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Şehir meclisi 
Seçimi 
L' Yeni Belediye kanununun tat • 
,ıltından sonra yapılan birinci se· 
'~e tetekkül eden Şehir Mecli-
1111İn devresi bitti. Şimdi ikinci 
ltıec:Jis seçimi için hazırlık batla • 
llııttır. Seçim T etrinievvelin onun 
t~ günü yapılacak ve ancak bu se
~ııı İçin Eylülün birinden beri ha
lırlık devam ediyor. Seçime itti • 
~11.k edecek olan rey sahiplerinin 
kiefterleri hazırlanmaktadır. On ae 
ı Yatına basmıt olan her kadın 

le erkeğin ismini ihtiva etmesi la
lııngelen bu defterlerde isimleri • 
~i lıulamıyan lstanbulluların der • 

11.l İtiraz hakkını kullanarak hata 
llııı tamiri için alakadarları ikaz 
'lıııeleri milli bir vaz,ifedir. 
d Kanun iktizası seçimin bir gün· 
~·Yani Tetrinievvelin onuncu gü 

~ıı yapılması lazımgelmekte ise 
e lıunun lstanbul gibi büyük ve 
~ğınık bir tehirde bir gün içinde 
~al edilmesi çok mütkül görü • 
~llYor. Halbuki bütün halkın reye 
~İrak etmesi de arzu edilmekte • 
ır. Belediye kanununun 38 inci 

~addesile intihap müddetinin uza 
lelıııası gene belediye meclislerine 
~kedilmi,tir. Bunun içindir ki 
ti hir Meclisi fevkalade olarak iç
. llıaa davet edilmittir. Seçime bü

liiıı halkın ittirakini temin için bu 
~İiddetin azacık uzatrlmıuma ka
ar verilmeai muhtemeldir, 

Dört sene evvel yapılan Beledi
~e nıeclisi intihabatı memlekette 
h~tııokrasi prensibinin tatbikında 
hır tecrübe idi. Bu defaki seçim 
h lı Prensibin tatbikmda daha e • 
çe.lllıniyetli bir tecrübe olacaktır. 
d lı~ü Halk Fırkası halkçılık um· 
tsınin tatbikında ileri doğru bir 

-dıın daha atmıt oluyor. 

Şiındiye kadar Halk Fırkası, 
~eııı)ekette tek fırka olmak itiba
hıle alakadar olduğu belediye inti
d '~larında kendi namzetlerini 
~ 0 grudan doğruya teabit ve "asli" 
~' "yedek" halinde tasnif ederek 
alkın arasına arz ve takdim et

ltıekte idi. Halk ta inkılap fırkası
:a olan itimadını, onun gösterdiği 
)~zetlerde tezahür ettirerek re • 
h 'Ilı veriyordu. Namzet listeleri de 
U ıuretle kazanıyordu. 
Cumhuriyet Halk Fırkası umu· 

~i İdare heyeti son ıene içinde bir 
ll0klama talimatnamesi yapmıttır, 
J.ı lı yoklama talimatnamesinde 
~ a)k fırkasının ıeçimlerde nam • 

1 et göstermek için ne gibi bir hat
J. hareket takip etmesi lazım ıel
~ğj ayrı ayrı tafsil ve izah edil
) ektedir. Belediye seçimi de bu 
1°klaına talimatnamesinin hüküm 
eri dahilindedir. Yani eski tarza 
~aran Fırka umumi idare heye
•. llııı tasvip edeceği ve ıösterece
~ 1 hir namzet listesi halka verilir 
(je kazandırılırdı. Halbuki bu ta
f llıatname namzetlerin tesbitini 
~rkanın en küçük kademe tetkila
~dan itibaren tetekküle dahil bu 
~ an elemanların tasvibine ter -
h 'd.iyor. Şimdi mevcut temayül, 
l:ıııı ı~tihapta yoklama talimatna • 
d eııııin bütün memleket dahilin • 
ile ~a_tbik edileceğini gösteriyor. 
!itli ıtıbarla bu defaki namzetler, 
~aklardan baflayarak nahiye, ka 
lıl Ve vilayet heyetlerinin toplan. 
le arıııda gösterilecek olan namzet 
f~ olacak ve "yedek" ve "asli,, 
~ kı olmaksızın bu namzetler hal 

il intihabına arzedilecektir. 

liJı llenıek ki Istanbul Meclisine in
fır~bı lizımgelen altmıt sekiz aza, 
~ tetkilatının yoklama talimat 
136 esini tatbikan tesbit edeceği 
tir namzet arasından seçilecek • 
>t · 8undaki hususiyet fU oluyor; 
~~zetleri doğrudan doğruya en 
la, •ek kademe kendi mülahaza • 
~ı~ dahilinde tesbit ve ilan etmiş 
11111 :'-~acak, bütün fırka tetkilatı· 
dif ıtıınat beslediği ve kıymet ver
l~~k 2~vat namzet olarak gösteri
lııı, lır. Ondan sonra da halka ait 
lı i ~kiz iıim yerine, yüz otuz al
de:ını Verilecek ve bunların için
~lar beğendiklerinin asli ve yedek 
~ktak seçilmesine imkan bırakıla-

ır. 

İd!uıı.un, halkın kendi kendini 
)eıı·e•ı. Prensibine doğru ehemmi· 
dır llbır adım tetkil ettiği atikar
~e i 11kılap fırkası gün geçtikçe 
~ıl'e~~ılap merhalelerini muvaffa
~, 1: e katettikçe demokrasinin 

l!tııhuriyetin ruh ve manasını 

'M. Benu 'M. Bctrtliort 

Cenevre konseyinde 

Sovyetlerin cemiyete ka
bulü ittifakla kabul edildi 

Bu suretle 180 milyon nüfuslu b:r mem 
leket daha kazanılmış oluyor 

. CENEVR!"! 11 (A.A.) - Röyter Bu karar, konseyin yaptığı ıizli bi~ 
llJatn~. muhabırınden: celsede veTilmiıtir • 

Dun ak.t~ söylen~iğine göre, Mil- Arjantin ile Portekiz rey vermek • 
!etler ~emıyeti konseyı Sovyet Rusya. ten istinkaf etmiılerdir • 
nın ~~lletler Cemiyetiı_ıe. ıı;irmeaine ve Gizli celse nasıl geçti? 
k.endıs.ıne ~o.nseyde dauru bir .a~alılc ve CENEVRE, 11 (A.A.) _ Konse • 
rilmesıne ıttıfalda karar vermrştır. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bir çok şirketlerin usulsüz 
hareketleri meydana çıktı 
Elektrik şirketinin sermayesi üzerinde 

yeni bir müzakere açılacak 

Posta Telgraf idaresine de g~ni 
hir şekil veriliyor 

Nafıa Vekili :Ali BeyelenJi 
Aldığımız mahimata ıı;öre, Nafıa 

Vekili Ali Bey Ankara.ya avdet ettik
ten sonra Elektrik Şirketi ile Nafıa 

- vekil eti araaında •&a•l• :tek.ilde bir 
miizakereye eiri§ilecektir. Bu müza • 
kerede, tirketin sermayesinin kat'i o
larak tesbiti it i ıı;örii§ülecektir. Bu d11, 
"enstellaoy<>n" a vakit valcit ne kadar 
para aarfedildiğinin tesbiti ile mÜln • 
kün olacaktır. Elektrik şirketi, hiç bir 
haklı sebebe istinat etmeksizin bir 
fıraat bularak sermayesini lsviçre 
frankına tebdil etmittir. ltin §ayanı 
dikkat olan ciheti, tirketin eski ser • 
mayeye esas olan Fransız frankını 
terk ile lsviçre frankıru kabul ettir • 
mek maksadile o zaman ileri sürdü. 
ğü en mühim nokta, sermayede istik
rar temini meıel~aidir. 

Halbuki, Nafıa vekaleti bu meıe • 
leyi büyük bir haHasiyetle tetkike 
bqlamıştır. Maliimdur ki, laviçre fran 
sı, esas ıermayeyi hakiki mikdarının 
altı mialine arttırır mahiyettedir. Ve 
tabiatile elektrik ücretleri de ayni niı 
bet dahilinde çoğalmak vaziyetinde
dir. Şirket 5 milyon liralık eaaa ser
mayeye mukabil altı misli olarak 30 
milyonluk hak iddia etmektedir. Fa. 
kat, fuzuli ıelcilde artmak yolunu tut 
muı olan bu sermayenin iateyeceği 
kar, hak menfaatile kabili telif görül 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

BerlinJe Me,hul aıker abiJeıi 

tetkil eden se~imler~e halka doğ. 
ru, halkın reyıne dogru, kendi esa 
ıını tetkil eden mesnede doğru yü. 
rümektedir. 

lstanbul tehri memleketin en 
münevver zümrelerini sinesinde 
yafatmaktadır. Binaenaleyh ge -
lecek ay zarfında yapılacak inti
hapta kendi tehrinin idaresini tev
di edeceği unsurları fUurla seçe • 
rek lstanbul halkının siyasi rütdü-

- Yazısı 4 ncü sahifede -

nü isbat etmesi temenniye layik 
bir ittir. Demokrasi bir siyasi sis
tem değil, bir Yatama tarzıdır. 
Uzun terbiye ile meydana gelen 
bir itiyattır. içtimai hayatta yer 
bulmalıdır ki siyasi sistem halin • 
de tekilleşsin. 

Belediye seçimlerinin de bu ba
kımdan büyük terbiye edici 
kıymeti vardır. 

:Ahmet ŞVKRV 

j 
Nüfusumuz 
18 milyon 

J 
-·-

Şimdiye: kadar 2,684,644 
gizli nüfus kaydedildi 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Al 

kanununun nefrİ tarihinden eylülün 
illı haftasına lıadar melıtum nüfustan 
2,684,644 doğum, 1,568,761 ölüm, 
842,268 g~li evlenme valıa .. ı kayde • 
dilmiftir. 

Af Kanununun meriyet müddetinin 
nihayetinde Türkiye nüfusunun 18 
milyonu tecavüz edeceği tahmin edil· 
mektedir. 

Ayasofyada 
Açılacak müze --
Binanın bir heyet nezare
tinde tamirine başlanıyor 

'.Ayaıolyanın tamir edilecek kıamı 
Ayasofyanın müze haline lıalbi için 

Laıi:ITlıkJar baılanuftır. Binanın a-üzelH
jini idame için hariç aksamında ve da
hilinde yapılacak tamirata dair emir de 
gelmiıtir. 

Şimdilik evkaf müdüriyeti tarafın· 
dan seçilecek bir heyet binanın tuniri 
ile meıgul olacaktır. Ancak tamir eı • 
nasında yanlıtlık yapılmaması ve bina• 
nın tarihi kıymetinin lıo2ulmama11 için 
miizeler umum müdürlüğünden aeçile • 
cek mütehauıslar da tamirata nezaret 
edeceklerdir • 

Har,ici kısımların tamiri bir sene ka
dar devam edecek, bu müddet zufm • 
da \Jipanın içinde taksimat yapılmağa 
da batlanacalctır , 

Şimdiki halde Maarif vekaletinden 
Ayasofyarun müze olacağına dair res
men emir gelmiş değildir. Ancak An· 
karadan verilen haber !erde hunun ta• 
kanür etmiı olduğu bildirilmektedir • 

Büyük talihliler 
Tayyare piyangosunu 

kimler kazandı ? 
17 inci tertip tayyare piyanıı;osunun 

lıefinci ketidesi dün baılamıştır • 
Dünkü ketide de büyük ikruniyeyi 

ayn ayrı dört kiıi kazanmıttır. Fakat 
bunların dördünde de garip addedile • 
bilecek tesadüfler varilır: 

30 bin liranın onda birini kazanan 
Milyon l<İ§eıi müıterilerinden Nitanta • 
amda Teıvikiyede Karakol sokağında 
oturan bahriye lrolağalığmdan müteka
it Talat Beydir. Bu zat piyangodan 
çok talilidir. Evvelce de elli bin lira • 
bk büyük ikramiyeyi kazanmıı, bet bin 
lira alnuıtır. 

İkramiyenin diğer onda birfoi Abdi 
efendi isminde bir hamal kazan11111tır. 
Bu hammal Abdi efendi bileti borsacı 
Yanko efendiden alrnııtır. Fakat bor • 
ıacı Yanko efendi bilet bayii değildir. 
Bu bileti Servet kişesinden 150 kuruta 
almıt, sonra iki lira kan ile 3,5 liraya 
hammal Abdi efendiye satmıştır. Şim -
di baıını dövmektedir. Fakat Abdi efen
di kendisine müteessir olmamasını, 
bir miktar heiliye vereceğini ıöy
lemiıtir • 

Üçüncü talihli Virjin banmı ismin
de Kasnnpaıada oturan bir hasta kız· 
dır. Dün ikramiyesi bcağıza yataiın· 
da verilmiıtir. Fakat tesadüfe bakın 
ki Virjin hannn da bu biletin yanımı 
Kuzguncukta Alber efendiye ıabnıf· 
tır. ikramiyenin yarısını Alber efen • 
eli ahnıştrr. 

On bin liralık ikramiyeyi henüz ki
min kazandığı tesbit edilememiştir. 
Dört bin lirahk ikramiyeyi de Şişlide 
Hürriyeti Ebediye caddesinde ekmekçi 
Hiristo efendi kazanmııtır. 

Dün çekilen numaralar 6 ıncı ıahi
femizdedir • 

j Belediye intihabı 

intihabın kaç gün süreceği 
yarın tespit edilecek 

Dün Vilayette bir toplantı yapıldı 
ve bazı esaslar görüşüldü 

Rey atmanın 1 tetrinievvelde baılayıp 
12 sinde bitirilmesi muhtemel 

lıtanbul umumi meclisi intihabatı 
ful bir devreye girmek üzeredir. Ge
rek meri<ez, gerek mülhakat bu itleTle 
meıgul olmaktadır. Dün Cumhuriyet 
Halk Fırl<aaı vilayet idare heyeti reisi 
Antalya mebusu doktor Cemal Bey vi
layete ıelmiı vali ve belediye reı11 
Muhittin Beyi ziyaret ederek intihae 
itleTi hakkında görütmüılerdir. 

Bilahare vali muavini Ali Rıza B, 
de içtimaa iftirıilı: etmiıtir. , 

Görüımeler uzun ıünnüttür. lıtih
baratınuza gÖre bu görüımeleTde İnli· 
habatm ka~ gün devam edeceği ve kaç 
günde bütün reylerin atılabileceği mev• 
zuu bahşolmu!fur • 

Filvaki bu miiddeti tayin halda, lı
tanbul umumi mecliıinindir. Ancak be
lediye reisliğinin, yann toplanacak olan 
mecfüe müddet hakkında bir teklifte 

/ bulunmaaı da tabiidir , 
\ Aldığımız bir habere göre intiha • 

batın 1 teırinievvelde başlıyarak 10 ve· 
• ya 12 teırinievvelde bitirilmesi teklif 

olunacağı kuvvetle tahmin edilmekte
dir. 

intihap için bir haftanın da kafi 
geleceğini gÖrcnler de vardır. 

Karar yarın anlatılacaktır 1 il'~ 
Diğer taraftan İntihap defterlerinin 

eylülün on betinde asılmaaı takarTÜr 

Fırka Vilôyet idare heyeti reisi 
Dr. Cemal Bey 

etmiıtir • 
Defterlerin a11lacağı yerler te&bit e

dilmiıtir. Tesbit edilen yerler, umumi 
meclisin yannki toplanbımda tasdik 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bir vergi kaçakçılığı ..... , ________ ...., ____________________ __ 

Deniz üstündeki vapurun 
battığı tasdik edilmiş 

İhtisas mahkemesine intikal eden bu 
mesele hakkında alakadarlar dinlendi 

'Maceraıı ilıtiıas mahkemesine intikal eden Andre<Q vapuru 

Mühim bir vergi kaçakçılığmm talı. 
kikatile iıtiıı;ale batlanıruıtır. 

Gümrük muhafaza te§kilitmın mey· 
cima çıkardığı bu büyük kaçakçılıkla 
sılil:adar zamıedı~erek haklarında tah • 
lı:ikat yapılan elyevm iı batında bulu· 
nan bazı mühim memurlar ve eıki me .. 
murlar vardır. 

Vak'a fU tekilde olmuıtur: Bundan 
birkaç ıene evvel Karadenizde Andre
aok isminde bir Yunan genmi karaya 
oturmuı ve dümeni kmlnufb. 

Mesele bu karaya oturan ıı;eminin 
lıatmıt tekilde ıı;österilmesile baılanuı
tır. Andreas dijıtüğü kumsaldan 
yalnız dümeni kınlarak kurtarıldıktan 
sonra vapuru elinde bulunduran bir ıi .. 
ıorta !irketi bunu Hamapalos efendi • 
ye 20 bin liraya ıatmı§lır. Fakat bu 
satı§ esnasında ıı;eminin Türkiyeye kay· 
dı icap etmqtir. Bu kaydın yapılabil • 

l'nıııııunımıınımııııııı 

Görüşler 

meıi için 7 bin tonluk olan ıı;eminin 
beher tonu için ilciter liradan 14 bin 
lira 1Ümriik resmi ve 3 bin lira kadar 
da mul\lllele vergisi verilmek )izım ıı;e
liyordu • 

Bunun İçin de geminin battığına 
dair bir kayıt tedarik edilmit ve bila· 
hara da geminin battığı ve tekrar çı • 
karıldığı hakkında da bir rapor alın • 
mııtır. 

Türk sularında batarak çıkarılan 
gemiler nısıf gümrük resmine tabi ol
duğundan AndreH için verilmesi 
lazım ıı;elen 14 bin liralık ıı;ümrük res
mine mukabil 7 bin lira veTilmif ve 
muame]e vergisi ve saire de verilmedi
ğinden bu ıekilde devlet hazinesinden 
15 bin lira zİyaa uğratılmıttır. 

Satı§ muamelesi böyle kolaylaştı • 
rılclıktan sonra gemi bu sefer de Vasili· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

mnmammıDlllnımmunuıı~ 

H. Atilla Çavuşun eseri 
Aka GUNDOZ 

H. :Atilla Çavuş, edebiyat mü- ı vcuız giden yiğit, şık, geııç, vazi
nekkidinin kavun gibi hfklayıp lesine tutkun bir Cumhuriyet jan 
beğeneceği çe,itten bir e'Clip de- darmaaı. O kadar. lj 
ğilJir. Şair hiç değildir. O, sa- Meğer o ediplerin edibi imif 
dece okuyan, yazan heyecanla- te; yani bir meslek ve halk edi
.Aan ve duyan bir gençtir. Bu bi imiş. Meğer o fairlerin fairi 
toprağın çocuğudur. Hayah için imiş te; yani bu toprağın koku
jandarmalığı meslek edinmistir. sunu, bu halkın ruhunu duyan ve 
Şimdi Ankaranın Bala kazd.ın· aöyleyen faİrmiş. 
da jandarma karakol kumanda· ilk eseri bir piyestir. Ve mes- = 

!!§! nıdır. Onu ilk önce ve bir kere· leği ile halk arasındaki ilişik/ere,= 
5!! lik Haymanada görmÜftüm. Ter- eski zaptiye ile yeni jandarma a-;;;; 
§i temiz bir kılığı kıyafeti ve işle· rasındaki Jeğişik~iklere can ve- E 
=ı rinde biı canlılığı var~•: iki aı::· re_n bir piyestir. H. Atilla ~avuş;;;;;; 

gın kanlıyı yakalmak ıçın hazır· eger bu mevzuun dışında bır eser:: 
ladığı atına binmeden önce biraz yazmış olsaydı onun bir satırını = 

3 konu,muftum. Bende bıraktığı bile okumaz ve şimdi burada a. 5 

~ıı~n:;;~~:U~~~,=~;,~mmm~~iuiıiıiıırııi"liııllirt,;i~iı~ıııııııııııııl 
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T~RIH( TEFRtKA: 141 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA GOREI ... , 
Her hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C. 

/ stipdat devrinde Beşiktaş muhafız
lığı gayet mühim roller oynardı 
Terakki ve ittihat cemiyetile ala- fmdan Parise gönderilen tahsisatın 

kasını münhasıran ,ahsi menfaate nasıl ve kimler vastıasile yollandı
inhisar ettiren bu gibi aza eksik de- ğını da Fazılın bildiği şeylerden
ğildi. Hatta bunların pek tehlikeli dir. 
olanları bile vardı. Çünkü onlara Biz bu i[' delerin sahih olup ol-
vaktile cemiyet esrarı faf e- madığım bil~miyoruz. Onun için 
dilmişti. Onlar cemiyetten ay- keyfiyeti derhal size yazıyoruz. Şa-
nldıktan sonra bu esrarı mey- yet Fazıl bir mazarrat yapmağa 
dana çıkarmaktan çekinmi- muktedir ve bu mazarratın ref'i 
yorlardı. Bereket venrin bu gibi- lazım ise kendisini takip etmek için 
!erine pek nadir tesadüf ediliyordu. tedbir alalım. Fazılın arkadaşları
Meşrutiyetten evvel cemiyetin es. mızdan birisine fevkalade itimadı 
rarına vakıf iken Pariste ve Mısır- olduğu için bundan sonraki hareka
da bulunduktan sonra 1stanbula trtını da takip etmemiz kolaydır., 
dönen ve Abdülhamide casusluk et- Fazıl bey hakikaten bahaed;len 
meğe başlıyan bir Fazıl bey vardı. o cumartesi günü Yıldıza gönderil
Sözünden dönenler içinde azılı ola- mitti. Orada neler söylediği tabii 
nı bu Fazıl beydi. malum değildir. Yalnız muhakkak 

Fazıl Bey lstanbula geldikten olan bir fey varsa o da Fazılın, ta· 
sonra doğru gidip Betiktan muhafı- yet yaptıysa, ifşaatından cemiyete 
zı Vasıf paşayı görmüttü. Yıldızın bir zarar gelmemi' olmasıydı. Çün
Beşiktaşta olması dolayısile istip- kü lstanbuldan vuku bulan ihbarat 
dat devrinde Beşiktaş muhafızh- üzerine lazımgelen tedbirler alındı
ğı gayet mühim bir rol oynardı. Fa- ğından Abdülhamidin casus teski
zılın latanbula gelir gelmez gidip !atı Fazılın iddialarını iabat ~de • 
Vasıf paşayı görmesi nazarı dikka- cek olan vesikaları elde etmeğe mu
ti celbetmiıtti. Onun lstanbula gitti- vaffak olamamıttı. 
ği Paristen lstanbul tetkilatrna Bu hadiseden sonra Fazıl orta
yazılmıt olduğundan Fazıl Bey a- dan kaybolmut ve bir müddet &on· 
dım adım takip ediliyordu. Bereket ra Mısırda zühur etmitti. Onun 
versin Cemiyetin lstanbul tetkila- Abdülhamit tarafından casus ola
tına mensup olanlar içinde Fazıl rak Mısıra gönderildiğine muhak
beyin dostları vardı. Fazıl Bey bu kak nazarile bakıldığından kendi
dostlarının cemiyete mensup olduk- sine karşı tabii gayet ihtiyatlı bir 
lannı bilmediğinden bunlar kendi- surette hareket ediliyordu. 
sile derhal temasa gelerek sözün- laipdat devrinde böyle dalave
den dönen ve Abdülhamide sır ifşa reler yapanlar içinde bir de Bondi
ederek para kazanmak istiyen bu ni isminde bir ltalyan vardı, bu 
eski dottlarının fikirlerini öğren- Bondini La Turquie,. namında ya. 
meğe başlamı,lardı. Öğrendikleri- rııı Fransızca ve yansı İtalyanca 
ni afağıdaki suretle Pariste Terak· bir gazete ne,rediyordu. lstanbul
ki ve ittihat merkezine bildirmiş- dan Paristeki cemiyet merkezine 
lerdi: yazılan bir mektupta Bondini 

"Fazıl Betiktat muhafızı Va- hakkında deniliyordu ki: 
sıf paşa vasıtasile cumarte!li günü "Bondini ltalyan sefaretile di-
sabahleyin saat üçte (alaturka sa- ğer sefaretlerle münasebet peyda 
at) mabeyine götürülecektir. Bu iş etmittir. Onlardan muhassasat al
için Vasıf paşaya bir irade gel- maktadır. Geçenlerde Babıali me
mittir. Fazılın bundan böyle Vasıf murlarından biriıile bir mukavele 
paşanın maiyetinde istihtam edile- akdeterek para mukabilinde o me
ceği söylenmektedir. Arkadatla- murdan evrak satın almağa ve bun
rımızdan biriıi Fazıldan tunları öğ- ları ıefaretlere satmağa başlamıt-
renmeğe muvaffak olmuştur: tır. 

Fazıl Terakki ve ittihat cemiye- Bandini esasen ba,katip Tahsin 
tinin veliaht Re,at ve Şehzade Yu- paşa ile Paris sefiri Münir Pa~aya 
suf izzettin efendilerle muhabere mensup adi bir muhbi:dir. Hem 
ettiğini bildiğini ve ciddi vesaikile devletin esrarını ifşa etmekte, hem 
isbata muktedir olduğunu söyle- de diğer taraftan Abdülhamide 
mektedir. Paristen htanbula gön- jurnallar yağdırmaktadır.,. 
derinlen ve tehzadelere ait olan Bu mektubun Pariae yazılmasına 
mektupların "Rouet,. ve Voltaeire,. sebep olan keyfiyet, Bandini Te
namlarına lstanbuldaki Fransız pos rakki ve ittihat cemiyetine mensup 
tahanesine geldiğine vakıftır. Bu olan ve Babııllide yüksek bir mevki 
namlar için kiralanan posta kutula. tutan bir zat ile münasebet peyda 
rı araştırıldığı takdirde mektupla- etmesi ve bu müna~ebetini istisma
rın derhal meydana çıkacağını an- ra kalkışmıştr. Mektupta o zatın 
!atmaktadır. Fransız postahanesin- Paritsen yazılacak bir mektupla i
de memur olan Türk tebaasından kaz edilmesi tavsiye olunuyordu. 
bir musevinin bu itlere vakıf oldu- İstanbuldan Parise yazılan mek
ğunu ve onun para ile elde edilme- tuplarda daha neler tavsiye edili
si kabil olacağını söylemektedir. yoı·du ama, bunların hepsi tavsi-

Pariste sizinle beraber çalışan yed~n ibaret kalıyor ve hiç birisi 
ve kitabet vazifesini yapan bir er- tatbık olunamıyordu. En ziyade şeh 
meni vardır. Fazılın ifadesine naza- zade Bürhane.~tin efendinin Abdül
ran bu ermeni, şayet istediği yük- hamidin yerine geçmesine mini ol. 
sek bir meblağ temin edilecek olur- mak için yapılan bu tekliflerde, 
sa Paritıten 1stanbula gelerek cemi- Bürhanettin efendinin zehirlenme
yetin bütün esrarını Abdülhamide sinden ve sair suretle öldürülme
bildirecekmit. sinden bahsedildikten başka deni-

Fazıl vakitile Abdülhamide kar- fiyordu ki: 
şı atılan bombanın sabık serhafi. ~ Bitmedi -
ye Ahmet Celi.lettin pata tarafın
dan tertip ettirildiğini ve patanın 
bu iş için kırk bin lira sarf ettiğini 
de biliyor. Bundan başka Abdül
hamidin ve dördüncü oğlu olup 
veliaht yapmak istediği şehzade 
Bürhanettin efendinin zehir verile
rek öldürülmelerinin mukadder ol
duğuna ve bu itin kimler tarafın
dan yapılacağına da vakıftır. 

Fazıl ifada:ında daha ile giderek 
bu işler için seraskerin elde edildi
ğini bile söylüyor. Şehzadeler tara-

İtalyada propaganda 
müsteşarlığı 

ROMA, 11. A.A. - Dün neıredilen 
bir emirname ile doğrudan doğruya 
hükUmet reisine tabi b;r matbuat ve pro
pagand'.' müıtel'lrlığı ihdas olunmuştur. 
Bu vazıfeye Kont Galeazzo Ciano tayin 
edilmi t tir. 

Radyo kongresi 
VEN.EDiK, 11.A.A. _ M. Markoni, 

beynelmılel radyo elektrik k . . 
ongresını 

açnnştır. 

·simlerimiz Be.iktafta yağmurdan yıkılan evi, yıldırımdan parçala • 
rıan Çam ağacını ııe ıokakları dolduran kumları göıteriyor 

~iLLiYET ÇARŞAMBA 12 EYLOI.: 1934 

HARİCİ HABERLER 
Şark misakı 

Almanya devletlere gizli bir 
muhtıra gönderdi 

LONDRA, 11.A.A. - Alman maıla
hatgazan Prenı Bismark şark miaakı 
hakkındaki Alman muhtıraımı hariciye 
nazaretine vermittir. Ve~ikaorn neşredil· 
memek hakkında bir taleple müterafik 
olduğu ve lngilizlerin iıe matbuatta ne
şir için ısrar ettikleri bildirilmektedir. 
Mevcut fotıbaa göre muhtıra ne kabul, 
ne de ret mahiyetindedir. Alman hü
kumeti kendi mülahaza1arın bildirmekte 
ve bazı itiraza,'ta bulunmaktadır. Muh· 
tıra Pariı, Roma ve Jll'oıkova hükUınet· 
!erine de Alman ma,lahatgazarları tara· 
fından te~iğ edilmiıtir. 

