
Belediye intihap hazırlık
ları devam ediyor. Dün de 
Beyoğlu ve Beşiktaş kaza mer 
kezlerinde yoklama yapıldı. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'uıu MAHMUT 

merı anın azı yer erın e 
grev şiddetlendi, bir hükumet 
dahilinde örfi idare ilan edil
di, geniş tevkifat yapıldı. 

tIATI 5 KURUŞTUR. 

ıkonsey azalığına ntihabımız 
L ,lıınet Paıa, Lauoanne'da ıulh mua· 
'""leıini imzaladıktan ıonra etrafını 18· 

"- Jiizden fazla gazeteciye milli Türk 
~tinin takip edeceği hari~i •~Y":~e· 
~~eti hakkında ıu ıozlen IOY• 

. - Lauıanne muahedeıile Türkiye· 
~ lbİlli gayeleri tahakkuk etmiı bu
-Yor. Türkiye bundan böyle ıulh 
t,:üaalemetin en aadrk bir unıuru o· 

br, 
~ O zaman ıulh murahbu heyeti rei-

•ıfatile çizdiği bu program muhte
~ lımet Patanın on ıeneyi müteca· 
li, bir zamandanberi tetkil ettiği hüku· 
~~lerin mesnedi olmuıtur. On ıene· 
~....,,.; beynelmilel münaıebetlerde 
~ derin ve ıümullü iıtihaleler mey· 
~ reldi. Bir takım kombinezonlar 
.;-ıp bir takımları bozuldu. Harp 
f!lıı;ı,eleri belirdi. Fakat Türkiye, Lau· 
~'da ıulhun imzası akabinde ismet 
~n çizdiği ıulh programından ay
~dı. Türkiyenin Milletler Cemiye· 
p iıtiriki iki ıenelik bir meaeledir. 
~ ıulh yolunda çalııroak devleti
~ 11 kurulutu taribindenberi harici 
1"'*imizin an'aneıi olmuttur • 

't llugün Milletler Cemiyeti konoeyİ· 
) bizi aza intihap etmek ıuretile dün· 
~devletlerinin hakknmzda gösterdiği 
~t bu doğru ve dürüıt ıiyaaetin 
~-:~_ bir mükafatıdır. Cenevreden bil
,:"diğine göre Millet~er Cemi!eti k'.'n· 
~ azalığına kırk sekiz devletın reyde 
::"'idik. Bu, hakkımızda gösterilen bü
~ bir itimat eıendir. Çünkü intiha· • 
lıt aleyhine iıliyen bir takım amil· 

"ardı. 
i.L,!~hap edildiğimiz azalık Çinden 
~ eden azalıktır. Çin tekrar inti
" edilmek iıtedi. Bi ... devresi bitmiı 
~ . . azanın tekrar intihap edilebilme
liıı; ~ Aaarnblenin iki ıülüı ekseriye· 

lemin etmeıi lazımdır. 
lttJ~ııin tekrar intihabı için de kuv
~ 1 bir temayül vardı. Çünkü ilk Ön· 
!iİı; "1illetler Cemiyetinin nüfuz ve aa· 
~ Y~ini hiçe sayan Japonyaya karıı 
-.;ı D&nnayİ§ olacakb. Sonra dört yüz 
~Yoıı nüfuılu bir memleketin beyne). 
~iyaset ve ticaret aahaunda çok e
ı.ıı, yetli ağırlıiı vardır. Çinliler de 
~ Çalı:ıtılar. Kendileri intihap edil
~)j ~ Türkiye seçiline, Aıya kıtasırun 
ı.iJ lıiıe temsil edilmemiı olacağını, Mil
~ ot Ce.ııaiyetinin büıılıütiin bir Avnı• 
ı..ı;~külü mahiyetini alacağını aöy-

~iğer taraftan aleyhimize bir takım 
~;;.., ~gandalar da yapıldı. Denildi ki 
~•Ye konseye yeni intihap edilen 
>tıı; et Rusya ile beraber yürüyecek ve 
~azalar eıki azalara kartı bir blok 
'l edecekler. Türkiyenin cemiyete 
~d~ne evvel aza olduğu da ileri ıü· 
~ ~·. Ancak liütün bu propagandalar 
~ ilci devletten kırk aekiz devletin bi
\ l'eylenni vermelerine mini olama· 

~ llu kadar büyük bir elueriyet te'i tbnemiz Lauıanne muahedesinden· 
'takip ettiğimiz dürüst harici ıiya
'tti-. ~~tün dünya milletlerine telkin 
il,~_ •!imada delalet eder. Ancak bu 
'"Yetin tecelliıi için çalıtan dostla· 
~ ~ Ye komıularımız vardır ki bu ve
\ ~e onların yardımlarından ıükran
!ııı ~~•etmeği bir vecibe biliriz. Bunla-
1,, """!•nda Komıumuz lran geliyor. 
~ıı, Türkiyenin namzetliğinden ha· 
~~ olur olmaz, derhal kendi nam
~tıııi geri ahıut ve bütün kuvvet ve 
'b.~u_nu Türkiyenin intihabım temin 
llii; ""<la sarfetıniıtir. lran hükiimeti
'!ııi hu .. kardeıçe te~a~ürü Türk mille
~ Iııutehauis etıruıtır. Komıu lran
~I\) baıka Balkan dostlarnnız vardır. 
'i f da konıeye intihabımız meıele
\ '1ıdi davaları gibi benimaemiıler 
~ ~~m~ılardır. Yakın komıulannu • 
~ d ınnze hep bir arada çahımaları, 
~ lllıa az tanıyan Cenubi Amerika, 
>i ı.ı.,~navya devletleri üzerinde çok i
~ intiba bırakmıt olacaktır ki ıe
~. lleticeai lıu §elrilde tecelli etıniı• 

\ ~tler Cemiyetinin kadroıu için
~ ""1lıeyin çok ehemmiyetli bir rolü 
~· Asamble ancak ıenede bir defa 
')'ti .. eder ve cemiyetin icraat ve faa· SiJ ~:teı-ine büyük mikyuta müeuir 
~ ..:~ Milletler Cemiyeti teıkilatmın 
:"il . rniyetli uzvu bizim timdi azalı· 
~tı"'tihap edildiğimiz konseydir. Ja. 
.._._.: ~e Almanya çekilinceye kadar 
~l.t Yin on dört aza11 vardı. Bu iki 
~ ~ ç~kildikten ıonra on ikiye in· 
~ ilç.; eli Sovyet Rıuyanın intibabile 
~)• S•kmıı oluyoı:. lıte Türkiye 
•~ lı •111hun11n tanziminden mes'ul 
~ lı., u ~ıı~ler heyetinin biri oluyor. 
~ .:et~n reiıliği münavebe ile ve a). 
li.,~;:•ıle yapıldığından ve gelecek 
C'eı. de sıra Tiirkiyeye iaabet etti
('> lıq 1-faric.'.ye Vekili Te~ik Rüıtü 
~"- eıı yıakaek beynelmilel heyetin 
~~ lil•~c_-ektir. ismet Pata hükume
-.:_~ •rıcıye Vekili ııfatile ıeneler· 
~'ff ~lln>hunyetin laarici ıiyaaetini 
ı.ı ~Y • . ~etle tedvir eden Tevfik Rüı
~"'ltııı.. •çın bu teref, doğru ve dürüst 
~(~• ""•n haklı bir miikafabdır. Tür
ı... "Iİleı";,:vaffakıyet~i ~.iyu~l~le' bey
~:'lfli ı.· Yatta buyuk hır ıtımat ve 
Çt~•lıilırl mevki kazandıran muhterem 
lo...~ .. İle i~nıe~. Pataya ve hükumetine 
"1ı lıad' ~ ıı.ıkran borcunu eda et-

ır§ınHlık iktizasıdır. 
Ahmet ŞOKRO 
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j Milletler cem(qefi reisliii 

Gelecek toplantıya Tür
kiye riyaset edecektir · 

Konseye girdikten sonra bütün Hariciye 
nazırları Tevfik Rüştü Beyi tebrik ettiler. 

MOhlm nutuklar söylendi 
CENEVRE, 18 (A.A.) - Anado

lu ajansının huauıi muhabirinden: 
Dün Milletler Cemiyeti umumi he

yetinde meclis için gayri daimi aza
hklar intihabı yapılmııtır. 

Çinin tekrar intihap edilmek hu
auaundaki namzetliği reddedildikten 
aonra yerine Türkiye 52 murahhaatan 
48 nin reyi ile intihap edilmittir. 

Bütün heyeti murabba.salar ve ıa· 
zeteciler nezdinde şarkta ve garpta 
aul~ ve müaalemet amili olduğu müt 
tefıkan teılim edilen Türkiyenin mec· 
liae intihabı derin bir memnuniyet 
ve alkıtlarla karıılanmııtrr. Türkiye
nin mediate devam edecek olan faa
liyeti.nin gerek umumi heyet gerek 
~eclıste pek kıymetli ve metkur n<'· 
tıceler vereceğinde buradakj efkin 
umumiye müttehittir.. intihabatı mü
teakip içtimada hazır bulunan bütün 
hariciye nazırları Tevfik Rüıtü Beyi 
hararetle tebrik etmitlerdir. Mecliıin 
gelecek kinunwani toplantııında Tü 
kiye riyaaet edecektir. 

So11yetlere hangi memleketler 
rey vermedi? 

CENEVRE, 18 (A.A.) - Altıncı 
komuyon, Sovyetlerin Akvam Cemi
yetine girmesini, 3 reye kılr§ı 38 rey
le taıvip eyleaniıtir. 

Muhalif rey verenler Holi\nda 
laviçre ve Portekizdir. " 

.. Belçika, Lükaemburg, Arjantin, 
Kuba, Panama, Peru ve Venezüela 
reyden istinkaf etmiılerdir. 

Fenlandiya, Nikaragua, Siyam U
rugvay ve Hayti isim yoklamaoı~da 

-
Milletl<!r Cemiyetinin bu d<!laki cel• 
Hlerine riya.set eden /sııeç hariciye 

Na:Rn M. Sandler 

cevap vermediklerinden, reye iıtirlrk 
etmemiılerdir. 

lzveırtiyanın bir-makale•İ 
MOSKOVA, 18 (A.A.) - lzvestiya 

razeteıi baı makaleıinde diyor ki: 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

U zlaşahilecekler mi? 

Kraliyetçiler M. V enizelo~ 
sun öldürülmesini istiyor 
·Muhalefet liderleri Reisicumhura ve-
rilmek üzere bir muhtara imzaladılar 

,, 
M. Veniulos 

ATINA, 18 (Milliyet) Siyaai 
~u~z zümreler araamd• uyuıma 
ımk8nJannı bulmak için müzakere • 
ler devam etmektedir. 

. B~ . hususta reiıicumhur Möıyö 
Zaımııın muanz zümreler liderlerini 
tem...,. getireceği ve bu temaaın la
veç veliahti ıerefine yapılacak resmi 
kabulde vukua ıeleceii ıöyleniyor. 

Möıyö Zaimiı hazırlamakta oldıağu 
bu temasın neticelerinden çok ümit. 
var görünmektedir. 

Diğer taraftan muhalefet liderleri 
Mösyö Venizeloaun evinde toplana -
rak, uzun müzakerelerden aonra iki 
zümrenin anl&§&hilmeıi için bir muh. 
hra hazırlamıtlardır. 

Muhalefet liderleri bu muhtırada
ki maddelerin kabulünü zaruri ad • 
detmektedirler. Maddeler 8§ağı yu
karı ıunlardır: 

1 - Mösyö Zaimiain r<0isicuınhur
luğa intihabından evvelki intihap ka· 
nununun feahedilerek , yeni intihap 
uıulünün teabiti , 

2 - Cumhuriyet rejimi aleyhinde 
kraliyet taraftarı gazetelerin tehdit· 
!erden vazgeçmeleri için Mösyö Zai
miain müdahaleıi, 

3 - 6 haziran ıuikaıt t"§<!hbii.ü 
faillerinin bilateahhur muhakemele -
ri • 

4 - Mebuaan itlerinin ahenkle 
yÜrümesi, Mösyö Veni:telosla, Möıyö 
Papanastaayuya tarziye verilıneai, 

5 - Muhalefet liderinin öldü
rülmeıini zaruri gösteren neıriyata 
nihayet verilmesi ve bu buıAMta polis 
müdürüne vasi aalihiyet verilmeai. 

Muhalefet liderlerinin lmzaamı ta,. 
ııyan bu muhtrr• belki bugün cum
hurreiıi Mösyö ZaimiM arzedikcek • 
tir. 

Batvekil Möayö Çaldaris iae yeni 
intihapt" Möıyö Zaimia.in cumhurreia-
liğine namzetliğinin <>vvel b ee nel 
kabul edilmeıini ıart koymaktadır. 

Pe,tede milli tiyatro bina.ının görünüşü (Yazısı dördüncü sahifadA) 

• 
intihap hazırlığı Gazi Hz. nin 

Karadeniz 
Seggalıatleri 

ANKARA, 19 (Milliyet) 
Gaz' Ha:z;retlerinin bugiinlerde Ka
rad · :z; aeyahatine çıkcu:aklan, 

Sanwundan Turhalı rerellendire· 
cekleri 11e gelecek halta içinde ff!• 
Jıer labrika.sının açdma reaminde 
buluncu:akları bildirilmektedir. 

