı acele o
larak takdime mecbur oldum. 

Cemiyetimizin 7 numarasına mu
kayyet Trabzon deposu memuru 
Naci efendi namında bir mülazim 
vardır ki kendisi tarikate müntesip 
bulunuyordu. 27 fubatta kendisile 
deı inden derine konuşurken lakır
dı icraat işlerine başlamak fikrin
de bulunduğumuza intikal etti. i
dam edilmesi lazımgelen birkaç 
kifi saydım. 

Bu mülakatımızdan sonra bu ce
sur arkadaş bir iki gün düşimmüş, 
taşınmıs ondan sonra. ben ise baslı
yorum ı:. diye bir pusu'a gö~derdi. 
Bu işe batlamanın ne demek oldu
ğunu o gün öğrendik. 

Kardetimiz Naci, 2 Mart 1323 

Amerikan otomobilleri 1 

lngiltereyi 
istila edecekler mi ? 

"Daily Mail,, den: 
Neuy".rk'tan bildiriliyor: 

. Am.erıkan °!omobil fabrikatörle
rı, lngılteredekı otomobillerden bey
gi~ kuvvetine nisbetle... alınan vergi 
mıktarıntn azaltılacagına dair gelen 
haberler üzerine Amerikada ha8'1 0 • 

lan ihracat teıebbilsluine fÜpheli bir 
nazarla bakmaktadırlar. 

Gümrük tenzilatı gelecek kanu -
nusaniden itibaren mevkii tatbika ko
nulduktan sonra lngilterenin Ameri
kan otomobil sanayii tarafından isti .. 
l?ya uğrayacağı korkusu bütün /ngi
lız sanayi mahafilini kaplamıştır. 

Bittabi Amerikan müesseselerin .. 
den hiç biri lngilterede hasıl olacak 
vaziyetten istifade için ne gibi haz.ır-
1.ıklard~ bulunduğunu şimdiden ifşa 
etmek ıstemez. Bu gibi planlar Det
roit'te ve Amerikanın sair ithalôt mer
ke;ı:lerindeki büyük fabrikaların sır/a
rıdır. 

yük kumpanya, e"'8en lngiltereye 
çoktan yerlermif bulunuyorlar. Bu 
kumpanyaların kendi ıubeleri ile re
kabete girifeoeklerine ihtimal uere -
bilir misiniz?,, 

Bu mesele hakkında fikrini aldt
ğım diğer bir mütehass111 ta ıu mü -
talead.Jt bulundu: "/ngiltereye fazla 
miktarda otomobil gönderen kumpan
yalar, lngiltere ihtiyacını fazla tah
min etmek hatasına düşüyorlar. Ken
di tahminlerindeki talep miktannı 
hiç bir zaman bulamıyacaklardv. 
Zaten lngilterede otomobil kullanan
lar arasında, beygir kuvueti ;yüksek 
arabalara karft merak gösterenlerin 
adedi yüzde on beıi geçmez. 450 
lngiliz lirası ueya daha fazla değeri 
olan otomobillerin fiatlarında yapı • 
lacak 7 /ngiliz liralık bir tenzilat 
/ngiltere halkını Amerikan mallan '. 
na tehacüme sevkettirecek kadar bü .. 
yük bir lark temin etmiyecektir.,, 

Amerikada lngiltere piyasasını İs· 
tilci fikri olnıamakla beraber /ngiliz
lerin günden güne otomobil merakı 
arttığı. ve bu temayülün Amerikan 
İstihsaltitını ve satışını fa:zlalaştıraca
ğı zannolunuyor. 

Amerikan otomobil sanayii bu in
ki§aftan İstifade etmeyi ümit edi • 
yor. 

Amerikanın tanınmış otomobil mü .. 
esseselerinden birinin ihracat 1ubesi 
"!emurlanndan biri bu mevzu üze • 
rı.nde gör~ıürken dedi ki: "lngiltere
nm Amerıkan olomobil sanayii tara
~ında? büy~k bir istilô.ya uğrayaca .. 
pı rıvayetı tamamile aaılsız ve yan
lıştır. Çünkü, Amerikan sanayiinin 
yüzde doksanını temsil eden üç bU .. 

ltalyada millet ve ordu 
ita/yadaki manevralar mÜnCllf?be

tile 
"il Corriere della Sera,, d":n: 

ltalyanın askeri manerJraları Ap- ı 
pennino mıntakalarında yapılmakta -
dır. Kral, Mıbsolini ile bu maneura 
meydanlarında bulunmaktadır. Bu su
retle ltalyan milletinin sempatisi ve 
ümidi bu orduya müteveccihtir. 

Bu maneuralarda, ltalyanın kara 
ve hava kuuuetleri teıkilatındaki in
tizamın ne kadar ;yüksek olduğu gö -
rülmüştür. 

Maneuraların askerlik noktai na
zanndan büyük faydaları vardır. Ma
neuralara iıtirak eden kıtaların bir 
kısmı, askerliğe yeni alınan sınıllar
dandır. Bu gibi kıtalar maneuralarda 
talim ue terbiye görürler. 

FQfist rejimi fU hakikati ifade edi
yor ki: Ordu müstakil ue münzeui 
bir unsur halinde bulunmuyor ue bü
tün ltalyan milleti ordu ile birleı -
miı bir vaziyet arudiyor. 

Müsellah kuuvetler, vatanın haya
tını ve nü/uzunu muhafaza eden en 
büyük bir unsurdur. Avrupanın bu 
müşkül IJaziyeti karşısında bulunan 
bir millet, ancak kendi kuuuetile is· 
tiklalini ve istikbalini kurtarabilir. 

Bu sene ordumuzun yaptığı manev
ralarda en modern cihazlar kullanıl
mııtır. Ordumuz yüksek maneviyat 
ile mücehhezdir. Askerlerimiz ta ço
cukluktanberi asker oluyor. Çünkü, 
bir ltalyan çocuğu, Baliltadan genç 
ltalyan kısmına l.le nizami asker sını
fına yetifinceye kadar askerlik haya
tını yaıamaktaclır. 

Mııssolininin Cenuvacla irat et· 

tiği bir nutukta fil tarihi ıö.zleri söy .. 
lemiıtir: 

"Altı bin senelik tarih bize kuv • 
vetli olmak lch;ım geldiğini öğretmif· 
tir. Kuvuetli milletler, sulh ;ı;amanla
nnda kendilerini saydırırlar ue dost
ları her tarafta çoğalır ue harpte her 
kese korku verirler. Zayıf milletler 
ise sulhta münzeui rJe mühmel ka • 
lırlar. Harpte de yıkılmağa, mahuol
mağa duçar olurlar.,, 

Bu münasebetle Musıolininin ordu
ya ne kadar ehemmiyet verdiğini yu
karıdaki sözleri isbat ediyor. 

Kuııuelli olmak, mütc-:auiz olmak 
manasında değildir. Kuvuetli bir mil
let, kendi hayatını kurtarır ue her 
sahada yapacağı inki§af için emin bir 
uaziyettc kalır, diyoruz. Zayıf millet
ler hem kendileri l)e hem de medeni· 
yet için bir tehlike teıkil ederler. 

Maltada İtalyan lisa· 
nına bir darbe 

"il Popolo d'ltalia,, dan: 
Malta adasında intiıar eden res

mi gazetede, valinin iki emirnamesi 
neırolunmuıtur. 

Bu iki emirnameye 11öre 1921 se .. 
nesinde Maltaya bahıolunan kanunu 
esasinin 13 ve 57 inci maddeleri tat .. 
bik edilecektir. 

Bu iki maddelere göre, bugünden 
itibaren gerek umum mahkemelerde 
ve 11erelı bütün resmi dairelerde l · 
tcdyıın liıanı kullıınılnuyaccıktır. /tal-

Ceneral Arthur öldü 
LONDRA, 28.A.A. - Umumi bar:: 

te lngiliz ordulan baıkuınandanı ı.ul d 
nan Ceneral Arthur 75 yaşında ofdııf 
halde bugün ölmüıtür. 

--""""'.--------....... !!!!!!!!!!!--,,,,,, 
yancan.ın yerine Maltız lisanı kulltı ' 
nılacaktır. _ JıP' 

Kanunların metninde ve resrnı _.ı .. 
relerde lngiliz lisanı, resmi lisan DP 

dolunmaktadır. .,. .,,, 
Manchester Guardian gazete•• Jil 

bCJfmakalesinde bu meoele hakklfl 
şu •uretle mütalea serdolunuyor '. ,. 

Maltayı Jtalyanlaştırmak istı~, 
fırkaya büyük bir darbe indiril"''' ci· 
tir. Bu fırkanın en mühim istinall 
hı mahkemelerdi. ·(} 

Mifsud (Maltanın eski baf~k'.1~ kabinesinin sadakatsizliği dolayt~• /~' 
Maltaya bahşolunan kanunu ""a>J ,.ı· 
giltere tarafından meriyetten kal. 

1
". 

mıştır. Kanunu esasinin muhteV;;',eır 
tına g&e, Malta adasında ilk rne 
lerde ancak Maltız ve /ngili:ı; (jsatl 

tarı tedri• edilecektir. • 
Mifsud, bu kanunu esaıiye m"" .. 

rız bulunmuş, bu suretle kanunıt e 
sasi ilga olunmuştur. 

11 
, 

lngiltere hükiimeti, kanunu es,, '* 
•İnin ltalyancanın kullanılm'!""' ,,.ıt 
na ait maddelerini tekrar merıyel 
lriine koymuştur. 



l:LE 
Belgrata doğru 

Ballcan notları 
~ Soiyaclan kalkınca Yugoslav
d~ lıııclııclu burnunuzun clibinde
ı."· Umumi harpte hudut talima
o/ Y~pılırken eli ayağı bağlanmıf 
daa!} ardan biri ele Bulgarlar ol
larfl~nclan, hiç değilse Sırbistan 
ı;11: •~da hayli yer kaybettikle
ııq, suphe yoktur. Bir Marsilyalı 

u aliiğa ebe diyebilir ki : 
roıt Solyacla enfiye çektim. Yu

;vyada aksırdım. 

11 '!-Prea ismi ile alay eclercesi
~lıagır giden trenimizle bir bu -

•~t sonra Sırbistana girdik. 
}' Çarıbrut ismine/eki ilk hudut 
r:fl?al~v istasyonu eskici en Bul -
bar •ını,. Şimdi Sırp olmuf. Aca-
4.ı/';:a!"en olmuş mu?. Orasını 
tqJ a bılir. Çünkü muahede hari
ı.::.rının çizdikleri hudutlar her 
QYrtı arı milletlerin han huducluna 
ha1ı·"Yor. Fakat kuvvet çok defa 

•kati örtüyor. 
fcı r 111foslavya, bariz surette Bul
~i ~•tane/an daha mamure/ur. Ara
'>ı aha iyi işlenmiş, köyler claha 
,~!azamdır. Lakin ne çok mısır 
" 

1fler.,, Anlaşılan buralarda mı-
r arıu rağbette. 

ılı,c1Dalıa Sırbistana girmeden hu
tiittı a .~akın bir yerele gelen Sırp 
ılı• rııkçüleri, sigara olup olma -
11 '1nı sorduktan aonra herkeste 
ed•kırclar para olduğunu tahkik 
rj (,l'.01 , yolculara imza ettirclikle
u .''er kiiğıclın kopyasını elleri11e 
b erz:?~· Yugoslavyaclan çıkarken 
llı~k agıttaki ecnebi parası nevi ve 
lıQ larında para çıkarmak hakkı 
le'/:'' Bilmem bizim hudutta böy-

ır usul var mı? ... "' . . 
'ol~Ülün Balkanda köylü kadının 
ıle, 11 bizcleki gibi birinci derece
dı 'i Orada tarlada çalışan ka
E:,ı ar, bizde ele öyle değil mi? ... 

ek/er nerede bilmem. 
Ilı Çaribrocl' elan Nif' e haclar ma
f~el~~ geçtik. Arazi kırmızı, ak
lar/ i'unefi bu sürü/mü, kırmızı 
Ilı' alara erguvani bir renk ver -
11 ''· Y emyefil ekinlerle bu renk 
e llÜzel uyu,muf. 

bj (Nif) e yakl~ırken genifçe 
6 1 

sayu takip ediyoruz. Doğrusu 
fllllrQ/<ınn. cografyasım unutmu
l>o'J:· Hantacla ~a bu ~erenin adı 
l>a( Tunanın bır ayagı. Sarp ve 
4a!'n k~yalarclan yapılmıf kıs
.. ç clagların aralarından bir ·•r 'b• İtib flı • ı akan bu su akıfl ve bakıfı 
ue ~rıle bizim Karaköy boğazını 

""karyayı hatırlattı. 
te Dü,ünclüm ... Bütün bu günler
fe g~~elerce geçtiğim ve daha ge-
10;eg~m yerler biz•mcli. Oralann 
rı b<lgı.nclaki dedelerimizin kanla
lıqj~kı çoktan kurumuftur. Lakin 
/y.;ıcr ha.abaların isimlerinde, ve 
ive kın clilincle Türklük seziliyor. 
ıle Y<ızık ! Bu güzel yerleri ne
ıcıı:; elden çıkarmışız. Ve elde tu
llQlı 'Yacakhk, niçin neaillP.rin kanı 

;-•na almıfız. 
fer en ne zaman Balkanlardan 
4cı,~e'!' idare edemeyip elden çı
bj1 ·~ emlakinin önünden geçen 
ive nıırasyecli teessürü duyarım. 
6;~ ~engin yerlermif buralan ve 

4 ne cihangir millet imişiz ... 
ıı,•11 ~upocla bıraktığımız yerle,.de 
llıi evlet kurulmuf.Bu yerleri kik kusurile kaybettik?! 
Itır~ llrııntuyu bırakalım. Atalan
llıı,/ kanlarile acıklı tarihler yaz

Qr, 

• • • 
ıli4,}ırr,:brocl' ela arabayı değiştir
ıle e erlelı banclajlarından birin. 
cırıı!_Qtlalı/ık varmıf, bir şey el eğil 

"'IQ ' l llı"f: C nızam yo elan menedıy0,.. 
a~...( eçtilı Prag arabasına amma 
trQtt ıla yerlefecek değiliz. Bel
f~ b ba,lıa bir arabaya geçece • 
~ en ~e dedelerimiz gibi olclu
~Yerı muhafaza edemiyorum. 
'cı,.,,.Q6kabahat bende değil. Ara-

QnJajıncla. 

}' "' . . 
~clulloslcrvya hududunda öm
~İr • en bir saat çaldım. Saatleri 
'<111 ~t geri aldık, karlı fey. in -
•e y.;P llırrba doğru seyahat et
lıı1q,. ''i,~an bir hayli kazanacak. 

17 ıle onun clönüsü var. 
l. k 1 • • 

1.q...,o arıta vagonunun çırağı da 
..__ M~allat olmuş, muttasıl: 

b;l>e 08YÖ bir duş almazlar mı? 
4 •oruYOr. 
~ tnaya bakıyorum yüzüm gö
"'- · '<llra el • ·ı nl _ "'l'a b egı , a aşılan cluş al-
l>aJt~ enden müstahak kimse 

'le ltb elgrad a el - .d. ir el ogru gı ıyoruz. Ge-
~aktQ ere kenarınclcryız. Günes 
il il fU d '/ ' ~ flitt · ag arın arclınclaki evi. 
11•~ 40 ı. A~ ela daha çıkmadı. }'al
~"ılıJt yh":~civ_ert ve şeffaf bir ay
•tıı se a a agaçların karaltıla • 

l?o•lov Çnteye yetişiyor. Tren y" _ 
8, Yada çabuk yürüyor. 

' memlekette köylerin bıle 
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HABERLERi 1 Günü. 

EKONOMi 

Lastik - deri 
ihtilafı 

)1 BELEDIY EDE 

Belediye 
intihabatı hazırlığı 

Komisyon dün raporunu 
hazırlamağa başladı 

Ayakkabıcılarla lastik fabrikaları a
raunda lastik ayakkırbılann deri ayak
kabılara rekabeti yüzünden çıkan mese· 
leyi tetkik etmek üzere teşekkül eden 
ticaret odası komisyonu nihayet dün 
tekrar içtima etmiştir. 

Komisyon dünkü içtimaında bu mese
le üzerinde tetkikatı ikmal edilmiş oldu
ğundan raporu hazırlamağa başlamış- l 
tır. Aldığımız ma1Umata göre dün aza-
lar arasında rey toplanmış ve son mü
talaalar alınmıştır. Netice hakkında kati 
bir ketumiyet muhafaza edilmektedir. 
Komisyon raporunu bu hafta içinde ida
re heyetine sevk ederek iktisat Vekale
tine bilrurecektir. 

Uıtik fabrikalan, ayakkabı sanayiini 
rekabetten kurtarmak için son konulan 
vergiden çok mütazarnr olduklarım hü
kiimete bilrurdiklsinden Ankarada bu 
komisyonun vereceği rapora intizar e
dilmektedir. Konüsyonun raporuna gö
re vekalet bu iki sanayi arasındaki mü
•azene teıi5i için kat'i kararını verecek
tir. 

Arpa geldi 
Dün Anadoludan Borsaya 210,000 

kilo arpa aevkedilmi§ ve hepsi satılmış
tır. 

Bulgaristanda tııton inhisarı 
Bulgariıtandan gelen malumata naza

ran Bulgar hükiimeti Bulgaristanda tü
tün inhisarı vücude getinnek için bir 
proje hazırlamıştır. Bu projenin kabulü 
muhakkak görülmektedir. Projeye na
zaran hükumet mevcut tütün finnalari
le anlatarak sigara ve tütün yapan fab
rikaları satın alacaktır. 

Japonlarla takas 
Japonlarla takas muamelesinin vilayet 

teki takas komisyonu tarafından ikmal 
edilmesi lıtanbul vilayetine td>liğ edil
miştir. 

Vilayetteki komi•yon bugünden iti
baren Japonlarla takas yapmak istiyenle 
rin muamele evrakını tetkike başlıyacak 
tır. 

Ergani bakırı --
C. Tahvilleri 
30 ağustosta çıkarılacak 
tahvilleri satın almak için 

şimdiden 

tehalük gösteriliyor 
Ergani bakır yolu istikraz tahvilleri

nin son tertibi olan C tahvilleri de 30 
ağustostan 30 eylüle kadar satışı devam 
edecek olan bu talıvilerin eylülün daha 
ilk günlerinde ıatılacağı kanaati vardır. 
Şimdiden büyük mali müesseselerde gö
rülen tehalük bunu göstennektedir. 

19 lira 40 kuruşa satılacak olan 20 
lira kıymetindeki C tahvillerinin de di
ğer tahviller gibi yüzde 5 faizi vardır. 
Bundan başka senede iki defa yapılacak 
ikramiye kefidelerinde 300 bilete ikra
miye iıabet edecektir. Bu ikramiyeler 
meyanında 30 ve 15 bin liralık ikrami
yeler de vardır. ikramiyeler her •ene 16 
temmuz ve 16 tetrimevvelde çekilecek
tir. 

Dunyarun her tarafına gönderilecek 
bakıra mukabil memlekete altın getire
cek olan bu hatta halk ta yerinde bir a
laka ve duygu göstermektedir. 

<it Bankasından alınan cetveldir) 

28 Ağustos 934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
l•tilır..ruı dahili 96 R 
1933 .Erı-.n; 96,25 ıhhm 17,75 
Unitürk 28.SS Mümeaail 48,85 

... il 27,40 .. il 47 .. 85 
,. 111 27,45 .. 111 49,00 

ESHAM 
lı Banka•• Nama 10 1 Reji kuponawı: 
,. ,, HamiJine 10 Telefon 
" ,, Müeaaia 105 Terkos 
TürL:iye CümhU- Çimento 
riyet Bankası 57 ittihat .ı.,.. 
T r•m•ay 35 Şark dey. 

2,40 
10,50 
18,SO 
12.ııo 
13,50 
ı.-

Anadolu Hjaae 27.30 t aBlya 
Şir. Hayriye 15.25 a.Şrk m.ecza 

1,55 
S,20 

ÇEK FiYATLARI 
Londra 628,50 Prai 19,13,50 
Parla 12,06 Belırat 34,83,50 
Nü•ork 80,50 Moa.ko•a J0,90 
Milin o 9,26,40 Berlin 2,04,50 
Cenevre 2,43,50 Vartova 4,20, 
Brülr.ael 3,38,75 Budapetl• 3,96,16 
Amaterdam 1,17.53 Madrit 5.81,50 
Atina 83,63 Bükreı 79.32,84 
Sof ya 65.35 Viyana 4.25 

NUKUT (Satıı) 
Kuru,. Kuruı 

20 F. Franaız 170 20 l.la•İ~r• 808 
1 Dolar 117 1 Pezeta ıs 

21 Kur. Çek. 106 1 Mark 49 
1 Sile. Av. 22 1 Zeloti ~0,50 
1 IAterlin 629 20 L•1 ıQ 

20 Liret 216 20 Dınar 53 
20 Leva 23 l '-

0

erno•İ~ -.-
20 F. Belçika JJS Al un 9.22 
20 Drahmi 24 ~'ec idiye ~.so 

1 Florin 83 Banknot 240 

damlarında Marailya kiremidi de
diğimiz kiremitlerden var. Belli ki 
balçık bol, tuğla harmanları çok. 

FELEK 

30 ağustos Zafer bayramı münaaebetile yapılacak büyürı geçit 
resminde hazır bulunacaklar için tribün hazırlanıyor • 

MAHKEMELERDE 1 Yeni paralar ne 
Dava edilen ve Zaman çıkacak? 
Edilecek gazeteler c h . t b d .. um urıye ayramın agu 
Müddeiumumilik tetkikat müş paralar çıkmış olacak 

yapıyor 

Müddeiumumilik matbuat tetkik bü
rosu bazı gazeteler aleyhine takibata, 
bazı gazeteleri de takibat yapmak ~ere 
tetkike başlamıştır. Haklarında adlı ta
kibat yapılmak üzere mahkemeye veri
len gazeteler Sava§ ve Hafta mecmuala
ndır. Savaı §8lltaj yapmak ouçile, Haf. 
ta da Ensari Bülent imzuile mark aley
hinde bir yazı yazmak suçile mahkeme
ye verilmiştir, Enıari Bülent namı müa
tean mork hademelerinden biri tarafın
dan da dava edilmiıtir. 

Ebedi abideler altında Eşref'm §Ürle
rini ihtiva eden bir şiir kitabı müellif ve 
tabii de müstehçen neşriyat suçile mah
kemeye verilmiştir. Görüş, iktisadi Haf
ta, Milli ticaret gazeteleri ile Doğru yol 
isimli bir kitap ta takibat yapılmalc üze
re tetkik edilmektedir. 

Talebe Birliği tarafından netredilen 
Birlik mecmuası da rubıatnamew hilafı
na siyasi neşriyat yapmak ouçile mahke
meye verilmiıtir. 

iki hırsız mahkOm oldu • 
Fatihte Niıranca caddesinde manifa-

turacı Muharrem Efendinin evine gire
rek eşyalarını çalmaktan ıuçlu olan Ef
tat ile Yu•ufun muhakemeleri birinci ce 
za mahkemesinde ikmal edilmiştir. Her 
~ki •uçlunun da bu hırsızlığı yaphklan 
aabjt olmuş, Eftadm 6 ay, Yusufun da 
7 ay müddetle hapsine karar verilmiştir. 

