
( 

• 

Tenzilatlı Tramvay tarifesi 
ayın 16 sında tatbik ediliyor. 
Yaş meyvacılar gece yarısına 
kadar açık kalmak istiyorlar. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMU~ 

!IATI 5 KURUŞTUR, 9 uncu sene No. 3051 ÇARŞAMBA 8 ACUSTOS 1934 

Nereye gidiyoruz!· Rusyadaki 1 

Milletler arasında politika cereyanları Dünkü maç \ 
Ve cihan politikasına umumi bir bakış Takımımız iyi oyna 
/ . . dı, fakat 2-1 yenildi 
ngıltere-Fransa-Rusya-ltalya-Almanya arasındakı .MosKovA, 7 <Husu•i> - Halk-ev• takınmruzla Savyet takımı .,.....,mda 

d •• d k • l l • •• •• " l • bugün Dinamo atadında yaprlan maç ve unya a l mese e erın son gorunuş erı ..• çok heyecanlı ve hararetti olmbfhır. 

O
•• Mookovanın muazzam ıtadı on bin-

• • "kb J ff k" J ki k ) lerce teyirci ile dolmufhı· Ruslann bu-lnJt, ıstı a ve muva a ıyet, mevcut zor u ara at a- ırünkü<~mıehti!.e\:hl~f an-

narak vaziyetlerini muhafaza edebilecek, ayakta dura
bilecek milletlerindir... Siirt Meb'usu: MAHMUT 

lek ~emen hergün muhtelif mem- 1 daha zayıflatıyor. Umumi harpten 1 ziyeti var: Birbuçuk senedenberi 
lcrı' erden gelen heyecanlı haber birkaç sene evvel kar.ılqbğımız Hitlerin reisliği altında, Naayonal-
l~ı e ka~tılatıyoruz. Yeni bir ihti- haller, vaziyetler, sanki tekrarlanı- Sosyalist fırkasımn politikıuını 
rj~.Y~nı bir harp ihtimali, ıinirle- yor. Kayserin bun.dan yinnıi, güden Almanyanm; siyasi ve iktı-
llir Ilı hergün biraz daha geriyor. yirmibef sene evvelki tahrik aadi gayeleri kolay kolay tabak • 
bir ili~ evvel bqlamıt muayyen edici aözlerine ve nutuklarına ben kuk edecek teYlerden değildir. Da 
ita. Polıtikayı takip eden, her yeni zer sözleri ve jestleri, zaman za • hilde, siya.si ve iktısa.di sahalarda 
ke~llr .v~ tefd>biislerinde memle • man bazı memleketlerin ,eflerin • radikal ıslahat yap:ın Almanya, 
'l'e eıının bir aaır aonrtJti vaziyet den ifitiyoruz. Milletler, birdüzü. biUıana hariçte de bazı dilekleri. 
ta llıenfaatlerini düpinmeğe alı • ye silalılıuuyorlar. Bundan iki üç nin tahakkukunu istiyor. Bu dilek-
t>oll ~~i diplomatlar bile aünlük sene evvel bile silahlandıklarını ler arasında, Almanyaya müsavat 
Yo ~lıtika yapmpağa mecbur kalı- gizli tutmağa mecbur kalıyorlaıı • hakkmm verilmesi, Avusturyanın 
lteJ llr. Hakları vardır: "Yarın" ın dı. Dünya efkarı umumiyesinin, ilhakı, Versailles muahedesile tes--
liıı;r doğuracağını bir gün evve • ıulhü .everlerin manevi bir müra- bit edilen bir kuım siyasi hudut-
Yo en kestirmek mümkün ol.mu- kabesi, milletleri böyle biıı ihtiya.- larm tadili, bu muahedenin hu • 
di r, t·n kuvvetli devletlerı bile, ha- ta, bir nevi riyakarlığa sevkediyor kümlerine göre elinden alınan müs 
ııır ere istedikleri cereyanı vere- du. SilahstZlanma konferansının temlekelerinin iadesi, memlekete 
~ Yorlar. Bunun aksine olarak, müabet bir netice vennemesi, bü- tahmil edilen borçların ödenmesın 
,. er. devlet yeni hadiselerin, yeni tün maskeleri yere dütürdü. Şim- de daha pratik tekillerı bulu.mnaaı, 
ı:'Yetlerin cereyanına kapılıyor- di her memleket; milli müdafaa nihayet Almanya iktıaadi ve mali 
ol · Bu giditle milletlerin hali ne ve emniyet tezi gibi formüllerin kalkmmasıiçin mühtaç olduğu ye-
ltı a~?.. Cihan politikasının u- gölgesi albnda deniz, kara ve ha- ni kredilerin kendisine verilmesi.~ 
k.lltnı hatlannı, milletler arasında- va kuvvetlerini, yeni unsurlar ve gibi bafl<a devletlerin alakalarını, . k ın~telif politika cereyanlarını yeni silahlarla hem keyfiyet, hem infiallerini tahrik eden iddiaları 
~ e~ı görüşümüze ve anlayıfDDI• de kemiyet bakımından kuvvetlen mevcuttur. Bu, müteaddi bir po-
i~ gore - birkaç çizgi ile burada diriyorlar. Silihlanma politikası - litika.dır. Böyle bir politika hariç.. 
Ostermeğe çalı,acağı:z: nın tabii neticesi olarak devletle- ten mukabil tetbirleri, mukabil ta-

• • * rin bütçeleııinde her gün yeni bir aııruzları mutlaka celbeder. Nete. 
llı'Şu nıuhaldcak ki, dünyanın ımıu yarık, mühim bir açrk bllf&'österi- kim öyle oldu. On bef senedir, 
lJ ı Vaziyeti, ümit verici değildir. yor. . • bqta Fransa olmak üzere - Af. 

'llı.nni politikanın her yeni tıecel- • • • man politikası aleyhin.de, Alman • 
liıi, sulh ve sükun ümitlerini biraz Almanyamn baflıbqma bir va- (Devamı 6 mcı sahifede) 
~~ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Almanya demir çenber içinde 

M. Bitler: 
Avrupada son harp ve 
sulh vaziyetlerini na-
sıl gördüğünü anlatıyor 

lngilterenin silahlanması - Harp Almanyadan çıkabilir mi? 
Avusturyanın ilhakı - Müdafaa harbi mi, taarruz harbi mi? 
~llE:ıu_tN, 7 (A.A.) - Alman ia • 
~t ~t bürosu bildiriyor: Bir müla-