JF ırka kaza merkezlerinde 
yoklama devam ediyor 

~ ~ ~ 

Brezilya Reuicumhurile teati 
edilen telgraflar 

ANKARA, 18 (A.A.) - Bre· 
zilya istiklal bayramı münuebetile 
Gazi Muıtafa Kemal Hazretlerile 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

· ''Türk milletini 
Tebrik ederim,~ 

Milletler cemiyetinde 
İtalyan baı 

murahhasının beyanah 
CENEVRE, 18 (A.A.) - Anadolu a

jansının huıuıi muhabirinden: 
Türkiyenin İnilletler mediıine intihabı 

dolayıaile ltalyanın baı murahhası Ba
ron Aloisi Anadolu ajanımın husuıi mu
habirine atideki beyanatta bulunmuİtur: 

Türkiye mümeuilini mecliıe intihap 
etmek ıuretile milletler cemiyeti umumi 1 

heyetinin göı\erdiği itimattan dolayı 1-
talyan heyeti murahhasası namına Türk 
milletini tebrik etmek iıterim. Ayni de
ıııizin aahillennde bulunan ve mütterek 
menfaatler mezkur denizin bir kerre da
ha ticaret aahaıında paraladığını gör
mek olan her iki millet asri medeniyeti 
al&kadar eden vahim beynelmilel mese
lelerin ıureti hallinde bu yükıek müene 

(Devamı 6 mcı sahifede) 
-------o•~------

Şir keti erde tetki-
kat devam ediyor 1 

Şark ıimendüferleri yeni ' 
·biletleri bastırıyor 

Nafia Vekili Ali Bey dün de veki· 
Jete ait itler ile yakından alakadar 
olmUftur. Şirketlerin muamelatını tet
kik etmekte olan teftit heyetleri va
zifelerine devam etmektedirler. 

Elektrik ıirketi muamelatına tetkik 
eden komisycın elektrik fiatlarının 

Şehrimizde dün de tetkiklerine deoom 
eden Nafia Vekili Ali Bey 

tenzili için hazırbklar yapmaktadır. 
Komiıyonun bu huauıta hazırlıya• 

cağı formül evvela Nafia Vek11etine 
verilecek, veki.letçe muvafık görül
dükten aonra elektrik ıirketine rea
men tebliğ edilecektir. 

Yarından itibaren radyoda ve muhtelif 
yerlerde hatipler konferanslar verecek 

Belediye intihabab için hazırlık fa. 
aliyetine devam edilmektedir. Dün de 
Beyoğlu ve Betiklat kazalannda, fırka 
yoklama talimatnamesi mucibince yok· 
Jama talimatnameıi mucibince yoklama
lar ;rapıhnııtır. Yoklamaların vi
.layet, kaza, nahiye ve semt ocakları ida· 
re heyetleri hazır bulunmuılardır. 

Fırka teıkilat kademelerinin ıehir 
meclisi azalığı .için seçtikleri namzetler 
tetkik edilmiı ve kaza idare heyetleri 
tarafından taMiik edilmiıtir. Namzetler 
uli ve yedek olarak aynlmamııtır. Bu 
tefriki, halk, bizzat reyini atarken ya
pa<:aktır. Bütün kazalardaki yoklamalar 
ay aonuaa kadar bitmiı olacaktır. Eylül 
ıonunda, fırka vilayet idare heyeti tara
fmdan tehir meclisi iza namzetleri ilan 
edilecektir. Evvelce yazdığımız gibi in
tihabat bir tefrinievvelde ba§lıyacak 
12 teınnievvel llktamı saat (21) de ni'. 
hayet bulacaktır. 

Belediye intihabının ıehrimizde can
lı ve hararetli bir halde geç"eceği anlatıl
malitadır. Bu münasebetle ıehrimizin 
muhtelif yerlerinde konferanılar venle-

Galip Hakkı ile Etem Akil Beyler 

cek, hitabeler söylenilecektir. Konferans 
Ye hltabel<re yanndan itibaren ba~lanı· 
lacaktır. Yann aktam ıaat 18 buçukta 
latanbul radyoıunda Refik Ahmet bey 
tarafından belediye intihabı ve hemıeri-

(Devamı 2 inci sahifede) 

Yılduıda beynelmilel konleranalar mü:&akerelerine tahais edilen aalon 

Yıldızda hazırlık bitti 
Eski kumar salonu 21 O murahhas ala
cak bir müzakere salonuna çevrildi 
Beynelmilel parlamentolar konferan-ı çılıp kapanabilen ve yazı yazmağa 

amm toplanacağı Yıldız sarayındaki mahauı yerler yapılmıttrr. 
taınir~t v.e ~rayın tefriti itleri tama- Bu salon 210 murahhau istiap 
men bıtmiıtır. Yıldız aarayı badema la- edebilir. Arkada kordon ile aynlmış 
tanbul<la toplanacak beynelmilel kon- bir kıoon dinleyicilere ve davetlile • 
feranalara tahıia edileceğinden tefri- re tahsis edilmiştir. 
ta.t• ~u noktai nazara göre tanzim edil· Yan !~raftaki koltuklar aüferaya 
mııtır· ve gazetecilere mahsustur. 

Sarayın, konferanalara tahıia edilen İçtima aalonunun bitişiğindeki aa-
kımu eaki merasim daireaile ona biti- lon konaey içtimalarına hasredilmit • 
tik olan ple'dir. Burası bir 2amanlar tir. Riyaset odası da bunun yanında-
Mario Sera'nın gazino ittihaz ettiği yer· dır. Bundan aonra kalem heyetleri, 
di. Şu farkla ki, bugün bu kısmın tef- konıiıyonlar ve matbuat için yeniden 
ritah tamamen değiştirilerek muhte • tefrit edilmiı müteaddit odalar ve •a· 
tem bir ıekilde tanzim edilmiıtir. Bina- lonlar vardır. 
nm damı tamamen yeniden yapıldığı Büfe mahalli de yeniden tanzim 
gibi dahilde kalorifer teaiaab vücuda edilmiı ve ıık zarif koltuklar ve ma• 
getmlmiıtir. aalarla ıüalenmittir. 

Konferanslar wnwni celaelere tab
i.İs edilen aalon eaki kumar salonu • 
dur. Burada muhtetenı lıir riyaaet 
lriinüaü, önünde hatiplere mahaua 
diğer bir küreü ile katiplerin otura
cağı yerler yapılmııbr. 

Murahhasların otıaracağı ikiıer 
kiıilik manaken kanapeler Yardır. 
Kanapelerin önünde hini hacette a-

Davet 
Büyük Millet Meclisi parla. 

mentolar grupuna mensup azayi 
kiramın 22 eylül cumartesi günü 
saat on beşte Yıldız sarayında 
Parlamentolar Birliği Türk grupu
na tetrif buyurmaları rica olunur, 

Telefon tirketi muamelabrun tet
kiki henüz ikmal edilınemittir. Ko
ıniıyon her gün toplanarak teftitini 
bir an evvel bitirmek için çalqmakta
dır. Şark ıimendiferleri idaı:eıinin fi· 
atlan tenzil huıuaundaki karan res
men komiaerliğe tebliğ edilmiıtir. 

,mlUlllftllmlnlOlllllHllll m ... , • 

Bu karar aym h8§mdan itibaren tat 
lıik edilecektir. 

Şirket yeni tarifeye söre biletleri 
tabettinneğe baıllllDJ§tır. 

• 
/ntilıap 
Başlarken 

Belediye mecliıleri ve 
vazifeleri 

Bugiinden itibaren Nef'et Halil Bey 
arkadaşımızın "intihap baılarken,, ün-
11anlı bir makale silsilesini iç sahilala
nmuda nefre baflıyoruz. Birinci ma· 
kaleyi bugün okuyunuz. 

~Görüşler 

Belediye seçimine bir bakış 
Aka GONDOZ 

Cumlıuriyetin üçüncü ilevre "kadar memleketin her bucağın· 
belediye •eçimi bafladı. Bunun da büyük işler yapıldı. Bütün bu 
çok heyecanlı, •ıkı ve parlak ol- işlerin işçisi, ırgatı, mimarı, gÜ· 
masını hepimiz i•tiyoruz. Seçme dücüm, nizamlandırıcısı ve kla
hakkımızı ihmal götürmez, milli vuzu Cumhuriyet Halk lırkası
bir vazife olarak kullanacağız. dır. Biliyoruz ki fırkamız fU •i
Bu dikkat ve fatafattan duyacağı ~a~i a1!idenin bir parçasını, bu 
mız •iya•i ve içtimai zevkin ma- ıçtimaı noktai nazarlann fU par
nciları büyüktür, başkadır. çasını güden ve dar bir çerçeve· 

Bu seçim; fırkacılık çekişme· de i.k~darı yakalam~k !-tiyen bir !ii 
lerine, didişmelerine vesile olan polıtika fırkası değıldır. =: 
dar kafalı, klasik bir seçim de- Cumhuriyet Halk fırkası, bir "bü'§ 
ğildir. tün memleket lırkası,,dır ki inkı·= 

=: Cumhuriyeti ilanından bugüne (Devamı 6 ıncı sahifede) • = 
~uııııııımnwuıııamıınmı11tmaımmmmuınuınııııımuı ııııııuııuıııııuııın ıuı11ı; 

• 
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ittihat ve Terakki! }•,.... . ~-- . -

~t ' ~ • ' .;.,. . • (t " HARİCİ HABERLER 
- . D - .. 

Amerikada 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 
Her hakin mahluzdar. 

BIRAKTICI VESiKALARA GORE) 
Y 4UClll: A. C. Grev büyüyor 

Pariste toplanan Ermeni komiteleri Bir hükumet dahilinde örfi 

Bulgaristan da 
Yeni bir tecavüz Yeniden hazırlanan iş kanunu 

ile derhal müzakerelere başlanmıştı idare ilan edildi 
NEVYOFK, 18 .A.A. - Ceorciya va

fai, bütün eyalet dahilinde kant:klıklar 
cıktığı ve resmi mckamlar vaziyeti idare 
edemedikleri için, örfi idare ilan edil· 
mittir. 

Bir Türk evini ve deiir
menini ateşe verdiler 
SOFY".A. 18 .A.A. - Bulgar ajansı 

bildiriyor • 

'ANKARA, 19 (Milliyet) - iktisat vekaletince yeniden hazırla· 
nan iş kanunu projesi Başvekalete verilmiştir. Layiha tetkik edilmek 
üzere Maliye vekôletile Devlet Şürasına gönderilmiftİr. 

Kontenjan kararnamesinin Ki liste
sinden istifade edecek memleketle~ 

"Ermenilerle dört gün uğr~· ı 
hm. Pek muazzep oldum. Ömrüm· 
de bu Ruı Ermenileri kadar ka • 
ba, dik b~lı , kalın kafalı adam· 
!ar görmedim. Programlarını al • 
dun, gönderiyorum. Dikkatle mü· 
talea edersiniz. 

Bu heriflerle biz hiç bir vakit 
birleşemeyiz. Ancak cemiyetleri 
muntazam, paraları çok ve her :a. 
ıafta adamları vardır. Bu kuvvet· 
ten istifade etmeği dü,ündüm. 
Cümlemize fenalık eden timdiki 
idareyi devirmek için icraatta İt· 
tifakın lüzumunu anlatbm. BunA 
ı azı oldular. Bu itin plarunı tertip 
~tmek için muhtelif fıdcaların me· 
buolarından mürekkep bir kongre 
~cşkilini teldif ettiler. Kabul et 
ti,n.,, 

Ahmet Rıza Bey bu müzakere
leri bitirdikten sonra Pariae Jön · 
nıti~tü. Erme,,aP,.;~ "-- • 
mitesi reisile Hmçak komiteti er- : 
kiı.u Parıste to.-----·, 
)arla beraber derhal müzakerc.le
ı-e başlanmıftı. Bu Ermeni komı· 
leleri o tarihte, 1907 senesinde, 
aşr ğı yukarı yirmi senelik bir faa 
liyel tarihine maliktirler. Te.ıki· 
l:ı.tiarı, neşriyatları ve faaliyeae • 
ri şu suretle hülasa edilebilirdi: 

l - Pariste Murat efendile re· 
l ilderinin neşrettikleri bir "Hin · 

1., .. k,, gazetesi vardı. Bu gazde, 
"E,ki Hınçak,, tesmiye edilen ve 
Tüıkıyede Ermeni kıyamını !{ÖZ 

(inünde bulunduran ve eğer mum 
kün olursa bu isyanı diğer unıur 
!arla ittifak ederek b&f& çıkarmak 
emelinde olan fırkanın vasıtai nct· 
riyatiydi. 

2 - Cenevrede "Dropk,, temsi. 
ye edilen bir gazete netrolunyordu. 
Bu gazete, "müttehit Ermeni ihtilal 
cemiyetleri,. te:miye edilen ve fU· 
helerinin muhtariyeti idaresi eaası· 
na müstenit bulunan Drotak fırka
sının vasıtai neşriyatıydı. Bu fır-
ka hem Rusyada., hem Tür-
kiyede Ermenilerin ihtilılli 
taraftarı olup her iki cihet-
te faaliyeti görülüyorsa da, 
bu iki faaliyet maksat itibuile bi· 
rıbi.ine bağlı değildi.Drof&k komi· 
tesi Rusyada Kafkasyanın muhtari· 
yetini, Türkiyede ise Ermenilerle 
sakin olan vilflyc;tlerin büyük dev
letlerin resmi taahhütleri dairesin
de idaresini istiyorlar ve bu mak· 
•atlar için ayrı ayrı çalı,ıyorlardı. 
Bu komite gerek Türkiyede gerekse 
Rusyada Türk vesair unsur arta 
illifaka hazırdı ve bunun için bir· 
laı· kere de müzakerata girişmi.ti. 
Fakat gerek Türklerde ihtilalci bir 
heyetin mevcut olmamauna ve ge
rek ekser Türk ahrarınm ~iddetle 
milliyetperver olmalarına bıuaen 
bu müzakeratm neticeleri mahdut 
kalmı,tı. 

Droşak komitesi en evvel Erme· 
nilerin menfaatlerini dütünrrekle 
beraber ne Rusyada, ne de Türki· 
yede Ermenilerin rüchanı ve muh· 
tariyeti emelinde değil gibi görünü
;ı.ordu. Güya Kafkaıyada ve Os
manlı vilayetlerinde oturan ahali
nin müsavat üzerine haklara nail 
olmalarını iltizam eylemekte idi. 
Ruıyada oturan TÜrklerle yaptığı 
müzakereler hep bu eq.sa istinat ey 
liyordu. 