BERLIN, 11.A.A. - Dün Franıız, in· 
giliz, ltalyan ve Sovyet hükümetlerine 
verilen Alman muhtırası hülaıia olarak, 
Alman· hükumetinin, bugünkü ıerait al
tında, Almanya için ıark miıakına ıir· 
melı: imkanını görmediğini bildirmekte
dir. 

12 milyon 
Dolar istikraz 

Y AŞINGTON, 11 (A.A.) Ali.· 
kaclar mahafilde ıöylenildiğine göre 
borçların tevhidi İçin hükumetin ak • 
tini del'Pif ettiği 12 milyar dolarlık 
muazzam istikraz büyük müşkülata 
uğnmııyacakbr • 

Bir Rus aliminin yüzüncü 
y1h 

MOSKOVA, 11. A.A. - Büyük Ruı 
kimya alimi Mendelef'in doğduğunun yü 
züncü yıldönümü münasebetiyle Lening 
rad'da bir kongre açılmıştır. Kongreye 
Ruı ve ecnebi 50 Oden fazla alim iştirak · 
ebnekt"dir. Matbuat, 1834 de doğarak 
1907 de ölen Mendelef'in keıiflerini ha
tırlatarak, alimin kimya sahasındaki keş 
fiyah Darven'in biyoloji sahasındaki keı 
fiyatı kadar mühim olduğunu kaydet
mektedir. Mendelef liberal fikirleri ıe

behiyle 30 aene tedriıalta bulunmuf ol
duğu Senpeterıburk üniversitesinden 
1890 da iıtifaya mecbur olmuştu. 

M. Roosevelt'in yeni bir 
teklifi 

PARIS, 11. A.A. - Mal'en gazetesi 
Nevyorldan öğreniyor: 

Dönen fayİlara nazaran, M. Ruzvelt, 
biitun harp malzemeıiıün millilettirilme· 
ıi ve ırkı bir kontrola tabi tu!ulma11nı ' 
batlıca devletlere teklif edecektir. Bıı 
teklif Cenevreye, M. Nonnan Daviı 
tarafından celeCek ay verilecektir. 

Kolera değilmiş 
Fakat kuyulara kasten 

mikrop mu atılmış? 
BOKRE.Ş, 11 (A.A.) - Mamaia-

da kolera salgını çıktığı baklandaki 
haberler tekzip oluıunaktadır. 

Kırk vak'a olmuı ve bunun sekizi 
ölümle neticelemniı i.ae de Mamaia'da 
sular yalnız kuyulardan alındığmdan 
kuyulaTa kaıten mikrop atılmıt olma
ıına ihtimal verilmektedH-. Bu husus
ta tahkikat açılıruıtır. 

BOKREŞ, 11 (A.A.) - Rador a
jansı bildiriyor: 

Salahiyettar mahafil, Köstence ci
varındaki askeri konakta ç&an hasta• 
lıkta kolera basili bulumnamıı olduğunu 

kat'i surette bildirmektedirler • 
Hastalığın mahiyetini tetbit için 

laboratuvar araıtırmalanna devam e
dilmektedir. Haatalığuı had tekilde 
anterit olduğu zannedilmstedir. 

Amerikada grev 
Vaziyeti fenalaştı 
VAŞiNGTON, 11.A.A. - Mensucat 

patronları grev komitesi reisi M. Gor
man'ın tekliflerini reddettiklerinden va. 

, ziyet• vahimleşmiıtir. 

Büyük harpten kalan 
fazla silahlar 

VAŞiNGTON, 11.A.A. - Silô.lı ve 
mühimmat satışı hakkında tahkikat ya
pan iyan komi&yonunun dünkü içti· 
maında, azadan biriıi ,büyük harpten ka
lı.o fazla mıktarda silih ve mühimmatın, 
bir Amerika ıirketi tarafından, lngiltere 
namına satılmış olduğunu iddia etmiştir. 
( Solez) teslihat fİrketi müdürü M. Bali 
in (Amerikan tleslihat) ıirketine yaz
mış olduğunu bir mektup okunmuştur. 
Bu mektupta, Amerika hükUınetinin Ja
ponyaya kartı Çine yardım için mitral
yöz ve diğer ıilihlar satm alması ileri 
sürülüyordu. 

Yeni bir İtalyan kruvazörü 
TRlYESTE, 11. A.A. - Muzio Att

tenddo isimli, Monfa!kone tezgahlarında 
yapılmıt yeni bir kruvazör denize indi .. 
rilmiıtir. 

Bir Irak tayyaresi düştü 
BAGDAT ,11..A.A. - Bağdat civa

rında Hindiye hava meydanına bir Irak 
tayyareıİ düşmü,, üç zabit ile Irak hava 
k~mandanlıiına mensup beş kiti ölmüş· 
tur. 

Yanan gemiyi kasten ateş 
ledikleri anlaşılıyor 

Ölenler 137 kişi .. Gemi yanarken bazı 
kadınlar kamaralarında yatıyorlarmış 

NEVYORK, 11 (A.A.) - "K:ıtle- ı 
dilen 163 ki~i serlevhalı bir makale
de Nevyork Daily Nevo gazeteıi, Mor. 
rokaııtl vapurunda yangın çıkmadan 
evvel iki patlama olduğuna dair de -
!illeri olduğunu bildirmektedir. Bu 
gazeteye göre Havanadan gelen teJ .. 
graflar, Küba polisinin grev halinde 
bulunan Ward Line kumpanyası rıh
tım 4çilerinden bazılarının gemide iı 
yan çıkarmak ve gemiyi ma.hvetmelc 
için Morrokaatl'e bindikleri hakkın -
daki şayiaları ta.hkik ile metıul oldu 
ğunu bildirmektedir. 

Bu grev eanaıında rıhtım işçilerin .. 
den iki kiti ölınü~tü. 

NEVYORK 11 (A.A.) - Morre -
kasti faciası hükUınet tahkikat komiı 
ycnu, ilk şahit olarak, gemi kıunan • 
dan muavini M. Varms'i dinlemiştir. 
M. Varma, facia arifesinde, kaptan 
Vilmot'un ne ferait İçinde öldüğünü 
anltırken çok mütee.uirdi. M. Varma 
demiştir ki: 

- Kaptan Vilmot hazımaızlık ve 
kalp hastalığı buhranı neticesinde, ge 
mi fırtına ile mücadele ederken öl -
miiftü. 

M. Varmı yanğının kaıten yapıl • 
dığını zannebnektedir. Yangın çıktı • 
ğı kendisine saat 2,45 de bildirilmif • 
tir. Bu haber üzerine derhal gemi i • 
kinci&İni vaziyeti anlamaya gönder • 
mittir. Saat 3 de, tayfaları harekete 
geçirmiş, yolcuları da uyandırt:nıştı:. 

M. Varms'e yangının kasden ya -
pıldığı zannını veren şey, bir sefer ev 
vel, gemide bir yangın çıkarılma te .. 
şebbüıü meydana çıka,ılmış olması-.. 
dır. 

• Yeni Jersey mebuslarından M. Sut 
tayn, tahkikata riyaset eden M. Hoo. 
ver'e gönderdiği bir telgrafta Morro .. 
r:ok~stl'in ta!"fa1ıının tamamen disip .. 
lın.sız ve yenı a.ınmış gemicilerden mü 
rekkep olduğuna dair malumatı oldu
ğunu bildirmiştir. M. Vann~ şunları 
siiylemiftir: 

- Zannıma kalırsa, birisi, geminin 
elektrik kontrolü odasına bir kundak 
koymuf ve kundak uzun müddet ora
da yanmıştır. Zannedildiğine göre 
ilk imdat işareti, saat üçü on beş geçe 
gönderilmiflir. Bundan sonra telsiz 
t~lgrafçı gelerek benden emir istemit 
lır. 

Tahkikat memuru kaptana sormuş
tur: 

- Ne diye •izden emir İstemiştir? 
Varma: 

- Bilmiyorıun. 
demiş ve tayfaya tam bir itimadı 

olduğunu bildirerek şunları ilave et • 
mi~tir; 

- ~ahliıiye sandallarında yolcu • 
(:ıra nısbeten de çok fazla mikdar • 
da tnyfal:ır olduğunu saklamıyorum. 
Sandallar, güverteden vt:rdiğiın emir 
üzerine indirilmiştir .. Yolcular arasın 
da bazı panikler oldu. Makine daire
si ~~.an dol~uştu. içeride çalıtılama 
dıgı ıçın gemı durnıuıtu. 

Yangın tulwnbalarının nasıl ifle • 
diği hakkındaki ıuale, M. Varma bet 
t'.'lumba kullanılnuş olduğunu ve taz 
yıkın çok fazla olduğunu ııöylemi§ ve 
demiştir ki; 

- Tehlike İşareti verildiği zaman 
~azı yol~ular . lcıı.binelerinden çıkmak 
ıstememi.§lerdır~ Ve zannmıa kalrra.a 
haddin~en fazla içenler pek çoktu. 

Kazadan evvel, akfaJI\ Üzeri, ta • 
ınamen sarhoş bir halde bulunan altı 
Y.~~!I k~_dıt~' kııhinelerine koltukla gö
turu mıq u. 

. M. V~ı_nu, ka~t~run ceaedini alıp 
bır tahlmye gemısıne koiymak için ça 
lıştığ-mı, fakat alevlerin yolunu kapa
dığını ve elleri yarala.rulılctan sonra 
a vzgeçtiğini anlabnıf, kaptan Vil • 
":'ot'un cetedinin yandığını bildirmiı· 
br 
~thur Baga~ey isminde bir tayfa, 

(Nevyork Evenıng Poat) gazetesine 
demiş.tir ki; 

- Yangın, kağıt sepetlerine yanmıt 
sigaralar atan aa.rhoş yolcular tara • 
fınJan çıkarılmıştır. Bir gemici ile ben, 
bu yolcuları çıkannak iıtedik. Fakat 
itiraz ettiler. Biz de gidip baş kama· 
rotu aradık. Döndüğümüz zaman ha
lı tutu~uştu. 

Morrkastl'in öteki zabitleri de ~e~ ... 
hadet etmişlerdir. lkinci zabit M. 
Hakney, kaptan emir vermeden evvel 
denizin ortaıında tahlisiye sandall~n 
gördüğünü •Öylemişt:r. Bu sandallar
la k":ç':'-~l':'-r fevkalade acele ediyor • 
lar gıbı ıdı. M. Hakney bütün yolcu
ların kabinelerinden çıkabilecek va • 
ziyelte olduklarını ııöylemektedir. Fa 
kat çoğu çıkmak istememişlerdir. M. 
Hakney demiştir ki; 

- Pek fazla disiplin yoktu. Zaten 
bu ..,rait altında disiplin olamazdı. 

M. Freeman iıminde bir başka zabit 
facianın Kaıten yapıldığını çünkü . . 
bir tek aıgaranın yangın çıkarmaya 
ki.fi olacağını zannetmektedir. 

NEVYORK, 11 (A.A.) - Son rak 
kamlara göre, Morrokaall'den kurları 
lhnların sayısı 413 ile 425 arasmda· 
dır. Olenlerin sayısı i•e 132 ile 137 
arasındadır. 
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Ziraat Vekilinin Orduda tetkikleri 

GIRESON, 11. A.A. -Ziraat Vekili Muhlis Bey dün sabah bera
berinde mebusumuz Musa Kazım Beyle Belediye Reisi ve maiyeti oldıı· 
ğu halde otomobille yayla mıntakalarına gitmiştir. Vekil Bey Kulak 
Kaya civarındaki ormanlarda tethikatta bulunmuş ve ormanlarımız 
hakkında ma:umat ve izahat almıştır. Akşam belediye reisimiz tarafın· 
dan şerefin everilen ht$usi ziyafette bulunmuştur. 

ORDU, 11. (Milliyet) - Ziraat Vekili Mühlis Bey bugün Vatan 
vapurile Giresondan ayrıldı. · Giresonluların teşyileri de karşılamaları 
kadar canlı ve coskun oldu. 

Vekil Bey be;aberlerinde Erzurum meb'usu Nafi Atuf Bey olduğıı 
halde orduya çıktılar. Ordulular tarafından parlak tezahüratle karşılan· 
dılar. 

ORDU, 11 (Milliyet - Yıldırım) - Ziraat vekili Muhlis Bey Ordıı· 
da dört saat kalacak, Vatan vapurile Istanbula gidecekti. 

Fakat, şerefine halkevinde verilen ziyafette gençlerin ısrarları ü
zerine hareketini tehir etti ve Orduda kaldı. 

Soy adı için talimatname hazırlanıyor 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Dahiliye vekaleti kanunusani 9~~ 

tarihinde meriyete girecek olan soy adı kanununun tatbik suretini goı 
teren bir talimatname hazırlamaktadır. 

lktısat Vekili lzmire gidigo.r . 
ANKARA, 11 (Telefonla) - iktisat vekili Celiil Beyin Akdenıı 

kıyılarile şark viliiyetlerinde yapacağı tetkik seyahatine ba~lamak üır.· 
re cuma günü Izmire hareketi mukarrerdir. 

Dahiliye Vekaletinin Beledi-
yelere tamimi . 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Dahiliye vekaleti belediyelere bır 
tamim yaparak 931 ve 932 senelerindeki tahsilat ve masarifatları ha~
kında malumat istemiştir. Vekalet bu malumatı belediyelerin sarfı· 
yatlarını da vize edecek olan divanı muhasebata verecekt'.r. 

Bursanı:ı 1'. u rtuluş günü .. 
BURSA ,11. ( A.A.) - Bursanı n kurtuluş gününün on üçüncü yıldo 

nümü bugün emsalsiz bir heyecan içinde katlandı. Sa· 
bahtan itibaren Cumhuriyet m eydanında toplanan on biıt· 
lerce halk, şehre giren temsil kıtaatını sevinçle karşıladı. Bu gu· 
ne ait nutuklardan sonra geçit resmi yapıldı. Geçite iştirak eden muh
telif teşekküller arasında bilhassa kadınlı erkekli dağ sporları büyült 
bir alaka ve takdir topladı. Müteakıben Mehmetçik abidesinin önüne 
gidilerek çelenkler konuldu ve heyecanlı hitabelerde bulundu. Gece mtı 
nzzam fener alayları tertip edildi ve halk günün eşrefine geç vakte ka· 
tlar eğlenceler yaptı. 

lngilterede büyük manevralar . . 
LONDRA, 11 ( A.A.) - Ordu, donanma ve hava kuvvetlerinin ıştı

rakiyle büyük manevralar Yorkshire sahillerinde başlamıştır. ManeıJrD • 
nın ruhu havaya hakim bir şimal devletinin lngiliz sahillerine d:inmesı 
dir. 

Dalmaçyada 
Vahim bir hadise 

--o-

İtalyan kolonisinin teza
hüratı mukabil şiddetli 
nümayişlere sebep oldu 

BELGRAT, 10 - Mareşal Balbo 
Sipalatoya gelerek kazinoda ltalyan 
cemaatine nutuk i~ 
rat ederken, sa -~-
!ondaki ltalyan tc 
baası Dalmaçyanı ı 
ltalyaya ilhakı ı,. 
hinde hararetli tr-
zahüratta bulun 
muşlardır. 

Hi.di,eyi ogrc 
nen dr;ardakiler d 
ltalya ve Muısoli 
ni aleyhinde muka 
bil nümayiıe geç 
mişlerdir. 

Mareşal Balb 
gizlice yatına avdt"~ . 
mecbur k .. lnuş ve MI. Ba'.:.o 
bugün ıerefine veri-
lecek ziyafet geri kalmı~tır. Kazinoyu 
ve ltalyan konsoloahane&ini muhafaza 
eden poliı birçok defalar halkın hücu
munu püıkürtmüştür. Bir hayli tevki
fat yaprlnuıtır . 

Yugoslav ıiyasi malıafili Maref'll 
Balhonun ziyaretini ve bilhassa ita! • 
yan kolonisinin tavır ve hareketini ze· 
min ve zaman ile hiç te kabili telif bul
mamaktadırlar. 

Avala Ajansının tebliği 
BEOGRAD, 11 (A.A.) - Avala 

ajansı tebliğ ediyar Bir Ajans tara -
fından Marel'll Balboya karşı nüma
yişler ıyapıldığı tarzında işne edilen 
havadisi tekzibe re•mİ mahafil taufın 
dan mezunuz. Mareıalin Spletteki ika 1 

meti esnasında hiç bir nümayiş. vaki 
olmamıştır. Yalnız on kadar na:1yona
liıt ltalya tabiiyeti lehine rey vermiş 
olanların hareki.tından mütees.-ir ola 
rak ltalya. aleyhine bağırmışlardır. 

Mareşal Balboya ne hakaret edilmış, 
ne de herhangi bir tehlike ile tehdit 
edilmiştir. Kendisinin Splitten hare -
kete mecbur ed:Idiği de doğru değildir 

Yunanistanda krallığın 
iadesi 

ATINA, 11 (Milliyet) - Ayan aza 
sından Mimar M. Metak&aı muhale -
fet rei•ine bir mektup gönderek kral
lığın iadeıi için bizzat teşebbüsatta 
bulunma11nı bildirmiştir. Fakat Yuna 
nistanda Krall·ğın iadesi imkan dahi· 
linde değildir. 

Zeplin balonunun Ame
rika seferleri 

FRIDRISHAFEN, 11.A.A. - Cenubi 
Amerikaya senenin yedinci seferini yap .. 
ınış olan Zepplin balonu hu sabah içinde 
23 yolcu olduğu halde avdet etmiştir. 

Yunan meclisi 
Mesaisini bitirdi 

-o--
Fakat bir emirnam~ ile 

fevkalade mesaiye başlıycı 
ATINA, 11 (M"lliyet) - Yun~" 

Mebusan mecl:6i mesai&iıu bilirn1i:;tır· 
MccJigte Rcis!c umhurun bu hususta.'" 
ki emirnamesi okunmuoı:tur. Fakat b~l'l 
dan ıonra mecliı fevk~li.de içtim1la· 
nna başlayacaktır. Bu husuolaki ik:_n· 
ci bir emirname daha Meclise ge1rrıtŞ'" 
tit·. Ünümüzdeki pazartesi gunU e"I· 
velce reddolunan intihabat, aık r k•~ 
rosu ve Kiltkia'in ayrı bir da.ırci iol~ .. 
h .. biye teşkil etmeai hakkındaki li.Y1

• 

halar müzakere edilecektir. HukUır.t' 
mebusları bunun için hus!lıİ bır içlı
ma yapacaklaı· ve o:ıdan a>onra :meS1'" 
leyi heyeti umı.;miyede müzakere oe 
ceklerdir. 

Bursa da istiklal ilk mtkteb 
BURSA, 11 (A.A.) - istiklal ili< 

mektebinin açılışı bugün binlerce yı.ırt 
taşın iştirakile yapılmıştır . 

Maarif müdürünün nutkundan r.o~"' 
.. k·· - ' .... la v:ıı'; h· ·· • ..:. r:-o - ,•hın kesild•· 
Davetliler ağırlandılar. Mektep ınodcrf 
..... .... •.A.""•,..• .....,ı.; -t:ıt &.\.:• .>i) e .. ı ıç~n de •· 
çıA. bir tarasası vardır . 

--o--
Amerikada İntihabat 

PORTLAND, (Maine), 11.A.A .. -
Birletik Amer''<ada dc:-ler ki ' •· M••"' 
bükUmeti nasıl rey verirse, Birleşik ~-\· 
mer!kanın öteki Cumhu .. İyctleri d• Of'° 
lec~ rey verirler .. ~ 

Daimcıı Cumhuriyetci bir h~!<Umet ol~ 
rak teıakkı cdıten l'vlaınc, hükUmet inJJ" 
h b t ba 1 B .. .. ı· .... , a a ına f arnrştır.. utt'n a ,,_me~-
Bu sefer demok .. atların kazanacağ1111 

{!Östermektedir. Hatta ,Cumhuriyetcile' 
bile ıiyaıi hasımlarının kazanacağ:ra• 
tasdik etme~.tedirler. 

Memelde bir hadise .
1 

KA VNAS, l 1. A.A. - El'a ajan" b• 
dirivor : 

BÜtün Litvanya milli bayramı h•Y~
can ile tesit ederken Mcmel' de çirk•" 
bir hareket vuku bulmu:; 1.ır. Bazı fah!'"' 
lar Mcmel kurtuluş abide•ini ki.-letın~-t 
ler ve abideyi devirmek iı;in 1:-~r d: ı 
açmışlardır. Mcrkumlar .. ~ide iizerırıe 
gamali salip bayrağı çekmişlerdir. 

İki tren çarpıştı .. 
BUKREŞ, 11.A.A. -- Jimbolia'da ~1 

tren açrpışmıştır. Bir ölü bir kaç y11r• • 
vardır. 

M. Hoover hükumeti 
ittiham ediyor 

NEVYORK, il (A.A.) - [,ki 
· Eve· reısicumhur Hoover, usaturday 

nin post,. gaz..:tesinde yazdığı bir ma
kalede hükumeti geniş bir propagan • .. . e • 
da sistemi vaııtasile matbuat hurrıY. U 
tinin kaldırılmasına doğru gitmekle ıt 
ha\n etmektedir. 
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Gazeteciler ve spor ... 
1._ !Jen gazeteciliğe spor muharrir 
tg_ile ba,ladım. Afağı yukarı yir-
~ •eneclir ele bu alemin içinde • 
1iııı. Maalesef bizim matbuatta 
'~r muharrirliği sınıfı diye hum-
lj bir sınıf yetİfemecliğini ve ga • 
~elerimizin sporla olan aliikala-
1'1 kii/ı fa bu kulübe olan muhab
bet, ya husumetlerinin, yahut bir 
~lôbiyet veya galebenin bilecli
rı hisleri istismar etme kaygum • 
11ıın zaman zaman meydan alma • 
11rıdan ibarettir. 
~ Şu Zağrep müsabakaları, hatta 
~a seferi olup bittikten ve hof 

llalıof hadiseler vücut bulduktan 
loııra menli ve tenkitten ziyade a-
1;'1amak ve tehdit etmek kabilin
/ en Yazılarla spor mevzuu hırpa • 
anmaktadır. 
. Halbuki: Basene Zağrepte bi • 
~ gibi dördüncü olan Bulgarla
l'lıı kendi hesaplarına gelmİf dört 
~ne gazetecüi vardı. Yunanlı/ar-
an bahsetmiyorum. Onlar her 

tiin Atinada hunın tabılar çıka • 
llp oyunların neticelerini bildiri • 
)orlardı. 

1 .. Yakıa her ıeye rağmen, her güç elle rağmen Balkan oyunlarında 
ıılgarlarla birlikte dördüncü ola

f!"'ıaz mazeret kabul etmez diye
bnı ... Lakin bizi tenkit eden mat
ıl flcıtın sporla olan alakasını apör
lqcı beraber olduğumuz Bulgarlar-

mükayeae edersek matbuatımız 
j>or gazeteciliğinde Bulgarlardan 
a arka)la kalır. Gönül ister ki ga

!eteciler, orada rastgeldiğimiz di
•er millet gazetecileri gibi Balkan 
0l'ıınlarının ve Balkan atletlerinin 
~ahiyet oe kıymetini, rekorlarını, 
er seneki değifikliklerini takip 

'!•elerdi bugünkü teliişlı yazılan 
tıbi hisse hitap eden satırlar yeri
;• daha müsbet ve akla hitap e • 
en yazılar çıkardı. 

Gel de inanma! ... 
Bu fQrklıyı;;ı •.• Bunun bazı mii· 

"evi mlinalan vardır. Kısmete ka
lli:ı ••• Zaten diinya, gitgide mahi • 
~etj meçhul kuovetlffTe inanmaya 
flfladı ..• 

Bakınızı 
I Bir yolca vapura rahat rahat yo 
ııııa giderken bir yıldırım isabet 
~İYor. Vapurda yangın çıkıyor .•• 
b cıyatı pembe rengile gören 4-00 
b ıı _kadar kifinin yarısı yanıyor, 
oguluyor ve <Slü)lor •.• 

1 
Şimdi gel de, kısmete, kadere 

1-Qnma! ••• 
FELEK 

°Y..!._LAYETTE 

Vergi itirazları 
'1 Bazı maddelerden >otihlak verg:İsi 
l >ııına.ı hakkındaki kanunun muvak
;"'t nıadde1inin tatbikatmdan çıfıan 
~~ancı,, ilıtilifı iizeri.ııe vafri olan i0 

""'2lar tetkik edilmektedir. 
L. itirazlar çoktur. Bu itilazlarm bir 
........ çılı:iınlmııtır • 1 

Yeni muhacir geldi 
, 8ulgariıtandaıı yeni muhacirler gel

llıitt;,. • 

Mesut bir evlenme 
._ G.zetemizin fransızca nüshası 

0-.n La Turquie gazetesi n~riyat 
~dürü Selim Nuh Bey ile Mlle. 
·~llyclicen'in nikahları dün Bey • 
llihı belediye dairesinde samimi 
~e ınümtaz davetliler huzurunda 
l~ra lulmmıttır. Gazetemiz yem ev 
ılere saadetler diler. 

( BORSA 1 
Oı 8anlıumdan alınan cet.eldir) 

11 Eylül 934 
41CŞAM FIYATLARI 

ı. 1Sl'IKRAZLAR 1 TAHViLAT }&~"•21 dahili 96 Rıhtı-.. 17,75 
b..~_ !.rıani 97 Mömeısil 49,10 
-........ 28,75 • il 47,75 

• il 27,40 • ili 41.-
• ili 27,16 

ESHAM 
1 
• 8•.J. •• , Nama 10 i Reji lru.POft8UZ 2,40 

.. 
1

• lfamiJi•• 10 Tafefo• ıı 
~.• atG.u;• 1051 Tuko• 18 ""it" •i 11• Cumln .. - Çame•to ızıo 
l!"t Ban•aır 55 ittihat dey. 13,.50 
;.,:.-••7 31 Şark ok7. 0,115 
Şı" dolu. Hiaae la,95 Bal1• ı .ss 

· >tarı-iye 15,25 Ş.rk m . cc%• 3.20 

ÇEK FiYATLARI 
l 
) (l"dra 
.. ~ti· 
... ~)o,.)ı 
C .ı,tt.o 
~::::Vl"e 
~ · 
~ "l:IStael 
S "1•tetdam ... 

622 
12.0S 

80,33,34 
9,26,87 
2,43,72 

83.63 
3 .,9 

J,17,44 
65,llS 

NUKUT 

Kurut 

<ıı " 1 1) Fl'anın: 170 
<ı 1(: al.,. 117 
1 ş·~r . Çele. 106 
1 1' • . A.., . 22 

<o l.'.,,.lin r.2!1 <o ..... 216 ~leva 21 
ın ~· a ~ ı .. i•• 115 
1 ı-h mi 24 

f.:'lorin 
~3 

Prai 
Belsr•t 
MoaJ.o•a 
lkrlin 
V a r,o..-a 
Budapet t• 
M a drit 
Bülcrq 
V iyana 

(Satıı) 

20 l.l avi çre 
1 P e zeta 
1 M a rk 
J Zeloti 

20 Ley 
20 Dinar 

1 Ç rrn o..-iç 
Altın 
M•cicliya 
E.anknot 

19 .13,50 
34,83.50 

10,~ 

200,25 
4,20 

3 ,96,16 
5.81 ,50 

79,32,84 
4.25 

X.uruı 

808 
18 
49 

20.50 
19 
53 

923 
36,50 

240 

EKONOMi 

ince kumaş 
Yapmak için 

-
Getirtilen yeni makinalarınl !• 

kurulmasına başlandı 
Memleektimizde mensucat aanayÜ 

aon senelerde çok terakki ve iııki§af 
elmittir. Bu terakki yalnız fabrikala
rın genişlemesi aahasmda değil, ku • 
matların kalitesi üzerinde de olınut • 
tur. Yalnız menıucat aanayiini yakın· 
dan alakadar eden bir dert vardır. in 
ce kumatlann imali için lizım o-lan 
ı.-arm iplikleri tamamen hariçten 
gelınektedir. 

Baıvekil lunet Pata Hazretleri ge· 
çen sene Sümer Bank fabrikalanru 
gezerken bu huıuıta izahat almıılar 
...., bu ipliklerin memlekette imali için 
direktif vennitlerdi. Sümer Bank b1> 
kıaa müddet zarfında çalıtarak bu 
ipliklerin kendi fabrikaları iç.in lazım 
olanlarını memlekette imal etmeli le· 
mine c;alıtmııtır. Memleketimizin en 
büyük mensucat fabrikalarından o • 
lan F eahane fabrikasına kamgarn İp· 
!iği yapmak için yeni makineler ge!İr· 
tilmiıtir. Bu makineler kurulmakta • 
dır. Diğer taraftan, aldığımız malü • 
mata göre Burıada da bir kamgarn İp 
lik fabrikası kurulmak üzeredir. 

Almanya ile ticaretimiz artıyor 
Türkiye ile Almanyanın ticari mu

ameleleri 934 ıenesi ilk altı ayının 
geçen senenin ayni aylarına nazaran 
çok artmıtbr. Alman istatistik bürot.u 
nun aon netriyatma göre 933 senesi 
ilk altı ayının Türkiyenin Almanyaya 
ihracatı 16 milyon mark iken bu se· 
nenin ilk altı ayında 19,S milyon mar 
ka baliğ olmutlur. Almanyanm Tür • 
k.iyeye olan ihracatı iae JS,3 milyon 
mark iken bu senenin ilk altı ayında 
26,6 marka yükıelmiıtir. 