eırıasında M. Hitler demilfÜ' ki: 
ltlit Oınumi ailahl...,na. n beyne! • 
~"~&:erginlikler hakkında diyebili
""- • Yeni bir harp, Almanyaya mii
t,ı,~lduf bulundukça katiyen olmıya• 
~lliır; Mi'~i soeyaliot hareketi ıuna 
.ı_ ,~ır. lı..ı. b .. rp hiç bir kimaeye fay-
1\lı:-ılu etmez T8 neticesi ar;.cak ha
~ 1 ola.bilir. Ahnanyanın buııüııkii 
~ :~eleri harp ile halledilemez. Meş 
ı.., 1,.Udafaa hali müateana olmak üze
lııRll~2 asla muharebe etmiyeceğ ; z. 
~ b .'2 hava kuvvetlerinin artması bi
lı; . ıç bir aurette luzdıramaz. Çünkü 
~~~tereye hücum etmek fikrind~ de: 
Ilı d '.. ~bnanyanın müdafaa tetbırlen 

( ~ceden mülhem olmaktadır : 
!,. "lvrupada çok kuvvetli düımonlar 
rı;;~ev~i!rnif bulımuyonu:. Bunlar gtİ• 
ii . lıırınde bUden kabul edenuyece
fe~ bazı feyler iatiyebilirler. Harp 
lıcıt 1 .e~; çıkaran .ilôlılar değli, la
ıı..~_-Uahlardaki müaavatftzbktır. Bu 
f.tı-<tuatşaJıJı çok kuvevtli oa/11 deo-

~d., :ı;aJ!İ/I.rin kabul edemiyec.,k· 

'Mareıal Hindenburg ölüm döıeğinde , , , __ 

Bulgaristan 
Pakta girmiyecek 

• 
Bulgar başvekili bunu 

açıkça söylüyor 
SOFY A, 7 (Milliyet) - Bul • 

gar Bafvekili <-.ospoclin Kimon 
Georgief (Buda
pestiHirlap) gaze 
tesinin Sofya mu 

• habi:ine beyanat 
ta bulunarak de
miltir ki: 

"Balkan paktı
na gelince, hü • 
kilmetim, Muşa • 
nof hüklimetinin 
açık olarak çizdi 
ği siyaseti takip 
edecektir. Y an.i: 
"Bulgaristan Bal 
kan paktına ifti-

M .Georgie/ rak etmiyecektir~., 

•• 
Universitede 
Yeni tetkikler 
lhıan ve Hamit Beyler 
tetkiklerine başladılar 

Yüksek tedrisat wnmn müdü • 
rü Hamit,_ Talim ve Terbiye reisi 

. llısan beyler Oni 
versitede, kendi
lerine tahsis edi 
len büroda ça -
lıtmağa bqla • 
mlllardır. Hamit 
ve l~n Beyler 
Üniversiteye ait 
bazı i,ler hakkın 
da tetkikat yapa 
caklar, Maarıi.f ve 
;.m Zeynelahi • 

Hamit Bey din Bey ayın 15 
inde şehrimize 

geldiği vakit vekil beye malUınat 
vereceklerdir. Üniversitedeki tet • 
ıkikat bu ay sonuna kadar devam 
edecektir. 

Esnaf Bankası 
Tahkikatı 

Esnaf Ba.nkau hakkında Mülkiye 
BatıuüfettiP Tevfik T "4at Bey tarafın
dan yapıla'D talıkil<a-
tın bir raporu evvd.ce -:::;;;:;~:::::;;:::--:j 
Dahil!ye Vekaletine 1 -

gönderibnıı1.İ. Tevfil< 
Talat Bey tetkikatını 
tamamİ'ie bitirdiği ci. 
hetle fezld<eaini d~ 
tanzim etmiı ve ve .. 
kfilete göndermifl:ir. 
F ez.leke uzuncadır. 

Diğer taraftan 
edli tahkikata da de. 
vaın edilmektedir. 
Müddeiumumı Alım~ :"""..._~----~ 
Muhlis Bey lk:tis~.z-
wJ<aleti müfettişinin Tevük Talat B, 
raponuıu tetkike cle-
vmn atıııd..1edir. Adliye veki.leti vası

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Hindenburgun cenazesin-( 
de iki yüz bin kişi bulundu 

BUGÜN 
2 inci aahilede 

ECNEBi MATBUATIND~ 

GÖRDOKLERIMIZ 

' 
Müteveffa Tannenbergde harpte ordu

ya kumanda verdiği yere defnedildi 
NEUDECK, 7 (A.A.) - HükUınet 1 

ıe..; ı,· M. Bitler cwkanı ve ınarepl Hindenburııun mı..,. 
d,~, !

1
', tahım hcırU mak•atlar uyan • •İ elnıdı tayyare ile buraya l"hnitler -

•"Ol ) . ~'-. 
t.ı- ır. .... 
li uıterrılekeJer ....,..,lesine geline>.>, Baıvd<il M. Hilıler dün öğleden l<lll· 

~ "';lı,angi b:r müatcım.leke elde et • ra Sertinden gelmif ve iıhtiaan latala-
lıtıı f •<;ın t* hir Alın.ndan haJa- nm teftiş e'lllökten 110nra Jari<i Pnıs • 
l>el,•~a .~tmesini i.ıtemiyeceğim. Biz yaya hareket eyJenıiıtir. 
.\it., "'a b'.!•Yoruz ki Afribıfakı o•ki Berlinden lıarelı:et eden on huıuei 
~ h: ınustemlekeleri büyük bir luks tren, c.enaze merasimi.ne İftİrak edec<* 

'§ka bir ıey değildi. olanları getinniJtir. 
.\ Auusturya meaele•İ Tabutun naklinden eııııel 

l,l'ı "~•ltırya meaeleei hakkrnda ıun- NEUDECK, 7 (A.A.) - Dün ak-
1( l<>yliyeceğiı:n: f"lll Neudeck ıatosunda hususi bir me-

llbut cbnek liızundır ki b'2 Avus- nı.sim icra edilmit ve Hindenbmıgun ai-
(Dcvamı ~ncı sahifede) leR elradı ve Neudecık malil<iıneei müa-

tahıdemleri, tabutun T anneıılıerge nak
linden evvel, büyük ölüye veda etmq
lerdir. 

Neııcled< civan, büyük Mkeri ma • 
nevralarda görülen bir manzara arze
o:etmekte ve bu aurede bu en büyük 
Alman lrumımdarunm cenaze merasimi, 
bayatmda kendisinin de en büyük !&' 
ref olaı-M. telaıdO edeceği bir mkeri 
geçıit resmi ile batlamrı bulunımalııta i
di. 

Cena%e alayı 1 

Geçit resmini müteakip, cenaze ala
yı yıldızlı bir ..,..,.a ıılbnda Tannen • 
berge doğru hareket etnıiıfCıiıı. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

3 üncü sahifede 

BiR iŞE 64 TALiP 
FELEK 

TAYYARE, GAZ, VE MiKROP 
DEVRi. 

Mümtas FAiK 
4 ünc:ii .,,,.ilde 

OZ DiLiMiZLE 
M. SALAHATTIN 

6 inci aahifede 

HAFTALIK RADYO HABERLERi 
VE PROGRAMI 

Cezair' dearaplarln Yahu
dil~r- arasınd~ kanlı çarpış
malar oldu. Otuz kişi öldü, 
yüz kadar yaralı var. 

Tel: { Müdür t 24318, Ya.u itleri müdilr8 ı 24319. 
idare •• Matbaa : 24310. 

Kurtultay merkez bürosu Sovyet alimlerinin de i,tVı'akile dünRii 
ı toplant ııında ••• 

Dil kurultayının toplana
cağı günler yaklaştı 
Kurultayın açılış günü için 

bir de marş hazırlandı 
Merkez bürosu dün iki toplantı yaptı, 

Sovyet alimlerin tezi okundu 
ikinci dil kurultayı 

merkez bürosu dün ıa • 
bah Dolm•behçe •ara• 
ymdaki hususi dairede, 
cemiyet umumi katibi 
lbrahim Necmi Beyin 
reisliği altmda Ahmet 
Cevat, Ali Canip, Dr. 
Saim Ali Beylerden mü 
rekkep ~arak toplan • 
Dllf - ve selen tezlerin 
tetkik ..., mütalea.sile 
metgul olmuıtur. Oğle -
den sonra yapılan cel
aeye Rus alimlerinden 
profeıör M. Samoiloviç 
ve M. Meoçinenof itli -
rak etmiılerdir. Bu cel
aede Meeçinenof'un u • 
mumi lisaniyat etTafm-

Kurultay mar;t ha%ırlanıyor ••• 

daki tezi okunmuştur. Büro cumartesi ı tat remıinde kurultay martı aöy,cn • 
günü toplanacaktır. 18 Ağustosta top mesi muhtemeldir. Mala~ya ıı.eb'uıu 
]anacak oJ.uı ikinci dil kurultayı kü- (Devamı 6 ıncı sahıfcde) 

Odesa Başşehbenderinin 
kaçak eşya davası 

Mahkemede Koca 
eli Meb'usu Sırrı 

B.den de bahsedildi 
Sırrı Bey mahkemeye 
çekilen kavas üzerinde 
tesir mi yapmak istemiş 

Gümrük kaçııkçı2ığı yapmaktan suç
lu Odesa ~ıuoıo..u Raul Hayri 
BeyJe kavas Tevfik ve muhacir Meh
met Efendilerin dün 8 numaralı adti ih
tisas mahkemesinde muhakanelerine 
devam eıclihnittir. 

Mahkemede Rauf Hayri Bey yaka
sı kürldü paltonun kendiıine ait olına
dığuu, bu küri<ün getim1diğinden ha
bC4'dar bulunmadığım söy.teımiştir. 

(Devamı 6 ıncr sahifede) Kocaeli meb'usu Sırn Bey 

Muhafızgücünün tam ve 
muvaff akiyetli zaferi 

Türkiye turunu büyük bir muvaffaki
yetle bitiren takıma 

MILLIYET'te bir kupa hediye etti 
MuhalızgÜcÜ biaikletçilerl büyük 1 ederek bugün Ankaraya dönüyorlar. 

Türkiye turunu muvaffakıyetle ikmal (Devamı 6 ıncı sahifede) 
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ittihat 
ıs tqw 

ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GORE) 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C. 

Vapur I stanbul limanına girer 
girmez hafiyeler doluyor 

aine gayrı vakıf birçok vücutlar 
bulunduğunu ve dahili memleke -
tin ihtilal ve inkılaba müsait bir 
raddeye geldiğini anlatmaktır. 

Vapurumuz lstanbulda iki gün 
kaldı. Vapur rıhtıma yana.tır ya -
natmaz hafiyeler, polisler içeri dol 
dula.•. Ben ise kamarama çekil • 
dim. Vapura rakip olduğumuz. za.. 
man bilet alırken i11111im ve pasa • 
portum Marailyada vapur kumpan 
yası tarafından sorul.mUftu. Ben 
de i mimin Dervit olduğunu aöy. 
lemiftim. Böyle Dervit isimli bir 
adamın seyahat etmesi lstanbul 
hüktanetinin nazarı dikkatini cel
betmif olacak ki arzettiğim gibi 
Amerikadan gelen müalümıınlara 
benim nasıl bir adam olduğumu 
so mıuşlar, tafsilat verirlerse hak
larında hayırlı, vermezlerse fena 
olacağını söylemişler. Bunlar ise 
batımda şapka olduğunu ve cins 
ve milliyetim hakkında zeJTC ka • 
dar malilmatları olmadığım beyan 
etmisler. 

Elhasıl vapurun etrafında takay 
yüdat iki gün eksik olmadı. Ben 
ise uzaktan handan bir surette bu 
hale nekran oldum. Vapur latan -
buldan Samsun ve Trabzon iskele 
!erine ekserisi Kürt, Erzunmılu ve 
Laz olmak üzere iki yüzden ziya
de yolcu aldı. Bunlar memleketle
rinden lstanbula para kazanmak 
fikrile gelmit haınmaJ, bakkal gİ· 
bi esnaf biçaregan idi ki bayram 
uzeri olması dolayısile berayi 
sıla memleketlerine gidiyor • 
!ardı. 

Vapur lstanbuldan hareket e • 
der etmez, şapkayı feae tahvil et
tim ve Amerikadan gelen o sekiz 
mıislümana bu yolcular arasında 
propagandaya batlamalarmı ve fa 
kat evvelemirde gayet ihtiyatki.ra 
ne idarei lisan etmelerim, Ameri
ka ve Avrupada gördüklerini ve 
ora ahalisinin esbabı mes'udiyet • 
!erini ahvalimize kıyasen söyliye • 
rek hkirlerini hazırlamalarım ten
bih ettim. Bir iki gün bu ıuretle 
işaatta bulundular 

Vapur Zonguldağm iıekelesi o
lan Karadeniz Ereğli.ine geldi. 
Burada kömür almak üzene birbu
çuk gün kalacağmı talılrik ettim. 
Pariaten Tahrana gitmek üzere va 
purda bulunan bir F Rnaı.z doktü. 
rile peydayi münasebet etmiftim. 
Benim Türk olduğum halde Ça • 
nakkaleye çıkmayı,ım ve Paris -
ten Belmekliğim nazarı dikkatini 
celbetmi9 olacak ki Jön Türk oldu 
ğuma kendi kendine intikal etmit 
ti. Halbuki kendisi de lmçreden 
müebbeden kovulmut (bombacı) 
arkadatlardan İmif. Aramızda haı 
belmeslek sıkı bir do.tluk hasıl ol 
muftu. 

Vapurun Zonguldalda bir hayli 
kalacağını hesap ederek birl'r al 
tutup madenlere ve bu vesile ile 
daha il('rı·ide bulunan Kaatamonu 
köylerine beraberce gitmeği bu • 
mim ettik ve hemen vapur durur 
durmaz yolculard- Tiflisli Rusya 
Ermenilerinden bir zatın puapor 
hınu alarak i.keleye çıktık 'H. tez
kerelerimizi aleliisul polis mcrke • 
zine irae ve teslim eyliyerck yolu 
tuttuk. · ' 

Bu küçük aeyahat zarfrnıll\ ma 
denin iki saat arkasında bulunan 
bir islim köyüne kadar gittik. Ce
bimde gizli duran fesi tapka ile 
mübadele ettim. Köy kenarında 
hası örmekle metgul bir cemiye
tin yanına gittik. Altnn:zl\ derhal 
yeni bir hasır stirdüler. Ahvalden 
ve ıaireden bahis açtım. 

Mesele valılerin me ıalimine ka 
dar geldi. Cümlesi bir a;tızdan bu 
ahvali elimeden yana yak1la şika
yet ettiler. Nihayet kinı olduğumu 
kendilerine anlattım. Yakında bu 
mezalimin defolacağını ve Mecli
si Mebusan kütat edileceğini, kim 
senin kimseye zulmedeıniyeceğini 
ve ahalinin para kazanarak meıut 
olacağını izah ettim. 

Kendi malları olan bu komür 
madenlerinin na..a ec:nebı;cı eline 
bı rıkıklı ğını ve lllilletin bu türlü 
hukuku gubedil..k dü,manları
mn:a tesli~ elunm&SQ"dı tımdi bu 
madenlerin kendilerine ail olaca -
ğını anlattım. Abdülhamide lanet 
lerle beraber sözümü kimilen tas
dik ettiler ve cemivetin muvaffa. 
kıyetine dualarda bulundular. Ni 
hayet aktama doğru vapura avdcıt 
ettik. 

Amerikadan gelen mıialüm"n -
lar benim (bükümdarı mustakbe
le mensup olan bir cemiyeli azime 

1 
ve hafiyenin azasmdan buiundu • 
ğumu) vapurdaki müslümanlara 
ihsas etmitler. Bunlar ise muhak'. 
kak benimle gÖriif1Dek üzere ge • 
ce beni yanla ına davet ettiler. 
Cümleaine vapurun güvertesinde 
bir konferans verdim. Ahvali ha -
zrranın levsiyatından arizü amik 
bahisler açtım. Efkarıma ittirak 
etıniyen bi~ fert bile yoktu. 

Bunlara memleketlerinde ef -
ki.rı ahalinin galeyana getirilece. 
ğini, ittihat faidelerini ve böyle gi 
dene vatanın mahvolacağını ve 
dinin de elden gideceğini söyle • 
dim. Vapurdaki frenlder benim 
kim olduğumu bildikleri cihetle 
kabiliyetaiz addettikleri müslü • 
manların inkılaba istidatlarına mü 
tehayyir olarak selameti 06mani
ye namına bili.hara beni lelnik et
tile1'. 

Yokulara ınutuk söylediğim sı
rada ceaimüccüıse Kürdün birisi 
(Erzincanlı ve lstanbulun hamal 
bqılanndan olduğunu tahkik et -
tim) bir savleti nagühani ile üze
rime sıçrayarak yüzümü gözümü 
öptü ve halka kartı dönerek zalim 
ler aleyhine çalıtmaktan bir an 
hali kalmıyacağmı Allaha kasem 
ederek temin etti. 

Bu yolcuların cümlesi iskelele
rine vasıl olup müfaııakat el tikçe 
gelip elimi öpüyorlardı ! Zongul -
dalda olduğu gibi Trabzona da ~.y 
ni pasaportla çıktım. Eğer elimde 
esamii matli'ibe ( ! ) olsa idi, çok 
muvafık olacaktı. Naci merhumun 
idam edildiği Misak meydanına 
gittik. Hamdi Paşanın kn:ı ve h~ 
remi gelip merhumun nafi müba • 
rekine tükürmütler. 

Kayıkçılar ve saireden vapur • 
da bili.hara ettiğim tahkikattan 
bwıun sureti idamı hükUınetçe i · 
fa& olunduğu gibi maaş meselesin 
den olmayıp bizim komiten;n sev
kile olduğunu, me:ıhumun idamı 

. ahali üzerinde hükUınete k.ırtı ye 
niden bir nefret basıl ettiğini anla 
dım. 

Batuma vüsulüm az kaldı tehli 
keli oluyordu. Zira pasaport mua
melesi Ruayada o kadar şiddetli 
ki vapura polisler, gümrük memur 
lan ve jandarmalar geliyorlar. Ev 
veli. ahaliyi tepeden tı: ~ıağa ka • 
dar anyMar, sonra da pasaportla
nn muamelesi icra oluunu)"Or. Es
kili umumiye birer birer tetkik 
edildi~i gibi en ziyade ya• mesele 

'sine ehemmiyet veriliyor. 
Polis eVYeli. benim pasaportu • 

mu okudu. Ben uzakta idim. Bi • 
rinci defa tetkike maı'UZ olmanın 
kıymetini derkettiğim cihetle te • 
biri muvafık buldum ve seaimi çı
karmadım. Ef yamı hazırlamak ha 
hım.esile kamarama girdim. Bu es 
nada polislerin "hacı! hacıl" diye 
bağırdıklannı itittim. Cemiyetin 
varak.ai mahıuaasile fifreyi der • 
hal yırtıp denize attım. Bu sada 
üzerine epeyce teli.sa düdıim. Ham 
dolsun ki aranılan hacı ben çık -
ınadım. Pasaportundan ~üphe edi 
len diğer bir boca imif. Bunu tah 
telhıfız mahbese götürdüler. Daha 
üç ki,iyi bu ıuretle tevkif ettiler. 

(Devamı var) 

Avusturyanın yeni 
Başvekili 

Jeneral Artur Von Schaachnigg'in 
oila olon yeni BGfucltil 1897 de Riva' 
da doi_,,,ıar. Mumaileyh F eltikrich' 
telti Stefle Matatina nant Papaş mek· 
tebinde 11e bilahare lnabruck'taki uni· 
ueY.site ue ticaret akademi.U.de nku .. 
muftur: 19~3 t~ a.lıer olarak ltal;yan 
cepheaıne 11tfm1f oe harp aonu'1da eair 
olırwf ve 1919 da eaaretten dönmÜf· 
tür. Harpteki hiz;metlerinden dolayı 
gümüı ve tun-;: kahramanlık ma<lal • 
7aııile taltif olunmuştur. 

Schruchnigg daha talebelilr .zoma. 
nında Tirofda katolilı cemiyet oe lef
ıilat hayatında çalıtm'şhr. Kenıliai -

nin bil11i.i, daima hiımet ve yardrma 
omade o(UfU 11e lütullıôrlığı ona her· 
lıe.U. mulıabbetini oe bilh- gençli· 
fİll kalbini lıa-..dı""Jflır. Gençlik 
~un fQlt.ıntla hararetli oe miinelJller 
t"'ı- do« bulmllffar. Tirol halkının iti
madı onu 24 nisan 1927 tle millet mec 
fi.ine daııet etmifti. Kat'i ncımıulıôrlı· 
iı ve ltarakterinin aııaleti onu devle· 
timi.ain en muteber 11e nü/ıu:lu fQh•i
yetlm aırar.na geçirmiıtir. O, bu dev· 
letin kurulmasında ve Sturnvc:harbe
we11untlun teıkilinde çok kıymetli hiz; 
metler ila etmiıtir. 

Sch~hni11tı'in Millet Meclia:nde 
kendi.inin lrudret .,. liyakatini ilk 
defa göatrriıi, Schoha'in Baıoelıôleti 
:ıamanında tetlıilôtr ._;ye ulaltah 
mürnucbetile vaJıi N.)'CnOtı ile olnwf-
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HARİCİ-HABERLER 
Uzak Şarkta vaz~qet 

Yakın bir Çin - Japon 
harbi beklenebilir mi? 

Bir taraftan da Kaşgar etrafında Çin 
orduları ile asiler çarpışıyorlar 

P ARiS, 7. A.A. - Havas ajansı bildi
riyor : 

T enıpı gazetesi JaponJ anm ve Sovyet 
Rusyarur vaziyetini te\:kika hasrettigi 
bafmakaleainde diyor ki: 

" Bazdarm n az çok kın bir zanmnda 
gayrikabili içtinap telakki ettikleri bir 
Rus • Japon harbi öyle bir sergüzetttir 
ki, bunu, ne vahim mali ve iktindi mÜt· 
külatla açrpıtan Japonya, ne de Sov
yet rejiminin idamesi için sulha katiyen 
muhtaç bulunan Ruıya kolay kolay gÖ· 
ze alamaz. MiiZakereler, münakaıalar 
yapılıyor ve ayni zamanda da bazı ihti
mallere karı• koyabilmek için ihtiyati 
tedbirler alınıyor. Faka"l vakıt kaza~mak 
ve işleri biriktirmek için her iki t ral ta 
çareler bulmak hususunda hiç te fakir 
o'mıyan bir diplomasinin bütün men&• 
biindC";ı iıtifade etmeye azmebnİf görü .. 
nüyor. 

M. Nişi, Sovyet Ruıyayı Japonya ve 
Mançukoya kartı kaıden tahr.ik siyıue
ti ku'lanmalda ittiham ediyor ve Tok
yo hükumetinin ıiddetli tedbirler alına. 
Y" ve Rusya ile bütün müzakereleri kes
meye karar vermiş olduğunu ihıaı edi
yor. Vahim bir ihtiliofm çıkmak ihtima. 
li hakkında bir hüküm vermeden evvel 
Tokyo hükWııetinin reımi teşebbüslerini 
beklemek lizundır. Çüııkü yarı reımi 
mahiyett• ır.atbu.t hab rr!erinin hadise· 
lere takaddüm ettiği i.lk defa görülmü· 
yor. 
Bu ıuretle hareketin saiki nazik müza. 

kereleri gözönünde tutarak karş11rnda· 
kini korkutmak olabileceği gibi, bazı 
nüiazlu unsurların bizzat Japon hüku· 
metini tereddüt göıterd;ği hattı hare
keti ittihaz için tazyik ec'mekte olabilir. 
Ancak ıurası muhakkak ki, bu yolda 
Moskovada henüz hiç bir tesebbüs vuku 
bulır.amıt •e böyle bir teşebbüaün yapı
lacağı diplomatik vasıta ile de bildirrlme· 
miştir .Japonyarun Mançukoyu alaka· 
dar eden bütün meselelerin hall!nde fev
kalade alakadar olduğuna ve himaye et· 

Yahudi düşmanlığı 
Cezairde Araplarla Yahu

diler arasında çok 
kanlı çarpışmalar oldu 

LONORA, 7 (A.~) - Daily 
Telegraph'io Paris muhabiri, Ce
zairde Konstantinde yahudiler ile 
Araplar araımda kanlı çarpıtma.. 
lar olduğunu bildirmektedir. 

30 ölü ve 100 den fazla yara
lı vardır • Hidise yerine alelace
le kıtaat gönderilmittir. 

Umumi vali, M. Card, Paris
ten Cezaire tayyare ile hareket 
etmi§tir, 

Şehrin batlıca caddesinde dört 
büyük bina yanmıttır. Mahalli 
hükiımet örfi idare ilan etmiş ve 
belediye reisi saat yirmiden sonra 
sokağa çrkılmaıım menetmeye ka
rar vermİftir. 

Müsellah aııikeri devriyeler 
kavga mahallerinde dolatmalkta 
ve sükunu muhafaza etmekte
dir. 

Almanyada bir ırazete 
toplattırıldı 

BERLIN, 7.A.A. - Zabıta, ecnebi bir 
cleYlet reiei afeJlllıinıle tefenühata bulun· 
ınuf odr.ak töhmetiy!e Der Sturmer ga
zetesini toplatmqtır. 

tur. • 1 
Schıuchni11g 1932 de Adliye Ntuın 

olarak Burach'un riyasetindeki lıabi -
neye dahil olmuı 11e Dollluu'un birin· 
ci kabinesinde de (20 mcryu 1932) ay
ni makamı muhala:ıa etmiıtir. Geçen 
şene mayısında da Dr. Rintelen'in lıa· 
bineden ayrdmaaı Üz;erİne Dr. Schınch 
nigg Maarif Ne:ııaretini de ilaveten uh 
desine almlf ve aon hôdlule-re kadar 
bu iki nezareti elimle tutarak büyük 
11e mühim hi:ımıetler ila etmİf 11e •on 
iki •enenin mevzuatı kanuniye.sine le
yiıli e•erlerini geçirmiştir. 

Dr. Schuachnigg eski parlamento· 
nun lağvmdan beri muhtel'/ ahval 11e 
hfİdiaatta hükômetin hatibi olarak hal. 
lrın karıı•ına çılı"'lffır. 

Vukubulan •uilttutlar üurine Naa
yonal Sosyalistliğin men'i zaruri olun
ca 12 ıubat 1934 akramında halka hi 
tap edm 11• son Viyana luidt-leri Ü· 
urine de ÇGrfC1111ba günü alıf01'll rad· 
yotla hazin haberi bilJiren Schuch -
nigtı'ti. ( Reichapo.t) 

Yunanistanda balıkçı· 
lığın inkişafı 

için alınan tedbirler 
Yunanidanda balıltçdığın tennkine 

dair yapılan lranun liiyihıuı llıtuat 
Ne:ıııareti Müateıarlığı tarafından meb 
'usan mecli.aine uerilmiftİr. 

Bu kanun ile Yımanidanda balılı
çılı,Pn inlıifQlı için fenni te,1ııuıt 11ü
cutla 11etirilmea derpİf ..lilnwlıtedir. 

tiği bu yeni devletin tanınması meıele
rinin de Japon ıiyasetinin belli batlı 
düşüncelerinden biri olduğuna fÜphe yok 
tur. Bir Ruı-Japon ihtilafını Fükien ve-
7• Mançukoda olan bitenler intaç edecek 
değildir, Her şey bunu gösteriyor. An· 
cak Mo??oliıtan meıeleıi mevzuu bahis 
olduğu takdirdedir ki, iıler çare bulun
maz bir tarzda bozulmak tehlikesini 
gösterebilir. Ruılar dıt Moğoıliıtan ha· 
kim bulunuyorlar, Japonlar daha doğ· 
ruıu müttefikleri Mançurililer iıe l<cn
dielri için hakiki bir menfaat teşkil e
den iç Mançuri, Jehol ve Çaiıar yolu ile 
elitlerini geçirebilecek bir haldedirler. 

Mamafih bugÜn vaziyette Moıkon 
ile Tokyonun bu meselede de bir ıureti 
tesviye bulamıyacaklan muhakkak de· 
ğildir .Bittabi bu sureti tesviye Çinin 
zararına olacaktu. Binaenaleyh, uzak 
şarkta bir ihtilaf çıkmak üzre olduğuna 
dair olan rivayetleri büyük bir ihtiyaıt 
ve ıoğuk f<anldd<la karşılamak İcap eder. 
iki memleketin de karşdıldı olarak mü· 
dafaalanna husuıi bir itina göıterdikleri 
mubakkaktrr. Fakat bütün bu ihtiyat
karlık, iki hükumetin karııhklı olarak 
girişmiş bulunduğu mütkül ve dolam
baçh ıiyuette kendisine daha ıerbeıt 
bir harel<et te.mn etmek maksadına ma· 
luftur. Japonya ile Ruıyanın sutlıu boz
maya ve galibi için de teıirlerini biç bir 
kimsenin !İmdiden keatiremiyeceği bir 
aergüzeşte atılınağa karar mermiş olduk· 
lanna llülı:~;n ettirebilecek ortada lıAç 
bir delil yoktur. 

Çinliler asiler arasında 
SIMLA, (Hindistan), 7. A.A. -

Reuter aansr muhabirinden : Çin aa
kerler.i henüz Kaıgara' girmemitlerdir. 
Bu ıuretle, şehirde nizam ve asayitlen 
mesul kimıeler bulunamaması yüzünden 
vaziyet oldukça naziktir. 

Çin orduları, asilerin b~lttıkları C· 

raziyi ifgale muvaffali olamadıklan ci· 
hetle vaziyet güçleşmiştir. -

Fransız - Alman 
Yaklaşması 

Bir Alman ceaerah Fran
saya ittifak teklif ediyor 

LONORA, 7 (A.A.) - Daily 

Telegraph'm Pariı muhabiri, Al· 
maoyanın, bu 11efer matbuat vası
taıile, Fransız · Alman dostluğu 
lehine temayül gösterdiğini kay
detm~ktedir. 

Filhakika, Petit Parisien ga
zetesinde jeneral Von Reicfıenau, 
Fransaya iki milletin bütün dün
yaya hakim olma11ını temin ede
cek bir ittifak teklif etmektedir. 

Daily Telegraph'ın umhabiri, 
bu teklifin M. Heas tarafından 
sadece ikti11adi meseleler üzerin
de yapılan uzlaşma tekliflerini 
aalkeri cihetten tamamlandığını 
zannetmektedir. 

Jeneral Von Rechenau, tunları 
söylemektedir: 

"- F ranaanın, A vrupadaki 
emniyetini temin edecek yegane 
memleketin, Almanya olduğunu 
anhyamama11 yazıktır. Fakat Al
manya fevkalide ıiıüsellib mil -
!etlerin arasında ıil.ibsız ıkalma • 
ğa mecbur edildiği müd'detçe, a
ramızda itimat mevcut olamıya· 
caktır. 

Kanunun hedefi, balıklann nakil· j 
leri umlünü yenifepinnelı oe balıkçı 
aınılını himaye etmek suretile balılıçr 
tığın milli ilıtiaadiyatın bir ıubm ola
rak teralrlıuine çalıpnalıtır. Balıkçı· 
lılı teıkilôtı bu hedefe uarabilmelı için 
fenni uaiıllerle balıkların merkezleri· 
ni, muhaceret yollannı tetlrilı ile ba -
lıkçılığa müaait mıntakalan tayin ey
liyecek, ba&1k a11lanan sahaları geniş· 
letmelı üzere balıltçıların iıine yanya· 
cak huausi haritalar tanz;im edecek 
ve istihaalcitı artırmak için yeni vesait 
getirecelttir. Ayni :ıamanda balıklan 
uikaye ve avlandıkları yerlerden en u
aalı mahallere nakilleri için en yeni 
ve müteltiimil uaıilleri tatbik edecek· 
tir. 

Bu teıkilôt Y unani.tanda balık aıJOI 
lıfına müaait mıntalıalarda "Balıkçı· 
lılı,, merlıe"1eri te.U edecek, balıkçı
lara paraca yardımlarda bulanacalc · 
.,. . .arledilemiyecelı kadar bol balılr 
aıılandığı ı>altit aalamura yapılmaaı 
malıaadile münıUip teaiscıt lıuracalr • 
hr. 

Bunlar için ııa,,,.,,e(en •ermcrye,Ya
nani.tan Banltıuı ile milli bankalar, 
ikraz; 11e depo aandılrlan, podahane 
oe umumi men/aaffere ait taaarrul 
aandıklan tarafından ucrilecelıtir. 
Baflangıçta lıonacalt •ermaye yirmi 
beı milyon drahmi olacalıllr. 

Hükiımet, scrmay«yi ~verecek olan 
bu müea•e,,.,lere •enelilı yüıu:le 5 faiz; 
telrellül etmektedir. T eıkilôtın vari.da· 
h bu lai~ milıtannı lıapatamCUM hü
lıümete ya tamamım 11eya nott-ını 

--=-
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Amerika hazırlanıyor 
Hazari Ordu mevcudu 118 hin asker 

den 165 hine çıkarılacaktır 
V AŞINGTON, 7 ( A.A.) - Harbiye nezareti hazeri ordu kaılrolll" 

nu art~rmaya hazırlanmaktaJır·A• ker mevcudu 118,000 den 165/J(JO 1 

ve zab!t mevcud? ela 12,000 den 14,000 e çıka.·ılacakhr. Diğer taralfllll 
kongreden 35 milyon dolarlık munzam tahmat istenecd..tir. Harbiye nı 
zaretinde söylendiğine göre, Harbi ye nazırının Panama kanal.ında 111 
garp mıntakalarında teltif seyahat ine çıkması erkanı harbiyenin bugiitı 
kü ordunun Amerikanın ve deniz aşırı memleketlerinin emniyetini ti" 
mine kô.fi olmadığı hususundaki n oktai nazarıı teyit eylemektedir. 

Yeni hatlarda nakliyat haşlıyor 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Fev:ııipclfa. Diyanbekir hattının F~ 

rattan rSonra Bekirlıüıseyin, Şefakat, Y olçatı, Eliiziz istasyonlarını hllfll 
demiryollar kısım 11 Ağuısto• tarih inden itibaren yolcu ve her türlü lf" 
ya nakliyahna açılacak ve Mersin - Mal.atya arasında i1leyen tretJtJ/ 
hen gün Elôzize gidip clöneceklerd ir. 

Nafıa ve Maliye 
Elazize 

Vekilleri bugün 
gidiyorlar 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Nafia vekili Ali Beyle Mal.iye vekili 
Fuat Bey yarın akşam saat 21 de kal.kacak bir trenle Elôzize harelrel 
edeceklerdir. 

Riyaseticumhur bandosu I zmirde 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Riyaseticumhur bandosu lzmir ıertİ 

sinde bulunmak üzere bugünlerde lzmirc gidecektir. Bando serginin 
devamı müddetince konserler ve1e cektir. 

Antrasit f ahrikaları açılıyor 
ANKARA, 7 (Telefonla) - lıstanbul, lzmit, Zonguldak, Gelibo

lu, Bursa, Çanakkal.e, Çankırı ve Ankara vilayetlerinin müstemirretl 
su.n'i antrasit ihtiyaçlannı temin e tmek üzere lô.zımgelen ev•afı haİ.I 
surette teşekkül eden maden kömürü işleri Türk Anonim !firketine bd 
vilô.yetle"de antrasit fabrikaları fes is ve ifletmek üzere yi;mi bl!f se • 
ne müddetle imtiyaz verilmiştir. 

Vekil memurlar hakkında 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Divanı Muhasebatın vaki itirazı ial 

rine Mal.iye vekô.let:nce kabul edil en bir formüle göre ahır mahal.fere 
gönderilen vekil müstahdem ve me murlara tahakkuk edecek ikamet 
yevmiyelerinin verilmesi kara.ılafm ıştır. 

Ankarada su tevziatı 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Şehri

mmde şiddetli srcaıldar devam ettiğin
den belediye lN tevziatmda münave
benin ba~lamasm:ı ı....,.. vemn,tir. 

Çiçek hastalığına karşı 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Zon

ııulda:k ve Mani•a vilayetleırinde çiçek 
bamıılığı v.ı.•aı-.n m<İntefİr lıir w

rertte görülrnes.i Üzerine Sıt.hat v.a.a.ı... 
ti alikadaılann müteyakkız olmalan ta. 
zan gelen tedbirleri abnalan i.çin İcap e

denlere talimat ~-

Riga fahri konsolosu 
ANKARA, 7 (Telefunla) - Rig.da 

bir fahri konsolosıluk ihdas e~ ve 
bu va:Uıfeye f..ımı....tör Mösyö Otıo 

Ketler taym alumnuşıtur. 

Dünkü hava 
ISTANBUL, 7.A.A. - Sıfır derecei 

hararete ve d~oiz ıeviyeıine indir'1mit 
barometre bu ıabalı saat 7 de 755,5, 
saat 14 te 755,5. Derecei hararet 7 de 
22; 14 te 26,5; azami hararet 27,5, as
gari 20. Rüzgar yıldızdan esmiıtir. A· 
zami ıüralıi ıaniyede 8 m«reye çdmuf-
tlr. • 

Vasıf Bey 
fzminlen ıelırimize gelen Moıkova 

Büyük Elçimiz; Vasıf Bey Y aloYBya 
g2ısnİf tİr. V uıf Bey, birluıç gün sonra 
yaıi ftZifeaine bat'-" üzere Ode· 
aa yolile Moalr.ovaya hareket edecek

tir. 

Tayyareye yardım edenlere 
takdiraame 

ZİLE, 7 (AA.) - İhraç et· 
tikleri buğdaylardan yüzde birini 
hava kuvvetlerimize yardım mak· 
sadile tayyare şubesine veren ıeh
rimiz zahire tüccarlarından yirmi 
iki kifiye cemiyet merkezi umu• 
mni tarafından birer takdim.
gi>nderilmiıtir. 

Dün belediyede yapılan bir toP" 
lantıda takdirnameler kayma • 
kam tarafından sahiplerine veril· 
mit ve kenciilcrine te,eklkür edil
mitlir. 

Bulgaristanda tevkifat 
SOFY A, 7 (Milliyet) - Filibede• 

bildirildiğine nazaran, Kari°" ...,. Fli
l>e kazaları dahilindeki köylerde pek 
çok tevkifat yapılınıttır'. K•ünist 
propaııandası yapmakta olan genif bil' 
ıebeke yakalanaut olup bunlar iç'n • 
de birçok Bulgar muallimleri cl&hi 
var~hr. G.izli komünist tebekeain.İll miti 
kezı Karlovada olup bunlar bilbaua 
kıılalarda aaker araamda propaııaa • 
da yannakta ve (kırmızı aaker) na• 
mındaki komünist gazetesini kıılalal' 
da dağı-ıttalar imif. tevkif ol
komüniatler Flibeye getirilmiılerdir. 

Atinada yeni bir grev 
A TlNA, 7 - Dün Atinada bak • 

ludlar, ,.iyec:ek ntıcılan, ıeltzeciler ve 
Yemİt<;il ... , &re. ilin etmitlerdir. 

M. Costeı Atinada 
ATINA, 7 - Fransız t..yyııreci 

M. Koetea dün lllılı.ıı PariıMa bareloeC 
etti Ye saat 18,15 de buraya muv....,. 
lat etti. 

Hindistanda bir müsademe 
NATHI AGALI - HINDIS

tan, 7 (A.A.) - lngj,lizler aley• 
hine tabrjki.tile methur fa'kir Alio
garın idaresinde bulunan kabile
ler, Petaver civarında himaye al· 
tında bulunan Malakand mmta • 
kasına girmeğe letebbüs etmit"" 
!erdir. 

Ciddi bir çarpıtmadan sonra, 
müstevliler püskürtülmüşlerdir • 
Zayiatin ne olduğu meçhuldür. 
Romay a gidecek Sovyet 

tayyareleri 
VARŞOVA, 7 (A.A.) - Ko

maya gitmekte olan üç tayyare
den mürekıkep Sovyet hava filosu 
dün saat 13 le Cracovie üzerinden 
UÇDlUf ve f•kat havanın muhale
feti üzerine Cracovie tayyare ıneY• 
danına inmittir . 

Filo saat 16 da uçufa devaJll 
etmiye teşebbüs eylemi! ise de 
tekrar tayyare meydan111a aYde
te mec:Lur kalmıttır. 

Çin karışıyor mu? 
FOOCHOW - ÇIN, 7 (A.A.) 
F oochov' da oturan ecnel>ile • 

rin şehri tahliyeye hazırlandılda· 
rı haberi asılsızdır. 

Son haberlere göre, Çin koaı~· 
nist ordularının ileri bareketlerı 
durdurulmuıtur. 



.... 

ICLE 
Bir işe 64 talip 

l'İ rakıa bizJe işsizlik Jenilen as
li! ~'." yoktur. Yoktur ama doğru
le •oy/emek lcizungelirse İ1 deni • 

11 fey de pek bol J "ild" o ·· tcıı el eg ır. un 
lıir et .. eri ~a'!ft~"!rken Ank~rada 
'cıb mutercimJık •fiil açılan bır mii
, .. ::;ıya 64 kifi talip çıkhğını u: . u~. Bu gösterir ki lisan bilir 
~ımtılıanr göze aldınr 64 kifi 
dek""~'· V cilua bu "akam biiyiik 
I• dır, değildir ama bunun azlır ecnebi dilinin fart olmasından
~··Eğer sadece katiplik, basit bir 
;~uk içi.n hafif f"rtlarla bir 
iıG,. ~ bakın kaç ki~i çı -
lıj dBuna rağmen bizde içtimai 
;

11 
~denecek ipizlik yokhır; 

ket•kii memleket fabrika memle -
lır 1 değildir. Bununla beraber ha 'llih ~elir ki gerek hususi gerek res 
% IZrnetlere bundan sonra alına-
1.tı- ol.olanlcırın (bazı fart ve kayıt
tı tı.rıda) bafka yerde ifi olmama 
ı;:::kat edilse, birçok ;,siz va
kii • · Yer bulunmııf olu•. Çün
ılı· lf tevzii bizde muntazam olma 
/~kadar memur ve müstalıdem
rıı e kendi mesleki tefekkiilleri 
lıır;evcut olmadığından ifler odam
S<:>h e dağıtılmı1 değildir. Bir 
ıliı • • elerin uhdesinde mütead
ıl ''· bırikmi1 olduğıı halde beri
r:k0k/l.eri ayrı ayrı görecek bir 
ılı fi hayatını kazanamamakta-
'· 

lıj F'ikf, ftldur: Bir kip üzerinde 

11 '~ kifiyi geçindirecek i1 olma
tqt;!'ne bu ifleri üç dört kişiye 
rıı· ~m edip o katlar ailenin geçi
IQf"J!, !em.in etmek. Bilmem kabili 
y• u~ l'l'tl? 

ltıe kapanma saatlerine dair 
l~k~arn mağaza ve ticarethane
lıcı ? kapamna saatleri hakkında 
lıcıl"!lerimden gelen mektuplar te-

ı ediyor, 
ıl ~rı de fU mektuba aldım. lla
ıl, e1t11e nazaran bir berber ta;ıalın
~ llrı 1<lzıldığı tahmin edilebilen 
ı/'t/e~up yerden göğe kadar hak 
ıl 1 lıkri müdafaa ediyor. Ben 
b~. mektup sahibi mbi oorııyomm: 
<ıut" o· 
llil un bu tedbirlerden maksat ma 
rıı Cltıaacı ve kıındaracıları koru -
~k rrııyclı? lfte mektup: 
E: ef~ Bürhanettin Beyefendiye: 

endim! 
d;:~~ tarihli Milliyet gazetMinde 
~-...u.ıann kapanma ...itleri hak -
,._~alri yaz.ı!armu:ı ve bir kari tara
""<lan gönderilen bir mektubun da 
~e_ten.izde intiıan hueusundaki del& 
~ çcıi< yerinde bulduk. Ga:zete..i:z
t~ lau-uİtahwıciler, .,.,.,.kiırlar, odun
•il ~ Ve Yazıhaneler ve buna müma
) ticarethaneler açık bulundurulu • 
ı:~d' I>iğerleriain .kapanma aa.atleri 
d t ıt edildiği halde yukanda kay • 
ı..;.~·lil.J.riuı niçin bundan müstesna 
'"""l' ........ ? 

lıi :---plar, bakkallar, ...hzeciler ııi 
~ iild.anı.r = n ıreoe aaat doku-
4, lracı..r açık bulunuyalrlardı. Bun· 
lıiıJiju luınundan ne gibi istifade ede
f, ""? Bu kanundan yalnız mani • 
~~!ar ve kunduracılar iatifade • 

'•>ılıyorlar. 
lcö.ııı "J.tQıJan yedide bpatılan dük
lil ~ patronlan İtçİlerine e~en ta 
s.ıı,ed.ildiği için sabahlan v~k~nde'! 
~ .. ~~en iJlerine gelmeler ru, akaı 
t'-' "'~e İ.§ten el çektirileceklerini ~
Sil ediyorlar. Bu i:htar karıısmda 1§• d.:.t, l.,.tfalar, müatahdemin ıüpheaiz 
)o,t· edilen aaatı....de i,Jerine k.oıu -

Ilı', 

İ9iı, ll~ istirahati, halkın aıhhati 
tı\· bütün medeni tehirlerde olduğu 
~\.lıi2de de tatbik edilmeğe çalııı • 
lı, il> U kanım eaaalı bir aurette olma• 

eıeıa: 
'ti;ı>:_ ' al L-• ~., . '"" ınağa:u.lan, fabnk ar """'e 

lıd •-...ı; yedide kçanan yerler de al 
'it :.:..~<>kuzda kapanan yerler cl;e .aa· 
.ı., '"'de. kapanınalı ki heri.es. ıstifa· 
lii~ılain. Beşte çıkan fahnka ve 
İt' , ~eai iki aaat zarfında her 

ltlİ gn.._L •ı• Q; ·• cuı ır. 
ıı~.,·ı~•aaa, perukiırlar bu kamm~an 
lı.,d n 1&tifade etmeıinler. Berberlik o 
ıı,;ı;o.• zaruri bir mealek değildir. Sa
te 'hdide ıı:elen bir beober kalfaaı 
lc..~ <:>na kader çalışıyor. B:r berber 
lcqd a.ı aabah yediden akpma ona 
ı.lıı-u ~ •Yakta göznunı döker~ k~; 

il çılanış bir tekilde çahtabilır mı · 
)ıf ~ Yiizden beri>erlerin ek.aeriai za
\> ~ ~'ll&ız, dermanaız kimııelet:dir. 
la.l> ı,.ıatirahate en fazla ihtiyacı ": • 
li, .r ıneslek n.na o da beri>erlik· 
lı 1~ ~><;in iıtifade etmeainler. Her J&~ 
d,,!Jal..tile tır&J olabilir. Bu huauatq)ci 
ef et "'• tavuautunusu rica ederim 

•t\d' ..... 
Karilerinizden: Oaman 

FELEK 

Salih Paşa temamen 
iyileşti 

~Y 'tef~ye •ai'I* yunlooda bir ame
~ ~ koJOO'du kunmadanlanmlZ• 
il,; SaQ, P-.a, tam...-n ôy~· 

....... '-tahaneden çıkacaktır. 

~sk.i Fransız Maliye na:ıırı 
°"d'~ç ıı:ündenheri tenez:ruh mıık
~e !Ü>rimizıde bulu_,. edci Franuz 
ı...., Ye ":~m M. Georgn Boımet per
·-•ll)e ııunü Pireye ptecdrtir. 

Bir terfi 
>iı,::-•t Vek&leti unıumi müfettİlle
lı\iif Ali Rıza Bey dördüncü aınıf 
lit..,~t tlikten iIUnci aınıfa terfi etti • 

ittir. 
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Tayyare, gaz ve 
mikrop devri 

EKONOMi 

Yumurta tozu 
Yapılacak 

- -Fabrika açmak için ha-
zırlıklar yapılıyor 

Samsunda toplanan yumurta kon 
ırl'Minde sağlam ihraç edilemiyen yu
murtaların toz haline ifra.ğı için bir 
fabrika teoiı edilmeai de kararlaftırıl 
mıştı. Verilen malUmata ıı:öre, yumu.-. 
ta tozu fabrikasmm le&İsi için ali.ka
darlarca ihzari hazırlıklara baılan • 
DU§hr. 

va, meyva satanlar 

Sümer Bankın mensucat fabrikası 
Y ıq meyve satan eana.f dün Tica

ret Odasına müracaat ederek dükkan 
lannm ..,.ı 24 e kadar açık bulundu
rulm-ına Odanın tavauut etm.,..ini 
i•teınİ§tİr. Bunlar, yıq meyvanın ça • .Yeni yaptırılan fabrikaların küıat resimleri ile yeniden yaptırılacak ola.n 
buk çürüdüğünü aebep .,.arak gÖst6'- fa.bnaklann da temelauna merasimi bu ayın on beşine kadar bitirilmit oalcaı.
mitlerdir. Oda meseleyi belediyeye ı ~· Bunla~an Sü:mer Bankın Bakırköyündeki pamuklu menaucat fabrilı.aamın 
bildirecek ve Daimi Encümen karan kuşat re~nn ayın on üçüncü paa.zrte6İ günü yapılacaktır. 
de,f~tirirae ona göre hakaret edile - Fabrka çok muntaazm bir haldedi~. 
ce"-tır. 

Kabzımal'.ırın bir teşviki 
K.abzmıallar cemiyeti meyve aürü

mu haklmı.da iyi lir teşebbüste bulun· 
mutlardır. Cemiyet halkı üzüm, kar -
puz ve diğer meyveleri yemeğe da • 