3 - Bir de Marailyada "Arme
nia,. namında bir gazete neşrolunu
yordu. Bu gazetenin ufak bir ko
mitesi vardı. Türkiyede ve Ameri. 
kada yaşayan Ermeniler arasında 
biraz taraftarı bulunuyordu. Bu 
komite, Eımeni komitelerinin en 
zayıfidi. Komitenin takip ettiği 
meslek ihtiyatkarane idi. icrası 
mümkün mahdut ıslahat ve müsaa· 
dat istiyordu. Yalnız Abdülhamit 
idare~ ine diğer Ermeni fırkata. 
:mdan daha ziyade aleyhtar görü
nüyordu. 

4 - Eski Hmçak fırkasının nati· 
ri efkarı olan Paristeki Hınçak ga
tetesinden maada bir de "y<!m hın. 
çak,, fırkasının neşriyat vasıtası ol· 
.nak üzere Amerikada bir Hınçak 
gazetesi çıkarılıyordu. 

Bu Amerikadaki Hınçak komite· 
si, yalnız Türkiye dahilinde te,ki
lata malikti ve Ermeni komiteleri 
içinde en ziyade şiddete tarAhaı- bu 
lunuyordu. Hatta ekseriya Ermeni 
ağniyasından bin türlü vasıtalarla• 
tehdit yapmak suretile para kopa
rıyordu. Hınçak Komitesinin esas 
itibarile diğer Osmanlı unsurlarile 
itilafı kabul ettiği söyleniyordu. 
Fakat ihtilalci bir heyetin mevcu
diyeti ispat edilmedikçe ve Türkle
rin Ermenileri parlak !özlerle al-

datmak emelini terk ile ciddi bir 
müsavat kabul eyİediklerini müs
bet delillerle meydana getirilme· 
dikçe müzaker:\ta giritmiyeceği 
bildiriliyordu. 

Bu yeni Hınçak komitesinin Mı
sırda "Azadpem,, namında nim 
rsemi diğer bir netriyat vasıtası ol
duğu gibi Drotak fırkasının Bulga
ristanda "lravank,, namında gayri 
resmi bir gazetesi vardı. Bir de yu
karda bahsedilen dört fırkanın A· 
merikada ayrı ayrı gazetleri çıkı· 
yordu, fakat bunlar aııl fırka ga
zeteleri kadar mühim değildi. En 
ziyade havadis ve mübahasa gaze
teleriydi ve ekseriyetle fırkaların 
dahili ihtili.flarile metgul oluyor· 
!ardı. 

Fu Ermeni komiteleri, Prens Sa
bahattin Beyin fırkası vesair Os
manlı komitelerile temas eyledik
ten sonra kongre hazırlıklaı·ile 
m~fgul olmak üzere bir tC!kili.t 
bürosu ihdas olunmuştu. Bu büro
ya "Terakki ve ltti:hat cemiyeti,, 
Sali.hattin Beyin "T etebbüsü 
şahsi, ademi merkeziyet ve meşru
tiyet., cemiyeti ve Ermenilerin 
"Ermeni ihtilal federasyon,, u 2 ter 
aza göndermişlerdi. Büronun vazi
fesi, Osmanlı milletini teşkil eden 
unsurlar arasında, mütterek düş
man olan Abdülhamide kartı bir te
sanüt hurnle getirecek olan kongre 
hakkında kararlar almaktı. 

Bu teşkilat bürosu derhal i'e b~ 
lamıftı. Gönderilen aza yirmi içti
ma akdederek kongreye bir tekil 
vermeğe muvaffak olmuşlardı. Da
ha ilk içtimaİarında komitelerin ic
raat programlarının esaslı noktala

rı hakkında bir itilaf husule getir
mişlerdi. Her gnıpun kendi siyasi 
programını terviç ettirmeğe çalış· 
mumdan dolayı o zamana kadar 
bir anla~ma mümkün olamadığı na-· 
zarı dikkate alınarak t~kilat büro
sunda komite!erin siyasi program· 
larırun mevzuubahis edilmemesi 
bidayette takarrür etmitti. Kongre 
itlerini sekteye uğratacak mania
lar bu •uretle tamamen ortadan kal 
dırılmıf oluyordu. 

Unsurlar arasındaki tesanüdü 
layik olduğu derecede parlak göı
teremk için te~kilat bürosu Osman
lı devleti dahilindeki bütün unsur
lara müracaat etmeğe karar vermis
ti. Bu müracatlarda muhtelif tefek· 
küller kongreye murahhas gönder
meğe davet olunmuştu. 

Kongrenin toplanma tarihi 20 
kanunuevvel 1907 olarak tesbit e· 
dilmi~se de evvelinden görüleme
yen bazı maniler dolayısile bazı 
koı_nitelerin o tarihte gelemiyecek
lerı anla~ılarak 27 kanunuevvele 
tehir olunmu,tu. 

:rTe,kilat komitesi üç şekil davet
n~~e ~~~de:m~~e karar vermitti. 
Bırı dahılı tetkilat komitelerine 
ikincisi propaganda komitelerin~ 
üçüncüsü de komitelerin harekatı. 
ru tasvip etmekle tanınmıt zevata. 
Dahili tetkilat komitesi Yunan 
komitesi, Makedonya komiteleri 
Hınçakist komiteler ve Arnavut 
komitesi idi. 

Greve iştirak edenlerden, zabıta, yı· 
ğınla tevkifat yapmııtır. 

Etrafı tel örgü ile çevrilmit bir kamp 
hazalanmaktadır. Grevcilerden, tevkif 
olunanlar, buraya konacaktır. 

lsveç veliahb yolda 
MESINA, 18.A.A. - (ltal;ııa) - Js. 

nç veliahtı Prena Güatav Adolf, tarka 
seyahat etmek üzere, dün buradan, 
Vaaaland vapuru ile hareket ebnittfr. 

Lehistan 
Ve Ekalliyetler 

Yahudiler Hariciye nazırı
nın beyanabndan memnun 

V ARŞOV A, 18.A.A. - Dün Lehiat· 
nın bir çok tehirlerinde büyük içtimalar 
yapılmıt ve bir çok karar aurelltri itti· 
haz edilmiıtir. Bu karar suretlerinde bü
tün Lelılilerin, B. Beck'in ı;ı-,nevredeki 
bey an tına muzahir oldukları beyan Edil· 
mektedir. Yahudi nüfusu ke<if olan 
lirest tehrinde yahudi heyeti reisi be
yanatta bulunarak yahudilerin hiç bir 
:zaman tkalliyetler muahedesinden isti
tade etmek istememi§ o!duklannı, çün· 
k<i Lehistan hükUnıetinin bütün tebaası
na aynı suretle muamele e!m~kte oldu .. 
ğunu bilcirmiıtir. Lehistan yahudjJerİ 
hukuklarının zayiflatılacağtndan kork· 
mamakta ve ekalliyetlere ait ahkamın u· 
mumileşlirjJmeı:ine ınatuf te,ebbüıü mem 
nuniydle aeliun!amaktadırlar. 

Parlamentolar arası ticaret 
konferansı 

BEGRAT, 18 (A.A.) - Beyne! • 
milel parlamentolar arası ticaret kon· 
feransı bugün aaat ori.da sabık nazır 
!ardan M. Y ankoviçin riyueti altın· 
da heyeti umumiye halinde toplanıruı 
tır. 

Konferana komiayonJar tarafından 
verilmit olan karar suretlerinin mü .. 
za.kereaine baılamıttır. 

Almanyada idam kararı 
ELBING, 18 (A.A.) - Nazi reis

lerinden birini öldünnii§ olan Mesa • 
ner husuai mahkeme tarafından ida. 
ma mahkum edilmiıti. idam hükmü 
bugün balta it.. infa.z edilmiıtir. 

---o--

Almanlar 
Borç vermezse 
İngilizler Almanyaya on 
paralık mal satmıyacaklar 

LONDRA, 18.A.A. - M. Leithrou'un 
riyaıetindo bulunan lngiliz iktisat hey ... 
ı:, Ber.in'e hareket etıniıt:r. 

Daily Telegraf gazeteai bu münasebet· 
le diyor ki : 

- lngiltere ile Almanya arasındaki Iİ· 
car! münasebetler heyeti umumiyeıile, 
gelecek hafta zarfında, kabinece tetkik 
ediltctktir. Alman ithalat tüccarları tara· 
fından hi.la ödenmiyen borç mıktan 
1,750.000 lngiliz lirasına baliğ olmakta
dır. Tu halden en ziyade ınüteuir olan 
kumat fabrikatörleridir. lnıriltere men• 
ru<"at ıenayÜ mümeııilleri, memnuniye
ti mucip bir ililif husul bulup da, in· 
gilz ihracat tacirlerinin alacakları emnİ· 
yet altına alınmad.kça, Almanyaya on 
paralık mi satmıyacaldarıru aöylemit

Varna civarında deniz köy Türk aha· 
!isine bazı mezalim yapıldığına dair ec• 
nebi memleketlerde intişar eden havad;s. 
leri tavzihan meselenin phsi bir adavet 
neticesi olarak aynı köy halkından bazı 
köy;üJerin 12 eylül tarihinde bir Türke 
ait bir eve ve bir değirmene atq verme
lerinden ibaret olduğunu beyana aela· 
biyettarız. Esasen,. bu meselede nuluaça 
hiç bir telefat yoktur. Şumnu havalisi mü 
dürü ertesi gün vaka mahalline gitmit 
ve failleri derhal tnk'f ettinniftİr, Bul· 
gar muhakeme ve ,:ddetle tecziye olu· 
nacaklardır. 

Silah ticareti 
Tahkikatı 

Amerika ayanında bir çok 
esrar meydana çıkıyor 
VAŞiNGTON, 18.A.A.- Silab tica

reti tahkik komisyonu huzurunda, Uni. 
ted Aircraft tirket:nin Avrupa müınes
>il M. Tomoa Haın:lton, ~1933 senesin
de, Almanyarun bir hanı kuvvetine aa. 
hip olmak azminde bulunduğunu kendi 
şirketine bildirdiğini beyan etmittir. 

Müınaileyh, mensup olduğu ıirketin, 
aynı sene içinde Alınan hüklımetine 
176 tane tayyare motörü ile 8 tayyare 
ıatmıı olduğunu da söylem';;"ir. 

M. Hamilton, muhtelif Alman devai· 
rind<ı yapbğı mülakatlar netic.sind,, bu 
devairin, alıı nriı hududunu pek ö:eye 
nşan it!erle alakadar oldukları kanaatini 
hasıl etmiıtfr. 

1932 def yapılan i,ler. 234,000 d>Jar. 
dan ibaret fcalm - ş iken, 1933 de 1,445,000 
do'arlık it yapılmıştır. 

Şirketin ~ımi erk; .. ·, Almanyaya ya .. 
pıbn bu sevkiyatın t:cari mahiyette ol· 
duğunu söylemişler ve bu tayyarelerden 
herhangi bi.-inin harp tayyaresi haline ko 
nup konmadığı sua.!ine de "bilmiyoruz,, 
cevab.nı vermiılerdir. 

VArtNGTON, 18.A.A. - United Dir. 
craft l::xpoı11 tirketi müdürü M. Love, 
ayan meclisindeki silih ticareti tahkik 
heyetinin dünkü, içtimaında, Amerika ti~ 
caret nezaretinin, 1933 senesinde, Kan· ' 
ton hükumeti hesabına b'.r askeri tayya. 
re mektebinin tesls1 ve memur kadroıu· 
nun iiaiiali lıuauıunda yardım ettiğini 
aöyleıniıtir. 

Bir vapur battı 
DANTZIC, 18. A.A. - Norveç va· 

puru Duaken liman kanalında manevre 
yaparken bft- kaç dakika içinde batınıf· 
tır. 11 kitiden ibaret olan tayfası kur· 
tarılmıı tır. --

Amerika kupası 

ANKARA, 19 (Milliyet) - Yeni kontenjan kararnamesinin /([ 
listesinden istifade edecek memlc ketler iktisat vekôletince tesbit edil· 
miş ve Gümrükler Umum Müdürlüğüne bildirilmiştir. Listeden isti· 
iade edecek memleketler bugün gümrüklere birer tamimle tebliğ edil· 
miştir. 

Ki listesinden istifade edecek memleketler şunlardır: 
Almanya, Avusturya, Fransa, Çekoslovakya,/spanya,/sveı;, lsviçre, 

ltalya, Macaristan, Norveç, Yugoslavya, Yunanistan, Filistin. Suriye,. 
Mısır ve Amerika... ' 

Dahiliye memurlarının sicilleri 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Dahiliye vekôleti yeni bir dahiliye 

memurları sicil nizamnesi hazırlayacaktır. Vekalet diğer vekôletlerin 
sicil nizamnamelerini tetkik ettirmektedir, 

• 
I ş Bankasının Zürraa gardım/arı 

BAFRA, 18.A.A. - lı Bankasının zürraa ikraz muamelesi faali· 
yetle devam ediyor. Köylünün tehacümünden banka geı; va/utlara ka· 
dar ı;alıfnuık mecburiyetinde kalmaktadır. Halkın memnuniyeti de
recesiulir. 