Hüviyet varakası olmadan 
abone kaydeden birisi 

lbrahim Necdet isminde bir adam Ti
rede Savaı isimli bir gazete için abana 
kaydederken görülmüı, kendisinde mat
buat kanununun tarifi veçhile hüviyet 
varakası bulumnadığı anlaşıltm§, hakkın 
da takibat yapıhnası için lstanbula gön
derihnittir. Bunun üzerine lbrahim Nec 
detten batka gazetenin sahip ve neşriyat 
müdürü sıfatile Apturrahman Şeref ve 
Daniş Remzi isimli iki kişi de mahkeme
ye verilıniılerdir. Birinci ceza mahkeme-

r 
1 

• 

Yeni gümüş, nikel ve bronz paraların 
ba11lması hazırlıkları ilerlemektedir. Ni
kel paralar için açılan müsabaka bir ay 
losaltılmışbr. Bu losaltma gümüş para
larla beraber ve yahut biraz sonra nikel 
paralann <la basılabilmesi içindir. 

Maliye Vek81eti günıüş paralann ka
lıbım beğenip beğenmediğini daba d...,,.. 
haneye bildirmemiştir. Çünkü kalıplar 
postada gecikmiş ve Maliye V ek81etine 
daha yeni gitmiştir. Darpha:1ede gÜmÜş, 
nikel ve bronz paralan basmak için 24 
makine itliyecektir. Her malône dakika
da 50 tane para bastığına göre darpha
nede paralar basılmağa başladığı gün 
bir dakikada 1200 tane, bir ..aatte ise 
72 bin tane para basılabilecektir. 

Paraların basılmMı iş.ile halita ve dö
küm itleri ayni zamanda yürüyecelc, 
darphanenin bütün döküm ocakları işle
tilecektir. 

yem paraların basılmasına eylül orta
larında batlanacak ve cumhuriyet bay
ramında da yeni paralar tedavüle çıkarıl 
ıruı bulunacaktır. Gümüı, nikel ve bronz 
paralann ayni zamanda tedavüle çıkarı
labileceği ümit edilmektedir. -·--

Hüseyin Ragıp Bey 
Roma büyük elçiliğine tayin edilmit 

olan Moskova büyük elçimiz Hüseyin 
Ragıp bey dün şehrimize gelnüştir. 

Yeni Moskova büyük elçisi Vasıf bey 
yakında Moskovaya gidecektir. Vasıf 
Bey dün Hüseyin Ragıp beyi ziyaretle 
bir müddet görüşmüştür. 

sinde bu muhakemeye başlanılmıı, Aptur 
rahman Şeref ve Daniş Remzi efendiler 
lbrahim Necdet efendinin kendi metDUT· 

lan olmadığını, kenruıine abana kaydet
mesi iç.in salahiyet te verilmediğini söy
Jemişlerrur. Muhakeme Tirede Müfit 
bey isminde bir zatın §Bhit sıfatile ve İs 
tinahe suretile dinlenmesi için baıka gü
ne brrakılmı§tır. 

iş Bankası sergisi 
Halkın rağbet ve alakasını celbetti ......... 
ft Bankasında memur adedi, aylıklar ve 

memurdan alınan it verimi ... 
lı Bankası sergisi dünde saat 11 den pavyonlarda seyircilere grafikler, iata-

gece 21 e kadar kesif bir halk kalabalığı tistikler ve saire hakkında halka izahat 
tarafından ziyaret eruldi. Serginin daha verecek memurlar bulundurulması lü
erken açık olduğunu zannedenler dıı ka zumunu ortaya koymuı ve dün öğleden 
pırun önünde birikmit bulunuyorlardı. itibaren her kısma hususi memurlar ika-
Kapılar açılınca sergi binası bir anda me edilmiştir. 
doldu. ilk ziyaretçiler arasında şehri- Bu memurlar, pnyonlara gelenleri 
mizdeki mühim ecnebi hankalann er- karşılamak kolaylık göstermek ve her 
kanı ile nümarlar ve sanatkarlar bulun- türlü izahat vermekle mükelleftirler. 
maktaydı. Dün ziyaretçilerin en ziyade banka ve 

Muallimler de gruplar halinde gele- • ıeker pavyonunda izahat almak üzere 
rek tetkikatta bulunmuılardır. müracaat ettikleri görülüyordu. Başka 

Sergiyi gezen maarif erkanı mektep pavyonda on yılın çalıtmalannı hülaıa 
talebelerinin toplu bir halde ziyaretlerini eden kitabeleri okuyanlar, kısa zamanda 
çok lüzumlu ve faydalı bulmuşlardır. başarılan büyük işleri toplu bir ht.lde gö 

Sergi tertip heyetine yapılacak müra- rerek alikalanrnakta, mücessem istatis .. 
caatlarla, grup halinde gelecek talebe- tikler grafikler hakkında jzahat iste-
Jerin sergiyi rahatça aezmeleri temin e- mektedirJer. 
dilebilecektir. Büyük bir mali müessesenin hayatında 

lı Bank&sı sergisi her işte meılekte pek kısa bir müddet addolunması icap 
halkı alakadar etmektedir. Pavyonlar eden 10 yıl içinde yapılanların pavyon-
her ya§ta kadın ve erkek ziyaretçilerle !arda büyük bir tevazula ifade edilmiş 
daima dolu bulunmaktadır. Bu vaziyet olması ise ayrıca nazari dikkati celp et-

Bugün fırka teşkilat, 
reisleri toplanacak 

Belediye daimi encümeni dün vali ve 
belediye reioi Muhittin Beyin riyasetin
de toplanarak, belediye İntihabatı hazır
lıklarile meşgul olmuştur. Dün sabahtan 
itibaren bir eylülde başlıyacak olan be
lediye i~tihabatı halka ilan edibneğe baş 
lamnııtır. Bazı mahallelerde davul çıka
rılmıı, bazı mahallelerde halk meydan
lara toplatılarak kendilerine laznn gelen 
izahat ve..-ilmittir. . 

Bugün fırka merkezinde, fırka teıkı
lat reislerinin iştirakile bir toplantı yapıl 
ması muhtemeldir. 

Simit yiyen azaldı 
Yapılan tetkikata nazaran lstanbulda 

oimit sarfiyatı azaİmıfbr. Bu yÜzden, bir 
~ok simitçi fırınlan dükkanlarını kapa
mıılr, bir kısmı ekmekçi hnnı olmuştur. 
Simit ıarfiyatımn azalmasına sebep, ga
leta denen kuru çöreklerin fazla satıl
masıdır. Halk daha ziyade galeta yemek 
tedir. Simit eokioine nazaran ucuzladığı 
halde tanesi altmış paraya ve hatta yüz 
parayadır. Halbuki tanesi yirmi para, 
30 paraya büyük galeta satılmaktadır. 

TahsilAt yo.una girdi 
Belediye tahsilatı son zamanlarda 

normal bir tekle girmiştir. Tahoilat yüz 
de 90 derecesinde muvaffak olmaktadır. 
Belediye memurlarının aylıkları bundan 
sonra teelıhüraüz verilecektir. 

Yeni biten apartımanların 
kiracıları 

Yeni yapılmakta olan apartmanlara, 
İnşaatın kurulması için hiç vakit g~
den, derhal kiracı konduğu görülmekte
dir. Halbuki yeni binalara iki ay kiracı 
konmaması oon hıfzıssıhha kanununda 
tasrih edilmiıtir. Bazı · ev sahiplerinin, 
lciracılarıru bir müddet için perdesiz o
turttuktan, bu suretle bir nevi hileye 
saptıkları da görülmüştür. Bu gibiler 
halckında takibat yapılacaktır. 

Kurşun kalemle tı.ıtulan zabıt 
varakaları 

Belediye cezırlan için tutulan zabıt 

varakalanrun kurşun kalemle yazıldığı 

ve okunmadığı müddeiumumilik tarafın 
dan belediyeye bildirilmiştir. Zabıt va
rakaları muntazam olmadığı için beledi 
yenin hakkı zıyaa uğramaktadır. 

50 Jirac'l.ın fazla belediye cezasına çar 
pılanlar hakkında ka bundan sonra ce
za kanununun 76 mcı maddea.inin tatbik 
edilmeııi tekarriir ebniıtir. 

Tamir edilecek yollar 
Y ollann dalıni tamiratı için belediye 

bütçeoinden 42 bin lira tefrik edilerek 
kaymakamlıklara verilmittir. Fakat bu 
paradan her kazaya bir sene için 5 - 6 
bin lira gibi az bir mikdar isabet etmiı
tir. Bu para ile bütün ihtiyaçların tem.in 
edilemiyeceği anlaıılmaktadır. 

lstanbul Avcılar bayramı 
Memleketin her tarafında olduğu gibi 

lstanbul avcılan cemiyeti de bir av bay
ramı yapmağa karar vermiıtir. Bayram 
7 eylül cuma günü yapılacaktır. Bayram 
yeri olarak anbarlı ve avcılar köyü tes
bit edilmİ§tİr. Bu bayram münasebetile 
o gün cemiyet tarafından köy çocukların 
dan 70 tanesinin de sünnet düğünleri ya 
pılacaktR'. 

lstanhul a•cıları bayram için hazırlan• 
maktadırlar. 

mektedir. 

Serginin, ziyaretçi üzerinde alaka u
yandırmayan hemen hiç bir tarafı yok
tur. Bir sigorta iotatistikle, bir tasaıTUf 
tablosu, bir İpek ;se kumıtJı nümunesile 
bir bakır külçesi ziyaretçinin dikkatini ay 
ni kudretle çekmektedir. Mesela bu arada 
banka da memur ranclımanının yiikseliıi 
ni de ayni alaka ile tetkik olunmaktadır. 

Banka pavyonundaki canlı mukayese
ler adedi 50 ye varan bankanın bugün 
671 memurla idare olunduğunu ifade et
mektedir. On yıl içinde banka memur
larının ra.1dmarunın artışı ile beraber ay. 
lıklarının yükseliıi arasındaki nisbet ise 
verimlerin maaşlann kat kat fevkinde 
arttığını göstennektedir. 1925 senesinde 
100 lira alan bir memurun bugün maaıı 
121 lira olmuı, yani maaı yüzde. 20 nis· 
betinde artım§ olduğu halde, ayıu mem'! 
run 1925 yılında yevmi randıman vaıatı 
si 60 muamele iken bugün 144 muamele 
ye yükıelmiıtir ki, ,ranclıman. yüzde 40 
nisbetinde yüksehnıf demektır. 
Eğer memurların randımam mütema

diyen artınasaydı ve makine tatbikatı 
olmasaydı, bugünkü geniı it ve muame• 
le hacmi m~vcut kadronun bir kaç misli 
memura ıhtıyaç haaıl edecekti. Memur 
~~şl"."ı.nın artıı nisheti, verimlerinin 
yukselışınden daima daha afağıda kal
mt§ ve bu suretle muamele baıına düıen 
masraf 1925 yılına nazaran hemen yan 
yarıya iruniıtir. 

Bu şekilde verilen izahatın ziyaretçi
ler Üzerinde uyandırdığı a1i.ka ise ayrıca 
memnuniyetle kayda değer. Kısa bir za
man evvel ayni yerde kurulmuı olan pa
nayırdan sonra her pavyonu bir dersha
ne yüksekliğinde olan serginin gördüğü 
coıkun alaka hem halkın memleketin ik
tisat işlerine kar,ı artan ali.kasını, hem 
de it Bankasına kar'ı itimadım gÖiter· 
meğe güzel bir vesile olmuştur. 

İstatistik faaliyeti 
istatistik bir memleketin veya 

bir müessesenin bünyesini, kuvve
tini ve enerjisini gösteren bir ba· 
rometrec/ir. Ancak bu barometre
ye bakaı·ak o memleketin veya o 
müessesenin, verim, ve yahut yap
ma kabiliyeti hakkında bir hüküm 
verilebilir. Onun İçindir ki ista
tastik yalnız sayı sayma, aclet il
mi değil, belki bu sayılardan bu a-
cletlerclen netice çıkaran bir tah -
lil ilmidir. 

Milattan on iki asır evvel Çin
de ilk tahriri nüfus yapıldığı za -
man o zamanki Çin beylerinin ga
yeai kuvvetlerini bilmek ve ona 
göre düpnana karşı koymaktı. 
Peygamber lsrail, Hfıt maiyetle -
rincleki kabileler ahalisini gene bu 
enclife ile saymıflardı. 

Roma asılzadeleri alacakları 
vergi miktarını tayin etmek için 
tebaalarının ocaklarını tesbit et -
mişlercli. 

Vakıa o zaman aranılan neti
celer basitti, maksat bir meçhul 
keşfederek ondan diğer bir meç
hul istihraç etmekti. Fakat bugün
kü istatistiğin aradığı şeyler claha 
vasi, claha zengin ve claha şümul
lüclür. Onun için hesaptan ve sa
yımdan yukarı çıkmış diğer bir i
lim olarak başlı başına bir alem 
vücuda getirmiştir. Onun için bu 
barometre şimdi yalnız maziye 
ve hale nazaran bir variyeti gös
termiyor ondan istikbal hakkında 
Ja neticeler çıkarıyor. Bir meııele
nin sebeplerini, illetlerini keşfe
diyor. 

Mesela, eğer dünkü ve bugün
kü nüfusumuzu bilirsek bunun te· 
rakki derecesini çıkarırsak, veli -
yat ve tevellüdat miktarını bulur
sak, ayni şerait devam ettiği mücl· 
detçe, hiç sapmadan istikbale claiı 
katiyete yakın bir ihtimal ke,fe • 
clebiliriz. 

Onun için istatistiği hesapla, 
cebirle, içtimaiyatla, iktiaacliyut -
la ve mevzuu bahsedilen meiele 
ve seraitin alakadar olduP-.ı ;,:..,_ 
lerl~ sıkı bir rabıtası vardır. Ve 
bir memlekette istati tı ı.: .... ni 
hakkile tatbik etmek için çok 
cleğ rli ve çok kıymetli unsurlar, 
kuv etli tahsil yapmış ve yeni ııir 
cereyanlarını daima takip etmiş 
kimseler liizımclır. 

T ürkiyecl e istatistik ilminin 
tatbikine yeni başlanmış olmasıno 
rağmen bu unsurların kafi dere -
cecle mevcut olcluğumı görmekle 
bahtiyarız. Belçikalı alim Mösyö 
Jakann telmizleri bu vaclicle ha
kikaten üstatlanndan lazım gele/i
ği kadar istifade ettiklerini gos
termiperclir. 

Bizcle istatistik müdüriyeti u
mumiyeainin henüz alh yecli sene
lik bir mazisi vardır. Fakat bu 
müessese bugün kendisinden yaş
ça kat kat üstün müesseseler Je
recesincle iş görmektedir. Müclıi -
riyeti umumiye sac/e istatiııtik iş/e
rile uğraşmıyor ayni zamu. .. ıJa hen 
clisine istikbalde lazım gelen un
surları yetiştiren bir mektep hiz -
melini görüyor. Bu müeaseseniıı 
son zamanlardaki neşriyatı bu -
nun güzel bir cleliliclir. Bu neşri
yat ciclclen 1ayanı dikkattir. Ci
han istatistik iilimleri tarafından 
ne,reclilen bütün yüksek ve teknik 
eserler lisanımıza tercüme eclil -
mektedir. Bu meyanda istatistik 
ve iktisadi barometreler, hayat 
pahası aclecli müf'irelerinin tanzi
mi usulleri, nüfus işlerinde nere -
ye gidiliyor? Nüfus nazariyeleri, 
Mısır nüfusu, nüfus artması ve zi
raat , sanayi ticaret, harp ve nü -
lus artması, ecnebi memleketler
de, Fransacla , ltalyacla, Danimar
kada, Lehistancla, Yunanistancla, 
Romanyacla istatistik te1kilatı ki • 
taplannı zikredebiliriz. Bu eser -
ler bi.ze müessesenin istikbali hak
kımla çok ümitler vermektedir. 

Mümtaz FAiK 

Limanlar umum müdürü 
Şileye a-itti 

Evvelki gün iktisat Vekaleti deniz ve 
hava müsteşarı Sadullah Beyle birlikte 
ıebrimize gelnüt olan vekalet limanlar 
umum müdürü Muhoin Naim bey dün 
Şileye gitmİ§tİr. Muhsin bey bu sabah 
Şileden ıehrimize avdet edecektir. Li
manlar umum müdürünün Şileye gitme• 
sine sebep vek8letten aldığı direktif üze
rine bu ıruntakada bazı tetkikat yapılma 
ıına lüzum görülmesidir. 

Aldığımız malUmata nazaran lıtan
bul limanının inkitafı için Ankarada 
müoteşar Sadullah Beyin riyaset; altın
da limanlar umum müdürü Muhain Na
im ve deniz ticaret müdürü Müfit Nec
det beylerin iştirakile teşekkül eden pN 

• jcyi tetkik komisyonu §ehrimizde tetkik
lerine devam edecektir. 
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ltalyada Almanca en sonra konuşulur - Garsonla 
bir dil çekişme.si - Avus-

turyadan lta yaya geçen topraklar üzerinde .•• 
Triyeste ltalyanlaşmaf;a çalışan yetli bir vazife değildir. Garsonun 

bir Alman şehridir. Bu şehirden dili çözüldü. En küçük teferruatı
ilk defa Büyük haııp başlamazdan na kadar yetmiş iki türlü makar
evvel Amerikaya giderken geçtiği- nayı almanca izah etti. Tavuk var. 
mi hatırlıyorum. Triyeste hakkın- Et var. Balık var. Şimdi garsonun 
da şimdi hatırımda kalan şudur ki almancası bize fazla gelmeğe b~
almanca bilmediğim için meram ladı. Almancayı az bildikleri hal
an!atamıyordum. Fransızca anla- de almanca konuşmakta ısrar eden 
mıyorlar. lngilizce hiç anlamıyor· müşterilerd- intikam almak ister
lar. Triyeste halkile görüşmek için mi~ gibi, ağız dolusu almanca du
behemehal almanca bilmek lazım- daklarınm arasından dökülüyor. 
dı. Şiilerden, Hayne'den mısralar mı o 

O zmandanberi almancayı me· kuyor, yemek listeaini mi anlatıyor 
ram anlatacak kadar öğrendim. pek belli değil. 
Fakat T. iyeste'de meram anlat- Garsona: 
mak bakımından bu lisan kıymeti- - Azıcık ta fransızca veya ingi-
ni kaybett;. T riyeste almanca ko- lizce karıştır, diyeceğim ama sıkılı
nuşmıyor. !üyük harbin başlama- yorum. 
sına takaddüm eden zamandanberi Bir şeyler ısmarlıyarak listeyi 
aradan geçen yirmi küsur sene i- izah bahsini kısa kestik. Triyeste' 
çinde T riyeste halkı kendi dilini de bu lisan meselesinde karşılaştı
unuttu mu? Hayır şehir Büyük ğımız vaziyet her yerde aşağı yu
harpte ltalyaya geçtikten aonra ve karı ayni idi: Kiınae almanca bil. 
bilhassa Faşist idaresinin iş başına miyor. Fakat seyyah ısraıı ederse, 
geçmesinden sonra ansızın herkes ansızın dilleniyorlar. Hemen 
İtalyanca konutmak mecburiyetin- şunu söyliyeyim ki bir çoklarının 
de kalmıştır. Triyestenin ltalyan- dillenmekten çok sevindikleri de 
!aşması F aşi. t idaresi için milli yüzlerinden anlafılıyordu. 
bir mesele halinde belirince, bu İ· Ancak bu İtalyanca k 
d k d . . h k ld onuşma 

a •e en ısıne ma sus ısa yo an bahsinde T riyeste' deki otomobil 
yürüyerek her şeyden evvel . al- kulübü umumi katibinin de nazlan. 
manca konuşulmasını memnuıyet masını garip bulduk. Bir m 1 
1 ld B . . d" k" d"" ese e 

a tına a ı. unun ıçın ı~ 1 ':'n için buraya müracaat ettiğimiz za-
denecek kadar yakın hır mazıde man hayretle gördük ki bir k d 
1 k b. h" • a ın 

a manca onuşan ır şe ır ansızın olan umumi katip, İtalyancadan 

almancavı unuttu. ba4ka bir lisan bilmiyor. Bu defa 
Bununla beraber, ltalyanlarm almancada, ısrar etmedik. Fransız

ıeyyahl~r.a kolaylık g~stermek hu- ca,ingilizce,s.onra alm~nca, isveç
su .... ı ... aı<ı arzuları, Trıyeste halkı- Norveç. Danımarka, Fınlandya Ii
nı almanca konuşturmamak husu- sanlarını ve türkçe ile rumcayı tec
sundaki azim ve kararlarına galebe rübe ettik. Bu dillerin hepsini de 
çalıyo o. Eğer seyyah almanca ko- biliyorduk. Anladık ki katip ital
nuşmakta ısrar ederse, yalnız se- yancadan başka bir lisan bilmiyor 
ynhlara mah:us istisnai bir kaide Ben de türkçe. ' 
olmak üzere ve her lisanla konuş- - O halde dedim müsaade edi
m. ğı tecrübe edip te muvaffak olu- nizde size şunu söyleyim: Siz bu 
namadıktan sonra almanc konut· vazifeyi yapamazsınız, sonra da bil 
mak caizdir.Almanca konuştuğum diğim tek bir İtalyanca kelimeyi 
yabancı dil!er arasında en iyi bil- talıiffuz ederek: 

ieim lisan deiildir.Bununla bera- - Graaiya dedim ve dıaarı çıkı-
ber, lisan et~d.ünü yapmak İçıİn her yordum. Umumi kltip bir t~rcüman 
t":1"afta bu dılı ~o?~ağa çal~~t~~· çafırdı ve bu vaııta ile anlaştık. 
Bır lo . antaya gıttık. ~n onu- Ertesi. gün sabahleyin T riyeste-
1'.1 :z:e ıtalyanca yazılı hır lıste ge- den hareket ettik. Asfalt yollar 
h Jı. mesafeyi kısalbyor. ltalyanın nere-

- Almancası var mı? dedik • sinde bulunursanız bulununuz, bir 
ltalyanca cevap vererek olmadı- günde memleketten çıkmak müm-

ğını söyledi. kiındür. Bu, ltalya krallığının kü-
- Batka dil bilmiyoruz dedik. çüklüğüne değil, yollarının iyliği
Garson almancayi bizden daha ne delalet eder. Sabah Triyestede 

iyi konu1tuğu için alman olmadı- öğle vakti Milanda, aktama da 
ğımızı bi~~yord?. Fr~nsızca tercü- C~_nov~ yolile ~ F~a~saya «eçmek 
me etmegı teklıf ettı. Ba,ımızı sal- mumkun oldugu gıbı. timale gide. 
lıyarak : rek, Avusturya veyahut ta lsviçre-

- Nein, dedik. (Almanca hayır ye gitmek te kabildir. 
demektir.) Triyesteden hareket ettiğimiz 

- lngilizce? zaman nereye gideceğimizi bilmi-
- Nein. yorduk. 
- lspanyol? Portekiz? - Nereyi beğenirsek aktama 0 • 

- Nein. Nein. Nein. rada kalırız, dedik. 
. A~tı~ sadık bir Fatist 11fatile va- Monfalcone, Latisana, Portogu-

ııfesını yapmıttı. Tr,iyeıtede al- ardo yolile Treviso'ya gittik.Bu fe-
manca konutmamak milli bir vazi- hirden evvel Piave nehri üstündeki 
fedir. Fakat seyyahın istediği dili büyük köprüden geçtik. Bu mınta. 
ko~uşmak ltalyaya çcnebi dövizi kalar Büyük harpte düten Italya 
getıreceğinden. daha az ehemmi- askerlerfoin mezarlarile doludur. 