vet için duvar afiııelri yaptırmıttır. 
Bu afitlenle meyvelerin arhhi fayda 
lan aayılarak bal bol y""°""'i tava'ye 
edilmektedir. Bununla beraber halkın 
göstereceği bu rağbetin baicılıgı da 
ihya edeceği zikrolunmaktadır. 

POLiSTE 

Esrar kaçakçıları 
Bir şebeke yakalandı, iki 
kadın nezaret altında 
Gümriiiı; mm.ar- ~ab t.a

fmdan evvellci elı:şam Ege vapurile ha
rice kaç.rılmak nte.Wen 2,5 l<ikı earar 
yakalıımnqtr. 

Bu eoran kaçı..ı.an .,...... kaçakçda
nndan Remzi efendidir. 

Renwzi elendi gümriik muhafaza tıeı
lôlatı tarafmdım ODWI z;wnaıvla"beri ta
kip ediliyor ... 'Rem;ıi ~diden bat
ka h-al Ziy;a, ..r.;a l~Y". otıeıl ki.tihi 
Fehmi elendi!er ~...ı.r. 

Bunlanın diğer INm kimırel.erJe bir 
ıebelre halinde Ç<dıytıklan t-ot edil -
miftir. Bunlar .,...mda üç l<adm da 
vwdır. 

Kaçakçılao- emniyet mAidiWlüğii ka
çakçılık tııbeoine ~erdir. Tabi.;. 
lıat müş.tereken yapıfmaktacm. 

Zabota lmdmlada bıııınıma! Ziyamn 
Wfadelerini aı1mı,br. Kadınlar nezaret al
t..dadır. 

Yangın başlangıçl \rı 
Bakırl.öyünde Sakızağacmıda oturan 

dbi..ci 0- Boyaciyan efen&nin sa
hip olduğu evin bacaomın kurum4an 
hııtuşmu§ iae de ~ndürülmüi-iür. 

Akaa.ı'9yda Güreba Hüoeyinağa ma
h ainde Cent eftmodiain evindeki Ki. 
iı'lriar da alet ~ ioe de aöndüriii
miİJ'l'ÜI'. 

Pa~çede de Bakkal l....W e
fendinin çocuğu Hayrettin Dıınindeki 
çocuğu Mahir Beye ait fıandalıldarda 
dine geçirdiği kil>rit ile o,.._..esı lııib
ritJer ateş alnu§ ve fundalıklar tut\11 -
muş i•e de yangmı gÖTenler tarafmdıım 
deriıal aöndürülmüp;r. 

Bırakı !an çocuklar 
F atilı luıymakamlık binası arlı.as,... 

clıılö bo!luğa talımiM<> 10 .g1Diik bör 
eıl<ek çocuğu bınıkıinnt ohluğu göriil
müı , çocuğa Nevzat i.m konularak 
Derüliıcezeye gÖliderilmİp. 

Otobüsler de .•. 
Balat kiipriibıtJı durak mahaUin

desı hanılıet eden 3324 numaralı oto
büaün ..ıu. tekerleği Loncada oturan 
hanımal Hasarun oğfa 6 ~mda Km
~ ÇM'p<ftlf ve ..yağından yaralamı§
tır. Çocuk musevi "-tanesine kddırıi
nHJhr. 

Bir çocuk haşlandı 
YıJdrzda <>maniye kqlası m.-nda 

oturan bir zatın 6 yıqmdaki çocuğu 
kuyuya dÜJmÜi ve derhal Ö!lımÜ§tür. 

Konsoldaki liralar 
Beyoğ(unda H~ oturan 

Ralo ,. __ ., konaclunda bul.- 15 
lirasım çalan ôvey kızı ~çe ya
katanmışıtır. 

l ' - 3 kisi denize döküldU 
Dün akııam Sirkeci önlerinde bir 

deniz kazaoı cılınuı ve birkaç l.iJÖ de • 
nize dökülmüt iae de luırtarıbmtlanl ... 

Bir çocuk kuyuya duştu 
Calatada Nalı H..um eobğmcla 

oturan Kasım iAnind.>ki çocuk .._aı 
iizerimle yanmakta oılan bir taıeke au 
ile oynrien su dölrüfmüt ve çocuğun 
art.aoı ha§I--..k, tedavi iıçin ,_,_,_ 
ye cönıderilmiftir. 

Otomobilli seyyahlar 
Canbridj üni'versitea ~

dom Goldeman Kriıı:e, Babtu ieinılerin
-de öç lııgi!iz dün otıomolıJle Viy-
don teJırimize ıelnıftludiı. 

Küçiilı:)>ir ot<HldıiHe Awupa tu
runa çıkan bu ıeyyahlar, '""-4-ıla goe. 
linceye kadar Oııta Avnıpa memld<et
IU'ini kimilM clolatm'tlat'dır. 

Seyoıblllleri yolda ulak tefek ........... 
1--. rağmo;n, -- ve ....... ıı:eıçnıiş. 
cir. 

Otomobilli aeyy>ihMr, A~ turu
nu ilıımml ettikten aonra, ~ da 
dnh tme4ı ruyetiııdedirlU'. 

SIRKETLERDE 

Hatlarda kaçamak 
Y aptırılmıyacak 
Tenzilatlı tarife ayın 
16 sında tatbik ediliyor 

Tramvay Ücretlerinde yapılacak 
tenzilat için firketçe icap eden hazır
lıklara ba,lanılmıfbr. Tenzilatlı tarife 
ayın 16 ıncı günü aahahindan itiba • 
ren muteber olacaktır. 

Tramvay ücretler:nin inmeaı:i dola
yıaı1e, fİrketin uzun hatlarda işlettiği 
tramvay arabalannı kaldınnak, kıaa 
mesafelerde ~leyenleri çoğaltmak ni 
yetinde olduğu aöylenmektedir. Ala -
kadarlar nezdinde yaptığının: tahkika 
ta göre, bu §ek.ilde bir harekete im -
kan yoktur. Uzak mesafelet'de iıleyen 
a.rabalan kaldrnnak, halkı iki defa 
tramvaya biımıeğe mecbur etmek de
mek olacağı için hiç bir auretle mey -
aan verilmiyecektir. 

Esasen, mevcut hatlarda işleye -
cek arabaların cihetlerini taym husu
aunda firket'n alakadar makamların 
..... .,...fakatini alnıaaı icap ebnelctedir. 

Tslefım şirketinin hesapları 
Telefon tirketinde tetkikat yapa -

cak heyetin bugün meııaiaine başla -
maaı muhtenıeldir. Heyet azalığına 
seçilen, -fia komi.eri C '<Vanfİr, Ma
liye müfettiJlo.rinden Celal Sait, Nu
rettin ve Ankara Telefon şjrketi mü
dürü Niyazi Beyler tehri.nUzde bulun 
maktadırlar. Ali.kadarlar, heaabatta 

MAARiFTE 

Yatı mekteplerine 
Tehacüm 

Anadoludan pek çok 
müracaat var 

Bu -.e, Anadoludaki ya:b mektep
lerinden ıiçünün kaparın'ıMI. cloiayısi!le 
şehrimizdeki yatı mekteıılerıne çok faz
la tehacüm o1maktadır. 

Hall>ulri Hakimiyeti Milliye ve Dum-
1up,._. yatı uıdclepleri kadroları esa
aen do.ludur. Bu iki. md<te-bin ı .. uı.-o. 
su mecmuu itibarile 750 kiıiliktir. H~ 
miyeti Milı!iyeye ise yalntt trahom!u 
çocuklar k~I edilmektedir. 

B ... yatı mektebi bulu....,_, 
yüzünden, 1 stanbu3 yaıb mekte,,.I~ 
pek mü~kül bir vaziyete düşnrüşlerdi.r. 
y tılmz ı~ı..nbuldan değil, bütün Ana -
doludan da geden binlerce müracaat 
vanlır. 

Halbut.i bunlardan çok azı kabul e
diW>ileceiı.ı;.,.. ·Yatı oıddeplerine Jerai
ti haiz talebenin .. ....,..ına di4drat edi
lecektir. 

Haydar Bey geliyor 
Maarif müdürü Haydar Beyin hu -

ırün Arıkaradan şehrimize .löıımesi bek
lcnmdrtedir. O~e göre, Hay
dık· Bey, ecnebi 'Ve dı:iılliyd ~e
ri muafüm l<adrolan bakkrnda vdôdete 
bazı İ21ıiıat vemıiftir. 

yapılaca ktetkıikat hakkında ketum'- Çek ve Avusturyalı 
yet muhafaaz etmektedirler. 

Tramvay mUstıhdeminine seyyahlar 
ık 'b' Üç gündenberi ~de bulu-yaz 1 Bt 188 nan 30 kişilik Çek ve Avusturyalı sey-

Traı.::ray §irketi, müstahdeminine yah kafilesi bugün harekt!l edecekler-
yazlık elbiae yapıluı.ğa kanır ver 1 - dir. 
mittir. Bu elbiselerin çabuk yetiştiril- Seyyahlar diin, camileri ve müze-
meaiııe çalışılacaktır. !eri gezmişlerdir. 

..:.....~~~~~~~~~--~.;;....~;;._~~~~-

Dükkanlar erken kapanınca 

Vapur tarif el eri değişecek 
Akşam kapanış saatlerinde vapurlar 

ve trenler hıncahınç doluyor 
Düküıılarm alqıam. aaat 7 de ve 

9 da kapanmaları hakkındaki karar -
dan sonra vesaitıi nakliye tarifelerin
de de değişikl.k yapılması zarureti ha 
ııl olmuftur. Çünkü akJ&Dl, dükkan -
]arın kapandığı aaatlerde birçok ea • 
naf evlerine gitmek için vapurlara, 
trenlere tehacüm teklinde dolmakta
dır. Belediye dün Akay, Şirketi Hay
riye, Haliç ve ;.im.endifu idarelerine 
birer tezka-e yazarak alqam saatle
ri tarifeainde yeni vaziyete göre tadi
lat y•pılmaaını istem.ittir. V oo .. iti nak 
!iye tirketlen tarifeleri tetkik edecek
ler, imkan niabetinde deiitikl. k yapa 
caklardır. Ancak bu tadilin ıimdiki 
şeldi bozmaksızm ili...e &eler
ler yapmak ıurefle tahb imkana alın 
masırun diğer ali.kadar]ann vaziyeti
ni borzınamak için tercih edilmeai mu
vafık ıı:örülmektedir. 

Birçok mağaza ve cliiidriın ...ı.;p. 
la-inin aileleri Tiliyete müracaat ede 
rek IOll karardan dolayı tetekkür et
mitlerdir. Bu aikler ekaeriyetle aile 
babalannın çocuklannı hile göreme • 
diklerini aöylem>ilerdir. 

Dükkanlann aaat 7 de, 9 da ka • 
panmalarındaıı aonra, esnaf belediye
ye müracaat eedrek erken tatil karan 
nın ıeyyar eanafa da teiDÜHni iatemit· 
!erdir. Dükkancılar müracaatlaı ında 
diyorlar ki: 

- B.iz dükkanımızı yedide kapa • 
yıp ıı:id · yoruz. Fakat aaat 7 de işinden 
çıkan birçok kimaeler vardır. Bunlar 
alacakları e§yayi iıporta ile aatıı ya
pan seyyar eınaftan almaktadırlar. 
Bunlar da yediden sonra menedilme
Jj ki., biz müşterimizi kaybetmiyel'm.,, 

Belediye bu müracaatı tetkik etmit. 
fakat böyle bir meaeleyi varit görme
miştir. Seyyar esnafa ıatıı müaaade
ai verilmiıt.ir .. 

Bundan baıka köprü altındaki va
pur ftkdeld'inde ıı:-e -.ıı -trt 
kuleleri de aktam Nlat 7 de kapatıl • 
maktadır. Kule sahipleri belediyeye 
müracaat ederek kendilerine hiç ol • 
mazaa saat dokuza kadar müsaade Te 

rilmeaini, çünkü yolculara ıı:azete •t 
mak Malinin ae.d dokuz oıduğunu biıldir
mİilerdir. Hakikaten birçok kmt.ae • 
ler pzelıesİnİ alcf'llll vapura biınıd<en 
almakta ve vapurda_ okumaktadır. 

1 BORSA 1 
( 1§ Bankaamdan alınan cetveldir) 

7 Ağustos 934 
AKŞAM FiYATLA/ti 

ISTll(;RAZLAlll 1 TAHViLAT 
J5tikra:ıu ~bili 94,50 Rıl.~ 17,71 

1933 Erp.111. 96,25 Münıeaail 48,35 
Unitürk 2&,20 ponauı 47 ,50 

.. ili 27,20 • il 47,20 
" il 27,20 • ili 10 

ESHAM 

.. ııa.ı.- "'-· • • • HamilHae 9 
,, ,, Mü•••İ• 98 
Türkiye Cümt.i.-
riyet Baakau 53 
Tram"l&J 35 

Anadolu Hi-..e 27,10 
Şir. Ha1ri7• 15,ZS 

•·.ii ıc ..... , ... 
Telefan 
Terkoa 
Çimento 
ittihat de,.. 
Şark tle7. 
s.ı,.. 

ş...ı. ... -

z.so 
ıe.so 

19 
11,55 
14,00 
ı ... 
1,51 
3,20 

ÇEK FiYATLAR! 

Londra ~ i Prq 
19,13,1'41 

Paria 12,oll l!lelC"I 34,77,80 
Milino 9,27 Madrit 5,81 
Nüyork 79,70 Beriia 2,04,97 
Cenevre 2,43,50 1 V Uf OH 

4,20,50 
Atina 83,JS BudapOfl• 3,911,25 
Brül.sel 3.38.Q Meako•a M,91,%5 
Aınsterııbm 1,17,SO Bi!kr.ı 79,33,50 
Sof7a 66,24,30 V-,y ... 4,7:7,83. 

NUKUT (s.tq) 

K..,. K-
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1 ~ile A•. 22 1 Mark • 21 Kar. Çek. ıoe 1 z.ıutl :ııo,ııo 
20 L_.a :13 20 L•r 19 
1 laterlU. 633 !O DRau aıı 

10 Liret U4 1 t••o.,ıs ~ 
10 F.B.ttib 115 Alı.. ... 
:D Dralrı•i z.ı 1 MecWi:r- ,,. ı.ı 

1 Fl•na 13 ........ 137 

BE.LE.DIY E.DE 

Gürültü ile 
Mücadele 

Dün sabahtan itibaren 
mücadeleye başlandı 
Şehir halkını rahataız eden gürül

tü ile mi.icadeleye, dün aabahtan iti
baren bıqlanmqtır. Dün aahah, zabr
tai belediye memurlan, aldıkları tali
mat ınucibince, erkenden mmtakaları 
nı tefjit etmeğe bıqlamıtlardır. Taü
matnuneye ıı:öre saahh &&At sekizden 
evvel, aktam saat 8 den aonra aeyyar 
eanaf sokaklarda yükıek aeale bağır
mıye.cak, vesaiti. nakliye lüzumsuz ye
re düdük, korne çalmıyac~ktır. Çok 
yükaek seale olmamak ıartıle ekmek 
aa.tıcılarile, dondurmacıların sattıkla
n feyi halka haber ver;;:"k için bağır 
malarına müaaa.de edilrn ştir .. Hakika 
ten dün §<'birde ınahsiis bir aüküt vaı 
dı. Bilhasaa kalabalık meydanlarda 
birçok ayak satıcılarının biribirler;Je 
yanı edercesine hep birden bağırır..ala
nndan hasıl ~lan yaygara cluyulmu
:rvrdu. 

Zabıtai belediye menıurlan mınta 
kalarında tefti§" devam edeceklerdir. 

Bir seneye kadar bütün ara.bala
nn tekerlekler: de lastikli olacaktır. 
Tekerlek imal eden atölyelerde yeni
den yapacaklan tekerleklere laatik 
takacaklardır. 

Dairelerde arap harfieri 
kullananlar 

Dün blediyeye Ba~Telnl lamet Pa
f&JU" imzaamı taııyan bir tamim gel
miştir. Batvekiilet bu tamiminde, dai
relerde bazı memurlann eaki Arap 
harflerile müsvedde yazdıklarından, 
not aldıklarından bahsetmekte, ve bu 
vaziyet~ n önüne geçilmeai için daire 
amirlerinin aureti katiyede tetbir al
mıwru bildirmektedir. B14vekiilet ta
miminde bu ihtar sonuncu clduğu
ğunu, aksine hareket edenlerin teczi
ye edilecekler'ni bildirmektedir. 

Kaaıköy tramvayı 
Kadıköy Haaanp14a mahallesin

de oturanlar bir heeyt halinde Üskü
dar Tramvay tirketine ıı:iderek, Ka • 
dıköy tramvay hatbnın bu civara tem 
didini iateyeceklerdir. 

Konservatuvar ve şehitler 
abidesi 

Şehzadeb14mda yapılacak yeni 
konservatuvar bin&111 ile 16 Mart ıe
h' tleıri iibideainin plan müsaah.kası 
dün ilan edilmiştir. Müsabaka üç bu
çuk ay devam edecek.tir. 

Daireleri tefti~ 
Vali ve belediye relıi Muhittm B. 

iki sündür aa.bahlan aaa.t 7,30 da be
~ediyeye gelerek daireleri teft'.ş et • 
melde ve memurların deTamını kon • 
trol etmektedir. 

Paris Belediye meclisi rei
sinin bir mektubu 

Birkaç ay evvel eski Parla beledi
ye meclisi reiai M. Fikenin riya.seti al
ımda Pario belediye mec!Hi azasın
dan mürekkep bir heyet §ehrimİZİ zi
yaret ehnq, bura.da bir müddet kal • 
mıtlardı: Pa.1'11li belediyecilerin htan
hulu ziya...tleri, üzerlerinde çok iyi 
intiba bırakım§ olacak ki yeni meclis 
reisi M. Contenot ta vali ve belediye 
reisi Mubitt'n Beye bir mektup yaza
rak kendisinin meclis riya.setine inti
hap edildiğini bild 'rmit. selefinin lı
tanbulu ziyareti a:ırasmda gerek lstan 
bul beledf,....inin, gerek lotan.bul hal
kının gösterdikleri nezaket ve ~mi • 
mi hüsnü kabule işaret ederek Turk • 
Franaız ananevi dO.tluğunun bir kat 
daha takTiyesİ için selefine gösteri • 
len müzaheret ve dostluğun kendiıi 
hakknıda da göaterileceğinden emin 
olduğunu bildirnittir. Vali.ve beledi
ye reisi Muhittin Bey, Pans belemye 
rei•inin mektubuna dostane bir lisan
la cevap vermif ve ayni muhabbet hia 
)erinden bahaetmitfir. 

MAHKEMELERDE 

Komünistlik tahrikatı 
Komüai.stlik tahril<Mı ,,. 'ıtn 

auç!u eczacı V&d Hikmet n Seli.hi 
Efendilerin muhakunesine dün ağır 
ceza mabkuneaıinde d..,,.... edibniştir. 

Evvelki cün zabrta tarafından müd
doiwn~ie tevdi edilen Ye bqinc:i ; .. 
6nıtak hiüniiğine ............... cene 
komüniMlilı: t.abrikW yapnuıkian auçlu 
Sıdika ve Zel>ra hanımlarla l'Jiebnet 
E.mio -ve lamail <lendiler ele ntintak 
bakimi Suuı: Bey Unılıındaın teWif e
dilmişlerdir. 

Maslak faciası 
Maıılak }'donda 3 ~inin ~ -

birkaç ı.;,inin )'M'lliwwı ~e ~":' 
nen otomobiıl, otabü. ~ 
~aktan wçlu ,..,_ Tanıco ve f? • 
f - H-u-- Eferıdaerin muL ... aıııesıne ar _... ,., :...:.. 
dün " ceızada .ıe-n ecu""-r- • 

.;:: eli ı-n ..,ı.ider aleyl.te te • 
hadette bulnnmaflardır • Mahaı..eaıe 
ı..p.a güne bırakdıınıştır. 

Tevkifhaneye esrar sokan 
kadın 

Meliıhat iwniıııde bir kadm dün tev
IDRıaneye esrar •' keotı yeL h - ve 
mevaıden mıUddeimmmüliğe gü..ı..11 • 
.m,tir. 

Mdahat Haımn Suttanabmet iikiuci 
...ıh hilıinıi Salibattin Bey tanılm-
dmJ tevkif~. 

Toton kaçakçısı 
l.mtiıı Suadiye köyünde -

Kablettarih zamanı, T Qf devri, 
Tunç devri, Demir devri diye bi'r 
takı~ kısımlara ayırmıflardır. Ak 
demz medeniyettnin baJlamasile 
bunlara yeni devirler ilave olun
du ... Ve nihayet Kurunuvrnta son
larında barut icat edildi ve bir ta
hım müverrihler bunu yeni bir dev. 
renin baJlangıcı olarak kabul etti-
ler... • 

Zamanla barut bir çok dcihkn
tla lmllanılmağa ba,Iandı ... 

Besemer ve T omas demire su ue
rip çeliği meydana getirdi/Jeri za.. 
man silcilılarda da bir tekamül gC
riindü. Sermayeler, labrilralarda 
kullanılan makineler, memleketle 
rin çelik ağlarla örülmuine ya -
nyan raylardan ziyade çelik harp 
malzem...:... d"L"ıd" - .... e ORW a-•• 

Görülüyor iri dünya üzerinde >n
sanların iire1neğe baflatlığı gün -
den bugüne katlar beaer daima bo 
ğııpnakla İiğrapnıi ve biri -
birini öldürmek için yaptığı icatla 
rı yen~ devirlerin ~langıcı ol ·:ık 
ilcin etmekten çekinmemiştir. ll'ç 
şiiphu "z ki harp uaulünde ve ma:
zemesinde son zamanlarda gösteri. 
len terakkileri ilerdeki nesillerde 
yeni bir tarihin başlangıcı olarak 
zikredecekler ve belki buna tay:va· 
re, zehirli gaz ve mikrop devri 
ismini vereceklerdir. BJ istatistik 
ten öğrendiğimize nazaran lng:lte 
renin Umumi harp esnasında m:Jli 
müdalaa için yaptığı masrafın 
mecmllll, harpten evvelki 120 sene 
zarfında }'cıptığı mesarifin fevkin
dedir. 

/ngiliz ve Fran"z ordalan gene 
Umumi harpte ayda "asati olarak 
12,700,000 mermi lıu.~anmı11!ardır. 
Halbuki 1870 - 1871 Fransız - Al
man harb'nde Almanlann attıkla
rı bütün mermilerin miktan 817000 
dir. Rus Japon harbinde Ruslar an
cak 945,000 mel'mi endaht etmiı,
lerdir. Umumi harpte ise Almanlar 
5,900,000,000 kuru1un, 286 mil • 
yon mermi kullanmışlardır. Bunla
"" hepsi 25 milyar marka baliğ ol
mushır. 

Ya in.•anlar? Ya insar.:_r? .. 
Bunların hesabı kaç milyondur 

acaba? .. 
"Harp medeır'yeti,, dev aclım

larile ilerlemektedir. Bugün 1914 
le 1934 arasında 20 sene geçt:. Ve 
bu yirmi sene zarfında mühend:s
ler, kimyagerler in!anları öldür
mek İ~n yeni feJ;.lıetler io:ıl eft". 
ler. Eskiden insanlar bir"birile bo
ğııFTlardı; bugün "teknik,, i[m 
ve len harbeJiyor· 

'Askerlerin yerini kimyager -
ler mühendisler aldı, kurfUnların 
ya;,amıyacağı işi Radyolar, öldüru
cü ziya hıızm~eri, ""-""aca~~r: 
Bir bomba ınhayet, on kifiyı, 
yüz Jtifiyi öldürür. Fakat bugün bir 
zehirli g~ bombası bir mikrop yay 
lımı büttün bir fehri mahvetmeğe 
kafidir. 

1934 te alelade bir serçe olan 
tayyare bugün kartal'lır. 

1934 iin diretnotu zırhlısı, dü,,kü 
zrrhlılar Jirtetnotlar yanında birer 
çelik adadır. Hurde~:ınJik b."r t.fo 
mikrobu bir 42 lik toptan daha mu
azzamdır ... 

"T e1mik,, ilerliyor ... 
Y~n "teknik! .•• ,, 
Fakat bu "teknik., böyle ya,ar

:ıa insanlar ~ilecekler mi
dir? Burası mefkU.k! 

Bunu öğrenmek iç:n lng:liz sa
bık birinci lordunun 1934 te dün
yanın vaziyeti 1914 tekinden da -
ha lecidir ve tehlike daha büyük
tur" demesini beklemeğe hacet 

" yok ... 
Vaziyet meydanda.. Çün~ü b~ 

telılike, yirminci asır medenıyetı
rrin en son icaplanndandır. 

Mümtaz FAlK 

ıoo üncü yıl --
Harbiye mektebin 100üncü 
yıldönümü kutlulanacak 

Harbiye mektebinin 100 üncü yıl· 
dönümünün tıes'idi için 30 Ağuıtos 934 
günü Maltepede y"!'ıl~ kutl~lama 
merasimine mütekmt erkan ve umra
nm iştirakleri de arzu ecJ:lmektedir. . 

htirak edecek zevatın rü~be v~ mı~
tarı haldm>da malümat venlmu• mu· 
tı.kaidini aakeriye cemiyetinden aorul
muftur. Cemiyet iştirek ~ek olaı>
lardan davetiye ıı:öndermelc ıç.an 15 a
ğuıtosa kadar adresJerini istemekte-

dir. bi . u Merasimde, Erlüıru Har yea mu-
miye reisi Fevzi Pa§A Hazretlerinin de 
bizzat bulunmalan muhtenıeld>r . 

(""' ı.a--"-·'·ğı yapmald:an wı;N - -un _.._.,..... ..,. 'L ""-- mah Alwnet dün 9 numaralı aaıı ,.,....,s • 
ı...-sm<le 7 ay lwpae ve 190 lira pa • 
ra cme·ma mabkiım edilmittir. 
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( Öz dilimizle ) 
Ba z di ç oldu 

Yerinde b"r kutkaru (1) ile iki 
üç gündenberi bütütn Kebit (2)ler 
saat yedi oldu mu kapanıyor. 

lstanbulun gece görünüşünü de
ğişt:ren bu kulkaru bir takım satı
cıların iş:ne gelmedi. Fakat küçük 
işçileri, kalfalık yapanlan da se
vindirdi. 

iş yasası çıkmadığı için çalışma 
saati kökleşmemiııti. Günde 16 sa
at çallfaTl!ar görii:üyordu. 

Kebitlerin geç kapanması alıcı
lara da dokunuyordu. 

Söz gelişi erkenden al.ınırsa da
ha uzun pazarlık edebilecek ve he
le daha iyüi alınabilecek bir kuma
şı gece gö:ı:ile seçerken aldanmak 
daha olagan (3) dı. 

Geç kalınınca gelişi güzel bir ye 
re girilip ne bulunursa alının:lı. 

Bundan başka kebitlerin açık 
kalması yüzünden gecenin ilerle
mİf saatlerine kadar oram (4) lar
da gürültü eksik olmuyordu. 

Kebitlerin erken kapanman bel
ki elektrik ortaklığı ( 5) nın ifine 
gelmiyecek. Belki gece ge:ı:gİncili
ğini sevmiyen bir takım çapkınlar, 
canlan sıkı~ak homurdanacaklar· 
Belki daha fazla barım (6) satmak 
açgözlülüğüne düfen bef on kişi: 

- Bu ne iftir? diye biribirlertne 
aor,,,..,.,1:r1,, • 

Fakat, değü mi ki şimdiden he
pim:z n kalası dinç oldu. Bize olsa 
olsa bu İste sevinmek dü,er. 

. M.SALA.HA TTIN 

(1) Kutkaru - Karar (2~ Kebit -
Dükk!n (3) olajtan - muhtemel (4) o
ram - sokak (5) ortaklık - şirket (6) 

baran - mal. 

f Askeri tebliğler 1 
ı-----
"Beyoğlu askerlik ıubemulen : 
1 - Şubemizde kayıtlı yerli ve yaban

cı 330 doğumluların ilk ve oon yolda
mauna 1 Eylül 934 tarihinde baılanack· 
lır. 

2 - Itbu doğumlularla muameleye ta· 
bi daha evvelki doğumluların da gerek 
tahsil ve gerekse aıhhi ahvali dolayilile 
ertesi aeneye lerk edilen efradın da mez• 
k{or doğumlularla birlikte tubeye gele
zna-eri. 

., _ Yoklamaya gelecek olan mükelle-
f-in yanında dört adet fot.oğraf il~. yeni 
hüviyet cüzdanlarını tahsıl dolayısile er
te&i seneye terk edilenlerin hanı:i sınıfın 
talebeıi olduğu ve terfi sınıf edip ettne
diğinin mektebe duhul tarihinin göıte
rilmek suretile mektepten alacakları ve· 
sikdlan hamilen şubede bulunmaları. 

4 _ Şube her ı:ün cumadan mada yok· 
lamaya devam edecek~ir. Bey?ğl~ kaza· 
sına merbut nahiyeLnn hangı gunlerde 
bulunacakları a,aya yaidmıftır. 

M.,,-kez nhiyesi 1 Eylülden 5 Eyfüle 
kadar. Taksim 6 Eylüldan 11 eylüle ka
dar.Hasköy 12 eylüldan 17 eylüle kadar 
Kasımpaşa 18 eylüldan 23 eylüle kad~-. 
Galata 24 eylülden 29 eylüle kadar. Şişli 
30 eyfıilden 4 teşrnievvele kad~ ... 

5 _ Teırinievve1in onwıcu gun~ ~· 
ıamından sonra gelenl~r müke~efiyeti 
askeri) ı kcnunun S5 cı madde•ne tev· 
fikan cezal~ndrrrlacaktrr. 

lltlliy~t 
Aınn umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE OCRETLERl : 
Türkiye içia Hariç içi• 

LK. L.K. 
3 ayhit . • • • • • • • 4 - 8 -
6 ,, • • • • • • • • 7 so 14 -

12 .......... 14 - 28 -

Gelen e•r•k geri •erilme&.- Müddeti 
ceçea nü.bala~ 10 ~uru.ı~r-;-: Case~ •• 
matbaaya ait ı tle r u;:in IQ.udırıyet. m~ra· 
caat edili1', Caxetemiz. aa.ı..rm mea'atı,. .. 
tini kabul etmeıc. 

••k .............. 
Vermtğe alııkın değil! 

Gayet ahbap canlısı, fakat ah· 
baptan far.la para canlısı bir zat, 
aramızda idi. 

Arkadaslardan b:ri tatlı bir hika 
yeye başlddı. Hepimiz onu dinliyor 
duk. Yalnız pinti arkadaş pek te 
dinler görünmüyordu. 

Hikiiyeyi anlatan, bir aralık kız-
dı: ' 

- Yahu, kulak versene.! 
Ôteki güldü: 
- Veriyorum, veriyorum·. 
Biraz sonra onun gene dalga geç 

tiğini görünce tekrat" hırçınlaştı: 
- Aziz'm.. ben hikiiyemi yarı-

da kesiyorum. 
-Neden? 
- Kulak vermiyorsun da ondan! 
Ben atıldım: 
- Vermeğe alışkın değüdir o!. 
Sonra kulağına iğilerek; ikaz et-

tim: 
- Korkma, para ver ilemiyor, 

kulak ver, diyor .•• 
Kulak MiSAFiRi 

1 iş ve İşçi 1 
Milliyet bu aütanJa İf ue itçi Uti· 
~nlere t......- ediyor. lı ue İf9İ 
İlfİyenler bir melttapla lı büro • 
musa müracaat etmelidirler. 

iş arayanlar 
Fenni reuaın - KartoiNlf ·İfan

yor - Ayni zamanda franaızca, a:l • 
mancaya vakıf tecrübeli muh.ıuiptir. 
Mühendiı muavinliği de yapar, icabın 
da taıraya da gider. Pangaltı P. K. 
No. 11 yazılmaaı. 

MEMUR ARANIYOR 
Maçka.da Topçu ve nakliye mektebi 

için Orta mektep tahsilini bitirrıÜ§ ve 
yazı makinesini sür'atla kullanabilir. Bir 
memura ihtiyaç vardır. Hüsnü hal ve 
diğer evraklan ;ıe haftanm pazartesi 
gÜnleri mektebe müracaatları. 

YENi NESRIYAT 

Holivut 
Holivut'un 8 Ağustos nüshası 

en son gelen artist resimleri ve 
' zenign münderecat ile inti~ar et -

mittir. 

Yolların sesi 
Y ollann Sesi mecmuasının 19 un

cu sayıaı çıkmıttır. lçensinde kıymetli 
yazdar vardır. Tavsiye ederiz. 

T- - 1 - "~~ediye bahçesinde 
folft\ııt 8ı1İdiqni 9-8-934 Perıembe 

~ehirTıiJilf rosu 

111111111 ili il 1 

111 t.I 
ij 111111111 

günü akfamı 
Saat 12 de 

LUKUS 
HAYAT 

3 Perde 

Yazan Ekrem Reşit 
Be•teleyen Cemal 

Reşit. 

4518 

Göz Hekim· 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci ıınıf miitebaısıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 ._ ______ 4638 

Istanbul 6 cı icra memurluğundan: 
Bir bortçan dolayi mahcuz ve paraya 

çevrilmcııi mukarrer bakkaliye eıyası 

11-8·934 tarihine müsadif cumartesi gÜ· 
nü saat 12 den' 14 e kadar Kadıköy 

Moda caddesi 152 numaralı dükkanda ilk 
açık artırma ile ıaiılacağından taiiplerin 
mahallinde memuruna müracaatları ilan 
olunur. (tır27) 

Milliyet'in romanı: 45 

ürkerek kaçtılar, sonra bir rakip 
geldi sanarak hırılamağa batladd~. 
Sansaros koynundan hemen b~r 
parça ekmek çıkardı, yarısını b~.r 
köpeğe, yansım ötekine attı. Ko
pekler elanek parçalannı hayretle 
'kokladılar. Ekmek! 

O ekmek ki onu artık fınnlann 
önünde bile görmez olmuşlarich. 

Köpeklerin bu saadetlerini fır
cat bulan Satlll6ros tabanları kal
ıl.ırdı. Nereye gidiyordu? Bilmiyor· 
du Bildiği bir tek şey vardı: Ko
van denilen bu cehemıemden ka· 
çıyordu. 

Alt yanı geli'8ta göre ne çıkar-
sa. 

iki arkada.Jı ona herfeyİ haber> ver 
dikleri zaman bir söz söylemeden 
gülümsediği gibi feh~n ke.~a 
gelince öyle gülümsed1. Çunku o 
herşeyi biliyordu. Ark~~~lar.•.nı 
kırmamak için bilmez gorunmu•· 
tü. Bildiği ve bu gece kaçmağa 
kendince karar verdiği içindi ki 

Yazan: AKA GONDOZ 
bütün planını hazırlamıfb. Hatta 
aktam yemeğinddci ekmeğini de 
yememit, koynun. sakla.Dllftl. Ne 
olur ne olmazdı. Yalnız köpeklenin 
ekmeğine ortak çı:kaca.klannı düfü
ıneınemifti. Y dok fabrikanın yanı
na gelince durdw. Şimdi ne yap. 
malı, nereye gibneli? 

Hükfunet konağı, hastahane ve 
Gölkaya yollarından başka bir yol 
bilmiyordu. Hükıimete tabii gide
mezdi. Hastahaneye de niçin git
aiıı. Oradakiler ne iyi adamlardı. 
Ama timdi huta değildi lı:i •. 

Ayakları onu Gölkayaya doğnı 
götürmeğe b14ladL Habrlıyordu. 
Gölkayaya yakın bin yerde bir kaç 
yer odası vardı. Burada kocaları 
babalan ukere gitmit mulıac:ir ka
dmları, çocukları otunırlardı. 

Sabah söküyordu. Bir yer·oduın 
dan ayağı, bağn çıplak iki çocuk 
çıktı . Sans3rM iti çaktırmamak i
çin ıslrkla bir Karadeniz havası 
öttürmeğe ba,ladı. Çocuklarla ko-

HİKAYE 

TELEFONLA 
Telefonla ,akalaşmak adetiydi. 

Telefonla şakal14mak ta nedir? di
yeceksiniz değil mi? Efendim can 
sıkılırken telefona sarılır ve bir 
arkadaJJını arıyarak ona mutlaka 
bir muziplik yapardı. 

Meseli; kendisine bir kadın sü
sü vererek, ses!ni incelterek ona ta 
bilmem nerede randevular vermek 
gibi tuhaflıklar hemen hergünkü 
zevk ve metgalelerinden biri idi. 

Bir gün gene böyle bir muziplik 
yaptı da iki arkadtının kavgasına 
sebep oldu. Sonradan bu azizliği 
kendisi yaptığım itiraf etti ama it 
i,reıt geçmişti. Çünkü bu iki ar~a
da.J bilahare karşı kaJlıya geldık
lel'i zaman biribirlerine o kadar a. 
ğu sözler söylediler ki oııtada tami
ri kabil olmıyan bir vaziyet hadis 
olmut bulunuyordu. 

- iyi ~y değil yapma dediler. 
Ama kim dinleT. O gene tabiatin
den ..-azgeçmedi. 

"Kazma kuyuyu kendin diqer
sin,, derler ya. " Gülme koll1flllla 
gelir batına,, derler ya! I,te bu da 
böyledir. 

Geçen gün telefonla onu aradı
lar, ve: 

- Emanetiniz var. lutfen yarın 
öğleden evvel gümrüğe bir adam 
yollayınız da emanetinizi aldırtı
nız Gümrükte Hüsnü bey namına 
yollayınız emanetiniz hazırdır. 

- Nereclan geliyor efendim. 
-lzmirden. 
-Ya! 
Zira onun lznıirde bir kardeti 

vardır. 
- lzmir>de kimden efendim? 
- Biraderiniz Re-tat beyden. 
Telefon kapandı. 
Gümrül..-te Hüsnü B., gerçi bi

raz sarı çizmeli Mehmet ağa ama 
ama ne yaparsın. ! 

Şaka olması ihtimalini dütündü, 
bir muziplik olmasın dedi. Fakat o· 
nun lzmirde Reşat isminde bir kar
de•i olduğunu kimte bilmezdi. 

Daha garibi böyle bir emanette 
bekliyordu. Fakat beklediğinden 
kimsenin ha.beri yoktu. 

- Mümkün değil bu doğru<lur. 
Şaka olamaz dedi. 

Hakikaten nasıl olabil:rdi? .. 
Ertesi gün doğru gümrükte Hüs-

nü efendiyi aradı aradı. Böyle bir 
adam yoktu. Orada kimse bıiyle 
bir adam tanımıyordu. Demek fa· 
ka imit. Fakat lzmirde bir kardeşi 
olduğunu ve bu kardetinden bir pa
ket beklediğini kim bilebilir.? 
Çatlıyacaktı. 

- Ah! diyordu şu latifeyi yapan 
adamı bir bulabilsem ona soracak
tı. Bu ka<iar yakınen bu sırrı, bu 
hakikati nerden, nasıl öğrenmif. 

Retit! Bankadaki arkadaşlar o
na bir azizl!k yapabilmek için ceke 
tinin cebindeki bir mektuptan 
ilham almı4lardı. Port mantoda 
asılı olan ceketin cebinden al<iıl<la 
rı, bir mektuptan öğrendikleri bu 
hakikat, onun bu takaya inandıra

cak malıiyette idi. Ala! fakat iş bu 
kadarla kalsa iyi. Öğleye kadar 
gümrükte Hüsnü beyi ararken bir 
banka mlifettişi de onu vazifesi 
b~ında ar~tırdı. Bulamadığı için 
bir kıstelyevm yaptılar ve bu ona 
güzel bir ders oldu. 

nufIDağa ba,ladı. Sordular: 
- Ne arıyorsun hurda? 

SEM 

- Çocuklar gelecek, oynıyaca-
ğız. 

- Senin baban var mı? 
-Muharebede. 
- Bizim ki de muharebede. Se• 

nin baban ne ..-akit gelecek? 
- Sizin.ki gelince. 
Sabah iyiden iyie açdmıttı. Ço

cuklar, gelecek mevhum çocukla
rı unutmutlardı. Üçü de oynuyor
du. Sansaros belli etmeden etrafı 
öğrenmeğe çalıfıyordu. 

- Bu yol nereye gider? 
- Harmanlı köyüne • 
-Ya bu yol? 
- O da? Dur bakayım.Şeye. Fa-

kılar köyüne. 
- Harmanlı buraya uzak mı? 
- Şimdi yola çıksan karnın a-

cıktığı vakit varırsın. 
- Fakılarıa? 
- F akılara mı? Ben ilııi defa 

gittim. Orası daha uzun. Şimdi 
gitsen vanncaya kadar iki defa kar 
nm acıkrr. 

Sansaros anladı ki şimdi yola 
çıksa öğle üzeri Harmanlıya ve ak
şama F akılara ulatabilir. 

Bu sırada yer odasının kapnm· 
da esiri pü,kü. fakat güzelce bir 
kadın göründü. Elinde bir çanak 

Hugünkü program 
ISTANBUL: 
18,30: Fransızca ders. 19: Monoloi Şehir 

tiyalroıu arti•tleri..;ıden l\.fu .. mmer bey. 19,SO: 
Ruıen, Cevdet, Mu~tafa Beyler ve Vecihe 
Semiha hanımlar.) 21,2(): Ajanı ve boraa ha
berleri. 21,30: Stydyo tanır:o ve caz orkeatraaı, 
823 Ki••· BÜKREŞ, 364 m. 

13 - 15 Gündüz neıriyatı. 19: Raaatbane ra
poru. 19,05: Radyo orkeıtraaı. 20: Univerıite. 
20,15: Radyo orkeatrası. 21: Konferanı. 21,lS.: 
Keman ile Romen muıikiıi. 21,45: Konferans. 
22: Tasanni Madam Aida Helta) 22,30: Triyo 
konser. 23: Haberler. 23,30: Kahvehane .kon
seri. 

823 KJ.z. VARŞOV A, 1345 m. 
21,12: Hafit o.·kealT&. muaikiai, 21,SO: Haber

ler. •eıaire. 22,12: Polonez. muıikiıi (senfonik) 
orkeıtraıı tarafından) 23: Musahabe. 23,15: 
Danı pJ.ildarı . 24: Musahabe. 

175 tı::hz. MOSKOVA, 1714 m. 
17,30: Muaahabe. 18.30: Kızılordu neıri.ya

tı. 19,30: Karışık lcolkoı neıriyab. 21: ~.anı 
muaikiıi. 22: Çek netriyatı. 23,05: lnııhz.ce 
24,05: Almanca. 

832 Kbs. MOSKOV A, (St.alin) 360 m. 
17,30: Muaabahe. 18: Çocuk netri.ya b. 19: 

Cüzol ıaantlar. 20: Karıtık konser. 22: Danı 
muıikiai. 

638 Khz. PRAG, 470 m. 
18,50: Popüler tarlular. 19,15! Plak. 1~: 

Almaaca netri.yat. 19.55: Musahabe. ~O: ~ek
tepli n•triyab. 20,10: Pli.k. 20,15: 1ktıaadı n•t 
ri7ab. 20,30: Çiter alet.ile aolo konaer ve ta· 
aaani. 21: Orkestra konıerj, 22: aHbflrlıer. 22, 
40: Çiter kuartet konseri. 23: Haberler. 23,15 
Armonik konseri. 

686 Kh•. BELGRAT, 437 m. 
21: JubJiyada.n nakil (Opera Teya tiyatro.) 

Z3ı Haberler. - Plak. 23.SO: Kalıı.Tehan• koa
oeri. 

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

"Fledermruı., opereti. 22,10: Haberl~r: ~5: 
R ... atbane raporu. 23,30: Siıan mu11lu11. 

191 Kh•. Khz. Deutacblandaea.der 1571 m. 
21,30: Seyahat habraları. 22,35: M.illi n•tri-

yat. 23: Haberler -.eıaire. 24: Breslaud ... 
Dans maıikisi. 

230 tı::h•. LOKSEMBURG. 1304 m . 
20.JS: Çocuk muıikiıi. 20,45: Muıalııahe. 

20,50: Çocuk kona.erinin de-.anu:. 21 : Haber
ly•. 21,20: Koro k~n~eri. 21,35: Musakabe; 
21,40: Koro konıeruu.n deYamı. 22: A•karı 
kona.er. 23: Pli.k. 23,25: Danı .plakları. 

1031 Kbz. KONIGSBERG 291 m. 
20 Kantık •etriyat1 21 Haberi..-, 21,10 Saar 

baltkında konferans., 21,35 M.illi •eıriyat, ~ 
Karıtık. neıriyabn deıramı , 23.,40 Dans muaı· 

658 K~z. LANGENBERG 456 m. 

kiıi . . ~ 
21 Haberler, 21 Müsalııabe Sa.ar. 21,36 Mılh 

neıriyat, 22 Net'eli parçalar Te danı muıiki
•İ, 24 Şiirler. 

658 Kh•. VIY ANA 507 m . 
21,25 Orkestra kon.eri, 23 Bando muzika 

23,30 Haberler , 23,50 Kon.serin deYanu. 24,30 
Eaparantoca, 24,40 Pli.k kon•eri. 

Beıinci icr memurluğundan : 

Mahcuz ve paraya çevnlmesi mukar
rer dolaplar, raflar, sabunJar, un, ve 
SAire 12 Ağustos 1934 tarihine müsadiE 
pzar günü ıaat 12 den itibaren Galata 
Kaval sokak 4 No. da Bakkaliye dük
k&runda •atılacaktır taliplerin müracaatı 
ilan olunur. (1721)' 

ZA YI - Izmir Deniz Ticret Müdür· 
lüğünden aldığım reislik ,ehacİetname 
ve cüzdanunla denizciliğe ait bütün vesai 
ki zayi ettim. Y erulini Blacağımdan es
kisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

lnebolulu Hasan otlu Fikri (1728) 

IHTIRA iLANI 
" Temel ı.,,-enlerinden mamul dii!ga

lı duvar'' bakında istihıal olunan 

J0..9-1929 tarih ve 790 numaralı ihtira be 
ratı bu defa mevkii fiile konınak üzre 

ahere devruferağ veya icar edileceğinden 

llalip olanların Galafa' da Çinili Rıhtım 

hanında Robert Ferriye müracaatları 
ilin oiunur. (1740) 

lstanbul icra hakimi Ahmet Refik 
Beyden • 

Onuncu kolordu otuzuncu fırka dol;. 
ıaruncı alay birinci tabur ikinci bölük 
birinci miilazimi merhum (Sııtkı bin 
Nuh) efendi Y anyadan karısı hemtirem 
Rüveyde hanmıa muhauas maaı senedi 
reımisi ile elindeki ıon maaı cüzdanları 
nezdimde ve adliye binasındaki masam
da mahfuz iken adliye binasının yan· 
ğında bü«in daire evrakile birlikte muh· 
torik ve zayi olduğundan yenileri alın
mak üzere keyfiyet teab.it ve ilan olu. 
nur. (1737) 

tutuyordu. 
- Çocukları, bu kim? 
- O mu? O bizim aın:amız. 
Kadm çocuklannı çağırdı. Çana

ğın içinde kavrulmut arpa vardı. 
Çocuklara birer avuç verdi. 

Sabah kahvaltılarım alan çocuk-
lar: 

- Bafka.bir şey yok mu? 
Dediler. Anaları homurdandı: 
- Daha neolsun? Buna da tük· 

redin. Kıtladalci zabitler bir tm-
ba vermeseydiler: Şimdi bunu bi
le bulamazdınız. Bu çocuk kNıı? 

- Onun da ba:bası muharebeve 
gitmif. 
Kadın Sansarosa sordu: 
- Kanım aç mı yavnım. 

Kadro ~~ d~ bir avuç 
kavrulmut arpa verdi ve çocukla
rına: 

- Ali dayının bahçeye kadar 
gidin. Eğer zendalileri olrnUfSa iki· 
~r üçer tane isteyin, katık edersi
niz. Ama Ali dayı orada y.msa sa
kın çalmayın! 

Saımıaros gizli gizli titredi. 
Üç çocuk, Ali dayının oraya gi

derlerken, iki karde,ten biri daya
namadı: 

- Senin ne ınizel ceketin var. 
dedi. Sansaros hemen: 

·--

ve 

Sigortalarınızı Galatada Unyon Hanında Kain 
O N Y O N S 1 G O R T A S I N A yaphrınıı. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

- Ü YO 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 4642 

l•tanbul asliye mahkemesi 4 ncü hu
kuk dairesinden • lpa•-----~ 

1 Deniz yolları Y ervant Y azıcıyan efendi vekili tar 
fından Be;roğlunda istiklal caddesind~ 

133 numaralı Hasan bey apartunanmın 
2 No. !u dairesinde mud:im Şefik Esat 

1 iŞLETMESİ _ 
J A<*lt..ler:i : Karaköy Köprııbe~ 

Bey aleyhine; Müeklcili Y ervanıı Y azı~ı-

1 ynn efendi Halil beyden isticar eylediği 
mezkur Hasan Bey apartnnlllllnın 2 N o. 

lu dairesini eıyasiyle birlikte müdaaleyl:ı 
Şefik Esar Beye icar otmiı bilahare mu· 
cir Halil Bey müekkili aleyhine mcz
kür apartıman dairesinin tahliyel.İne k&· 

rar alarak 5 nci icra dairesince thliye
sine ıuru eyleanı isede icra dairesi mez· 
kur daire dahilinde olup müeldrlli Yer
vant Y azıciyan ef. ait olan ve müekkili 
tarafından Şefik Esat Beye icar edilen 
eıyayı müekkiline teslimden imtin.. 

etmiı Ye talepleriyle yedi adle tevdi e· 
dilen eıyanın miiekkiline teslimi talebiy
le ikame ed.iln 934-898 numaralı dava· 
dan dolayı müddaalyhin ikametgihınR 1 

gönderilen davetiye zahnna mümailey-

mn gösterilen adresi terk ile 1 

Avrupaya gitıi:ıiı olduiu Te Av
ruparun neresinde bulunduğu bilinme
diği mübatiri tarafından verilen ıerht~n 
anlatdmıı ve Mahkemece müddaaleyhi 1 

1 
mümaileyhe ilanen tebliğat icrasiyle ken 1 

disine tarihi tebliğden itibaren bir ay 
1 

müddet verilmesine ve muhakemenin 

10-9-934 pazartesi saat 14 de tayinine 
karar verildiğinden ve dava da basit u· 
aulü muhakeme tabi olduğ1U1dan Şefik 
Eıal Bey yevmi mezkurda bizzat hazır 
bulurunadığı veya bir vekili kanuni gön- 1 

dermediği takdirde H. U. M .K. nun 
509 ncü maddesi ahki.mı tatbik edilerek 
giyabında da karar verilebileceği ve gİ· 
yap kararı kendisine tebliğ edilmeye
ceği davetiye makanuna kainı olmak Ü· 

zere ilan olunur . (1734) 
~~~--~·~~~---~~~ 