Vasıf Beg itimatnamesini verdi 
MOSKOV A, 18.A.A. - 17 eylül tarihinde Kremlin sarayınJ~ 

Türkiye büyük elçisi Vasıl Bey Sovyet Rusya merkezi İcra komitetf 
reisi M. Çerviyakola itimatnameıini talıdimetmiştir. Bundan sonra 
M. Çerviyakol, Vasıl Beyi lıusıısi surette kabul etmif ve Vasıl Bey 
kendisine sefaret, erkanını prezante eylemiştir. M. lenoukidze ve l'tf, 
Krestinski ve hariciye komiserliği erkiinı itimatnamenin takdimi esna• 
sında hazır bulunmuşlardır. 

~~~~~----~~~~~~~-

Trakya da 
Yapılacak işler 

Valiler ayın yirmi ikisinde 
Edirnede toplanıyorlar 

Nümune bağı 
ANKARA, 19 (Telefonla) - fnhi..,

Iar umum müdürlüğü Tekir dağında t.
siı etmekte olduğu uümune bağı içİt' 
Avrupadan aıma fidanları getirtecektir• 

Mali işler görüşüldü 
ANKARA, 19 (Milliyet) - Bur~" 

Maliye Vekilinin riyuetinde Nafıa ..,.,,. 
tetarmın da bulunduğu bir içtima yapıl• 
mııtır. Toplantıda Maliye Vekaletiniı' 
bazı mali işleri eörüıülmüttür. 

Ayvalıkta kurtuluş 
bayramı 

AYVALIK, 18 (Milliyet) - Kur· 
tuluıunun 11 !nci yıldönümünü r-ı•• 
yan Ayvalıklılar bu eüzel bayraıol 
coıkun tezahüratla kutluladılar. 

Her taraf bayraklarla, çam dal • 
larile süslenmiıtir. Saat 11 de mera• 
•İm yapılmı§ , nutuklar söylenmiıtir• 

Gece fener alayı, ve mahalli ei· 
lenceler yapıldı. Ayvacıklılar sevinf 

içindedirler~ • 

lktısat Vekilinin tetkikleri 
BOLU, 18 (A.A.) - iktisat V~. 

NEVYORK, 18.A.A. - Amerika ku· 
pası İçin yapılan deniz yarıılarmda, in· 
,;Hz bandıralı Endeavour yatı, Amerika 
bandıralı Rainbov yatını, yarun mil me• lbrahim Tali Bey 

Celal beyefendi bugün Aı:karadan ~ 
cahamam yolila Zonguldağa eeçerk•" 
Gerede kazasında yarını saat kalaralı 
iktisadi vaziyet hakkında malUınat ııl· 

safe ile geçmiı ve birinci ıelmittir. En-
deavour yatı 30 millik yanı mesafesini EDiRNE, 19 (Telefonla) - Ey-
218 dakika 44 saniyede, Rainbov yatı lülün yirmi ikinci eünü Trakya U• 

ise 220 dakika 53 saniyede almııtır. mumi müfetti§liği mıntakasına dahil 
Bu , dünkü yanı, kupa için yapılacak Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve 

yedi yarııtan ilkini teşkil etmektedir.Cu. Edirne valileri, Edirnede umumi mÜ· 

marteıi günkü yanı hiçe sayılmııtır. fettİ§ lbrahim Tali Beyin riyueıf;ı. 
NIVPORT, (Amerika 18 (A.A.) - tında umumi bir toplantı yapmağa 

ıAmerika ile lnıriitere arasında her •ene davet edilmiılerdir. 
icra edilen meıbur büyük yelkenli yat 
yerıımda, lngilizlerin Endervur (En. Valiler, Trakyanın idari, içtimai, 
deavour) yatı Amerikalıların Reyibov iktisadi vaziyetleri hakkında miida • 
deavour) yatı Amerikalılann Reyinbov velei efkirda bulunacaklar, önümüz. 
ve 30 millik mesafeyi 3 saat 43 dakika deki yıllarda yapılacak itler hakkın. 
44 saniyede katetnıittir. Bu yarııın re. da eaaslı kararlar alacaklardır. 
ko"' 1893 hı tesi,1 edilmit olup 3 Mat 2S Emniyeti umumiye müdürlüğüne 
dakika 29 rıaniye&. tayin edilen baımüıavir Şükrü Beyin 

•• mışlar Geredenin meşhur Esen tepe ın 
airesinde öğle yemeğini yedikten aoııt'• 
saat 13 te yollarına devam etntiıle_'.'ılır~ 
Vekil bey habersiz geldiklerine raııın" 
halk COfkUn alaka fıÖStermitlerdir. 

Ormanlar yanıyor . 
MUGLA, 18 (A.A.) - Dündenl><" 

Fethiyenin Kestep ormarunda Y91": 
çıkmııtır. Yangın devam ediyor. Ge • 
F ethiyenin Köcek ormanında çık-Jel· 
yangın Köyceğiz mmtakaaına •irayet ~ 
mittir. iki gündenberi ormanlar Y~. 
tadır. Miliam Kafacık ormanında ve d• 
lıneıl, Marmariain Karınca omıanı" ıı· 
çıkan yaneınlar söndürülmüıtür. Yaıı&'(ıa 
lara ait raporlar henüz gelmediğindtll 
•arat ve tahribat miktarı meçhuldü•· -Bitmedi- Yanıta reisicüıımur M. Ruvvelt (Ro- Ankaraya azimeti de valiler ~plan• 
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l EC EBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ ) 

l<rdir. 
Enis Beyin veda ziyafeti 

ATINA, (Milliyet) - Tahran .J~
tine tayin edilen sabık Atina sefiri tııı; 
bey dün Yunan tıükUmeti er~"";:'ı; 
Türk sefarethanesinde bir veda zıy• ...it 

venniıtir. Ziyafette nutuklar ıöyleııı:;,; 
Türk - Yunan cıostıugu oır oc;ete ""' 
teyit edilmiştir. 

A vusturyada yüksek \ ıan un•urlann mekteplerden tardı ıra- - j Al manyadaki y ahudi j 
mektepler inzibat l.ihiyeti bu kabildendir. 

Bundan maada, üniforma ımali ve noter Ve avukatlar 
kom• l"ğ" ·~•fi hakkında da bir kanun kabule-

ıser l l d_ılerek bu yüzden vaki auiistimalle· 
•. ~vuat~rya hükıimetinin resmi tebJj. "'! bundan aonra önüne geçilmesi te• 
~/:~~t?~hı!~v~:~:~ s;,hur~~ig~in mın olunmuıtur., 
narak c_~ri muamelcitı ikme:ı ·=~ti:~e:· (Neues Wiener Journal) 
aonra yuksek mektep1erc1., tahsilde bu- Sovyet Rusya, Avrupa 
lunan talebeler arasında diaiplinin mu. 
hafaz.ası hakkmda bir kanun kabul t- ve sulh 
miıtir. Yüksek mekteplerde inz.ib,,;i . . B_ir devletin -yalnız. bllfına kendi. 
salahiyetleri, ahval ve l"raiti mahsu. atnı ıdare edebildiği ve ancak iki 
sattın icaplarına uygun olarak kuvvet- m"..mlek~t arasında muharebe -yap.ı/. 
lendirecek olan mer'i-yeti muvakkat• dıgı d-:vırler artık geçmiştir. Eğer bu· 
isti•nai bir tedbir olarak. bir sene müd il~!,' bır .b~yük devlet harbe girerse 
detle temdit edilmiı bulunan bu kanun dıgerlerın'.. de ç~kip •Ürükler. Socıyet 
~emn~ bir Fırkanın maksat ve gaJ·ele· Rusya, mu~ecavrzi tarif ederek iki ta .. 
rın.e hızmet için tal"be taralından ika raflı aderru tecavüz paktları akti •U· • 
"".~le'! herhangi bir cürümden dolayı, 

1
ret!l-; kendisini emniyet altına almak. 

m_ucrım talebenin bütiin Avuslur-ya a ı-yı yaptı. 
yuksek mektep/erinden müebb1td n . Bu paktlar ,diğer milletlerin, -ya. 
yahut asga!'i iki S~mester müddeti:c; nı Alman-ya, ltalya ve lngilterenin de 
tardkıt •du~etıde teczıy.,sine salahiyet ver Avrupada gİriımeleri lazım gelen yo· 
me e ır. lu göstermektedir. 

_Bu kabil cürümler hakkında adli hü. ·- S_ov-yei Rus-yanın, dahili siyaset 
kum/er vermek saltihiyeti, bütiin yük. mulahazaları ve Japon-ya ile arasın· 
(;,";;;;::t.':::~';;;:ple;a:;;~~p7Jnmamkuhüazfear-e da~i zıddiyet ve ihtilafın sevk ve il· 
z L ccuıle bu siyasete gin•mi• olma- ihtı'· a. "omııerliği) i&mincfeki husu.· b. - ., ., •• 
teıekküle verilmiftir Me•k. k ı ır mal dahilindedir. Fakat her ne saik
b k . . • .6' ur onun le olurıa olsun Ru11 diplomasUinı'n va-~ o?U~erlık' '?akamına, mcini ted .. 
b!rl~r ıttıhazı ıçtn idari ve in:ibati aa- zi_y~ti, .bir iktidar ve kiva:-etin ve ha .. 
la_hıye~ler dahi. bahıedilmıf' tir. Nı'te· kıkı bır hedefin mevcudiyetini gÖ• • 
it. · termektedir. ım nı.zam ve ıntrzam için tehlikeli o- ı 

"Prager Preaa.e,, 

Malum olduiu Üzere geçen mayıs
ta Prıuya'da icrayi sana't eden 10.885 
avukat mevcut olup bunlardan 2009 u 
Müseııi idi. Alman hükumetinin Ya· 
hudiler hakkında neırettiği ahkama 
tevfikan 1364 Yahudi a~ukat bu mes• 
lekten çıharılmışhr. 1933 senesinde 
neıredilen bir istatistiğe göre Prusya. 
da bulunan 6226 noter arasında 2051 
inin Yahudi olduğu anlllfılmıftır. Şim· 
di bu noterlerden 1199 kiıi medel<
lerinden uz.akliııtırılm'ftır. Kayrtlan 
terkin edilen Yahudilerin mecmuu 
2563 tür. 

Japon gazeteciliği 
"Japan 1934., İsmindeki muvaffakı· 

-yetli kitabı ile çabucak fÖhret ırahibi O· 
lan gazeteci Maurice Lachin, Japon ga 
zeteciliği hakkında dikkate fa-yan ma· 
lum'lt vermekte cıe ezcümle fllnlan 
-yazmaktadır.: Japonyada gazeteci kü. 
çük bir kıral gibi dilediği tarda ve 
keruli ke-yf ve hevesine tabi olarak ha· 
reketıMebilir, O istediği gibi Nazırla· 
ra ve yüksek memurlara külür edebi
lir. O, içtimai kayit ve kavaidin levkı· 
na çıkabilir ve her yere girebilir. Na· 
muslu aclamlann yüzlerini kızartan ue 
elleri ile baflannı dövdüren ahvale o, 
yani gazeteci perva.ı:zca bakabilir. O 
bir nevi gaze.tecilik muafiyet ve masu
niyetinin himayesi altıntlaJı.r ve bu hi-

maye onu fanilerin hayatı fevkına yük. 
•eltmiıtir. Onun bu kudretinde -yalnız 
bir zayıf nokta vardır. Her kudret sa• 
hibi hükumdar gibi o da bütçesini mü
tevazin tutmak mecburiyetindedir. lı· 
te bu mesele, onun en nazik ve can ala
cak noktasıdır. Universite-yi -yakında 
ikmal ıttmiı ve Tokyonun küçük gazc· 
telerinin birinde meslek hayatına baı· 
lam'l olan bir gazeteci ayda 50 yen ka 
zanır. Eğer istidadı varsa 100 yen ka· 
zanabilecek vaziyet ikt7sap eder. Bu 
miktar maaıla o birkaç sene çalııır. 

Sonra ayda 150 yen kazanma-ya bafla· 
yınca mes'ut kimselerden sayılır. Eğer 
onu tali bllf muharrirliğe kadar yük
seltirse aybk kazancı 250 yene kadar 
çıkabilir. Bürokratlar ile mukayesede 
o kendisini mümtaz; addedebilir, zira 
evvelce Japonyada -yalnız istihkar edi-

len gazetecilik sanati gaz.ete/erin bü· 
yük ticari tef"bbüsler• sırasına girdi· 
ği ve ırayelerinde Karrier yapılabildiği 

gündcnberi son derece itibarlı bir mes
lektir. Bundan maada eğer Japon ga· 
zetecisi gazete sahibi tarafından muha 
birlik ve Enquet için harice gönderilir· 
se haddi zatinde haais ve tamahkar o· 
lan gazete •ahibi hemen hemen müarif 
denecek bir mirasyedi halini alır. Bu· 
nun için hariçte bulunan Japonyalı bir 
gazete muhabirinin memlekete geri 
çağrı/mosı • her ne kadar terfian dahil 
olsa • ber nevi •ukut sayılır. 

( Pariıcr TAGEBLATT) 

İntihap hazırlığı 
(Bagı 1 irici sahifede) ... 

)erin vazifesi mevzulu bir konfer•"~.ı;t_ 
rilecektir. Yann gece saat 21 de . _ıi 
Fahri bey Melek sinemasında, ~''G-· 
Tevfik bey ayni saatte Kadıköyün • 

1 
ıı· 

zi ilk mektebi binasında, Ticaret od;;ad•· 
mumi katibi Vehbi bey ayni saati• i-P
köyünde fırka merkezinde, avu~t tatl• 
tülkaclir Ziya bey ayni saatte Bet~ fef' 
fırka merkezinde, avukat Celalettııı bir"' 
yaz bey Fatih fırka merkezinde O•' 
konferans vereceklerdir. Yarın ge~•,,.., •• 
küdarda ve öteki kazalarda da aynı tir 
zu hakkında konferanslar veri.lec::, y~r· 

Müteakip günlerde tehrin bır ç d,ıı 
!erinde bir çok değerli zevat tarafı~ııJ<· 
hitabeler •Öylenilecektir. Halk toplcıJiP 
larında söz ıöyliyecekler arasında IJt'lı• 
Hakla, Hakkı Süha, Etem Akif, htİY'r 