Bu vaziyete göre Türkiyenin Al • 
manyaya ithalatı yiizde 20 Almanya • 
nın Türkiyeye ihracatı iae yüzde 40 
:Jiikıelmiıtir. 

ispanya yur.:urta istiyor 
Gelen malWııata nazaran lapan • ' 

ya, Suriye ve Liibnandan gelecek yu. 
murtalann lıpanyaya ithalindeki 
memnuiyeti kaldmııııııtır. ispanyanın 
Suriye ve Lübnandan yumurta alacaiı 
anlatılmaktadır. 

Siloların bir kısmı işlemejje 
başladı 

Gele;. haberlere göre Sivas, Eaki
tehir, Konya ıilolan itlemeye batla • 
mıttır. Ankara ıilosu da ikmal edil -
mi§ ve bunların testim. muamelesine 
baılaıunıştır. Derincede mevcut olan 
bujday ambarının da 10 b in ton za. 
bire iıtiap edecek tekilde b ir silo ha 
line konmasına ailo komisyonunca ka 
rar verilınitlir. Bu İnşaat altı buçuk 
ayda ikmal edilmek şartile 258 b in li
raya ihale edilmiştir. 

Sovyetler incir aldı 
Aldığımız malümata göre Sovyet • 

ler son hafta zarfında iz.mir piyasasın 
dan 100 bin kilo incir almıtlardır. Di 
ğer taraftan şehrimizdeki Sovyet me
nabiinden bildirildiğine göre 5-yet 
ler lzmirde yeni mübayaata hazırlan 
maktadırlar. 

Kota ithal edilen ~azina 
bonoları 

Bor"' v~ Osmanlı Bankast Komiser
liğinden : 

1934 bütçe kanununun dördüncü 
maddesile ihrAcına selahiyet verilmit o
lan bir sene udeli ve yüzde 5 1/ 2 faiz. 
li hRZine bonclan Maliye Vekaletinin 
G-9-1934 tarlııli tahriratı mucibince 
10-9-1934 tarihinden itibaren Borsa k~ 
tuna ithal edilmi,tir. 

Bir tavzih 
Evvelki gün uyutturucu maddeler 

inhisar idaresinden gazetemize gön • 
derilen bir tezkerede Morino Z. Zanet
ti namında bir tahsın kendisini ltal • 
yada mezkôr idarenin mümessili ola
rak tanıttıiı ve bir takım teklifatta 
bulunduğu bildiriliyor, bu namda bir 
JAlıısla idarenin alakası olmadıiı kay 
dediliyordu. Bu tezkerenin bir ....-etİ· 
ni efkirı umumiyenin ittilaına arzet .. 
mit olmak için aynen gazetemize &'ea 
çirirken ''bir .. hte pilimeuil,, aer lev
hasını ilave etm4tilı. Bu yazı bir isim 
benzerliği dolayıaile IUİ tefehhümü mu 
cip olmutlur. Birinci Vakıf Hanında 
17 • 18 numarada mukim Mario C. 
Zanetti Efendi ile gazeteye dercetti
ğimiz yazının bir alikaıı olmadıjlnı 
tavzih ederiz. Dün inhisar idare.in • 
den de bu hususta atideki tavzihi al
dık. Ottu da aynen dercediyoruz: 

Türkiye Cumhuriyeti Uyuıtarucu 
Maddeler lnhiaar ldareainden: 

10.9.1934 tarihli nü•hanızda inli • 
tar eden ilanla Mario Z. Zanetti na
mında bir ıahaın idaremizle ali.kası 
olmadığı ilin edilmitti. 

Mezkür ilanın başlığında dercedi • 
len (bir ıahte mümeuil) kaydının 
idaremiz tarafmdan gönderilen ilan • 
da mezkür bulunmadığı ve ilan muh
teviyatının bir inci Vakıf hanında 17-
18 No. da mukim Mario C. Zanetti 
Efendiye taallüku olmadığı tavzihan 
iliın olunur .. 

--o-

Roma b;!yük elçimiz 
Roma büyük elçimiz Hüseyin Ra

ıııp Bey dün Ankaradan tehrimize 
gelmittir. Hüseyin Ragıp Bey yakın • 
da vazifesine gidecektir. 