Mukaddema Beyoğlunda Balık Pa· 
zarında Dudu od >lan sokağtnda Kasap 
dükkia.ı ü~tündeki odada mükim iken 
halen ikametgahı meçhul bulunan Teo
dor Kaloci efendiye : 

Istanbul ikinci İcra memucluğundan: 
Hiristo Melni efendinin zimmetinizde 

matlubu olan bin üç yüz liranm maa 

faiz ve masarif ve ücren vekalet temi
ni tahsili zmınmda uhtei tasarrufunuz
da olup tahtı hacze alınan Beyoğlunda 
Kamer Hatun mahallesinde "'Papas köp
rüıü •okağmda kain eski 3 yeni 5 nu
mara ile mura' kam maa oda bir bap 
bap dükkanınızın berveçbi talep paraya 
çevrilme muc.;.melesine esas olmak üze
re erbabı vukuf marifetile mahallen ve 
Tcraen yapı!an vaziyet ve taktiri kıymet 
muamelesi neticesinde mezkiir gayri 

menkulün ~mamına bin bet yüz seksen 
lira kıymet taktir edilmiıtir. Bu husus
ta bir diyeceğmiz vana 934-737 dosya 
numarasile üç gün zarfında dairemize 
bildirmeniz kra ve iflas kanununun 103 

Üncü maddesine tevfikan tarafınma teb
liği mukte--.i ihbar varakasınoı tebliği 

makamına kaim olmak üzere ilanen teb
liği keyfiyet olunur. (1726) 

- İstersen sana vereyim. 
- A ! nasıl olur? 
- Sen de bana mintanını verir-

ıin. 

- Benim mintanım yırtık pır
tık. 

- Zarar yok. Aımen bana ek
mek verdi ya. Hem benim bundan 
daha iyi bir ceketim daha var. An
nem d ·lkmi,ti. Mektep ceketile min
tanı trampa ettiler. öteki çocuk 
mahzunl8fD1Jttı adeta. Sansaros 
ona da: 

- Bana bak, dedi. latenıen sa 
na da pabuclarımı vereyim. 

iki çoc.uk ta .buna razı olmadı. 
Fakat Sansaros ısrar etti: 

- Benim amcam kunduracıdır. 
Sansaros bir dakika sonra yırtık 

mintanlı, ayağı çıplak biT mahalle 
çocuğu olımtttu. Buna çok sevini
yordu. Çünkü mektep elbise•i, pa· 
hucu ile nereye gitse yakalana
caktı. Bu kıyafetle onun bir darü-
1: tamlı olcluğunu kimse samnazdı. 
Bahçenin kenarına gelince ses
lendiler. Ali dayı yoktu. Çok erken
den tehre gitmiş olacak. Fakat 

1 
zerdaliler dallarda kızarı kızarı • 
veriyorlardı. Ağızlarının suları 
aktı. Çocuğun b i. ıi : 

- Ne olur? dedi. ikicik alsak .. 
Kardeşi ses çıkarmadı. Sansaros 

Tel. 42362 - Sirkeci Miibürd~ 
---~Han. Tel 22740 _ .... 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 8 A~ 
tos ÇARŞAMBA 19 da 
kci rıhtımından kalkacaktır. 

18 
--~4512) ~ 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 9 A~ 
PERŞEMBE 19 da Si~ı 
nhtımından kalkacaktır.(~ 

TRABZON 
sür'at yolu , 

KARADENİZ vapuru 9 G1· 
roa PERŞEMBE 20 de ur 
lata rıhtmıından kal~_JıJ. 
d~te lneıbolu, Samsun, lJI" 

Gireson ,Trabzon, Rize, HOi"' 
ya. Dönütte bunlara ila-v~ 
Pazar, Of, Pola.thane'ye uP 
yacakbr. (4549) .../ 

Mersin sür'at yolv 
1NEBOLU vapu~ ıo Ağıl 
CUMA 11 de Sirlceci nhtııı>l"' 
dan kalkacak. Gidifte h~ir:1 • • 
talya, Menı.in'e. Döna.te bUP'' lı 
ra ilaveten Alanya, Küllük,_~ ~ 
nakkale'ye uğrayacaktır. ( <P"'". Q 

4.1/j 

Askeri fabrikalar ilinlatl /ıqi~ ..._ _________ ... 1.o, 

Askeri Fabrikaları içıl~ lıııv 
adet kupa arabası pazat lıt, 
la mübayaa edileceğinden s• ~. 
mak isteyenlerin 13-8-9341,,, ~ 
zartesi gÜnÜ saat 14 de BIV". ~,~ 
köy Barut Fabrikasında S• ~~
tmalma Komisyonuna rnüt'' ~q~ 
caatları. (558) (4538) lııit 

"" * • ) 
Askeri Fabrikaları i~ ~ 

şartnamesine göre 500 Jcı 1 
1& 

Gırafit pazarlıkla mubays>~ 
dileceğinden satmak isteye 

1 rin 13 Ağustos 934 paz3" 
gÜnÜ saat 14 de Bakırköy ı 
rut Fabrikasında Satına1Jı1 

Komisyonuna müracaatJa.t1· 
(557) (4540) ıs 

• • • ti lg 

B F bril<'' ,;, ı Bakırköy arut a "j' v,d 
smda bulunan 380 adet 111°·1 ~ 
lamel Bidonlar açık arttıf111jr ~ 
usulıle sablacaktır. Airnııl'eJı 1 
teyenlerin bidonları gÖrrtl I_ 1:
Üzere her pazartesi ve per§ ·t, ~; 
be günleri ve arttırmaya gı~ ~1; 

· ceklerin 27 -8-934 pazarte ~ı 
gÜnÜ saat 14 de F abrikads. ~ .;ı,: 
tın Alma Komisyonuna ~g· 
racaatları. (561) (4~ 

atıldı: 1 
- Sakın! Annen ne dedi? 

mayın demedi mi? . Jı' 
- Ne olur ki .. ikicik zerdali• 

tık edeceğiz. J# 
- Olmaz olmaz. Sonra il" 

hırsıza çıkar. . . .,J' 
Uç çocuk bahçenin çiti Öll~ ır 

durdular ve olmut zerdalile;,Jıı' 
zaktan baka baka kavrulınuf 
lannı yediler. f11' 

Sansaros düşünceye dahP~?! 
- Neye oynamıyorrun H ,şıı·• 
Sansaroa "benim adım 1-{ıı. ~"'· 

demi~i. Ve hurdan nasıl sı~f ~ l! 
ğmı düfiinüyordu. Biraralt~ · e[J~' ı,' 

- Arlcad8'larım geh1111 eJıe' 
Bari ben gideyim. Hem ötek• !~ti~' ~·~ 
timi giyerim, hem gene ge 
Beraber oynarız. _k 

-Olur. __ t.ııı:I':'. ~·ı 
Çocukların Sa'?'sarosa ~ ~': ,., 

(olur) demelerinın ıeb~•r!.,ııı•I 
Olm~ zerdalilere çok 1111 r lı0 
1 rd. ..,ıe "ı e ı-... ıı.h go ~. 