Kamil Cenap, Saim Ali, Galip Ba .1 •' 
avukat Mekki Hikmet, Fethi b11'1•s~at, 
vukat Avni, Kara Osman oğlu yl•' 
Köprülü zade Fuat, Ağah aırrı, S."eri'" 
Nakiye, Latife Bekir, Safiye ff~:Iİf"' 
Aliye Esat, Meliha Avni, iffet ı11'11•' 
V•cihe Ziya, Aliye Halit Fahri.han var· 
ve diier kadın erkek bazı habpler 
dır. 
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E H İ R H A B E R L E R i ~ünii~;l 
lfanımın macerası 
~ !İin evvel akfam vapurile 
ı~Qkaya geçiyordum. Orta sa
'~ hayli dolu idi. Hizasına o

ltııtıım bir hanımın karfısında
cere açıkh. Bu pencereden 
'İizgar o hanıma gelmiyor, 
Vapurun kıç tarafına doğru 
lıJ alanlan yelliyordu. 

.
1
Uetçi bizim tarafımıza geldi
~~ıı, bu pencerenin rüzgann
. "111teeaair olan bir hanımın 
~ti Üzerine o pencereyi kapa
lıtedi, hizamdaki hanım: 

. kapamayın! Hava alacağız. 
Ve mani oldu. 

Olldan sonra if alevlendi. Ufii
lıcıııım kalktı gitti. Ba,ka me
fetirtti, pencereyi kapath. 
~· o hanım kendi hi:z:asında
Le ereyi açhrttı, lakin rü:z:
~rıi dövmeye başladı. Ben İ· 
,'"ftım. lı curcuna oldu. ile
, kalktılar... (Umumun 11h-
kendi zevki için tehlikeye 
ılQğünden) bahsettiler fakat 

·;.e açık kaldı. Ve ben ÜfÜr· 
lltiindüm: 

~'1-kea böyle bir yerde kendi 
claki pencereyi açtı mı sa-

Q l'İizgCir harman döver ... Böy
~lı yerlerin pencere ve kapı 
"'ll>(ımasına dair bir adabı 
''·Hanımlar ve elendiler, kılık 
ı::; makiyaj ve tüvaletten ev-
1 Öğrenseler, böyle hôdiae
ııe onlar mahcup olur, ne biz 

'ol d k Ur u ... 

Fodulluk! 
t· . 'llıcle kıskanç tabiat varsa, 
~ ~reğinde hcrut atefi yanı
. <'\ilah ,.ardımcm olsun. Güç t il er hastalıktan beterdir. 
~ vardır, ne Qflal ••• Can çık
Qıı da bu huy çıkıp ııibnez. 

lQ 
llıiyorum neden? ..• Mecmua

lı . 
.~en matbuat et1nalından 
'4ı tcırıeıi var ki; beni çeke-
''· !Vemi çekemezler, nereme 
·~ederler? Onu bilmem. Fa
'ııim ayıbımı bulmak, kusu
~ıkarmak ve yazaınıyan bir 

. olduğuma meydana koy-
ı. 

~ın çabalar dururlar. Acırım 
· . İrıe. Bir lokma ekmek için 
1•lerken, hele . böyle sakat 

ıebebile lokmayı da ıeh

clüıürecek Falsolarla ömür
~rdüziye tedirgin edip du
~en onlara ne rakip ne de 
~?i~ayı hatırından geçirmi • 
~~l'laine muttasıl aürtünmele· 

llet bir hastalıktan ba,ka 
lelair edilebilir? 

~ 
' zaman söylenmif bir fıkra 

hemen bunun bilmem kaç 
' 0vel kendi gazetelerinde 

r~'rıı ilan ederler. Ben bu tef-
4.ı)· lerin farkında ormam. Ba
~ 'ilerim haber verir. Bu ıe • 
' !rene yazdığım bir fıkranın 

kaç yıl akdem gazetele
İııtişar ettiğini iddia ediyor. t· Kariim bana bunu haber 

ı, '" o fıkranın aslının zaten 

1 Qıoıilyalı hikayeııi olduğunu 
& 'eliyor. 

>:".Yazı yerine inci dizdiğimi 
•111ı lıkralar düzdüğümü iddia 
~rqm. Dünyada söylenme • 

ı 
1 

z Vcır mıdır? • Fakat bu aöz-
1~ qz tekrar edenlerden, he
'Q Yazılarında Avrupa ma • 
'ıı ıı az kullananlardan biriyim. 
~ ~tlttasıl kusurumu arayan• 
ellıtiirı sermayeleri (Marailya 
el'~) ve Fransızca mizah 
) 'l"i olduğunu bilmem söy • 
~··'mahal var mı? ... 
~ıı·· t~ ıın birinde yabancı mala a-
'llrük koydukları (libi, ya • 

Ilı tdebiyahn Türk eseri diye 
\ ı,11ıı.ı11a da bir yasak koyarlar
ı 'lııı !rene yazmaya devam ede
~. q·7'a, bana çatan mecmuanın 
'l'qr 

1 elere ilifen dikenli yap-
·~llclan ba,kası sahiplerinin 

1 ıribi bof kalır. 

FELEK ~. . 
~~uş para hazırlığı 
~ıt~"ede gümüş ve bronz parala
~' ~İt "•ı hazırlıklarına devam edil
l "'1 ~ • l<alıplar üzerindeki yapılaak 

!Ykeltratlar tarafından ikmal e· 
~••redir. 

ltyDNKA RAHİSAR 
~AOENSUYU 
t_ 

"hbi sofra auyudur. 

EKONOMi 

Zahire , 

Piyasası durgun 
Şehirde 23694 ton buğ

day atolr.u vardır 
Son hafla zarfında zahire ve hububat 

piyasasında, eskisine nisbetle bi.sıl olan 
durııunluk devam etmektedir. Bir müd· 
dettenberi inkif&f etmit olan ihracabn 
dunnası da bunun baıhca ubeplerinden 
biri olarak ııösterilmektedir. 

Geçen hafta zarfında tehrimizden hiç 
buğday ihraç edilmemiıtir. Ancak 429 
ton arpa ihra.; edihnittir• Ticaret bona
smdan •ldığmuz malumata nazaran §eh· 
rİln.izdeki son haftanın arpa stolıu ııeçen 
senenin 654 tonuna mukabil 2075 ton ve 
buğday stoku da geçen senenin 9497 to
nuna mukabil 23694 tondur. Bundan 
batlı• değinnenlerde de 11366 ton huğ· 
day olduiu tahmin edilmektedir • 

Trakyada mahsul kaldırıldı 
lstanbul mıntakau ve Trakyanm zi

rai vaziyeti hakkında aon neıredilen 
bültene nazaran, Trakyada harman bi
tirilmit ve mah•ul tamamen kaldınlmış· 
tır. Mısırlar da kemale gelmittir. Kıtlık 
2eriyat için arazi hazırlanmaktadır. 

Yugoslavya ile ticarette 
buiunanlarc tamim 

iktisat V dı:aJeti Yugoslavya ile tica· 
ret yapanların ticaret odası vaaitaıile 

yaptıldan t'*lifi muvafık görerek bü
tün tüccarlara şu tamimi göndenniıtir. 

"Yugoslavya ile olan ticaretimizin 
mütekabilen • inkitafı için tüccarlarmıı
zm gösterdikleri alaka ıayanı memnuni
yettir. Bir taraftan memleketimiz mah
sullerini Yugoslavyaya daha kolay ve 
fazla milcdarıla satmak, diğer taraftan 
da bu memleketten vaki ithalatın ııe

niıleme imkanlannı hazırlamalı için 
cam, kağıt mamulab, pamuk ipliği mu· 
kabilinde maden kömürü, ipek ipliği ve 
mensucatı ile halı ;hraç edilmesi hakkın
d~ !elılif esas itibarile yerinde görül
muıtur. 

Ancak mer'i kontenjan kararnames.i 
'Ve Yugoalivya itilafnamesi hükümlerine 
söre cam, kağıt ve pamuk ipliklerinin 
dahil oldukları tarife pozisyonlarının 
en mühimleri bu memlekete ıerlıest bı
rakılmıtbr. lthali serbest olan bir ma· 
lın talııu mevzuu olamıyacağı da ma
hiındur. Bu itibarla Yugoslavya ile mü
nasebette bulunan tacirlerimizin ithali 
tamamen ıeriıest olmıyan maddelerden 
hangilerinin ithali mukabilinde neler ih
raç etmek · tedikleri tarife numarau 
taarih ederek bildirilmesi,, 

iki memuriyetli iktisat 
memurları 

llııtisat v elci.Jetinin vekalete memut 
memurların iki yerde vazife alamıyacak
lan hak~ındaki tamimi üzerine, dün bir 
gazete tıcaret odası umumi katibi V efı. 
bi ve oda tetkikat ve iıtihbarat ıubesi 
müdürü Haklu Nezihi Beylerin bu vazi· 
leler.inden istifa ettiklerini yazmakta idi. 
Buna sebep olarak ta V ebbi ve Hakkı 
!'f ~bi beylerin ayni zamanda yüksek 
ıktisat ve ticaret mektebinde vazife aJ. 
mıı oLnaları ııöstenLnekte idi. Vehbi 
~ dü.n bi~ n_ıuharririmize ""1ıüz hiç 
hır Y~rden 11bfa etmediğini söylemi§tir. 
Ve~ı bey iktisat Vekiletine müracaatla 
h~n~ vazifede kendisinden iotifade e· 
di~~ılecekse orada ipluuıru temenni et
mıştir. 

Ha~ Nezihi beye gelince: Vehbi 
beyın oda umumi katipliğine de vekalet 
~arafın~~ tayin edilmesine mukabil Hak 

' Nezihı . bey oda idare heyeti tarafın
dan vaziielendirilmittir. Bu itibarla 
Halda Nezihi bey:in odadaki vazifesinin 
d~let bütç~den para almama'll İtiba· 
rildi e, bu tamimle alakası görülmemekte· 

r. 
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(lı Bankasından alınan cetveldir) 

18 Eylül 934 
AK~Alll FIYATLARI 

~STIKRAZLAR l TAHViLAT Jıtikra.ai dahili 96.SO R h.b 
1933 Eraaai 97 M• .. m il 17,75 
Unitürk 28,6S umeas JI 48.90 

11 27.35 ., 47,75 
: 111 27.45 ·~ 111 49,00 

ESilAM 

it Baa.lcaaı Nama 10 i R .. k 
H il, ep upoaaua 

"' " am ıne 10 Telef 
2,36 

10,25 
17,25 
11.80 
ı:,...r,o 

0,85 
1.55 
3.20 

" u Müeaais 105 l Terko
0

aD 
1:ürki7e Cumhu- Çimento 
rıyet Bankası 59 Jttihat de 
TramYa7 30.50 Şark dey y 
~nadoJu Hiaae 27 45 B 1 • 
Ş . H . • a 7• 
ır. ayrır• ıs.25 Ş.r.lı: ft'J. ecza 

ÇEK FiYATLA/ti 
Londra 621 Prai 19,13,50 Paria 12.06 Bel•r•t 
Nüyork 80.SS,34 Moako•a 

34,83150 

Milan.o 9,26,65 BerJin. 
ıo,90 

Cene•r• 2,43,60 Varıo•a 
1,99,23 

4,20 
Alina 83,63 Budapeıt• 3,96,16 
Brüksel 3,38,76 Madrit s.sı.so 
Amaterdam 1,17,17 Bükreı 79,32,84 
Sof ya 65,90,25 Viyana 4.25 

NUKUT (Satıı) 

Kurut Kuruı 

20 F. Franau:: 170 20 l.fa•İçre 808 
1 Dolar 117 l Pezet& 18 

21 Kur. Çek. 106 1 Marlıt 49 
1 Sile. Av. 22 1 Zeloti 20,50 
1 laterlin 829 20 Ley 19 

20 Li.ret 216 20 Dinar 53 
20 Le•• 23 1 Çerno•i, 
20 F . Belçika - .-

115 Altrn 923 20 Drltami 24 Mecidiye 36.SO 1 Florin 83 Banknot 240 

Adliye dün yangın tehlikesi geçirdi 
Dün büyiik Posathanenin bahçesindeki çöp depolarından biri her ne
dense tuıu,muş, alev alev yanmaya baflamış, yangından yürekleri ya
nık olan ve postahanenin üst katını ipgal eden adliye mensupları bu
nu görünce derhal itfaiyeyi haberdar etmişlerdir. 
Bu haber isabetli olmufhır, çünkü yangın çıkan yer postahanenin ben
zin deposuna bitifiktir, atqin buraya sirayeti büyük bir tehlike tqkil 
ediyordu. Fakat itfaiye gelinciye kadar atef ıöndürülmüftür. 

POLiSTE 

Bir sandal 
Alabora oldu 

-o-

Denize dökülen üç kişiyi 
sandalcılar kurtardılar 

Dün Kızkulesi açıklannda çok feci 
bir hadise oLnağa remak kalmıısa da, 
etraftan yetiıenlerin yardımı ile büyük 
bir felaketin önü almmııbr . 
Öğleden oonra Ortaköyde Pitmİt oğ

lu aokağında 44 numaralı hanede oakin 
Halil efendi ve refika11 Nazlı hamm 
Ortalı,öyden Mustafa reisin sandalına 
binerek HaydarpllJ&ya ııibnek istemiş • 
!erdir. 

Fakat Kızkulesi açıklarında sandal 
her nasılsa devrilmiı ve sandal içinde • 
kilerin hepsi birden denize yuvarlanmıt· 
br. 

Sahilden acı feryatları duyan sandal· 
cılar derhal vak'a mahalline yetitmiı • 
ler sandalcı ile müıterilerini kurtarmı f· 
mıılardır. 

Bir şarapnel kovası 
Sultanselimde Çukurbostanda 12 nu

marada oturan Yani efendinin bahçe 
duvarının dibinde otlar araımda e.ki 
ve pıulı bir ıerapnil kov';.nı bulunmuı • 
tur. 

Çalınan tulumbalar 
Dün Köyiçinde iki tane kuyu tulum

bası ııötürmekte olan sabıhalı Edirneli 
Muzaffer el. yakalanmııbr. Yapılan tah
kikatta bu tulumbalan Taksimde Kap
yak sokağında 1 numaralı bot evden çal
dığını söylemiıtir. 

Hırsız kadın 
Kadıköyünde Badem aokağında 

oturan Esma hanımın otuz lira ve 
bazı "§yasını çalan Ayte ismindeki 
kadın yakalanmı,tır. 

Çarpan kamyon 
Beyoğlunda Papaa köprÜsünde o

turan Miçonun çocuğuna §Oför Cemal 
efendinin idaresindeki kamyon çar -
parak yaralamıt, çocuk ha&taneye kal