Milliyet'in romanı: 66 

- Kızcağız helak olacak kimse
:ikleri yok ! Şunun bunun elinde 
kalacak. Acıyorum da. 

- Sana kaç lira borcu var? 
- E .. h .. epeyce .• Otuz kırk lira. 

kadar. 
- Sen bunu söylesene ! Hatice

nin helak olmasını değil, "paraların 
gittiğini söylesene! 

- Ne yapayım beyim? Ben de 
alnımın teri, yüzümün akı ile çalı
flYOrum. Bari paralarımı alınız! 

- Parası yoksa senin evinde 
kalsın,hiçbiri ödenemiyeceği zama· 
na kadar! Bunu mu demek istiyor
sun? 

- Öyle değil mi ya. Elin kızları 
borçlarını ödemek için bir yere 
kaçmıyorlar. Saçlarmı süpürge 
ediyorlar. 

- Kızın kaçı' itini ben dütünü 
nürm. Sen karıtma. Para işini de 
hukuk mahkeme•İne git, orası dü
şünsün. Alacak zorbalıkla tahsil e· 
dilmez. 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
Telefonu kaptı, kerhaneler ka

rakolunun komiser muavinini bul
du: 

-. Yed~.yaralı Hatice kaçmıf, 
dedı. Tabu yakalanacak. Size geti
rilince evine göndermeyiniz. Bana 
getiriniz. Belediye talimatnamesi 
var diye artık top yekun kerhaneci. 
lerin kavaslığını edecek değiliz! 
Anlandın mı muavin efendi! Ba
na getiriniz. 

- Beyim! Galiba kendi size ge
lecek. Dün ana karı ile kavga eder
ken işittim. Ben kısmatli (kısmıüd
li) reisine gideceğim. Hacıbayram 
r..amiindeki musafa el basıp tövbe 
edeceğim. Reis bana boğaz toklu
ğuna bir İf bulacak. Ben artık ~ah
pe1ik etmiyeceğim. deyip duruyor
du. 

1 
- ~yleyse demin söylediğim söz 

E'"e " ''"Qnm G "" .. k 
b

. · · · e. oruyorsun i hayat 
amba~ka bir fey. 
- Haklısınız beyim. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA. 29 1934 

r Öz dilimizle ) 
iş Bankası •.• 

"ili Bankası,, on bir yaşına girdi. 
Arkada kaJan bu on yıl bir banka 
için çok değildir. Bu kadar kısa bir 
geçmişi olan bankanın on yılda 
başardığı işler saymakla tüken
mez. 

Bankanın lstanbulda ilk kurul
duğu gün gözümün önüne geliyor. 
Bahçekapı ile Sirkeci arasında kü
çük bir hanın alt katına yerleşmiş
ti. 

Kim derdi ki bu küçük, gösteriş. 
siz hanın içinde gözlerini iş ve alış
verişe açan genç banka, on yılda 
yurdun her yanına dalbudak salıp 
bütün kazanç kaynaklarını avucu
nun içine a'tacak? 

Kim derdi ki adını sanını on yıl 
önceye kadar kimsenin bilmediği 
bir banka, oı:.taya çıkıp, gözleri ka
maştıran işler başaracak? lpekiş, 
Yüniş, şekeriş, kömüriş, kwnbara
iş, kağıtiş, şişeiş, ve daha buna ben· 
zer yarayıcı nice işlerin başında 
hep bu Bankayı görüyoruz. 

Galataı<arayda açılan sergi, iş 
Bankaı<ının yüz ağartıcı çalışkanlı
ğının. bilgisinin ve özenişli (1) is 
görücülüğünün (2) o kadar iyi bi~ 
örneği oldu ki, sergiye şöyle bir 
göz atmakla onun içine girdiği, ba
şına geçtiği, elinden tutup yürüttü
ğü bütün işleri çarçabuk kavramak 
kolaydır. Hiçbir iş, bu kadar verim 
li olmadı. Hiçbir varlık kendini bu 
kadar çabuk tanıatamadı,Güçlü Er. 
ges (3)lerinin ortaya çıkardıkları 
engellerin hepsini cqarak ayakta 
tutunabilen iş Bankasını Türkün 
kendi kurup kendi işletttiği bir 
banka olması bakımından da ele 
almak doğru olur. 

T üı•kün bankacılık yapamıyaca
ğını ileri süren kötü düşünceliler, 
bu patlak başarım (4)ları gördük
ten sonra inandılar ki Türkler en 
güç işlerin de açık alınla altından 
çıkabilirler. 

Artık, çekinmeden söyleyebiJi. 
riz: iş Bankası Gazinin binbir tan
gış (S)ından bir tanesidir. Bizde 
bugün her ne varsa o büyük varlık 
tan doğdu. ı, Bankaı<ı bu varlık
ların nasıl dışında kalabilir? 

M. SALAHADDiN 

8 numaralı pavyon 
Vakit gecenin saat yirmi biri.. bitmedi. Geberemedin, hala kar

Gülhane hastahanesinin bahçesin- tımda oturuyorsun. 
deki paviyonların birinin kapısının Hastabakıcılar İçeri koştular. 
yanında üç kişi oturuyor. Keskin ikisi de yere atılıp kırılan tabak kı
bir mehtap bahçeyi, ağaçları aydın- rıklarını toplayıp başka şeylerle 
!atıyor. Oturanlardan ikisi de be- meşgul oldular. 
yaz gömlekli. bi:<isi kadın, birisi Hastalar ;şi azıtmışlardı. Bi.ibir
erkek. ikisi de ha!tabakıcı. Üçün- !erine haykıra haykıra küfür edi
cüsü de arkadaşları... Paviyonun yorlar, hatta ara sıra hücum vazi· 
elektrik ışığı ile parı!dayan pence- yetleri alıyorlardı. Şaziye hanım 
resinden bir erkek sesi duyuldu: yavaşça dışarı çıktı. idare memuru-

- Sen benim hayatıma kastedi- nun odasına giderek telefonu açtı: 
yorsun. Başıma bu kadar felaket - Doktor bey 8 numaralı pavi
getirdin. Hain kadın, aşkım, emek- yon hastalarını görmek üzere liit-
lerim sana haram olsun. fen teşrif edin. 

Buna, gene içeriden çıngıraklı Doktor içeri girdiği zaman karı 
bir kadın sesi cevap verdi: koca, gözleri dönmüş, vücutları 

- Sus, batım ağrıyor. Bana iha- sarsıla sarsıla biribirlerine haykır· 
net eden bir e;ıkekle artık alış ve- makta devam ediyorlardı. Sarışın , 
rişim olamaz. mavigözlii bir doktor içeri giı,di: 

Hastabakıcı Cemil efendi arka- - Nasılsınız Nahide hanım .. 
d~ına yavaşça fısıldadı: - Ah doktor Bey bu adam beni 

- işte bunlar böyle .. Atk yüzün- öldürecek. 
den nevresteniye uğramışlardır. - ö 'dürmek kolay mı (erkeğe 
Karı, koca iksi de biribirlerini şid- teveccüh etti) öyle değil mi Müm
detle seviyorlar. Kıskançlık yüzün· taz Bey? 
den bu hale gelmitler. Doktorlar -Ah doktor bey bu hayattan 
bu hastalığın ismine bir şey diyor- kurtulmak için asıl ben ölmeğe ra-
lar ama hatuımda kalmadı. zıyım. 

Hastabakıcı Şaziye hanım da sö- Doktor soğuk kanlılıkla cevap 
ze karıştı : verdi . 

- Ben el'keğe daha fazla acıyo- - Ne münas.ebet, daha sizinle 
rum. Gayet hassas bir adam. Faz- Bomontide soğuk biralar içeceğiz, 
la okumuş, yazmıf, kıymetli bir şah alemler yapacağız. Öyle bir niyeti-
siyet. niz varsa vazgeçin. 

(Misafirlerine teveccüh etti) Ham Doktor böyle müsekkin sözlerle 
di Bey bu hastahanenin içinde hastalarının asabını birlilz yatıştır
şimdiye kadar neler gördük? Fa- dıktan sonra çıkarken gözünün uci
kat bunların hali doğrusu çok içi- le hemşire Şaziye hanıma işaret 
me dokunuyor. Deli desek deli de- etti. Genç kadın, dışarı çıkınca ona 
ğiller; fakat vakit vakit biri birleri- şu talimatı verdi: • 
nin üzerine hücum ediyorlan. Biri- - Bunlara birer tane börek ye. 
birlerinden ayrılmalarına imkan diriniz. Susadıkları zaman bromiir 
olmadığı için bir paviyonda bırakı- lü sudan ve:ıiniz. Yarım saate ka
yarlar. Bakınız bunlar nasıl hasta- dar uyurlar. 
!anmışlar. Erkek, kadından çocu- Biraz sonra Hemşire hanım has-
ğu olmadığı için karısının üzerine talara: 
züriyeti olsun diye birini almak - Size doktor beyin hediyesi. 
isteyince kadın, kıskançlıkla yolu- Diyerek tabak içinde getirdiği bö
nu sapıtmış, erkek te karısının bu reklerden birer tane verdi. Karı. 
halini merak etmiş, haftalanmıf. koca iştahla böreği yediler. Ozeri-

Paviyonun içinde t;ı.bak kı . .ılma- ne de bire;· bardak su içtiler. 
( 1) Ozeni~li - itinalı, (2) !• ~öru··cu··. B" t · · • ' ~ sına benzer bir gürültü oldu: ır saa sonra pavıyonun ıçın-

lük - faaliyet (3) Erges - rakip (4) d k" • d" · • K 
Başarı~ - muvaffakıyet ( 5) Tanı:ış - Allah belam versin, sağlık e ı rırtına ınmıştı. ıskançlık 

.. ~~M~':;-'c,_ı';'ze ... _,,~~:'7=;"'~~~,.......,.,.,Jı...;;s;:e,;;13.m;;;:;~e::;tl;;;e;,;Y:_;e;,;m:,;;ez olaydın. Bu yoğurt yüzünden hayat!arı zehir olan a•k 
-- = ha•taları sun'i bir uyku ile dinleni

Büyük kan fedakarlığına de.alet ı da çizilmi~tir. Meydana ge'ir gel- yorlardı. Hastabakıcı ar da odala-
eden bu abidelerin arasından ge- mez, oradaki memurların lıiri ya- rma çekilmis'.erdi. Gök yüzündeki 
çerken bu fedakArlığın mükifab nımıza geldi. Fransızca konuşarak ay muzdarip bir çehre ile, beyaz 
olan yerleri ltalyaya bağlamak j. dedi ki: gömlekli hasta.bakıcı ııibi paviyo-
çin aldıkları tedbirlerden dolayı - Geceleyin Venedikte kalacak- nun penceresinden sabaha kadar 
Italyaya hak verdik. sanız, garaj şu traftadır. Derhal onlara neza.ıet etti. -O. N. 

Treviso'dan sonra Mestere'ye oraya gidebilirsiniz. Yalnız gün- -

r günkü progra 
ISTANBULı . fu~ 
18,30: Fr.ı.nuzca. derı. 19: Plak. t9,30C 

muaiki net riyalı: (Ekrem, Rutcn,. ;,rııi 
Muıtafa Şeref, Necati beyler ve Vecihe, lıt" 
lııa hanımlar.) 21,20: Ajans ve bor•• baı,.r 
~.l 1..ı0: Sludyo caz vo tango orkestra••· 

••· " .., ~ l.I" ""• .. -t:> m. 21~ 
21 ,12. Orkestra konscrı (tagann:li.> .. -ı. ~ 

ı.Jaberler. 22,12: Orkestranın devaını. ~· 
biyat. 23,15: Dans tntUikiıi. 

686 Khz. BELGRA T, 437 m. ..bl f" 
20,10: Plik. 20,30: Musahabe. 21 ~ Jo of' 

nadan nakil. 23: Gaz.ete habeorli. - Rad1° 
kestrası. 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m. • ı9,,, 
13 - 15 Gündüz neıriyah. (Pl•k) fl O"' 

Vala muıikiai. 20: Univerı;.!te. 20,15: 
0 .,pr 

musikisi. 21: Konferanı. 21.15: Rorne_P;, 
1dsi. 21,45: cnni b:ıhja!er. 22: Tagann1·b,ı11 
Çift piyano He modern muıiki. 23: H• 
23,30: Kahvch11nc musikisi. 

Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. , ; 
k v·,.~ Avusturya akıamı . 21,20: Karıtı ~ oe••· 

sikiıi. 21,35: Musahabe. 21.40: Konıcr•n 
0 
~ 

mı. 22,05: Radyo orkestrası. 22,30: Pi1•0p.-' 
aikiai. 22.SO: Taıannili konser. 23,20: 
pli.klarr. 

Khz. Douschlandıender 1571 nı. dJ? 
21: Haberler. 21,10: Saar. ~l ,30: ~·•: 1" 

sehir,. iıimli temıil. 22,35: M.illi ne9rı1•~ 
Spiker müsabakası neticesi. 23,15: ti• ~it" 
23,25: Musahabe. 23,45: Haberler. 24: 
tahap pl&klar. 

175 Khz. MOSKOVA, ı714 m. rd.,r 
ıı,ıs, Sabah konHr; (pli.k.) ı2,t5' aı;.ıt 

habe. 18,30: Konaer. 22ı Muhtelif d 
neıriyat. 

832 Khz. MOSKOVA, (St.lio) 36ı "'" 
22,30: Danı muaikiıi. 
Khz. PRAG, 470 m. ti. 
20,10: Düo konaer • - Muaahahe0 S tJ.' 

MandoHn kuartet konıeri. - Musahab:: ~ 
Klarinet triyoau. 23,15: P..;.l•::" k:;.• ---~-

Y ENi NESRIYAT 

Kuran'dan iktibaslar 
Aaarı ilmiye kütüphanesi tar•:; 

dan nefredilmekte olan ilmi es# j1' 
serisinin dördüncü kitabı bu naJll 
164 aahife olarak intiıar etmittİ~'..ol 

Eseri yazanlar, Kur'anı ~ti. 
İngilizce ve hintceye tercüme ""e ~ 
sir aahibi Mevlana Mehıııet ..aj 
ile türkçeye tercüme ve tefsir ,_, 
Ömer Rıza Beylerdir. ıJ 

Kur'andaki dini, içtimai e,,.....~ 
ihtiva eden bu eıer on iki mephaıl"° 
rettir. 

lstiklAI savaşı nasıl o!dd 
M. Şevki bey tarafmdan lıtiklil "'f 

harebelerinin batından sonuna kads" '
çirdiği safhaları etrafile ve vuz.rh':J 
latan bir kitap neıredilmiıtir. !{ il' 
krokilerle de harekat istlkametleıi ~ 
mamile gösterilen bu kitapla ku. / 
muharebelerinin ne emsalsiz ıeraıt JI. 
bilinde cereyan ettiği kolayca anlatıl 
lir. istiklal savaıının ne demek ol~.~~ 
nasıl başlayıp nasıl bitirildiğini ol 
mek .istiyenlere tavsiye ederiz. 

H111ivut 
Holivutun 29 ağustos nüshaJI 

3: 
nümüzdeki mevsim filmlerinin ııı'4ı' 
zuları ile çok güzel resimleri '</C ,) 

son sinema haberlerini havi ol,.ı' 
intişar etıni~tir. 

Asrm umdesi " MlLUYı;:T " ıit· 

ABONE ÜCRETLERi ı 
geldik. Yakın zamanlara kadar oto- düzün kalacaksanız, beş liret mu
mobil ile Venedik teh:ine gidilir- kabilinde arabanız sabahın ikisine 
ken ancak Mestere'ye kadar yakla- kadar burada kalabilir. 

Türkiye için Hariç~çi' 
MÜZAYEDE İLE SA TJŞ 3 ayhiiı • , , , , • L.; K. Lıİ; 

Bebekt'e Cevdet f'aşa caddesinde 6 ,, • 1 , , • • • 7 so 14 ' 

şılıyordu. Son zamanlarda ltalya Gece Venedikte kalmak niyetin-
hükı'.imeti, Mestere'yi Venedik' e de olmadığrmız için beş liret vere-
bağlıyan genit bir asfalt yol yap. rek aldığımız bir makbuz mukabi
mıştır. Deniz içinden giden bu yol !inde arabamızı bekçilere teslim 
dokuz kilometredir ve bet dakika ettik. Sonra otomobil mahşerini an
da gidilebilir. Bu yol üstündeki e- dıran bu meydandaki arabaların 
leklrikli tranıvayların tekerlekleri plakalarını okuyarak büyük kana.
de otomobil tekerleği gibi lastikli- im Piazale Roma iskelesine doğru 
dir. Bunlar ray üstünde yürümü- ilerledik. Binden fazla otomobil i
yor; fakat kendilerini ha: ıeket et- le o gün Venediği ziyaret edenler 
tiren kuvvet, tıpkı tramvay araba- arasında, lngiliz, Fransız, Alman, 
larında olduğu gibi, yukardan alı- lsveç, Norveç, Felemenk, Danimar-
nıyor. ka, Mısır, Yunan. Bulgar, hülasa 

Mestere yolu, büyük kanalın u- her memleket arabası vardı. IS-
cunda Piazale Roma iskelesine ya- T ANBUL plaka.sile Türkiye de 
kın bir yerde bir meydanda niha- temsil edildiğinden Avrupa mem
yet buluyor. Otomobil ile buradan leketlerinin kolleksiyonu tamam
ileri gidilemez. Beyaz çizgiler ile lanmıftı. 
her otomobilin duracağı yer bura- A. Ş. 

- Göreyim seni, o zavallılara 
iyi muamele et. Dütün ki sen na
sılsan onlar da bu memleketin bi
rer evladıdır. 

Kısmıadli reisi, yedi yanalı Ha
ticeye bir yer bulamadı. Hatice de 
kendisini yanına alacak bir erkek 
bulamadı. Talimatname mucibince 
borçlu olduğu eve teslim olundu. 
Eğer batka kerhaneci kadın çıkıp 
borcunu öderse o zaman onun evi 
ne ciro edilebilir. 

Reis akatm geç vakte kadar dai· 
resinde çalıştı. Gerek kendisinin, 
gerek muavininin sinirlerlİ yerle
rinden oynamıttı. 

- Muavin! dedi. Gel seninle 
bin k?~ye çekilelim. Bu aktam iç· 
mek ıslıyorum. Hem çok içmek. 
'? kadar ki .. Hiçbir fey dütünmiye
lım. Yahut baş bata içelim ve hiç 
konutmadan birçok şeyler dütüne-

Reisin böyle şey yaptığı yoktu. 
!im. 
Pek pek içse dört kadeh içerdi. O 
da ba~kaları teklif ederse. 

Muavininin de böyle bir geceye 
ihtiyacı vardı. Reisinin teklifini ses 
çıkarmadan kabul etti. 

Etlik • Palas yeni açılmıftı. Ost 
katı zengin ve adresi tatafatlı ho
vardalarla ne kadar dolardiyse alt 
katı o kadar tenha olurdu. Mermer 

döşeli geniş alt kat salonunda bir 
k?te!e ge~il:r. Etrafa bir göz gez
dırdıler. lkısı de çekirdekten poliı 
oldukları için bilmedikleri yoktu. 
Kartı k~ş~de ~ocasından gizli, ko
casının ıkı azız dostu ile gelen bir 
h~nım. Etrafına öyle kibirli, öyle 
yuksekten bakıyordu ki. Reis fı
sıldadı: 

, - itte uçurumun dibinde ayna
ya bakan bir insan. Uçurumun di
binde olduğu halde ayna ona uçu
ııumun üstündekileri dibinde, di
bindekileri üstünde gösteriyor. Haf 
tada sarfettiği permanganeti bir 
tek eczahaneden alsa seneye var
maz, o eczahane zengin olur. 

Yava,ça gülüştüler. 
Ötede dört küçük katip efleni

yorlardı. Belliydi ki aralarında pa
ra toplamıtlar, kırk yılda bir, bir 
palas sefası sürmeğe yetleniyorlar. 

Ortada bir yaşlı karı koca don
durma yiyorlar ve küçük torunları 
koşup oyııarken taşlıjta düşmesin 
diye rahat iki laf edemiyorlar. Bun
lar Etlik bağlarının kıt yaz oturan 
yerlilerinden olacak. Yemekten 
sonra serinlemeğe ve torıunlarını 
eğlendirmeğe gelmitler. 

Faize hanım, merdiven başında
ki yüksek sundurmada tanbur çalı
yor ve arkadaşı tatlı bir sesle eski 

Arifi Paıa yalısında mevcut müsta.. 12 ,, • • • • • • • 14 - 28 ,..,,,. 
mel keresteler ile bazı eşya açık art.. Gelen evrak geri verilmez.- Ptfüd~~ 

l'eçen nüıhalar 10 kuruıtur.~ Ga.zet• ,,. 
tırma ile 1 Eylül 934 Cumartesi saat matbaaya ait iıler için mÜdirİyete "'~ ,. 
15 de mezkU.r ya1ıda satılacağı ilan caot edilir. Gazetetrİ.iz Hi.nların me•'ul 1 

tini kabul etmez. 

olunur. - (2163) c::z::::ıı:ıı... ··-··---------~ 

Harik Hayat Kaza ve Otomob! 1 

Sigortalarınızı Gala.tada Unyon Hanında Kain 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptınnız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 4642 

bir beste okuyor. Yukarı kattan 
duyulur duyulmaz sesler, kahka
halar, kadeh çatal şıkırtıları dökü. 
itiyor. 

- içelim muavinim, içelim! 
- içelim reis beyim! 
ikisi de sözlerıini tutuyorlardı. 

Tatlı tatlı içiyorlar ve konutmadan 
düşünüyorlardı. 

Bahçe kapısının önünde bir oto
mobil durdu. Bir ince kahkaha, bir 
İnce öksürük ve kalın erkek sesle-
rı •.• 

Muavin mmldandı : 
- Yukarı kat yükünü alıyor. 
Camlı kapı! dran diye ardına 

kadar açıldı. Ve içeriye genç, za
yıf, benzi san fakat elmacık ke
mikleri natürel kırmızı bir kadın 
ııirdi. Girer ııirmez arkasına seı
lendi: 

- lkiıi de burada! iyi ketfet
mişsin. 