Sansaros bir ihtiyat d " li.i 
di: . ·z" ~, 

- - Siz 'ehre gider ınis 111 .j,,ce. 
Giderler>Se bu kıyafetle g.' 1ıell1 ı 

ler ve mektep ceketinden '' , 
jJI' olacalrtı. Çocuklar: . e İZ· I: 

- Y oo ... dediler. Gıtın 'f 
zim kimsemiz yok ki orada. J' ./ 

-Bitme 1 



~lınan radyo 
ergisi 

,, zer •ene olduğu gibi bu sene 
Iİııcle rıı:n!anın muhtelif şehirle
~/ıi, ~ t m~vrim . hazırltklarını 
Itri Q f n muteaddıt radyo sergİ
iii ıi' a_caktır, Bunların en büyü- 1 
lcıt .agustos 1934 tarih 'nde kü
dıır edilerek takriben bir halta ka-
/iıı ,:k bulundurulacak olan Ber J 

lıe,~0 :>ergiftdir. Sergi denince • 
''ve b' hatınna bildiğimiz şekil- 1 
~<ırı ırçok müesseselerin paVli -
~· lfat"ta .teşhir edilen aletler ge 
~ıı.ı,. ukı büyük Alman radyo 
~ fekrJ"; açılacak sergi böyle ba
~J!Qreı d olmıyacaktır. Sergiyi 
"'lı.ıı.ıd ~cekler bambQJka bir 
~Q el1kle kmfdtzf"HŞ ola • 
)QJı /1"· Kapıdan girilince bii • 
İi :,,.,/ 7"1yo labrikatıına girüJi
''ılJıo ~o u'!"cakhr. Yeni aistem 
'>ııj ol abrıkaları.nın atelyelerinin 
~ lıat':J-bu mahalde serginin a -
flıt J •gı müddetçe binlerce 
'llıl Ol) 301 moclelimleki halk 
lııı~ alet,eri imcil eJilecektir. A-
~Qfı~d "asıl imal edildiği her
'llılJ!o an müşahede edilerek bir 
~ bii~telyesinin faaliyeti hakkın
·• fiki " radyo meraklıları iyi 

1'!iıı b·~ .~clinebilecektir. Bu alet
'liıı 11::tun mal:z:emesile bobinleri
~dUrull Yapıldığı gözönünde bu
lrıııı acak ve montaj ve lehim 
'~ <lltıeliyesi herkue gösteri-

114 r. 
/ıi, ,:.ıci bir salonda da en basit 
~r ııl Yo aletinden en komplike 
"'iiJ'ce~ kadar telerrüatile te,hir 

[J<ılı ve çalıştırılacaktır. 
lltııee ~ •onralti bir aalonda da e
~le,./lerlemtı, olan uzaktan ci • 
~Jlo nakletmeğe mah- (tele
~ bı.t") alıcı ve gönderici aletle
~Jlrıtr unacaktrr. Mesela uzaktan 
>ii4 ı,~Yv. nakletmeğe mahsus bü. 
dQ 1ı,/r (uzaktan görme tiyatrosu) 

[J ~ırlanmıshr 
"-lııı:lıa başk~ .,;lonların birinde 
~4 bYada 1 mayu m:lli Alman 
i.of s ay~amında Berlinin T empel 

,)' lıııv; enıtındeki umumi nakilleri 
1 lır, Beden bir nümune yapılmış -

lqııq Ul-ada siyasi reportajları can 
to'ii;rcırı neşriyat tarzı ya}nndan 
'liıı 4ecelttir. Bundan baflıa sergİ
ueı r·t"anmasınJan bir çeyreh ev-

' lıi/;;, asYonal SO&Jla[iıt Amele t, .... 
• "'•nam .,. •q~ .. ensup amele korolann • 
lııİlli b nıut~ehkil heyetler mayıs 
)ql>q ClJramı sekl.'nde mercuimler 
"'ııq ''!_k Alma~ ifçiliğinin radyo 
tıı· Yıtndekı' b ·· "k 1.. .. t b ·· •re k uyu ro unu e aruz 

& el ferdir. 
uıı arın kallesi Propaganda 

latanlnıl rad,,_.,,.Ja f'll'kı .ö,,zi,,ıen 
Semiha Hanım 

Renens merkezi 
"Haut - Parleur,, mecnıuasının 

bildirdiğine göre 40 kilovatlık ye
ni Rennes merkezinin kütat resmi j 
15 ağustosta icra edilecektir. 

Avıısturyada 1 O se"e radyo jı 
Rava.g (ATIUturya radyo idare

si) niıı bulunduğumuz ağustos a- 1 

yında teessüsünün 10 uncu yıldö- l 
nümüne tesadüf ettiğinden bu ay 
açılacak olan Avusturya radyo ser 
gisin.de ~~~et~ radyonun inki I 
şafr ılk günkü halınden bugüne ka 1 

darki safahatı ile ve konulacak &

letlerle gösterilecek ve sergi biz
zat Reisicümhur Mr. Mildas tara
fından verilecek bir hitabe il.e açı
lacaktır. 

Nazın Dr. Göbbels'in Jirektifi 
ve Alman radyoları tqekkülü rei
#İ Euger Hadamowaky'nin idare
aiJe olacakhr. 

Diğer dairelerin bir ltaçında da 
bütün Alman lirmalannın önü
müze/eki reneye mahsus hazırla • 
dıklan ahizelerden birer nümune 
teşhir edilecek ve banlann mon • 
tajlan hakkında izahat verilecek
tir. 

Sergi binasının içerinnde bü • 
yük musik. ııanatkarlarımn yağlı 
boya ile yapılmıf resimlerini ihti
va eder bir dairei mahnuacla ay
ni zamanda musiki dehcilanndan 
Beethoııen ve Wagner'in de birer 
heykelleri bulunacaktır. 

Turgut MITHAT 

Hır şeyden evvel radyo 
Son Viyana hadiselerinde radyonun 

ehemmi.yeti bir kere daha görülmüftiir. 
Eski zamanlarda yapılan taklibi hükı'.i
metlerde alman tedbirlerUı birine· i te
lefon ve telgraf batlarmı kesmek veya 
memurlarmı elde etnıclcti. Zamarunuzda 
artık lıwılardan ziyade radyolar elde e
dilmddeıılir. Nitekim Avusturya Milli 
5-yaJiı<tlerıi maktul Batyekil D..W...'a 
y...,..,.,ları aU'ikast esnasında ilk yardım 
ve iimil bekleaderi memba radyo ol • 
duğu için doğruca v;.y- civanndaki 
Biwııberg radyo ınimil .. ini inal et -
tniııl<r, ..tüdyoya gR-ek ~ göğ
aiN tal>ancayı dayamıflar, Dollluu'un 
istife ettiğini ve Aııu&lvl"ytl'ıun Roma 
Selirinin yerine ~ cdıa..... oöy{et
timıitleraır. 

Bayreuth'tıki musiki 
müsamereleri 

A...-ıryalı.lann 1-- ..._ Salzlıurg'. 
da yaptıklan gibi AlnwJ.. da Bayreutt. 

Katherinc Vou 
Cıınur (10~-934) akıa,m .aat 18,40 
ta Deut..,hland, .ender merkezinde 
Alman 11• /ngifu: li1<J1tlarile §arkılar 

söyliyecelrtir. 
te güzide .uııltka.ılann ittirakile opera 
temdleri verirler ve bunlar bütün Ai -
man radyoları vaortasile naklen ııetre
dilir. Geçen seoe Bayreutlı'te Wagner' 
in bir eseri ( Mebterairıg• von N ünı
berc) veıilmi§tir. Bu ııene geae Wag
ııer'in eserle.-ind.., ve 5, 6, 7 ve 9 ağus.. 
to• 934 t-arilılerinde Bayreuth',te verile
cek opera tem.alerinin b;.,ç.ok yabancı 
mürsileler tarafından da nakledileceği 
bildiriliyor. 

Budapaşttdı TOrk san'atkarlan 
Memleketimizin ve ayni zaman

da İstanbul radyosunun ı:ı-uzide 
sanatkii.rlarmdan Münir l'oıurettin 
ve tamburi Refik Beyler birkaç 
baftadanberi Bud:ı.pettcde bulun
maktadırlar. Bu iki kıymetli sa · 
natkii.rrımzm bugünlerde Buda -
peşte radyosunda bir konser ver
meleri muhtemeldir. 

1 RADYO PROGRAMI m 
ısr ... ı-ı 12 Ağustos Pazar 

"l&.:ıo. llUL, 
., \9 · Pi·k 
1,1 .:lo: l~· netriyatı. 19.20: Ajan• ""~rle
'v~d·f.rt'•ı.ıt U.rk musiki netriyat: (Kemani Re
l~İı.:! ltı iti~ CC!rnil , Mu%11ıffer f:..e:yler ve Vecihe 
~•tı. h.llnımlar.) 21: Atet • Gdaet ka· 

~l rl~ '-•klen konferans. Ajana .... borsa 

lı:i ~' ô 
18 ~ht rkeatra karıtık procram. 
~!O, .So VARŞOVA, 1345 m. 
lr.4$ l) 19• lııt lr.onaeri (piyano • ke~n, ta· 
... lı.b ı \J~ · ~u,ahabe. 19,15: Dana plakları. 
~1 1 •,ttı.r ""'• harbin ilaıı1 (Jconferana.) 20: 
~'b.>.,~ ... i; 20,15: Tagannili orkestra konseri. 
~ıs tl~r ;h~. 21 ,15: Popüler konset"İ. 21,50: 
ltı;, ~ li~b .. 2: Lembf'rgden:. _NeWi netri1at. 
'İlıia~tıl-Lı.J r1er 23.30: Sesh fılmlerden ıa.rkı· 
~ 23,0S: Musahabe. 24,10: Dans mu· 

~.SQ~~- llELGTAT, 437 m. 
~')....." ~i 1'k. 21,10: Reklamlar. 21,20: Ke· 
\;""ı : k:, Yolonsel konseri . 21,SO: Musahabe. t, •rn k . ha •l•ı •. 23 •ıı onserei. 22.SO: Spor Tesaır • 

.1 1ııtlıt.tı ı40: K.ah ... eh..ne konseri. 24,30: Da11• 
<T ıs · 

lt~1 .ıs~~'- MOSKOVA 1714 m. 
~ ttl l1ıtt.,btı •hah. lr.•n•eri. 12,15: Mu.sahalHt. 13: 

~ıııı0~d~ i: 17,3Ch Musiki netriyab. t&.30: Kı· 
it- ı~'~i ı>!ın netri.yat. 19,30: Dans ve lcarıtık 

'''"'' rçal&rı. 22: Almanca netriyat 't'e•a· 
'32 l\h._l'd. rnuaa.habe. 

lıı~l, '.ı •. (StalU,) 361 m. 
A .. ~~:••habe. 19,30: Bir konserin -kli. 22, 
ı-s l\b lnuıikiai. 

- 1.3o, ı): llUKRE~ 364 m. 
~~).? or 1lli_n~riyat. lt,4S: Dini m'!aiki 12: 
~. ,.," Q lc.~•trası. 13,15 cündüz nıe-trıyab. 18: 
,,· ii.,f~'~1Y•b. 18,15: Romen mo.silüsi .. 18,· 
!,, t'Por ıcrnali. 18,.tS: Köylü hayatı. 19: Ha· 
~'"•. ~ 19,0S: Dans mualkiai. 20.3(>:. Kon• 
'l\~Çik., o4S: Pl.9.k. 21: Konferaaı. 21,15: 
~•i. ~;''*1ıilcisi. 22: Spor. 22,10: Roınea mu· 
ı, lr.. • li•hetier. 23,30: Lido ballralarınd.aa 
~ 11;.a.,.,.. 

'~.3Q. ~·· llUDAPEŞTE, SSO "'· t."•iJti,\ Ş•t-ap" isimli köylü piyesi. 23: Da~• 
. ~~ ... S2:J,4S: Budapett• orkestra konsera. 
~ IC.ıt 1l•n. rnuailır.iai. 

l tı,ıs '· PRAG, 470 m. 
~, ' Pi·k 
ıı.a:,.ı... •al.~ • 21,35: Aktüalite, 21,40: Sals• 
~ ~·~•ad. 23, Son haberler. 23.20' Plak. 

~1 111 • l\.h:t ;"1el muaikiai. 
~··!•!;,. aİ, :JKSEMBURG, 1304 m. 
( 'fir ~be .. ~~~ 1 • 21: Dan_•. musik_i•~· _21,30: 
''tlctCll..•ilt: k k.antık lnı;rıhz musıkısı. 23: 

k;::~ '"J. 1 
onaeri. 23.30: Da.ns musikisi 

~q,~ı. Vıy ı_, p· ANA, 507 m.: 
ttıı b İlı•~ı,•tıo rt:falcatile Viyana tarkıları, 
il ~'hıı;e) e, 21,0S Burııarten'deft (Umu
~.3() li ~eret pıtrçaları, 23 Da.na muılki· 

~lıda• erler. Dans muai1,i•ini de•.aın. 
~l i\.h:t P••tt<t'den nald.,n s:ıan musiki.si. 
~ c : ROMA 421 m.: 

~•l l(l.1 rısıi.no e !a Comare i•imli Riı:-ci'nin 
•b,,~.· MAL'. ITAI YA!\/ GRUPU: 

ı a a. n-l·ıl 23 Pap 1 ten l.onaer. 

''~.-. Ağustos Pazartesi 1 · 0.N,ııuı., 
· 't-r.a.t'!°c" c! r·. 10: R· 10\ r"er' t b<.'y 

t~rafın.dan konferans. 19,30: Türk musiki net· 
rıyah: (Ekrem, Ru,en, Ce~det, K ıtmanl Ce•· 
d et, Şeref , lbrahim heylel' "Çe Vecihe hanım.) 
21,20: Ajana •e borsa haberleri. 
21,30: Bedriye R11.aim hantmın iıtiralıt.ile tan· 
ıo 't'e caz: orkeıtraaı. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18,40: T a sannili konser. 19: M•sabahe. 19, 

15: Plak. 19,45 : Muhtelif bahi•ler. 20.40: PIB.Jc. 
(Diniku takımı.) 20,50: Haberler. 21,12: Or· 
kestra muaikiai. 21,50: Haberler. 22: Musa.ha· 
be. 22.12: Tagannili senfonik konser. 23: Ede
bi netriyat. 23,15: Dan• muaikiıi. 24: Musaha
be. 24, 10: lnıilizce lconferana. Polonyada aT· 
crhk. 

686 Khz. BELGRAT 437 m. 
20,lQ: Pli.k ( tarkıl.ır.) 20,25: Salon kuartet 

takımı tarafından Kalmanm "GRAEFIN MA· 
RITZA" opereti, 23: Haberler1 miiteakıben 
dans muaikiıi. 

175 Khz. MOSKO}'A 1714 m. 
11,15: Sabah lconaeri. 17: Haberler. mütea• 

kıben musikili netriyat. 22: Ecnebi dillerde 
neıriyat. 

832 Khz. MOSKOV A, 361 m. 
17: Kantık konaer. 22,30! Dan• maıikiai. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz netriyab. 19: Ha't'a raporu. 

19,0S: Kan,ılr: konıer. 20: Koafera.na. 20,15: 
Orkestra konıerinin de•amı. 21: Konferans. 
21,15: Oda musikisi. 21 145: Musahabe. 22: J. 
Manoleako tarafından taıanni. 22,30: Mme. 
Nina Alek•aadro tarafından taıauai. 23: Ha• 
berlar. 23,30: IC.ahTehane konseri. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 55 Om. 
21 05: Neteli monoloi. 22: Salzburcdaa 

nakl;n Brenhard Paumca.rtnerin idare&inde 
serenatl..rdan mürekkep konaer. 23,30: Man·· 
dits cu takımı. 24,30: Siıaft muikisi. 

638 K~s. PRAG, 470 m. 
19,10: Pli.le. 19,20: Almaaca neıriyat. ~9,55: 

Almanca laaberlet-. 20,10: Pli.k. 20,15: Brunden 
aaklen konferans, (Praı • Paris.~ 20,50: 
Mi\i"DoTaJcy bando•u. 21,45: Harmonik kon· 
aeri. 22 15: Radyo piye•İ. 13: Haberler. 23,15: 
Popüle: E•tonya tarkıları. 23,35: Plik. 23,45: 
Almanca lıaberler, 

230 Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. 
Çek alı.tamı, 20,35: Plak, 21: HabeT1er, 21,20 

Karıtık Çek musikisi. 21,35: Mu•ahabe. 21,40: 
naklen Bernb.ard Paunaartnerin idaresinde 
Pli.le. 22: Piya.no musikisi. 22.JO: Orkestra 
23,30: Dans pli.kları. 

Kh" ViYANA, 507 m. 
20,30: Scbönherrin idaresinde radyo 4M'kes· 

traaı. 21,30: Bildirilecektir. 22,15: Sal~burrtan 
seneradlardan mürekkep ve Mozart takımı 
tarafından orkeatara kona~ri. 23,30: Son ha
berler. 23,50: Aktanı konset-İ. 1: Pli.k. 

Khz. ROMA 421 m.: 
21,45 CamFa i:!en naklen mütene•vi mu· 

siki, 23 Kan1m musikili ne•rİyat, 24 Haber· 

ler. 
Khv. ŞiMALi ITALYAN GRUP'!' 

21 45 Camperidcn naklen ar,uya t.bı kon• 
ser, 2' Oda musfıkiü• aon.ra J. lıl't. 

14 Ağustos Salı 
.STANBUL' \'° 
18,30: Plak. ne~b. 19: Mesut Cemil hey 

tarafından çocMktara masal. 19,30: Türk mu• 
siki neıriyab: (Stüdyo saz heyeti Te Rifat her 
Belma, Meliha h.arumlar.) 21,20: Ajans Te bor 
aa haberleri. 21,30: Cemal Retit, Latinaki. lz· 
zet Nezill, Mesut Cemil beyler t.lra.fından oJa 
m.uaiki.si. 

223 Khz. V art ova 1345 m, 

20,15: Viyolonıel 'konaeri, 20,40: Pli.k, Spor 
hah( rleri. 21,12: Kadraların en ıüzeli iaimli 
W. Brommeun o•pereti. ~,15: Çocuk bakımı 
23,30: Danı musikisi. 24: Mu•ahabe. 

686 Khx. BELGRAT 437 m. 
20,20: SRlon kuarteti tarafından operet p.....,. 

çaları. 21,20: Reklamlar. 21,30: Radyo pİyeai 
22: Beethovenin 9 ncu ıenroniai (plik il e) 
23,05: Hah~rler. - Kahvehane lır.onaeri. 24,10: 
Dana pli.kları. 

175 Khz. MoalcaTa 1714 Kalız. 
17: Son habe .. ler. 18: Konaer. - Musaba· 

he. 21: Musikili netriyat, 22: Ecnebi diller• 
de netriyaL 

832 Khz. MOSKOVA, (StaBa) 361 m. 
17: Muhtelif muaiki parçaları. 22,30: Daas 

musikisi. 24,05: İspanyolca netriyat. 
823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 16 Gündüz netriyatl. 19: Hava raporu. 

19,05: Kantık konser: 20,30: Üniversite radyo• 
au. 21,15: Senfonik konser. ll: Musahabe. 
22,15: Senfonilc konserin d .. vanıı. 23: Haberler. 
23,30, pıa,. 

545 Khz. BUDAPSŞTE, 550 m. 
19 45: Musahabe. 20,20: Forini tarafından 

tasa~n~ 21: "T raaedie de l'laomme,, iaimli 

te111ail. (Szeıetten naklen.) ' 
638 Khz. PRAG, 470 m. 
19,20: Musikili ahnanca netriyaL 19,55: Ha" 

terler 20 10: Plik. 20,15: Kantık koaaer. 
20,55·' M~ıababe 21,10: Taca11nili konser. 
21 SS; Bründen k-.rtet lcon•eri. 22: Saat aya· 
n.' 22,15: Mandolin kulübü tarafından lı:onset". 
22 3!5· Piyano konseri. 23: Muıabaho. 23,15: Sa 
lo~ ~rke•trasr. 23,45: lngili:ıı:ce \ta.herler. 

230 ıths. LOKSEMBURG, 1304 m. 
Belçika alctamL n,20: Plik. 21,35: Habe"" 

ler. 21,45: Plak. 22: Taıannili konaar, 22,35: 
Piyano konıeri. 23,10: Senfonik pl8.k kon.eri. 
23,35: Dana plaklan. 

2Klu. VTY ANA, Ş07 m. 
20,30: Romantik opera musik;•İ. 22,25: Ne

teli hayTa.n hilciyeleri. 23,10: Haberler. 23,50: 
Gece konseri. 

Khr. ROMA 421 m.: 
21,45 Kantık konser, 22,30 Tren.de isimli 

tf'nıiil, 23,15 Dans musikisi. 
Khy. ŞiMALi ITALYAN GRUPU: 

21,45 El duo de l'Africana. iıimli Ricıdnin 
opereti. Müteakiben dans musikiıi. 

15 Ağustos Çarfamba 
ISTANBUL, 

. 18,30: Fransızca ders. 19: Monoloi Şehir 
tı!.atroıu ~r~istlereinden l\.1ua.mn.ıer bey. 19,30: 
T urk musılcı neıriyat: (Ekrem, Ruten, Ce..,.. 
det, Mustafa heyi er •e Vecibe, Semiha lıanım· 
lar.J 21,20: Ajana ve borsa aberleri 21 30• 
Stüdyo caz ve tana-o orkestrası. ' ' • 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 rn. 
18,10: PoloneZ" musikisi. - Musahabe .. 19, 

15: Askeri orkestra konaeri. 19,45: Harbi u
mumi hatıraları. 20: Muhtelif 20,15: Eski .tar· 

Kuvvetlenecek Alman 
radyo mürsileleri 

Avrupa radyo merkezleri gittik
çe kuvvetleşmekte ve bu itibarla 
daha zayıf ve az lambalı radyo a· 1 
letlerile bulunup nisbeten daha pa 
razitsiz olarak dinlenebilmekte -
dir. 

Son zamanlarda birçok merkez
ler e9ki kudretlerini arttırmıt ve 
yakında daha bazı merkezlerin 
kuvvetleşeceği dünya radyo birli • 
ği tarafından ha:ber verilmekte -
dir. 

Bunlann timdiki kudretlerile 
pek yakın.da çal~larr ener jile 
ri kaydediyoruz: 

Avusturyanın yarım kilO'\'atlık 
Salzburg postası (222,6 m.) ya -
kında 2 kilovat enerjiye yükselti-
lecektir. Keza 0,2 kilovatlık 
231,8 metre dalga uzunluklu Doı·n 
hirn Avusturya poata~ının sonba
Aara doğru iki kilovata çıkanlaca
ğı haber veriliyor. 

fmçrenin Monte Ceoeri istasyo 
nu balen 15 kilovat ile neşriyat 
yapar. 257,1 metre dalga uzunlu
ğundaki bu post.a 1935 senesinde 
25 kilovat olac:akhr. 

Britanya'nın 267,4 metrelik ve 
1 kilovatlık masyonu yerine 30 ki
lovatlık kuvvetli bir merkez inşa 
edilmektedir. 

Çekoslovakya'nm 269,5 metre 
·dalga uzunluğundaki ıu.ova is • 
tuyonu 2,5 kilovattır. Mezkur ia -
buyonun 10 kilovata yükseltilme
si için lazımıı:elen planlar ikmal e
dilmif ve yakında inşaata başlana
caktır. 

Fransanın 278,6 metrelik Bor -
deaux P. T. T. istasyonu balen 13 
kilovat kudretindedir. Bu müraile 
de 60 kilovata tahvil edilecek ve 
her yerden dinlenecek bir posta 
olacaktır. 

Sovyetlerin 280,9 metrelik Ti
raspol postası 4 kilovat iken yakın 
da 10 kilovata çıkarılacaktır. 

Fransanın Renneı nıürsileai tim 
dilik 1,3 kilovat iken yakında 100 
kilovat veya 90 kilovata yükşelti
liyor. 

"" Amerikıtlaki rad o tipleri 
Amerikan Radyo Birliği l\fağı

da karakterleri göclerilen model
lerde radyo tipleritı :, tesbit etmit
tir. 

t. - Normal r orta) :lalgaları, 
yımi 200 - 550 aı· .. ,.ınılaki mevce -
leri alanlar. 

2. - Kısa ve <'rla (15 -550) met 

lorlar. 20,40: Taıanni (piyano refakatile), 21: 
Musahabe. 21,02: A.ktü•l~te. 21,12: Plak. 21,40: 
Popü.ler or"e•tra koneerı. 22,15: Ha.bM"ler. 
22,!S: Hafif muıilci. 23: Spor haberleri 23,15: 
N.eşeli netriyat. 24: Muaab&be. 24,05: Dana 
pl&klan. 

686 Kh<. BELGRAT, 437 m. 
20,30: Madam ETıiuya pinteroviçin ittira.lcile 

opera parçalarınd•n .. rkılar. 21: Jw.hliyana· 
dan nalo1 (opera •eya tiyatro.) 23: Haberler. 
_ Salon kuartet konseri. 24: Dalla parçaları. 

175 Khz. MOSKOVA, 1714 m . 
17,30: Muaahabe. 18,~: Kıztlordu için n91• 

riyal. 19.JO: Kolko~ ne!rıya.b ·~ musikili pro• 
aram. 21 : Radyo payesa (muailuli.J 22: Ecnebi 

ne,riyab. . 
832 Khz. MOSKOV A (Stahn) 361 m. 
17: Karıtık konser. 18: Mua habe. 22.38: 

Dans musikisi. 
823 K.hz. BUKREŞ, ~64 m. 
13 • ıs ctanaüz netrı!*h .. 19: Ha .. a rapora. 

l9,05: orkeıatra 20: Onıveraıte. 20,tS; Raayo 
orkeatraaının devamı. 21: Konferan.s. 21,15: 
R d 

0 
orlcntrasının de••• 21: Koaferanı. 21, 

15
a.y 5 ı· t konser (•İyoloaael solo) 21,45: Mu• 

• 
011 "2%,30 Ki· k . aababe. 22: T,.canru Kah' h .,.knet o~serı. 

23· affberler. 23,30: Tf! ane Olllflr"I. 

545 Khz. BUDAPEŞ1;E, 550 m. 
2l · Küçük radyo byatroıu. 22,15: lmre 

••- · 5:.0 o.kımı. 23.30: Caz orkeatraaı. 
..,.._..yarı - • 24 4 , V . ..~ 

24,15: Piyano konsen. :~: erea aıan ı.aaı.• 

nu. 
20,28· Plôk. 20,25' Radyo piy .. ;, 21,55: Plak 

S ·t ayarı. 22: Radyo orkeıtraeı (ta.an• 
22

1
:) 

23
a•. aaat ayan. 23: Son haberler. 23,15: 

nıı · habl Plak. ZJ,20: Almanca •oD er er. 

230 Kh• LOKSEMBURG, 1Jll4 m. 
1 yol akta.rıu. 20,35: Plü • mu.sahabe. 
•!*~.~ L-Le 21 40• Teaanaili konserin 

2\,20: ..-ı.Ua&D&U ' 1 • 
22• Ptak. 22.J(): Piyano -keman kon-

dev•ı:r.U· • 
seri. 23,tS: Dana pli.klan. 

Kh• VIY A:NA, 587 m. U 

20 
4',. Vere Schwrın ttinık ..,. Ericlı Me er 

• : ..;.o refaktile ,arkılar. 21,25: "Johna. 
ın pıJ • . r t a 23 40· Haberler. 24: 
MestroYu ısun t ema . ' . 
A keri. konseri. 1,40: PLik. • 

• Khz. ROMA 421 m.: 

Tı. . . . 1· Maa .. net'nin operaaı4 
21 45 aıa ıaım 1 

• Khy. ŞiMALi lTALYAN. GR;UPU' 
21,30 Plak. 21,45 Bir perdelik pıyea, Z2,30 

Senfonik konser . 

ı 6 Ağusros Perşembe 
!STANBUL: 
18,30: Plak ıutıriyab 19,20: Ajans habereri. 

19,30: Türk musiki netriyaty (le.em.al Njyaai 
Azmi beyler Te Hayriye, Müzeyyen hıuınnlar. 
21: Selim Sım bey tarafından koaferans. 21! 
30: Nurullah ŞeTk•t bey tarahndaa taıanlll 
•e südyo orkeıtraaı. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 "'· 
20,15: Oda musikisi. - Mabtelif. 21,12t 

Pli.k. ;Al,50: Haberler. 22: Mu.salıabe. 22,tZ: 
Solist lı:onıeri. 23: Musahabe. 23,15: Dana 
muaikiai. 24: muıahabe. 

686 Khz. BELCRA T, 437 m. 
20,20: Relı:limlar. 20,30: Pl•k. 21: kralru 

orke•trası tarafından askeri konser. 23: Ha~ 
herler. Danı plaklan. ,.i3,SO: Kahvehane kon•• 
ri. 

175 Khx. MOSKOVA, 1714 m. 
18,30: Kızılordu netriyab. 19,30: Muıahahe. 

21: Senfonik konser. 22: Aln1aaca netrİyat. 
23,05: Franıı.zca netriyat. 24,05: laranyolca. 

Bayreuth'taki radyo ile nakledilen Vawner opera temsillerinin uen!Jiii Opc. 
ra binası cnetresi ••• 

Fransız radyolarında 
munbakalar 

Fransız radyolan heyeti umumi 
ye içtim•uD<la kararlattırıldığma 
göre Paris radyosunda her gün o
ra saatile 18 den 18.30 a kadar sü
recek olan muhtelif mevzular üze
rinde konferanslar verilecektir. 
Bundan maada oda musikisi ile 
ildi.sik konserler, tarkı ve plak neş 
riyat1nın cla kısaltılması karar al
tına ahnınıttır. 

Yugoslavyadaki Balkan 
spor şenlikl ri 

Zagrep'te ağustosun 26 amda 
bütün Balkan milletlerinin iftira
kile icra edilecek spor tenlikleri 
ayni zamanda Zagrep ve diğer Yu 
goslav radyoları vasıtasile de nak
len netredilecektir. 

Bu kadar erken saatlerde bu 
nakillerin memleektimizden işitil
mesi imkanı olmamakla berab~r 
bu müsabakaların neticeleri fran
sızca olarak latanbul aaatile saat 20 
de Be}grat radyosundan neşredi
lecektir. 

Birincisi 26 ağustos, i'<lnciai 1 
eylul, iiçüncüşü ve sonu da 2 eylôl
de icra edilecek turnuvaların neti
celeri ayni günlerin aktamı saat 
20 de Belgrat radyosu vasıtasile 
netredilecektir. 

re arasındaki meı kezleri alanlar. 
3. - Yalımı kısa clal~alı posta-ı 

ları (1-0 - 175) n,elre dalgalarda 
çalı tan postalan alanl:ır. 