dmlmıı, toför yakalanmıttır. 

Bulgar komiteci 
Mihailof meydand1 yok 

Mülteci Makedonya komitesi reiıi 1-
van Milıailof evvelki geceyi polia müdü· 
riyetinde geçirdikten ıonra dünden iti
baren izini kaybetmek için, Beyoğlu 
taraflarında görünmemittir. Mihailof 
komite arkadatlanndan M. Açkof'un Be. 
yoğlunda ıu teraziu sokağmda G;uotini 
aparbnanındaki dairesine uğramadığı ııi
bi, ayni aparbnanda oturan ve M. Aç
kol'un ahbaplarından Makedony.alı ve 
trikotaj fabriluuı sahibi lnnail Beyin 
dairesine de gİtmemiıtir. Y apbğmıız tah
kikata nazaran M. Mihailof ve zevcesi 
evvelki akşam saat 18 de su teraziıi ao
kağındaki apartmandan çWmıılar ve lıir 
daha ııörünmemiılerdir. Hlltti M. Açkof, 
Mihailof'u aoranlara da: "Bu ıkomiteci 
11mdır, nerede olduiunu kimseye ıöyli
yemeyiz!,, demiıtir. 

Alman habere ııöre M .Mihailof dün 
Kınalı adada dostlanıun evine gİtmİftİr. 

Mihailof'un sözleri 
l.tanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Mülteci Mihailof'un Emniyet müdü

riyetinden naklen gazetelerde ııörülen 
ifadesi cloiru değildir. 

Üç gün uykudan 
sonra ölüm 

Perapalas otelinde derin bir uy
kuya daldığından dolayı haataneye 
nakledildiğini yazdığımız Holanda • 
lı Mösyö Herding dün aabah saat 
altıda Alman hastanesinde vefat et
mittir. 

Mösyö Herding 14 eylülde Holan· 
dadan bir it için tehrimize gelmiı 
ve Perapalaa oteline yerle§mİftİr. 

Hatta otele ilk geldiği gün bir 
doktor gelip kendisini ziyaret etmit • 
tir. Mösyö Herdingin ölümünün ...&e. 
bi henüz tamamile anlaıılamamıttır. 
Müteveffa esasen uyku uyuyamamak
tan muztarip idi. Bu sebeple geçen 
akıam ainirlerine ıükUnet verecek bir 

1 MAHKEMELERDE 

Hızır Aleyhi.sselam 
Mahkemede 
Hacı İbrahim Ef. den aldığı 
paraların hesabı soruluyor 

Kendisine Hızır aleyiıiHelam süsünü 
veren ve mdı:tuplarmın altına kutbüz
zaman, Hazreti Hızır, sahibüddevran 
imzuile Hazreti penamberin kutbüz
:zamanı hafız Kazını imzalarını atan bir 
adam üçüncü ceza mahkemesi heyeti ta· 
rafından dolandırıcılıktan ıuçlu olarak 
muhakeme edilmektedir. 

Bu Hızır aleyhlssel8m 30 • 35 yaıla
nnda, kesik bıyıklı, orta giy:initJi, gü
ler yüzlü bir adamdır. 

Evraka nazaran kendisinin Hazreti 
Hızır olduğuna bazı aafdilleri inandır· 
Dil§, bunlardan hacı lbrahim isminde bir 
adamdan ela üç bin lira koparmaya mu· 
'Vaffak oLnuıtur. Asıl ismi Kaznn olan 
bu açık göz Hızır hacı lbrahim efendiye 
yazdığı mektuplarla Bismillah, Ya Al
lah diye söze başlamakta ve hül&saten 
"Sizin verdiğiniz 3 bin lirayı dağıttım. 
Herkes gördü. Allahm takdiri böyledir. 
Zenginden alır, fıkaraya dağıttırır. Al
lah ıfae cennette bir ev yapbrır,. <!emek
tedir. 

Kiznn, hacı ı&nıhim efendiden aldığı 
3 bio lirayı Beyoğlunda sefahat alemle
rinde yemi!, sonra da biri Ohannes, di
ğeri Bedri iAmli iki ariuul&!la Bandır· 
ma civarına kaplıcalara gitmiı, onların 
da mauafını deruhte ederek eğlendir
miıtir. 

Mahkeme reisi Hikmet bey suçluya 
*>nJyor: 

- Hacı lbrahim efendi bu parayı size 
neye verdi? 

Suçlu cevap veriyor: 
- Efendim ötedenberi veıir, beni se

nr, elbise yaptımıak, ev almak için ver• 
di. 

- Siz ne yapbnız ? 
- Rahatsızdım tedavime aarfettim. 
- Köprünü.n bu tarafında mi öbür ta-

radında mı tedavi yapbrdmız?. 
- Beyoğlu cihetinde ..• Oradaki dok

torlar daha iyi efendim-•• 
- Sôzin Hızıriığınız da var mı?. 
- Vardır efendim. Benim bazı kalbi 

tiıluatnn vardır. Bunlar Batına taalluk 
eder. Mahkemeyi alalcadar ebnez. 

- Belki eder. Siz sorulana cevap ve· 
rin. 

- Peki efendim. 
- Bandınnaya gittiniz mi? 
- Gittim efendim. 
- Neden? 
- Şeker hastalığı vardı ela bendeniz. 

de, doktorlar tavsiye ettiler. 
.--: ~ndımıada teker hastalığı ııeçer

mı ..,,,,. 

- Geçermit efendim. 
Mahkemeye davacı hacı İbrahim e

fendi gelmeınişti. Mahkeme hacı İbrahim 
efendinin. celbine lüzum ııönnüı ve Hı
zır aleyiııaselimın mulıakemeıini hacı 
lbrahim efendinin ııetirilmesi ve suçlu 
nun evvelce m:WılıUmiyeti olup oLnadı· 
ğınm aoruhnası için baıka ııüne bırakıl
mııtır. 

Bir hırsız tevkif adildi 
Hll'lrzlık Yapmaktan ve Boiuiçinde 

cecelezi ev toymaktan ıuçlu R.,..t dün 
Sultanahmet birinci sulh ceza mahkeme
ıi taraimdan tevkil edilmiştir • 

lllç alını§ ve pencereler açık olduiu 
halde uykuya daLnıtbr. 

Anlatıldığına ııöre, bu illcı birn 
fazla almq olacak, ki erteai ııünü ••· 
baha kadar uyanmamıfbr. 

Bunun için otel idaresi tarafmdan 
sa.bıtaya verilen haber üzerine Mös
yö Herdinıı Alman haatanesine kal • 
dırılmııbr. 

Doktorlar tarafından yapılan mu· 
ayene neticesinde Mösyö Herdinııin 
kalbi ve nabızları hali tabiide görül -
m.mniı ve iki taraflı aiır bir zatürree
y• tutulduiu anlaıılmııtır. Mütevef • 
fa üç ııün uyuduktan sonra nihayet 
diin aa.ba.h nfat ebnittir. 

Ceset morga nakledilmittir. Kul • 
!andığı ilacın mahiyeti anlaşılmak i
çin ilaç ta tıbbı adli kimyahanesine 
gönderilmiıtir. 

Vefatının sebebi ceset Üzerinde 
yapılacak fethi meyil ameliyesinden 
sonra anlatılacaktır. 

MAARiFTE 

Tıp fakültesine. 
Rağbet fazla 
Fakültede sınıf mcvcın

ları hayli kabardı 
Son zamanlarda en çok rağbet gören 

ialrillte tıp falıülteıi oLnuıtur. Tıp fa. 
kültesinin talebe mecmuu her fakülte
den fazladır. Sihhiye Vekaleti tıp talebe 
yurdunu açtıkt&n aonra, biHıana lise 
mezunlan daha ziyade tıp fakültesini 
tercihe baılamıtlardır. Bu yüzden fakül
tede 11nıf mevcutları çok kabarmııtır. 
Şehir hastahanelerinde tıAbikat yapan 
talebeye yatak adedi kili gelmemektedir. 
Bu sene tıp talebe yurduna ne kadar ta· 
lebe alınınaıı laznn geleceği hakkında 
tetkikat yapılmaktadır. Evvelki seneler 
de yurda (100) talebe almı,...rdu. Tele
fon paralarından Haseki ve Cerrahpaı.a 
ya birer pavyon ilave edilerek (400) fu 
la yatak temin edilince, ihtiyaç bir de
rece karıılanmıı olacaktır. Bundan baş• 
ka üniversite bütçesinden Gureba has
tahanesine de bir pavyon ilave edilecek
tir. 

Galatasaray muaılim 
kursu bitli 

Anadoluda ikmal mektep)erj haline 
kalbedilen 17 orta mektebe muallim ye
tiştirmek üzere Galataoarayda açılan 
muallim kursu bibniştir. Kunta riyazi
ye, fizik, kimya gören ilk mektep mual
limlerinden -cak (12) si muvaffak o
larak ikmal orta mdcteplerine muallim 
tayin edilmittir . 

Bazı mualı m mektepleri 
IAğveJildi 

Son zanoanlarda, husuıi idarelerin büt 
çe darlığı dolayıoile yeniden ilk mektep
ler açılamamaktadır. Muallim mekteple
rinden mezun olan gençler münhal mu· 
allimlikler bulamamaktadırlar. Şimdilik 
kadroda ihtiyaca kifi muallim verdır. 
Maarif Vekileti, bu sene muallim melı· 
teplerine yeni den talebe alınmama11na 

karar vermİftİr. Bu sene muallim mektep 
!erinin birinci 11nıflan boş olacaktır. Ve
k&let bazı Anadolu . vilayetlerindeki 
muallim melıteplerini lağvebniıtir. Bu 
meyanda yeniden, Adana kız muallim 
mektebi lağvediLniıtir. 

Yeni asistanlar 
Yeni yapılan talimatnameye göre, ü

niversite fakültelerine asistanlar almma
ğa batlamnııtır. Geçen sene bir çok 
münhal asistanlıklar varken, bu aene 
müracaat eden pek çoktur. Bunları ü.ni
versite rektörü kabul etmektedir. Hu· 
kuk lakü.ltesinde mevcut 14 münhal a
sistanlığa yeniden tayinler yapılmakta
dır. Geçen seneki tedriıat asistanllZ o
larak yapıhın§b. Dit tababeti mektebine 
de yeniden mi&tanlar alınmı!br. Yeni a
sistanlar talimatnamesinde bir çok yeni 
hükümler vardır. 

Orta tedrisat kadrosu 
Orta tedrisat muallimlerine, birer ka

ramııııne ıle münferit tekilde tel>liğat 
yapılmaktadır. Her sene, mekteplerde 
bütün lııaclro liste halinde geldiği için, bu 
ay sonuna kadar, mekteplere tam kadro
ların tebliği beklenmektedir. Henüz ba· 
zı lise ve orta mekteplere hiç bir iı'ar 
vaki olmamııtır. Bir çok muallimler te
reddüt içinde beklemektedirler. 

Kadıköy kız orta mektebi türkçe mu· 
allimlerinden Şüküfe Nihal hanım Is· 
tanbul kız lisesine, Davut Pata orta mek. 
tehi türkçe muallimi Ethem bey efe E
yüp orta mektebine tayin edilmitlerdir. 

Talebe Birliğinde neşriyat 
ihtiyacı 

Maili Türk Talebe Bitcliği, kapatılan 
birlilı; gazetesi yerine yeni bir mecmua 
çıkartmak i çin teıebbüslere giriımittir. 
Fakat kanunen, ııazetesi kapanılan tabı• 
veya tafıaiyeti hükmiye yeni bir imtiyaz 
alamaz. Tal ebe birliği, yeni bir gazete 
imtiyazı alamıyacağından, gençliğ:in ter
cümanı olmak öçin, mevcut fikir ve kül
tür mecmualannclan birine maddi y...ıım 
da bulunarak, ihtiyaç olduiu vakit, bu 
mecmuada yazı neırebneği dütiiıımekte
dir. Birlik idare beyeti bu sahada tetlıi
kat yapmaktadır • 

Neşet Omar Bey döndU 
Bir müddettenberi Avrupada tetkikat. 

ta bulunan eaki üniversite relıtörü pro. 
fesör Ne,et Omer bey memleketimize 
avdet etmiı tir. 

Ali Haydar Bey 
Maarif Vekaleti talim ve terbiye dai

resi azasından Ali Haydar bey Ankara
dan tehrimize ııelmiıtir. 

Yüksek muallim mektebine 
talebe alınıyor 

Yüksek muallim mektebine bu sene 
45 lise mezunu müsabaka imtihanı ile a• 
lmacaktır. Mektep leyli ve meccani 0 J. 
cluiu için müracaat pek fazladır. En iyi 
derece kazananlar mektebe kabul edile. 
celderdir. Bu talebe ayn ayrı ilim fUbe
lerinde okuyacaklardır. 

Mektepte sünnet düğünü 
Beıiktaıta Hakimiyeti Milliye ıehir l 

yab mektebinde evvelki gece 31 yavru ı 
ıünnet ettirilmijtir. Bu münasebetle bir· i 

de g;~;;;tn~;:~:~~;;P~;dt~. 1 

Maarif müstetarı Rıdvan Nafiz bey, 
hususi iılerini görmek Üzere dün Anka
radan şehrimize gelmişlerdir. Müsteşar 
bey burada bir hafta kalacak ve sonra An 

Bir riyaziye davası: 
% 10 -= o;, 10 değildir! 
He&apta kara cümleniz sağ. 

lam mıdır? Korkmayın sizi imti
han edecek değilim. Bakalorya/ar 
da zaten bitti. Maksadım ufacıh 
bir zihin mümaresesi yaptırmak
tır. 

Belki içinizde bu adam da her 
gün başka telden çalıyor, bugün 
de bir hesap dersi tutturdu diy6 
kızanlar bulunur. Fakat onlar bi. 
le ne anlatmak istediğimi anlayın. 
ca belki bana hak verirler ... 

Hani, hendesede, birçok dava· 
lar vardır. Mesela fisagor davası 
gibi. lfte benim de bahsetmek İs· 
tediğim riyazi mesele bunlar gibi 