Ve hiç durmadan kısmıadli rei
ıinin oturduğu masaya doğru yürü
dü. iki arkadaş kartılamak için 
ayağa kalktılar ve gelen kadının 
sıska elini saygı ile sıktılar. 

Bu genç kadın, on sekizinci mi, 
kırk dokuzuncu mu ne. itte pek 
atağlık dereceden bir gizli kerha
neci kadının kızı idi. Veremdi. 

Kimsesizdi. Ve anası ile be~ 
çalışmak istemiyordu. Anası o;,ı: 
vinin en alt katına sürükliY il. 
bir günde kısmıadli reisi il• 'I 
şılaştı ve derdini yandı. O dJ f. 
yarenlik arasında bunu Hafıj ' ~ 
ya açtı. Oç gün sonra haber aJd~J 
Hafız ağa bunu bulmuf, lstllP"it 
daki tek sanatoryoma gönde~,, 
Kız kurtulmut ve önüne geleli~· 
fız ağanın aleyhinde bulıııı ·;I~ 
Hafız ağada inat için yalan -" 
yordu: ıl 

- O benim sevgilimdir, rıı' ~ 
simdir. Anladınız mı? O kJ11 "' . ,,. 
~arken onu b~d~va çorap gib• Şif 
gına takmak ıstıyenler çokttl· ·f· 
di kurtuldu ve kahpelik ett111 

Suç bunda mı? . t'I ı 
Halbuki ne metresiydi ne ~Jile' 

Hafız ağa ve iki arkadafl g~r ~ 
Ka.f~sının tepesini ustura •'" ,.ıl 
ettırıp etrafının saçlarını bıt ,1ıf, 
ve beyaz bıyıklarını boyıyan.ı:"' lf 
penbe yanaklı, biraz öne doır1 ıı: 
kük vücutlu Hafız ağa gülere lı ı,ıl 

- Evet, dedi. Aradık arad'ııi~' 
lamadık. Kırk yere telefo~ reJi~· ~ 
Burada olduğunuzu tahııt• 11 ıııi~' , 
Doğru çıktı. Ama bunu tab , 
yen benim (ince kız)ım oldd~:_,, 
. - Bitme ' 



iyi ve fena işidilen istasyonlar Yeni model aletlerin karakterleri 
., Geçenlerde lzmir okuyucuları- lık istasyonlardan çok daha iyi ge
;:ıdcın Asal Beyden aldığımız bir lir. Garibi şudur ki üç kil_ovatlık 
i ~lupta muhtelif sualler hakkın- Palermo ayni dalgada neşrıyat ya
~r/.z_a~at aranmıştı. Bu sualleri~ pan 50 kilc!vatlık Londra !•.t~y~n_u 
lııQI 1'1ne cevap verdik. Yalnız b~r hiç işitilmıyecek ve ken~ısını tacız 
tlı/ı e muhtasar cevap vererek bır etmiyecek derecede korletmekte: 
~ ~rilerimizin nıerak ettiği bu dir. Gene en zayıf merkezlerden bı
~ 1Sİn bu halta bu yazıyı hazır- ri olan 2 kilovatlık Cenubi Fransa· 
~Oruz. Sual Şöyledir: Bükreş 12 nın ( Juan - Les - Pins) postası ay· 
ı Ovcıı olduğu ho' ~ niçin 120 ki- ni nefasette ve hava kararrınca 50 

"" ~~qf ku.:reti,. .. eı... ludapeşte rad- kilot•allık bir merkez gib~ '?-lınır. 
~ ıeıi"??~ ~aha iyi ve daha yüksek . 100 kilo~a~lık Poste Paruı.ıe.nn~ 

:.. ~iı·e ışıtiNyor? Bu suale radyo tek- bıle bu sahıl ı,..Jyonundan ıyı dın· 
; rıı;;'eıı/eri de kat'i bir cevap ve~e- lene"}emekt~dir. ,<3_eç~n kış bu_P",S· 

rek ler. Çünkü lennen buna venle- tayı ilk dınledıgımızd~, !enı b~.r 
) Cevap olmadığı yazımızı oku- kuvvetli Fransız; merke:_ının te~ru-. 
ı Qrılcır anlıyacaklardır. Kariimizin beten nef'"İyata başladıgını karılerı 
&q· '"cıline basit düsünen kimseler mize bildirmiş ve bilahare bunun 
k qlı'«!fİn mesafe itibarile daha ya- ne zayıf kudırette olduğunu hayret
~'.~ olduğundan böyle iyi iJitildiği- le öğrenmiştir. 

Uyuşturucu nıad e.er ile 
nıucade!e 

Yeni batlıyan Kahire radyosun
da faydalı bir neşriyat silsilesine 
tesadüf edilmektedir, Kahi e Polis 
müdürü Russel Paşanın emrile Mı
sır radyosunda haftada iki defa 
Mısırda pek çok istimal olunan u
yuşturucu maddelere karşı müca
dele edilmekte ve bunların en sağ. 
lam bünyelerin bile yıkılmasına se
bebiyet verdiklerine dair tıbbi kon
feranslar ve raporlarla sabit vaka
laııa dair radyo ile tafı;ilat verilmek 
tedir .Bu suretle radyo meraklısı fa'Z 
la olan Mısırda bu muzır iptilanın 
önüne geçileceği tahmin ediliyor. 

e radyo 
Ulumu tabiiye profesörlerinden 

biri sivri sineklerin musikiden ve 
bilhassa ~esi yüksek hopa.dör musi
kisinden sivri sinek! rin hoşlanıp 
musikiye &Üratle yakla~maktan ken 
dilerini alamadıklarını iddia et
miştir. Bazı kimseler buna inanmı
yarak profesörün iddialarından 
başka manalar çıkarmakta ve pro
fesörün yaz mevsiminde komşu
larının açık pencerelerden hoparlör 
ler sesinin gelmemesi için sinekten 
korkanların kapalı pencerelerde 
musiki dinlemeleri için bu fikrin or
taya atıldığı kanaatindedirler. 

Macar operası ve radyo 

1
1
:dia edeceklerdir. Halbuki pek Bu i•taııyonlır •ahil fehirlerde 
~ kuvevtli merkezler vardır ki olduğu ve biz de ayni vaziyette bu
l k ve daha zayıf olan merkez- lunduğumuz için şimali Avrupada
~'rcleıı daha zayıf oldukları hissini kilere nazaran bunları dört be11 mi•
e''ecek kadar fena duyulurlar. li daha kuvvetli almamız kabildir. 
&iq~l~rdan en karakteristiklerinden Bu Ja denizin elektrikli dalgaları 
~111 \/iYtına ile Graz istasyonları- nakletmekte yardımı olmasından
J3; · Malumdur ki Graz postası dır. 

iKi GUZEL YAN YANA: Bu •ene Londra radyo 
edilen güzel bir Eilet 

•ergisinde te,hir 

Breslau kuvvetıenecegi için 
tatil ediliyor 

Reich radyolarından Breslau is
tasyonunun 60 kilovatlık şimdiki 

kudreti 100 kilovata çıkarılacağın
dan bugünlerde neşriyatını tatil 
ederek, yerine 1 7 kilovatlık yardım 
cı bir istasyon faaliyete geçecektir. 
Breslau'un 100 kilovata çıkarıl
ma ameliyesi takriben bir buçuk 
ay sürecek ve bu esnada 1 7 kilo
vatlık posta Sicilya programını 

yapacaktır. 

Bir müddet evvel Macar radyo 
idaresile Budapette Operası arasın 
da ufak tefek ihtilaflar husule gel
mişse de son zamanlarda araları 
bulunmuştur. Haber aldığımıza 
göre bu iki müessesenin arası ge
ne bozulmuttur. Radyo programın
da opera temsillerinin büyük bir 
rolü olduğundan bu temsilleri Bu
dapefte radyosu İtalyan radyoların 
dan nakletmeğe karar vermit ve 
Pette Operasının tesiri altında kal 
mak ihtiyacında olmadığını ispat 
etmiftir. istihbaratımıza nazaran 
bu yaz mevsiminde Budl\Pefte rad 
yosu İtalyan operalarından iki o
pera temsili nakledecektir. 

tiy ,6 rnetre dalga uzunluklu ne~ Anlaşılıyor ki Stıhil şehirler baş
de %ııı daima Viyana merkezin- ta ve o'mıyan bazı mevkilerde de 
rıı~ 11cık.~ suretile yapar. Viyana radyo neşı,iyatı için müsaittir. Tec
derJ~ezi 100 kilovat anten kudretin rübe ile daha bir şey sabittir. Av
~i ?~' Grtız ise yedi kilovatlık, ya- rupanın cenubundaki merkezler p
dqh 'Ycınadan takriben on üç kere maiden iyi işitilir, Şimaldekiler iyi 

Cq zayıf bir postadır. ise cenuptan orta derecede ve orta 
~Q '<ızın her zaman kuvvetli Viya- Avrupa nazarı dikkate alınarak Pa
dikk0•1?stndan daha _i~i işitil~iğini ris ile Moskova veya Mo•kova ile 
Pr <ıtlı cımatörler bılır ve V ıyana Paris biribirlerini hiç iyi dinliyeme
Ç~~h~ını Graztan takip ederler. mektedirler. Halbuki Londra Mos
'ii hu .dcıha kuvvetli gelen Grazta kovayı ve Moskova Londrayı pek 
d,~ e tz parazitler de o nisbette az- iyi alabiliyor. Cenuba gelecek olur-

; dq' Mestıle itibarile belki Viyana- sak biz lta1ya ve cenubi Fransayı 
1. ke rı. dcıhcı u:uık olan bu küçük mer- oraları da bizi pek iyi dinliyebili-

ej;ııı ?cuıl olur da Viyana gibi bir yoruz. 
ti' leıı er ıstaııyondan yüksek geldiği Kariimizin Bükreşi niçin pek 
1' lq t-eıı kcıt'i olarak anfoşılamamtık· iyi işittiğimize dair sorduğu sual· 
~ ıj .~raber muhtelif nazariyeler ile- lere gelince muhtelif sebepler var-tq,··1 d l bo 1 u mektedir. Bazı len a am arı dır. Bükreşe diğer merkezi Avrupa 

ltı: e .hcıssas olan istasyonların şehirlerine nazaran daha yakın ol
~ırıvh, itibarile elektrik dalgaları- mamızla beraber bu şehrin nisbe-
1141 Y~"ılmasına müsait olup kolay- ten Karadenize yakınlığının, tulü 
&q q ··'.!rlemesinden ileri geldiğini mevcile merkezin mevki itibarile 
h~'1arı da arazide ne olduğu meç- müsait olmasının tesiri olduğunu 
rtıı 0 lan birtakım madenlerin mev- kabul etmek tazımdır. 
ı,İ/ıı~up bunların neşredilen elek- Turgut MITHAT 
~'Ilı ı dalgaları ilerlememekte yar-

~ İ. olduğunu :uınnediyorlar. Fa- Olinıpiya radyo sergisi 
~unlar şimdıtik bir nazariyeden 
, ıl ettir. Sabit olan bir ııey varsa Olimpiyada bu sene emsali görül 
teıı q aQhi[ fehirlerdeki po.taların memit bir radyo ıergisi 11ÇJlmıthr. 
~ e diğer sahillerden iyi dinlene- Sergi lngüterenin en büyük radyo 
~eaj keyfiyetitlir. serııisidir. Sergide fennin harikala-

Her sene olduğu gibi bu yaz so· 
nunda da Avrupa ve Amerika rad
yo sergileri açılmıfbr. Sergilerde 
1935 senesinin bu mevsimine ka· 
dar satılacak yeni model aletler 
tethir edilmittir. Bu senenin en 
büyük sergileri Londra, Berlin ve 
Viyanada açılmıt olanlarıdm 

Mevsimin sergileri önümüzdeki 
mevsimlerde geçen seneye naza
ran ne gibi tekamül husule geldi
ğini gÖ!termittir. Aletler eskilerin
den oldukça farklıdır. Sergileri 
tetkik eden bir mütehassısın ifade
sine göre yeni aletlerde bilhassa 
kısa dalga kısmı iyileştiğini ve ayar 
kısmında teshilat olduğu gibi bü
yük fabrikalarda imal edilen alet
lerin hiçbirinde fading (sesin ken · 
diliğinden dü,üp kalkması) kal-
mamıstır. 

Aletler herbiri kısa tulümevçleri 
alacak tarzdadır. 

lıı. e ıela yeni yapılanKahirepos- r~ seyredilmekle beraber halkın 
I~ 2~ kilovat iken Avrupadaki eğlenmesi için büyük ,enlikler de 
~erı ;1lotıcrtf&k ı.irçok merkezlerin- yapılmaktadır. Sergiden radyo ile Salzburg müsamerelerinin kah -

s· ~rklı değildir. muhtelif nakiller yapılarak bütün ramanlarından Richard Strauss 
~lq 'Cı.lya adasında üç kilovatlık bu senenin yenilikleri mikrofon- ve Viyananın en meşhur opera 
~~!k l>alermo postası vardır. ki dan anlatılarak dünyanın her tara- artisti LOTTE LEHMANN (Fi-

t:bap~ ,~. 30 ···~~ ~~il:~OGRAMI '•"·»r~· 
2 EylUI Pıizar 

ı.;~.:ıolSTANBUL , 
.,-~ lg Pli.k, neıriyatı, 19,20. Ajana haber: 
~,._t .30 Türk muaiki neıriyall, (Kemanı 
tilı,, \,~~•ut Cemil, Muzaffer beyler ve V~~ 
-.,, "- tdıa Riza hanımlar.) 21,20: Ateı~Gu· 
h-Ql't-1.t Ühünden nakil, 21,30 Orkestra karıtık 

li3 ..... 
'ılQ·1S~h•. VARŞOVA, 1345 m. 
:ı .. : St1ı{ D:ıına musikisi. 20,50: Muıahabe. 21, 
"<ıı iç_ 0 •uk popüler konser. 21.55: Haberler. 
~i tı:nfeı-anı. 22,45: Lemberıten naklen: Ne~ 

1\iıj ~iYat. 23 15: Konferanı. 24: Dana mu
(,~·:t 4,0S: M~aahabe. 24.3(): Danı muıikiai. 

l( lıı.3(,. PR.Ac, 470 m. 
lt: .\. · Sli.v dana plakları. 21,SS: Musahabe. 
~''• "-t~nin Dvorakin eıerlerinden hLeı en· 
q l-{~~ 11 İnıli ope_ra temsili .23: Saat ayarı 

.3a: s"rler. 23,20: Plik. 23,35: Haberler. 
~ 1e:blon orkestrası. 

1 lt,:ıo ._ BUKREŞ, 364 m, '"°i. l;ı: Ditıi neıriyat ve musiki. 12: Oile kon
~~if l\l: ~•berler. - Pli..k, 13,45: Taaannili 
)''>li,i \l.aıki. 14,15: Haberler, 14,40: Plik. 17: 
~·'tt ~e•riyab. 18: Sibiciaru orkeatraaı. 19,20: 
t,-<o: ~1'!e Popüler danslar. 20: Univerı:.te. 
~t-..,, ak. 20,45: Muıahabe. 21: Radyo or-

k!!_.-..:~ 22: Spor. 22,10: Muhtelif milletlerin 
:-t5 l(Ld•n. 23: Haberler. 

1,~' Ilı"'· .BUOAPEŞTE, 550 m. 
~~''trıe:•elı •Özler. 20,35: Film mut.İ.kiai. 21,10: 
' l\'"'"i •. -22: Spor haberleri. 22,30: Kem•P 
"-h"'~ 23,15: Riao aiaao orkeatruı. 24,20: 
~ 1ehn •alon kuartedi. 

<ılo' Pı·'· BELGRAT, 437 m. • 
- ..lo: le. •k. 20115: Taaannili konser. 21: Plak. 
ı,~tl>o 

0
;k•n konseri. 22~10: Rekli.mlar. 22,20: 

"''°~lc.,tile eatraar. 23: Haberler. 23115: orkestra 
~· ~.15~•11c: •arluları. 23,45: Kahvehane kon

()Pwtl\. • Dana plakları . 
,/8, ı-. · NAPOLI • BARI 
~~ ._ ~İ!'nHi konser - Muaahabe. 21: Saat 

· ~4: l{ ak. 21,10: Plak. 21,45: Bardo mız.ı
"ılLA. •berler. 

,,}1, I.! No • TORINO • FLORANSA. 
~I. \l.••habe. - Plak. 2ı,4S: Romadan 

lılo~~k~n•: ViYANA 507 m. 
'~ 1İı.ır 1 

P•Yano ne Rua muıikiıi, 2ı Şiir 
l •1 'İttd tr•rten'dan naklen konser Holzer i-

llt.k, •, 23 Haberler, 23.20 Dana muaikiıi, 

ı..!ı ~~hz. BRESLAU, 316 m. 
et-, 23 :S nıuıikiai, 23 Aktüalite, 23,20 Ha· 
~ lc.hz:' Dana rnuıilc.iıi. 

!it . .lo p". KONIGSBERG 29ı m. 
~< '•irr:ıl( ı~ano 1!'~•İki•i, 21 Leichte Kavalle· 

O St>or 
2
?Pe nın opereti, 23 Haberler, 

,40 Dan• musikiıi. 

15 
3 EylUI Pazartesi 

~.18.ao T A.NBUL : 
)' ~~,lt\ '"anıız ti 
~tk lı'l\ .

1 
C& era, 19 Oı-eratör Do('"'nt "'t "11.1ı·k~ Bey taraf1ndAn konfPrana, 19,30 

\ \ ~•trı,1 
.' n"triyat: (Ekrem. R .. ırn. C"'v-

'• .. ;• ... nı,..Cevdet, Ş•ref, lbr11him beyle.r 
·1~ )...'°"_,...,,,;ıı•) ') rn • •._ Vf' 

bcrıa haberleri, 21.30 Stüd~o ca.s Te tanıo 
orkeıtrııaı. liedriye Rasim Hanımın iıtirakile. 

223 Khz. V ARŞOV A, ı345 m. 
17,45: Hafifi musiki. 18: Musahabe. 18,25: 

Piyano konseri. 18,35: Muaahabe. 18,50: Ope· 
ra parçaları. - Musahabe. 20: Çocuk muai
kiai. - Aakari neıriyat. 21,45: Hafif muai
lc.i. 21,55: Haberler. 22: Musahabe. 22,45: Sen
fonik popüler konser. 23: enni ne1riyat. 23,ı5: 
ReklAmlar. - Muciki parçaları. 24: Danı mu
aikiai - Musahabe. - Danaın devamı. 

Kb%. PRAG, 470 m. 
18,30: PIAk. 19: Haberler. 19,ıO: Pl.ik. 19, 

20: Almanca neıriyat. 19,55: Almanca haber· 
ler. 20,10: Konferanı. 20,25: Caz senfonik ta.
lamı tarafından parçalar. 2ı,15: Brünodan nak
len: "Chicoreeı,. isimli temsil. 23: Haberler. 
- Plik. 23,45: Almanca haberler, 

823 Kb,. BUKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz ne1riyatı. 18: Radyo orkea

traaı. 19: Haberler. ı9,20: Lebarın "Pagnini., 
operetinden bir popüli. 20: Univer•İte. 20,20: 
Plik. 20,45: Konferanı. 2ı: Sarvaı lc:uartedi 
tarafından oda musikisi. 2ı.JO: Taıanni. 21,SO: 
Konfefanı. 22,05: Sonatlar, 22~: Rarpa kon
seri. 23: Haberler. 23,30: aKhvehane musikisi. 

545 Kh>. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20: Konser. 20,35: Musahabe, 2ı,lO: Koro 

L-:onaeri. 21.55: Haberler. 22,ıS: Opera orke•• 
traıı (Caaellanın idaresinde.) 23.45: Bura ıİ· 
•an takımı. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
20,50: Rekli.mlar. 21: Muıahabe. 2ı,30: Bel

•rat opera11ndan nalcil. 
ROMA • NAPOLI • BARI 
21,ıO: Pli.le., 2ı,30: Muıahabe, 2ı,4S: Cam~ 

pariden naklen lc.arıtık konıer. 22,45: Mu•aha• 
be. 23: Varyete. 24: Haberler. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
0,30: Karıtık konser. - Musahabe. -

Plalc:. 2ı,30: Muaah.abe. 21.45: Campariden na· 
kil. 22,45: Muaahabe. 23: Oda muıikiai. - Plak 
24: Haberler. 

592 Kh•. ViYANA 507 m. 
20 Viyana büyük operasından naklen Ver

dinin Aida opera temsili, 23 Tirollülerin millj 
bayramı ıenlikleri, 23,30 Haberler, 23,50 Danı· 
muıikiıi, 1 ScLrammel ınuıiki-.i. 

950 Khz. BRESLAU, 3ı6 m. 
"'" "'L .. --~ ' -~ : ?1 H .. h,.~1-- ?1 10 

Neı'eli musiki. 23 Pli.k haherJer, 23,45 Orkeıt· 
r.;. pliıık He. z4_:ıo Vrg :lır aıncnııı. musın..ısı. 

Khz. KÖNIGSBERG 291 m. 
20 H11;fif havalar, 20,30 Karıtık ne,riyat, 

20,30 Spor. haberler, 2ı,OS Soliat konseri, 
22 Temail 23 haberler, 23,30 Gece konseri, 

4 EylUI Salı 
ISTANBUL ' 

18,30 pli.k ne4riyab. 19 Mesut Cemil bey 
tarııı.fuuJan çocuklara maıal. 19,30 Türk mu· 
silci D(;trıyatr (Stüdyo ıa2 heyeti; Yalar B. 
ve Emel, ve Rifat Bey Be.ima, Meliha hanım· 
lar. 2J ,20 Ajana ve borsa haberleri, 21,30 Ce· 
nıal Re,it, Ln~iniaki, l2~et Nezih, Mesut Ce• 
m=I bt"yl1-r tarafından kli.aik musiki. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
ı8,50: Şarlular. 18,35: Muhtelif. ı9,45 Poz· 

1 
nandan naklen piyano konseri. 20: Edebiyat. 
20,20ı Koro konseri. - Aktüaljte. 20,40: Koro 
lı:onaerinin devamr. 20,50: Muaahabe. 21: Spor. 
- Pli.k ile "GIOCONDA,. operası (Ponchiel· 
li) 24,05: Muıahabe. 24,20: Rekli.mlar ve 
konser. 24,30: Ecnebi lisan.ile konferana. 

Khz. PRAG, 470 m. 
20,10: Radyo piyeai. 21: Musahabe. 21,15: 

Piyano konseri. 21,35: Musahabe. 22: Radyo 
orkeatraıı. 23: Haberler. - Herrmann Schram 
mel takımı. 23.45: Haberler. 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m, 
13 • ıs Cündü2 neıriyah, 18: Karıtık kon

ser. 19: H•berler. 19,20: Notzoi takımı. 20: 
Univerıite. 20,20: Pldk. 20,45: Konferan•. 21: 
Senfonik konser. 22: Konferanı. 22,ı5: Senfo· 
nik konserin devamı. 23: Haberler. 