832 Khz. MOSKOVA (Stali) 361 m. 
22,30: Dans musikisi, 
823 Khz. BUKREŞ, 364 "'· 
13 • 15 Gündüz netriyab.. 19 : H<ı.'t'a raporu 

19,05: Kantık lcon.er. 20,15: Kor.Fen.as. 20,45 
Leonı:-avallonun eserlerinden bir p"rdelik "pal 
yaço" operasile Maacap..İn.İn ıene bir perdelik 
"Ca ... aileria RustiCMJa,, operaıı. 

545 Khx. BUDAPEŞTE, 550 m • 
21: Miz.abi J\eıriyat, 21,45 Hah11 rl•r. Zl,50: 

Haberler. 22,lG Plak. 23,05: Opera orkutra· 
sının ko•seri. 24,30: Len Bak.er caz talunu. 

638 Khx. PRAG, 470 m. 
20,10: Çocuk nctriyab, 20,35: Ak:tiia.lite. 

20,50: Bründen naklen Bal.&laylı:.a otkutrası. 
21,40: Muaahabo. 22c Radro orltestraıı. 2.3,15: 
Salon orkestra•. 

230 K.bx. LOKSEMBURG. 130'\ m. . . 
Alman aktanu. 20.35: Akord:_on musikisı.. 

21 · Dünya haberleri. 21.20: I"ti.k. 21 JS:. Mu· 
sahabe. 21.40: Plak. lconseri. 22: Taıa.oaı. 22,30 

Senfonik plak Jconaeri. 
Khz. ViYANA 507 m. , 
20,SS: Viyana musikisi. (Mandel kılarteü 

t Holmun iftiralı.\~.) 21,SO: Musahabe.. 
Te ere• Ak - 1· 2245 22: Konsereın deTamL 22,JO: ~ua de. ' : 
Çift keman kon•eri.. 23.JO: aHhıt rler. 23,50: 
gece konseri. 

ıthx. ROMA 421 m., ... 
2145 )(arıtık \r.t'nıer, 24 Dan• masilüsı. 

'Khy. ŞiMALi ITALYAN GRUPU: 
21,45 Bir operayi nakil. 

17 Ağustos Cıımı 
ISTANBUL: 
12,30 Pli.k ne.triyab 18,30: P_!W.k n~:· 

19
,20. Ajana hab.rleri. 19,38: Turk R'lıUI V t 

riy..tı'. (Ekrem, Ruten.ı Cevdet bey~r ·~ 
"h. Nediıne Nazan Ferid•• hanım a.1" • 

~.:di ) 21,zO: Ajan• ye borsa baber~n. 21.,·. 
30: R~dyo orkestrası tarafndan hafıf mu.sıkı. 

223 Khz. V ARŞOV A 1345 "'· . . 
20,lS: Dan• plakla.n. 7"" Muhtehf. 21,11%. 

Senfonik stüdyo konıe.rı. 21.SO: Ha~leT. 
22,12: Senfonik konst:rin deTamı 23: Foyton 
23,15: Dans nıuıikisi. 24: Muaahal.e. 

686 KJ.z. BELGRAT, 437 "" 
21: Plak. 21,15: Za.srepten naklen bir opera 

. . 22 45· Plik 23: Haber· 
Teya tiyatro teınaıh. • · · J"k· 

1 
.,._h•eh.a.ne ko111seri. 24,10: Dan• P a 

er.--

lan. 714· m. 
175 Khz. MOSKOVA. 1 ~ ko• .. ri· 22' 
t?,30t Musahabe. 18.JO: • 

b . dili l ınu.aahabe. 
Ecae ' er• staI'n} ~ •· 

832 Klu:. MOSKO~ Aiı~: Dan• musikisi. 

17: Karıtık kon~.;" -s-k •• ~ .... 
&23 Khs. u : ,,·yat. 19: Ha•• raporu 

Gündu:& n•• 
13 • tS k tra•• 20: Konf~ran.s. 20,15: 

R,.ctyo or •• · 
19,05: , 21 . Konferan•. 21,15: K~ 

d rkeıtrası. • . 
Ra yo 0 

. 45 . Musa.ha.be . 22: Taıa.nnı 
roan 1'.onse.rı. 21, 1: ) .,., "l..C Plak 23: Ha• 
(Mme Nina AVT"e ına. ....,, • . • 
b 1 23,30: KahTehan• 'konıen. 

e;,;,r.Khz: BUDAPEŞTE, 550 111. 

20,30;""Mus8.habe. 21: Budapeıte kon••r ef'~ 
ke.straaı. 22,50: Dana muaikiıi. 23,35: lceman 
koMerİ. 24,15: Vere• aiıan takımı. 

19,SS: 'Haberler. 20, Saat ayan. 20: Musaha
be, 20,25: Salzbur&"tan nakil. 20,30: Straasburs 
tan nakıller. R. StraussMn bir opereti 22: Mu· 
sahabe. 22,15: Radyo piyeai. 23,15: Plak. 23,45 
Rusça haherlf!r, 

230 Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. 
Felemenk aktamı. 21,40: Keman konseri. 

Fransız radyolarında istahat 
Fıw.oz radyoları müfetli!i umumiai 

Mr. PeDenc:e eazeteoiffre ru beyaneıtta 
bulumrıo~ .. : "P~ 7apdoıcak 
uılahat için abone1enlen ta.hsil oluraı 
paral&Nlan 67 milyon frank a.ynlıımşbr. 
Bu cümleden olanok 80 _. Wunan Ye 

her biri P...n k~wııılaıı birin
ci mükilat alan miRi orl<- tıılaım 
radyoda lmnıserl ... vennelı: .._.., -
• -'"--'..-!.. s " _L Je ™~""·-· por DMJ.aavel. ! w ....... 
letmdı: için yeniden 22 mil)oaııı &wık ıbıh 
.- edilımi,m. ouınımeki mwmnm 
birç<ık opera ve t!yalnılan:nın ndyo ile 
nakledilmesi temin eıtilmİ!tİr. 

JD§'Wllt bmnnda Ga ebmımiydli .. • 
beddül6t olacak ve ilk cı1..- titndire 
kad...- klllbseNn hlitınnıda .. __ n.o.... 
rie' de 60 &.ilıovatlılı: bir nııinilenin n..., 
şma (s.-t civannd&) haıp..._ı. ür
e.,, 

Alman radyo ~ bü,,ük bir mu
ııalfakıyetk tan~ eden .Reich gö,.. 

derici postalan reüi Eagen 
Hadamoııslty 

22: Kanılk musiki. 23.: Kemaa kcnı.eri, 23,211 
O...a pliklan. 

hx. ViYANA, 507 m. 
20,30: Memleket haberleri. 28,G: ~ 

tan "Elek~ İ•imli tema.il (Ricbard Strauaa. 
22,30: Viyana havalan, 23: Moxa.rt orkeatr..I: 
nm konNJri. (Bunların lr.aff.esi S.lxbarıtan ualıırı 
led.ilecelctir .. ) 24,40: Gece konseri. 

Khz. ROMA 421 m., 
21,45 Sa.nturellina isi.mir Üç perdelik H~ 

Din opereti. • ~ 
Kby. ŞiMALi JT AL YAN GRUPUı 

21,45 Senfonik konser t'lCuintet). ,, 

18 Ağustos Cumartesi 
ISTANBULı 
18~: Fran.aı.zc& den. 19: PUlt IMf"lya .. ıı.. 

30: Türk musiki neıMyatJ: (Fa\ıinı haunn .... 
Refik, F'il<Nt beyler.) 21' Eı•ef Şefik her..., 
rahndan konferans, 21)!0: StüclJ'O cu T• ba 

•o orkeatr&SI. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
20,15: Popiler mwi.ki konseri. 20,,50: Spcııi. 

21: Polone:ıı: muaikisi. 21,30: lnailizceı konf... 
ren&. 21,40: Koro lı.:o1'Mri. 22: Musaba.he. d,t.I 
Hafif ork .. tra konseri. 23: Aktiialite. 23,J.Oı: 
Pliık. 24,0S: Dan• mıui)c;.i. 

686 Khx BELGRA1', 437 m. 
2&,50: Pi,-ano .. kemaıı • ,.;,-oloaıel koaaul. 

21,30: Masohabe. 22: "Küçük~" ı-.. 
li operet tem•ili (Tijarto•~.) 23,20: lh.~ 
- Dans pl.i.kları. 23,50: Kab-feit.ane kon•-'· 
24,30: Dana pli.klan. 

175 Khz. MOSKOVA. 1714 m. 
Taganaiji od• m.aailciıai. l8,». K-'oTda io!-

netri1aL 19r'i0: Mizah.t netri,..t. 12: E.cnebi 
dillerde netri,-at. 
~ Khz. MOSKOVA ,«;t<lia) 381 .,.. O.... 
17: Konseri. Senfonik konser. zı,30: 

ma•ikisi. 
823 K.Jü,. BUKREŞ, .364 m. 
13 • 15 Güı:ıdii.s neın1ab. 19: Haft rw.pora. 

lD,OS: l{arqık konaer. 20,30: Konf•ana, 20,Gı 
Plak. 21: ICoafer,.na. 21,tS: Radyo orkestra• 

11 
2.3,30: JCahTehan• konsen. 
545 Kl.s. BUDAPEŞTE 550 m. 

21.zo: Orke•tra konseri. 22,SOt Sica• talamı. 
24: Dan.ı. muılkisi, 

63 Klu. PRAG 470 m. 

19: Amele İç.İn neıriyat. 19, 10: P1'"- 19.20: 
Almanca n91riyat.. - Hal.erler 20,10: Ha.rmo• 
nilıı: ınuaikiai. 20145: Konferan•. 21: Bründen: 
Radyoda film •e tacannir. 21,SO: M·Ostra•a· 
d- naklea Jobann Straua•un "Veoedikl@ bir 
aktam,. isimli operet 23,15: HaMrlıer. 23,30: 
Siıan mu•ikisi. 

230 Khz. LOKSEMBURG' 1304 m. 
Fran.aız alcıamı. 21,20: Karıtrlc pli.klar. 22: 

Musa.ha.be, 22,05: Orc koqseri. 22,35: Yeni 
Fransız musikisi. 23: Pli.k. ile popüler. 23,45: 
Dans pli.klan. 

Kbz. VIY ANA, 50 7m. 
20,20: Max Se:bönher idaresinde radyo or· 

keıtrası. 21,30: "Gülen üçüncü,, it.imiııdf'lr.İ 
radyo pi7eai. 23,30: Son haberler. 23,50: C.· 
ce konseri. ( pli.k.) • 

Khz:. ROMA 421 m.: 
21_20 SHıfonik J.onser. 

Kby. ŞiMALi ITALYAN GRUPU: 
21 Müsababe, 21,30 Müsahabe, Zl,45 Tlıait 

isimli Ma•aenet'nin opera temsili. 
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Rusyadaki 'Üdes~ Başşeh~e Nereye gidiyoruz! Hinden burgun 

Cenazesi 
Milletler arasında politika cereyanları 
ve cihan politikasına umumi bir bakış 

(Başı ı inci aahifede) yi tAfıyanla.rm o mevkie geleceği tir ki, Balkanlıların bu esas dahi-
yanm yeni harp maceraları aradı- .kestirilemediği için, milletlerin linde beraber çalıtmalannı hot 
ğını dünyaya haykıran aiyasi züm- münasebatında "emniyetsizlik,, a- görmiyen büyük devletler çıktı. 
reler propaganda ve politikanın sıl olarak kalıyor. Şimdi hü:kUmet- Ba1'kan devletlerinden 8ulgaris-
her vasıtasını kullanarak çalı~mak lerde ve onların prensiplerinde ıtan; Balkan mi•akını hala inıza· 
taclırlar. M. Hitler iktidara geldik- uıl olan istikrar değil, istikrarAıZ· lamamıttır. 
ten sonra bu çalıtmaya daha ge- lıktır. 
nit bir mahiyet verildi. Hasıml~rı, Sovyet Rusyanm beynelmi-

* * .. 
Amerika ve Uzak Ş.I'kta o· 

lup biten §eyleri batka bir yazı· 
mıza bırakıyoruz. Yalnız !U ka
darını 'IÖyliyelim ki, oradaki işler 
ve tecrübeler Avrupada olup bi
tenlerc1en daha iyi değildir. Uzak 
Şarl< ve Amerikada 'hem cinale
rimiz de ayni dert ve ayni müt
küli.tla çarpıtmaktadırlar. 

bütün dünyayı Almanya aleyhme lel konsere girmesi, baıtlı batına 
çerirmeğe muvaffak oldular. Berli mülbim bir hadisedir. Avrupa İ§· 
nin politikasını timdiye kadar ok- !erinin tanzim ve idaresinde kos-
'ayan, hatta biraz da tetvik eden koca Rusyanm yabancı, aykırı 
lngiltere bile Almanlardan yiız çe- kalması gayri tabii bir ~y olu. 
virdi. Almanyayı ve onun politika- yordu. Anlatıldı ki, beynelinilel 
sını, bir tehlike kaynağı halinde münasebetlerde kuvvet ve müva-
gôımeğe h&lladı. Kendi politika • zene hesapları mevzuu bahııol-
sına öyle bir istikamet v.,rdi. Hit· duğu zaman rejimin hükmü kal- * * * 
ler idareıri kurulduğu gıindenberi, mıyor. Cümhuriyetçi, Fransa, Bununla beraber milletlerin 
Almanya ile Rusyanm da arası a- val«ile Çar Rusyaaile nasıl itti-
çılmıf bulunuyor. Bunun belliba.- fak ettise, bugün ayni Fransa, anlatmasına mani olan fey, yal-
lı sebebi, Hitlerin yalnız komünist· Bolşevik Rusya ile teşriki mesai nız siyasi ve milli İhtiraslar de-
lere kartı aldığı tiddetli vaz'yet edebilir. Her halde Kızıl Rusya, ğildir. Asıl iktiısadi buhrandır 
değildir. Umumi politika mülaha- dahil olduğu her devlet zümre· ki; insanlann, milletlerin müva-
zaları da bun<la amil olmuştur. sinde ağırlığını hissettirecek drud- zenesini bozuyor. ltsizlik ber 
Polonya ile yapılan anlatmanın ge retli bir devlettir. memlekette artıyor. Ticaret hac· 
nit bir hududu yoktu11. O halde * * * mi, her ıene biraz daha küçü)ü. 
Almanya, harici politikuında tam Ne Akvam Cemiyetinin mesa· yor. Milletler, iktİ•adi hayatla· 
manasile yalnrz batma, açıkta kal isi, ne de bu cem~yete bağlı ola· rında sıkı bir nasyonalizm politi-
rnı\tır. Beynelmilel siyasette oka- rak çalı§&n silahsızlanma gibi kası takip ettikçe, zorluklar da 
dar mühim olan kuvvet ve hesap konferanslar müsbet bir netice o nisbette çoğalıyor. Avrupada ve 
müvazenelerinde mücerret kalma· vermedi. Bütün devletlerin bir Amerikada tecrübe edilen yeni ik-
nın iyi birteY olmadığını söyleme- hamlede birleıtmesine, bir araya tisadi ve içtimai rejimlerden hiç 
ğe lüzum var mı? gelip müşterek kararlar vermesi- biri mutlak olarak muvaffak ol-

• • .. ne imkan olmadığı anla§ılmış· madı. Eski iktisadi rejimler İlse, 
Beynelmilel politikanın ve ı.lün· tır. Bu imkansızlık kartrsında bugünün icaplarına milletlerin ih-

ya matbuatının göze görünen te • tabiatile rejiyonal anlatmalara gi- tiyaçlarına uymuyor. Milletler a-
zahüratına bakılırsa, ortada hır diliyor: Balkan paktı, Şarki Av- rasındaki siyasi münasebetlerin 
Alman tehlikesi vardır. Bunu, ye- rupa paktı, Akdeniz pa'ktı, Tuna tanzimi için, daha evvel iktisadi 
ni bir harp tehlikesi gibi görüyor· devletlerinin paktı ve saire .... Bu münasebetleri yoluna koymak la· 
lar. Bütün devlteler; Alınanyaya saatte (Şarki Avrupa paktı) veya zım olduğu kanaatine varılıyor. 
karşı mü,terek bir cephe alınıtlar- batka bir ifade ile "Şark Lokar- Bu münasebetleri tanzim yolun-
dır. Hepsi de sulh ve ıükun taraf. nosu,, günün en mühim politika da atılan ilk adım i.se, siyasi en· 
tarıdır ... Vaziyeti ti)ylece tesbit et. mevzuu olmuştur. Fransa tara· gellere maruz kalıyor. Beynel-
tikten sonıta, itin yalnız z~iri cİ· fından müdafaa edilen Şark Lo- milel siyaset düzelmeden iktisat 
betleri üzerinde duran bir aratbrı· karnosuna, Sovyet Rusya da gı- olur mu? diyorlar. itin kısası, 
c• ta.biatile kendikendine ıııoruyor: recektir. İngiltere , ~ ltalya hü- dünyanın •iya'Si ve iktisadi po)i. 
Böyle müttehit bir cephe kartısm· kumetleri; bu fikre t. .. ıftar oldu- tikası fasit bir daire içinde bir 
da Almanya, ne kadar kuvvetli<>- lar. Şimdi Almanya ve Lehiata· düziye dönüyor. Hiç bir millet; 
lursa ql&un, bir tehlike olmaktan nın bu kombinezona girmesi tek- bu daireden nasıl çıkılacağını 
çıkar. O halde hu tel8şa, hu harıl lif ediliyor. Berli.n ve Varşova- keııtiremiyor. Eııaıen tek bir icla-
harıl silahlanınalara, lngiltere, dan hala mü~bet bir cevap ç&. re ile tek bir millet olarak itin 
Fransa ve ltalyanm den!z, kara madı. Almanyanın bu teklife ve- içinden çrkılamaz. Gözlerimizin 
ve hava kuvvetlerini hirı düzüye receği cevabın ehemmiyeti var· önünde dağ gibi biriken siyasi 
arttırmalarına sebep ne? .. Maat - dır. Hitler, böyle bir vesikaya im- ve iktisadı zorlukları yenmdı: i-
teessüf vaziyet, o kadar bas-it de- zasını koymakla muabedelerin çin müıterek kararlar, müşterek 
ğildir. Paris ile Roma; Avusturya- tesbit ettiği hudutları 'kabul et· hareke't~f la:aımdır. Bu lüzumu, 
nın Almanya ile hirl~sine en- mit olacak... Almanyamn, kayıt- bütün milletler ayni zamanda 
gel olmak noktasında hirleşnıitler· ıız ve şartsız böyle bir anlaşma- duymağa başlıyacağı gün kurtu-
dir. Ancak Fransa ile ltalyanm ya gKleceğ1ne ihtimal verilmiyor. luş ümidi kendini gösterecektir. 
.ımumi politikada böyle müşterek Balkan misakının gayesi fU· Bugünkü ahval ve şerait içinde 
görütleri hıma benzer birkaç nok· dur: Mevcut sulh nizamının mü- ümit, istikbal ve muvaffakıyet; 
taya münhasır kalıyor. Mühim bir dafaası esasında Balkan devlet- mevcut zorluklara katlanarak 
çok meselelerde hu iki Latin hem· )erinin teşriki mesaisi, harici hiç vaziyetlerini muhafaza edebile-
fire arasında pek derin ihtilaflar bir müdahaleye meydan vermek- ce'k, ayakta durabilecek millet. 
ve uçuıumlar vardır. Bundan bat· sizin, büyük devletlerin tesir ve lerindir. 
ka Fransa tarafından hot görü • nüfuzundan hariç ve müstakil bir Siirt Meb'usu 
le~ ltalyanın bazı arzuları ve nok· politika takip edilmesidir. Garip- MAHMUT 
tai nazarları var ki, bunları Yugoı --'-----------------------
lavya gibi Çelroslovakya gibi 
Fr.ımaanın ~rta Avrupadaki mut • 
tefikleri kendi menfaatlerine ay • 
kın buluyorlar. Fransa; bu mütte
fiklerini incitecek herhangi bir 
karar veya kombinezona gidemez. 
Mesela Avusturyanın itlerine ica· 
hında müdahale yolundaki Mırsso· 
!ininin tok sözleri ve ileri tetbir le· 
ri; Yugoslavyanın dikkatini _ve 
Mu510lininin dütündüğünden bus
,bütün hatka bir mahiyette olan 
noktai nazannm izahını davet et
ti. Bu biı• izah değil, ltalyan hü, • 
kiimet reisine tiddetli bir ihtardan 

ibaretti. 
Daha birkaç hafta evvel, ltalya• 

nın 35 er bin tonluk iki zırhlı inta· 
sı kararının F ransada yaptığı tesi· 
rı, davet ettiği miinak&laları ve 
neticede verilen kararları hep ha • 
tırlıyoruz. 

• • • 
Son zamanlarda lngilterenİ11 

politikasında, mühim bir iukişaf 
göze çarptı: Bugü_ne kaıl~r Avru • 
pa itlerine kallı adeta lakayıt _v~ 
bitaraf kalan lngiltere; Batvckıl~~ 

· d"l"I · "Büyu""k Britanyanın mu nın ı ı e. . l • 
dafaa hudutları, Mant sahıl en 
değil, Ren nehrinin kıyılarıdır!,, 
yolun<laki beyanatile büsbü~ü_n ye 
ni bir r.alttikaya doğru gıdı yor. 
Bu politikanın zahiri tekli; '.~f ra~
sa ile anlatma esasına muıtcnıt 
bulunuyor. Gu;a, Almanyıının bir 
hava taarruzundan korl<ulduğu 
için, İngiltere hava filosunu takvi
ye ediyor. Hakiki sebebin busbü • 
tün ba,ka olduğuna şüphe yoklur: 
lngilterenin Almanyaya emn~ye_tı 
olmayabilir; bu demek degıldır 
ki Framadan her itibarla, yüzde 
yÜz emindir. Dünyada politika te· 
lakkisi ve siyasi ahlak o kadar 
dü.-nüt ki, hiç. ~ir devlet.'. öbürü: 

""n yarınki polıtikasma guvenemı 
nu Bunda baska bi• amil daha 
yor. · k'' d b 

Bugün iktidar meY ıın e U· var. l 1 .. 
lunan ve muayyen meıe e er u.ıc • 
rinde sözleten devlet adamlarının 
biribirine emniyeti cılabilir. Fa.k .. t 
yarın hangi sınıf ve hangi telakki-

Dil kurultayının tolana
cağı günler yaklaştı 
(Başı 1 inci sahifede)) 

Hihni Beyin hazırlamıı olduğu mar• 
tın provalanna başlanmıştır. Martı 
ilk mektep muallimleri söyliyecekler
dir. Maarif idares; dün 45 ilk m.ektep 
muaUimini bu münasebetle cemiyete 

Kurultay 

göndenniııtir. Provalar muvafık neti· 
ce verdiği takdirde marı kurultay mar 
ı• olarak kabul edilecekt"r. Bu marıı 
a,ağıya yazıyoruz. Güftenin içindeki 
Yeni türkç.e kelimelerin omıanhca 
kal"§ılıklaruu da ilave ediyoruz: 

Marşı 
Gözün aydın Türk oğlu, açıldı benlik yolu 
Ey bu yolun yolcusu artık sana ne mutlu 
Gazinin çocukları iline il bastırma~ 
Kurultay Buıgutlan diline dil kattırmaz 

Selcim ~na Kurultay yeni 
Selam sana ey Gazi bizden 

Bil ki Tarih ile Dil benliiin damgası:.dır 
içi dqı gösteren bir kıkk aynıuulır 

Joğan tulun ay 
sana bin olıkay 

Bu cankıdan doğacak Öz Türklüğe ;yum,lca 
ÔZ/le dilden öz dili kurtaracak Kurul tay 