O~küdar Tramuay firlıetinin Kadıköy ve SaaJiye lıathna i"etmek 
üzere birkaç gün evvel getirltiii elli.er Jn,ililı yeni tramoay arabalan 
ambalajdan fıkanltnıflardır. Tramvaylar ortadan kapılıdır ve basamok 
ları otomatik olarak afllıp lıapanm alttadır. 

~~~~~~------~~~~~~ -
BELEDIY EDE t POLiSTE 

Boru fabrikası Balkondan 
inşası Aşağı 

--<>-

Fabrika memleket ihtiya
cını karşılayabilecektir 

Hükümet, bir boru fabrikası tesİ· 
•İ için belediyeye müsaade ebnitti. Be 
lediye bu huıuıta hazırlıklara baıla
mııtır. Fabrikanın Karaağaçta me:ı • 
baha yanında tesisi çok muhtemel • 
dir. Fabrika evvela yalnız lstanbul 
belediyesinin, sonra, bütün Türkiye 
belediyelerinin yurt ihtiyacJDJ temin 
edecektir. lleride fabrikanın tekenı • 
mü! ettirilerek bütün memleket ihti
yacına karıılık verir bir hale getiril
me8İ de mutaıavverdjr. 

Taksi11deki elektrik sutunları 
Cumhuriyetin onuncu yıldönümiin

de belediye Taksim abidesi etrafına 
elektrik tesisatı yaptırmıf, direkler 
dilrmiıti. Bu direkler yağmurların te· 
•İrile çürü.meğe hatladığı ;çin tesisat 
aökülm\iltür. Maamalih, teaUatm ye· 
rinde kalması için Şehir Mecliııi ka • 
rar verdiğinden, resmi günlerde di • 
rekler yerlerine konarak, tenvirat le 
min olunacakbr. 

Tarihi kıymettaki binaların 
muhafaza tedbirleri 

Şehrimizdeki tarihi kıymeti h aiz 
b inalann hüsnü muhafazası ve bun • 
!arın tamiri için belediye ile müzeler 
.idare.i mÜf't~k 'biı- çaJışma programı 
teıbit etmitlerdir. Şehrimizde, böyle 

ihtiyar bir kadın müvaze
nesini kaybederek düştü 

Beyoğlunda Macar caddesinde Y o 
ğurthane apartımamnda oturan 85 
yatlarında Madam Marika halkonda 
dururken miivazeneııini kaybetmiJ "e 
sokağa yuvarlanmıftır. Bu sukut neti· 
cesinde, zavallı kadıncağızın kolu kı· 
nlmıt ve muhtelif yerlerinden yara • 
lanmıtlır. Madam Marika derhal haa
tahaneye kaldırılmıı -ve tedavi altına 
almmııtır. 

Kavga 
Mercanda Ali Pa;ıa hanında olu • 

ran bekçi Murtaza ile arkadatı Ali 
araamda bir oda mcseJe.inden çıkan 
ka.Tga neticesinde Mürteza bqından 
yaralanmı§lır. 

Çakı ile cerh 
ETVeliN gece , Tahtakalede bir 

cerh bildiaesi ohnuıtur: T ahtakalenin 
Nalburlar caddesinde 4 numaralı dük 
kanda oturan Şevki, ehemmiyetsiz 
bir hadise dolay11ile çıkan ihtilaf ne
ticesinde hammal Atını tarafından ça 
kı ile yaralanmıttır. Zabıta tahkikata 
ha!lamııtır. 

tarihi hinalarm bir kıamı bO§ olduğu 
için çabuk harap olmaktadır. Beledi
ye bu gibi bina.lan istimlak edecek • 
tir. 

Mübadele komisyonu bir 
ay sonra dağılıyor 

Mevcut dosyaların nereye ve ne suretle 
teslim edileceği düşünülüyor 

EYVelce de yazdığnıız veçhile muh
telit mübadele komisyonu teırinievn • 
lin 18 inci gününden itibaren , Tiir .. 
kiye ile Yunanistan arasında. yapılan 
...., itilafname mucibince, faaliyetine 
nihayet verecektir. 

Bu sebeple komiıyon l11'tıl< tasfiye 
devresine girmiı bulunuyor. Türk ve 
Yunan heyeti mura.bhasalan tarafın • 
dan timdiye kadar halledilmıeyip te 
bitaraf azanın hakemliğine havale edil
miı olan meseleler birer biıter karanı 
bailanuak Türk ve Yuruıı:ıı heyd.l•ine 
bildirilmektedir • 

Bitaraf aza ahiren yedi prensip ihti
Jaiı hald.1nda kıırwlanm nrmişlerdir. 
Bu kararlar bugün Türk ve YWUU> he
yetlerine bildit·ilecektir • 

Komiiyonun kapanma günleri yak
laıt:ıkça, memurlarm faaliydini hep 
muallikta kalmıt olan işlerin bul'ıye • 
sine hasretmeleri l&zım celmelrtedir. 
Komisyon liğvedilince, mıJak iadeai 
gibi muallakta kalnuı olan meseleler i
çin alikadarlar, Tiirkiyede Türk mah· 
kemelerine, Yunaniatanda Yunan mah
kemelerine müracaat edettfdentir. 

MııMı:eme hükümleri. mevcut dosya· 
lara n komioyoDU11 ıim8ye ı..clar Ter· 
mİJ olduiu preıuip k ...... ı.n ile itilaf. 
nameler ııiıkimına istinat ecleceiinclen, 
k<ımi.yon kapa urken mevcut doayala
nn nereye Te ne suretle teslim edile
ceii mesel .. i diifiinülmektecllr • 

1 
Komioyonda Türk ve Ywıan heyet· 

!erinin elinde Türk ve Yunan hükii • 
metlerini ve sonra komisy9n umumi 
katipliğinin elinde de iki hükiimetten 
maada milletler cemiyetini ali.kadar e
den birçok doıyalar mevcuttur • 

Bu do•yalarm hangi makama ve ne 
ı.uretle devredileceği hakkında yakın • 
da hiikümetlerce bir karar verilecektir. 
Yunan heyeti murahhasası reisi Möıyö 
Foka.s bu mesele haklnocla Yunan hü
kiimetile temas etmek üzere yakında A· 
tinaya gidecektir . 

Komisyonu,n liğvı üzerine t8ndi • 
ye kadar metruk mallraın meydana çı
karılmasmda hizmeti görillmü1 olan 
Türk memurlarına da Maliye vek&le
tince tazminat verileceği hakkında ve
rilen h..ber, dün yaptığımız tahkikata 
ıröre teeyyüt etmemektedir. 

Ecnebi murahhaslar için 
23 eyliilde fehrimizde topl•nacak 

beynelmilel parlamentolar k.ongTeline 
ittim edecek ( 300) Ü mütecaviz ec
nebi murahhasın, burada kalacakları 
müddet içinde ote.IJerde tenzilatlı bir 
ıel<ilde yatıp kallımalan için lıelediye 
te1etıbüsatta buhmmuıtur • 

Otellerde yüzde 30 • 50 anııınula 
bir tenzili.t yaptmlmııtır. Murahhas· 
lar, ıebrinmin ıayam temqa yerlerini 
de gezeceklenlir. Belediye bunun için 
aynca tertlbat almıytır. 

(H. Atilla Çavuf) un e.eri ba,lıklı yazıda bahsedilen piyesi temail eden 
lerle piyeıte n bir sahne. 

MAHKEMELERDE 

1 Birölümün 
Sebebi aranıyor 
Bir kadın mezardan çıka
rıldı. Mori• gönderildi 

Bundan bir hafta evvel tehrimizde
ki hus.U'Sİ hastanelerden birisinde yapı
lan bir ameliyat üzerine dün adliyeye 
bir müracaat yapılmııtır • 

Hadise ıudur: 
Bwıclan bir haita evv~ Ordu eıra

fmdan Vahit Beyin zevcesi Şaz.iment 
hanını Ordudan gelmit ve 1.ıanbulda
ki hosoıi hastanelerden biriıine yal· 
m1fhr. 

O pn doktor lıadmcaiı<u mua:yene 
etmit Te ameliyat yapma lazım geldi
ğini bilciinniıtir • 

Bımuq üzerine ameliyat pazarlığı 

da yapıllJUt ve 325 liraya •J'lfıulım>t· 
tur. Şuiment hanıma ameliyat yapıl • 
mq, falrat bdmcağız ameliyat pnü 
ile müteakip ciinlerini büyük bil- bay
gııılılr j,çi1lde aesinniı1ir • 

Nihayet doktorlar ;;aziment hanıma 
t•rmıra yapmıılar, an.c,k üç gün fazla 
Yll!"Yabilmeoine yardmı etmiılerc!W. 

Fakat kadın ölmüftiir. B- üze
rine Vah.it Bey müteb .. sıı "'*torbıra 
müracaat etmiı ve kadmcağızın amel>. 
yat esnasında zehirlendiğine kani ol • 
muıtur. 

Vahit Bey adliyeye miiracaat etti
ğinclen ceset mezardan çıl<anlmıt Ye 

morga gönderihniıtir • 
Şaziment hanamn cenue merasi

minde bulunanlar bu feci vaziyete ye
ni bir feY daha ilive etmdrtedirler: 
o ela hastanenin yaptığı bir hareket
tir .. 

Cenazede bulunan bahriye kayına. 
kaım müteliait Feıımi Bey bunu izah ;.. 
çin diyor ki: 

- c .. nazeyi almalı: için hastaneye 
ıitt.ion. Bu esnada kartıma elinde he
uıp pmlası ile 1-ino çıktı. Heuıp 
pudası ödenmediği takdjrde cenaze • 
nin çıkanlarnıyacağını söyledi.,, 

Sılılıiye müdüriyeti de bu mesele 
h .. londa talıkikata lıqlaını§hr. 

Polise hakaret 
Polise hakaretten suçlu Abdülka

dir efendinin ımıiıak-U.e dün de • 
vam edilmiıtir • 

Dünkü celsede polis Nazım ve Ce
mal Beyler ıabit olarak clinleruniıte.. • 
dir. Şahitle.- Abdülkadir efeadiDİD po. 
lise hakaret ı>ttiğinj söylemiılerdir • 

Müddeiumumi evrakı mütalea et • 
mek istediğinden muhakeme tehir edil
miştir • 

MAARiFTE 

Yeni asistanlar 
Talimatnamesi 

Asiıtanlar iki kısma 
tefrik ediliyorlar 

Univenite yeni aaatanlar talimat 
namesi hazırla11D11J ve veki.lete gön • 
derilmi§!İr. Yeni talimatnameye göre 
a•iatanlar iki kısma ayrılmaktadır: 
Asistan Te bq asistan. Bundan baılra 
Avrupa Universitelerinde olduğu gi • 
bi, bir de fahri aaiıtanlık vardır. Ye
ni tayin edilecek asistanlar UniverA
te rektörü tarafından kabul edilecek, 
bir tamıma meraaimi yapılacaktır. 

Üniversitede toplantı 
Dün öğleden sonra, fakülte dekan 

lannın iıtirakile rektör Cenıil Beyin 
riyasetinde bir toplantı yapılnnJtır. 
Bu toplantıda yeni der• senesi ha2.ll' • 
lıkları gÖrütülınüt, bazı tetbirler a • 
lınınaaı kararlattırılDU§tır. 

ilk mekteplerde okutulacak 
kitaplar 

Bu sene ilk mekteplerde okutula
cak kitapların liateu Maarif idaresi • 
ne bildirilmiıtir. Mektep idareleri, bu 
kitaplar haricinde olan ktapları seç~ 
miyeceklerdir. Kitap isimleri li•teler 
halinde mekteplere yollanmıfbr. 

Kadirıa talebe yıırd1t açılıyor 
Bir müddettenberi tamir edilmek • 

le olan Kadirıra Talebe yurdu 1 Tet
rinievvelde açılacaktır. Yurda, nizam 
nameye tamamen uygun vaziyette ta 
)ebeler almacakbr. Evvela Universi • 
te talelıesi, imkan kalır.. liae bılel>e 
leri alınacaktır. 

Onivırsiteye yeni talebe nasıl 
alınacak? 

Univenitenin yeni talebe kayıt ve 
kabul talimatnamesi hazırlanmıı ve 
Vekalete gönderilmiıtir. Yeni talimat 
namede birçok yenilikler vardır. Ev
velce talebe mensup olduğu fa külte 
dekanlan tarafından kabul edilirken, 
timdi, Univer5İte rektörü tarafından 
kabul edilecektir.Rektör, yeni kaydo
lacak talebeye, Universille talebeliii 
nin yüksek ıeref ve meıuliyetini teb • 
liğ edecektir. Senede bini mütecaviz 
talebe Universite fakültelerine kaydo 
lunmaktadır. Rektör, bu talebelerin 
hepsini ayrı ayrı görecektir. 

--o--
Gümrük komiıyoncuları 

toplanacak 
Gümrük komisyoncular birliği he· 

yeti umunıiy.,,.; bugünlerde toplana • 
caktır. Buna sebep birlik heyeti ida
resinden birçoklarının çekilmek için 
müracaatta bulunmalarıdır. 

' • -
J Günü~ı 1 ~.,., 

jAvcılığı tamim edelim• 
Avcılık cet/erimizin sanatidir. 

Biz silah kullanmasını onlardan 
öğrendik. Silah bizim arkada~ı • 
mız ve dostumuzdur. Muvallakı • 
yet/erimizin birçoğunu bu dostu • 
muza medyunuz. Onan için mem
leketimizde avcılığı yani silah kul 
lanmayı ne~ir ve tamim etmek ça
relerini aramamız liizımclır. Bunur. 
biz.im için birçok cihetlerden e -
hemmiyeti vardır: 

1 - Avcılık umumi sıhhat üze
rinde mühim bir amildir. Fazla yol 
yürümek, sabahleyin erkenden 
kalkmak, temiz hava almak, bir İn 
san için a:ı faicleler mi temin eder? 
Avcılık merakı sayesinde birçok 
g~lerimiz, ıehrin gürültiilii, ko
kulu, kirli havalannJan kurtula • 
caklar, ııe dağların temiz havaai
le ciğ~erini temizlemek imkiını • 
m hulabileceklerdir • 

2 - Aı>cılığın askeri terbiye 
noldai nazarından da ehemmiyeti 
büyüktür. Viicadün bu tekilde ter 
biyesi, ailiih kullanmanın halk Ma 
sında da tamimi, bir memlelıetin 
ihtiyat kuvvetlerini takviye husu · 
aunJa bir mevki ifgal eder. Vakıa 
çille ile, mavzer arasında fark 
çoktur. Fakat nihayet ikisi de ai • 
lahtır. Ni~ancılık her ikisinde de 
aynidir. Diğer taraftan birçok kim 
selerin iştirakile yapılacak sürgün 
avlwının "disiplin" i tamim itiba
rile ifa edeceği hizmet istiskar e
dilebilir mi? 

3 - Avcılığın iktısadi hayat Ü· 
zerinde tesirleri büyüktür. Çünkü 
avcıların vurclakları avlar, külli • 
yetli mikdarda piyasaya arzedile
cek ve el fiyatlarını düfiirecektir. 
Et fiyatları ise hayat pahası ü:ı:erin 
de mühim bir iimildir. Eğer av et
leri piyasaya çıkarılmasa bile, arı
cıların vurdukları hayvanları is -
tihliik etmeleri gene et fiyatlarının 
diifmeai için mühim bir sebeptir. 

4 - Diğer taraftan devletin va
ridah noktai nazarından da avnlı
ğı tamim etmemiz lazımdır. Çün
kü bizim memleketimi;;ı gibi avı 
bol ııe mütenevvi olan bir yerele, 
mıcıların lazlalapnasile devletin 
bunlardan alacağı rüsum muhak • 
kak ki yüluelecelıtir. Fakat maat
teessüf bu riiaum aon ıenelerde 
gittikçe azalmaktadır. Elim ":ule 
mevcut olan istatistiklere bir ba • 
kalım: 1926 dan 1931 senesine ka 
dar bu tahailiit mütemadiyen düş
mü1tür. 1926 da kara ııe deniz hay 
vanları avcılığınclan tahsil edilen 
resim 196 bin lira iken 1927 ele 
712 bine, 1928 de 695 bine, 1929 
da 630 bine, 1930 da 497 bine, 
1931 de 481 bine inmiştir. 

Görülüyor ki mütemadi bir su . 
kat vardır. Halbuki diğer birçok 
memleketlerde yalmz kara hayvan 
lan avcılığından alınan re.imler 
milyonlarca liraya baliğ olmakta · 
dır. 

Mesela Fransada 1884 ten sonra 
ihdas edilen av rahsatiyesi ıuulü 
Fraıuaya mühim menafi temin et
mi,tir. Ve o :ıamanclanberi müte
madiyen artmaktadır. Bizdeki aa
imi sukuta mukabil orada Jaimi 
bir terli vardır. 1924 deki tahailiıt 
54 milyon lranlı. iken bu mikdar 
1931 seneainde 11 milyon lranka, 
yani 6.035.00Q Türk lirasına baliğ 
olmUJtur. Ve bu varidat yalnı;ı lıa 
ra hayvanları ruhsatiyesinden le· 
min edilmiftir. Halbuki bu tarih • 
te bizdeki 481,000 lira lahailiıt i
finde Jenu hayvanları aııı resim
leri de dahildir. 

V iilııa F ransamn nülıuile bi:ı:im 
nülunımaz arasında esaslı farklar 
vardır. Fakat ıuna dikkat etmek 
lazımclır ki Franıamn nüfusu müs 
tekarclır ve ona rağmen haaılat 

artmaktadır. Bizim nülıısıımu:ı iae 
daimi bir terakki halindedir ve 
bana rağmen av riiaumu hlialah 
Jü,mektedir. 

Bütün bu esallı dört noktaya di 
ğer tali miiliihazalar da ilave edi
lebilir. Onun için avcılığı memle • 
kette nesir ve tamim etmek bizim 
için her 'cihetten çok ehemmiyet -
lidir. 

Mümtaz FAiK 

Amerikalıların bizden 
istediği tazminat 

Umumi harp esnasında mallan mü 
aadere edilmit olan Amer ka Birle • 
tik hükUmetler tebaasının zarar ve 
ziyanlannın tazmini için Amerika te
baasının taleplerini tetkik etmekte o· 
lan muhtelit komisyon dünde toplan
mıştır. Komisyon Türkiye namına 
muhtelit mübadele komiıyonu Türk 
murahhas heyeti reisi vekili Esat Bey .. 
le Amerika namına Mister Nielıı,en • 
den mürekkeptir. Kom;ayon dünkü 
toplantısında yüksek tazminat iate • 
yenlerin dosyaalrının yeniden tetki • 
kine karar vermiştir. 



• 
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Otomobille Avrupada 
9000 kilometro 

Alman_l/a' da seyrisef er talimatını 
öğrenmek bir 

fakülte bitirmek kadar zor! 
Meçhul askerin abidesi • Çalııan Almanya • 

•okak ortasında bir sefer dersi 
Berlinde geçirdiğimiz haftanın 

intibaları çok dağınıktır. Nüfusu 
dört milyonu geçen bu ,ehri ilk 
defa ziyaret eden bir seyyah, ka
labalıktan ıeraemle,ir. Bilhassa 
bizim gibi kalabalık sokaklarda 
kendi arabasile seyahat etmek i.
teyenler ilk günlerde adeta aptal
latır. Berlin gibi, büyük tehirle
rin seyrüsefer inde intizam temin 
etmek çok mütkül bir meseledir. 
Bunun için gerek otomobil süren

' ler, gerek yaya yürüyenler yüz bir 
kaideye tabidirler. Bu kaidelerin 
bazıları her büyük Avrupa şeh· 
rinde aynidir. Mesela yolun ba

. 'ında kırmızı bir fener gördüğü-
: nüz zaman durlllak lazımdır. Fe· 
ner yetil renkte yandığı zaman
dır ki hareket edebilirsiniz. Fa· 
kat her tehrin kendine göre bir 
takım kaideleri vardır. Ve bu ka
ideler de hiç bir Avrupa payitah
tında Berlinde olduğu kadar çok 
ve karışık değildir. Almanlar di
siplini severler. Yürümek, araba- 1 

yı yürütmek, hatta yemek içmek, 
\.uyumak, uykudan kalkımak disip
line tabidir. Bir çok şehirlerde 
seyrüıofer için kaideler vazedilir 
ar.Qma tatbik edilmez. Berlinde 
her kaidenin en ufak tefer~üatı
na kadar tatbiki lazımdır. Bu, 
cidden Almanların en kuvvetli 
taraflarından biridir. 

Hususi otomobil ve taksi dai
ma yolun sağında ve ön tarafı da 
sağa dofru har~ete hazır bir 
halde durur. Hareket edileceği 
ıı:aman behemehal kolun dı,an u
zanması lazımıiır. Bir gün otelin 
önünde duran arabamızı tahrik 
ediyorken, kolumuzu dıtan çı
kardık. Hareket eder etmez bizi 
-uzaktan seyreden seyrisefer me-
. muru derhal bütün aeyriseferi 
durdurttu ve yanımıza gelerek ko
lun nasıl uzanması lazımgeldiğini 
gösterdi. Alman askerleri kaz yü
rüyütü yaptıkları zaman bacak
larını nasıl atarlarsa, kol da par
mak uçlarına kadar dimdik, öyle 
atılacak. Bize bu kol uzatmak ta
limini yaparken, dört taraftan ne
hir halinde akıp gelen otomobil
ler de durmuşlar ders öğrenmemi
zi bekyilorlardı. Hiç kimse ıabıf" 
sızlanmıyordu. 

Bundan sonra artık kolumuzu 
kaideye uygun tekilde dıtarı çı
karıyorduk. Fakat seyrisefer kai
deleri bununla bitmiyor. Bir de
fa timdi unutuğum diğer bir kai· 
deye riayet etmediğimizden bir 
ıeyriaefer memurundan azar ye· 
dik. Memur: 

- Yabancı olmasaydınız ceza 
verirdiniz, dedi. 

Şunu söyleyim ki Berlin ıeyri
sefer memurları ve polisler ya
bancılara karşı çok müıamahalı
dırlar. Seyrüsefer kaidelerinin en 

mütkülü, bir taraflı yollardır. 
Her tehirde yalnız bir taraftan 
gidilen yollar vardır. Bu yolların 
üstü de ilaretlidir. Fakat ita ret 
görülmiyerek hu yollara yanlış ta
raftan girildiği zaman, en müş
kül bir vaziyette kalınıyor. Ma
faza sahipleri, sokakta yürüyen 
insanlar, "Nereye? Olmaz. Ge
ri dön." diye bağırırlar. insan bu 
yoldan geri dönünceye kadar ne 
yapacağını taşırır. Her hald.e Ber
linde otomobil ile dolatmamızın 
en kısa intibaı tudur ki, seyyah 
büyük tehirlerde kendi huıuıi a
rabası yerine, taksi veya otobüs 
ile dolatırsa daha ziyade rahat 
eder. 

Berlin tehri temiz, güzel ve 
muntazam bir tehirdir. Hüküm
darlrk zamanlarını hatırlatan Pots
dam kasabası büyük Bıırlinin bir 
parçaaı olmuttur. Potsdam'da bü
yük Frederick tarafından yapı· 
lan Sansouci sarayını ve yeni &a· 
rayı gezdik. imparator ikinci 
Wilhelm senenin bazı aylarınd·a 
yeni sarayda ikamet ediyormuf. 
Berlin saraylarını dolatmak Ho
henzollem hanedanının hususi 
hayatlarına nüfuz etmektir. Şu 
sarayı Büyük Frederick yaptırdı. 
Şu odada yatıyordu. Bu odada 
Maria Theresa aleyhine harbe 
karar verdi. Bu odada filan met
reıile yatamıftı. Bir çok Wilhelm· 
ler, frederick'ler, Frederick Wil
helmler, ve Wilhelm Frederikler. 
Hohenzollern hanedanına men
sup kralların ve prenslerin isimle
ri bu iki İsmin muhtelif kombine
zonlarından ibarettir. işte son im
parator ikinci Wilhelm'in Berlin
de ikamet ettiği ıaray. İtte impa
ratorun nutkunu söylediği balkon. 
Berlin halkı bu nutku çılgınca al
kıtlamış. Sonra bağıra bağıra cep
helere gitmitler. Belki de bunla
rın hiç biri dönmedi. itte İkinci 
Wilhelm'in çalıttığı oda. Sabık 
imparatorun aandalyaaı bir eğer
den ibarettir. Büyük harpte hare
ketlerin münakaşa edildiği bir sa· 
lon vardır ki bu salonda maruf 
Almaft jenerallerinin yağlı boya 
reı:imleri asılmıttır. Bir çok Al
manlarla beraber bize sarayı do
lattıran üniformalı bir memur bu 
jenerallerden birinin önünde dur
du: 

- itte dedi, büyük haı bin pla
nını hazırlayan jeneral Şiflen. 
Belçikadan geçerek ilk yumrukta 
Fransayı, ikinci yumrukta da Rua
yayı mağlup etmek gayesini is
tihdaf eden büyük planı bu jene
ral hazırlamıştı. 

Bütün Almanlar bu jeneralin 
resmini daha yakından görmek i
çin yaklattıkları bir sırada , me
mur, her kelime üstünde aza-
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ATEŞ BÖCEKLERi 
Yazan: Nezihe MUHİDDiN 

Necat ınıhlanmıt gibi bakıyor
du. lçeriki odadan gelen hırıltılar
ziyadeletmitti. Sabriye hanım saç
larını yolarak oğlunun koluna sa
rıldı .. 

- Necat fİmdi ben de bayılaca· 
ğmı.. Kot Niyazi beylere haber 
ver. Dostluk bugünlerde belli olur. 

Necat gayri iradi sokağa fırla
dı. Aradan bet dakika geçmemit
ti ki merdivenlerde ayak pıtırdıla
rı peyda oldu. Evvela içeri Hacer 
girdi. Arkasından annesi onu ta
kip etti. Bir dakika sonra da Niya
zi bey göründü. Sabriye hanım es
ki komfuıunu görünce ağlamaktan 
katılarak boynuna atıldı. Vücudu 
zangır zangır titriyordu. Necat bir 
köteye büzülüp kalmıştı. Niyazi 
bey afal afal sahneye bakıyordu. 

Hacer ciddi ve soğuk kanlı kısa 
bir talimat verdi: 

- Anne ren Sabriye hamının bel 
kemiğine, bileklerine kolonya ile 
aşağıdan yukarı masaj yap .. Baba 
sen de hiç durma! doktor Ata be
yin evine lrot hemen al getir. Ne-

cat sen de bana yardım et!.. 
Genç kız bir kumandan ciddiyet

le bu seri emirleri verdikten son
ra tecrübeli bir hastabakıcı ciddi
yetile hastanın odasına doğru yürü
dü. Necat bi r kaç saat evvel istih
faf ettiği bu İptidai terbiyeli kızı 
bir emirber mutavaatile takip etti. 

Hacer bilgi'i bir çehrenin vekari
le hastanın ba,ucuna koştu. O ka- 1 

dar hafif ve meharetli yürümüftÜ 1 

ki ayaklarının pıtırdısı bile duyul- 1 
madr. Uzunca temiz ve beyaz ge- j 
celik entarisi onu, bir hastabakıcı- 1 

ya benzei:iyordu. Odanın kötesin- ' 
deki mangal üzerinde büyük bir 
ibrikte fıkırdayan su ile hastaya 
evvela ılık bir lavman yaptı. Has
tanın ağırla,an vücudunu pek güç
lükle Necatla beraber kaldırdı. Bu 
itten sonra genç adam babasını ar
kasından tutarak Hacerin hemen 
hazırladığı sıcak banyoya ayakları
nı daldırdılar. Bu ameliyelerden 
sonra ihtiyar mübatir biraz rahat
lamıta benziyordu. Deminki hırıl
tılar, yorgun iniltiler haline gel-

-Fakat, dedi, bu plan maale- ._ __ Ö_· ~-jı"_lı_·1!'_i_z_le ___ - Mi'#A.I!'; a; 
sef tatbik edilemedi. _ !!!!!!!!I!!!!!! 

Bu saraydan çıktıktan sonra kar Gürültuden Bir avcı! lltiltiy~t 
fıda büyük harpte ölen askerler Bir avcı ahbabım vardır ııık sık 
namına dikilen abideye girdik. kurtulduksada... züğürtlükten şikayet eder. Geçen 

Asmı umdeti " MiLLiYET" ti•· 

Her memlekette olduğu gi.bi, Ber- Gürültü var ..• Gürütlü var .. dedik. gün rastladım. Kıyafet avcı kıyafe· 1 
!indeki abidede meçhul bir asker Gürültüye karfl savtıf açıldı. Gün- ti .• Yalnız omuzunda tüfeği eksik .• 
için dikilmittir. Tattan yapılmıt düz sekizden önce, gece sekizden - Ne o hazret ,dedim, avlanma
baait bir oda. Ortada meçhul bir •onra gürültülü sesler çıkarmak ğa mı? 

""°'ABONE OCRETLERlı 
Türkiya için Hariç içio 

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

askerin mezarı. Bu oda tam meza yasak edildi. Eh d ··1 d . d'd 'd 
rın üstüne isabet eden yuvarlak - ··· egı se e şım 1 en 1 

• ı 
12 H • o o • o o • 14 - 28 - ~ 
-- d Gelen ••rak aeri ..-erilmeı:.- Miidd• 

Şimdi oh, bt11ımız dinç •.. Kulak- man yapıyorum. Uskumru köyüne I 
bir delikten ıtık alıyor. Şimdiye farımız dinr! Yalnız genzimizin ne- b ld ·· ··1 • • • b 1 
kadar bu derece basit bir abide " 1 ırcın suru erı ınmege af amış .• 

ıeçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gaset• •• 
matbaaya ait itler için müdiri7ete ın~r•• 
caat edilir. Gazetemiz illnların mes'uh1 .. 
tini kabul etmeı:. ler çektiğini soran yok. Sordum: 

görmemittik. Fakat bu sıulelik için lstanbulun öyle köşebucağı var - Epeyce av öldürebiliyor mu· 
de bir ulviyet vardı.Bir mezar,tek ki, burun tıkanmadan geçilmez. sun bari? 
bir askerin mezarı, fakat hangi as- Süprüntüler, dağ gibi üstüııte yığıl- Güldii: 
ker? Büyük harpte Alman:ra na • mış. Sineklerin bini kalkar, bini - Bir kere av, öldürülmez. Yu-

YENi NEŞRiYAT 

Kültür 
mma canını feda etmit milyonlar- konar. rulur! 
la askerin her biri olabilir. Bina· Karp••• kabug"una basmadan a. P k k k ld • · • 

lzmi•de çıkmakta olan "Kültür,, ıneC' 
muaunın 21 inci sayısı bir çok mekale ' 
le•le intiıar etmiıtir. ,... 

~ e uru sı ı avcı o ugunu ıyı 
enaleyh bir asker amma, canını fe dım atılmaz. bildiğim için lafının altında kalma-
da eden her asker ... Vatan uğurun Gürültüyü yalnız kulaklanmız dım: ZA Yl - 2455 •İci! numaralı araba<' 

ehliyetnamemi ~ay; ettim. Y eniıini çıi
karacağımdan hükmü yoktur. Hasan ° 
lu Ahmet. (2479) 

da canlarını veren askerler daima duyuyordu. Bu pislikleri iae, hem A d b' ld 
herkes tarafındar.. hürmetle yi.dedi - ma, •en av a ır fey Ö ürü-
1 B hul k 

d gözlerimizle görüyor, hem burnu- yorsun?. 
ir. u meç aı erin mezarı a muzla kokluyoruz. Bir fok evlerin - Ne öldürüyorum? 

daima çiçek yığınlarile gömülmüt önünde, öbek öbek, yığın yığın çöp - Vaktini! .• 
tür. Berlini ziyaret eden heyetler bu tenekeleri .. Kıyılarımızda, ölmüf Hazır cevaplığı vardır, hemen Deniz yolıar raya birer çelenk koymağı vazife kedi, köpek, :rıçan lefleri .. Ayakyo- yamalı pantalonunu gösterdi: 
bilirler. O gün bırakılan çelenk· lu gibi kullanılan çavut (1) diple· - Biz vakitlerimizi öldürmüyo- iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprüba!' 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzad• 

ler arasında lngiliz, Fransız, Ame y k' l rinde amonyak kokuımndan göz- ruz. a ıt er, bizi öldürüyor! .. 
rikalı gibi eski dütman memleket- ler yafarır. Kulak MiSAFiRi 
!erine ait heyetlerin çelenkleri de istediğiniz kadar 1 

vardı. Biz orada iken bir Macar _ Burası efeklerindir, cliye ba· 
talebe cemiyetinin heyeti geldi. 
Ve heyet reisi eski silah arkad~ 
ları namına mezarın ucuna bir çe 
lenk koydu. • 

Siya~et bahsine pek girmek iı • 
temiyorum. Fakat intibaıı::ı şudur 
ki harici siya,et meselesinde Al
manyad& d1'ar l,,.oiiz tebellür et· 
memi,tir. Biz Berline vardığımız 
zaman, her tarafta herkes ltalya 
dostluğundan bahsediyordu. İtal
ya ile Almanyanın Orta A\."-rapa -
da siyasetleri çarpıştığma göre bu 
vaziyet bize aykırı görüıımüttü. 
Fakat resmi ağızlaı·, ga:;:eteciler 
ltalyan dostluğuna ümit bağlamış· 
lar görünüyorlardı. Günün birin -
de Dollfuss öldürü verildi. ftaly<' 
Avusturya hududuna aaker yolla 
dı. Bunun üzerine derhal hava de 
jiişti. Ağızlar değİfti. ltalyanın as· 
la Almanya ile dost olamıyacağı 
ilan edildi. Mussolini'nin şahsı bi
le hücumlardan kurtulamadı. Da
hili siyaset meselesine gelince: 

• gırın. 
Kimııe dinlemez. E1ekliği, ıeve 

seve üzerine ar.ıp gelil', o çavutun 
dibini kirletir. 

içinde ytıfadığınız kend (2) in 
bu kadar pis olmasına bütün ıuçu, 
temizlik i,lerine bakanlara yüklet· : 
miyorum. Tutalım ki, tepeden tır- ! 
nağa hergün arıttılar. Biz, hergün J 

tepeden tırnağa kirlettikten son- j 
ra, bu arınmadan ne çıkar? ; 

Biraz da kendimiz temizliği öğ. • 
renelim, temizliği sevelim, ve pis
likten kaçınmasını bilelim .. . 

Gürültücü ltsanbultlan kolay kur ; 
tulduk. Ne yalan söy:t>yeyi.n>, pü ko 
kulu lstanbuldan o kadar kolaylık
la sıyrılabileceğimizi pek ummuyo
rum! 

M. SALA.HADDiN 

(1) Çavut ·-Duvar (2) Kent - şehir. 

Bugünkü program 
ISTNBUL: 
18.30: Fransn:ca ders , 19: Pli.le: netriyah. 

19ı3Q: Türk muıiki neıriyab: (Ekrem, Ruıen, 
Cevdet, Mustafa beJler1 ve Vecihe, Semiha 
ba.nmılar.) 21.20: Ajanı •• bor•a haberleri. 21 1 

30: Stxd:ro ca:ı: ve tanso orkestrası . 
223 Khz. V ARŞOV A ı345 m. 
19,15: Keman konseri. (piyano refalcatile.J 

19,45: Konferans. 20: Kahvehane muıikisi. -
Musahabe. 20,30: Konserin devamı. - 20,45: 
Muhtelif sözler. 21: Dajos Bela takımının pli_k .. 
lar. 21,45: Haberler 22: Chopin.iıı eeerlerinden 
mürekekp piyano konseri. 23: Rekli.m ve musi 
ki, 23,15: Dan• musikisi. 

545 Kh,. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,30: Musahabe. 20,05: Piyano konseri, 20, 

50: Stüdyodan operet temsili. 11N otae Kapita
ny,. 23,15: Siıan musikisi. 23,45: Opera orkes
tra••· 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. 
21: Haberler. 21,10: Saar 21,35: Milli neıri

yat, 22: "'Dut ı:aertlericlte Verwandtıchaft,, İ· 
simli musikili radyo temsili. 23: Haberelr. 
23,20: Musikili proıram arası. 24: Gece kon· 
seri. 

1 Askeri Tebliğler 

Şehit yetimlerini acele 
istiyoruz 

1 

Eminönü aıkerlik §ubesi reisliğin
den: 

Şabemizde kayıtlı ve Eminönü Mal
müdürlüiiinden maaılarıru almakta olan 
ıelhit yetimlerile beraber ıubemizden 
933 şene•i dahil ikramiyeler;ni alan 
ve Eminônü kazası dahilinde oturmak
ta olup on senelik maatlan verilerek 
hii1..Ümetle alacağı kesilen tehit yetiın
forinin dahi 15 teırinievvel 934 tarihi
ne kadar her ııi.in ş;ubemize gelerek 
kayxtlannı yaptırmaları lüzumu ilan 
olunur. 

--··~~~~------· DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

.C.lataıarayda Kanzlık eczahanesi 
karımnda Sahne ıokağında 3 numa

ralı apartımanda l numara. 

Jıl--- Han. Tel 22740 ___ , 

Bartın yoıu 
BURSA vapuru 13 Ey:ü~ 
PERŞEMBE 19 da Sirkeı:ı 
rıhtımından kalkacaktır. (5650 

Mersin sürat yo~c 
INEBOLU vapuru 14 Eylül 
CUMA 11 de Sirkeci rıhtunırı· 
dan kalkacak giditte lzmir, Arı· 
talya, Mersin' e. Dönütte bunla· 
ra ilaveten Alanya, Küllük, Ça·) 
nakkale'ye uğrayacaktır. (5651 

Trabzon Sürat 
Yolu 

CUMHURtYET vapuru 13 
Eylül PERŞEMBE 20 de 
Galata rıhtımından kalkacak· 
Giditte lnebolu, Samsun, Ordu, 

5603_,. ı Gireson, Trabzon, Rize, Hopa· 
---------------· I ya. Dönütte bunlara ilaveten fıı· br. Hafız Cemal i zar, Of, Polathane'ye uğrayacak 

ı tır. (5652) 
Dahiliye mütehasınsı 

Cumadan ba.tka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lıtanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 

Kandilli 38, Beylerbeyi 48 
5605 

'•------------~--
Ayvalık yolu 

ANTALYA vapuru 12 Ey· 
lül ÇARŞAMBA 19 da Sirke-~ 
rıhtımından kalkacaktır. ( 5638' 

6007 
......................... p 

S A R A Y (Eıki G!orya) 
ak,am: sineması 

Bu 

UNITED ARTIST'ln güzel ve büyült: filmi ve meşhur yıldıı 
DOUGLAS FAlRBANKS'ın temsili muht<şemi 

ASRi ROBENSON 
Şaheserlle yeni mevsimi açıyor. Gınç, cevnl ve müstehzi DOUGI.AS, bu 

filmde; 11çrayarak, kavga ederek ve nihayet muzaffer olarak Robenson'un 
asri macerasını yaşarıyor. . 

lliveten: Z E V C E M Miime11lllerl: L A U R E L ve H A R D )' 
Seanslar: 3 · 5 • 7 ve g da 

Propaganda nazırının yakınların • 
dan bir zat ile görüttük. Rusyada 
komünist rejiminin ilk senelerin • 
de bu rejime inananlar arasında 
ne kadar hararet varsa, Milli Sos· 
yalist fırkası mensupları arasında 
da ayni inan vardır. ltalya faşist• 
!erinin ve Moskova komünistleri • 
nin usullerini taklit etmek İıterl"r 
mit gibi bir kanaate vardık. Esa -
sen bu usuller de ıkomünistlerin 
icadı değil, onlar da Fransız büyük 
ihtilalinin Jakobinlerini taklit et
mitler. Bununla beraber, milletle. 
rin çahtmasr ile rejim meselesi a
rasında bir alaka yoktur. Alman -
ya çalıfıyor. lmperatorluk altında 
çalıtıyordu. W eimar kanunu esasi 
sinin kurduğu sistem altında çalış 
tı. Şimdi Hitler rejimi altında da 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
20: Radyo orkestrası. 20.20: Reklamlar. 20, 

30: Musahabe. 21: Jibilyanadan nakil. 23: Ha
berler. 23,15: Kahvehane musikisi. 24: Danı 
plikları. 

.._ .. Fiatlarda mllhim tenailat: 30 va 50, Liikı balkon 7) 

çalıtıyor. 
A. Ş. 

1 
Milliyet bu autunda İf ile iıçi iati· 
yenlere ta11G3lfut ediyor. lı ile iıçi 
iıtiyenler bir mektupla lı büro • 
mu~ müracaat etmelidirler. 

iş arayanlar 
Bir eczacı İf arıyor. Eczacı mekte

binden mezunum. Müsait fC .. 
nitle bir eczahanede çalrımak istiyo • 
rum. Eczacı mektebi, Niyazi Beyazıt. 

mitti. Aradan çok geçmeden Niyazi 
beyle beraber dotor yetitmitlerdi. 
ilk muayeneden sonra Ata bey has. 
tanın batucunda ıeıizce duran Ha
cerle yavafça konuştular. 

- Neler yaptınız? .. 
Hacer sade ve pürüzsüz dilile 

Şaban efendinin nasıl hastalanmı• 
olduğunu ve doktor yetişinceye ka
dar neler yapıldığını anlattı. 

Doktor memnuniyetle baJını sal
lıyordu: 

- Çok doğru ve fenni tedbirler 
yapmışsınız - dedi - sizi tebrik 
ederim küçük hanım .. Hiç hastaba
kıcılığı yaptınız mıydı? 

Hacerin mahcubiyet ve tevazu• 
dan gene yüzü kızarmıftı. Bir kaç 
saat evvel Necat, bu kızarmaları da 
bir nakiıe olarak dütünmüttü. 
Genç kız doktora cevap verdi: 

- Hastabakıcılığı yapmadım 
efendim .• Yalnız mektepte iken bu 
derslerin tatbikine çok ehemmiyet 
vernıittim .. Elimden geleni yap• 
tım .. 

Doktor takdirle bakıyordu: 
- Eeer hasta kurtulursa bayatı. 

nı ıizin tedbirlerinize med)'Un ola.. 
caktır. - dedi-

Reçeteıini yazıp bitirmitti. Onu 
Hacere uzatarak tavsiyelerine b..,. 
)adı.: 

- ""~·""'"" ""'~tlll\kll\ "'.!~t-·'"'~!J' .. 

686 Kbz. PRAC, 470 m. 
19.20: Almanca netrİJab. 19,55: Musahabe. 

20,10: Radyo popuriıi. 20,55: Konferans. 21,10: 
Brünodan naklen: Serenat konseri. 22: Popu· 
ler orkestra lconıeri. 23,30: Plak. 23,45: haber
ler (Fransızca.) 

592 Khz. ViYANA 507 m. : 
20. 10 Saat ayarı, haberler ..-esaire. 20,25 

Koro konseri, 21 Dolltusı'un bahraları (B•t· 
vekil Schuschniıs tarafından hitabe). Os· 
vald Kabasta'nın idaresinde konser, 22,45 
Holzer radyo orkestrası, 23tl() Son haberler, 
23.SO Konser'in devamı, 24,30 Dans musikisi. 

950 Khz. BRESLAU 3ı6 m. : 
20 En yeni pl.9.klar, 21 Haberler, 21,10 

Saar, 21,35 M..ili netriyat (Taıannile ve mu· 
ıikili), 23 Müsahabe, 23,20 Haberler, 23,45 
Dan• musikisi. 

ğını temin edemem .. Tehlike mev
cuttur. icap edenleri bizzat yap· 
manızı rica edeceğim... Haçların 
nasıl kullanılacağını anlattı. 

Sonra Necata dönerek: 
- Haydi delikanlı! - dedi - 1 

öyle kfütebek gibi pinekliyecek 
zaman değil .. Fırla bakalım .• Şu ı' 
reçeteyi hemen yaptırıp getir!.. Ne
cat, doktorun gitmek üzere olduğu· 
nu anladı, Hemen annesine koftu; 

- Doktora vizita vermek lazım. 
Para nerede - dedi -

Kadın hali. baygın bir halde idi. 
Oğlunun kulağına iğilerek cevap 1 

verdi: 
- Karyolanın altındaki yeşil 

çekmecede para var. Oradan al .. 
itte anahtarı .• 

Necat çekmeceyi buldu ve acele 
bir göz attıktan sonra, elini soktu. 
İçinde paraya kartı öyle mukave· 
met edilmez bir incizap vardı ki 
avucunun aldığı kadar almaktan 
kendini menedemedi. ! Bunları ce. 
bine yerlettirince hali, tavrı da bir· 
'denbire değitti. Yüzüne h~im bir 
ifade, yürüyüşüne iradeli bfr çe• 
viklik g!!ldi .• Bir aralık giyinmitti. 
Doktorla beraber çıktılar .• 

Elinde ilaçlarla avdet etti§i za. 
man tanyeri hafifçe ağarmıttı. Ha· 
ceri haııtcanın ba.tucunda buldu. llaç 
''"" vf"rildl. Aradan uzun zaman 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
O N Y O N S l G O R TA S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bili.fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 5601 

geçmedi, Şaban efendi ağır ve de- 1 hem dütünüyordu, Necatın bab~b~ 
rin bir uykuya daldı.. Hacer gene dar yakınında bulunmak,onun c 
güzel ve ihtimamlı yürüyütile mİn· aile metgul olmak, saf ruhunıı ~ , 
derin kenarında pinekliyen Neca- rin ve garip bir hazla doldurııy ıe 
tın yanına geldi: du. içinde Necata acıyan bir lı 1.' iti 

- Sen de .biraz istirahat et - vardı. Niçin acıyordu? Kall>1'.j, 
dedi - çoık yorgun görünüyor· hassas gözü, onun, pek meydan j(ll' 
sun?.. olan kusurlarını göremiyecek . ,e. 

- Evet .. Bu gece bir dakika bile dar hülyalarla dolu idi. Şuurıı /,_ıi· 
ıözlerimi yummadım. mutlaka, genç adamda bir çok ııtl' 

- öyle iae haydi yat.. Hastayı let ve meziy~t bulmak için çır~ eti 
ben beklerim.. yordu. Sevdiği insanı dünyanı 0 t&· 
Hacer, fedakarlığına tetekkür bile iyi, en faziletli bir yaradılıfl kilı~ 

etmeden, hatta muhtaç olduğu bir rak görmek ihtiyacile her ~~ ırıe1 
nazarla bile bakmadan bezgin ve arayıp yorulan kalbini ister ıs ;ese 
yorgun bir gerginlikle kalkıp git- bu nihai hükümle teselli et 
meğe hazırlanan genç adamın o- çalıtırdı: gli' 
muzlarını esmer elile ok91yarak: - Hissiyatını söylemiye~ vesr3t 

- Anlıyorum.. Çok üzülüyor- ' termiyen bir insan .. Tam bır e 
•un Necati. Fakat anneciğini dü· ve muamma!.. • ı;t1' 
tün. Sen de hasta olursan zavallı· Şimdi onu, istirahat etnıege g!ıi· 
cık çok bedbaht olur.. Hiç merak derirken gene kalbinin se~en ı;ııe' 
etme! İcap ederse ben seni kaldı· le üzülmemesi için titrenıış, ~eı!le 

rinde de ıstırap, elem, ve ına 1ı~t'· 
rmth~er sade ve ıevimll çehre- ait gölgeler aramıftı !.. HeY ııııfl~ 
ıile masum bir şefkat timsaline ben Genç kız aradıklannı bul~ın:e ,ol' 
ıı:lyordu. Temiz, berrak sesi, en katı Perde kenarlarından garıp bıı ırı3'. 
göğüsleri yumutatacak kadar kal-

1 
gunbir sabah ''ığı süzülen d ;çit1

1 

be hitap eden bir samimiyet ifade- , temi havalı hasta k~~~~ı;u:ii ıe1'' 
ıi id1. çekerek her zaman ı u 

Necat çıktıktan sonra genç larladı: 1 
kız tekrar hastanın batucuna dön- - f.srar ve muam~aiJiİrııeJi / 
dü.YavB.f yavq hem etrafı toplıyor. 

' 



Alınan spikerleri 
Seçildi ---Alman radyo dinleyicilerinın 
~0iu radyoda spikerlik edenler
lı.~ll müşteki bulunduklarından 
b· 'ilan ıadyo idaresi spikerlerin 
d'.;~t halk tarafından intihap e

t ~esi için bir müsabaka tertip 
~1ftir. Seslerine güvenen her 
b·~rııan vatandaşının iştirak ede
/ e:eği bu müsabakada 12 kişi 
:;ilerek her biri muhtelif radyo 
S e,'kezlerine tayin olunacaktı 
ltker olmıya takriben 15000 ki· 
bı· talip olmuş ve altı aydan beri 
ı·~ !~ri heyeti tarafından spiker· 
~· tçın bunlaı'tlan hangilerinin 

1 t~ro/ona müsait olduğu tekik 
~e·clilmiştir. içlerinden binlercesi
/il •es itibarile mikrofona uy
~ "lllukları anlaşıMı. Fakat yal-
4•~ İyi ses aranmıyordu. Bir spi-
4 erin vazifeli yalnız buıbül gibi 
e;lluşrr.akla dinleyicileri tatmin 
1 eltıezdi. Kendilerinden aranı 
~tı 1tıühim bazı meziyetler vardı 
il.. ancak bunları ila edebilmek 
h uı.ıye,ini gösterdikten sonra 

1 
Qkfa. ında bizzat dinleyiciler ha
Qrfarını vereceklerdi. 

Ilı Beı.'7,ı radyo sergisinin deva· 
P 

1 ltıüddetince altı aydanberi ya
(1;;/~ ta niller Berlin ve Stuttgart 
~ ulhacker) radyoları vasıtasile 
ı 't•eıtııeı eu butiın diğer ı.adyo
Qr tarafından da nakledilmiştir. 

1 
intihapta birinci gelen 19 ya

~';daki Fritz Chmielewsky'ye 
rıı·Oo mark nakdi mükafat veril
'lı'.flir. ikincisi 1000 mark ikra
e•.)le alan 20 yaşındaki Kurt 
ıı;lırn.e, üçüncüsü keza 1000 marlr 
ti ~nan 22 yaşında Herbert Berk 
ıso f'r!üteakip dokuz spiker de 
Ilı" ıle 20 mark arasında nakdi 
"-'Matlar kazanmıslardır. 

le 4lman ha.'.1ı tardlından seçi
h il .bu güzel sesli münevver genç 
Qfıpl ' d"b b· er aynı zaman a ıca ında 
ır iti • • h h b b k erasımı ve er angi ir 

4 "b Uatı olduğu gibi tasvir etmek 
Q iliyetindedirler. 

h }'eni intihap edilen spikerlerin 
/[ bi i sergi mahalline davet e-
41 erek oradaki hazırlıklar hak • 
,/il.da gördük/eni mikrofon önün
~ anlatarak sergiyi hariçte bulu. 
'>ı ,nlara tam manasiı'e tasvir et· 

1Jlerdir. 
'i ,AYni akşam spikerlerin sesle
) ;fİtilmezden evvel Alman rad· 
~ a ı idare reısı Hadamowsky 

Jile bir hitabede bulunmuştur: 
~clBu spikerler üzerinde uzun u
IQ 'Ya kritiklerde bulunuldu. E
d •en radyo neşriyatı hakkında 
~ her zaman tenkit ve münaka
koı°lmuyor mu? Tenkit daima 
SoJıaYdır. Fakat tenkit edilen bir 
lq Şeyleri tatbike gelince ma-
4e~cl~r ki en büyük tenkitçiler de 
'>ı dı tasavvurlarını tatbik ede
,Q~er. Bfr şeyi bozmak kolay, 
4, ~ düzeltmek güçtür. Bu spi· 
; 0 ' 1.ntihabında yüz binlerce rad· 
ı,4 clın_leyicisine arzularına muva. 
~ 1Pıker seçmek ve bozuğu dü-

1rtıek için fırsat verilmiştir. 
•e/Vaayonal Sosyalist radyo ida
/ıi~ mikrofonda konuşturacağı 
<ılııı 'eleri yüksek tabakalardan 
o/<ıe ak fikrinde değildir. Spike,,. 
'e ak kimselere tQhsillerinin de-

ce • b"l 'Qci .ı ı e sorulmamıştır. Bizim 
•ıı;(0Jarımızda konuşacak olctn 
)ij,:rler ne mektep vesika/arife 
/°Ilı ek mektep ve üniversite dip
~ aları ,ne de doktor unvanını 
le, 'rtıcik mecburiyetinde değildir
d,' ~adyo idaremizin spikerler
dq ~aradığı bir meziyet VQrsa o 
~., alkımızın kendilerinden mem
de il kctlması ve ses/erile sözlerin
'>ı~.lıoşlanmalQrıdır. Bunun için 
~~. 1 •osyalist radyoları anı ay 
'>ıı q'qrak bugünkü neticeye var-

flır G" .. ki "d • '>ıi4 • oruyorsunuz ı aremız 

•e11 .' 0 fon konuşucularını halkın 
ılQ ~:e. bırakmış ve bundQn sonrQ 
4,1 ıma gene halkın reyile hare· 
'>ıııvecfecektir. Bu sene spikerlikte 
"tı;,alfak olamıyanlar hiç müte· 
•o.,, olmasınlar. Çünkü bir sene 
ıl~"ı a .kendilerinin de intihap e· 

lJ eleri muhtemeldir. 
1'eı; u seneki intihQpta memnunİ· 
b~ka~llcip bir keyfiyet te nıüıa
~ırı ~O a kazananlard,-ın ekıeriıi
~Cl,fq dJIQşlarda olmaıarıdır. Bu
"Q ;,1 a. bütün Almanyanın baş. 
"ııı~;;1nde olduğu gibi genç/iğin 

ita er olduğu görülmüştür. 
~04 Q/.~amowaky'nin bu hitabesi 
Cl,fırıı 1f1anmıştır. Müsabakaya 

~i~ b. ar dıı i,tirak ettiği halde 
ır kadın spiker seçilmediği 

' 

1 1 RADYO PROGRAMI 1 ıı 
~~~:N:ı:k~e~:~~~ 1~2:~~:n• babul .. t ı 

19,30: Türk musiki netriyatı (Kemani Reıat 
Meıut Cemil, Muıaffer beyler ve Vecihe Ve· 
dia Rıza hanımlar.) 21: Atet Güneı kulübün· 
den nakil. 21,30: Orkestra karıtık prorram. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
20: Popüler havalardan mürekkep lı::onıer. 