545 Khz. BUOAPEŞTE, 550 m, 
19,45: Vereı ıigan takımı. 2ı: Musahabe. 

2ı,ı5: Budape1te konıer oı-keıtraaı. 23: Ha
berler. 23,50: C..zband. 

686 Kh•. BELGRAT, 437 °" 
2ı: Muıahabe .. 21,30: Belgrat operasından 

nakil. 
ROMA • NAPOLI • BARI 
20,30: (Karı,ık konser). - Musahabe. 2ı,ıo: 

PIAk. 2ı,30: Musahabe. 2ı,4S: Karııık operet 
ınuıikiıi, - 23,ıS: Danı musikisi, 

MILANO - TORINO • FLORANSA 
2ı 14S: Bir operet temıili. - Dana muıikiai. 

24: Haberler, 
592 Kh•. VIY ANA 507 m. 

20,2S Temail, 2ı.ıs Holzer takamı Net'eli 
musiki, 22 en neıriyat, 22,10 Konserin de.
Tamı, 23,10 Aktüalite, 23,30 Haberler, 23,50 
Orır lconaeri Bruckner, 24,20 plik. 

950 Kbz. BRESLAU, 316 m. 
21Haberler, 21,ıO Tasanni, 22 Köylü muaİ· 

ki, 23,10 Müaahabe, 23,20 Haberler, 23,45 
Neı'eli musiki. 

Khz. KONIGSBERG 291 m, 
2ı Haberler, 21,10 3 cü D. Mol ıenfoniai 

Vasner, 22 Gertrude Pitzinger tarafından 
ıarkılar, 22,30 Olmüt hak ve hukuk iaimli 
köylü temsili, 23 Haberler, 23,30 yü.zme ıpork 
23145 Neı'eli konser. 

5 Eylül Çarşamba 
ISTANBUL : 

18,30 Franru:ca der•. 19 Pli.k, 19,30 Türk 
musiki. ne,ı iyatı, (Ekrem Ruten, Cevdet 
Muatafa ~eref, Nec.ıti beyler Te Vecihe, Semi· 
ha ba.nırıılar.) 2i,20 Aana ve bor•• haberleri, 
21,30 Stüdyo en:ı ve tanıo orkeıtraar. 

223 Khz. V ARŞOVA, 1345 m. 
18,25: Viyolonsel konseri, 18,35: Muı•habe. 

18,50: PJ&k. 19: Spor. - Muıahabe. 19,45: 
Piyano - keman viyolonsel ile triyo konaer. 
20: Mu•ahabe. 20,20: Tarannili orkeatra kon• 
ıeri. 20,30: Aktüalite. 20,45: Konserin deva~ 
mı. - Muaababe. 21: Spor - Konferans, 22 30 
Chopinin eserlerinden mürekkep konser, ...:_ 
muıahabe. 23: Taıannili konser. 23,15: Rak· 
li.mJar. 

Khz. PRAG, 470 m. 
20,ıO: Musahabe. 20,25: Armonik konıeri. 

21,05: Musahabe, 21,20: Brünodan: Orkeıtra 
ile rad70 popüriai. 22: Solo piyano ve trio kon 

Kanaatkar dinleyiciler için mo
da olan aletler iki ve üç lambalı o
lanlarıdır. Fakat sesin daha büyük 
salonları doldurması için dört lam
balı bir aletin kifayet edeceği ta
biidir. Bunlar en ufak bir anten ile 
çalıtabilecek kabiliyettedir. 

Aletlerin ayar kısmı ile hoparlör
lerinde, yeni sada temizliklerinde 
geçen seneki modellerden fazla bir 
yenilik yoktur. 

Yalnız büyük bir mütkül halle
dilmittir. Malumdur ki aletlerin bir 
kısmı da kontinü tehir cereyanlari
le çalıtırdı. Şimdikiler her ikisile 
de çalıtabilir. Mesela vapurla bir 
tenezzüh yapıldığında vapurdaki 
kontinü cereyanda aletler evdeki 
gib'ı itler. 

Sergide nazarı dikkati celbeden 
daha bir yenilik mevcuttur. Bir 
kaç senedenberi ihmal edilmekte 
olan batarya ve -akümülatörlü alet
ler tekrar ihya edilmiştir. 

Birkaç senedenberi bu 'ekildeki 
alet!erin imalinde cereyan sarfiya
tı noktasından güçlük çekilmekte 
idi. Çünkü yı;mi şemalar üzerinden 
yapılan bataryalı bir aletin itletil
mesi çok pahalı idi. Halbuki timdi 
yeni icat edilen bir montaj saye
sinde bunların az sarfiyatla işletil· 
melerine muvaffak olunmuştu!\ 

Alet1e:ıin kısa dalgalı kısımları 
biU.- pek mükemmeldir. Tanın
Ullf bir mütdıaa bir gazeteciye 
bu husıuta şu cümleyi sarfetmiştir. 

"Artık radyosu olanlara dünya 
pek küçülmüttür, zira her tarafı en 
yakın bir yeri dinlediği gibi bula
bilecektir. 

Fiat hususuna gelince geçen se
neden biraz daha ucuzlamış ve bu
nunla beraber aletlerde kullanılan 
malzemenin cinsi iyilettir~lmiştir. 

ıer. - HabPrler. 23,15: P18.k. 23,45: Haberler. 
823 Khz. BUKREŞ, 364 m. 
13 .. ı5 Gündüz neıriyatı. 18: Hafif musi

ki. 19: Haberler, 19,20: Radyo orkeıtra11. 
20: Üniversite. 20,20: PJi.k. 20,.C5: Konferanı. 
21: Piyano konseri. 21,30: oKnfer•n•. 21,45: 
Tal'anni. 22,15: Keman konaeri. 22,45: Hnber
ler. 23,ıS: Cina lokantaıından naklen konser, 

545 Khz. BUOAPEŞTE, 550 m, 
20,35: Harpa konseri. 2ı,'lo: "Madenile4miı 

keman,. isimli radyo tiyatrosu. 23,ıO: T•gan• 
niH piyano konseri. 24: Kurina aiıan takımı. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
20,20: Keman konseri. 2ı: Muaahabe. zı,30: 

Radyo temıili. 22: Opera muıanniyeıi Me Li· 
2:A Popova tarafından 1arkılar. 22,30: Radyo or 
keatraaı. - Haberler. 23,15: Orkıetra 23,45: 
Kahvehane konıeri. 24,ıS: Dana. 

ROMA • NAPOLI • BARI 
21,10: Pl.ik. -Musahabe. 21,45: "MADON-

NA ORETTA11 isimli Jirik musikili temsil. 
24: Haberler. 

MILANO '. TORINO - FLORANSA, 
2ı,45: Bir perdelik komedi. - Senfonik kon-

592 Khz. ViYANA 507 m. 
20,.25 Askeri konser, 21,55 Spor 22 Neı'eli. 

mahkeme sahneleri, 23 Eıperantoca, 23,ıO 
Holzer radyo orkestrası, 23,30 Haberler, 23,50 
Konserin devamı, 24,40 Adolf Pauıcher caa:r. 

950 Khz. BRESLAU, 3ı6 m. 
20 Musiki netriyat1 21 Kısa haberler, 2ı,ıo 

Saar 21,35 mi11i ne4riy11t, 22 Varıovadan nak
len Chopin konseri, 22,30 Fırka sünü. 

Kh•. KöNIGSBERG 291 m. 
20 Genç kız neıriyatı, 20125 Ora konıerİ1 

2ı Haberler, 2ı,10 Saar, 2ı~ Milli netriyatr. 
22 Varıo"adan nakil, 22,30 Taıannİ1 23 Ha
berler, 23,30 Danı muıikiıi. 

6 Eylül Per,embe 
ISTANBUL : 

18,W pl.ii.\c neıriyab, 19~0 Ajanı haberle
ri, 19,30 Türk musiki netriyatı. (Kemal Ni· 
yazi, A2n1i beyler ve Hayriye. Müzeyyen ha· 
n1n1lar.) 21 Selinı s,rrı Bey tarafından kon
ferana, 21,30 Nurııllah Şevket bey taaanni ve 
atüdyo or1't:!:tra•ı. 

223 Kb•. V ARŞOV A, 1345 m, 
20,20: Keman konıeri. (piyano refa.katile.) 

20,30: Musahabe. 20,45: Pli.k. 21: Spor haber· 
)eri. 21,45: Havayen orkestrası. 2ı,SS: Haber
lar. 22: Konferanı. 22,45: Senfonik ak,am 
konseri. 23: Konfer•n•. 12,15: Rekl&ın 't'e kon· 
ser. 23,45: Kahvehane muıikiıi (danslı.) -
Musahabe. 24,30: Danı muıi.kiıinin devamı. 

Kb•. PRAG, 470 m. 
2ı,10: Piyano ve keman konseri. 21,30: Radi 

yo piyeai. 22: Haberler. 22a.45: PIA1c, - Mu· 
••hahe. 23,ı5: Caz orkestrası. 

823 Kh•. BUKREŞ, 364 m. • 
13 • ıs Gündüz neıriyab ı8: Kanıık popu

ler kon•er. 19: Musahabe. ı9,20: Radyo orkeı
traıı. 20 Onivcıraite. 20,20: oKnferanı. 20,35: 
PIAk. ile Puccininin "LA BOHEME,, operası. 

545 Kbs. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,50: Piyano konaeri. 20,30: Amele ıaati 

zı: Sesli filmlerden parçalar. 2ı,35: Lakaıtoı 
Si.ıran takımı. 23: Opera orkestrası. 24~5: Man.
diı ca1 talnrnı. 

686 Kh•. BELGRAT, 437 m, 
21: Plilc. 2ı,30: Saray takımının konıeri. 

23: Haberler. - Konserin devamı. 23,30: Kah· 
velıane konaeri. 24: Dana plakları. 

ltılya ve Schiller 
En büyük Alman şairleri arasın

da olan Sch.ller'in bugünlerde 175 
inci doğum günü tesit edilecektir. 
Schiller'in bir çok eserleri de ope
ra ve temsil halinde kullanılmıştır. 
Sebiller bir çok piyesler vücuda 
getirmit ve bunlardan bazıları 1 · 
talyan yaşayıtını tasvir ettiğinden 
İtalya da Schiller'in doğumunu 
tesit etmeğe karar vererek "Don 
Carlos,, isimli operayı netredecek
tir. 

yeni 

ROMA • NAPOLI • BARI, 
2ı,10: PIAk. - Muaahabe. 21,45: Keman kon

seri. 22,15: Danı muıikiıi. 
MlLANO • TORINO • FLORANSA, 
21: Musahabe. - Plak. 21,30: Musahabe. 

21,45: "11 mercante e l'avvocato., isimli Paro· 
dinin opera temsili. Müteakiben Puccininin 
"Suor anıe1ica, ,iıimli bir perdelik operası. 

592 Khz. ViYANA 507 m. 
20 35 Holzer radyo orkeıtraaı, 2ı,45 ak· 

tüa!i~e. 22 Genç ıana'tki.rlar orkeatraa~, 23,30 
Habel'"ler, 23,50 Tautenheyn Kuarteti, 24,50 
Danı musikisi. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
20 Yayli ıazlal'" konseri, 2ı Haberler, 21,ıO 

Mizah, neı'eli nuııiki, 22,ıO N'ürnberı'ten na· 
kil. 

Khz. ltöNIGSBERG 291 m, 
20 Oda muaikiıi, 20,30 Gençler ıçın neıri

yat, 2ı Haberler, 21.ıO Karıtık musikili net• 
riyM.t, 23 Haberler, 23,30 Aktüalite, 24 Ham• 
butıtau nal..len danı muıikiıi. 

7 Eylül Cuma 
ISTANBUL: 

12 SU Plik 11e,riyatı, 18,30 PIAk netriyab. 
19,30 Türk musiki neıriyab, (Ekrem Ru,en 
Cevdet beyler ve Vecihe, Nazan Feridun, Ne· 
dime hanımlar O't'rik efendi.) 21,20 Ajana 
ve boraa haberleri, 21,30 Radyo orkestrası. 
tarafından hafif muailıd. 

223 Khz, VARŞOVA, 1345 m. 
18,50: Taırannili solist konseri. 19: Muhtelif. 

19,45: uBosaziçinden - Ş.nıha.ya kadar., isim· 
li mandolin konseri. 20: Konferans, 20.20: 
Pl8k. 20,30: Musahabe. 20,50: Plik. 21: Spor. 
- Senfonik konaer. 23,40: Skeç. 24: Reklirn
•• konser. 24,05: Muaahabe. 24: Danı musiki
si. 

Khz. PRAG, 470 m. 
20,55: Viyolonael konseri. 21,20: Mwahabe. 
2ı,l5: Arap muaikiıi. 22: Ami.lar cemiyeti aza· 
it tarafın.dan konser. 23: Haberler. 23,15: Yeni 
Çek dansları. 23,45: Rusça haberler. 

823 Khz. BÜKREŞ, 316 m. 
ı3 • 15 Gündüz ne,riyab. 18: Radyo orkea

traaı. 19: Musahabe. 19,20: Radyo or~est-:a••· 
tarafından lıpanyol muaikiaiı. 20: Onıveraıte. 
20,20: Plik. 20,45: Konferanı. 21: Ke~an kon· 
aeri. 2ı,.JO: Konefarnı. 21,45: Tapnnı. 22,15: 
Flüt rnuaikiıi. 22,45: Haharler. 

545 Khs. BUDAPEŞTE, S50 m. 
20,25: Çift piyano konseri. 21: Harise bir 

bakıf. 21,15: Spor. ve horaa .21.30: Stüdyodan 
Offenbahın "La fille d'Elizende., operaıı, 23,15 
Haberler. 23,35: Danı plakları. 24,15: Szorba 
aiıran takımı. 

iıll6 Kb.. BELGRAT, 437 m, 
20: Radyo orkeıtra11. 20,45: Mutahabe. 2ı, 

15: Zaarepten nakil. 22,45: Rekli:mlar, 22,SSı 
Plak - Haberler. 23,20: Pli.k. 24: Kahveha
ne it naeri. 

ROMA - NAPOLI • BARI 
21,10: Pl8.k. 21,30: "La vedova alleırra., iaina

li F. Le.harın opereti. 
MILANO - TORINO • FLORANSA, 
2ı,4S: Una viıita aslı auditori,. İ•İmli radyo 

temaili. 22,ıS: Muıahabe. 22,25: Senfonik kon
ser, 24: Haberler. 

592 Kb•. ViYANA 507 m. 
20,20 Hah.,rler, 20,30 Öyton, 21 Aktüalite, 

F21,20 Beetlıoven'in eaerlerinden kon.aer, 22 
Operet mu11ikiai, 23,30 Haberler, 23.SO Aske· 
ri kouaer, 2 Viyana halk muıikiıi. 

Romen programı ve dinleyiciler 
Romanya Radyo idaresi abone

lerinden neşriyat l.akkında müta
lea beyan etmelerini rica etmittir. 
Bu hususta bildirilecek bütün mek 
tupların muayyen saatlerde radyo 
vasıtasile netredileceği vadedilmif 
tir. Gelen cevaplar o kadar çokmut 
ki bunlar Romen radyosunda birer, 
birer okunduğu takdirde batka bir 
neşriyat icrasına imkan kalnııya • 
cakmış. <ti?. 

•eli Ludwig Rajter ile birlikte 

950 Khz. BRESLAU, 3ı6 m. 
20 Şen pli.klar, 20,45 Siyaai haberler, 21 

Habt'rlPr, 21 115 Veber'in eserlerinden tanın• 
mamıı parçaiar. 

Kb,. KONIGSBERG 291 m. 
20,l!':i Cin1nl\1tik, 20,45 Siyaıt kııa haber• 

Ier, 21 Haberler, 21,ı5 Veber'in eserlerinden 
kon11er1 2ı,45 Rhin'de bir e• isimli netriyat.. 
22 Mo~art'ın eserlerinden konser, 23 Haber• 
ler, 23,30 Ccco konaeri. 

8 EylDI Cumartesi 
ISTANBUL t 

18,30 pli.k netriyab ,19 Fransızca ders. 
19,30 Tüt"k muaiki netriyab1 (ahire hanım, 
Safiye hanrm, Refik, Fikret beyler) 2ı, Et· 
ref Şefik bey tarafından konferanı, 21,30 
Stüdyo caı: ve tango orkeıtraıı. 

223 Khz, VARŞOVA, 1345 m. 
20,20: Tasannili konser. 20,30: Çocuklar• 

tehrinde,, isimli neıriyat. 20,45: PIAk. 20,50: 
Musahabe. 21: Spor. 21,45: Hafif muaiki. 
2ı,SS: Haberler. 22: Musahabe. 22,45: Senfonila 
a.kıam konıeri. 23: Edebiyat. 23,15: Relır.l&m .. 
ve konser. 24: Dana muaikiıi. 24105: Muıaha· 
be. 24,35: T emıil. 1: Londradan naklen ha.fil 
ı:nuıiki. 2: Danı plik.larr. 

Kbz. PRAG 470 m, 
20,10: Aıkeri: lır.onaer. 20,56: Muaahabe. 

21,10: oKnferana. 21,35: Caz musikisi. (plilı: 
ile) 21,55: "Penıionnat,, isimli operet. - Ha
berler. 23,15: Pli.le. 23,30: Brünodan naklen 
Schramınel muıikiıi. 

823 Kh•. BUKREŞ, 364 m. 
1 3- 15 Gündüz neıriyab. 18: Popüler Ro

men muıikiai. 19: Musahabe. 19,20: S2eHan 
Matza orke•trau. 20: Üniveraite. 20,20: Pli.k. 
20,45: Konferans. 21: Radyo orkeıtraıı. (Bey .. 
nelmilel ıark musikisi.) 22: Mutahahe. 22,20: 
Romen musikisi. 23: Hahzerler'. 23,30: Bir 
lokantadan naklen konıeri. 

545 Kb., BUDAPEŞTE, SS Om. 
ı9,45: Bertha salon orlı.:eıtraıı. 21: Neıeli 

ne1riyat. 22ı30: Trio konser. 23,30: Danı mu
sikisi. 24,10: Horvat ıiıan talumı, 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
21: Musahabe. 21,30: Orkestra refakatile 

halk farlu1•n. 22: Radyo orkeıtraıı. 23: Ha
berler, 23,ıS: Kiailofon aolo. 23,45: Pli.le, 24: 
Kahvehane konaeri. 24,30: Danı pli..kları. 

ROMA • NAPOLI - BARI 
2ı,10: Pli.k. - Muıahabe. zı,45: Mupıiki 

parçaları. 22,30: Senfonik lı.:onaer. 

MlLANO • TORINO - FLORANSA, 
2ı: Muıaha.be .. - Plik. 21,45: Ma~onna O~ 

retta, iaimti lirik temail. 23,30: Danı musikisi 
592 Klız. ViYANA 507 m. 

20,ı5 Haberler, 20,35 Piyano muaikiai. 21,ı~ 
Rokoko aktamı. 22.45 Holzer radyo orkeatra
ıı, 23,30 H .. berler, 23,30 Konserin devamı, 
24,30 Danı rıuailciıi. 

950 Khz. BRESLAU, 3ı6 m. 
20,05 Hnrmonik konaeri. 20.30 Musahabe 

ve pli:k, 21 Hab&rler, 21,10 Eski klaaik danı• 
!at. 

Kbz. KONIGSBERG 291 m. 
20 Bando - Oda muaikiıi, 20,30 Müıahahe. 

21,10 Samitni hi.r arkadat neıriyatı, 22110 Ak 
tüalitıe, 23 h:aberler1 23,30 Ne,"eli muaik.i v• 
dan& pArçalarr. 



--
(MÜTEFERRiK HABERLER) 
MAARiFTE POLiSTE 

Maarif Vekili 
Mekteplerde 
Vekil B. cumartesiye ka
dar şehrimizde kalacak 
Maarif Vekili Abidin bey dün lıtan· 

bul erkek, ve Pertevniyal liıesini~ kız 
muallim mektebini gezmittir. Vekil bey 
maarif müeııeselerini tetkike devam e
decektir. 

Teftiş mıntakaları 
lstanbul Maarif müdürlüğü emrinde

ki 29 ilk tedrisat müfetti§inin teftiı mın· 
!akalan ders ıeneıi ba,ından itibaren 
değittirilecektir. Her müfettiıe yeni 
mektep grupları verilecektir. 

Yenı Mairif mudur muavinliği 
Trabzon liıesi müdürü Hamdi beyin 

lstanbul M aarif müdür muavinliğine ta~ 

1
• 

yini tekarrür etmiştir. lstanbula bir mll
dur muavini daha tayin edilecektir. Bu 
auretle Nurullah beyle beraber üç mua· 
vin olacaktır. 

Ekalliyet mekteplerinde 
talebe kasketleri 

Ecnebi ve akalliyet mektepleri talebe· 
sinin, resmi mektepler tal~besi gibi, yek
nasak forma taııyan ka•ketler giymesi 
içjn tetkikat yapılmaktadır. Bir çe>k mek 
teplerin bu hususta vermiı oldukları nÜ· 
muneJer gözden geçirilmektedir. 

Oı ta ta risat kadrosu 
Orta tedrisat umumi müdürü Hasan 

Ali bey diin akıam Ankaraya gitmittir. 
Haaan Ali bey Ankarada, orta tedrisat 
kadrosu üzerinde çalı§BCBktır. Kadro· 
nun 15 eylülde mekteplere tebliği bek
lenmdctedir. Fakat, muallimler arasmda 
eylül maaıının ne ıekilde verileceği, mü
naka"' edilmektedir. Çünkü yeni kadro 
eylülden itibaren baılar. Kadro 15 ey• 
Jülde tt:.bl;ğ edildiği takdirde, orta tedri
•at muallimlerinin eylül maaıı epeyce 
gecikecektir. 

f ransa talebe mUfattifligi 
Fransa talebe müfetti,liğine tayin edi

len Rctat Şemıettin bey Pari5e gitmiı
tir. 

Yeni tir llkmaktep 
Aksaraydaki kadınlan çalııtmna yur· 

du binasının ilk mektep olarak tesisi ~n 
maarif müdürlüğü lazım gelen te§d>büı 
lere başlarnııtrr. 

Felsefe kongresi 
Eyhil ayı başında Prağdan beynelmi

lel felsefe kongresi toplanacaktır. Bu 
kongreye Türkiye namına Halil Nime
tullah ve Ziyaettin Fahri beyler ittirak 
edeceklerdir. Tür!. munııhhaslan buıün 
Prağa hareket edeceklerdir. 

Vapur gezintisi 
l.tanbul erkek lisesi mezunları cemi

yetinden: 
30 ağustos perıembe günü yapılmuı 

mukarrer olup bazı idari esbap dolayı
.tle tehir e ı " len vapur gezintimiz 6 ey
lül perşembe günü geceıi kat'i ıd<ilde 
şirketi Hayriyenin 74 numaralı vapurile 
aşağıdaki proğram mucibince icra edile
cektir. 