Selcim aana Kurultay yenı 
Selam sana ey Gazi bizden 

aogan ruwn ay 
aana bin ohkay 

~~~~~~-~~~ 

Benlik: Şuurlu, ıılmullü, ilinıli bir bilgi ile kendini bihnek. 
Tulun ay: Ayın onclördü, beclritam 
Ohkay: Takdir, tahsin, afer.n, bravo 
ti, el: Vatan, yurt 
il, el: Diİfman, yabancı 
Buuut: Şakirt, tilmiz, 
Kılık: İnsanın iç yüzü, tekli batını 
Canlu: Şüra, metveret, 
Yum: Uğur, meymenet, ikbal, saadet. 
Olcay: Uğur, meymenet, ikbal, saadet 
Özıre: Y ahenı:ı, batka, gayri 

Muhafızgüciinün Tam zaferi 
(Başı ı inci sahifede) 

21 gün süren methur Fransa turu bü
tün Fransadan b&!ka diğer nıemleket 
leri de alakadar ediyor ve bu memle· 
ketin sporcu halkını heyecandan he
yecana sürüklüyor. 

Bizde ne bir Türkiye turu için a· 
lika gösterecek !lir buçuk milyon s • 
porcu halk, ne böyle b'r tura sahife. 
ler ve nÜghalar tahıis edecek gazete· 
ler ve ne de böyle bjr tura müaait fev 
kalade yollar \'Ar. Muhafızgücü bi -
ıikletçileri, bu §erait içindt ve yalnız 
ba,larına her sene aeviınlı mem!eke • 
tim.izin dört bucağını dolaııyorlar ve 
bu dolaşmayı büyük bil' •portmenl k 
tevazuu içinde muvaffakıyetle ikmal 
ediyor' ar. 

Doğnuu, Muhafızgücü bisikeltçi-

!erinin yaptıklan bu it. Fransa turu • 
na giren biıikletçilerin b"nbir pohpoh 
la her sene tekrarladıkları jşten daha ko· 
lay ve daha az ıerefli değjldir. 

Bunu takdir eden Ankaranrn spor 
cu halkı ve muhtelif teşekküller Mu· 
hafızgücü bisikletçilerini büyük te • 
zahüratla karıılayacaklardır. 

Muhtelif müesseseler, MuhafızgÜ· 
cü b"aikletçilerine kupalar ve madal • 
yalar hediye edeceklerdir. Her fır • 
satta memleket sporunu ve ıporcula
rını teşvikten geri kalmıyan gazete -
mizde (1934 Türkiye tunı) nu mu• 
vaffal.ıyetle bataran Muhafızgücünün 
kıymetli bisikletçilerine bir kupa he· 
diye etmeği bir vazife ve ,eref b 1 • 
mektec:lir. 

MuhafızgÜcünün uzun bir aeyaha-

(Başı 1 inci sahifede) 
Neudeckten iki kilometre ileride 

Mw ı 'in ıt.al>u~~-~ıil ~~~"!"'detop .........,, çeken _,_. ...,. ...--.vr•e • 
ğipirilmittir· Bu top ara1-mın öoün • 
.ıe dört zırlıb otomolıOI gidiyor v~ ar -
kasında motöl'iü beta-yalar geliyor -

du. YÜZ kilomet:ıUik U2llln yol imtida
cbnca iki taraflı dizilmiş olan ve elle
rinde kızıl yazılar saçan nıeple;leT\I~ 
birer heykel gibi hwekettiz clunm mı· 
lia Jraıdı bulumnalota idi. 

Bu . ..,retıle alay sel>ah aat alt.da 
T.,nenberge gelmiş ve tai>ut, büyiik me 
raaime intizaren abidenin başkuma.n • 
danlık kule•me konulmuJtur. Saat on 
birden biraz evveıl Marqalm tabutu, 
ahi.denin tam ortasındaki büyük ... ibiıı 
önünde kurulan kürsüye getirilmi! ve 
tabutun etrafında, Taımenberg muiıa· 
reberine iştirak eden elli ÜÇ Alman a
laymın aanc:Mı:larım tutan Alınan ordu· 
ıu zabitleri mevki e.1mı,ı..rc1.-. 

Bira:z geride aralannda ı.ükiimet .,... 
IUını, ve Rayittag mebuslannn~ ~-
du - .. bin 1-'· • il:ııtinım vaz:iyeönde gu uç ... ı, nd . 
duruyortardı. Kordonun <lııansı a ı· 
.., iki yiiz bin ldıi vardı. Derin ~ hu· 
~ bir sessizlik -mda M ... ~~ler 
ilmemiş ve Mareşalın tabutu onunde 
rükiia varnuttır. 

Meı dİme iftinık eden phsiyetler 
arasında askeri üniformasını giymiş o4-
<luğu halde sabık veliaht ta bulunuyor
du. 

Alman ordusunun protestan pesko-
pasu tanıimclan icra ~en dini ay~ 
ve ba§velril tarafından aoylenen ve mu
teveffa Mareşal HU.den.bın;:un şanlı ha 
yabını anılahıın nutku mütclcip, b.ıırzır ol 
kumımdası verilmiş ve ihtiram krtala· 
n selam resmini wa eıtmiş.!erdi.:-. 

Bu esnada nnrzikaılaı>, vat.ami ve as
keri marşları ça4makta ve bataryalar 
aalv ..t~i yapnakta. idi. 

Bilahare zamtltt tarafından taşman 
tabut abidenin baş.kumandaınlı kule · 
sine ~ötürülmüş, ve kulenin methalin
cle Mareşalm tabutu, vaktile kumanda 
ettiği H üs.....,&arm büyük üni.fonnası· 
nı giymiş bulunan Mareşal Von Mac
kenzen tarafından seiaıınlaııımıştır. 

ihtiyar ceneralin müıteveffa h...,, 
arkadaşnu son defa olarak bu $elam 

1 ~· c;olc hazin olmuttuı" · . . 
Merasime muazzam bir g..,..t res· 

mi ile nihayet veriılmiıtir. 
ôlünceye kadar sadık ol 

TANNENBERG, 7 (A.A.) - Ma. 
reta' Hindenburgun tabutu, Tannen • 
berg muharebesi abidesindeki jeneral • 
!er kulesinden, av<luda ceNıı bir ha • 
çm önüne götfüülmüştür. 

Cenazenin etrafında miralay Hi ... 
denburg, kabine erlciiru, sefirler heye
ti ve Tannenberg muhardıesine işti
rak etmiş alayların .anca1darııu hıımi.1 
bullu..., eski aelcer4er mevki almıılar· 
dU'. 

Almanyanın her tarahndan g5me 
200,000 !cipden fazla 'bir halk kütlesi, 
saba haricinde kaJmşsa da, hoparlör· 
ler sayesinde menıı&imi bık.ip edebilmi1· 
lerdir. 

8a§papas, Mareşalm vasiyetname
sinde, aynen şu sözlerin okunduğunu 
söylemiftir: 

"Ölünceye kadar .adık ol., 
M. Hiı:ıler, irat ettiği .... tukta, b,... 

bin feci gurette neticelenmesinde, Hin
den.Jı.,rgun hiç suçu olmadığını, ve fa
lca.t bu neticenin, politikacılat'I mafı. 
küm ettiğini söylemi1tir. 

Gene M. fütler, cbıô~ ki: 
"Milliyetperve.· Aauanyam:n, 1925 

senesinde Mareııalı cumhurrelı.liğine 
intihabı, eski ordunun bir m.uzafferi · 
yeti sayrlahilir. Zira, Hindenburg, na
zi önkdabının hamisi ve binnetice mil· 
li kalkmmarun amili olmuştu ... 

FTan&ada da ayin 
PARls, 7 (A.A.) - Bugün Pa

riııte pn>te:;ıtan kRisesSnde Mareşal Hin
deınbur-g 1çin bir i.y.in yapıılacaktır. 

Ayinde F,ıunayı mezun buiunan 
Hariciye naızın yerine vekili M. Pjetri 
temsi! eyliyecdı:M-. 

Alman cerıeralinin sözleri 
PARIS, 7 (A.A.) - Petit Journal 

gazeteai, Alman ~ne_!'Sli Von Reiche
nau ile yaptığı bir mülakatı neşret • 
mektedir. Alman cenerali bu müla • 
katta b .. satan diyor ki: 

30 Haziran vakayii bütün dünyaya 
göıtenn' §tir ki, milli sosyalist hücum 
kıtaları askeri değil münhaaıran si -
yasi bir teıekküldür. Biz Hitleri sevi· 
ydruz. Çünkü o hakiki bir asker gibi 
hareket ebnitşir. Hükii:metin arkasın
da tek bir inaan g b', duruyoruz. lrti· 
ca&Arane ve saltanatın iadesini istih
daf eden herhangi bir hareketi tevec
cühle karşılayacağmııza dair olan id
dialar, asılsızdır.,, 

Esnaf bankası 
Tahkikati 

(Başı 1 inci sahifede) 
taaile m\ilkiye baımüfetti$i Tevfik Ta
lat Beyin _....,..n sureti de istenil · 
mişbr. 

Bu rapor da gelince mödııl<!İıumumi
lıiğin yaptığı telkibt netieelenec""· 
tir. 

tin bütün meşakkatlerine sportmen • 
ce göğüs germesini bilen biaikletçile
rini candan tebr k eder, muvaffakı • 
'etlerinin tekerrüri ı Ü dileriz. 

Ajanaın tebliği 
ANKARA, 7 (A.A.) - Türkiye 

bisiklet turunu tam bir muvaffakıyet· 
le baaşran Muhafı:zgücü bisikletçile • 
ri yann ıebr'mize geleceklerdir. Bi • 
aikletçileri karşılamak için Muhafız • 
gücü büyük hazırlıklar yapmııtn-. 
Biıikletç.iler Kınkkalec:len ve Kaya§ • 
tan kartılanacak ve Samanpazarında 
aynca meraainı yapılacaktır. 

Turu, tam kadroau ile bir &rızaya 
uğramadan büyük bir baıantla aona 
erdiren biıikletç :lere C. H. F. bir tilt, 
idman cemiyetleri ittifakı umum mer· 
kezi bir vazo, Vakit ıazeteai bir ku • 
pa, Muhafızgücü de her biaildetçiye 
kıymeti" birer saat hediye edecelder· 
dir. 

Dünkü maç !derinin kaçakçıa 
(Başı 1 inci sahifede) (Başı ı inci sa~ifeJ~ k!. 

laı•lıyordu. BU'RClan sonra güıın-ük~" et "-.!....:•- araamda sefaıetMniz ~- r, ~,n~ Seyfi Bey şahit olarak ça · ,..:..rıı Q 
m, Sovyet .dWu, kwnam!Nllar yeni Seyfi Bey mahkemeye!,"'"..- 16 
Ankara aeliri Karab.. ve Berlôn eenri disine oturması için iakeıı~• 
Suriç Y'Ofdaı göze çarpıy<ırclu. ve hakim demittir ki: .. .. ~ ta 

r:r•mz fiiyle teJdd<ül etti: _ Siz gümrük bapn~ ıil• ili 
Müdafi: y """"' N.m, ç*ç&lık vak'e.lannm t~ tııı 
Muavin: Fe....; 0 _.,._ EsM:, mqguıl olmaHıruz. Nede'!.....,1, ta 

, -. •----. zat tahkik ile metgul o...-~ ki 
Muhacim: Ni)'.m, Rejat, Muzal· gördünüz?. Seyfi Bey cevaf', . 

fer, Şerel, Fibet. _ istihbar ettim ve bu il' 
0}'1m - derece seri olmuıtur. --""-"-ınonur ectdiüDil. 

Gerek taknnomız, gerek Rus.Jar müte- _ Anlı.aradan mı _..,. 
blıöl büc:uniar Y_.,,ılanlır. Her iki IDmıden emir telakki ettiniz? 
~-<- h"--"-ıu _ _._....,. tanıfm ...,_m ..,........_, ,........ - Hiç bir yerden emir , 
müdafileri kesmiflerdir. kimseden emir telil<ki eııne"!":' 

ilk devrenin ortaamda aonnl ukı· M - .ı. .. ..,_ • - -"""' 

mımızda yorgunluk alaiıni göriilmüı. --~ ~=-
bundan sonra R ........ daha ağır ı.a.- fendim 
~aa L-lamıc)archr. • _,;..? 
~ ..... • - ~ı.: i~tihbarwuz -· ı .. -'---'- 1.-·eti ·~....w.-...:..., ~ 

...,...,...,, •~7 -··-··-,-· - Vazifeye tallük edd", 
bakıl,,.... pek az farKJ.. Ruslar lehine dir, aöyliyemem efendim. . _,dıl 
cereyaı etmi1tir. _ Samünin i§itmesi .--

Bimn mıaacim hattı sağ ve sol ,.. d ... ? 
~la qaemeı.ıe beraber ortaya gelen 
toplar daima hasun müdafaasına kap- - Evet elend'ım. ..:.Ji 

lmı "'-- --·'- b" R 1 bil Burada müddeiumumi fl""'",,J tın §Itır. ....na """"a u us arın • _ -'•e ile dilenmesiıııi i.tsni!t 
baua sağ<lan yapt:ıklan hüoumlada .,... 
çok güzel oynayan sol içleri kalemİH bu telef>i ....,.,, dmİf, Seyii · 
çok teı.Hilıeler geçirbnittir. bitıliği cizli olarak dmle~' 

Y-, biımıaısa bu tehlikeleri kff. Gümrük muhafaza m~. 
mekte mühim amil obnuıtur. Eğe!· Rus· Bey de böyle hafi cef11ede 
lann sağ içi htımbulun tanıdığı ,_J- bilahare mahkemenin kaprsı • 
bur Putuaof ağu oynmnıyarak Süviç ğer ,aJınlerin diıı!enmesİ!ne 
kadar Aira1ıli oynamış olsaydı belki de Dinlenen §&biıtilel'den ba. J 
bu devred Rusllr daha iyi netice alabi· müın~izi lbrahim Bey R8"' 
lirlerdi. _,, ı..~...,, .. .t 

Beyin .Teklere. eJYU• bu . 
Müdafaada taruıdığmırz Rus oyun- lecliğini, Rauf Hayri Beyuı ~.,ı 

cı.da:omdan Sabin oynııonrştır. Bu mü- den küri< çıktığını, gene ?' i 
dafi hücumlarmnaı en fazle kesen o- paket giimriiğünde hnıail Be1 
yuncu oılmufbır. 16' devre iki tarai sa- rın Rauf Hayri Beye ırit m~.J 
yı yapamadan bitmiıfu. ayene memuru Adnan Bey ~ı.i 

J kincı' deı1re · B · .. '"· · ~ n eyın gumrua resmıne :- .4 
ikinci <!evrede yalnız hücum hat- buiunmadığtru söylediğioıri, l>l'1'" 

tında tııdwrırmada ufıı.k bit.· tebeddül ya· mişle~dir. ' 
prhmş, Reşadın yerine lzmİlii Sait P• Rauf Hayri Beyin et>""'"'' 
miştir. yene eden Nuri Bey ilk 

İlk hücumu sağdan brz yapıyoruz. yaptığını, Rauf Hayri Beye 
Niyazi ceza çizg'sine girdiği ve Ru&lar dilecek ~yası olup olmadığı.~ 
için tehlikeli bit- vaziyet hadis olduğu zaman yoktur cevabını ver..!~';.ıı 
halde Ruslar bu tehlikeyi de atJatı. ,.eııe baJlaymca vali:z:!etıde kil"'. 
yorlv. seleler, deriler çıktığını, Rauf . 

ilk golümüz Beyin <leri ve köselclerin k 
Maamafih talroruıruz bu devrenin cae4i ımeb'usu Snn Bey t '-" 

başında ilk devreden daha güzel oynu- diye edildiğini söylediğini, <li&~. 
yar, birilıiri arkasına hücu'11lar yapı- ı.... meyanında, sadakor, be:-e. 
yor ve yedinci dalı:ikada sol açık Fik- ıa çıktığını velhasıl zabıt 
.-elin verdiği bir pas Muzaffer No!e bir yazdanlann hakikate muvafıfı 
şütla topu Ruo kales:nin ağlarına ta· ::...t • tır' f. DU s~,.emış . 
kıyor. Rauf Hayri Bey bütün b<ı 

Ru•lann golü ler esnas111da sorulan su.ııller" 
Bu golümüz &tadı dol.duran binler- muamelelerine vakıf dlmadıifll'ı 

ce halk tarafından tiddetle a!kıılanı· yanın gümrüğe tabi olup -Ji 
yor. Bu golün verdi.ği &eVİnçler ve al- bihnediğini kavas Tevfik JtJJf". 
krşlann uğultusundan hasrl olan clu- fmdan giimrük muamelesi Y'! 
raldıktan istifade ecla-ek RıHlar he- bilmediği için bunlann gü.,,.... 
men mukabil ve çok sıla bir akma ge- si ile kendisin.in alakadar al 
çiyorlar ve müdaıfaamnın kenmmu aöylenıiJıtir. 
toplamasına vakit kalmaıclan kalemmn Hacı Fati oğlu Mehmet J 
önüne gdiyorlar , çok sda bh- şü!L>n mindeki ,atıöt kevaa T...,{ik 
kale direğine çarpıyor • top geri g~- bidikre Kocaeli mebusu Sır11 
yor, oııtaı.k bnşıyor ... 

Avni yaralı vine glttik1ermi, s ....... Beyjn 
Kalecimiz Avni kurtarmak İç.İn a- Tevfik efendiye: 

blıyor, mııvaffııl< olamıyor, .,.anılanı- - Mahkemede ifadeni 
yor. Ruslar bu suretle hiT dalcl.a son- Rauf Hayri Bey senıiın ~)I· 
ra beraberlik sayısıru yapıyor. sana bir ewnir vennediiini ti>'/ 

Kaleci Avıni yenle yatıyor, ufak bi:- ni değittiriraen sana bir ıeY 
inlrita oluyor. Avniyi çıkanyoriar ve dediğini ıöy1edi. 
kaleye yerine Mehmet Ali geliyor. 

Gittikçe sürat kazaınaıı ve ~e- Saat 15,30 dan 18,20 ye - j 

. •en oyunun 25 inci dı.k'..kasmda Rwı- varn eden bu muhakeme so~ı 
• dafaa veı!rili s-L--' Bey Koca-, lar, gene sağ içlerinin ayağ:o!e ikinci """" 
~uerini ya-....ıardır. &u Sırn Beyte diğer iiri iri~' 
o- ,. .... ,... t-•"e __ n.,m·, O-'--- k-"iı'1 ' 

0yW1un bundan sonrası gol.süz geç- '""' """"' ...,.. --.:.-- Jd 
miş ve tMmrunırz sahadan ı _ 2 mai· mil Beyden i&tinabe yap~ 
lilp çıkmı§'tır. eli ve Rauf Hayri Bey ale)'~ 

Netice böyle almıı.kla ·bereher, talmn malı..ula tertip edilmit ol~ L.l 
fuvk.ılade oılmuşıtur. senin mürettep olduğunun _., 

Bugün oynanan ~, heyeti umu- ceği.m söyledi. İddia m . · 
·--T Saım" ,· • ...:...de bir --L'-"- cd1>J miyeai iıtih&-ile a:z görVlmü• derecede -·-· ....,....... 

mülc:eır.ımel bi-r 0}"'1""' rrl-r,,,"'l~ .. ~ di. 
Leningrada hareket Mahkeme Sabri Beyin t:?ı 

MOSKOVA, ·7 (A.A.) _ Bu ak- reddetti. Saim efendi:nin ~".; 
karar verdi. Saim efendi clinl"'J ,am güre§ müsal>a.kalan yapıılacak, on- ....,...1 

dan sonra Sovyet a!i spor türası .tara- Ram Ha.yri Beyin Ode--» 
f el ,.. __ • ğazaJımlan ftlltika mübay_. 
m an '"'""" otelde şerefimize verile- dum•nu ıö·.ı....-'i. Bwulan .,,,.ff ce.:. z>.yafette buluaıulacalctır. o- ,~ 

Oyuncuların hepsi •ıhhatteı:lir. Ya- Tevfik efendi Kocaeli mebu.o ' 
tarafından yazıhaneye göt .. ·· 

rm akıam Leninır..ıa hareket ediyo- orada SırTı Bey>n kendisine: _. 
na. - Sen bu itleri üzerÖne ,,.. 

Sefarethanemizde Dediğini söyledi. .J 
MOSKOVA, 7 (A.A.) - Tül'lc Hakim iddia makamındaot .'· 

sporcuları ıerefine Türkiye sefaretin- İ eldi' 
de biT resmi kaılml yapı:lmı• ve M. kında miitaleasını sordu. 11 

' mı evrakı istedi. Muhakeme Krestiıulci, Karahan, bedeni tcrb.iye ırakJ'ldı 
meclisi reiıö ve Müdafaa komiserliği, los cumariesi sü~e b ~ 
harici münasehat dairesi tefi ve diğet" 
birçok :uvat hazır bulunmuftur. 

Resmi kabulde bütün Türk spoı·
culan ile Türle kolonis4 azası ve bir
çok Sovyet sporcuları buJunmu§tur. 
Resmi kabul çok canlı olm~, birçok 
d~"!aı' Türk • Sovyet dostluğuna içii
mıştir. 

Tahriri bitirilen mahalleler 

Almanya deıJJit 
Çenber içinde 

\' 

1 
( 
( 
(. 

Kada•tro postalan mesailerine de
vnım etmektedir. B!rin<:i, ilcinci, üçün
cü mence-z komisyonları,. bağılı 9 ko
mİ•yon mahallelerde do4aıarak talıriır 
yapmaktadn-lar. 

Bu meyanda Süleymat>İye civarmcla 
Hoca Gıyasettin ma3>alleoinin kadastro 
ıu ikmal edibniı ve •~in ver<.ı. 
mea<ne başlanmqtır. 

Bugünlerde büt;in muamelatı sicil 
muhafrzfığrna devredilecektir. Kantar • 
cılarda Dentirtıu; malıallesi:nin tahriri 
bir ay ıore.,. nihayet bulacal<tır. 

(Başı 1 inci sahifed~),-1'. 
turya.lıları Almanya ile esJ<ı.,O 
nnı tesise çalışmaktan mıe~ ~) 
Avusturyanın Almanyay.a. ,1 1 
nün m.eaelesi değildir. A""' 
da'ğru bir reyiim yapılacalı ~/. 
bütün meselelerin tenevvür • jl 
den em'nim. AvusturyanJll, ·~ 
br·- .. ::-•;; tl'\Ünalr.aenın b~ 

~~~ j 
Vt ... .., tı.1.r lıum&e bunu nı~.~ 
etmemektedir. Hepinıiz brlı ~ 
bu ilt hak bugÜn tahakk:tJlı jl 

Çünkü Avrupanın diğer k:ı.ı:'~ı 
buna karşı mukavemet ço1' ~ 
lacaktır. . Jel"ı 

M. Hitler, bugün elinde b';e~ 
yük meıuliyete işaret e<I• 

1 Küçük haberler 1 
Sağ,.., dilsiz ve körler ~e 

oimaık üzere Dilsiz Cemiyeti heyeti i
claresioce tertip edilen vapur gezintisi 
16 ağuıtıoo pe~e aK§Ulll yapıla
cııkttr. Vapurda cıubant varchr. 

* Etıbba Oda.ı heyeti idaresi dün 
mutat İçtİmamı yapmııı bezı doktorla. 
rm haysiyet divanına tevıcli ecliAmeoleri
ne kanır Venrllfbr. Haysiyet divanı 
on bet ırün aoıra toplanacak ve doılı;. 
toıiar ı...kkvıde bir karar verecelııtir. 

·•· Şehri~ e &"~ buıu-n Anka,.. 
Eıııbba o.ı;... niıoi dolmır saıa. Bey 
yanında SıldKye .......,.eti uhhat müfet. 
""9Jerindeo Sabri Bey olduğu halde E
tıılıf>a Ocln- ziyaret etmi4tir. 

ki: ~·) 
Milletin reyile kurul"':' •. 1 .,ııı:ı 

kü hükümetin istinat etti~ " ıırı 
ne bir milli reyiamla orta ~ol>' 
madıkça devlet reis< ve bıa~' 
lahiyetlerini birlikte muh• Jı 
ğ'm. ;ı.ıı>' 

M. Hitler, Almanyanın ıl• tı' 
vaffakıyet ihtimallerinde" ~ 
derek demi,tir ki: .ı;ıe' 

Eğer Almanya mecbur .ıd•l''·ı 
hıraa, hariçten iptidai m" ı.al•~~ 
mekten tamam le vareste cePe~; 

Nihayet, Almanyanın tJ· 
avdeti ihtimali sualine de ~I 
ıu cevabı v~§tir: .. ti ıı-"~; 

Tam bir hukul< musa"a ce 
dildiği vü:' t belki Milleılet" 
tine bir daha girenz. 



) 

latanbul Harici Askeri 
1ı·l K l l .... ıtaat i an arı. 

k:ı Çorludaki kıtaat için 6000 1 

et' ol Bulgur, 6000 kilo Koyun il\ 1-8-934 cumartesi günü 
ı: rr sat 15 de Koyun Eti 
tak a Dazarlıkla satın alına-
tıi l~r · T a~i'?lerin şartnamesi 
t g1 o_ı·ınek ıçın her gün ve pa
il.r ıga . . ki . Ç ' d ki S gırışece erın or.u a 

Ilı" atnıalına Komisyonuna 
Uracaatları. ( 63) ( 4554) 1 

M • ... * k t erkez ve Tuzlada bulunan 
(~2~hn sene'i kihtiyacı olan 
lı 00) kilo sade yağı kapa
k la

1
rf usulile münakasaya çı

t il.rı tnıştır. lhalesi 27 Ağus
ı~' 93~ pazartesi günü saat 
Ilı ~~ır. isteklilerin şartna
trı ~Yı ogrınek üzere her gün ve 
ti~ak~saya iştirak edecekle
le ~Yın edilen vakitte İzmit-

.. atnıalma Komisyonuna 
ltıuracaatları. (61) (4553) .... 
145Caziemirdeki kıtaat için 

1 
1000 kilo Un 29-8-934 çar 

~~ıtı0ba giinü saat 1 O da kapalı 
"ral · Tlil 0 

la t a ·~a :::: ~ır. a p erın 
~ llaınesini görmek için her 
eq Ye münakasasına iştirak 
tekreklerin belli saatten evvel 
"ad ıf mektuplarını Bornu
tıı' a Askeri Satın Alma Ko-

'3Yonuna vermeleri. (4503) .... ~ 

\'c tYrı ayrı şartnamelerle 
l a!>alı zarfla alınacak o
(~ Bursadaki Kıtaat için 
(~7 OOOo) Mudanya için 
('.>

7 
6000) Bandırma için 

l~· 9996) kilo unun münaka· 
~a 81 25-8-934 cumartesi günü 
l• <tt 15 de Fırka Satınalma 
'\o . 
lı 'Disyonunda icra kılınacak-.:·k !aliplerin şartnameyi gör 
&art UZere her gün ve münaka
c~a İştirak için de vaktinden 
r·ı el teminat ve teklifnamele
~· e Fırka Satınalma Komis-
011unda bulunmaları. \15) 

(4244) 4735 
"Y ••• 

6
5 

ozgat Piyade kıt'ası için 
kiı'ooo kilo Sığır eti, 55,000 
~5~8?dun kapalı za~f ~11:':1iyle ı5 934 c•1rnartesı gunu saat 

:il ı te alınacaktır. 600 kilo 
k eytin yağı, 4900 kilo Toz Şe
ltiİr, 5000 kilo gaz. yağı 800 
l'tı'~ Tuz 5000 kilo Sabun aleni 
c:akasa suretiyle 25-8-934 
ııil. artesi günü saat 9 da alı
teı~jk!ır. Şartnamesini gö
l' a . e~ın her gün ve münakasa
~il.a~Şhrak edeceklerin belli 
Sat le leminatlariyle Y ozğat 

it 

'llalın k · ·· tac a omısyonuna mu-
aatiarı. (4274) (24) 
~- 4736 !! • • • - ,..,. 

a.yrı.- E . K. lı 1 
tı~ ~ıııç, zıne, ıraz ı Ayva 
lail.:~ ~eyiklide bulunan kı-
1.Jt\ ~tıyacı olan 980,000 kilo 
li d ·8-934 pazar günü saat 
'l' a.l' e k3:palı zarfla alınacaktır. 
ıtı,~~l~rın şartnamesini gör
'al' ıç!" her gün ve münaka-
~~ \ gıreceklerin belli saatten 
t~ teklif mektuplarını Bay
~a S Çte bulunan müstakil Fır 
\'ettn atınaiına Komisyonuna 

eleri. (27) ( 4322) 
4741 

ll ••• 
l\n, a:ırraınıç, Ezine, Kirazlı, 
~ıt• acık Ye Geyiklide bulunan 
lo Dt ihtiyacı Qlan 20,000 ki
tı(i 11 25-8-934 cumartesi gü
lıac:kat 14 de kapalı zarfla alı
•İtıi ~ır. Taliplerin şartname
l'tıi.in g0 rmek için her gün ve 
'aattkasaya gireceklerin belli 
tıtı, sn evvel teklif mektupla 
laJtiı F a:ırraınıçta bulunan müıı 
~otlu 1.rka Satmalma komis-

rıyasetine vermeleri. 
-........__ (4331) 4746 

IJ,k;:-: .. :-----....: ___ _ 
ı,. ud..,. Birinci Noterliğinden : 
·--d•kö " 

lı.~ YUnde Moda caddesinde Ağa 
•oka· °'•i gında 18 No. Arif paşa vere-

"ıiıt apartnıanında mÜkim operatör E-

1\ıııı lle'efendi ile Aliye Nimetullah ba-
efend" . 

"'• •nın 2-8-934 tarihinde evlen• 
tııukavelcl · t · e.ı· • ~~ . erı anzım ılnuı ve ta-

41l • }'ın, kanunu medenin.in 170 İnci mad .. 
•ı tııııe'b· it, 1 ınce mal ayr:lığı kabul etmif-
~e d . • 

~ k aı~mız nlenme dcft rine bu yol-

ayıt edildigi ilan olunur. (1725) 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENTALICI 
Liman Han, Telefon: 22925. 

lzmir sür'at yolu 
SAKARYA vapuru 

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

ıtünii saat 16 da lzmirden kalkıp 
doğru lstanbula gelir. 

Mersin yolu 
S d 1. d vapuru 12 

• l IK za e ağustos 
PAZAR günü saat 10 da Sirkeci 
rıhtm-..lan kalkacak, gidiıte Ça
nakkale, lzmir, Küllük, Bodrum, Kal 
kan, Rodos,Mannaria,Dalyan, Fetlftyc 
Kaş, Finike, Antalya, Alanya, 
Menine gidecek. Dönüşte ayni iske
lelerle beraber, Taşucu, Anamur, Ku
ııadaaı ve Geliboluya uğrayacaktır. 

Karabiga yolu 
Her CUMARTESİ ve ÇAR
ŞAMBA günleri nat 20 de Top
hane nhtımmdan bir vapur kalkar. 
Gidiş ve dönüıte mutat iskelelere 
uğrar. 

lzmit yolu 
Haftanın CUMA, PAZAR, 

SALI, ÇARŞAMBA günleri 
bir vapur aaat 9 da Tophane nhb
mından kalkar. 

lmroz yolu 
Her PERSEMBE günü Ga

lata nhtımınd~ saat 18 de bir va
pur kalkar. Gidiş ve dönüşte Gelibo
lu, Lapseki, Çanakkale İskelelerine 

uğrar. 

n;t:ıbul kumandanlığı sa -
~ma komisyonu ilanları 

1. Fırka Satmalma Komis
yonundan : 

Fırka kıt'atmm ihtiyacı 
olan 318 ton Un kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. i
halesi 25-8-934 cumartesi gü 
nü saat 14,30 dadır. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti
rak için de o gün ve vaktinde 
teklif ve teminat mektuplariy
le Fındıklıda Fırka Satmalma 
komisyonuna müracaatarı. 
(37) (4541) 

1. Fırka Satınalma Komis
yonundan : 
l Fırka krta'tı hayvanatmın 

ihtiyac• icin 160 ton yulaf kapa 
lı zarfla münakasaya konmuş· 
tur. ihalesi 25-8-934 cumar
tesi günü saat 15,30 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzer her gün ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve vak 
tinde teklif ve teminat mektup 
lariyle Fındıklıda Fırka Sa
tın alma komisyonuna mü
racaatlan. (36) ( 4542) 

• • • 
1. Fırka Satmalma Komis

yonundan : 
Birinci Fırka ihtiyacı için 

296 ton Tüvenan kömürü ka
palı zarfla münakasaya kon· 
muştur. ihalesi 25-8-934 cu
martesi günü saat 16,30 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve vaktin
de teklif ve teminat mektup
lariyle Fındıklıda Satınalma 
komisyonuna müracaatları. 
(35) (4543) 

• • • 
Gümüşsuyu Hastanesi ih-

MiLLiYET ÇARŞAMBA 8 ACUSTOS 19Jı.. 

l - Y alna bir defa tat. 
bil< etmekle pudra bütün 
gün aabit kalır. 

Puclranızda her halde 
"Krem Köpüğü" nün 
bulunması lazmıgel
diği hakkında 5 se-

2 - Parlakhğı tamamen 
izale eder. 

3 - Yüze mat ve yu-

beP.-

mufak bir tekil ve tabii bir güzellik vo
rir ve pul pul kalmaz. 

4 - Rüzgar, yağmur ve terden mü .. 
teeıir oJwaz. 

S - Açık mesamatı kapatır ve cildi 
kurutmaz. 