bir feydir. 

Yeni bir icat değildir. Fakat;.. 
mi konmam1fhr. Bakın mesele ne: 

Şimdi ben size isbat edeceğim 
ki: 

'70 10 = o/o 10 
Değildir. Ve binaenaleyh: 

10=10 
Değildir. 
imdi: 

10 kuruf = 10 kuruf 
Değildir. Belki: 
10 kuruf - 20 kuruştan fazla. 

dır. 
Hadi hep beraber kağıdı kale

mi elimize alalım: Birimiz fl'hta
nın başına geçsin ve izah etsin: 

Farzedelim ki her hane ir 
ecnebi şirkete mesela "x,, şirke
tine bir tesisat yaptırdınız. Ht•snp 
kitap bu tesisat size mesela 60 
liraya mal oldu. Fakat her neden
se bir züğürt zamanınıza geldi. 
Ozerinizde fazla para yok. 

- Taksitle versek olur mu? 
diye sordunuz. Derhal: 

- Hay hay elendim ne de
mek? Emredersiniz diye kabul et· 
tiler. F aka_t bittabi bazı şer~it der. 
meyan ett:ler: 

- Taksitle olduğu için o/,; 10 
faiz ilave ederiz. 

- Kabul! ... 
- Alh taksitte ödeyeceksiniz! 
- O da kabul! •.. 
Aradan bir müddet geçtikten 

sonra bir fatura aldınız. Bir de 
bahhnız ki prkete karfı o/o 10 dan 
66 lira borcunuz var... Bundan 
tabii ne olabilir? 

o/o 10, 60 lirada 6 lira eder. 
Doğru! 

Her ay taksiti vermeniz lôzım· 
dır. Yani 6 ay muntazaman 11 rer 
lira vereceksiniz. Bu da iyi ... 

Fakat dikkat ediyor musunuz 
ki buradaki: 

o/o 10 = o/o 10 değildir!. 
Bir defa bu % 10 nedir? Sir

ketin teslim ettiği malın mukabili 
olan faiz değil mi? Evet, bunda 
hiç şüphe yok. Bir defa fİrket, 
bu tesisatı yaptığı zaman 60 lira
nın içinde muhakkak bir yüzde 
ohız kar etmistir. Binaenaleyh 
bu suretle siz~ teslim ettiği malın 
veya yaptığı masrafların tam mu· 
kabiline karfı bir değil, belki, si
zin firkete vereceğiniz kar için de 
ayrı faiz alır. Yani ödediğiniz fai· 
zin bir kısmı kendi paranızın O· 

nun ticaretinin faizidir. 
Bu nokta üzerinde fazla dur

mıyalım ve geçelim: 
Madem ki 010 10 bir faizdir. 

Faiz senelik olarak hesap edilir. 
Bu parayi eğer bir sene sonra ı• e
rirseniz 66 lira ödemeniz icap e
der. 

Halbuki siz ayda 11 rer lira
dan alh ayda ödüyorsunuz, de
mek ki yarım senede o/o 10 veri
yorsunuz. Bu senede iki midi ya
ni % 20 eder. Buradan şu netice
yi çıkarırız: 

10=20 
Diğer taraftan davamıza de

vam edelim: 
Birinci ayda 11 lira verdiniz.. 

Yani 10 liralık taksite bir lira faiz 
ilave ettiniz. Halbuki faiz ayda 
değil senede yüzde ondur. 12 ay
da o/o 10 faiz verilirse bir ayda 
binde sekiz faiz vermek lazımdır. 
Demek ki •İz ilk ay İçin binde 92 
bir fazla para verdiniz.. Bu binde 
92 ye "yl" diyelim demek mua
delemiz fÖyle oluyor: 

10 = 20 y 1 
ikinci ay için vereceğiniz. /az.. 

lalık "y2,, üçüncü ay için (y3) 
ve saire olsun .... demek: 
10 ~ 20 .... (yJ+y2 t y3 •.... +y6) dır. 

Bu kadar izahattan sonra da
vayı isbat ettim zannediyorum. 

Şimdi gelin liaagor davası, şu 
davası bu davası gibi bu davaya 
da bir isim takalım: 

Bu davanın ismi: 
"Ecnebi şirket davası,, dır. 

Mümtaz FAiK 

karaya dönecektir. Rıdvan Nafiz beye. 
Ankarada bulunmakta olan Salih Zeki 
b, • vek:.!et etmektedir. Salih Zeki beyo 
vekaleten, Istanbul baş müfettişlik işle
rlnJ .. ,. , umu,ni müf~tt i f Ekrem bey gör .. 
r::, e 
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Seyahat intibaları: 24 

Otomobille A vrupada 
9000 kilometro 

Peşte' de Türkçe broşür! 
Seyyahlar için ne yapılıyor - Belediye 

seyyah büro•unda - gül. 
baba türbesi - Peştedeki Türk eserleri 

Viyana ile Budapeşte arasında- / Macaristan, yollarını asfalt ola-
ki yolun propagandasına Avrupa- rak yapmak için büyük bir gayret 
nın her tehrinde tesadüf edilir. Bir ıarfediyor. Fakat Yugoslavyayı 
tayyare ,bir otomobil, bir tren res- Macaristana bağlayan yollardan 
mi. Tayyarenin bu yolıı bir buçuk ziyade tarktan garba, Romanya ile 
ıaatte, trenin ve otomobilin de dört Avusturya )rasındaki yollara ehem 
buçuk saatte katettiği duvar afişle· miyet verilıyor. Budapeşteyi Avua
rile, gazetelerde çıkan ilanlarla ve turyaya bağlayan yol asfalttır. 
broşür kaplarında görünen resim • Budapefteyi Roma.nyaya bağlayan 
!erle tasvir edilir. Bu reklamı ya- yolun Debrecen'e kadar olan kısmı 
pan Macarlardır. Avusturya'ya ka- da asfalttır. Geride Debrecen'den 
dar gelen seyyahları Macaristana Romanya hududuna kadar olan 
celbetmek için Viyana . Budapeşte kırk kilometrelik bir parça kalıyor 
yo unun Avrupanın en iyi yolların- ki bunun da yapılması kararlaşmış. 
dan biri olduğunu ilan edip duru- tır. Macaristarun ehemmiyet 
yo. lar. verdiği diğer bir kısım yollar da 

F ılhakika çok iyi bir yoldur ve Bala ton gölü etrafındaki yollardır. 
eğer Avusturyalılar kendi toprak- Macarlar memleektlerine aey • 
!arından geçen kısmı da tamamen yah celbine çok çalışıyorlar. Bunu 
asfalt ıyacak olurlarsa, belki Av • temin için bir c,.ok kuvvel•ı te~kıl iı.t 
rupanın en iyi yollarından biri ola- ları vardır. Otomobil kulübü, mem• 
caktır. Viyanadan hareket ettikten lekete otomobil ile gelenıere yur· 
sonra otuz kırk kilometre kadar as- dım ettiği gibi, bütün seyyahlara 
falt yol Üatünden gidilince, ansızın yardım için Budapette tehrinin de 
bozuk bir toseye tesadüf edilmek- bir tetkilatı vaıdır. Bu belediye sey 
tedır. Bu bozuk tose o kadar bek- yah bürosuna gittiğimiz zaman, 
lenmedik bir yerde karşıya çıkıyor hangi dilden broşür istediğimiZi 
ki d.kkat edilmezse bir kaza çıka- sordular. 
bilı r. Biz asfalt yolu yüz kilometre - İngilizce de olur. Fransızca 
süratia katederl<p n ansızın bu bo- da almanca da dedik. 
zuk ve taşl ı şoseye gelince derhal Başka dilden broşür basıla.cağı
süı ati ke. emediğimiz için bir ağa- na ihtimal vermemiştik. Her üç 
ca çarpıyorduk. Mamafih bu bozuk dilden de getirdiler. Sonra müka
tose çok devam etmiyor. Yirmi ki- leme esnasında Türk olduğumuz 
lo.netre sonra tekrar asfalt başlı • anlaşılınca memur: 
yor. Macaristan hududuna yakın - Size türkçes.ini vereyim, di
bir kısım da geçenlere kadar asfalt yerek iyi yazılmış ve mükemmel 
değilken . bu parçanın tamamlan . basılmış türkçe bir broşür getirdi. 
dığını gördük. Belki de bu yeni yol Bu, fransızca ve İngilizce bası-
üstiinden ilk geçen bizdik. lan broşürlerin tercümesi değil, 

Viyana · Budapeşte yolunun da- türkler için hususi olarak yazılmış 
ha uzun olan kısmı Macaristanda- "Türk Macar klavuzu,, isminde 
dır. Viyanadan hareket ettikten bir kitaptı. Türklerle Macarlar a
yetmit ki.ometre kadar sonra Ma- rasındaki tarihi münasebetlerden 
car hududuna varılıyor. Avusturya başlayıp ta Macaristan ve Buda • 
hududundan çıkıt ve Macaristan ~te hakkında etraflı malumat 
hududuna giriş ancak bir kaç da _ veren bu klavuzdan çok istifade 
kika süren bir muameledir. Maca- ettik. Macaristana giden Türkler 
r •• tandaki döviz kayıtları pek sıkı- Gülb .. ba türbesini ziyaret etmeyi 
dır. Ecnebi parası, Macar parası, ihmal etmezler. Budapeftenin Oa
çek, kredi mektubu ne varsa her - manlı elindeki Budin kalesi oldu
fey Macaristana girerken hudut ğu zamanları hatırlatan bu Bekta-
gümrüğünde kaydedilmelidir. Ma- şi türbesini biz de gördük. Gülba. 
cari tanda tu. ist için mü~kül olan ba türbesini bulmak kolay değıl -
b ' dir. Nehrin Buda olan tarafında ir mesele şudur ki fehirlerde oto-
mobıilerden oktruva resmi alıyor- bir yokuş üstünde ve vaktile tekke 
1 olduğu anlaşılan bir mahaldedir. 
ar. Her ,ehre girip çıktıkça resim Tekkenin yerine elli sene kadar 
vermek lazımdır. Bu resim bir kaç evvel bir mimar tuğladan bir saray 
Pengo'dan ibaret olmakla beraber, yapmağa başlamış. Gülbaba tür • 
yanında ufak para bulunmayan sey besi, bir enkaz halinde olan bu ta-
yah için müşküldür. Ancak Avus- '11.amlanmamıf sarayın avlusunda-
\uryadan Macaristana girdiğimiz d 

ır. 

zaman, Budapetteye kadar kaç te· Budapettedeki Türk eserleri 
h ir içinden geçeceksek, hepsinin buna münhasır değildir. Zamanı • 
de oktruvasını pefİn olarak verdik mızdan kalma bir çok eski hamam. 
ve mu!,;abilinde biletler aldık. Son- !ar ve evler vardır ki bunlar arasın-
ra her girdiğimiz fehirde bu bilet- da Sokollu'nun 1570 senesinde yap-
lerden birinı koparıp verdik. tırdığı hamam en methurudur. 

Matem içide bulunan Viyanadan Werböczy sokağında eski bir Türk 
ıonra Budape,te bize çok ten bir te evi ve bugün Szervitak kilisesi o
b:r gibi göründü. Oteller ve lokan- lan cami de Budapefte'nin Türk 
taıar hıncahınç dolu. Her tarafta idaresini hatırlatan eıerler arasın-
çingene çalgın. Bu aralık Siam Kra dadır. 
l~nın_ ziyareti de ayrı bir tenlik ve- Budapette tarki Avrupa ile gar
sıleaı oldu. Fakat bu tenliklerin ar· bi Avrupa arasında bir hattıfasıl-
kasında gizli bir matem vardır. dır. Bu şehrin garbı garbi Avru • 
Macarlar son sulh muahedelerile pa, farkı da şarki Avrupadır. Bıı-
milyonlarca Macarın yabancı top- dapeşteden garba doğru gidince 
raklarda kalmalarının matemini seyyah her türlü kolaylığa mazhar 
tutuyorlar. Nereye gitti isek bu ma- oluyor. Şarkta ise henüz turizme 
temin ayrı ayrı tezahürlerine fahit kıymet ve ehemmiyet verilmiyor. 
olduk. Harpten evvel muhtelif mil- Bunu yalnız resmi makamlarla olan 
Jetlerin haleti ruhiyelerini gösteren muameleden değil halk ile yaptı. 
bir hikaye nakledilirdi: Muhtelif ğnnız temaslaroan da anladık. 
milletlere mensup olan kimseler • Seyyah gümrüklerde kolaylık ye
den fil hakkında bir tez yazmaları rine mütkülat görür. Dükkancılar 
. ve otelciler de seyyahı sütü sag" ı • 
ıstenmif. Fransız "filler ve atkları,, 1 cak · k a ıne sanırlar. 
mevzuu hakkında bir yazı yazmıf. M 
Al acaristandan memleketimize 

man şu mevzuu intihap etmit d 
"F"I ·· b" önmek için iki yol vardı: Cenu-

. ı : uç ın ı.ene evvel şu idi? üç k 
bı_n sene sonra ne olacak?,, Rus e- ba doğru inere Belgrada, oradan 

da Sofya - Edirne yolu ile dönmek. 
vıne dönmü' 0 kadar votka İçmiş Şarka doğru Romanya'ya giderek 
ki bir şey yazamamıt (bu, Çarlık ya Köstenceden deniz yolu ile, ya-
•amanlarının Rusyasıdır.) Lehli de hut ta Tunayı geçerek Bulgaristan 
fU n_ıevzu hakkında yazmış "fil ve tarikile avdet ebnek. Macarlar, 