Vapur tam saat yedide kÖprüden bare 
lıetle, Beşiklaf, Üsküdar, Ortaköy, Ar
navutköy, Kadıköy, Büyükada (üç saat 
lıalınacaktır) A vdette Karadeniz boğazı. 
nın nihayetine kadar ıidilecek vapur la· 

bahleyin saat albda kÖprüye avdet ede
cektir. 

Orman yangını 
Bir koruluk tutuştu, güç

lükle söndürüldü 
Dün Sineklide büyük bir orman yan• 

gını olmuş ve geç vakit yangın söndü
rülebilmiıtir. yaogın ıöyle olmuıtur: 

Edimeden gelen tren Sinekliye var· 
dığı zaman lokomotif baca11ndan çıkan 
kıvılcımları koruluktaki otlara düımüı 
otlar da birdenbire parlamııbr. Yangın 
çabuk etrafa ıirayet ettiğinden kolaylık
la söndürülememiı ve oldukça büyük bir 
11Untaka yanmıttır. Yaneın geç vakit ıon 
dürülmüttür. 

')eliler için otomobil alındı 
Tıbbı adlide mü..,hede altına alınan 

mücrimlerle mücrim haıtalarm nakli tim 
diye kadar bazı müıkiil&b mucip olmak
ta, hasta nakliye otomobili tedariki İçin 
çok kereler uzun müddet beklemek icap 
etmekte idi. Bu hem adliye itlerinin ge
cikmeıine oebep olmakta, hem de azılı 
mücrim delilerin nakline malııu• maz· 
but otomobil bulnamamakta idi. 

Bütün bu mahzurların önüne ıeçmiı 
olmalı için Tıbbı adli müeıaesesine bir 
otomobil alınmıtlır. Otomobil bilhaHa 
deli nakli için yaptmlmıttır. icabında 
d_elinin bağlanabilmeıi için tertibatı ih
tıva etmektedir. Kapalıdrr. Temaruz e
den mücrimlerin nakillerinde de kaçma 
letehbüılerine malıal bırakmıyacak ıe
laildedir. 

Macar Poliı heyeti gitti 
Üç ıündenberi ıehrimizde bulunan 

Macar poliı heyeti dün aktam İıtanbul
dan hareket etmiıtir. 

Polisler heyeti dün sabah poliı mek
tebini ziyaret etmiı ve kendilerine mek
tep!! öğle .~il'.af~ti veri_lmiıtir. Ziyafette 
emnıyet muduru muavıni Hüınü emni
yet müdürlüğü ıube müdürleri 'bulun
muştur. Öğledrn sonra heyet hareketten 
evvel Büyu1cadada bir gezinti yapmııtır. 

--o--
Vapur ge:ıintiıi 

Hilit.liahmer cemiyeti Eminönü kazası 
idare heyetince tertip edilen Yalova va
pur gc<intisi yarın Şirketi Hayriyenin 
68 numaralı vapurile yapılacaktır. 

"' ' • .. ~"\ rl :t har~ket 

Sirkecide 
Bir yangın 

Dün iki otelin üıt katında
ki odalar yandı 

Dün saat 14 raddelerinde Sirkecide 
Danirkapıya giden cadde üzerinde 26 
numaralı Antalya otelinden yanırın '"ık_· 

r 

mııtır. Otelin üıt kısmı yandıktan ıonn1 
ateı yanındaki Bolvadin oteline sira
yet etmit bu otelin üst kısmı da yandık· 
tan sonra yangın itfaiyenin gayretile 
söndürülmüıtür. Yangın fÜpheli gÖriil· 
mektedir. 

Antalya otelinin sahibi tüccardan Cev 
det beye aittir. 9 aydanberi de mezkur 
oteli Ziya bey namında bir zat iıticar et
mektedir. Otel b.inaaı Emlak bankasına 
4 bin liraya sigortadır. Ve aynca Em
lak bankası da 4 b.in liraya binayı ba§ka 
bir 9irkete sigorta etmiıt:ir. Bir ıayİaya 
göre kitip Tahir Efendi üst katta el 
Jamba11 ile tahta kurusu öldürmek ister
ken alet çıkmııtır. Diğer bir ; ayiaya na
zaran da kontaktan çıkmıtbr. 

Fakat bu ıayialarm ikisi de §İmdilik 
tahakkuk etmiı değildir. Eıyalar lıurta
nlmııtır. Tahkikata devam edilmekte
dir. 

Kumar . 
Fmdıklıda deo-e içinde Mehmet efen

dinin kaılıvesinde Elvan, Enver, idris, 
Salim, Ahmet isimlerinde bet kitinin zar 
abnak suretile kumar oynadıkları göriil· 
müı hepıi cürmü methut halinde yaka
Janmııtır. 

Bir eve taarruz 
Evvelki akıam Beyazıtta Cumhuriyet 

caddeMnde Hasan Paıa fınm civarında 
oturan Eleni namında bir kızının evine 
bir kaç kiti taarruz etmit, Eleninin bağır 
maıı üzerine potiıler yetipniıler ve ta• 
arnız eden tabular yakalanmııbr. 

SPOR 

Yelken 
Birincilikleri 

lSTANBUL, 28.A.A. - Türkiye de
nizciiik federasyonundan : 

93-1 Türkiye yelken birincilikleri 26 
ve 28 ağustos pazar ve sal ııünleri h· 
tanbul'da Moda'da yapılarak ikmal edil· 
mittir. 

1 - Birinci müıabakaya 26-8-934 pa. 
zar günü ıaaı 11 de baılanınıt bir saat 
20 dakikada lzmir mıntakaımdan Refik 
Bey 7 numaralı şarpiıile birinci, bir saat 
20 dakika 50 saniyede lıtanbul mmta. 
kasından hayr; Bey, 12 numaralı tarpİ
siyle ikinci, bir saat 25 dakika 42 lanİ· 
yede htanbul mıntakasında Şeref Bey 
iki numaralı :şarpiıile üçüncü. 

2 - ikinci müsabakaya 26-8-934 
pazar günü saat 17 de batlanmıı bir ıaat 
10 dakika 17 aaNyede lzmir mıntaka· 
11ndan Refik Bey 7 numaralı ıarpisile 
birinci, bir saat 18 dakika 50 ıaniyede 
Jstanbul mıntaka11ndan Şeref Bey 2 
numaralı ıarpirile ikinci, bir ıaat 19 da
kika 6 1aniyede htanbul mıntakaımdan 
Hayri Bey 12 numaralı tarı>iıile üçüncii, 

3 - Uçünci: müıabakaya 28-8-34 sa· 
1ı ıünü öğleden evvel saat 10,15 de bat
lanmış, iki saat 6 dakika 46 saniyede ı.. 
tanbul mıntakasında Şeref Bey 2 numa· 
ralı tarpiıile birinci, iki saat 13 dakika 
56 saniyede lzmir nımtalıasmdan Refik 
Bey 7 numaralı ıarpiıile ikinci ilri saat 
17 dakika 19 •aniyede htanbul :...ıntaka
~·~~a~ . Hayri Bey 12 numara) ııarpisile 
uçuncu, 

Bu üç m\isabaka neticesine nazaran 
da 298 puvanla 7 numaralı Şarpi Dü
mencisi bmir mıntaka11ndan Refik Bey 
934 Türkiye yelken birinciliğini, 188 
puvanla 2 numaralı aŞrpi Dümenciıi ı.. 
tanbul mıntakaaından Şeref 934 Türkiye 
yelken ikinciliiini, 86 puvanla 12 numa
ralı Şarpi Dümenciıi lstanhul mıntaka-
51ndan Hayri Be yde 934 Türkiye yel
ken üçüncülüğünü kazanmıı olduklan 
tebli ğolunur. 

1 Küçük haberler 1 
• 31 ağuıtoı cuma günü Holanda 

kraliçesi hazretlerinin yıl dönümü oldu
ğundan o gün ıaat 17 de Holanda s~a
rethanesinde bir resmi kabul yapılacak
tır. 

.. • ~adınlar birliği yeni idare heyeti ö
~umuzdeki hafta içinde toplanarak re-
ıs ve umumi katibi ıeç.ecektir. ' 

ederek il 'de Yalovay~ varacaktır. Altı 
saat Yalo ada kalınacaktır. 2 5 saat te 
B~yükad.ıda kaldıktan sonra ' 22 ilO da 
koprtiye gelint.."<'c-ktir. ' 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 29 <\CUSTOS 1934 

Harbiyenin yüzüncü yılı 
(Başı 1 inci sahifede) 1 

ismet Pş. Hz. 
lzmirden geliyor 

ye mektebi kumandanı miralay Rauf ve Harbiye alay kumandanı Bey
ler bulunmu9lardır. 

Harbiye mektebi bu sene 650 zabit yetiştinni9tir. Bunlardan 47 si 
on bet gün aonra yapılacak ikmal imtihanına gireceklerdir. Diğer 603 
kitiye yarın merasimle diplomaları verilecektir. 

Bugün öğleden sonra Hcrbiye mektebi alayına ııancak verme 
merasimi yapılacak ve alayın sancağı İstanbul kumandanı P&fll tara
fından verilecektir. 

Şirketler meselesi 
(Başı 1 inci sahifede) 

ainden itibaren tatbik aaha11na konu· 
lacaktır. 

Ancak kiralann tenzili yalnız 10 
amperlik ve tek safihalı ıaatlar için 
muteber tutulacaktır. 

Çünkü, yapılan tenzilata, çift saf
halı ve daha büyÜ)t tipteki saatler 
dahil değildir. Fakat, 10 amperlik 
o!anlar, abonelerde mevcut saatlerin 
ekoeriyetini tetkil etmektedir. 

Elektrik ücretlerinJeki tenzilat 
Diğer taraftan, elektrik ücretle • 

rinde yapılan tenzilatın eylülden iti • 
baren muteber tutulmaaı karan değiı
tirilrniıtir. 

Ücretlerde kilovat ba,ına yapılan 
aon tenzilit ağustostan itibaren he • 
-planacak ve faturalar ona ıöre 
tanzim edilecektir. 

BeleJiye cevap vermedi 
Kadıköy su şirketinin tarifesini 

tetkik için toplanan komisyon bun
dan tamam bir ay evvel belediyeden 
umumi işlerde çalıştınlmakta olan 
yol ame]eaine verilen vuati ücret 
miktarını sormuştu. 

Aradan dört hafta geçtiği halde, 
belediye, henüz cevap vermemi,, k<>
miıyonun meaaisi de İnkitaa uğra -
mıştır. 

Çünkü, k-Uayon buradan alına
cak cevaba iatinaden, ücretlerde ten
zilat yapılması iateğile tirkete teklif
te bulunmağa karar vermiı vaziyet
tedir. 
Tramvay firketi noktai nazannı 

bildirdi 
Tramvay firketi ile aktedilen 1926 

mukavelesinin feshi ve Ücretlerin mın. 
taka usulile yeniden tesbiti yolunda • 
ki müzakerele.- dolayııile, firket nok
tai nazarını Nafia veki.letine bildir • 
miştir. 

Dil çalışması 
Ve ecnebiler 

{Başı 1 inci sahifede) 
.arduk. Profesör evvela kurultay hakkın 
daki ihtisaslannı hülaıa ederek dedi ki: 

- Kurultay münasebetile, Türkiyede 
milletin, dil itlerine karıı gÖ.terdiği a
laka beni hakikaten hayrette brralrb. 
Avrupada, dil itlerile mefgul olmıyan 
kimseler, bu gibi itlere kartı bigilne kal 
dığı halde Türkiyede bu iıi herkes be
nimsemiıtir. 

Gazi Hazretleri de kurultayın her cel· 
oeıinde bulunmak ıuretile dil iıine kar
tı beslediği yüksek aliikasım göstenniı 
oldu.,, 

Dr. Cieoe lisanı sadeleştirmek ve ya· 
hancı kelimelerden kurtarmak için ne 
yapılması lizım geldiği hakkındaki aua· 
!imize cevaben dedi ki: 

- Türkçeyi .adeleıtirmek ve tasfiye 
etmek için bugün yapılmakta olan tara· 
ma ve derleme iıleri çok İyi bir yoldur 
ve bu, mühim bir İp. 

Bundan aonra bir Türk grameri yap
mak lazımdır. Şimdi de bir lugat hazır
lamnaktadrr. 

- Arapçada bazı türkçe kelimeler va• 
ımdrr? 

- Bu huıuıta ihtisasrm olmadıiiı için 
kat'i bir ıey söyliyemem. 

Profesör bundan soma Türkiyedeki 
dil inkilabmdan balı.ederek dedi ki: 

- Türkiyede yapdaıı it her veçhile 
takdir ve hayretle karıılanmağa değer. 

- Almanyaya dönüıünüzde dil inkı
Iabumz hakkında eaer yazacak mıııım:? 

- Evet, mecmualara bazı makaleler 
yazacağım. 

Sonra kurultay hakkındaki görüıleri· 
me dair Almanya hariciye nezaretine 
bir de rapor vereceğim. Türk dili tetkik 
cemiyeti beni buraya davet ettiği zaman 
meseleyi ayni zamanda hükumetimize l>il 
dirdim ve bu davet alaka ile karıılandr. 
Bu •ebeı>le ben ayni zamanda Almanya· 
nm bir mu7ahhaaı ııfatile Türkiyeye 
gelınit bulunuyorum~, 

Orta Avrupa 
Vaziyeti 

(Bap 1 inci sahifede) 
doğu fasık aıkın tesiri ıılbndadır. Her i
kiıi de bütün Avrupanm milli sosyalizm· 
den yüz çevinniı olduğunu unutuyorlar. 
Bunların siya.eti bizi tercih edilmit bir 
bale ıetircli. Diğer taraftan bu ıiyaoet, 
M.Ben•'i M. Muıolini'nin kollarına doğ
ru atıyor. Şimdiki hükumet te itimatta 
devam edemiyecek olan 1 tal ya ile Avuı• 
tuyranm dostluğunu kaybebnek üzere
dir. 
E•ki Avusturya BQfvekil muavini

nin sözleri 
BUDAPEŞTE, 29.A.A. - Avusturya 

run sabık Bqvekil muavini M. Vinkler 
Uinen Zedek ıazetesinin muhabirine, 
timdiki Avuıturya hükumetinin kendi· 
ıini ve doıtlarını tazyik altında hulun• 
durması, pek de hot olmıyan bazı 11rla• 
rın ortay çıkmasından korktuğu için ol
duğunu söylemi,tir. M. Vinklere ıöre, 
mümaileyh hükumetten Kumandan Fey 
ile birlikte çekilmek için M. Dolfüs ile 
mutabık kalnuıtı. Kumandan F ey' in İs• 
tifau kendi iıtifasını takib edecekti. M. 
Vinkler, bu anlaşmaya sadık kalmıya· 
rak Kumandanı kabinede muhafaza el· 
ti(;i i~in M. Dolfüı'ü muahaze etmekte
dir. 

Sabık B•ıvekil muavini son olarak di
yor ki : 

" Kumandan Fey hücumlarına niha ... 
yet verıi~ yoksa söylemek sırası bİ;te 
gelecektir. •• 

Askeri terfi 
Listesi çıktı 

(Başı 1 inci sahifede) 
terfi edenlerin listesini bildiriyorum: 

Kaymakamlığı terfi eden 
Binbaşılar 

701 Şakir, 714 Muhittin, 646 Şükrü, 
2598 Falih, 720 Şevket Turgut, 732 
Relik, 752 İbrahim Sım beyler. 

Binbaşılığa terfi edenler 
1637 Omer, 1594 Hüsnü, 2635 Huluıi, 

2641 Celalettin, 2703 Hüseyin, 9253 
Aptülhamit, 1536 Adnan, 1704 Mithat, 
2079 Hamdi, 1534 Nail, 1697 Cüneyt, 
2003 Tahün, 2024 Aziz, 2027 Oıman, 
2031 Recai, 2034 Hilmi, 3265 Sıddık, 
2060 Hüsnü, 2092 Cafer Tayyar, 2053 
Hilmi, 2064 Haıim, 20153 Niyazi, 994 
Şefik, 1555 Süreyya, 2855 5e2ai, 1624 
Tahsin, 1680 Hamdi, 1987 Rifat, 2098 
Şerafetıin, 1988 Riza, 2030 Hamdi, 2032 
Rıza, 214 Necati beyler. 

Yüzbaşılığa terfi eden birinci 
mUIAzimler 

3223 Hulki, 3258 Zait, 3405 Asım, 
3478 Cevdet, 2543 Ali, 2740 Murat, 3027 
İzzettin, 3506 Sait, 3110 Müştak, 3107 
Tahir, 3186 Sabri, 3271 Hüsnü, 3383 
Aptürrezak, 3150 Kazım, 3304 F etiıi, 
3384 Şefik, 3207 Ali, 3376 Hakkı, 3498 
Aptiillatif, 3329 Ahmet, 3346 Bezmi, 
3478 Hikmet, 3577 Asrm 3262 Cevdet. 
3325 Kiımil, 3326 Ziyaettin, 3499 
Salim, 3455 Ali Rıza, 5456 Şük
rü, 3460 Sait, 3576 Hüseyin Beyler. 

Birinci mUlilzimliğa terfi edan 
diş tabipleri 

3883 Nurettin bey. 

İkinci sınıf muamele memurluğuna 
terfi eden 397 Tevfik, Altıncı 11ruf mu· 
amele memurluğuna terfi eden 3653 
Ekrem beyler. 

Üçüncü sınıfa terfi eden heıap me· 
murlan: 1914 Kamil, 1869 Hulusi bey· 
ler. Beşinci sınıla terli eden hesap me
murları 2281 Yuıuf, 2607 Salih, 2609 
Mahmut, 2611 Apturrahman, 2616 Vey· 
sel, 1945 Rüıtü, 1950 Muıtafa beyler. 

Altıncı •ırufa terfi eden hesap memur 
lan: 3514 Mithat, 3515 Emin, 3516 Hil
mi, 3517 Apturrahman, 3518 Raci, 3562 

Sabri, 3563 Melımet, 3564 Ferhat, 3565 
Mustafa, 3566 Şerif, 3567 Mehmet, 3569 
Yuıuf, 3570 Halit, 3571 Hakkı. 

Altıncı 11nıf tiifekçiliğe 2878 Mazhar 
hey terfi etmittir. 

•• 
Universitede 
Bir istifa 

(Bap 1 inci sahifede) 

fazla Yolrulduğunu kaydetmektedir. 
Tahir Bey, bundan sonra, bütün 

meaaiaini, ilmi tetebbüler üzerinde 
teksif edeceğini bildirmiktedir. 

Tahir Beyin istifaaı üniversite rek· 
törlüğü tarafından kabul edilmit ve 
vekalete gönderilıniıtir. 

Tahir Beyin yerine Hukuk fakül
tesi dekanlığına kimin tayin edilece
ği henüz malGın değildir. Tahir Be· 
yin yenne getirilmea muhtemeıl bazı 
hocalardan bahsed.iliyoraa da l<at'i 
bir karar verilmiş değildir. 

~aarif vekili Zeynelabidin Bey 
ve yiiluek tedriaat umumi müdürü 
Hi.mit Bey tebrimizde olduğu için va· 
ziyetin bugün yann tavazzuh edece• 
ği beklenebilir. 

Tabir Bey yedi buçuk senedir Hu. 
kule faküJt.,.i dekanı bulunuyordu. 

Denizyollarının iki 
Vapuru çarpıştı 

(Baıı 1 inci sahifede) 
lı vaziyette bulunan arka direk dev
r:i.~miı, Erzurum vapunınun kıç köı
ku harap olmut, bir tahlisiye kayığı 
parçalanmıttır, Nüfusça hiç bir zayiat 
obnamııtır. 

Erzurum vapunı, bugün tamir i -
çin havuza alınacaktır. Erzurumun 
Karadeniz poatuını Cumhuriyet va. 
punı almı9 ve dün akf"lll hareket et
mİftİr. 

Liman idaresi, bu kaza etrafında 
tahkikabnı bitirmit ve raporunu ha· 
zırlarnıfbr. 

Müsademede, dikkatsizlik ve ted
birsizlik gibi bir vaziyet ıörülmemek -
tedir. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Ziftli mürekkibattaki zift mürekki· 

batına ait islahat " hakkındaki ihtira İ· 
çin lktısat Vekaleti Sanayi Umum Mü
dürlüğünden istihsal edilen 19 Ağustos• 

1929 tarih ve 1084 numaralı ihtira .bera
tının ihtiva ettiği hukukun bu kere baş

ka<ı1na devir veyahut icara verilmesi 
teklif edilmekte olmakla bu huıuıta faz. 

la malt:mat edinmek isteyen zevatın lı· 

lanbul'da, Bahçekapu'da Taş hanında 

4348 numaralı idarehaneye müracaat 
eylemeleri ilan olunur. (2159) 

(Başı 1 inci sahifede) 
hatıraya inkilap ettiğini zevkle dinliye
ceğiz. Burası namzet olduğu inkişaf ile 
memleketin ziraat ve her türlü medeniyet 
sahasında en ileri, en zengin bir mınta
kaıı olmaea namzettir. Umit ederim ki 
bugünleri yakın bir zamanda idrak ede
rek burada sizleri yine tebrik edece
ğim." 

lamet Paıa Hazretleri bu nutku mü
teakip halkın ıamimi tezahürleri arasın· 
da Torbalı tarikiyle Odemiıe hareket bu
yurmutlardır. Halk bütün iıtaıyonlarda 
Baıvekil Hazretlerini hararetle selamla
mıttır. Odemİ§ istaıyonunda bir aıker 
müfrezesi ve büyük bir halk kalabalığı 
tarafmdan selamlanan Baıvekil Hazret
leri doğruca Gölcük yayla11nı teşrif bu
yurmuılardır. Geceyi Yaylada geçiren 
İsmet Pa,a Hazretleri bugün lzmire dö
neceklerdir. 

lzmira dönerken 
İZMlR, 28 (Milliyet) - İsmet Paıa 

Hazretleri bu sabah dokuzda Gölcükten 
Bozdağa gitiler ve öğle yemeğini orada 
yediler. Baıvekil köylülerle bir arada fo. 
toğrafilerini çıkarmışlardır. 
Aydın • Tire yolu meraaimle açıldı. 
ismet Paıa Hazretleri ıaat on dördü 

çeyrek geçe Ödemişlilerin coıkun teza
hürleri arasında hususi trenle lzmire ha· 
reket etmişlerdir. Köylüler Baıvekili gör 
mek için yollara dökülmüılerdi. Tren ia 
tasyonlarda durmadı. On yediye çeyrek 
kala lzmir Alsancak istasyonuna vardı. 
Baıvekil i6taıyonda vali muavini, mebus 
Jar ve viliyet erkanı tarafından istikbal 
eclilmiıJerdir. _ 

İsmet Paşa Hazretleri trenden indik
ten sonra doğruca fırkaya gittiler. Fırka 
reisi ve arkadaşlarile bir saat kadar gö
rüttüler. Bundan sonra panayırı ziyaret 
eden Baıvaul Hazretleri belediye pav· 
yonu ile kadastro ve kültür pavyonlarını 
uzun uzadıya tetkik etmiılerdir. Bu tel· 
kikat esnasında vali Kazım Paşa tarafın 
dan izahat verilmiştir. 