20,45: Muıahabe. 21.: Akıam konseri. 21,45: 
Haberler. 22: Lembergten neıeli neıriyat, 23: 
Musahabe. 23,15: Konserli reklAml:ır. 24: Mu
ıaha.be. 24,10: Danı muıikiıi. 

823 Khz:. BOKREŞ, 12: Oile konseri. 13 .. 15 
mutat aiindiiz neıriyatı, 18: Jean Marcu orkeı· 
traıı 19: Muıahab.. 19,20:Jean Marcu orkeı· 
tra. 20: Oniveraite. 20,15; Pli.k. 21: Mart .,.. 
.,al•lardan mürekkep konaer. 22: Spor 22,10: 
Leharın eaerJerinden mürekkep bir popi.iri 23: 
Haberler. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
20: Pli.k. 20,10: Muaahab.t. 20,40: Rekli.m

Jar. 20,SO: Pli.k. (Popüler tarkılar.J 21: Pli.k. 
21,30: Bir opereti na.kil. 23,30: Plak 24: Kah
vehane kor'. ~eri. 

638 Kb. PRAG, 470 m. 
20,05: Taıannili pi7ano muaikiai. - Muaa· 

babe. 21,05: Hafif tulular. 21,55: Çocuk neı
riyab. 22,15: Karıtık netriyat. - Almanca ha
berler. 23,30: Schrammel muaikiai. 

230 Kbz. LÜKSEMBURG, 1304 m. 
lnciliz:ce neıriyat. 21: Dana ve aeali film mu

aikiai. 21,30: Musahabe. 22: Karıtık lnıiliz 
muaikiai. 23: Hafif musiki. 

545 Khz. BUDAPJ:ŞTE, 550 m. 
19,SO: Lili keleti tarafından pjyano konaeri. 

20,35: Muaahabe .. - Spor. 21,45: Tenor .,e 
Sopran muıanni tarafından Offenbachin eser· 
lerinden konser. 23,}0: Haberi~. 23,20: Man
dio caz, takımı. 24: [mre maıyeri Siıan takımı. 

704 Kbz. STOKHOLM, 426 m. 
20,35: Radyo tiyatrosu. 21,10: Radyo orkeı

lraaı. 23: Taıannili kanıık konser. 24: Plak. 
658 Khz. LANGENBERG, 456 m. 
20: Piyano musikisi. 20,40: Spor. 21: Oda mu 

aikiıi .21,15: "rı; .. B·-.· ·• vr.ır, MesW...· , i ;mlı 
ff'- .: ı ,...,, 

berleı'. 23,20: Pl&k. 23,40: Gece Te "elanı mu.,. .. 
ROMA· NAPOLI . BARI 
21,10: PlAk. - Muaahabe. 21.45: lapanyol 

ve cenubi Amerika musikisinden mürekkep 
konser, 23: Emmerich Kalmanın eserlerinden 
konser'. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21: Spor. - Plak. 21 .45: Romadan nakil. 
841 Khz. BERLIN 357 m. 
19,30: Trio konseriı. 20,30: Spor. 21: Radyo 

orkeatra•ı. (tasannili karıtık neıriyat.) 23,30: 
iıtirahatlerde aon haberler.) 

574 Khz. MOHLEKER (ıtutwrat) 523 m. 
20: "Daı Machtll!ıerin cranada,. iıimli 

Kreutzerin Romantik operaıı. 23: Haberler. 
Tesire. 24: Dana musik'iai. 

950 Khz. BRESLAU 316 m. 
20: Uzaktaki alınanlara. 21: Tasannili bir 

aüvare. 
10"3"1 Khz. KONIGSBERG 291 m.: 

19,30 4 el He piyano muıikiai (Schumann). 
20 Müıababe, 20,30 Spor 21,15 Stutsart'tan 
nakil. 23 Haberler, 23.20 Vartowa'dan futbol 
maçı neticeleri. 23,40 Dana muaikiıi. 

904 Khz. HAMBURG 332 m.: 
20,30 SpoJ', 21 Taıannili radyo orkestra 

konaeri (Berlin - Breslau mütekabil röle net· 
riyalı). 23,20 Haberler, 23.50 konserin de· 
va mı. 

592 Khz. ViYANA 507 m.: 
20,.25 Haberler, muhtelif, 21,05 Der Nar

renhof isimle musikili temail 23,15 Haber
ler, 23,35 Dana muıilı:isi, 1 Kuartet Viyana 
musikisi. 

785 Kh•. LEIPZIG 382 m.: 
20,10 Köylü harbı, 21 Alman operalann• 

dan parçalar, 23,20 Haberler, 23.45 Spor 
24,0& Danı muaikiai. ' 

17 EylUI Pazartesi 
ISTANBUL: 
18,30: Fra.nıızca derı. 19: Konferans. (Hak

la Hayn B.) 19,30: Türk musiki neıriratı (Ek
rem, Ruten, Cevdet, Kemani CeYdet Şeref, 
İbrahim be,.ler •e Vecihe .,.. Belma banımlam.) 
21,30: Ajana -.e borsa halterleri. 21,30: Bedri
ye Raaim hanımın iıtirakile cas •e tanco or .. 
keıtraıı. 

223 Kbz, V ARŞOVA, 1345 m, 
20: Askeri aetri7at. 20,25: Muaahabe. 21 ı 

Hafif orkestra muaikiai. 21.25: Haberler. 21,59: 
Musahabe. 22: Aktam konıeri. 22,50: MuıabiL 
b~ .. 23: KonserH reklamlar. 23,15: Dana muai· 
kıaı. - Musahabe. 24,05: Dana ınuıikiai. 

1123 Khs. BtJKREŞ. 364 m, 
13 • 15 Gündüz neıriyab. 18: Radyo ork•a .. 

traıı. 19: Haberler ..... 19,20: Radyo orlceatraaı. 
20: Oniweraite. 20,15: Plik. 20,45: Konferana. 
21: Oda muaikiai. 21,30: Konferans. 21,4S: 
Mme Barberia - Placinteanu tarafından ta
sanni. 22,15: Keman konseri. 22,45: Haberler. 
23,15: Kahvehane konseri 

686 Khz. BELGRA T • .Q7 m. 

1 
.. 20: Piyano • Keman lc.onaer.i. 20,50: Relc
.~mlar. 21: Muıalıabe. 21,30: Cotowaçin 
~ORANA., operası, Puccin.inin 'Gianni Schia 

chı., operaıı., Hriıticin Lesende d ' Ochrit op•
rası. 

638 Khz. PRAG, 470 m, 

2 
20,25: Armonik oknaer. 21,05: Musahabe. 

1,20_: .Opera parçaları. 21: Musahabe. 22: Ta
S•~nılı ıoliat konseri. 23: Son haberler. 23,lS: 
Plak. - Almanca haberler. 

230 Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. 
. l_tal1an aktamı. 20,35: PLl'..ı:. ile kanıık mu· 

aıkı. 21: Haberler. 21,20: Rad.yo orkeatraaı. 
21,30: Musahabe, 21,35: ltal1an konıerinin de· 
••mı. 22.15: Karıtılc, radyo orkeıtraaı. 23,25: 
Danı plakları. 

&45 Khz. BUOAPEŞTE, 550 m. 
•. 19,10: Cazhand, 20: Musahabe. 21,10: Neıeli 

ıozler. 2 l,45: Friedlin idaresinde opera orke•
traaı. 23: Haberler. 23,20: Kurina Siaaa talcnıu 
24: Fransızca konferana. 24,20: Bacbman N• • 
lon orkestrası. 

704 Khz. STOKHOLM, 426 m. 
, 20,30: Askeri konser 22: Ruı farkrları (Sjl
J•pu_n';1'! plikları.) 22,15: M&ıaa•ahe. 23: Oda 
muııkııı. 

658 Khz. LANGENBERG, 456 m. 
20,30: Schrammel kuartet muaikiı._ 21: Ha .. 

herle!". 21,15: Laypzisten nakil. 22: Pli.k. (ta· 
cannı.) 22,20: Dramanik eaerlerden ıahneler 
23: Haberler. 23,20: Musahabe. 23,20: Deut-· 
ıchlandaenderden nakil danı musikisi. 

ROMA • NAPOLI . BARI 
C o.30: ~lak. - Musahabe. 21,10: Plil.:. 21,45: 
y:t:.parıden nakil. 22,45: Musahabe. 2:3: Var• 

M~~'."MNA, TORINO, TRIYSTE, FLORANSA 
. uıahabo, - Plak 2• 45· C . 

aramr 22 45 M a · ""• • ampar& pro· 
· ' : u•ahabe. 23: Keman konseri. 

hayreti muciptir. yalnız b d 
d "il ura Q 

eg , •on zamıınlarda bütün Av-
r~pa radyolarında kadın spikerle. 
nn QzaldığınQ ve ekseriyetle hiç 
bulundurulmadığına şahit olunu. 
yor. Bu gösteriyor ki radyo spi. 
kerliğinin bir erkek taralındQn 
ila edilmesi daha münasip ve uy
g_undur. Çünkü ne de olsa spiker. 
lık kuvvetli bir insanın yapabile
ceği bir iftir. 

Turgut Mithat 

841 Khz. BERLIN 357 m. 
20.20: Muıahabe. 20.40: Haberler. 21: Haber 

ler. 21,15: "Die Wartbur.-,. isimli milli neıri
yat. 22: Karıtık neıri7at. 22,45: Pli.k, (Şiveb
ya halk musikisi.) 23: "Der Todeavorel ruft,. 
isimli radyo temaiJi, - Haberler. 23.SO: Karı~ 
tık havalar. 

174 Khz. MOHLEKER (Stutwrat) 523 m. 
20,40: Köylü neıriyab. 21: H.1ı1.berler. 21,15: 

Milli netriyat. 22: Ser.iye dair. 22,45: Mozart
ın eıerlerinde1t konser. 23: Haberler. 24: Dana 
muaikiai. 1: Cece muıikiıi. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
20: Ta.annili konser. 21: Kısa haberler. 21, 

10: Milli neırirat. 22: Neıeli dana akıamı. 23, 
20: Haberler. 23,45: Ruhi aJcıam muıikiai 24,30 
Orlceıtra. 

1031 Khs. KÖNIGSBERG 291 m.: 
20 Piyano kon•eri, 20,30 Tarihi bahisler • 

21.,lS Leipziı'den: Milli neıriyat, Oboe v• 
parpa konıeri, .z.a.20 Arayan bulur Berlinden 
nakit, 23,30 ıece ınuaikiai. 

904 Khz. HAMBURG 332 m.• 
20 Milli halk danaları, 21 Haberler, 21,15 

Milli neıriyat, 22 Senfonik konser, 23 Ha
berler, 23,40 Musikili proıraın arası, 24 Mi.in· 
tehap konser. 

592 Khz. ViYANA 507 m.: 
20,25 Bando mu:ı:ika, 21,15 Sonradan bildi

rilecek, 21.SO Emmerich Kalman'ın eserlerin
den konser, 22,50 Liat'.in farlıularından, 
23,35 Danı muaikiai, 1,15 PIAlc. 

785 Khz. LEIPZIG 382 m.: 
20,15 Piyano • flüt aletleril• e• musikisi. 

20,)S Müıahabe, 20,55 kültür propasandasr, 
21,15 Milli neıriyat, 22 Ruı muaikiıi, 23,20 
Haberler, ıpor, 24 Neı'eli musiki. 

18 EylUI Salı 
ISTANBUL: 
1R.30: Pli.k neıriyab. 19: Mea11t Cemil be,. 

bey tarafından çocuklara masal. 19.J{): Türk 
musiki netriyatı: (Stüd10 ıaz heyeti ve Yatar 
bey Emel ve Meliha hanımlar.) 21.20: Ajanı 
ve borıa haberleri. 21,30: Stüd)-o orkeatraaı. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
20: Kahvehane konaeri. 20,20: Aktüalite. 

20,30: Danı mu•ikiıi. 20,45: Muhtelif ıözler. 
at: Leh.arın "TEBESSUMLER MEMLEKE· 
Ti,, (Daa Land dea Laechelme., iaimli operet 
temaili. 23,15: Konserli rekli.mlar. 23,30: Pli.k. 
piyano - keman - viyolonsel. konıert (solist 
artistler ittirakile.) 23,45 Ecnebi liaanire konfe
rans. 24,0S: Dana Muıikiai. 

823 Kbz. BOKREŞ, 394 m. 
13 a 15 Gündüz: neıriyab. 18: Karıtık kon· 

ıer. 19: Musahabe. 19,20: Orkeatranın de•amı 
20: Oni.,erıite. 20,15: Plik. 20,45: Konferana. 
21: Senfonik orkeatra konseri. 22: Konferans. 
22,15: Senfonik konserin d.ebamı. 23: Haber
ler. 

686 Kbz. BELGRAT 437 m. 
20: Plak. 20,20: Rekli.mlar, 20~0: Kuartet 

konaeri. 21: Plak. 21,30: Radyo orkestrası. 22, 
30: Rad70 piyesi. 23: Musahabe. 23,15: Popü
ler orkestra musikisi. 23,45: Danı pl&kları. 

638 Khz. PRAG, 470 m. 
20,10: Bratiılavadan naklen radyo orkestrası 

20,45: Konferans. 21: Piyano konseri. 21,30: 
Plik ve karıtık neıriyat. 23,15: Caz orkeıtraaı. 
23,45: lnl'ilizce koniorana. 

230 Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. 
Belçika akıamı. 20..35: Radyo orkeatçaıı ta

rafından karııık konser. 21: Dünya haberleri 
(almanca ve franaızca.) 21,20: Belçika musiki
kiai. 21,35: Piyaaaya dair baberler. 21,40: Bel
çika muıikiıinin devamı. 22,10: Belçika tarkı
ları. 22,40: Orkeatra muaikiıi. 23: Senfonik 
plik konseri. 23,25: Dana musikisi. 

545 Kh•. BODAPEŞTE, 550 m. 
19,45: Keman koa.aer.i. 20,30: Muaahebe. 21: 

Se•li filrnlıırrden parçalar. 21 140: Radyo piyesi. 
23,50: Sis•• muai.kiai. 

704 Khz. STGKHGLM, 426 m. 
21 14Sı Radyo orkeıtraıı tarafından popÜ• 

ler konser. 23: Radyo orkeıtra•ı. 
686 Kbz. LANGENBERG, 456 m. 
20: MilU neırjyat. 20,30: Muıikilin eırirat. 

21,45: "W aııertarm,, İsimli radyo temsili. 
22,30: Brahmıın eaerlerinden kuartet konseri. 
23: Haberler. 23,20: Satranç oyunu. 

ROJlllA • NAPOLI • BARI 
21,10: Pli.le. - Muaalı.abe, 21,45: Karııık 

konser. 22,30: Piyes. 
MILANO. TORINO, TRIYESTE, FLORANS 

21,45: Schubertin eserlerinden bir operet. 
müteakıben: Danı muıi.k.iıi. 24! Ha1İerler. 

841 Khz. BERLIN, 357 m, 
20,40: Aktüalite, 21: Haberler. 21,15: Mo· 

zarbn eserlerinden keman konseri. 21,40: Tem .. 
sil. 22,35: Radyo orkeıtraar. 2320: Haberler. 
•e ıpor. 23,50: Neıeli musiki •e da.na. 

574 Khz. MOHLEKER, (StutrratJ 523 m. 
20: TemıiJ, 21: Neteli operalardan 22: 

"Kampfun Matter born • isimli •keç.. 23: Mizahi 
muaiki. 23,20: Haberler. 24: Dana muaikiıi. lı 
Gece musikisi. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
20: '"Kedi Limbaır,. isimli komedi. 21: Ha

berler. 21,10: Konıer. 23,10: Kıaa dalca ama• 
tör neıriyatr, 23.20: Haberler, 2Jw4,S: Dana mu• 
ıikiai. 

1031 Khz. KONIGSBERG 291 m.: 
20 Bando maaiki, 20,30 Cençlere mabıuı 

neıriyal, 21 Haberler, 21,10 Alman menazırı
na dair. 21,40 Eıki Viyanalı aülen feloıof 
İsimli muaikili piye•, 23 Haberler 23 30 Dan~ ' 
ve hafi( musiki. ' ' 

904 Kbz. HAMBURG 332 m.: 
20 O_rkeatra konseri, 21 Haberler, 21,10 Orı 

kon•erı, 21,4_!) Yeni ıarkılar. 22 Skeç, 23 Ha
b.er_l~r, 23,20 Musikili neıriyat, 24 Danı mu· 
aıkıaı (fantaziler). 

592 Khz. ViYANA 507 m.: . 
20,10 Haberler, 20,20 Memleket netrl7ab. 

21,50 Müıa~abe, 22,25 Bar musikisi, Z3,05 Ak
tam konıerı, 23,30 Haberler, 23,50 koaaeria 
dewamı, 24,50 Plik, 

785 Kbz. LEIPZIG 382 m.: 
20,10 Şarkrl....-, 20.75 Müaahabe, 21 Haber• 

l~r~ ~1,10 Berlinden nakit 23 AYuıturya mu .. 
ııkııı. 

19 EylDI Çartımba 
ISTANBUL: 
18,30: Fraa.aızca dera. 18: Pli.k ••ırf,-atı. 

19,30: Türk musiki neıriyab. (Ekreın, Ruıen, 
Cevdet, Muıtafa Beyler ve Vecihe, Semiha 
Şükran hanımlar Ye Necati Bey.) 21,20: Aj.anı 
ve boraa haberleri. 21,30: Stüdyo caz •• tanıo 
orkeatraaı. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
20: Şarkılar 20,20: Aktüalite. 20,30: Salon 

musikisi. 20,4S: Musahabe. 21: Hafif musiki. 
21,45: Haberler. 21,55: Musahabe. 22: Chopi
nin eıerlerinden mürekkep konıer. 22,30: Ec"" 
nebi. dilde konferans. 22,40: Bariton mul'acni 
Tara tarafından ıarkılar. 23: Konıerli reklAn1• 
lar. 23,15: Dana parçaları ve hafif musiki. 
24: Musahabe. 2..4,05: Danı musikisi we devamı. 

823 Kbz. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz nııtriyab. 18; Hafif orkestra 

muailciıi. 19: Muıahabe. 19,20: Radyo orke,. 
traaı. 20: Univeraite radyosu. 20,lS: Pli.k. 20, 
45: Konferans. 21: Çift piyano muaikiai. 21,301 
Konferanı. 21~4S: Tasanni. 22,IS: Viyo)onıel 
konıeri. 22,45: Haberler. 23,15: Kahvehane 
konseri. 

686 Khz. BELGRAT. 437 m. 
20: Plik. 20,05: Rekli.mlar. 20,15: Pl&Jc:. 20, 

30: Muıah.ı.be. 21: Jübliyaııadan n•l<li. 23: Mu. 
aababe, 23,15: Kahve.hane konseri. 23,45: Danı 
pliklArl, 

686 Khz. PRAG, 470 m. 
20,10: Brunodan: koro konseri. 20,35: Kon• 

feranı. 20.SO: Radfo pi1eıi. 22: Haberler. 22, 
05: Rad70 orkestra••· 23: Musahabe. 23,15: 
Plô.k. 

230 Kh. LUKSEMBURG, 1304 m. 
Lükatnnburı akıamı. 20,30: Kura haberleri. 

- Seyyah celbi. 20,40: Tagannili konaer.( ço• 
cuk korosunun ittir akile,) 21; Dünya haberleri 
21.2(): Lükıembura n•uaikiai. 21.30: Ticaret 
borsası. 21,35: Lükaembuı muı.ikiıinin de
vamı. 22,10: Akordeon musikisi. 22,30: Chopi· 
nin eserlerinden piyano konseri. 22,45: Radyo 
orke•traar. 23,30: Danı pli.kları. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,25; Taıannjli konser. 21,35: Vereı aican 

takımı. 22,45: Haberler. Yayla aazlar kuarteti, 
24,15: Dana m.-ikiıi. 

704 Khz. STOKHOLM, 426 m. 
20,30: Musahabe. 21: Senfonik konıer. 23: 

Modern danı musikisi. 
658 Kb<. LANGENBERG, 456 m. 
20,20: Plak. 21; Habe-rler, 21,10; Noıel.i net

ri7at. 21,35: MHli neıri7at. 23: Haberler, 23,20: 
Cece musikisi. 

ROMO NAPOLI BARI 
21,10: Pl&k. - Musahabe. 21,45: Ciordano

nun "Meıe mariano,, iıimli operası. V• "il Re,, 
iıimll 1rene bir perdelik operası. 
MILANO Tôll.lNO TRIYSETE FLORAN!lA 

21,45: Bir piyes. - Plak. - Haberler. 
841 Kh._ BERLIN 357 m. 
20,40: AktüaHt t. - Haberler. 21,10: Y&zın 

aon ıünleri. (pljk.) 21,35: Milli neıriyat. 22: 
Çaykovoıkinin eıerlerinden aenfonik .konaer. 
22,50: Musahabe. 23,20: Haberler 23,50: Neıe· 
li muaiki. 

574 Khs MOHLEKER, (StutrratJ 523 m. 
20: Bando mızıka. 21: Haberler. 21,10: Saar 

21,35: M1lli netri7at. 22: Koro konseri. 23: As
keri musahabeler, 23~: Spor. 23,45: Haberler. 
24: EY muaikiai. 24,30: Danı pli.kları. 1: Gece 
muaiki•i. 

950 Khz. BRESLAU. 316 m. 
20: Neıeli akıam '9lnaeri. 21: Kısa haberler. 

21,10: Sur. 21,JS: Askeri neıriyat. 23,20: Ha• 
herler. 23,50: Gece konıer.i. 

1031 Khz. KONIGSBERG 291 m.: 
20 Müaahabe, 20,30 Ora konseri, 21 Ha

berler, 21,10 Net'eli hiki.yeler, Zl,35 Milli net• 
riyat, 22 Taıannili konaer, 23 Haberler, 23,30 
Spor, 23,45 A.ktüaHte, 24 Danı muaiklai. 

904 Khz. HAMBORG 332 m.: 
20 Neteli hafif musiki, 21 Haberler, 21,10 

Saal',. 2.1,36 Cenç netle mahsus neıriyat, 22 
Alman mikrofon ıüitleri, 23 HaberJer, 23,30 
Spor, 23,45 Pli.k, 24 Yeni farkılar, 24,25 Kla• 
aik \'İyolonael konıerıi. 

592 Khz. ViYANA 507 m.: 
20 Verd.i'nin Don Carloa operaıı 23,30 H&• 

herler, Esperanto, 24 Gece Konseri. 
785 Khs. LEIPZIG 382 m.: 

20.SS Muhtelif babiıler, 21,35 Genç: neale 
mabaua neıriyat. 22 Aktam konseri, 23 Mü
eahabe, 23,20 Haberler, spor, 23.50 Dana mu .. 
sikiıi. 

20 EylUI Pırfımbı 
liTANBUL: 
lA,30: Pli.k netri1ab. 19,20: Ajanı haberleri. 

19,30: Türk musiki netrjyatı (Kemal Niyazi 
Aznıi beyler •e Hayriye, Müzeyyen, hanım~ 
lar.) 21: Selim Sırn Be,. tarafından konferans. 
21,30: Keman konıeri: (lata.nbul konaer•atu· 
var rnualimlerinden Ali Sezayi be7 ve ıtüd,.o 
orkeıtraar.J 

223 Khz. V ARŞOV A, 1346 m. 
, 20: Vilnadan naklen tarlular. 20,20: Muhte

l.~ bahisler. 20,30: Pli.k. 20,45: Muhtelif ba· 
hıaler, 20,.50: Spor. 21: Hafif orkestra konseri. 
21,45: Haberler. 22: Senfonilıı:: popüler orkestra 
konıeri. 22,45: Musahabe. 23: Reklimh kon· 
aer. 23,15: Danı musikisi 23,45: Musahabe. 24, 
05: Dansın dewamr. 

823 Khs. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz neıri7atı. 18: Popüler R0 .. 

men. rnuaik.iai. 19: aHber'\er. 19,20: Stelian 
Matza orkeıtraar. 20: Oniverıite. 20,15: oKn .. 
fera.ni. 20,30: Pli.k ile Richard Waıner.in üç 
perde ile "TANNHAEUSER11 011eraır 

686 Khz, BELGRA T 437 m. 
... 20: Orkestra refaktile ıarlular. 20,30: Rek

lamlar. 20,40: Leharın. "Daa Land deı Lae· 
cbelrnı,, opereti•den fantu:iler. 21: Musah.abe .• 
21,30: Kralın takımı tarafından. ıenfon.İk lıı::on• 
•er. 23,30: Sican musikisi. 

638 Kiu. PRAG. 470 m. 
20: •Hberler. 20,10: Gençler için konıer. 20, 

35 Felaefe. 20150: Plak. 21,05: Musahabe. 21,10 
Kopanhanıtan naklen radyo orlı:eıtraıı. 22: 
Muaah.abe. 23,25: Milinowak,. bando orkestrası 

230 Khz. LOKSEMBURC, 1304 m, 
Alman akıamı. 21,40: Karııık mu•iki. 2115: 

Alman. muıikiıi. 23: TaaaaniU Alman ın.u."iki
ıL 23,301 Da.na plülerı. 
~ IChs. BUDAPEŞTE, 560 m. 

_;J;O: BucHpeıt• konser orkeatraıı. 21,50: 
Harıce lııir balut. - Cift piyano konseri. 23: 
Ha•• rapora. 23,20: Pli.lı. 24: Sisan musikiıi. 

14-9-934 cuma alqa~ ViyatıQ rodyomnda verilecelr "O•lrar Wild-1' in ner[e. 
rinJen ( Liebel•i) piyeıinden bir .aluuı 

704 Khz. STOKHOLM 426 m. 
20,.30: Musahabe, 21: Orl' konıeri. 21,30: 

Radyo tiyatrosu. 23: Piyano refakatile taıan· 
nili solist konser~. 

638 LAGENBERG, 456 m. 
21,10: Senfonik kon•er, 21,30: Mus.iki •e l 

aözlü neıriyat. 23: Haberler. 23,20: Neıeli mu· 
aiki. 24: Bachın eserlerinden bir muaikilj tem· 
.a. 

ROMA, NAPOLI, BARI 
21,45: K•rııık konser. 23,30: Danı musiki· 

ai. 24: Haberler. 
MILANO TORINO TRIYSTE FLORANSA 
20,30: HafiE karııık musiki_ - musahabe. 

- Plik. 21,45: "ln terra di Jeccende,, isimli 
opera (Roccanın eserler.inden.) 

841 Khz. BEDLIN 357 m. 
20: Yaylı ıazlar konseri. 20,40: Aktüalite. 21: 
Haberler 21,15: Danı Ye hafif muıiki parça
ları. 23.20: AHberler. 23,50: Dana muaikiai. 

574 Khz. MOHLEKER (Stutrrat) 523 m. 
20: Dana musikisi. 21: Karııık netri1at. 23: 

"Ateıle oynama11 isimli neıriyat. 23,ZO: Bilme
li•in ki ... 23,35: Haberler. 23,45: Temsil. 24,35: 
Şarkılar. 1: Cece musikisi. 

930 Kez BRESLAU, 316 m. 
20: Danı rnuıik.iai. 21: Günün kısa haber· 

leri. 21,10: K&rııık neıriyat. 22: Umurni halk 
dana muaikiıi. 23,20: Haberler. 23,45: Danı mu
ıikiai. 

1031 Khz. KÖNIGSBERG 291 m.: 
20 Pl&k taıanni, 20,30 Gençlere ıöre proa· 

ram, 21.10 Akıam muaikiıi, 22,15 Milli tarkı
lara dair batua ve muıjki, 23 Haberler, 23,30 
Pli.k, 23,45 Danı ıftuıi\ı;iıi. 

904 Khz. HAMBURG 332 m.: 
20 Şair Hermann Lönı'ün tiirleri, 21 Ha

berler, 21,10 Ave1I.k neırlyab. 23 Haberler, 
23,20 Muaikili neıriyat, 24 Dana muai.kiıi, 1 
Orkestra konıeri. 

592 Khz. ViYANA 507 m.: 
20,10 Haberler, 20..JO Holz:er rad,-o orkest

rası, 21,40 Müaahabe. 21.SO Oawald Kaba•· 
ta'nın idaresinde Viyana Rad1oau"nun 10 ncu. 
yıl ıenlikleri münasebet.ile konser, 23 Schram· 
mel musikisi, 23,30 Haberler, 23,50 Schram ... 
mel konıerinin d~vamı, 24,20 Dana musiki.si. 

785 Khs. LEIPZIG 382 m.: 
10,20 Paul Lincke'rUn eserlerinden ko1taer, 

20,35 Müaahabe, 21,10 Karııık konıer, 22 
Memnu Meywa isimli skeç.. 23,20 Haberler, 
23,SO Piyano • Keman sonatları. 

21 EylUI Cuma 
ISTANBUL: 
18.30: Plik neıriyab. 19,20: Ajana haberleri. 

19,30: Türk musiki neıri7ab. (Ekrem, Ruıea 
Cevdet beyler ve Vecihe, Nedime, Nazan Fe· 
ridun hanımlar Ovrik efendi.) 21,20: Ajanı •• 
borsa haberleri. 2 1 30: Radyo orkeatraaı tara• 
fından hafif mu•ik•. 