Bu yeni Ye cazip usul; Tokalo;ıı pud
rasında tatbik ed lmit ve "Krem köpü
ğü., ince ve saf pudra ile fenni bir IU· 

rette karıttınlmııtır. Cildi latif bir su-

rette yınnuşatbğı g[bj yorulmut be§ere
yİ uyandmr ve kuvvetlendirir; yüze ıa· 
yanı hayret bir güzellik ve mat bir şekil 
verir. Tokalon pudrası; -'Krem köpüğü" 
havi yegane hakiki pudradır. Y ağh bir 
cilt için Pero Tokalon pudraaını ve ku
ru bir cilt için Petalia Tokalon pudraaı
m bullannıız. Her iki pudradan hangiai 
ile pudralanaanız adi pudralardan dört 
defa daha fazla mitcldet sabit kalır. 

(1626) 

İÇ TİCARET UMUM 
MÜDÜRLÜGÜNDEN 

30 ikinci Teşrin 330 ırihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiş olan ecne• 
bi şirketlerinden (Emperiyal kemikal Endüstri) Levant "Liınitet - lmperial Che· 
mical lndüaıries " Levan!" Limite!) Şirketinin Türkiye umumi vekili Kenan 
Şeşebeı Bey haiz olduğu selabiyete bina en bu ker emüracaatla kendisine vekalet 
etmek üzre şirket nam:na yapacağı iş !erden doğacak davalarda bütün mahke
melerde dava eden edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzre şirket 
kimyageri Osman Suzi Beyi vekil tayin ettiğini bildirmit ve iaznngelen vesikaları 
venniıtir. Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmüı olmakla ilan olunur. 

(1731) 

Iıtanbul Mıntaka San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

934 - 935 Ders senesi içir:: Ankara İnşaat usta mektebine 
talebe alınacaktır. Aşağıda yuzılı vesaikle birlikte ve bir isti
da ile müracaat edilecektir. 

A - Nufus tezkeresi "Talebenin yaşı on üçten küçük ve 
on yediden büyük olmayacaktır." 

B - ilk Mektep şahadet namesinin aslı. 
C - A~ı şahadetnamesi. 
D - Dört Tane kartonsu z vesika fotoğrafı. 
E - l'vfüracaat ve kayıt müddeti 18-8-934 gÜnÜ akşa

mına kadardır. Müsabaka imtihanı 20-8-934 tarihinde ya 
pılacaktır. ( 4524) 

Nafıa Vekaletinden ı 
11 Ağustos 934 cumartesi günü münakasası icra edile

cek olan Afyon Antalya hattı birinci lason İnşaatına ait 
mukavele projesinde yazılı geçit tarihi 30-6-935 ve ikmal ta
rihi 1-9-935 olarak tashih edHdıği ilan ol~ur. (4333) 

4770 

İstanbul Sıhhi Müeıseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Akliye ve Asabiye hastan esi için lüzumu olan 39 kalem 
ilaç 14 Ağustos 934 salı günü saat 14 de µazarlıkla satın alı
nacaktır. isteklilerin müracaatları. ( 4521) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cins ve Mevkii Senelik 

kirası 

Divanyolunda Sıhhiye Müzesi altındaki 
150 No. lu T>ükkan 
Divanyo!unda Sıhhiye Müze si altındaki 
140 No. lu Dükkan 
Sultanahmette At Meydanın eski Askeri 

Elbise anhan altındaki 6 ade t Dükl<an. 

144 

132 

360 

Kira 
Müddeti 
2 sene 

" 
3 

" 
Vilayet Konağı ile Merkez Maliye Dairesi 200 1 ,, 
arasında bahçe içinde kapalı kapu önünde-
~ Pul satış yeri. 

Yukarda Cins ve mevkileri yazılı hizalarındaki bedel 
ve müddetler üzerinden açık arttırma usuliyle kiraya verile
cektir. isteklilerin 22-8-934 Çarşamba günü saat 14 de pey 
akçeleriyle müracaatları. (M) (4210) 

1 IST ANBUL BELEDiYESi ILA.NLJ..RJ 

Yalnız Buz ve Benz:n~e 
de tabi tutu'maması Daimi 
nuştır. ilan olunur, (4560) 

Yağ satılan dükkanların 
Encümence karar altına 

lıtanbul Mıntaka San'at 

1 
tahdi 
alm-

Mektebi Müdürlüg" ünden: 
934 - 935 Ders senesi icin mektebimize alınacak tale-

tiyacı İçin 500 adet Piliç ve benin kaydına başlanmıştır. - Aşağıda yazılı vesaikle birlikte 
1800 adet Tavuk açık müna· bir İstida müracaat edilecektir. 
kasaya konmuştur. ihalesi A N al b - ufus tezkeresi " T e eni nyaşı on üçten k'iiçük 
9-8-934 perşembe günü saat ve on yediden büyük olmayacaktır.,. 
15,30 da dır. Taliplerin şart- B - ilk mekte şahadetnamesinin aslı. 
nameyi görmek üzere her gün - C _ Aşı şahadetnamesi. 
ve münakasaya iştirak için de · D D · ·k 
0 

gün ve vaktinde teminatla- '. 1 
- ort tane kartonsu z vesı a fotoğrafı. 

· l b. likt F dıklıd 1 ~ P"'" E - Müracaat ve kayıt müddeti 18-8-934 günü ak-
l:!ı Ku~ıtndanhğı Sat:ıahna şamına kadardır. Müsabaka l mtihanı 20-8-934 tarihine ya 
komisyonuna müracatları. pılacaktır · ( 4525) 

<29> < 4420 4849 ı--ls_t_a_n_b_u_l_S_ı_h_h_i_M_ü_e_s_s_e_s_e_l_e_r_S_a_t_ı_n_a_lm_a __ _ 

ZA YI - Malatya Ziraat Banllalilıdan 
almıt olduğum 4-II-933 tarih ve 
1313-62 ııumerolu bonomu kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hük-
mü olauıdığıll.l ilin ederim. Nuri 

,(1720) 

Komisyonu Reisliğinden: 
...-- Akliye ve asabiye hastan esi için lüzumu olan 226 kalem 
ilaç ve sıhhi malzeme olbaptaki şartnamesi veçhile ve 28 A
ğustos 934 Salı günü saat 14 te aleni münakasa sure~iyle sa
tın alınacaktır. İsteklilerin müracaatları. :-t522) · 

1 

Van Gölü Sef ain işletme 
idaresi Müdürlüğündan 

Fabrika ve Gemiler Malzemesi Listesi 
Mıktar Eb'at Cinsi 

• 

50 Kilo 3 m/ m kalınlığında Kılngerit-lngiliz Mali 
50 ,, 4 ,, ,, Grafitli amyant 

50" 3,, " " " 
30 ,, 3 ,, ,, Beyaz •• 

2 ,, 10 ,, ., Fiber 
200 Adet Tek ağızlı Karpit lamba memesi 

50 ,, Katranlı kırçala 
20 Top Topu beş okka Yelken bezi 
50 Kelep ,, ipliği 

2 Sandık 120 X 60 Cam 
30 Kilo Dizel Marin Marka Metal 

100 Adet 1 2 m / m · 2 mim ye kadar lspiral makkap 

150 " 2 " 10 " " " " " 
200 ,, Mar~~z için I · 2 No. lu zımpara kağıdı 
250 ,, Demır ıçın 1 · 2 No. lu zımpara kağıdı 
100 ,, Pornmel 50 Büyük 50 Küçük kapı menteşesi. 
100 ,, ,, 50 ,, 50 ,, Pencere 

" 200 ,, Pencere Düğmesi 
50 ., 25 Büyük 25 Küçük gömme kapı kilidi 
50 Paket Muhtelif Boyda Ağaç İçin Vida 
50 Kilo Tutkal 

1 Düzüne 5.5 ve 6 Santim eninde tek ağızlı rende pıçağı 
1 ,, 5.5 ve 6 Santim eninde Pil3.nya rende pıçağı 
2 ,. Birer metrelik Ağaç m:!tre 

l O ,, Marangoz kalemi 
10 Kutu 3 16 pus Havşabaşlı Civata ve Somun muhtelif 

10 
10 
10 

" 
•• 

5 '16 '' '' '' 
3 16 ,, Yuvarlak başlı•• 

•• " 
" " 

Boy 

" " 
" " 5 116 '' '' ,, ,, '' '' '' ,, 

Van gölü Gerfil işletme idaresi Gemi ve Fabrikaları için 
liizım, cins veevsafı yukarda Yazılı 29 kalem malzemenin 20 
gün müddetle açık münakasaya konulmuştur. Kat'i ihalesi 20 
Ağustos 934 pazartesi günü saat 14 de Birinci Umumi mü
fettişliğin tasdikine talikan Emiste yapılacaktır. Şartna
meler Umum tahlisiye Müdürlüğünden almabilir. Fazla ma
lumat İçin Van Gölü - Ernise yRzılmalıdır. (4431) 

4859 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
Veraset, Bina, Erazi vergi sinden 2927 lira 31 kuruş borç 

lu Küçük Çekmece de kain souk su çiftliği sahibesi Araksi 
Hi\Ilımın varislerinden zevci Ohania Beyle kızları Virjin ve Za
hel Hanımlar borçlarını vermedikleri cihetle mümaileyhirna
nm hazineye olan borçlarının temini istifası için tahtı tasar
rufunda bulunan mezkUr Souk Su Çiftliğine ait ve dosyasın
da mevcut iki kıt'a tapu kaydında yazılı gayrimenkulleri· 
nin satılmasına karar verilıniş olınakla 26-7 -934 tarihin 
den itibaren 21 gün müddetle müzayedeye vazedilıniştir. 
Taliplerin Bakırköy Malmüdürlüğünde müteşekkil Komisyo 
na müracaatları ilan olunur. (4251) 4801 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonun danı 

18,000 kilo Beyaz Ustübü : Kapalı zarfla münakasası: 16 
Ağustos 934 Perşembe saat 
18,000 kilo Elvan Ustübü : 10,30 da. 

Deniz Levazım Depoları ihtiyacı için yukarda cins ve 
miktarı yazılı iki kalem malzeme 16 Ağustos 934 Perşembe 
günü saat 10,30 da kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Şart
namesini görmek isteyenlerin her gÜn münakasaya gire
ceklerin de usulü dairesinde kapatılmış teminat ve teklif 
mektuplariyle Kasımpaşada kain komisyona müracaatları. 

(4064) 4683 

Van Gölü Sefain lıletme 
idaresi Müdürlüğünden: 

Adet Cins ve evsafı 
1 120 Beyğir kuvvetinde Glimak markalı 3. D. L. W. 

tipinde Semi Dizel Deniz mazot motoru Dakikadaki 
devir adedi 350 Uçyüz elli yedek meme yedek seg
mon hava kompresoru el kuvvetiyle faaliyete getirile
lecek veçhile tertibat iki pervane, ve mecburi yedek 
malzemesi beraber. 
Van Gölü Gemi işletme idaresi için lazım olan cins ve 

evsafı vukarda yazılı 120. bey5irlik bir adet mazot deniz mo 
torunu.; alınması 20 gün müddetle kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. Kat'i ihalesi B. U. müfettişliğin 
hısdikina talikan 20 Ağustos 934 pazartesi günü saat 14 
de Erniste yapılacaktır. Teklif zarflarının 750 liralık mu
vakkat teminata ait makbuz veya Banka kefaletnamesi ile 
20 Ağustos 934 pazart~si giinü saa.t 13,30 za kadar Er
niste Van Gölü Gemi işletme ldaresıne tevdi etmeleri şart
nan1e3İ Umum Tahlisiye Müdürlüğünden alınabilir. Fazla 
maliimat için Vangölü Ernis adresinı- yazılınalıdır. (4430) 

4858 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

...... Haydarpaşa Liseis için yaptırılacak (500) adet ders sı
rasının 15 Ağustos 934 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle münaka 
saya konulmuştur. İstanbul Erkek lisesindeki nümunesi veç 
ihle taliplerin şartnameyi görmek üzere mezkur lisedeki ko
misyon kalemine ve münakasaya İştirak edeceklerin de iha
le günü teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte komis-
yonumuza. müraca 1t>arı. (4176) 4696 

leri Miidürü ETEM iZZET 



1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Devlet Demiryollarında 

yeni tenzilat 
Kuru Sebze Nakliyatı 

15 Ağustos 1934 tarihinden itibaren kuru sebze nakli
yat ücretlerinde, aşağıda yazılı tadilat yapılmıştır. 

l - Kuru fasulye, kuru bezelye, kuru börülce, kuru bak 
8, kuru mercimek, kuru nohut, kuru soğan "arpacık hariç", 
kuru sarnusak, kuru bamya, patates nakliyatı, tam vagon ha
muleli olmak şartile, F baremindeki ucuz ücretlere tabi tutu
lacaktır. 

2 - Bu maddelerin, perakende nakliyat ücretlri de umu 
mi seyrihafif 9 ncu tarifenin l nci sınıfından 3 üncü sınıfına 
nakil ve tenzil edilmiştir. 

Sebze ve Meyva Nakliyatı 
1 - Sebze ve meyva nakliyatını teshil için 15 Ağustos 

tarihinden itibaren mer'i olmak üzere tenzilatlı yeni bir sey
riseri tarife ihdas edilmiştir. 

2 - Bu tarifeye göre, bir vagon hamulesi asagri beş 
ton olmak veya bu siklet üzerinden ücret verilmek şartile ton 
ve kilometre başına yalnız 2 kuruş ücret alınacaktır. 

3 - Muhtelif nevilerde yaş meyva ve sebzelerden 
bir vagon hamulesi kabul edilecektir .Hamulenin kismen 
ambalajlı ve kısmen dölane olması da caizdir. 

4 - Tam vae;on sevkiyı.ı. tı yapan mal sahipleri, vagon
la'l"da ili ncü mevki biletini hamil bir muhafız bulundurmak 
haklanı haiz olacaktır. 

5 - Sebze ve meyvalan n perakende nakliyatından da 
ton başına 2,75 kuruş ücret alınacaktır. 

Taze balık ve deniz mahsulah nakliyatı 
1- Taze balık ve deniz mahsulatı nakliyatında ton ve 

kilometro başına 1 ,80 kuruş Ücret alınacaktır. 
2 - Bu nakliyata ait boş kaplar mahreçlerine parasız 

iade edilecektir. 
•• 

Kuru Uzüm Nakliyatı 
15 Aiustos 1934 tarihin den itibaren mer'i olmak üzere 

bilumum Devlet Demiryolları şebekesi üzerinde icra edile
cek kuru üzüm nakliyatına, ta m vagon hamulesi kaydma tabi 
olmaksızın, aşağıda yazılı mu addel tenzili tarife tatbik edilı!
cektir : 

1 - Şebekenin her hangi iki istasyonu arasında ton ve 
kı"!.ometro başına 4 kuruş. 

2 - Alaşehirden lzmir' e nakledilecek kuru üzümlerden 
maktuan ton başına 500 kuru ş. 

3 - Salihli'den lzmir'e nakledilecek kuru üzümlerden 
ınaktuan ton başına 400 kuruş. 

4- Kasaba'dan lzmir'e nakledilecek kuru üzümlerden 
maktuan ton başına 200 kuru §· 

5 - Manisa'dan lzmir'e nakledilecek kuru üzümlerden 
maktuan ton başına 180 ku '\ ı ş. 

6 - Akhisar' dan lzn:lı• e nakledilecelC kuru üzümler
Clen maktuan ton baş~ 350 kuruş. 

7 - Kırkağaç'tan lzmir'e nakledilecek kuru üzümler· 
tlen maktuan ton başına 425 kuruş. 

8 - Soma'dan lzmir'e nakledilecek kuru üzümlerden 
maktuan ton başına 450 kuru ş-. · 

ihtar: 

Bu istasyonlar arasın'da bulunan lliğer istasyonlardan 
lzmir' e yapılacak nakliyattan , yukarda isimleri yazılı ilk u-
zak istasyona ait ücretler alınacaktır. ~ 

Kuru incir Nakliyatı 
15 Ağustos 193 tarihinden itibaren mer'i olmal( üzere 

umum Devlet Demiryollan § ebekeıi üzerinden yapdacak ku 
ru incir nakliyatmdan : 

1 - En az on tonluk tam hamule teşkil eden nakliyattan 
lon ve kilometro başına 2 kur uş. 

._ il - Perakende nakliyattan 4 Iruruş ücret almacaktır. 

' Kumdarı Nakliyatı 
lzmir • Kasaba ve temdidi batlannda 
1 - Eylül 1934 tarihind en itibaren lzmir - Kasaba ve 

temdidi hattı üzerinde kumd: rı nakliyat ücretleri ton ve kilo 
metro baııına 3,1625 kuruşa tenzil edilmiştir. 

Palamut ve Çamkabuğu Nakliyatı 
lzmir, Bandırma, Haydarpaşa, Derince, Samsun ve 

Mersin limanlarına mürettep olmak ve asgari 1 O ton vagon 
hamulesi teşkil etmek veya bu ücreti vermek şartile Pala
mut ve Çamkabuğu için 15 Ağustos tarihinden ihbaren mer'i 
olmak üzere yeni bir tarife tanzim edilmiııtir. Bu tarifeye 
göre ton ve kilometro başına: 

1 100 kilometroya kadar mesafeye 3,50 kuruş 
101 - 150 ,, ,, 350 kuruşa ilaveten 2,00 ,, 
151 • 300 ,, ,, 450 kuruşa ilaveten 1,00 ,, 
301 k:Jometrodan fazla bütün mesafe için 2,00 ., 

alınacaktır. ~ 

Halı, Zeytinyağı, Yumurta ve Susam nakliyatı 
lzmir - Kasaba ve ttmiidi hatlarında 
lzmir - Kasaba ve temdidi hatlannda ton ve kilometro 

başına 10,637 kuruş ücrete tabi halı ve 7,906 kuruş ücrete 
tabi Zeytinyağı, Susam ve Yumurta nakliyatına 10 Ağustos 
1934 tarihinden itibaren Devlet Demiryollarmda mer'i u
mumi tarifenin birinci sınıf ücreti olan 5,25 kuruş tatbik e· 
dilecektir. 

Tatbikat şartları haklonda malıimat almak için 10 A'. 
ğugtos 1934 tarihlnden itibaren istasyonlara müracaat edil
mesi rica olunur. (4517) 

Fevzi • Diyarbekir hattın1.n Fırattan sonra Bekir Hü-

Sıra 

No.111 

1266 
1267 
1268 

st nbul z· r at 
Semti 

Bllyükada .. 
" 

Mabal!Hi 

Yalı 

" 
• 

Sokağı 

Çınar caddesi 
Topuz 
Pancur 

a 
Cinai 

Arıa metrosu 60 
Ahşap hane ve bahçe 
Etrafı dıvarlı yemiş bahçesi ve 
bahçıYan odası metrui 1629 

• • 
Hissesi 

Tamamı 

" .. 

Emla'.ı: Hi11eye g .. re ın~· 
No. 11 hammeıı' kıyınetı 

67 481 T.L. 
7 5CO " 
ıs 300J ,, 

1269 ,, Cami Gazi Avrenos Mlifrez bahçe metreıı 548 ,, 29 1096 " 
1270 ,, Yalı 23 Nisan Cad. Ye küçtık karııkol Bugün arsa metresi 63,5J 72/90 2-15 518 " 
949 Galata Kemankeş Helvacı Kagir dnkkanlar ve ilstil odalar 38,75/123 24-26-'.<8 11625 " 

1271 Büyükada Yalı Yazıcı Arsa metnıi 25 448/4480 12-14 11 " 
1272 ,, ,, ,, Bugün arsa mstreıi 97,50 Tamıuı:ı 21 195 " 
1273 ., Maden Türk Yılmaz Çamlık arsa metresi 5244 ,, 56 500J " 
1274 ,, Cami Ücra Arsa metresi 1094,50 ,, 6 lOJS " 
1275 Galata Yeaicımi Mahmudiye Ye Muıluk Kagir iki dtıkka11 Ye odalar 5/12 1-33 2585 " 
1276 Cibali Sefrikoz Fener Cad. Hane ve dllkkan 1/4 195-197 300 ,, 

Yukarda yazılı gayrime11kulleri11 yüzde yedi buçuk pey akçeleıile ihale bedeller! nakden veya gayrimllbadil bonosile ödenmek tızere 
949 sıra numaralısı kapalı zarfla diğerleri aı;ık lırttırma suretile mlllkiyetleri .atıı:t çıkarılmışbr. İhaleleleri 23/8/934 Perşembe gtıoll 
ıaat 011 beştedir. Kapalı ırarflann mezkur iünde ıaat on dört buçuga kadar hvdiı lizımdır. Sıaei haliye vergisile belediy• 
reıimleri müşteriye aittir. Şartname Bankamız kapısına a.ıiılıştır. (4361) 

Istanbul Ziraa Bankasından: 
Sıra Sentl Mıhal\esi Sokaiı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye gör • 

No. 111 No, au muhammen kıyoııll 
l'.t77 Kadıklly Caferaia Mühllrdarbağı Arsa mıtrııi 99'50 112 1 harita 2 ada 597 T.L. 
1278 " " " " 93,50 112 2- " " 561 " 
1279 " " " " 120 112 3 " " 720 " 
1280 " " " " 146 112 4 " • 876 " 
1281 " " " " 177'50 112 5 " " 1062 " 
1282 " " " " 219,50 1/2 6 " " 1317 " 
1283 " " " " 191,50 112 7 " " 1149 " 
1284 " " " " 229,50 1/2 8 " " 1377 " 
1285 ,, ,, ,, ,, 145 112 J. ,, 1 ada 725 ,, 
1286 •• " " " 190,50 1/2 2 ,' " 955 " 
1287 ,, ,, ,, ,, 222,50 1/2 3 ~, ,, 1113 ,, 
1288 " " " " 228,50 112 4 " " 1145 " 
1289 " " " " 242,50 112 5 " " 1213 ,, 
1290 " " " " 223,50 1/2 6 " " 1118 " 
1291 " " " " 221,50 112 7 " " 1108 " 
1292 " " " " 220,5!) 1/2 8 .. ;, 1103 " 
1293 " " " " 218,50 112 9 " " 1093 " 
1294 " " " " 456 112 10 " .. 2736 " 
1295 " ,. " " 18t 112 11 " .. 1104 " 
1296 " " " " 172,50 112 12 " " 1035 " 
1297 ,, ,, " ve Kadıköy rıbtimı ,, 36l,50 112 13 ,, ,, 2719 ,, 

YGırde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bo91>ıile ödenmek llzere Yukarda ınafı yazılı gayrlm· 
enkullıria mllllı:iyetlerl açık arttırma suretile ıatışa çıkarılmıtbr. İhaleleri 25/8/934 Cumart11i ııllnll ıaat oa beıteclir. Senei baliye vergi• 
sile belediye re1imlıri müıteriye aittir. Şartname Bankamız kapııma aıılmııtır. (4398 ) 

seyİn, Baskil, Şefkat, Y olçatı, Elaziz istasyonlarını havi kıs
mı 11-8-934 tarihinden itibaren yolcu ve her türlü eşya mü
nakalatma açdacağı Mersin- Malatya arasında i§leyen yolcu 
trenlerinin her gün Elazize devamlı Elazizden hareket ede 
cekleri, muhterem halka ilan olunur. (4432) 

Halk Ticaret Biletleri 
1-Milli istihsal milli ticaret ve milli sanayi münasebetleri

ni kolaylaştırmak ve çoğaltın ak ve hallmmza memleketi ta~ 
mtınak gayelerini giiden Devlet Deıniryollan idaresi "Halk 
ticaret biletleri" namı altında 20 Ağustos 934 tarihinden i
tibaren maktu ücretli ve fevka iade tenzilatlı yeni bir tarife tat 
bik edecektir. 

2 - Hal kticaret biletleri on beş gÜn}ük, bir aylık ve 
iki aylı~lmak üz~~ ·üç~~ri - üzerinden tertio edilmiştir. 

/ • UCRETLER : ' ~ ~ 
· Birinci ikinci Uçüncü 

' mevki mevki \ mevki 

On beş gijn1ük biletler 35 25 
Bir aylık biletler 60 40 ' 
iki aylık biletler 70 50 1 

Bu ücretlere nakliye vergisi de dahildir. 

17,5 lira 
30,-" 
35,-. 

3 - Halk ticaret biletleri hamilleri biletın mer'i bulunda-
ğu müddetçe Devlet Demiryo lları üzerinde hiç bir munzam 
ücret vermeksizin diledikleri istikamette diledikleri ka
dar seyahat etmek diledikleri istasiyonlarda inmek binmek ve 
durmak hakkını haizdir. 

4 - Halk ticaret biletleri hamilleri hareket ve yolcwuk 
esnas~ biletlerini isl';yonl ara kayıt veya vize ettirmek 
mecburiyetine tabi değildir. 

5 - Halk ticaret biletleri hamilleri yolcu ağırlıklan 
hakkındaki a! kam ve müsa;delerden İstifade edeceklerdir. 
Buna iiaveten :-ıyrıca ~ cins ten 25 kilo veya· muhteilf cins· 
lerden elli kik•ıa kadar eşya nümunelerini veya nümune kol
leksiyonlarmı aynı trende par asız naklettirebileceklerdir. 

6- Halk ticaret bilet hamilleri mafevk sınıfta seyahat 
etmek isterlerse ücret farkını umumi tarifeye göre tesviye e
deceklerdir. (4519) 

Takriben 431 ton muhtelif demirin kapalı zarfla müna
kasası 22-9-934 cumartesi günü saat 15 te Ankara' da idare 
binasında yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezne 
lerinde beşer liraya satdan şartnamelerde vardır. .(4515) 

Tuğla, Kiremit ,toprak vesaire nakliyatına mahsus tarife 
ye Boya Toprağı ve F eldispot " Terkibinde cüz'i miktarda 
kıymetsiz maden bulunan kireç taşları" da ithal edilmiş ve ta· 
rifenin kısa mesafelere ait şar tJarı ile kireınit ·nakliyatına ait 
şartları değiştirilmiştir. 

Muaddel tarife 10-8-934 tarihinden itibaren tatbik edile
cektir. 

Fazla tafsilat İçin istasyon1ara 
..t:.:ı 

müracaat edilmelidir. ' 
(4518), 11 

LEIPZIG SONBAHAR SERGiSi 
26 Ağuıtoı 1934 de bqlıyor. 

Alman ıimendiferleri ücretlerinde 
% 60 tenzilat 

TafsllAt için: Leipzig ( Almanya ) da LEIPZIGER 
MESSAllT 1ergi idaresine .-eya fahri mllme11iU 
bulanan mlihındis H. ZECKSER Efendiye mllracaıt. 

Galata, Abea .-e Mualb Han, Poıta kutusu: Galata 76, Telgraf 
adresi; ZeclrHr - lstanbol. [1489) 4657 -# 

..--• Karaciğer ·Mide· Banak - Tq • Kum haatalıklarıu ""-

TUZLA iÇMELERi 
VE OTELi 

içme ve tren fiatlarmdı mohi11 teızilat yapılmışhr. 
Hcrglin Köprüden 6,30 - 7,35 - 8,05 - 9,50- l1 - 11,15 - 15,10- 16,45 te 

.. mı> Haydarpaşayı giden vapurların uenlıri içmeleıc giderler. 1522 _ _. 
4870 

1 EVKAF MODlRIYETI IL\NLARI 1 
45 Kalem Alatı Tıbbiye 

. . Gureba hastanesine 934 senei maliyesi zarfında ~ 
zumu olan yukanda yazılı kır k beş kalem alatı tıbbiye aleP 
surette münakasaya vazedilm İştir. Ağustosun sekizinci çıtl"" 
şamba ünü saat gon dörtte iha lesi icra edileceğinden talip er 
lanlann şeraiti anlamak üzere her gÜn Levazım kalemine "le 

ihale gÜnÜ de idare Encümen ine müracaatları. (3921) 

1 lnhiwlar U. Müdürlüğünden: :ı 
Cinsi Miktarı Bulunduğu mab,l 

istimale gayri salih Tahminen 300,000 kilo Cibali Fabrika•• 
tahta parçası --~ sandıkhanesinde ı 

bir sene zarfında 
çıkacak ve peydet"' 
pey teslim oluna· 
cak. 

Boş Eter şişesi -,., .. 140 adet Cibali Fabrikasında 
Boş şişe ile sair mal· ,, . 639 kı'Io Paşabahçe Fahri· 
lardan çıkan hurda · kasında 
kaneviçe çuvalları 
Muhtelif Çuval i .,!! 5756 kilo " . '' 
Köhne çul parçalan , _' ., 500 kilo Cibali Levaznn 

· Ambarında. :J-4 
~ Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı köhne eşyalar 18-8-9 
tarihine müsadif cumartesi günü saat (10) da pazarlık 1:;. 

retile satılacağından taliplerin mezkur eşyalan bulund~~ de 
mahalde gördükten sonra pazarlık için tayin olunan guıı •y 
yüzde 15 teminatlarile birlikte Cibalide Alım, Saton 1{0"11 
yonmıa müracaatları. (4364) ' / 

Bhıa inşaatında tecrübeli bir Mühendise ihtiyaç var~ 
Aylığı 300 liradır. Talip olanlar vesikalarile 20 Ağustosa 
dar Memurin Müdürlüğüne müracaat etsinler. (4561) · 

. ~ 