1 smet Pata Hazretleri müteakiben pa-
1aport vapur iakelesinde bekliyen köıfez 
ıirketinin Çankaya vapurile Yamanlar 
suyunun küşadını yapmak üzere Kartı 
yakaya geçmi§tir. 

Tacirlerle temas 
lZMIR, 28 (Milliyet) - Baıvekil is

met Paşa Hazretleri fırkada tacirlerle 
temas ettiler. Üzüm, incir alıcı ve satıcı .. 
larma alınması lazım geten tedbirler hak 
kında ne düıündülılerini ve piyasanın 
vaziyetini çok açık bildirmelerini teklif 
ettiler. 

Tüccardan Şerif Remzi, Balcı zade 
Hakkı, lzmirli Talat beyler vaziyeti u· 
zun uzadıya izah ettiler. 

Fırka reisi Avni bey ikinci b.ir top· 
lantıda dermeyan edilen noktai nazarla
rı ayn ayrı dinliyecek ve bir rapor halin
de hükumete ve iktisat veki.letine bildire 
cektir. 

Bqvekil Paıa Hazretleri Halkevini zi
yaret etmiılerdir. 

lzmirden ayrılırken 
lZMIR, 28 (Milliyet) Karıı yalıada 

Yamanlar ıuyunun açılma resmi parlak 
oldu. Meraıime belediye reiıi Behçet be 
yin nutkile başlandı. Müteakiben ismet 
Pata Hazretleri bir nutuk irat ederek 
suyu açtı. 

Meraıimden sonra belediye halıçesin
de yanın saat kadar istirahat edilmiı w 
Batvekil P&§B Hazretleri yuvadaki ço
cukları birer birer oktadı. 

Müteakiben İzmire dönülmüıtür. Baı 
vekil Pa§a Hazretleri iskelede vali pafa 
ve mebuslara veda ettikten 'lonra Giilce
ınala bindiler. Vapuru sekizi kırk bet 
geçe yaşa, aJkış seıled arasında hare
ket etınittir. lımet Paıa Hazretlerine 
yeni mahıul üzüm ve incir hediye edil· 
miıtir. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey de 
ayni vapurdadrr. 

Başvekilin Karşıyakadaki 
nutukları 

12lMIR, 28 (A.A.) - Yamanlar ıu· 
yunun küıat resmini yapan Başvekil ı.. 
met Pap Hazretleri fU nutku söylemiı· 
)erdir: 

"Karfıyakanın yeni ve temiz 
•uyu açılmıfhr. Aranızda bulun -
mak benim ifin iyi bir talidir. Bir 
,ehre iyi ve temiz au getirmek da· 
ima bu yolda bir uer ve mühim 
bir iftir. 

Su getirenler su gibi, su kaJar 
aziz olmuflardır ve olacaklarJır. 
Belediye reisi Beyin bu mühim 
İf İfinde benden ve Dahiliye ve
kili arkaJQflmJan bahsetmui bir 
nezakettir. Ben burada •İzin hu
zurunuzda bu mühim eaer ifin va
li pafa hazretlerine, tefekkürle -
rimi ilaJe eylerim Vali pafa bana 
bu aeler dahi. vilayetin her yerin
Je kıymetli eserler llÖ•termifler • 
Jir. 

Karfıyaka suyunun gelme.in -
de, bilhıuaa zikretmeliyim ki a.ıl 
himmet ve asıl yük beleJiyeye te
veccüh etmiftir. lzmir belediyesi 
ve kıymetli reiai Joktor Behfet 
Salih Bey seneler aüren himmet 
ve aebat ile bugünü bize hediye 
etmislerdir. 

Memleketin ileri ve uyanık bir 
kütlesi ve Karşıyakalılar Behfel 
Salih Beyi sevgile anacaklardır. 
Dilerim ki bu yeni ve temiz su 
Karfıyakaldarın neşe ve afiyetle-' 
rine yeni bir kaynak olıun.,, 

Bu akşam Paşa Hazretlerinin şerefle· 
rine Karşıyakada çocuk yuva11nda bir 
çocuk balosu verilmi, olduğundan Ya
man]ar ıuyunun açılmasından ıonra ço· 
cuk yuvasını te,rif buyuran ismet Paşa 
Hazretleri yavruların birer birer hatırla 
rını sormuşlar ve bir müddet yuvada isti 
rahat buyurmuılardır. Yuvadan sonra 
Izmire avdet buyuran Başvekil Paşa Haz 

MEMLEKETTE 

Sarık ve cübbe 
lspartada ancak dini pıt' 

rasimdc kullanılıyor 
ISPARTA, (Milliyet) - l~P8~1 

ta imam ve hatipleri din i,J~rı ~~ 
nezdinde toplanarak dini kıı'e. 
yalnız dini merasim esnasında ~ 
yilmesine ve hariçte diğer vaW'it 
daşlar gibi gezmeğe karar ,erllljt 
ler ve hepsi bu kararı kabul eu;:~ıı 
tir. Şimdi lspartada hiç bir sa 
ve cüppeliye tesadüf edilıniy0r· r 

Çankırı Halkcvinde koııst 
1 

Sevinf H. ve Sallet B. 

ÇANKIRI, (Milliyet) - ti~ 
vimizde gençler tarafından ' 
bir hareket görülmüttür. ~ 

Çankırı gençlerinin biribirİ ',. 
sıra gösterdikleri faaliyet her~ 
man görülecek canlı bir var~ei' 

Musiki Muallim Mektebi t aW 
!erinden Sevinç Hanımla S ~ 
Beyin verdikleri zengin c~·~ 
ramlı konser hakikaten fev şV; 
olarak alkı,larla kartılanJlll 
Bilhassa Sevinç Hanımın "~11·~ 
rı karşısında söylenecek b~ff~ 
yoktur. Kendisini tebrik, 
Beyi takdir ederiz. 

Payastan ihracat artıyor 
PA YAS, (Milliyet) - Pa1'1cı 

günlerde çok geniş bir ibf~ı' 
merkezi olmuştur. Şimdiye lı• ıf 
görülmiyen ihracat faaliyetl, 1 t1" 
dır. Liman tahmil itlerine "'e J 
karlar müsait olmadığı halde '\~ 
yatın ucuza malolmaaı dolafkJ 
Osmaniye, Ceyhan, T opr"";İil 
mahsulab bu limandan sevke 
mektedir. Şimdiye kadar Li' 

a· Hamburg, Anve~s limanlarııı d 
kedilmit 3906 ton arpa, k\)111 · 
yulaf, buğday ve sevkediJınelı 
re de 1000 -gon hububat old~ 
Hayfaya muhtelif tarihlerde b~, 
le koyun sevkedildiği, geçen ;,,ı 
nazaran ihracabmızın bu 1 şt111' 
dan yüzde yüz nisbetinde 
tesbit edilmittir. ,ıf_ 
Yakında idrAk edilecek p0 1Jl ı 

ve limon naiaiyatı da inziJJllJ / 
derse faaliyet emsalsiz olacal',; 
lenmektedir. Bu seneki fıstılı b' 
liyabnın da Avrupa tüccarJarf ~ 
limandan naklini daha kola1 
maktadırlar. ~ 

Nazillide dokuma tezgAhl• , 
Nazilli, (Milliyet) - ep. 

son senelerde dokumacılık ol S , · 
ilerledi. Bazı mütetebbisler ,t· 
tezgahlık imalathaneler açtı! ,~ı 

Nazilli, pek yakında Tü-tlıJ1 dı' 
en mühim sanayi merkezler~lli~ 
biri olacaktır- O itibarla Na? ~o 
şimdiden mensucat sanayiin1;~~1 
rul.ması, ilerlemesi ileride fa etif 
ya lüzum olan amelenin de ~,ıı 
tirilmesi noktasından da faY 
dır. ../ 

Be~iktaı icra dairesinden : . yl_ 
Mahcuz olup paraya çevrilın~51 /ı 

laştmlan bir adet san beyazlı dorl 1 
da kırım ineginin dellaliye ve ;ı.-1~1 
resimleri mütterisine ait oı.ııal' f l 
2-9-934 tarihine tesadüf eden P':I 
nü saat 10 dan 12 ye kadar . ()~ 
pa;.ıarmda satılacağından taliP ,;; 

rın o gün ve o saatte bazı .b~ ol/ 
olı.n memurine müracaatları ~~ 

~,,,-;,;ı jl 
retleri doğruca Kordonda VU' ,oif"') 
purunun bulunduğu yere sel ;;il',. ı 
Bir bando muzika ve polis ~ ·,.i l'.J 
aıkeri bir kıta ihtiram meraıiıP' ~ 
miıtir. Kesif bir halk kütle.;ııi;_ı ,ıt 
ve yürekten gelen sevgi ve •• • Y/. 
lan arasında Gülcemal vapuf\I" .J 1 
ihzar edilen ıatlar üzerinden ! ıı I 
vapura binmişlerdir. Vapur. s96: • .# 
lıtanhula müteveccihen ı;.n....
hareket etmittir. 

Mugaddi tozler . 11 
/ 

j)liYe ~ 
IZMIR, (Panayır) 28 (M erıi· 

İzmir dördüncü beynel".'ilel •el•" / 
en ziyade nazari dikkatı celbef,,lı'~ 
sanayiimizden Kars ıüt tozıl ı;t l-.J 

UJ1 f (JY~ 
nın pavyonunda bu pavyon ., i ( f 

d "d · ı etlılf ~· rın an mada yenı en una tol'/.. 
sütleri, yumurta tozu, doın~~~:,..,.,.ı. 1 
rinç tozu ve patates tozu gı ı ,,.~ıJı 
mizde ilk defa imal edilen ııı~ 
)ar teşhir edilmektedir. 
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ı Eı-lüı 934Ic~~ !ından itiba_I V APUR CULUK Muhtelif Eşya Satışı 1 Istanbul Harici- Askeri Kıtaat iliinlarr 

'~----~---------~------~ ~n tatbik edilecek muvakkat tarife,köp- ı TORK ANONiM ŞİRKETi 
d ~· naıuı vasıtalan resimleri dahil ol- IST ANBUL ACENT ALICJ 
Ugtı h•lde aşağıda gösterilıniıtir. 1 Liman Han, T elelon: 22925. 

Birinci mevki ikinci mevki 

Kuruş Santim Kuruş Santim 
1 ·2kıt'a 6 25 3 75 
ti/ k.t'a 8 75 6 25 
? ıt 6 25 3 75 
~hit(karne) 4 25 - -Uçiik zabit 
~.•f,at 5 2 50 