223 Khz. VAR~OVA, 1345 m. 
20: Salon takımı (hafif muıki). 20~20: Alır:· 

tü•lite. 20,30: Pli.k. (koro musikisi. .. ) 20,46: 
Muaahabe. 20,50: Spor. 21; Muıalt.abe. 21,05: 
Föyton. 21,15: Senfonik stüdyo konseri 23,30; 
Musahabe. 23,40: Rekli.mlı konser. 24: Muıaha 
be. 24,05: Danı muaikiıi. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz neıriyab. 18: Sibiciaa.u or• 

keıtraaı tarafıbdan hafif musiki. 18: Karıırlı 
konser. 19: aHberler. 19,20: Orkeatranın de•& 
mı. 20: Oniveraite. 20,15: Pli.k. 20,451 Kon(e• 
rana. 21: Orkestra 'refakatile taıanni. 21,20: 
Radyo orkestrası. 22: oKnferana. 22,15: Rad
yo orkeıtraaı. 23: aHberler. 

20: Tasannili konaer. 20,30: Rekl&mlar. 30, 
40: Pli.k. - Muaababe. 21.15: Zasrepten na
kil. 22,45: PJü:. 23: Haberle.-. 23,16: Plak. 23, 
35 Kah•ehane konaeri. 

638 Khz. PRAG, 470 m. 
20,10: Tagannili karıtılı: ıolist konıeri. ~ 

Muıahabe. 22,10: aRdyo orkestrası. 23: Musa
habe. Z3,15: Plak. 23,4~ Ruıca haberler. 

230 Khs. LOKSEMBURG, 1304 m. 
Hol.i.nda akıamı. 20,35: Karıtılc könıer. 21: 

Dünya haberleri. 21,20: aKrııık konaerlA tie• 
vamı. 21,351 Pi7a ıa haberleri .21,40: aKnıı}ı: 
konıeri. devamı. 22,30: Hille koa.aeri. 2Z 451 
Tasannili musiki. 23,20: Cu.band.. ' 

545 Kb. BODAPEŞTE, 550 m, 
21,ZS: Koro konıeriı 22,15: Spor. 22.3Qı KU-

çülr: rad10 temsili. 23.20t Haberler. 23,40ı 
Friedlin idaresinde opera orkeıtraıı, 

704 Khs. STOKHOLM, 426 m. 
20,30: Radyo orkeatraıı. 22,lS: Muaalr.üe. 

23: Hafif muaikl. 

6S8 Khs. LANGENBERG 456 m. 
20,20: Oda kuarteti konseri. 20,45: Siyaıt krı 

haberler. 211 Akıam haberleri. 21,15: Milli net· 
riyat. 21,45: Rua muaikia.i. 23: aHberler, f ı 
Dans musikisi. 

ROMA, NAPOLI, BARI 
21,45: "Fanfan la Tulipe" isimli VarneJ'"İ11 

operet temsili • 
MILANO TORINO TRIYESTE FLORANSA 

21,45: Bir perdelik komedi. 22,30: Bando mı 
%1IU.. 24: aHberler. 

1031 Khs. KONIGSBERG 291 m.: 
20,15 Karııık sonbahar t•rluları. 20,45 Ha

berler, 21 Haberler, 21,15 Milli neıriyat 
(Brealau'dan naklen), 21,45 Müae..babe, 22 
A.k.ıam musikisi, 23 Haberler, 23,30 Gece mu• 
aikiai. 

904 Khz. HAMBURG 332 m.: 
20 T acannili neırjyat, 20,45 Siyaıi haber

ler, 21 Ha&erler, 21,15 Milli neıri1at, 21,45 
Tuzak oyunu iıimli temsil, 23 Haberler, 23,30 
Hafif musiki, 24 Akıam konıeri. 

592 Kluı. ViYANA 507 m.: 
20,20 Memleket netri1ab 1 Hafta haberleri 

21,0S Yeni operetlerden parçalar, 22,50 Schu: 
bert'in eserlerinden pi7ano konaeri, 23,30 
Haberler, 23,SO Dana muıikiıi, 1.25 Plik. 

785 Khz. LEIPZIG 382 m.: 
20 Hafif musiki taıannili1 20,45 Siyasi ha· 

berler, 21,15 Breal~u'dan nakil, 22,10 Orkea .... 
konseri, 23,20 Haberler, Spor. 

22 EylUI Cumartesi 
ISTANBULı 
18,30: Pli.k n.,ı\riyab 19: FranaızC'& ·ı.-r;:-

19,30: Türk m~i neıriyatı (Fahire, Safi1e 
hanım ve Refik, Fikret beyler.) 21: Etref Şefik 
be,. tan.fından konferaa.ı. 21,30: Stüd,.o cu 
Ye tanıo orkeatraaı • 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
19,15: Piyano konseri.. 20: Orkeıtra ile ltafif 

parçalar. - Musahabe. 20,30: lConıerin de· 
Yamı. - Haberler. 21.SS: Muıah•be. 22: PopÜ· 
ler 1110.fonik. orkestra konaeri. 22,46: "lt1usaha
be. 23: Konaerl.i rekli.mlar, 23,15: Dana mu· 
ıikiai. 24: Muıahabe. 24,05: Muaah.abe. 24,35: 
Salon muaikiımi. 1: Dana muaikiıi. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Gündüz neıriyatı. 18: Radyo orkeı

trau. (karıtık konser.) 19: Haberler. 19,20: 
Radyo orkeatraıı, 20: Univeraite. 20,15: Pli.k. 
20,45: Konferans. 21: Romen ıarkılarr. 21,30: 
Balilayka orkeıtraaı. 22: Muaahabe. 22,20: 
Pouüler Romen muıikiai. 23: Haberler. 23,30: 
Fanica Luca orkeatrAar. 

686 BELGRAT, 437 m. 
20: Piyano konseri. 20,50: Rekl.imlar. 21: 

Muıababe. 21,30: Popüler aüvare. 23,30: Danı 
pli.ltları. 24ı Kabwehane musikisi. 

638 Khz. PRAG, 470 m. 
20,10: Fantazilerden mürekkep parçalar. 20, 

80: Musahabe. 21,05: "Seçme bir eYlenme 
iıimli operet temsili, 23: Soa. haberler. 23,16•; 
Pllk. 23,30: Radyo orkeıtraaı tarafından ta· 
cannili ve neıeli musiki .. 

230 Kı.., LOKSEMBURG, 1304 m. 
Fransız ıÜ•areal. 20,JS: Orc konaer.i. 21: 

Dünya haberleri. 21,20: Fransız aeafoaik. ma.ıi· 
1c.·ai. 22: Muıahabe, 2.ı,lU: SoW.ıt lı:onaeri. 23115 
Tiyatro haberl•rİ. 23,20: Karııık pllk konseri. 
23,45: Dana pli.kları. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 560 m. 
20,25: Pertiı aiaan talnmL 21,-ISı Zellerin 

"Voaelbaendler,, iıimli opereti (Stü.d7odan). 
23,lS: Haberler. 23,30: Viyolonsel konseri. 
24,10: Plak. 

704 Kh•. STOKHOLM, 426 m. 
21: Koro konseri, 21,45: Muıahabe. 22: Ea

lıı:i (lıı:li.ıik) danı muıikiıi. 23: Modear dao.ı 

19m;;;;:;;;-~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ıı;3;;0~ 

Okuyucuiarımıza 
Y eniprogramlar 

Her geçen bir gun bizi 
radyonun en ıyi dınlendiği 
mevsime bıraz daha yaklaş· 
tırıyor. Biz de programları
mızı arttırmakta ve radyo 
meraklıları okuyucularımı· 
za daha fazla istasyonların 
programlarını takdim et· 
mekteyiz. Bugiinkü halde 
en mühim Avrupa radyo 
programlarını dercetmeğe 
muvaffak olduk. Haftadan 
haftaya bunları fazlalaştı
rarak program lasmımız bir 
Avrupa radyo mecmuasının 
program sayfalarından aşa
ğı kalmıyacaktır. Bunları 
beş gün evvel bastığımızdan 
bütün diğ~r vilayetlerimiz. 
deki karilerimizin icıtifa-le 
etmeleri de temin edilmiş o-

11 luvor. 
1.. ... i .. IEiim .. iml!!lll!iiiiiiBill ... 

OER2, Kısa dalıalı Viyana 
Viyanada (OER 2) iıaretli ve 49,4 

metre dalga uzunluğunda çalııan yeni bir 
kısa dalgalı postadan karilerimize bir 
müddet evvel bahıetmiştik. Evvelce hafta 
da iki ııün iı1iyen bu posta timdi hergiin 
aaat 16 dan 24 de kadar büyük Viyana 
meı{.ezinin programını nakletmek ıure
tile ne§riyatta bulunmaktadır • 

Viyna radyosundan alınan bir mek
tupta bu merkezin Türk dinleyicileri ta• 
rahndan nasıl ititildiıfiııin bir meptupla 
(Ravag, Vienne, Atıtriche) adrMine bil· 
dirilmesi rica edilmektedir. 

Stratosphere balonla çıkanlar tetkikaC 
lannı mikrofon önünde anlatıyorlar 

Fransı'dı millf bir r«dyo 
laboratuvarı 

Fransız poıta telaraf ve telefol( 
nezareti Baı:neux'te on ~enbtı
ri yarım kalmıJ aayet ha,tık bl11 
hükUmet yapısını ikmal ettirerefi 
binayı mili bir radyo laboratuvarı 
haline getirecektir, Bir ıeııe son
ra intasının biteceği tahmin edilen 
bu bina ayni zamanda radyo •ergl 
si halinde de kullanılacaktll'. 

Bu seneki Paris sergisi 
6 Eylulde açılarak ayın 16 sına. 

kadar açık kalacak olan 7 Eylul 
saat 10 da posta telgraf nazırı Mr. 
Mallarme söyliyeceği bir nutukla 
serııiyi resmen açacaktır. ilk defa 
olarak bu Fransız sergisine ecnebi 
firmaları ittirak edebilecektir. itti· 
rak edecek ecnebi firmalarından 
dokuzu Alman ve yedisi Amerikan 
radyo müeseseleridir, 

muıikiıi. 
633 Kh•. LANGENBERG m. 
20: Billovun eserlerinden mürekkep kon ... 

21: Hab•rler. 21 115: Karıtık neıriyat. 23: So"
haberler. 23,20: Oda kuarteti konıer.i. 241 H&lll" 
burıtan Dana muıikiai. 

ROMA, NAPOLI, BARI 
21,46: "Meıe mariano., iaitnl• Gjordpnoa.aa. 

operasının. birinci perde•i. .,e 111 Re" iıiaU biıf 
perdelik opera (Bu temıiller i.ld elin. •••el dt 
neıredilmiıtir.) 
MILANO TORINO TRIYESTE FLORANSA 

21,411 Giordonunun 11 Meıe mariano .. He 
"il Re" iaimli operaları. 

941 Khz. BERLIN 357 m. 
20,40: Aktüalite 21: Haberler. 21,lSı Frank

furttan naklen neıeli neıri7at. 23,20: Haberler 
10: Dana muıikiıi. 

574 Khz. MOHLEKER, (StutrratJ 523 m. 
20: Musahabe. 21: Haberler. 21,05: Saar 21, 

15: "Die Land.treicher., iaimli Zlelerin opt:rtoli 
23,20: Haberler. Vı. 24: Gece musikisi. 1: Ce .. 
ce konseri. 

950 Khz, BRESLAU, 316 m. 
20: Kiliae ça.nları. - Aktüalite. 20,30: Gele

çek haftanın proaramı. 2le Ha.herler. 21,10: K.o1 
rııık taaanrıili netriyat. 23,20: Haberler. 23,45; 
Danı muaikiai. 

1031 Kbz. KONIGSBERG 291 m.: 
19,.25 Oda musikisi, 20,05 Müıalaabe, 20,30 

Veıper musikisi, 21,10 arluı'.dat aaatı, 22 10 
Neı'eli neıriyat, 23 Haberler, 23,30 Pli..k, 
23,.50 Danı musikisi. 

904 Khz. HAMBURG 332 m.: 
20 Bahçe konseri, 21,10 Geıpenıterkutıche 

iıimli ıkeç. 22 Halk musikisi, 23 Haberler, 
23,,30 Muailci parçaları, 24 Dana muaikiai. 

592 Khz. ViYANA 507 m.: 
20,25 Haberler, 20,45 Lanner, ve Strauaı'un 

eserlerinden mürekkep popüri, 22 Oawald Ka
baıtarun idareainde ıen(on.ik konıera 23 Danı 
muailciıi, 2.3,30 Haberler, 24 Dansın devamı. 

785 Khs. LEIPZIG 382 m.: 
20,35 Müsahabe. 21 Haberler, 21,15 Landat• 

reicher isimli iki perdelik Zieler"ia opereti, 
23,20 Haberler, 23,50 Dana mue.ik.iN. 
'014,~o T2Haberler..2.l..30 3 
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( M Ü T E F E R R i K H A B E R L E R ) 1 Cenevre 

T 1 R d d Konseyinde ayyare a yum an (Bap 1 inci sahifede) 

Piyangosu Kuvvetli :::~i celsesi ıu ıekilde cereyan eı-
M. Benea Sovyet Rusyanın Mil • 

!etler Cemiyetine girmesi lehindeki se
bepleri kaydederek Almanya ve Japon
yarun çıkmalarından sonra cemiyetin 
180 milyon nüfusluk bir memleketin 
iıtirakile kuvvetlemniı o~ım söyle
miıtir • 

--Dünkü keşidede kaza
nan numaralar 
30 bin lira kazanan 

2347 
JO bin lira kazanan 

12086 
4 bin lira kazanan 

1755 
3 bin lira kazanan 

5468 
JOOO lira kazananlar 

6693 7467 9852 21040 
500 lira kazananlar 

2494 3835 3852 5285 9989 12004 
J2837 13449 14430 17116 22658 23253 
U931 

150 lira kazananlar 
173 686 1869 ı979 2628 2687 

4086 4304 5485 5896 6622 8294 
8581 10165 10324 10488 10659 11247 

11299 11796 13761 16819 18898 19419 
21951 21965 22281 22812 23028 23397 

JOO Lua kazananlar 
89 172 572 1191 1199 2900 

36ı2 4086 5252 5505 6433 6963 
8072 8321 8347 9271 9319 9769 
8894 10324 10438 11105 11542 11726 

11905 12302 13120 13616 14528 15909 
16010 16039 16180 16515 16613 16679 
16768 1681!! 17178 17367 17620 17981 
18106 18233 18509 18574 18981 19205 
19370 ı9522 20440 20829 21725 22273 
22482 22643 22779 23433 23924 24423 
24887 24939 

50 lira kazananlar 
143 160 576 645 649 
758 1325 1825 2019 2130 

2521 2600 2885 2916 2973 
3225 3230 3399 3494 3717 
4067 4092 1268 4ı87 4206 
4538 4576 4953 5408 5426 
5696 5805 6867 5874 6105 
6312 6456 6480 6557 6569 
6809 6962 7243 7772 7922 
8205 8599 5905 

692 
2203 
3184 
3728 
4523 
5488 
6217 
6656 
7984 

9067 9100 9533 9631 9756 9888 
9929 ıoıos 10166 10355 10508 10850 

J 1107 11328 11539 11562 11975 12260 
12718 12737 12739 12908 12943 13080 
J3ı99 ı3169 13284 13473 13661 138ı9 
14076 14109 14109 14359 14696 14704 
14846 14880 15004 15032 15198 15238 
)5335 ı5514 15582 15598 15709 15800 
16918 16014 16074 16205 16248 16251 
16501 16729 16834 17527 17864 17997 
18182 18251 18260 81307 19ı5ı 19501 
19690 19941 ~130 2oı3ı 20276 20624 
20667 20935 2İl962 21191 21300 21497 
2ı917 22071 22074 22084 22099 22131 
22155 22ı77 22315 22427 22720 22786 
22800 23297 23572 23735 24043 24358 

30 üra kazananlar 

22 75 111 370 534 609 
707 848 849 873 970 1025 

1088 1212 1336 1467 1586 1693 
1702 ı706 1812 1846 1945 2058 
<Zl64 226ô 2418 2448 2497 2572 
2604 2639 2796 2935 2961 3270 
3283 3360 3758 3804 3828 3869 
3960 ;J945 3958 4059 4147 4263 
4320 4347 4424 4496 4644 4757 
4767 4826 4847 4979 4992 5017 
5157 5148 5163 5198 5203 5410 
5627 5661 5673 5690 5758 5808 
5906 5945 5982 6007 6010 6092 
6162 6258 6263 6386 6537 6666 
6675 6778 6853 6885 6943 7015 
7025 7200 7203 7334 7423 7474 
7521 7687 7966 8384 8382 8476 
8484 8533 8697 8837 9154 9211 
9249 9258 9348 9389 9414 9444 
9633 9709 9765 9786 9898 9928 

10270 10274 10285 10377 10375 10465 
10642 10777 10809 11050 11091 11140 
11173 11374 11672 11759 11836 11842 
11892 11970 12ı34 12197 12202 12264 
12335 12381 ı2638 1265ı 12692 12693 
12816 12822 12919 1295ı ı3130 13168 
13175 ı3213 13227 13249 13348 13480 
13710 13703 ı3728 13743 13742 13!161> 
14015 14200 14332 14557 14632 14679 
14745 14840 14925 15199 15252 15254 
15282 15347 15417 15610 15650 15680 
15770 15966 16ı06 16397 ı6407 16507 
]6589 ı6618 1662ı 16760 16839 16873 
169ı8 16987 17027 17056 17077 ı7079 
17113 17214 17278 17328 17356 17428 
17440 17433 17532 17582 17591 17693 
17787 17881 18055 ısısı ı11222 18309 
18414 18461 18542 18550 18720 18725 
18878 18919 19000 19069 19119 19249 
19243 19507 19623 19664 19858 19917 
19910 19963 20028 20168 20193 20213 
20236 20250 20288 20401 20488 20596 
20654 20705 20725 20782 20186 20SS4 
2G909 20955 21033 21177 2ı240 21471 
21642 21743 21775 21797 21&22 21925 
21968 2ı985 22183 22254 22310 22422 
22442 22464 22645 22762 22879 23045 
23060 23116 23197 23423 23507 23886 
23988 23991 24135 24208 24602 24629 
24702 248ıo 24824 24879 24931 

Mebuslarımız şilede 
ŞiLE, 11 (A.A.) - latanbul me -

ı....., Ziya Sadettin, Milat ve Hamdi 
Beyler bugün boraya gelmiıler ve ka
~ merkez ve köy hatkmdan mürekkep 
bır heyet tarafından sevgi ile karşı • 
lamnıışlardır. 

Melıoslarnnız Şilede halkla temas
larda bulunarak en milbıem ve. esaslı 
ibtiyaçlarıru tetkik ettikten oonra hal
kın ccnd gelen tezahürab arasında 
htaniınla hareket eylemişlerdir. 

Dünkü hava 
ISTANBUL, 11.A.A. - Sıfır derecei 

hararete ve deniz ıeviyeıine indirilmiı 
barometre bugÜn saat 7 de 757,4 14 de 
758,8. Derecei hararet 7 de 19,9, 14 de 
20,1. Azami hararet 25, asgari 17. Rüz
gi'.ı müteha\lvİI eımittir. Azami ıiırati 
saniyede 7 metrey ç•kmıttrr. Buııün ya· 
ğan vaimur miktarı iki milimt!fredir. 

' 

1 

Amerikada bir maden ilk 
defa tecrit edildi 

KLEVELAND • OHIO, 11 (A.A.) 
- Amerika kimya cemiyetinin verdiği 
biT habere göre, fevkalade nadir bir 
maden olan "actinium,, ilk dela olarak 
tecrit edilebilmiıtir. Bu madenin bir 
onsu bir milyon dolar luymetindedir. 

Şikago üniverıiteai proleeörlerinden 
doktor Brosse kendisile görüpneye ge
len gazetecilere 5.000 dolar kıymetin • 
de, bu madenden bir gramın onda bi
rini göstermiı ve demiıtir ki: 

- Actiniumun fenni ve tıbbi kahili
yetleri çok fazladır. Actinium madeni. 
madeni cevherinin yarıımı 32,000 sene
de neıretmektedir . Halbuki radium 
1600 aenede neıretmektedir • 

Yeni orman mühendisleri 
ANKARA, 11 (Telefonla) -\Zi· 

raat Vekaleti yüksek ornıan mektebi
nin hu seneki mezunlannı muhtelif 
orman mühendisliklerine tayin el'ınekte
dir. Mezunlardan Saffet Bey Adana 
orman mühendisliğine, Fazıl Bey Kar 
sa, Turgut B. Çana.kkaleye, Celil B. 
Boluya, Mustafa B. Sinoba, Ali Bey 
birinci amane,iınan grupuna, Rıdvan 
Bey ikinci amanejman grupuna tayin 
edilmiılerdir. Bunlardan Yalova or • 
man mühendisi Kemal Bey Kana, 
Sinop mühendisi Fikri Bey htanbul, 
Jzmir Kemalpaf& m.ülıendia muavini 
Memduh Bey Lapseki mühendis mu
avinliğine merkez emrinde buluttan 
Fahri Bey Yalova mühendisliğine, Ba. 

ha Bey de lzmir Kemalpafa mühen -
disliğine tayin edilmqlerdir. 

Maliye Vekili Ankarada 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Ma

liye Vekili Fuat Bey bugilnkü trenle 
Iatanhuldan geldi. V ek ilet erki.ru la· 
rafından kartılandı. 

İzmir nüfus müdürü 
ANKARA. 11 (Telefonla) - Nü

fus umum müdürliiğil ıeflerinden 
MllMafa Bey lznıir nüfus müdürlüğü
ne tayin edilmittir. 

Enis B. Yunan hukutuna 
da bakacak 

M. Beck gerek Sovyetlerin cemiyete 
girmesi ve gerek kendilerine daimi aza. 
hk lehinde rey vereceğini bilclirmit • 
tir • 

M. Bartu (Barthou) M. Bek'in ka
ranndan dolayı beyanı memnuniyet et
miı ve usul meselesini ortaya koymuı
tur • 

Tasavvur edilen usul iki sülüs ek -
seriyetin Sovyet Rusyaya müsait ol -
duğılnu bildiren bir notanm imzasile 
Motl<ovaya gönderilmesidir. 

M. Saymen (Simon) mütalea ıer
dinden istinkaf eden murahhaslar la· 
rafından vesikanın jnwumı kolaylaı • 
tırıılıilecek tadilat yapıhp yapıbnıya • 
cağım anlamak için teklif edilen met
nin tetkikini arlıadaılanndan rica et
miıtir. Hatırlardadır ki Tiittriye ve 
Mdcsika asamblenin müttefikan kıılıul 
ettiii bir kararla davet edilmiılerdi. 

M. Beneı usul meselesinin ehemmi
yetinden ba!Kederek ıakat bir tarzda 
halledildiği takdirde ~iyasi bi.- karann 
manevi neticesini kısmen tehlıl<eye dü-
ıürdıill!ceğini bildirmiıtir • 1 

1
' Nihayet usul meselesi bugün bu-

1' ıuıi müki.Jemelerfe tenvir edilmek üze. ı 
re celse tatil edilmittir • 

Japonlar memnun değil ı 
TOKYO, 11 (A.A.) - ı<öyter a- 'ı 

janıı muhabiri bildiriyor: 
Bazı gazeteler Sovyet Rusyaııın 

Milletler Cemiyetine girmesi hakkında 1 
acı mütalealar nqretmektedir. "Y o- " 
miuri,, ameteai diyor ki: ~ 

"Akvam Cemiyeti, ıimdi bir A vru- 1 
pa Milletler Cemiyeti olmuıtur.,, 

Resmi mahafil, Sovyetlerin Millet
ler Cemiyetine girifinio , Uzak Şarkta
ki Japon nüfuzuna veya, bazı mahafilin 1 

ileri sürdüğü gi>i Garpta nüfuzuna 
mini olacağını zannetmektedir. 

Büro tqekkül etti 
CENEVRE, 11 (A.A.) - A•_.,le 

dün 6 reis vekili intihap etmi1tir. Jn -
giltere 42 rey, ltalya 42, Fransa 41, 
Avusturya 38, Hindi.tan 35 ve Yug ... -
lavya 31 rey almıılardır. 

Büro kal'i surette teıekkül etmiı 
ATINA. 10. (Milliyet) - htanbu- bulunmaktadır. 

la ve oradan Ankara tarikile Tah- Asamble, Çin ve ispanyanın talep-
rana ıidcek olan Türkiyenin eski A- !erinden resmen malümat ahmıtır. Çin 
tine sefiri Enis Bey maaaile hareket tekrar intihap hakkı ve ispanya ise 
etmektedir. Sefir lran payitahtında konseye tekrar İıntihap edilmesini i&te-
Yunan tebaasının da hukukunu mu• mektedir. 
hafaza edecektir. Macar bükümeti, ekalliyetler me-

Aıkeri heyetimizin sele~in.in siyasi komisyona tevdiini iı- . 
temıştır. 

Rusyada ziyaretleri Büyük lwmnyonlar bugün içtiaıa 
MOSKOVA. 11 (A.A.) - Türk edeceklerdir. 

ukeri heyeti dün Zaporjiye muva • Bir formül aranıyor 1 

aalat etmit ve Dinyeper elektrik aan- CENEVRE, 11.A.A. - Milletler Ce-
traliyle büyük fabrikaları :ziyaret et- miyeti meclisi Sovyet Ruıyanm MilletL 
mittir. ler cemiyetine kabulünü ve mecliste de 

A daimi bir azalık verilmesini Arjantin ve 
masyada intihap hazırlığı Portekizin istihkifile müttefikan ve kati 

AMASYA, 11 (A.A.) _ Beledi- surette kararlaıtınnıı olduğundan ıimdi 
ye İntihap hazırlıkları ilerlemektedir. Sovyet Rusyaya ıönderilecek davet için \ 
Encümen azaları seçilmiı ve clelterler bir formül aranmaktadrr. 
asılmııtır. Çünkü Avusturalya ve Kanada baf· 

Bı·r Tu··rk ko .. vlu··su··nu-n ,·cadı vekilleri i'ibi bazı murahhaslar Sovyet 
J Rusyanın ııirmesilli kabul etmekle bera-

GIRESUN, 11 (A.A.) - insaf ber davetiye gönderilmesine itiraz etmek 
oğlu Hasan isminde bir köylü, basit tedirler. Aranılan formül bunlann da da· 

vetiyeyi İmza etmelerin kolaylattırmak 
u•ullerle ve az masraila itliyen ve gün. içindir. Kati metnin hazrrlanma11 ve son 
de üç bin kilo fındığı Yetil kabuğun • i~zalann da toplanması için bir kaç gün 
dan ayıran bir harman makinesi icat kıfayet edeceği ümit olunmaktadır. 
etmittir. ltalyan matbuah 

Makineyi tetı.ik eden ziraat vdıŞJi. ROMA, 11. A.A. - ltalya matbuatı 
miz köylü mucidi muvaffaloyetinden Sovyet Rusyanın Milletler cemiyetine gir 

meai için Cenevrede elde edilen itiliftan 
dolayı takdir etmiı ve kendiıme para dolayi derin bir memnuniyet göıtıermek-
mükafatı verilmesini emretmiıtir • te ve bu hadi.eye büyük bir ehemmiyet 

FındıklarımtZJ yağmur altında çü- atfeylemektedir, çünkü bu suretle Sov· 
riimesi tehlikesini bertaraf edecek ve yet Rusya ile diğer memleketler arasın· 
amele masraflarından mühim tasarruf da silahıızlanma hususunda çoktan beri 
lar temin edecek olan bu makineler ço- batlamıt olan tetrilri mesai daimi olacak-
ğaltılarak fındık ictihaal merkezlerine tır. 
gönderilecektir • Almanyanın notası 

Ankara evcilerinin lzmirde " CENEVRE, tı.A.A. - Beynelmilel 
mahafilde Almanyamn ıark miaakı hak
kındaki notası hiç te hayretle karıılan
mamıttır. Silahlanma hususundaki Al· 
man metalibatının l'amamiyle muhafaza 
ve mütekabil muavenet misakının eaaı i
tibariyle ret olunduğunu milJalıede edil
mektedir. Mezkür mahafil Almanyamn 
bu notayi tam Sovyet Rusyanm Millet· 
ler cemiyetine iirmesinin müzakere e ... 
dildiii bir günde vermit olına11nda açık
ça müzakerdert son d~kacla kanıtır
mak nir .. tini görmektedir. 

müsamereleri 
IZMlR, 11.A.A. - Kurtuluı hayra· 

mına İttirik eden Ankara Halkevi gru· 
pu dün aktam programlanmn ilk kıımı 
olan konserlerini Halkevi salonunda .. er· 
mittir, konser lzmirin güzide bir lıalk 
kütlesi Önünde büyük muvaffakiyetler 
kaz~nut, i"erhunde Ulvi, Necdet Remzj 
Ulvı, Cemal ve Refik 0mer Beyler 11k 
sık n tiddebe alkıılanmıtlardır. Kon
ıer progranunda beynelmilel ıanatkarla· 
rm eserleri olduju gibi bilhaua kıymet
li Türk sanatki.rlan Ali c-ı Beyin 
lıeı damla ve zeybek türküıü pek çok a). 
kı,lanmııtır. Bu akfam aynı salonda tem
sil heyeti tarafından "Himmetin oğlu" 
piyesi oynanacaktır.lzmirde misafir bu
lunan Ankara Halke~ grupu perıembe 
Üfaını kendilerini kar,ılayanlara b;r ve
de ziyafeti verdikten sonra cuma saba· 
hı Ankaraya döneceklerdir. 

Belediye intihabı 
(Ba§ı 1 inci ıahüede) 

edilecektir • 
Defterler altı ıiin asıh clıwacaktır. 

Vatandaşlar, bu defterlerde isimlerini 
ara!acakl'."'~ . isimlerini bulamıyanlar, 
v~yetlerım ıntihap encümenlerine bil
dıreceklenlir. itirazlar, defterlerin kal
~nlmaıından itibaren azami Üç gün i .. 
çınde yapılacaktır. 

itirazlar, İntihap encümeni tarafın
dan halle<lilemezse, müddetin hitamın
dan •,Ilı ııiin sonraya kadar mahkeme
ye mura~aat edilebilecektir. Bu suret .. 
le kanunı müddet 30 eylülde hitam 
bulacal.tır. 

. _intihabatın bir gÜnde bitirilemiye
cegı anlaıılmışlır. lstanbul umıınti mec-

Alman notaaı dikkatle tetkik olu
nacak ve Almanyayı tekrar beyne! • 
milel teıriki mesai yoluna aokmağa mü 
aait bir formül bulmak için en ufak 
itilaf imki.nlan bile arqbnlacaktır. 

Bir vergi 
Kaçakçılığı 

(Baıı 1 inci aahifede) 
yadiı efendi namında birine aatıhnıı • 
tır • 

Aldığmuz malümata göre, ihtiaaı 
mahkemeıi istintak bikimi Hakkı Şük
rü Bey bu meseleye vaziyet ebniıtir • 

Bu itle alakadar olanlar dinlenmiı
tir. Meaelenin bugün ihtisas mahkeme
sine intikali ümit edilmektedir. Hadi· 
ae mahkemeye int~ edince bu huıus· 
ta karilerimize pek ziyade dikkate ıa
yan tafsilat vereceğiz. 

lio.i yannki toplantısında intihabın ne 
günü yapılacağı ve kaç gün ıüreceği 
kararlaıtrrılacaktır . 

Mecliı yann saat 14 le toplanacak
tır. ~eclisin bu fevkalade toplantı11, 
beledıye kanununun 38 inci maddesi 
mucibince yapılmaktadır. 

Görüıler 

H. Atilla 
Çavuşun eseri 

(BaJı 1 ~ci sahifede) 

dını övgü ile yazmazdım. Bun
dan anlıyorum ki (şarktan do
ğan günq) adındaki eııerin mu
harriri mesleğine vurgundur, 
halkı sevmesini ve saymasını bi
liyor, bunun için de mesleğinden 
aynlmayacakhr. 

" Madem ki bir eser yazdım. 
beğenildi. Temsil edildi. Arhk 
jandarma çavufluğunda İfİm kal
madı, postu Bablôli yokuşuna a
tıp asri edip olayım,, demeye
cek kmlar olgundur, ve böyle ol
masını burada ela clikrim. 

Edebiyat ııanalini ve sahne tek 
niğini fÖyle bir çöplükte bıraka
rak bu piyesin müsveılcleleı-ini 
sonuna kadar dikkatle okudum. 
Eserde meslek sevgisi, hak ve 
halk ııevgiai, bilhassa ~ir jandar
ma için maya duygu ve sermaye 
olan hak ve halk sevgisi, olgula
ra ölçmek ve mukayese edebil
mek kabiliyeti, inkılaba bağlılık, 
ve hep1inden üstün bir samimilik 
tıardı. 

'Bu eser, gene mes~ekt'lfları ta
rafından 30 ağustos bayramı ge
ceııi Bala mektebinin sahnesinde 
temisl eılil~iş ve seyircileri hem 
t!ilşündürmüş, hem co~tarmuştur. 

E•erde iki değer daha var: 
Menektaşlannı meııleki ve milli 
vazifelerinde aydınlatmak ... Hal
ka büyük inkılap değifikliltleri- 1 
nin öz tadını vermek. 1 
Bana, seyirciler tarafından gön

derilen mektuplara göre Atilla 
çavurın eserindeki bu iki değer, 
olanca tesimi göstermi1tir. 

Bu gibi mes~-eki mevzularda 
yazılan e<erlerle yazanların ço
ğalmasını dilerim. ilk e•erini ve
ren bu genç jandarma çavupnnu
zu koltaklamayacağım. Yalnız 
şunları öğütleyeceğim: 1 - Mes
lek sevgisini soğutmamak; 2 -
bu gibi eserleri çoğaltıp meslek
taşlan ve halk arasında yaymak; 
3 - Bu eserlere vazife saatleri 
dıfında çalıfmak; bi1hassa bu 
noktaya dikkat. 4 - Boş •aatleri 
nin bir kısmını da yalnız inkılap 
için yazılan ve inkılaptan konu
ttan eserleri okumağa ayıımak •. 
' Bu yazımı derin ve samimi bir 
zevk ile yazıp bitirirken bize böy 
le çavuşlar yetiştirenleri de saygı 
ve övgü ile anıyorum. 

AkaGONDOZ 
Not: Bu yazımı okuyupta her mes

lekten bir irişi bir eser yazıp gönderi r 
ve okumamı istemeğe kalkışırsa 

mahvolduğum gündür! Kendi işlerim 
şöyle dursun, daha yüz yıllık bir ömür 
uzunluğu bile yetmez. Onun için §İm
diden bana acısınlar da, biraz da baş· 
kalarına göndersinler. 

A.G. .... _. _____ .. 
Bir çok şirketlerin 
Usulsüz hareketleri 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
memektedir. Ankarada yapılacak mü 
zakerelerde bütiin bu noktalar nazan 
itibara alınaca.k ve yeni bir formül bu 
lunacaktır. 

Posta, Telgraf ve telefon idaresi 
için yeni bir teşkilat kanunu 

hazırlanıyor 

l~~~E_V_K_A_F~M-U~D-IR_l_Y_E_T_I~IL_A_N~L...;..AR~I~~-'' 
Kıymeti 

Muhammenesi 
Lira K. 
310 50 Çarşıyıkebirde 

nın 5-8 hissesi. 
Haffaflar'da 40 No. lu dükka· 

90 00 Küçükpazar'da Hoca Hayreddin mahallesinde 
Yoğurtçu sokağı nda eski 251 27 yeni 35 No. lu 
tamamı 24 metre terbiinde olan arsanın 3-4 his· . 
sesı. 

223 00 Davutpaşa mah allesinde Hekimoğlu Ali paşa 
sokağında eski 115, 117, 119 yeni 121, 123, 
125 No. !arla mu rakkam üzerinde odaları bulu· 
nan üç dükknm 2-6 hissesi. 

50 00 Y enikapı'da Ka tipkasnn mahallesinde Yenika• 
pı caddeıinde 69 No.lu üzerinde bir odası bulu· 
nan kağir dükka nın 1 -8 hissesi. 

Yukardaki emlak Eylülün 26 mcı çarşamba günü pazar· 
hkla satılacağından taliplerin pey akçeleriyle beraber Mııh 
lwat kalemine müracaatları. (5649) ~ 

Kıymeti 
Muhammen esi 

Lira K. 
624 49 

Bedeli 
Müzayedesi 

Lira K. 
400 00 

Fatihte Manisalı Mehmet paşa maha11esinde At pazarıP· 
da 55, 1 O ve 55, 12 No. lu tama mı 277 ,5 metro terbiinde bulu· 
nan iki arsanın 3-4 hissesinin icra kılınan müzayedesin.:lc ve· 
rilen bedel haddi layıkında gö rülemediğinden bir hafta müd· 
detle temdidine karar verilmiş tir. ihalesi eylülün 17 inci paıar 
tesi gÜnÜ saat on beştedir. Ta ]iplerin pey akçe!eriyJe beraber 
· -... hlfilat kalemine müracaatı arı. (5647) 

1 nbi11 
40,000 
14,000 

kilo 

" 
5,000 

" 

58 X 96: 
82 Xll4 : 

10 x 100 : 

~ ·· d .. l l ~ ... ' 

Eb'atlı Kahve rengi amba· 
laj kağıdı. 

Eb'ath Kahve rengi Kösele 
Karton. 

Yukarda isim ve miktarları yazılı kağıt ve kartonlar 
22-9-934 tarihine müsadif cu martesi gÜnÜ saat 15 te pazar'. 
lıkla satın alınacaktır. Talip lerin şartname ve nümunelerı 
görmek için her gÜn ve pazarlı k için de tayin olunan gün .,e 
saatte yüzde 7,5 teminat para lariyLı birlikte Cibalide alım .,e 
satım komisyonuna müracaatları. (5447) ~ 

lstanbul Deniz Ticaret 
. Müdürlüğünden~ ., 

Mevcut şartname ve nü muneleri mucibince muhtelır 
eb'at ve adette bayrak mübay aası Gazal romorkörü için dö· 
şemc imaliyesi i§areti umumi ye ve evrak ve defatir baskısı 
ve Balıkçı Irk Enstitüsü binasının dam ve saire tamiratı ayrı 
ayrı aleni münakasaya konmuşt ır. Taliplerin yüzde 7,5 t · 
minatı muvakkate akçelerile 25 .. 9.934 sah gÜnü saat 10 da 
Dairede müteşekkil Komisyon a ve şartnameyi almak ve nii· 
ınuneyi görmek üzere Pazartesi, Perşembe gÜnÜ idare Şu· 
besine müracaatları ilan olunur. (5525) 

Istanbul ithalat Gümrü"ü 

Adet 
8 

Kap M. No. 
Muh. 

. 
Müdürlüğt.· n ien: 