uçuk zabit 
(~•Irat 
Itri •ne) 1 50 

l!arp ınal" I 5 2 50 
j~ u -
( 1~1.tep talebesi 
kad Ya\ına 

ar} 5 2 50 
,.,1lier talep vukuunda bile tlerin ve pa-

arın ibrazı mecburidir. Müdiriyet 

Fevkalade -F ırsat! 
fıfodera elektrik a vizeleri 

G ıofra lambala rı 
ayet elnrif li fiyatla r. Fırsat-

tan istifade edi niı. 
D. PARD o 

~ltktrilı: levazımatı mağazası 

,..., •la.ta, Bahtiyar Han, No· 30 
il Telefon: 4374 3 

.......___ 5496 
--~~~~~~~~~---

~ U kaddema Beyoğlunda Hüıeyin ağa 

lzmir ve Mersin 
SÜRAT YOLU 

SADIKZADE vapuru 31 
Ağustos CUMA günü saat 11 
de Sirkeci rıhtımından kalkarak 
doğru İzmir, Antalya, Mersine 
gidecek, Dönüfte bunlara ilave
ten Alanya, Küllük, Çanakkale
ye uğrıyacaktır. 

~~~~~~~~ 

lzmir sür'at yolu 
SAKARYA vapuru 

Her PERŞEMBE günü saat 
16 da Galata rohtımından kalkar doğ
ru lzmire gider. Bu vapur her pazar 

günü saat 16 da lzmirden kalkıp 

doğru lıtanbula gelir. 
Bilümum lzmir yolcularına % 40 
tenzilat. 

Kara biga yolu 
Her CUMARTESİ ve ÇAR
ŞAMBA günleri saat 20 de Top
hane rıhtımından bir vapur kalkar. 
Gidiı ve dönüıte mutat iskelelere 
uğrar. 

Istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
25,30 haziran ve S,10 temmuz 934 te.rihli gazetelerle 

yapılan ilan mucibince konten iana bakmadan ve gümrük res
mi arandmadan satışa çıkarıldığı bildirilen t:şyalardan aşağı
da yazılı fatıllara ait eşyalardan birine verilen bedel haddi la
yik r.;örülmediğinden ve diğer ikisine talip çıkmadığından 
hizalarında gösterilen günlerde yenidtn açık arttırmaya va
zedilmiştiı. Her türlü tafsilat v~rilir ,teııhilat gösterilir, is-

li teklile"İn ylizde 7,S teminat akçasilc gösterilen günlerde mü 
racaatfon. (5208) 

!'.N. Kapa- Müzayede 
dedi günü 

---------

Muhammen 
kıymeti 

L. K. 

29 101 3.9.934 2304 80 

30 S7 ıo.9.934 ı2ı26 33 
2S 67 17-9-934 10297 75 

Satılan aşyanm cinsi 

Pudralar, kremler, dudak bo· 
yaları sair tuvalet eşyaları 
Dc!u sessiz sinema filimleri 
v elespitler, otomobiller ve 
bunlara ait aksam ve sair ma
kineler. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet vakaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
Müstahdimin için 1S8 tak ,un elbise ve ıS8 çift fotin ile 

40 takım tulum ve kırk takım caket pantalon İşçi elbisesi 
ve 2S adet yağlı gemici muşa'mbasiyle ı2 çift lastik çızme 
nümuneleri üzerine ayrı ayrı münakasaya konulmuştur. ~alıalleainde Valide çeşme caddesinde 

~ lllo, lu baned mukim iken hillen ika
'"•I -h ti Ra ı meçhul Madam Angeliki Klan-
}a. 

Jzmit yo)u Münakasa Galata' da Kara Mu ı.tafa paşa sokağında Istnbul Li 
manı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil Komisyonda 20 

Haftanın CUMA, PAZAR, Eylül 934 perşembe günü saa l 14 te ihalesi yapılacağından 
SALI, ÇARŞAMBA günleri şartname ve nümunelerini görmek üzere Ankarada Hudut '·ı·-1ıu1 -k· • . 1 - d -u' ı ıncı ıcra memur ugun an : 

. \' aaef Mizrahi efendinin Beyoğlu be- • 
1'1lci n t ı· · · d • • kıl 

bir vapur saat 9 da Tophane rıhtı- ve Sahiller Sıhhat Umum Mü dürlügw Ü Ayniyat Muhasibi Me-
mından kalkar. j 

ll:ıı o er ıgın en re ıen tanzım ın· 

f 25. 7-932 tarih ve 11852· 7.34 No_.ıu. ı 
---;-------:----1 sullüğü ile mezkr Merkez Baş tabipliğine müracaatları. 

lmroz yolu : cs13o) ı.;, kıt • ed .. 'd d a aen e muatenı en zunmetiniz-
ı· • •lacağı olduğu iddia eylediği 250 
ıran • . 
~-ı ın maa faız ve masarif ve Ücreti ve-

Her PERŞEMBE günü Top. Tayyare piyango Müdürlüğünden: 
hane nhtnnından saat 18 de bir va-

• et temini tahsiil zımmında aleyhiniz-
~· lleyoğlu 3 Üncü sulh hukuk mahke
''"İndt> istihsal ve berai infaz dairemi

~· 10\·dj eylediği 3-6-934 tarih ve 34-'l4 
0

• lu harzı ihtiyati kararı mucibince de-

pur kalkar. Gidiş ve dönüşte Gelibo- Şartnamesi veçhile 13S,OO O Türkçe, lS,000 Fransızca, Pi-
lu, Lapseki, Çanakkale iskelelerine yango planı ı0,000 Afiş Tab ettirileceğinden taliplerin A. 
uğrar. ğustosun 29 uncu Çarşnba günü saat 14 buçukta komisyona 

~o •u ti'' ı· . re ıe tes ınu vezne etmiş olduğu-
~~ 277 buçuk liraya mütedair berveç-
h 

1 lalep esas hakkında vaki takip üzerine 
d u _hususta berayi tebliğ tarafınıza gön-
°'ılen · · "k 'L ıcra emrı ı ametga.nı hazırımzın 

~•çlıuliyeti haıebile tebliğ lulınamyarak 
elıı;g·at k · · .,, · it-.. ı mu tazıyenın ııanen ıcraaına 

1. ar verilmiı olmasına binaen tarihi i-
9•~dan itibar~n bir ay zarfında ve 
h~·4170 dos)a numarasile icranın te• 
) •rit1i tniıslel;1İm tetkik merciinden ve-. 
• trlahkemei temyizden veyahut iadei 
~uhakeıne ~ olile ait olduğu mahkeme
:~n bir tarar ııetirmediğinız taktirde 

Uddeti rne,kürenin hitamını müteakip 
~•hri İcra tı:retile muamelei lizimeye 
., .• , ··1 k · ıu ılı nacağı malumunuz olmak ve 

ltta, 
ı.._. •rn,inin tarafınıza tebliği makamına 

•ın olmak üzere keyfyet ilan olunur. 
........... (2166) 

1•tanhul 5 inci icra memurluğundan: 
11· •r borçtan dolayı paraya çevrilmesi· 

~. k •tar verilen halı ve yazı makinesi 
~-9•9•. t ih' .. d" .. .. ~ ar ıne musa u- pazar gunu 

'•aı dokuzdan ona kadar Suadiyede Sua
d' 
'Ye ram" · - ı· • Ce''I B 

01 ıı ıttisa ınoe ,.. ey apartı-
ilrı tnernuruna müracaatları ili.n olunur. 

(2165) 

OTOMOTÖR TİCARET 
TURK ANONiM ŞlRKE

TlNDEN: 
Şirketimiz sermayeıinin hissedarlar 

tarafından tesviye edilmiı olan yüzde 
yetmiş mikdarile iktifa edilmesine ve bu 
ıuretle sermayei tirketin yüz kırk bin 
Türk lirasına tenkisine ve nama muhar· 

rer senetlerin hamiline muharrer ıenet• 
lerle telıdiline dair hissedarlar heyeô U• 

mumiycsinin 26 Şubat 1934 tarihinde 
vermiı olduğu karar sicilli Ticaret Gaze

tesinin 21 Mart 1934 tarih ve 2183 nu
maralı nüshasında resmen jli.n olunınuı 
idi. 

Ticaret kanununun 396 ncı maddesi 
mucibince eıhabı matlubun alacaklarını 

kaydettirmek üzre 15 Eylül 1934 tarihi· 
ne kadar Şirketimizin Taksim'de Cum
huriyet caddesinde kain merkezi idare
sinde muhasebe memurluğuna müracaat 

etmeleri ve tarihi mezkUrdan sonra ser
mayenin tenkisi hakkında ittihaz edilen 
kararın kesbi kat'iyyet ederek kanuni 
muamelesinin ikmal olunacağı ali.kadar .. 

larca malüm olmak Üzre üç defa İlf•nat ic
ı·asına Mecliıi idaremizce karar vcrjl .. 
diği beyan ve keyfiyet ilan olunur.( 1988) 

5311 

t IST ANBUL BELEDiYESi 1LANLJ..RI 1 
lstanbul Belediye Riyasetinden : 

t> Zafer bayramımıza tesadüf eden Ağustosun otuzuncu 
k erşenıbe gÜnÜ İstanbul Kumandanlığı Dokuzdan dokuz 
l'~rka kadar tebrikat kabul edecektir. Beyazıt me
t kttınıda yapdacak geçit resmine saat on buçukta başlana
~i . ır. lstanbul'da bulunan Meb'us Beyefendilerin teşrifle-

l'lca olunur. (S2Sl) 
............... Elbise: Jaket Atay. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

ÜSKÜOAR- KADIKÖY 
o,,c Tramvag Suf erlerinin iştetmege AçılıŞ1 

!(dar - Kadıköy ve Havali-si Halk tramvayları T. A. Şirketinden : 
l "•dıköy tramvay ıebekemhde inşaab bitirilen Haydarpaşa - Kadıköy hattı 

"-Yl"'t lı,kiidu 1934 sabahmdan itibaren işletmeğe açılacak ve bu suretle Kadıköy • 
ll ar arasında muntazam tramvay seFeı-Ieri tesis edilecektir. 

'!'ram" Y•ni itletıne yüzünden, Usküdar tramvay ,ebekesinde tadil ve Kadıköy 
~·b·ı"ay Şebekesinde tesis edilen mıntakalarla 1 Eylül 1934 sabahından itibaren 
'l11;ıık 1. let· nu arrer ve her mıntakaya şami lenzıl~tfı Ucret tarifeleri bekleme yer .. 
'•de Ve "'-d k'" · kel d ' d ht l 1 af lil" """" ı oy ıa e uragın a mu crenı yo l:U nr tar ından görülebilecek· 

müracaatları. (4910) 5279 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Konisyonu Reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevk kıtaatı ihtiyacı için mevkii mü
nakasaya konulan 900,000 kilo mutbak odununa verilen fiat 
pahalı görülmüştür. ihalesi 2 Eylül 934 Pazar günü saat 14 
de tehir edilmiştir. Taliplerin muayyen gün ve saatinde Ha
dımköyünde Askeri Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

"4573,, 4984 

Belediye Sular idaresinden! 
idaremizce alınacak kurş Ul' borularla musluklar için 

29-8-934 çarşamba gnnü yapılacağı ılan t.dilen eksiltmenin 
3-9-934 pazartesi günü saat on dörde bırakıldığı alakadara 
olunur. (5219) 

Istanbul Sıhl:i Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Tıp Talebe yurdu hademeleri için lüzumu olan 72 takım 
elbise ile 2S adet palto nümune ve hu~usi şartnamesi veç
hile ve 4 E} !iil 934 Salı günü saat 14 le oazarlıkla ihale edi
lecektir. htr.klilerin müracaatları. (5220) 

lstanbul 4 Üncü icra 
Memur uğundan: 

Emniyet Sandığına biri :ıci derecede İpotekli olup ehli
vukuf tarafından tamamına (2800) lira kıymet takdir edi
len Osküdarda Altunizade mahallesinde Beylerbeyi caddesin 

de eski 36 yeni 48 No.lı maa ha hçe ahşap bir evin tamamı açık 
arttırmaya vazedilmiş olduğun dan 1 -ı 0-934 tarihine müsadif 

pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttır 
ması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammine
n in yüzde 7S ni bulduğu takdirde müşterisi Üzerinde bırakı
lacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kal 
mak üzere arttırma ı5 gün müddetle tecdit edilerek 

Paı.arlığa çıkarılan 6,000 
kilo Koyun etine verilen fiat 
gali görüldüğünden tekrar pa 
zarlığa konmuştur. Pazarlık 
gi.inü 1 Eylül 934 cumartesi 
giinii saat 15 dedir. Şartname
sini görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin 
belli giin ve saatte Çorluda ko
misyonumuza müracaatları. 
(152) (S191) 

• * * 
Bursa ve Mudanyadaki kı

taat icin kapalı zarfla alınacak 
olan ( 180,000) kilo Sığır eti
nin münakasası 20-9-934 per 
şembe giinü saat IS de Bursa
da Fırka aStınalma Komisyo
nunda yapılacaktır. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak 
için de vaktinden evvel temi· 
nat ve teklifnamelerile Komis
yona müracatları. (S212) 

* * • 
Bursa Garnizonu için ka· 

palı zarfla alınacak olan 
(55 .000) kilo koyun etinin 
münakasası 22-9-934 cumar
tesi günü saat IS de Bursada 
da Fırka Satınalma Komisyo
da İcra kılınacaktır. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya İşti
rak için de vaktinden evvel te
minat ve teklifnamelerile ko
misyona müracatları. (Sı 12) 

• • • 
Kıtaatın senelik ihtiyacı o-

lan 28,000 kilo Sade yağı ka
palı zarfla münakasaya konul
muştur. Münakasası 22-9-934 
cumartesi günü saat 16 da ic
ra edilecektir. Talip olanların 
yevmi mezkurda ve muayyen 
saatte Manisadaki Askeri Sa
tınalma Komisyonuna mura
caatları. (5213) 

• • • 
Çorludaki kıt'at İçin ı20,000 

kilo fırın odunu aleni mü
nakasaya konulmuştur. ihale 
günü 16 Eylül 934 pazar gii
nü saat lS,30 dadır. istekli
lerin şartnameyi görmek Üze
re her gün ve münakasaya gi
receklerin belli giin ve saatte 
teminatlariyle birlikte Corlu
da komisyonumuza ~üra
caatları. ( 4982) 

5330 . . .. 
Çorludaki kıt'at için 200 

kilo çay aleni münakasaya 
konulmuştur. ihale günü 
16-9-934 pazar günü saat 16 
dadır. isteklilerin şartname 
ve nümuneyİ görmek üzere 
her gün ve münakasaya gire· 
ceklerin belli gün ve belli saat
te teminat!ariyle birEkte Cor
luda komisyonumuza ~ü
racaatları. ( 4984) 

5331 . .. . 
Çorludaki kıt'atın ihtiyacı 

için yüz yetmiş ton tüvenan 
kömürü aleni münakasaya 
konulmuştur. isteklilerin şart• 
nameyi görmek üzere het gün 
ve münakasaya gireceklerin 
ihale günü olan 16-9-934 pa
zar günü saat ıs de teklifat
larının ·yüzde 7 ,5 nisbetinde 
teminatlariyle birlikte Çor· 
luda komisyonumuza müra
caatları. ( 4988) 

5332 

* * * 
Adapazarı Piyade Alayı ih-

tiyacı için 43,000 kilo Saman, 
30,000 kilo Soğan, ı0,000 ki
lo Nohuf, 8,700 kilo Patates 
15-9-934 cumartesi günü saat 
onda aleni münakasa ile satın 
alınacaktır. Taliolerin şartna· 
mesini görmek için her gun 
ve münakasasına iştirak ede
ceklerin Adapazarında Mali
Yt. Dairesinde Satınalma Ko· 
misyonuna müracaatları. 
(123) (5018) 5361 

• • • 
Kirazlı garnizonuna teslim 

edilmek üzere ve metre tulin -
de üç metre kalınlığında elli 
metre mik'abı kereste alına • 
caktır. Taliplerin 1 - 9 - 934 
Cumartesi günü saat on beşte 
Bayramiçte Satmalma Komis
yonuna müracaatları. 
(137) (5160) 5476 

• * * 
Kirazlı Pnıarhisara teslim 

edilmek şartiJe 500 kilo beton 
arma için \t.warlak demir çu
buk ayı ıca kirazlı g&rnizonuna 
teslim edilmek şartile 10,000 
kilo çiınP.nto ayrı ayrı 1-9-934 
cumaıtesi günü saai: ıs de pa
zarlıkla ııııtın alınacaktır. Ta
liplerin İz<ı.hat almak icin her 
gün ve pazarlığa İştirak ede
ceklerin Bayramiçta Satınal
ma Komisyot-una müracaatlC1-
rı. (150) (5193) 

' 

EVKAF MODlRlYETl iLANLARI 1 
'---------ı 

1 - - Çakmakçılarda Valide h:ın ı üst katta 39 - 38 No. lı oda 
2 -- ,, ,, ., All katta 28 ,, ,, 
3 - ,, ,, ,. mescit altında 21 ,, ,, 
4 --- Feriköyünde Rum kilisesi arka sokakta 106-1 No. lı arsa 

Yukarda yazılı emlak 93S !'enesi Mayıs nihayetine ka
dar pazarlıkla kiralık olup tal İp olanlar 3-9-934 pazartesi 
giinü saat on beşe kadar Evkaf Müdüriyetinde Vakıf Akar-
lar kalemine müracaatları. (5206) 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekaletinden: 

1 - Almanya ve Belçikad a ııkok kömürü ithal etmek İs· 
teyenlere mevcut kontenjanlar tevzi edilecektir. 

2 - Bu itibarla getirilmiş ve getirilecek malı o!anlarla 
sipariş vermek isteyenlerin Ankara, Trabzon, Samsun, Is
tanbul, lzmir, Antalya ve Mersin Gümrüklerine müracaatla 
rı lazımdır. 

3 ·-Müracaat müddeti Belçika koku için 31 Ağustos 
ve Almanya koku için ıo Eylüldür. 

Bu müddetler zarfında nıürac-aat etmiyenler kontenjan 
tevziatından hariç kalmış olacacaklardır. (5168) 

İstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

. \2169) 

Halı tasfiyede bulunan 

16-10-934 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya ka 
dar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında art
tırma bedeli kıymeti muham minenin yüzde 7S ni bulmadığı 
takdirde satış 2280 No. lı kan un ahkamına tevfikan geri bı
rakılır. Satış peşindir, arttırın aya İştirak etmek isteyenlerin 
kıymeti muhamminenin yüzd e 7 ,S nisbetinde pey akçası ve· 
ya Milli bir Bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları 
lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olnuyan ipotekli ala
caklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını 
evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren ni
hayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazım 
dır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar müterakim ver
gi, tenviriye ,tanzifiyeden mü te·.:ellit Belediye rusumu med
yuna aittir. Daha fazla malumat almak isteyenler 8-9-934 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 934-2004 No. lı dos 
yaya müracaatla mezkur dosYada mevcut vesaiki görebile- ' 
cekleri ilan olunur. (S204) 

Adet 
2290 

Kap 
adet 

M. 
o 

No. 
o. 

K. Gr. Cinsi Eşya 
2S6S 000 Boş Benzin te

nekesi kısmen 
paslı ve ezik. 

324S 000 Makine için a
ğaç kasnak 

lST AN BUL MA VNACILARI T AHMIL T AHLIYE 
ŞiRKETiNDEN : 

Galatada Balıkpazannda Bekçilik yerinde bulunan Vatan remorl<örü 
~!atada Y ağkapanında sahilde 18 mükerre numaralı arsa ve Galatada 
uınruk karşısında Ovqimyan hanının 1 inci katında Şirket merkezinde 

tnııhtdif yazıhaneler,dolaplar,maıalar,maroken,takımlar,•andalyalar ve büro lev - . 
azunı, Galata ko"pru·· •.. 1 d 29 al ba d d ·· t u a tın a numar ı muşam eposun a mus a· 

ille! ellı' d t ·· ·· 
... 8 e ortu mt•4ambası Eminönünde 12 adet salapurya ve su kayı. 
gı, Balatla Ayvansaray araaında Mustafa ustanın Kalafat yeri önünde ya
r'.rı; lıa•ıı. muhtelik kayıklar Yalovada Selahattin Bey yoğurhaneıine biti· 
f ik v b-e ır tarafı deniz 22975 metro murabba arazi ıahlığa çıkarılmıttır. 1 

teyenlerin yukarıda yazılı Şirket 1 da re merkezine müracaatları. -

ZA YI - Emniyet 6 ncı şulıe müdürlü
ğünden aldığım, 2,105 sicil numerolu a~ 

ma tör şoför ehliyetn amemi zayi e t tim

Y enisini alacağımdan eıkiıinin hükmü 
olmadığın ı ili.n ederim. Hakla Mehmet 

(2168) 

-• Dr. IHSAN SAMI 
. Tifo ve_ Paratifo Atısı 

Tıfo ve Pıratıfo hıstalıklorına tutulma-

\ 

mak için tesiri çok kıt'! muafiyeti pek 
emin bir ı~ıdır. her eczane ve Ecza de
.. polanndı bulunur. '.1562' 4 

4794 

\ 

18 
60 

2 

Kafes 
Bağ 
Fıçı 

cc 
149 
3344 

MOF 

30248/ 1 

18 
Bila 

9 Mükerrer 
491S 000 Kaba Zincir 

94 OSO Ecsamı kimye
viyeden benzol 

Yukarda yazılı dört kalem malin arttırma ile 29-8-934 
Çarşamba günü saat 14 de satılac;.ğından İsteklilerin o gün 
Istanbul ithalat Gümrüğün de 6 Numarah satış anbarında 
hazır bulunmaları ilan olunur . ( 4491) 
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TÜR Ki YENiN 
En eski, en kuvvetli ve en ileri deri fabrikası 

SÜMER BANK 

Beykoz Deri Fabrikası 
ilk defa olarak piyasada deri satmak Uzere 

IST ANBULDA BiR BÜRO AÇMIŞTIR. 
Her nevi yüz derileri, kösele, yarma, eldivıalik ve güderi 

mllbayaası için bu büroya müracaat olunmalıdır . • Adres: İstanbul, Sırkecl, Sanasaryan Hın yanıada No 36 
Telgraf: BEYKOZLU, İıtaabul - Telefon: 22832 

5492 

Karec'.ğer ·Mide -Barsak - Taş - Kum haatılıklarına ..,._ 

TU~ILA iÇMELERİ VE OTELi 
içme ve tren fiatlarında mUhim tenzilAt yapılmıştır. 

1 lergün Köprüden 6,30 - 7,35 • 8,05 - 9,50 - 1 ı - IS,15 -·15,10- ıtı,45 te 
l•ımıı" Haydarpaşayı giden vıpurlann trenleri içmelere giderler. 2101 --

5485 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut Muallim mektebi Lise ve Orta 
mekteplerle mülhak pansiyonların Yoğurt, Nohut, irmik, 
Şehriye, Kuru Fasulya, Mercimek, Bezelya, Kuru meyva, 
Gı"avyer peyniri, Şeker, Zeytin, tanesi, Hayvan yemleri, Ye-
mek ve Ekmek artıkları ve Camlıca Kız Orta mektebinin 
Sebze Patates ve ekmeği ve -E renköy lisesinin Sebze, ekmek 
ve odunu ve Kandilli lisesinin ekmek ve Patatesi ve Haydar· 
paşa lisesinin odun, Manğal kömürü, Kok ve maden kömür
leriyle Kabataş lisesine ait eknıeği. Bunlardan Sebze, Pa
tates, Ekmek, Yoğurt, Zeytin tanesi, Gravyer peyniri, kuru 
nıeyva, Şeker, odun, Mangal kömürü, Kok ve Maden kömür
leri 12 - 9 - 934 ve Nohut, İrmik, Şehriye, Kuru Fasul
ya, Mercimek, Bezelye, Hayvan yemleri, Ekmek ve yemek 
ırtıkları 19-9-934 tarihlerine müsadif çarşamba günleri 
saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle mevkii 
nlünakasa ve müzayedeye konulmuşt.ur. 

Şartnamesini görmek İsteyenlerin İstanbul Erkek lise
sindeki komisyon kalemine ve münakasaya İştirak edecek
lerin de teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte Komis-
yonumuza müracaatları. (4 877) 5297 

Maarif Vekaletinden: 
1 - Ankara ismet Paşa Kız Enııtitüaü meslek muallim 

mektebine kız enstitüleri veya kız san'at mektepleri 1931, 
1932, 1933, 1934 ders senesı mezunlarından ley
li meccani talebe alınacaktır. 

2- Taliplerin mezun oldukları mekteplerin muallim 
meclislerince seçildikten sonra yapılacak bir müsabaka im
tihanında kazandıkları takdir de kabul edileceklerdir. 

3 - Mektebe ücretli leyli veya nehari olarak devam 
etmek isteyenler imtihansız kabul edilecektir. 

4 - Müsabaka İmtihanı 2 2 Eylül cumartesi günü yapı
lacaktır. 

5 - Mektebe girmek İsteyenlerin şeraiti anlamak ve taf 
silat almak üzere Ankara'da Jsmet Paşa, Bursa'da Necati 
Bey Kız Enstitüsü, Üsküdar da Kız San'at Mektebi müdür
lüklerinden birine müracaatları. (5046) 5445 

Selimiyede Fırka Satınalma 
Komiıyonudan: 

Selimiyedeki kıt'at ihtiyacı için aşağıda cins ve mıktan 
y::ızılı beş kalem erzakm hizalarında gösterilen günlerde kapa· 
lı zarf usuliyle ihaleleri yapılacaktır. istekliler yazılı günlerde 
muvakka! teminatlariyle birlikte teklif nıektuplarını alarak 
Selimiyedeki Fırka satmalma kornisyonuna müracaat etme 
leri lazlmdtr. Arzu edenler bu erzaka ait şarLnaıneleri da
ha evvel komisyonda görebilirler. (5055) 
Cinsi Mıktan Temınatı Muvakkatası ihale günü 

Yulaf 
Kuru Ot 
Odun 
Saman 
Un 

160000 
330000 

1075000 
275000 
310000 

Lira 
6000 
1113 
1007 

516 
1766 

;cr.:;or ... _. -

13-9-934 
15-9-934 
16-9-934 
17-9-934 
18-9-934 

saat 14 
.. 14 
.. 14 
.. 14 
.. 14 
5392 

Ankara Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Aşl!ğıda cinı ve miktarları yazılı iki kalem malzeme ka
palı zarf usulile satın alınacak ve kapalı zarf münakasası 
malzemelerin hizalarında gösterilen gün ve saatlerde yapıla
cakbr. Talipler şeraiti anlam ak üzere istedikleri vakit mü
nakasaya iştirak için de gösterilen gün ve saatte ilk teminat 
makbuzile birlikte Komisyonun:uza gelmeleri. (4769) 

Metro ismi Münakasa tarihi gunu saat 
8778 Kaputluk Kumaş 8 Eylül 934 Cumartesi 10 

69417 Kışlık elbiselik Kumaş 8 Eylül 934 Cumartesi 15 
5235 

Umumi Ne,riyatı ve }'azı iş leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 

. "' -
J 

> NİŞANTAŞINDA ................... 
ve NEHARi KIZ ve Deniz yollar 

FEYZi E LiSESi 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübat• 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han, Tel 227401--~ 

Memleketimizin en eski husuıi mektebidir vı ruml mektepleu muadil olduju tasdik edilmiştır. Ayvalık Yolu Ana, lık, Orta ve Liıe kııımları Fen ve Edebiyat şubeleri vardır. 
( Feyziye mektepleri Cemiyetinia) idaresi altında milııevi bir şahsiyettir. BANDIRMA vapuru 29 ağus·. 

tos ÇARŞAMBA 19 da Sirke<:' 
rıhtımından kalkacaktır. (5198) 

Talebesinia talim ve terbiyeıiae kıskançlıkla bağlı oldujıunu muvaffakıyet! ile ispat etmiştir. 
İsteyen talebe velilerine mektep tarifnameıi gönderilir, 

5519 
Li.e "e ort• kı<ım mezuniyet ikmal imtihanlarına ı EylOlde ve sınır ikmal imtihanlarına 22 EylOlde mektepte başlanacaknr .• 

ve kayıt içia hergün mektebe mllracaat edilebilir. Telefoa: 44039 ~ (5144) H Bartın yolu 

istiklal Lisesi Müdürlüğünden: ~~ 
BURSA vapuru 30 Ağustos 

PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rrhtımından kalkacaktır. (5218) 

1 - İlk, Orta Te Lise kııımlarına kız ye erkek leyli ve nehari talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Kayıt için Cumarteıi, Pazartesi ve Çarşamba ıtinleri saat ondan on yediye kadar müracaat Devredilecek ihtira beratı 

edilebilir . 
3 - f!akalorya ikmal imtihanlarına 1 Eylülde, uısıf ikmal imtihanlarına da 22 Eylülde 

" Gaz yağı mamulatı,, hakkındaki ih• 
lira için istihsal edilmiı olan 8 Kiinune• 
vel 1921 tarih ve 3275 numaralı ihtir• 
beratının ihtiva ettiği hukuku bu ker• 
başkasına devir veyahut icara veriJınesİ 
teklif edilmekte olduğundan bu husu•• 
dair fazla malUmat edinmek isteyen ze
vabn htanbul'da, Bahçekapu'da 'fa! 
hanında 43-48 numaralarla mürakk•"' 
idarehaneye müracaat eylemeleri iJirı 

olunur. (2035) 5373 

batlaaacaktır. 
4 - isteyenlere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifaame g6nderilir. 
Adreı: Şehıadebaşı, Polis merkezi arkası. Tel. 22534 

1-C!JQ 
~t.- ı k:;y~ İstanbul kumandanlığı sa • 

tınalma komisyonu ilanları 

~' · I<~~. 
1. Fırka Satınalma Komis· 

yonundan: 
İstanbul Kumandanlığı 

kıtaatının kışlık ihtiyacı için 
sobalarda yakılmak üzere 278 
ton Love kömürü açık müna· 
kasa ile alınacaktır. ihalesi 
15-9-934 cumartesi günü saat 
15 tedir. Taliplerin şartnaıne· 
yi görmek ve ihaleye İştiralc 
İçin de o gün vaktinde Fmdıl<· 
lıda Sııtınalma Komisyonuıı· 
da bulunmaları. (81) (5210) 

Maliye Vek~Ietin~~~: . 
lstanhul Üsküdar ve Beyoglu tahakkuk mudurluklenn· 

de lzmir A~ara Bursa ve Seyhan Vilayetlerinde münhal 
bulunan '40 ve 45' lira maaşlı tahakkuk müfettişlikleriyle ta· 
hakkuk baş memurluklarına 2265 numaralı kanununun 27 
inci maddesinin: C. Fıkrası mucibince hukuk, mülkiye Yük
ıek Ticaret ilimleri mektebi mezunlarından talip olanların 
evrakı müspiteleriyle birlikte Vekalete müracaatları ilan o· 
nur. (4973) 5368 

iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden: 

30 )kinci Te~·in 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiı olan ec. 
nebi şirketlerinden (Doyçe Bank und Diskonto Gezelıaft • Deutsche Bank und 
Diıconto Geselbcl ft) bu ker müracaatı a 285 milyon marktan ibaret olan Şirket 
ıermayeıinin 130 ı ilyon marka indirild itini ve esaı mukavelenamenin sermaye
den bahis 4 ncü m Jdeıinin ı nci, 17 nci maddesinin 5 nci fıkrasile 11 nci madde
sinin 6 7 8 9 ncu fıkralarının ilga edil diğ-ini bildirmiş ve lazungelen veaikayı 
vermiştir.' K~yfiyet kanuni hükümlere uygun &'Örülmüş olmakla ilan ol(;ı;'°Ô) 

Halkalı Ziraat Mektebindenı 
60,000 kilo Balya Saman, 5,000 kilo Soğan, 10,000 kilo 

Serl Buğday. 
Yukarda muhammen miktarları yazılı üç kalem mahsu 

lat Eylülün on yedinci pazartesi günü saat on beşte Halkalı 
Ziraat Mektebi Çiftliğinde açık müzayede ile satılacaktır. 

Talipler şartnameyi görmek için her gün ve müzayede
ye iştirak için de yüzde 7,5 teminatı muvakkate parasile bir
lıkte yevmi mezkiirda mekte P. dahilindeki çiftlik idare he-
yetine müracaatları. (5207), / 

'644 

* * * 
İstanbul Kumandanlığı kı• 

taatı hayvanatı ihtiyacı için 
müteahhit nam hesabına 
58,457 kilo Yulaf alınacaktır· 
ihalesi 1-9-934 cumartesi gii• 
nüdür. Saat 14,30 da taliple· 
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve ihaleye iştirak ede· 
ceklerin de teminatı muvakkat 
telerile birlikte vaktinde Fın· 
dıklıda Satınalma Komiıyo· 
r.unda bulunmaları. (79) 
'5174} 6501 "' , * ,. • 

İstanbul Kumandanlığı kı· 
taatı ihtiyacı İçin müteahhit 
namı hesabına 40,000 kilo 
Bulgur alınacaktır. Ihaleııİ 
1-9-934 cumartesi günü saat 
15 tedir. Taliplerin şartname· 
yi görmek üzere her gün ve i· 
haleye iştirak edeceklerin de 
teminatı muvakkatelerile bir· 
likte Fındıklıda Satınalma Ko• 
misyonunda bulunmaları. 
(80) (5t75) ssoı 

lnhiaarler U. Müdürlüğünden: ] 
Yüksek tahsil görmüş olanlar müstesna olmak üzere 

en aşağı orta mektep mezunu bulunup da memuriyet için 
şimdiye kadar idaremize müracaat etmiş olanların 1-9-934 
cumartesi günü saat 13,30 da Sirkecideki inhisarlar Memıı· 
rin kursu binasında yapılacak imtihana iştirak etmedikleri 
tal<dirde müracaatlarının iptal edileceği ilan olunur. (5177) 

ssl4 

1 - Domates suyu, Süt, Üzüm şıraıı gibi mevadı te~f 
sif eden bir adet Lemal markalı ve 2 numaralı Type teks• 
cihazı muteber bir Banka teminatı karşılık gösterilmek şat• 
tile bedeli iki senede müsavi taksitlerle ödenmek üzere kıı• 
palı zarf usulile satılığa çıkarılmrştır. .. 

2 - Müzayede 8-9-934 tarihine müsadif cumartesi gıı· 
nü saat (15) te Cibalideki Alım, Satım Komisyonunda.icr'" 
kılınacaktır. Şartmeyi görmek ve izahat almak için talipler 
her gün Komisyona müracaat edebilirler. 

3 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre Y'1" 
karıda tayin olunan gün ve saatten evvel Komisyona verile• 
cektir. 

4 - Her istekli Muhammen bedelin yüzde 7 ,5 olaJJ 
(561) liralık muvakkat teminatı tayin olun.an saatten e"" 
vel teslim etmelidir. (4739) __.... 

Tayyare cemiyeti Laleli 
Apartımanlar idaresinden• 

· · L~l l" A l d " dört beŞ -~ Tayyare Cenuyetı a e ı partman arın a uç, . • )c· 
odalı daireler, her keseye elver İşli bir surette kiraya verıle1ce. l 'd . .. t l ıne er•· tir. isteyenlerin apartman ar ı aresıne muracaa ey e 

.(5209) 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık F f t 
ve kuv"':etsizlik ha!a.tın~a .. bü- os a 1 
yük f aıde ve tesırı gorulen ark a Hulasası 

Kullanınız•~ 

Her eczane~ 
de satılır• 