Kilo Gr. Cinsi Eşya 
837 000 Haşarat itlafına 

mahsus mustahsar 
15 

13 

Sandık M C G 
Rındıa 

Balya 68 7 
Sandık S T 

1209 

11/25 
1/13 

7650 000 Jüt Çuval 
1581 000 Aspestos 

yaprak 
Je.,hıı 

10 ,, Adres 

6 ,, MAN 

52 

Bila 435 000 Ekle mahsus sade 
yağı 

102/8 2138 000 Demir makine alr 
samı 

Yukarda yazıh het kalem mal artbrma ile 12-9-934 çar· 
şamha günü saat 14 de satılacağından isteklilerin o p.ün J,.+ıtfl 
bul İthalat Gümrüğünde 6 numaralı satıl} anbarmda Jıa:ııt 
bulunmaJarı ilan olunur. (5049) 
~~~~~~~~~~~~~~~--~~----~-~~--_..., 

Deniz Levazım Sahnalma 
Komisyonunda":~ .. 

4819 adet Kazan borusu : Kap alı zarfla münakasası : 4 Bırıfl 
ci Teşrin 934 Perşembe g ünü saat 14 de. • 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı i çin yukarda cins ve miktarı 1', 
zılı bir kalem malzeme hizasm da gösterilen gün ve saatte ı.;. 
palı zarfla münakasaya konmuştur. isteklilerin şartnaı11e~ 
ni eörmek üzere her gün ve m Ünakasaya girmek İçin de o g 
ve ı1aatte Kasımpaşada kain komisyona müracaatları. ) 

(5576y 

Nafıa Vekaleti Posta, Telgraf ve 
Telefon itleri mütaviri Kadri ve u
mum müdür vekili Bekir Rauf beyler 
ıehrimize ıelmiılerdir. Kadri ve Ra
uf beyler burada Posta ve Telgraf mer 
kezlerini. fabrika.yı Ye telsiz istuyon 
!arını tetkik ebnektedirler. Oirendi· 
ğimize göre; bu tetkiklerin neticelİn
de ve diğer bazı hususat teobit edil
dikten aonra P ... t.a, Telgraf ve Tele
fon idareai için yeni bir tqkili.t ka • 
nunu li.yihau hazırlanacaktır. Bu ye· 
ni layihanın, Mecli&in önümüzdeki a
çılıımda Meclise aevkedilmeıi mukar 
rerdir. 

Kadri ve Rauf Beyler timdiye ka· 
dar yaptıkları tetkikatın neticuini 
dün Nafıa Vekili Ali Beye bildinnit
lerdir. 

---------~-:--::-:-.=":'-~==~=-:===::::~= t•el' kk. 1 • • b "f · ı·· ·1 n ,_e ca büyÜk bir ehemmiyetle teli. ı e. • erının aımu ettıı ıge verı e k 1, · 

Oç mUtahassıs getirtiliyor 
Mühendiı mektebinde açılacak o

lan yük.ek telefon, telsiz ve telgraf 
mektebi için hazırlıklar bitirilmek Ü· 
zeredir. Bu yeni ıube, Mühendis Mek 
tebine bağlanan Elektro mekanik fU• 
beaile birlikte bu dera yılı batlaııııı • 
cından itibaren faaliyete geçecektir. 
Telgraf ve telefon mühendisleri mek 
tehi 5 ıınıflı olacak, bu kuma ayrıla
cak talebe ilk üç seneyi mühendis ta• 
Jebelerile birlikte okuyacaklardır. 

Oğrendiğimize göre, bu yeni iki fU 
be için 3 ecnebi mütehauıs profesiır 
getirilmesi takarrür etmittir. Bu hu • 
susta mektep idaresi temaıa baıla • 
mıı bulunmaktadır. 

Telefon planı muhakkak 
bulunacaktır 

Telefon tirketinin ortadan kaybo
lan kablo plinı meselesi alikadar)p r· 

dilmiıtir. Salahiyettar zevatın verd!k lerde mevcut olmadığı görÜlere 
leri malümata nazaran, Telelo~ tır• mamlanması istenilmittir. 1 ,ı 
keti, bu planı meydana çrkarmaıa ka Diğer taraftan Şark derni~Y:'1:--
tiyetle mecbur tutulacaktır. kumpanyasında muamelatın ~·1• ıı.et• 

Ş k dlmiryollarında da srzca yapıldığı nazan dikk•b c;,ı.sf• ar mit ve ıiddetli ihtarda bul~nulo> .,ı.,t: 
tetkikat yapılıyor lüfettiılik, hayvan yükliı vag; tltİ,,. 

Dig" er taraftan Şark demiryollan• en alınmakta olan 90 kurut/' 11 tol' 
b.. .. ye ücreti ile hububat ve saire,,/

1
,. iW 

·n son iki sene zarfmdaki utun mu baıına alınan 41 kurut tahmın Jtll• • 
:neıat ve beaaplarmın tetkikine batla· retinin mahalline masruf olup 0 

rulıruftır. ilk tetkikat neticesinde ha- dığı tetkik edilmekte~ir. ı•tıP j 
zı yolsuz itlere tesadüf edilı_ni.t v!' ~u imtiyazlı tirketlerın ınu"d'e 'fil".~ 
P

ürüzlerin halli ci.h. etine. ııd. ılmııtır, da yapılan to;tki~at il~asın ag.,çifl,, 
k tlrketinin vazıyetı de gozdet1 .J>I>"" 

Oğrendiğimize gore; tır etın geçen mektedir, llu ıirketin de bazı ı.-". ,_el• 
seneki hesaplarında hük~ete verec~ İeı d dllılıa 
ği varidat formülünün tatbıkatınd.a bır ı::::::i:~~ .ptme lii naazrı • .... ( 

yan1ı11ık oımuı ve hazinenin üç bm ~ Nafıa Vakı'ft Yalovayad~ ııı.d.M ruı zarara uğramı~tır. Naf.•.• bat lD!" . !t • ~ 
fettitliğince yapılan teıebb~ler neti• "'affıı: ,n• lnfl B~ ~ı;.. tOJ!.! '/! 
Cesinde •irket bu parayı hazıneye I~· •• '~ • k tetlıil' ıe> 

' fia;daJ 9.hnm!z e kalaca • u ..,.ado , 
de etınittir. • d f" b t ktır B 1>lt 

Bundan b .. ka. birçok hasılat ma li wf er u unaca · •İ "'" ~ nl er'-ln • Yal<>vaya ıut.ne 
deleri ceza bedelleri ve istaıyo arın '"' ... 

' 1 kal eldir. fazla tahsilatı ve ıair hi.sı at em • , . . 



;..._:::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~::~~~"!!"'"~M~IL~L~l~Y~E~T~Ç;AR~ŞA;M~B;A~ll~,E~Y~L~O~L~l~934~~~~'!!!""~~~~~~~~"!!"'"~'!!"'!!"!!!!"'...,.~-----!~----~~~1~ l'---------------------111 Devredilecek ihtira beratı 1 Feyziati Liseleri Müdürlüğünden~ T C 
" Karbonlu meveddın dun derecci ba-

n•• rkı· ye umhurı·yet rarette karbonizaıyonunda ve taktirin-
~ "" bunda müstamel cihazdaki ve- 1 - Kız ve erkekler için ayrı te,ki:ata maliktir. Ana, İlk, Orta, Lise sınıflarına leyli, nehari 

talebe kaydına batlanmııtır. 

M k B k d 
1 Y• lıunlara ait islahat,, hakkındaki ihtira 

er ez an asın an•. içi~ lıtihsal edilmiş olan 13 Eylül 1932 1 
tarih ve 1478 numaralı ihtira beratının 

2 - Kayıt için herglln mektebe Teya yenipostane arkasında Basiret haoında Özyol idarehanesi
ne mllracaat eclilebilır. 

. GeEri tamamen Ergani Demiryolunun inşasına tahsis olunan 
~kraıniyeli % 5 faizll 1933 iıtikrazınm 4.000.00{} liralık 3 llncü 
ısınını teıkil eden C tertibi tahvillerin kayt muameleılne 30 

Ağustos 934 larihinı!e ba1lacaeak ve 30 EylDI 934 tarihinde niha
tet veriltcaktir. 

Bu iatikraıın B tertibi ham'.llerinin, C terlibindaıı aynı numara
ları a!abllmelerl için 30 Ağustoı 1934 tarihinden 4 Eyllil 934 ak
~aınına kadar evvelce B tertibi muvakkat makbuzlarını hanıi Bın-
1_alıırdan almışlar iae yina aynı Bankalara mOracaat etmeleri 
alımdır. 

5 Eyl6l 934 tarlbinlen 30 Eylül 934 tarihine kadar olan mllJdet 
~lrfında satışlar umuma tabıiı oluomuıtur. Beheri 20 lira itibari 

1Ynıetindeki C. tartlbi taln•iUerin 19 lira fii ihracına müter•kim 
kupon faizi olarak 40 kurut zıımmolunmu,tur. Bu ıuretl11 yeni tertip 
tllı\il:er 19 lira 41) kuruş llıı:erindeo satılacaktır. 

Kayıt •uıımeleleri Baııkamız da dahil olduiu halda Emlıik ve 
Eytam, Sümer, İı, Olmanlı, Z"raat Ba•kah.rının Türkiyedehl Bil
tıınum ıubeleri ile İstanbul ve İzmir de diğer Pa,kalır tarafından 

ı.;•pılacaltt r. [5227] 

Sirkeci Gümrüğünden: 
9 ~-~~o sn~. gra~ sahipsiz .. ~~ek mensuca~-~- ~5 ~~lül 
34 guıı;ıne ı:nusadıf pazar gunu saat 14 de Mudurıyetunız-

~e satış komisyonunca bilmü zayede satılacağmrfan talip o
anların yevmi mezkurda pey akçeleriyle hirlikte müracaat 
etıneleri ilan olunur. ( 4879) 5710 

Nafıa Vekaletinden: 
Bursanın Gölbaşı mevkiinde yapılmakta olan Toprak 

bende ait dip savağın muhamr.-ıen bedeli 14840 lira olan Va-
ka, Kapak ve Boru tertibatı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
onulmuştur. 

Münakasa 17-9-934 tarihin e müsadif pazartesi günü saat 
15 te Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında icra edilecektir. 

Talipler mukavele ve şartnamede muvazzah olduğu üzele ınalzemenin Cins ve nev'in e göre toptan fiat teklif edecek 
erdir. 

Taliplerin tekliflerini (2226) ilralık muvakkat teminat 
\te Ticaret odası vesikasiyle münakasa saatinden evvel mü
llakasa komisyonu riyasetine tevdi etmeleri İcap eder. 

Talipler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An
(~llrada Nafıya Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

149) 5717 

> Hıli Ta1fiyede 

İstanbul Liman f ı".eri inhisarı 
Türk Anonim Şirketi Tasıiye Heyetinden: 

12 Ağuııtos 934 tarihinde içtima eden hir•edarlar heyeti 
umumiyesince ittihaz olunan karar üze~ine şirket heyeti l•mu
miyeai 27 Eylül 934 tarihine müsad if Per,embe günü saat 15 de 
Ş;rketin Liman hanındaki merkezinde fevkalade içtima ede
ceği cihetle nizamnamenin 24 ncü maddesi mucibince laakal 
elli hisseye sahip olan hissedarların içtimaa takaddüm eden on 
gün zarfında tasfiye heyetine hisse senetlerini tevdi ederek 
dül uliye varakası almaları ilan olunur. 

Ruzname: 
] - 1 K. Sani 934 tarihinden şirketin feshi ile tasfiyesine 

karar verılJiği 12 Ağustos 934 tarihine kadar o!an zamana ait 
bilançonun ve mevcudat deftcı·inin tetkik ve müzakeresi. 

Tasfiye Heyeti [2493) 

lktı at Vekaleti Marmara 
•• 

mıntakası Olçüler 
ve Ayar Başmüfettişliğinden: 

Memuriyet için müracaat edenlerin imtihanları 12-9-934 
tarihinde yapılacaktır. Başmü fettişliğe müracaat. (5655) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

f\.arn.erhatun : Boyacı sokağın da 23 eski ve yeni Lira 
numaralı hanenin nısıf his ı;esi. 553 

f\.aınerhatun : Kurtuluş Papa s sokağında eski 15-17 
Yeni 7,9 numaralı ahşap ha ne ve dükkan. 495 

!:'ener : Balat Karabaş Vapur iskelesi "<>kağmda kain 
39-41eski51-49 yeni num aralı dükkan arsası ve 846 
İratlı arsa. 
Yukarıda evsafı yazılı em lakin 9-9-934 pazar gÜnÜ saat 

14 de icra lahnan müzayedeler inde mülkiyetlerine talip zuhur 
etınediğinden müzayedeleri 16-9-934 pazar günü saat 14 
de İcra kılınmak üzere bir hafta müddetle temdit edilmiştir. 
't aİiplerin yüzde yedibuçuk pe y akçelerile müracaatları. (F) 

(5645) 

[ DEVLF.T OEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
5. 9. 9.34 tarihinde münak asası yapılacağı ilan olunan 

lı\ayseri hattı Km. 389 daki 10 .000 m3 balast icin muayyen 
~Üddeti zarfında talip zuhur e tmediğinden 20.9:934 perşem

e günü saat 15 de Ankara'da Malzeme Dairesinde aleni pa. 
~arlıkta ihale edilecektir. 

Şartname ahk8.mı aynı olup görmek isteyenlerin Ankara'_ 
da Malzeme Dairesine müracaatları. (5603) 

5986 

. Haydarpaşa limanı dahili ndeki kömür tahmil ve tahliye-
iı islerinin kapalı zarfla müna kasası 2-10-934 salı günü saat 
5 de Ankarada idare Merkezi nde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankaı·a ve Hayda rpaşa veznelerinde Beşer liraya 
satılan şartnamelerde yazılıd.ı r. (5676) -- · ·~ 

ihtiva ettiği hukukun bu kere başkası
na devir veyahut icara verilmesi tleklif 
edilmekte olmakla bu hususta fazla ma
IUmat edinmek isteyen zevatrn Istanbul. 
da Bahçekapu'da Taş hanında 43·48 nu
n-aralı idarehaneye müracaat eylemele. 

3 - iıtıyenlere mektep tarifname1i gllnderilir. 
Arnavııtkövünde ıra m,· ;ıv caddesinde - ('iftesaravlarJa Mektebin telefonu: 36 2 lO - Öıvolıın 

ri ilan olunur. (2337) 5893 ve 

,... NİŞANTAŞINDA ..... 

i~EHARI - KIZ ve 

Devredilecek ihtira beratı 
"Mevaddı Katlehevam ile bunları ih-

zar, terkip ve istimal usulü hakkındaki 
ihtira için iktisat Vekaleti Sanai umum 
müdiriyetnnden istihsal edilmiı olan 4 
Teşrnisani 1340 (1924) tarih ve 223 

FEVZiYE LiSESi 
i 
1 

Memleketimizin en eski huıuıi mektebidir Ye reıml mekteplere muadil olduıu taıdik edilmiştır. 
Ana, ilk, Orta va Liae kısımları Fen Ye Edebiyat şubeleri vardır. 

numaralı ihtira beratının ihtiva ettiği hu
kukun bu kere ba~knsına devir veyahut 
icara verilmesi teklif edilmekte olmak· 
la bu hususta fazla malumat edinmek 
İsteyen zevatın lstanbul'da Bahçekapu'
da Tat hanında 43-48 numaralarla mü
rakkam idarehaneye müracaat eylemele-

( F eyziya mektepleri Cemiyetinin ) idaresi altında manevi bir şahsiyettir. 
Talebesinia talim ve terbiyeaiaa kıskınçlıkla bağlı olduğunu muvaffakıyeti ile iıpat etmlıtir. 

isteyen talebe velilerine mektep tarifnameıi gönderilir, 
Lise \"t orta kısım mezuniyet ikmal imı;hanlarına l Eylfildc ve sınıf ikmal imtihanlarına 22 Eylılldc mektepte bşlor.n e ,ık r . 

Te kayıt için her.gün mektebe mlirzcıat edilebilir. Telefon: 44039 - [5619) • 

ri ilan olunur. (2495) ve MEKTEPLER TALEBcSİNE: HAF !'Al .~ K MECMUA 

fatanbul 6 ıncı icra dairesinden : ç A L 1 ş K A N ç o c u K 
Bir borcun temini istifası zımnında 

mahcuz olup paraya çevrilmesine karar (Reaimli Ay Matbaası Türk L. Ş'rketi) Cumhuriyet çocuklarının H't"a seve o'<uyarak htm eğlenrcrkleri 
verilen muhtelif cins gömlek ve hırkanın ve hem ı'e biliİ kazanacakları l:u MECMUA nın İ k sayısını: 15 EYLÜL Cl MARTES! ~ ünO çı'<armaktıı...,ır. 
16-9-934 tarihine müsadif pazar günü Dört renkli • 16 büyıık S!hife - 5 kuru, (2390) - 5934 -

ha~ 9 dan 10 a kadar Çakmakçılar yo- ı·-------------1!1 , ' 
kuıunda 45 No. Rekabet gömlek mağaza VAPURCULUK 
Si önünde satılacağından taliplerin mez TORK ANONlM ŞiRKETi su·· mer Bank 
kiir gün ve saatta mahallinde hazır 1 lST ANBUL ACENT ALICI 
bulunacak memuruna müracaatlan ilan J liman Han, Telefon: 22925. 
olunur. (2484) 1 

İstanbul 4 Üncü icra dairesinden: Bir 
alacaktan dolayı dairemizce tahtı hacze 
alınan muhtelifülcins 141 lira kıymetin
deki eşyai beytiye 19-9-934 tarihine mü
sadif çarıamba günü saat dokuz buçuk
tan on bir buçuğa kadar Beyoğlunda a
ğa hamamında Galatasaray hmamı ci- ı 

varındaki 43 No. !ıı hanede açık arttır
ma ile satılacağından {;alip olanların yev 
mi mezkur ve saatte mahallinde bulu
nacak olan memuruna 934-4844 No. lu 
dosya muci.bince müracaat etmeleri ilin 
olunur. (2482) 

Üsküdar Hukuk Hikimliğinden : 
Üs.küd .... da GüUem Hanın mahalle

sinin Uncular ookağında 43 No. lu hane· 
de sakine Hatice H. tarafından Hay
darpaıada yel değirmeninde 37 No. lu 1

1 
hanede s~ki~e .. Samiye H ... ale~hine açı
lan lptalı hukum davası uzer:ne tebliğ ' 
ilmühaberindeki m"!ruhata ttBzaran müd 
daleyhanın ikametgahının meçhul bu4 l 
lunduğundan il.inen tebHğat İcrasına ka
rar verilmiş olmakla davaya karşı tari
hi ilandan itibaren 15 ırün zarfında ce
vap vermek ve tayin edilen 8-10-934 gii
nü saat 14 de Üsküdar Hukuk mahkeme· 
sine gelmek üzre istida sureti ile dave
t'İye Mahkeme divanhanesine asıldığı 

gibi keyfiyet ayrıca gazete ile de ilan o
lunur. (2480) 

Beyoğlu dördiincü sulh hukuk mahke
mesinden• 

Beyoğlunda Sakız ağacı caddesinde 
(31) No. lu Ermenikatolik kilisesi •a
lıiıılcrinden iken 14-3-934 tarihinde vefat 
eden Ohanes Tomayan efendinin tere
ke İne rr.ahkemece vaziyet edilmiştir i

liirı tarihinden itibaren alacaklı ve vere
ceklilerin bir ay ve mirasçıların üç ay i

çinde Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesine müracaatları lüzumu ili.ı1 

olunur. (2478) 

-----·- ---- 1 

lzmir sür'at yolu 
SAKARYA vapuru 

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

dofrru lstanbula gelir. 
Bilumum İzmir yolcularına fP:fo 40 

tenzili.t .. 

Mersin Yolu 
Sadıkzadc \'tpuru 

16 ~:ylül 

PAZAR günü saat 10 da Sirkeci 
rıhtnnından kalkacak, gidişte Ça
nakkale, lzmir, Küllük, Bodrum Ro
dos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kal
kan, Kaş, Finike, Antalya, Alanya, 
Mersine g:Jecek. Dönüşte ayni iske
lelerle beraber, Ta4ucu, Anamur, Ku
adası ve Geliboluya uğrayacaktır. 

Karf.lbiga yolu 
Her CU!'JARTESl ve ÇAR
ŞAMBA günleri saat 20 de Top
hane rıbtnnından bir vapur kalkar. 
Cidit ve dönüıte mutat iskelelere 
uğrar. 

lzmit yolu 
Haftanın CUMA, PAZAR, 

SALI, ÇARŞAMBA günleri 
bir vapur saat 9 da Tophane rıhtı

mından kalkar. 

lmroz yolu 
Her PERŞEMBE günü Topha

nF rtlıtlmmdan saat 18 de bir va. 

rur kalkar. Gidit ve dönüşte Gelibo
lu, Lapseki, Çanakkale iskelelerine 
uğrar. 

lstanbul mahkemei asliye ikinci hu··--------------.. 
kuk dairesinden • 1 lstanbul kumandanlığı sa -

Vil;am veledi Hanri Daston efendi- trnalma komisyonu ilanları 
nin Galatada Selanik hanında 11 numa-
rada Borsa mübayaacılığı ile meuul İstanbul Kunıandanlığı kı-
Leon Abel veledi Mişon efendiye Bey- tantı hayvanatı ihtiyacı için ka 
oğlunda Şehsivar Bey mahallesinin Bü· paf( zarf usulile 521,000 kilo 
yük ve Küçük hendek sokağında kiin 
tevsii intikalli bir bap apartıman 800 Kuru Ot alınacaktır. İhalesi 
liraya vefaen ferağ edilmiş ve ahiren 13-9-934 tarih perşembe gü-
mümaileyh bedel ferağı tamamen aldığı nü saat 15 de. Taliplerin şart
halde itayı takrirden im!.'ina ettiği cihet- nameyi ögrmek üzere her gÜn 
le ferağın fekki ve davacı Namına kaydı-
nın teshihi hakkında ikame olunan dava ve pazarlığa İştirak için o gün 
7.erine müddeialeyhin mumaileyhin ika- teıninatı muvakkatelerile bir
metgahının meçhuliyeti hasebiyle ilanen likle ihale günü ve vaktinde 
.:lavetname tebliğine rağmen yevmi tah- fındıklıda Fırka Satmalma 
kikat olan 10-9-934 tarihine müsadif l Komisyonuna müracaat arı. pazartesi gün saat 10 da davete ;cabet 
etmediğinden hakkında gıyaben tahki- (67), (5416) 5904 
kat bilicra müddei vekili dava11nı isbat 
zımnında bir kıt'a tapu senediyle bir 
lm"a ihbarname ibraz eylemiı ve tahki
katın hitamına mebni H. U. M. K. 406 
ıncı maddesi mucibince muameleli gı .. 
yap k.trarı tebliğini Wep etmit ve ta
lebi vaki muvafıkı usul ve kanun görü
lerek ol vechile ilanen tebligat icra11na 
karar verilmiı ve tastir kılınan muame
leli gıyap kararını havi davetiyenin do 
mahkeme div,1nhnnesine talik kılınmıt 
oldu~undan mezkur davetnamede mu
harrer yevmi tahkikat olan 2-10·934 sa
lı günü ıaat 14 de tahkikat hakimliği 
huzurunda İf.batı vücut eylemesi ve ak
si Loakdirde tahkikatın h.itamiyle evrakı 
davanın mahkemeye tevdi edileceği ma
lumu olm..Jc üzere keyfiyet gazete ile ilan 
olunur. (2481) 

• • • 
lstanbul Kumandanlığına bağ 
lı kıtaatı ihtiyacı için 60 ton un 
kapalı zarfla alınacaktır. i
halesi 29-9-934 cumartesi 
gÜnü saat 15 dedir. Taliplerin 

niimune ve şartnameyi gör
mek üzereher gÜn ve müna
kasaya iştirak için de o gün 
ve vaktinde teklif ve teminat 
mektuplarile Fındıklı'da ls
tanbul Kumandanlığı Satm
alma Komisyonuna müracaat 
ları. (104) (5511) 

5910 

Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Kayseri pamuklu m:naucat fabrikaaının montaj "ıleri ı!a 

çalışmak üıere, tesviyeci, Oksijen va Elektrik kaynakçısı, kaza ı , ı 
makine ve elektrik montörllna ihtiyaç vardır. 

2 - Ş'mdiye kadar Bankamıza müracaat edenlerden maada lu 
işe talip olanların on bet gün zarfında Umu!D Mlldllrllğümüze m" -

racaalları. [5617) ' ....................................................... 
lstanbul ithalat Gümrüğ 

Müdürlüğünden: 
89 lira 50 kuruş bedeli keşifli 1 numaralı anbarın kafes 

dahilindeki elektrik tesisatından tefriki için yarım tuğladan 
ibaret bölme divar ve kapı inşasiyle keza 138 lira 39 kurus 
luk bedeli keşifli sarayburnu 8 numarlı anbar dahiline dağıl~ 
mıs parça eşyaların konması icin mevcut eski kafes mahalli 
ni,; yıkılarak yeniden kafes mah~Hinin İnşası olbaptaki keşif 
defterleri ll)Ucibince münakasa ve ihalat kanununun 18 inci 
maddesinin 2 fıkrasına tevfikan ınüstacelen pazarlıkla yap
tırılacağmdan talip olanfarın Eylülün 26 ıncı Çarşamba gü
n~ saat 14 de Istanbul ithalat gümrüğünde müteşekkil ko
mısyonu mahsusuna müracaatları. (5394) 5854 

Nafıa Vekaletinden: 
Vekalet ihtiyacı için 1-Ia ydarpaşada teslim şartile 

det Kamyonet pazarlıkla mu baya edilecektir. 
4 a-

Pazarlık 15 Eylül 1934 tarihine müsadif 
giinü saat 15 te Vekalet Müsteşarlık makamında 
tır. 

cumartesi 
yapılacak 

Taliplerin Ticaret Odası vesikası ve 880 liralık mu
vakkat teminatlarını Merkez Muhasebecilğine yatırdıklarına 
dair olan makbuz veya Banka teminat mektuplariyle bir
likte aynı gün ve saatte Komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Kamyonetlerin evsafını gösterir krokiyi talipler V eka
let Malzeme Müdürlüğünde tetkik ve istedikleri izahatı ala
bilirler. (5458) 5891 

Çankırı Vilayeti Daimi 
Encümeninden ı 

Vilayet Idarei Hususiye h esabma 1500 liralık kinin ile 
Frengi ilaçlarının mübayaası 5-9-934 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle münakasaya konulmuş olduğundan talip 
lerin tafsilat ve şeraiti öğrenmek üzere lstanbul ve Cankırı 
Sıhhat Müdürlüklerine müracaatları ilan olunur. ( 55J5) 

5<161 

Selimiyede Fırka Satınalma 
Komisyonundan: 

30 bin kilo Sade yağının 22-9-934 cumartesi kapalı zarf 
usuliyle ihalesi yapılacaktır. isteklilerin mezkur gÜnde mu
vakkat teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını alarak 
Selimiyede Fırka satınalama komisyonuna müracaatları la
zımdır. Arzu edenler Sade ya~ına ait şartnameyi daha evvel 
komisyonda görebilirler. (5199) 5749 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Fakültelere ve bunlara bağ h mektep ve Enstitülere talebe 

yazma 15 Eylülde başlıyacak ve 15 Teşrinievvelde bitecek -
(5590) 5984 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

4000 kilo Pirinç: 15 Eylül 19 34 cumartesi günü saat 14 de 
pazarlıkla. 
Deniz Levaznn Deposu ihtiyacı için 4000 kilo Pirinç 15 

Eylül 1934 cumartesi günü sa at 14 de pazarlıkla satın alına
caktır. 

Şartnamesini görmek iste yenler her gün ve pazarlığa gi-
receklerin de o gün ve saatte Komisyona müracaatları. 

(5605) 



& 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvve tsizlik halatında bü
yük faide ve tesiri görülen 1 

I stanbul Harid Askeri Kıtaat ilanları . 

Kilo Cinsi Nevi Kıt'ası ihale tarih, gÜnÜ saati 
4940 Kuru Soğan Açık Pınar Hisar 15-9-934 Cumartesi 15 

13000 Patates Açık Pınar Hisar 15-9-934 ,. 15 
33()2 Pirinç Arık Pınar Hisar 15-9-934 ,. 16 
2800 Kuru Faslye AÇık Pınar Hisar 15-9-934 ,, 16 
6110 Mercimek Açık ,, ,, 16-9-934 Pazar 15 
3120 Makarna Açık ,, •• 16-9-934 ,, 16 
1781 Sade Yağ Açık ,, ,, 16-9-934 ,, 17 
2415 Zeytin Yağ Açık ,, ,, 17-9-934 Pazartesi 15 
450 Zeytin Danesi Açık ,. ,, 17 -9-934 ,, 16 

1382 Kuru üzüm Açık ,, ,, 17-9-934 ,, 17 
2189 Şehriye Açık Vize 17 -9-934 Salı 15 
1231 Şehriye Açık Pınar Hisar 17-9-934 Salı 16 
584 Beyaz peynir Açık Vize 19-9-934 Çarşamba 15 
420 Beyaz peynir Açık Vize 19-9-934 ,, 16 

2800 Tuz Açık Vize 19-9-934 ,, 17 
13364 Bulgur Açık Vize 20-9-934 Perşembe 15 

9951 Bulgur Açık Pınar Hisar 20-9-934 ,, 16 
10901 Nohut Açık Vize 20-9-934 ,, 17 
8450 Nohut Açık Pınar Hisar 20-9-934 ,, 17 

Yukarda cins ve miktarı ihale günü tarih ve saatleri ya
zılı on dokuz kalem erzak Vize ve Pınarhisar kıtaatı 
ihtiyacı için aleni münakasaya konulmuştur. Evsaf ve şartla
rını görmek ve anlamak üzere isteklilerin her gÜn ve müna
kasalarma iştirak etmek isteyenlerin de yukardaki belli gün 
ve saatlerde teklifatlarımn yüzde yedi buçuk nisbetinde temi
natlarile birlikte Vize Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(128) (5066) 5674 . ,, . 
Çorludaki kıt'at için 120,000 

kilo fırın odunu aleni mü
nakasaya konulmuştur. ihale 
günü 16 Eylül 934 pazar gü. 
nü saat 15,30 dadır. istekli
lerin şartnameyi görmek üze
re her gün ve münakasaya gi. 
receklerin belli gün ve saatte 
teminatlariyle birlikte Çorlu
da komisyonumuza müra
caatları. (4982) 

5663 

Bursa Garnizonu için ka
palı zarfla alınacak olan 
(55.000) kilo koyun etinin 
münakasası 22-9-934 cumar
tesi günü saat 15 de Bursada 
da Fırka Satınalma Komisyo
<la icra kılınacaktır. Taliple
r İn şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti· 
rak için de vaktinden evvel te
minat ve teklifnamelerile ko
miayona müracatlan. (5112) 

5691 .... 
Çorludaki kıt'atm ihtiyacı 

için yüz yetmiş ton tüvenan 
kömürü aleni münakasaya 
konulmuştur. isteklilerin şart· 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya gireceklerin 
ihale günü olan 16-9-934 pa
zar günü saat 15 de teklifat· 
larının yüzde 7 ,5 nisbetinde 
teminatlariyle birlikte Cor-

,luda komisyonumuza mÜra
caatları. ( 4988) 

5665 

• * • 
Adapazarı Piyade Alayı ih-

tiyacı için 43,000 kilo Saman, 
30,000 kilo Soğan, 10,000 ki· 
lo Nohut, 8, 700 kilo Patates 
15-9-934 cumartesi günü saat 
onda aleni münakasa ile satın 
alınacaktır. Taliplerin sartna· 
mesini görmek için her~ gün 
ve münakasasma iştirak ede
ıceklerin Adapazarında Mali
Yt. Dairesinde Satınalına Ko
misyonuna müracaatları. 
(123) (5018) 5668 

••• 
Eskişehirde Kolordu Hava 

kuvvetleri için 440160 kilo 
Un 18-9-934 saJı günü saat 15 
de kapalı zarfla ahoınak üze-

· re münakasaya konmuştur. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve münakasasına İştirak 
edeceklerin belli saatten evvel 
Eskişehirde Kolordu Satmal· 
ma komisyonuna tekliflerini 
vermeleri. (5065) 

5673 
1( • • :(. 

Konyada bulunan lat'at i
çin 875 ton Un için verilen 
fiat pahalı göriıldüğünden pa 
zarlıiı J 3-9-934 perıembe gi.i 
nü saat 15 de yapılacaktır. 
Taliplerin teminatla.riylc Kon
yada Satmalma lcomiıyonuna 
ınL:-• • ı atl~rı. (203) (5552) 

5944 

Bursa ve Mudanyadalri kı
taat İçin kapalı zarfla alınacak 
olan (180,000) kilo Sığır eti
nin münakasası 20-9-934 per 
şembe günü saat 15 de Bursa
da Fırka aStınalına Komisyo
nunda yapılacaktır. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya İştirak 
İçin de vaktinden evvel temi
nat ve teklifnamelerile Komis
yona müracatları. (5212) 

5690 
• • • 

Tekirdağ kıt' atı için bir 
hafta nıüddetle talik edilen 
9000 kilo gaz yağma bu müd
det zarfında talip zuhur etme
diğinden bir ay içinde 
8-10-934 pazartesi günü saat 
15 de pazarlıkla satın alına
caktır. Taliplerin şartnamesi
ni görmek İçin her gün ve pa
zarlığa İştirak edeceklerin Te
kirdağ Satmalma komisyonu
na müracaatları. (229) 

.(5666) 
• • • 

Konyadaki kıtaat ve mües
sesat ihtiyacı için münakasa
ya konulan 875,000 kilo Una 
yevmi münakasada verilen 
fiat pahalı görüldüğünden yev 
mi ihale 27-9-934 Perşembe 
günü saat 15 tedir. Taliplerin 
vakti muayyeninde 4922 lira
lık teminatlarile birlikte Ko
misyonumuza müracaatları. 
(178) (5375) 5838 

• * • 
Çatalca Müstahkem Mev

ki kıt'atı hayvanatı ihtiyacı i
çin 80 ton yulaf 26 Eylül 934 
çarşamba gÜnü saat 14 de a
çık münakasa ile ıatın alına
caktır. Taliplerin muayyen 
gün ve vaktinde Hadımköyün 
de Askeri Satınalına komisyo
nuna müracaatları. (5427) 

5841 
• • • 

Kapalı zarf usulile ihalesi 
gününde teklif edilen fiat gali 
görülmüş olan (177) kalem 
eczayı tıbbiye pazarlıkla alınE 
caktır. Pazarlığı 15-9-934 cu
martesi günü saat 14 de İcra 
edilecektir. Talipler şartna
mesini görmek üzere her gün 
öğleden sonra ve pazarlığı iş
tirak edeceklerin o gün ve 
saatından evvel teminatile bir 
likte M. M. V. Satınalına Ko
misyonuna müracaatları. 
(212) (5551) 5943 

• • • 
Samsun garnizonunda bu-

lunan ve bulundurulacak olan 
kıtaat ve müessesatın maden 
kömürü ile 300 bin kilo Odu
nun kapalı olarak münaka
saya konulmuştur. ihalesi 
23-9-934 pazar günü saat 14 
dedir. TaliplP.rİn şeraiti öaren 
mek için her gün ve miinak~sa-

ya İştirak edeceklerin muay
yen gün ve saatte teminatı mu
vakkate mektuplarile Komis
yona müracaatları. (210) 
(5556) 5953 

* * * 
Müteahhit namı hesabına 

1 f'Jli hin kilo ekmeklik Un pa· 1 
zarlıkla. alınacaktır. Pazarlık 
günü 13 Eylül 934 perşembe 
günü saat 16 dadır. Evsaf ve 
şeraitini görmek isteyenlerin 
her gün ve pazarlığa iştirak e
deceklerin belli gün ve saatte 
leminatlariyle birlikte Çorlu
daki komisyona müracaatları. 
(222) ( 5621) 6000 

;:. * .y. 

Samsun garnizonunda bu
lunan ve bulundurulacak olan 
kıtaat ve müessesatın ihtiyacı 
olan 10,000 kilo sade yağı ka
palı olarak münakasaya konu' 
muştur. ihalesi 20-9-934 per
şembe günü saat 14 dedir. Ta
liplerin şeraiti öğrenmek için 
her gün ve münakasaya işti 
rak edeceklerin muayyen gün 
ve saatte Komisyonumuza mü 
racaatları. (204) (5547) 

5952 
• • • 

Muratlıdaki k~at ihtiyacı 
için pazarlıkla 1300 kilo Sığır 
eli alınacaktır. Pazarlık 13 
Eylül 1934 perşembe günü 
saat 15,30 dadır. Evsafı şeraiti 
öğrenmek isteyenler her gün 
pazarlığa iştirak edeceklerin 
belli giin ve saatte teminatla
rile Çorludaki Komisyonumu
za müracaatları. (216) 
(5599) 5999 . "' . 

lmzir Müstahkem Mevki 
kıtaatımn 500,000 kilo Un ih
tiyacı kapalı zarf usulile mü
nakasaya konmuştur, ihalesi 
26-9-934 çarşamba giinü saat 
16 dadır. Talipler şartnamesi· 
ni görmek için her gÜn ve mü 
nakasaya iştirak etmek için 
de muayyen saatte teminat 
tekliflerile birlikte Komisyo
numuza müracaatları. (191) 
(5470) 5882 

* * * 1: ekirdağ kıtaatı için beheri 
ellişer ton olınak üzere altı 
partide (300) ton arpa açık 
münakasaya konulınuştur. i
hale günü 29 Eylül 934 cu
martesi günü 15 tedir. Şartna 
meyi görmek isteyenlerin her 
gÜn ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de belli gün ve saat 
te Komisyonumuza müracaat 
ları. (190) .(5472) 

5883 
"' . "' 

Kapalı zarfla alınacak 
31 000 ~lo koyun etine talip 
ç1kmadıgmdan pazarlığa kon· 
muştur. Pazarlık günü 16 Ey
lül 934 pazar giinü saat 16,30 
dadır; Evsaf ve şeraitini gör
mek ~st~y~n_!er her gün ve pa
~arJ.~ga ıştırak edeceklerin bel
lı gun ve saatte teminatlariyle 
Çorludaki komisyona müra-
caatları. (209) (5557) . . , 5995 

• . Muratlıdaki kıtaat ihtiyacı 
ıçın pazarlıkla 280 kilo ko
yun eti alınacc. '.tır. Pazarlık 
13 Eylül 934 r -rşembe günü 
sa~~ o~ ~beştedı·. Evsaf ve şe
raıtı ogrenmek isteyenlerin 
her gÜ.n pazarlığa İştirak ede
ce~lerın belli gün ve saatte te
mınatlarile Çorludaki Komis· 
Yona müracaatları. (219) 
(5596) 5998 

"' . "' 
Vize kıt'atmın ilitiyacı 0 • 

lan 5096 ve 4091 Pınarhisar 
sabu~larına talip çıkmadığın
d~1! hır hafta temdit ile ihale
sının 15-9-934 cumartesi .. _ 

·· l"k · gu n_une ta ı edılmiştir. Taliple-
rın Ş~~tnamesini görmek İçin 
her gun ve münakasasına gire
ceklerin belli günde Vize Satın 
alma komisyonuna müracaat-
ları. (234) 15657) 

Pınarhisar kıt'atının ihtiya 
cı olan kapalı zarfla münaka
saya konan 393360 kilo saman 
921920 kilo arpa 645758 kilo 
kuru ota verilen fiat haddi la
yik görülmediğinden açık mü
nakasa ile bir ay pazarlığa ko
nulınuş ve ihalesi 18-9-934 sa
lı gününe talik edilmiştir. Ev
saf ve şeraitini görmek isteyen 
lerin her gün ve pazarlığa işti 
rak edeceklerin belli gün ve 
saatte Vizede Komisyona mü
racaatları. (233) (5658) 

• * * 
Tekirdağ kıt'atının 40,000 

Malkara kıt'at.ının 25,000 ki· 
cem'an 65,000 kilo Makarna
nın ihale günü olan 8-9-934 
cumartesi gÜnÜ komisyonu
muza hiç bir talip müracaat et· 
mediğinden bir ay için de pa
zarlıkla sı-.tın alınmasına ka
rar verildiğinden ihale gÜnÜ 
8-1O-934 pazartesi günü saat 
15 e talik edilmiştir. Taliple
rin T ekırdağında satınalma ko 
ınisyonuna müracaatları. 

(228) (5663) 
* * • 

Çorludaki kıt'at için 200 
kilo çay aleni münakasaya 
konulmuştur. ihale günü 
16-9-934 pazar günü saat 16 
dadır. isteklilerin şartname 
ve nümuneyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya gire
ceklerin belli gün ve belli saat
te teminatlariyle birlikte Çor
luda komisyonumuza mü
racaatları. (4984) 

6664 
.. * ... 

Vizedeki kıt'at hayvanatı 
ihtiyaı:ı için aleni münakasaya 
konulan 45291 kilo kuru Ot 
44341 kilo Saman ve 96156 
kilo arpaya talip çıkmadığın
dan pazarlığa konulmuştur. 
ihalesi 19-9-934 çarşamba 
günü saat 15 tedir. Taliplerin 
komisyona müracaatları. 
(235) (5670) 

* * * Çorludaki kıt'at ihtiyacı 
İçin aleni münakasa ile sekiz 
bin kilo kuru soğan satın alı
nacahtıı·. ihale günü 12 eylül 
çarşamba günü saat on beşte
dir. Evsaf ve şeraitini anla
mak İsteyenlerin her gÜn ve 
ıııünakasaya gireceklerin bel
li gün ve saatte teminatla
riyle birlikte Çorludaki Ko
misyona müracaatları. ( 4847) 

* * "1:: 

Çorludaki kıtaat ihtiya-
cı için kapalı zarfla 
140,000 kilo arpa satın alına
caktır. Kapalı zarf gunu 
3-10-934 çarşamba saat 17 
dir. Evs,,f ve şeraitini öğren
mek isteyenlerin her ııün ve 
münakasaya iştirak edecekle· 
ri nbelli gün ve saatte teminat
larile Çorludaki Komisyonu
muza müracaatları. (231) 
(5659) 

"' * :(. 
Vize kıtaatı için 242953 kilo 

Un 
Pınarhisar kıtaatı İçin 193888 

kilo lJn. 
Vize kıtaatı için 56841 kilo 

Sığır eti 
Pınarhisar kıtaatı için 46619 

Sığır eti 
Vize kıtaatı için 725013 O

dun 
Pınarhisar kıtaatı için 555819 

Odun -
Vize ve Pınarhisar kıtaatı i

çin yukarda yazılı 1rzaklara 
münakasa gününde verilen 
fiatlar pahalı görüldüğünden 
13-9-934 perşembe günü pa
zarlıkla ahnacakhr. Taliplerin 
şartnamesini görmek için her 
giın ve pazarlığa gİrisecekle
rin belli gün ve saatte.Vizede 
Satınalma Komisyonuna mÜ· 
raca;;tları. (232) (5664) 

* * • 
Nia-de Garnizonundaki kı-

Kullanınız.~ 

"' Her eczane;;; 
de satılır. 

•• !D.ÜMUM 
9'.ZANELERD8 

' SATILJR 

<'ıtır Salt"' 
\ıl'ı Eııo .. g"""'"' ettt.eUa1 

brUı:anı:ıı 
aJlmcll 

{larlluı• .. w. EMO"S 
FRUIT SALT 

Blc:aklarda, damar agrisin- ' 
~ . bulanbdan, yarim baJ 
aınsmdan ve auihazimdeıı 
aıfltevellit rahatsizliklardaıt 
masun lralmak istersenlz ı / 
lalli müleyyin, tabii tuzsuz 
müshil olan ,ek.ersiz Eno'a 
M Fruit Salt " gazözhl müs. 
lalızarindan sabah ve ak§&Dl · 
bir bardak su derununda 
bir kahve .. ~·igi nukdarinda 
aliniz. -ı 

..... _.. ................................................ . 

SÜMER BANK 
Merkez binaaı Pro jeıi 

müsabakası 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
Ankara'da 1eni inıa edilecek Sllmer Bank Merkeıı binası içi• 

bir proje mllıabakaaı açılmııbr. Mnaabakaya girmak iıteyenlerlıı 
25 Eyini 1934 tarlblae kadar Ankara'da EYkaf apartnıanıııda 
Banka inşaat ıerviıine mllracaatları illn olunur. [5584] 5982 

.-------• CAGALOGLU: Telefon: 23630 _______ ._ 

Kıı •• 
Erkek Ameli Hayat Ticaret 

LIHei 

3 ıenelik orta ye 3 senelik Ticaret Usesi kısımları vardır. Orra kısma ilk mekı•P 
mezunları, Ticaret Lisesi kıamına orta mektep mtzunları kabul edilir, 

Orta ve Lise kısımlarında reıml müfredat proğrımlarlle birlikte mektobift tesis 
gayesine uygun ayrıca meslek ve lisan dersleri kunetli bir tarzda okutulır.ıJc 
mezunları Ticaret ve lkıısaı sahasında Ye şahsi teşebbüslerde muvaffak ola~ak 
şekilde h ızırlanır. .. 
Ucretıer• Orta kııtm dlrt takıltte nnede 30 lira •e Jllf 

• kıımı dllrt takıltte 1eneda 40 lira 
ı •--• Kayıt gtlnleri: Cumart,.si, Paıartesi, Çarıaıaba ---

5810 

Selimiyede Fırka Satınalma 
Komisyonudanı 

Selimiyedeki lat'at ihtiyacı İçin aşağıda cins ve mıktarı 
yazılı beş kalem erzakm hizalarında gösterilen giinlerde kapa~ 
lı zarf usuliyle ihaleleri yapılacaktır. istekliler yazılı günlerde 
muvakkat. teminatlariyle birlikte teklif mektuplarım alarak 
Selimiyedeki Fırka ıatmalma komisyonuna müracaat etıııe 
leri lazımdır. Arzu edenler bu erzaka ait şarlnaıneleri da· 
ha evvel komisyonda görebilirler. (5055) 
Cinsi Mıkları Tenunatı Muvakkatası ihale giinü 

Yulaf 
Kuru Ot 
Odun 
Saman 
Un 

160000 
330000 

1075000 
275000 
310000 

Lira 
6000 
1113 
1007 

516 
1766 

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

ıaat 

., 
,. 

14 
14 
14 
14 
14 

56~ 

Afyon vilayetinden : ~ 
Kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu evvelce ili!' 

edilen Afyon. Isparta yolunun (9805) lira bedeli keşif!' 
10+000 - 17 +000 kilometro ları arası esaslı tamiratına taliP 
zuhur etmediğinden münaka sanın keenlemyekiin addedilt' 
rek 23 Eylül 934 tarihinde saat 15,50 da Encümeni Vila• 
yette ihale edilmek üzere tekra ı· kapalı zarf usulile münaka• 
saya konulduğu ve keşifname ve ıartnameyi görmek isteyeıı .. 
lerin Nafıa Baş mühendiıliğine ve taliplerin yüzde 7,50 te• 
minatla encümeni Vilayete müracaatları ilan olunur, .(5489) · 

5956 

20.000 Kilo Sadeyağı 
Marmara Ossübahrl Kumandanlığı Satınal" 

ma Hey'eti Reisliğinden: 
Deniz Efradı ihtiyacı için kapalı zarf usulile münakalll· 

ya vazedilmiş ve 'f2 Eylül 9~4 .cumartesi saat. ~14) de.!h;· 
lesi icra kılınacagından talıpl erın şartnamelermı almak u:ı 
re Ankara'da Deniz Levazım l\ıtüdürlüğüne Istanbul'da J;'a• 
sımpaşada Deniz Levazım Sa tmalma Komisyonuna, lzııııtte 
U ssübahri Satınalma Komisyonuna müracaatları. ( 5295/.,ı;ı 

taat için 11 ,000 kilo Sade yağı Kapalı zarf günü 3-10-93d4 • 
kapalı zarfla alınacaktır. Mü- çarşamba günü saat 16,30 a 
nakasa günü 4 Teşrinievvel dır. Evsaf ve şeraitini öğreJl' 
934 pers .. embe günü saat 14 de- mek isteyenlerin her gün ye 

.. k . . k d eıae· dir. isteklilerin Niğdede Aske- muna ·asaya ıştıra e ec . 
ri Satınaln1a Riyasetine mü- rin belli gün ve saatte t~~;. 
racaatları. (226) (5656) natlarile Çorludaki Koııııs,. 

nunıuza müracaatları. (230) 
* * * 

Çorludaki kıtaat ihtiyacı İ· 
çin kapalı zarfla 140000 
kilo yulaf satın alınacaktır. 

(5665) -
--ü;;;·.;;;;i"i\ı:;;~;;;;-~~-y";;~~-'i;leri 

Müdü;ü ETEM iZZET 