~ehıa~anın taksimi meselesi,,. E · Romanya yolunu asfalt olarak 
ıer. ~ımdi ayni mevzu bir macara yaptıklarından bize o tarikle gel
~erılırs~: ~iç füphesiz ~unu yaza • meyi tavsiye ettiler. Filhakika Bu-
.aktır: Fıl ve kaybettiğimiz top- dapeşteden çıktıktan sonra iyi bir 
raklar" • Her neden bahis açılsa asfalt yol bizi Püspökladany'ye 
mükaleme döner dolatır bu mevz~- kadar getirdi. Burada şimale doğ
a gelir. Bir lokantada içtiğiniz fa- ru giden asfalt yolu bırakarak 
rabı beğenseniz, garson: şarka Romanya hududuna giden 

- En iyi Macar tarapları bizden şoseyi aldık. Bu, iyi bir yoldur. Fa-
alınan topraklarda kaldı. kat Budapetteden Romanya hu . 

Romanya otellerinin nasıl oldu- duduna kadar geçtiğimiz arazi hiç 
ğunu torsanız, enteresan değildi. Dümdüz bir 0 • 

- Bizim zama"lrnız faLi r•~!'.er va. >'.ralarında uzun mesafe olan 
daha duruyor, cevabını alırsınız. İptidai bir takım kövler ve kasaba-

~ - - - - -:::=-::---- - --- -- ~-~---
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[ _öz dilimizle 
Dün ile bugün 

''L _____ ... ~_)' J _ İntihap başlarken ... 

l Şehir meclisleri ve vazife.eri 
Yarın 
iPEK 

MafnelerdeO 
it bareı 

Eskiden Avrupalıların gözün
de, savaşsız yaşayamaz, karga
şalık çıkarmağı sever, şunu bana 
kışkırtır, gücü yettiğine saldırır, 
gücü yetmediğine boyan eğer, i
lerleme (1) ye aykırı kalır bir bu
dun (2) idik. 

Türk adını, Osmanlı günün
de, saygı ile anan yabancıla r, par
makla gösterilecek kadar azdı. 

Bir de Gazi Türkiyesini düşü
nelim: Nerede bir birleşme (3) 
nerede bir anlaşma, nerede bir 
tanışma varsa biz onan içinde
yiz. 

Barıpklığa karşı olan sevgimi . 
zin sağlamlığına inanmıyan kal -
madı. On üç yıl önceye kadar, 
Türke barbar, köçebe bir budun 
&;yenler, bugün bizi aralarına alı
yor, aralarına almakla da kalmı
yor, başlarına geçiriyor, söyledi
ğimiz sözleri can kalağile dinli
yorlar. 

Koca bir imparatorluk toprak 
larına buyuran Osmanlı törü (4) 
sünü, hiç bir birleşmeye sokma
mışlardı. 

Kendisile hepsinden ıyı ge
çindiğimiz Almanya bile, parça
landığımız gibi en büyük lokma
yi almak için el uzatacaktı. Bu
gün ki Balkanların bir ucunda
yız. Bütün Balkanları avcumazun 
içine aldık. 

Rusya en büyük yağı (5) mız 
iken en güçlü yoldaşımız oldu. 

Kuyumuzu kazmağa çalışan 
daha böyle nicelerile elbirliği, aöz 
birliği, kafa birliği yaptık. 

Kendi çevre (6) mizıle, kendi 
iflerimizle uğraşıyoruz. Eskiden 
ba dinçliği nasıl bulabilirdik ki, 
en yakınımıza bile inanımız yok
tu. 

Bugün iae, bizim onlara oldu
ğundan daha çok onların bize i
nanları var. 

Türkiye, kendisine danışılan, 
sözü geçen, ülkelerden biri oldu. 
Eskiden haritada büyüdükçe gö
nüllerde küçülürdük. Şimdi hari
ta ile değil kazandığımız sevgi ve 
başkalarında uyandırdığımız i
nançla ölçülüyoruz. 

M. Salahaddin 

(1) ilerleme - terakki (2) budun -
millet (3) birleşme - ittifak karşılığı 
(4) törü - hükfimet (5) yağı - dü§
man (6) çevre - muhit. 

Bupakü program 
ISTANBUL: 
18.30: fran11zca dera. 19: Pli..k netriyatı. 

19,30: Türk musiki nefriyatı. (Ekrem, Ruıen, 
Ce•det. Mustafa Beyler •• V ec.ibe, Semiha 
Şükran hanımlar ve Necati Bey.) 21,20: Ajans 
ve borsa haberleri. 21,JOı Stüdyo cu ve tanıro 
orkeıtraaı. 

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

musi.lciai. 20,45: Musahabe. 21: Hafif musiki. 
21,45: Haberler, 21,55: Musahabe. 22: Chopİ• 
nİf\ eserlerinden mürekkep kon•er. 22,30: Ecn., 
nebi dilde konfe-ranı. 22,40: Bariton muganni 
Ta-ra tarafından ıa-rkılar. 23: Kon•e-rli reklim• 
lar. 23,15: Danı parçaları ve hafif mu•iki. 
24: Mu••h•he. 24,05: Dana mu•ikiıi ve devamı, 

823 Khz. BUKREŞ, 364 nı . 
13 .. 15 Gündüz ntıtriyab. 18: Hafif orke•tra 

mu•ikiıi. 19: Mu•ahabe. 19,20: Radyo orkes .. 
traıı. 20: Oniver•İte rad1oıu. 20,15: Pli.k. 20, 
45: Konferans. 21: Çift piyano muaikiıi. 21,30: 
Konferanı. 21,45: Tal'anni. 22.15: Vi1olonıel 
lconıeri. 22,45: Haberler. 23.15: Kahvehane 
konseri. 

686 Khz. BELGRA T, 437 m. 
20: Pli.k. 20.05: Reklamlar. 20.15: Plak. 20, 

30: Muıahabe. 21: Jübli1anadan nakil. 23: Mu· 
ıahabe. 23,15: Kah•ehane kouaeri. 23,45: Dana 
plik1arı. ' 

686 Khz. PRAG, 470 m. 
20,10: Brunodan: koro konıeri. 20,35: Kon· 

feranı. 20,50: Radro piye•i. 22: Haberler. 22, 
05: Rad10 orke•traıı. 23: Mu•ahabe. 23115: 
Plak. 

230 Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. 
Lükıemburg ak,amr. 20,.30: Kurı haberlerL 

- Se7yab celbi. 20,40: Taıannili kon•er.( ço• 
cuk korosunun iıtirakile.) 21: Dün1a haberleri 
21,20: Lükıemburc rnu•İkiıi. 21,30: Ticaret 
boraaıı. 21,35: Lülır:ıemhus muaildıinin d .. 
••mı. 22,10: Akordeon muıikiıi. 22,30: Cbopİ· 
nin eıerlerinden piyano kon•eri. 22,45: Radyo 
orkeıtra••· 23,30: Dana pliklat't. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,25: Tasannili konıer. 21,35: Vereı ıisan 

talumt. 22,45: Haberler. Y ayh ıazlar kuarteti. 
24,15: Dan• mJlllİkiai, 

704 Ku. STOKHOLM. 426 m. 
20,30: Muıahahe. 21: Senfonik lı:onıer. 231 

Modern dan• muıilci•İ. 
658 Kloz. LANGENBERG. 456 m. 
20,20: Pli.lıı:. 21: Haberler. 21,10: Neıeli net'" 

riyal. 21,35: Milli neıriyat. 23ı Haberler, 23,20: 
Gece muıikiıi . 

ROMO NAPOLI BARI 
21,10: Pli.le. - Mu•ahabe, 21,45: Ciordano• 

nun °Me•e mariano., İ•İmli operaıı, ve "11 Re 
i•imli rene bir perdelik opera•ı. " 
MILANO TORTNO TRIYSETE FLORANSA 

21,45: Bir piye•. - Plik. - Haberler. 
841 Khz_ BERLIN 357 m. 
20,~~: A~tüalitı. - Haberler. 21,10: Ya:11 n 

•on ıunler! Çpljk.J 21,35: Milli neıriyat. 22: 
Ça,.Lıovo•kunn eıerleı-jnden ıenfonik konıer. 
2.2.SO: .~uaahabe. 23,20: Haberler 23.SO: N •ı•· 
lı mu11kı. 

574 Kbz MOHLEKER, (Stut•r•t) 523 m. 
20: Ba~~o mı~ıka. 21: Haberler. 21,10: Saar 

21,.35: M.ilh neırı1at. 22: Koro konıeri. 23: Aı
keri muıaJı.._b~l~r. 23.30: Spor, 23,45: Haberler. 
24: Ev muıık.ı.ıı , 24.JQ: Danı pl&lır:ları. 1: Gece 
muıikiıi. 

!ar. Esasen Macaristana girdik çık
tı.~ Bud~petteden başka bir tehir 
gormedık. Macaristanda bir Bu • 
dapette tehri var. Memleketin geri 
kalan kısmı da irili ufaklı bir ta • 
kım köylerden ibarettir. 

4.. Ş. 

Sineınas• 
1 Teşrinievevlde Şehir meclisle- nu türlü şehirlerde şehir idarele- ~ıı' 

Yeni sinema mevaimine ba ' 

Saygon 
Güzeli 

ri intihabı başlıyor. Cumhuriyet ri şehirdeki bünye hareketlerine 
Halk Fırkası bütün memlekette va• nıüsbfol müdahalelerde bulunmaz 
tandaşları intihapla alakadar et- lar, şehir nüfusunun ve şehrin sene
mek hazırlığındadır. Ve intihabı lik müşterek gelirinin (belediye i
kendi teşkilatı içinde yoklama ta- ratları değil) artması için ,ehir me
limatnamesi hükümlerine göre ser· nabiini tahrik edemezler. Hatta 
best bırakmıştır. ~ehrin gıda, mesken, yol, nakliyat, 

yoklama talimatnamesi hüküm- ictimai yardım işlerini tanzim ede· I•" 
1 Fransızca sl!ılO, oyıııy•0 \erine göre; mez eı-. 

Her fırkalı arkadaş Şehir meclİ5· Şehir; ihtiyaçlarile bir tarafta, KLARK GABLf: el 
leri için kendi teşkilatına hizmet 1 şehir idaresi salahiyetlerile, emir- O' 
arzedebilir, şehir için faydalı teltik- lerile, yasaklarile, teşkili.tile bir ta· JEANE HARL1.1~ ki ettiği tedbirleri münakaşa ederek rafta kalır. Büyük aşk ve ihtiraı 1 

lırkalı arkadastarından kendisi i- Misal vermek istemiyorum. Fay- İlive olarak: 
çin rey isteyebilir. Fırka tefkilatını dalı bulan arkadaşlarım yazıları-
maha11i işlere karşı doğrudan doğ- mm devamında bir şehir idaresi- 1 • Dans ve şat~ 
ruya mes'uliyetlendiren ve vazife- nin şehir için nasıl faydalı olabi-
lerıdiren bu salahiyetin tam ve fay- leceğine ait şahsi kanatlerimi bula 2 • SPOR fiJınİ 
dalı olarak kullanılması için tercih bilecektlerdir. Fiatlar: 
mukayeseleri yapabilir. Neşet HALiL 

Birinci 30 
Ben bu sütunlarda bunu yapmak 

istiyorum. Fırkalı arkadaşlarım· yarın SARAY (~ski Glorya) Balkon 45 
A akıam aınemaıında 

la fehir iflerini konufacağım. r-
kadaşlarıma Şehir meclisleri için uaıted Arhstain Fransızcı muh- Husu•İ 60 
seçecekleri namzetlerde bulanması teıem bir filmi v11 Ronald Col- ;:-..••••••ı••••-" 
nı faydalı gördüğüm vasıfları an- manın fevkalade bir temsili olan • GÜZEL EŞYA MeraktJaıı~ 
latma,ğa çalışacağım. K f B A R H 1 R S 1 Z yarınki nDıhamızda Beyoil~Af 
Maksadım arkada~larımın kana- başlıyor. ilaveten: FOX JuraRI k '- M H ıı ~· ' ta so aı< eymenet • ' "'" 

at ve temayülleri karşısında dur- halihazır Ltlnya havadiıleri· Züheir Pafaya alt çok ~r 
mak değil, kendilerile bir kanaat Fiatlarda tenzilit: 30 Ye 50 ınettar efya mü:ı:ayedeıi D 

ve temayül münakaşaaı yapmaktır. j 1<u·u• seanslar: Saat 3 • 5 • 7 d" •Jir yucularımı :ı:a bil ırı 

ve 9 da [2682) ·-----•• 
Türk belediye kanununa göre; ı ......... 111! ... •••••••- ••-••lll!l•••llll~ 
Belediye beldenin ve belde sa- ' ı:.LISAı:ıE ı t1 bı.:.KuN.EK ve D~UGLAS F AİRBANKS ogld 

kinlerinin mahalli mahiyette mütte Pek yakında S A R A Y ıinemaıında 
rek ve medeni ihtiyaçlarını tanzim 1 B Ü Y O K K A T E R İ N 
ve tesviye ile mükellef hükmi bir '••••• Muazıam ve fevkalade şaheserinde [2683} _.,.. 
~ahsiyettir. Ve belde sınırı İçinde •••••••••••• 
oturan her Türk nüfusun belediye ' KAHVE - LOKANTA ve a le salonu haıine ıfrağ edileP 

idaresinin devamlı yardımlarından j M A K S ı M 
istifadeye hakları ve belediyeye 

kar•1 mükellefiyetleri vardır. Mösyö POURITZ idaresinde 20 Eylül Perı:embe açılıtor 
Belediye idaresinde belde sakin- H Ç Y JJt 

ıerini belediye meclisleri temsil e- er gün: ay ziyafeti ve Dine Dansıı 
der. Belediye meclisinin salahiyet- Cuma ve Pazar güıleri umumi matineler 

!eri büyüktür. Meclis; şehir bütçe- ~====::::::::::=::.. 
sini, şehir içinde belediye hizmet
lerini tayin eden hizmet talimat
namelerini tetkik ve tasdik eder. 
Belediye kanununun belediyelere 
verdiği her türlü vazife ve salahi
yetlerin ifaaı hakkında kararlar ve
rir. 

Belediyenin çalıfma programını, 
beldenin tanzim, inşa, imar planla
rını kontrol eder. Program ve plan
larda dilediği tarzda tadiller ve i
laveler yapar. 

Kanunun belediyelere ve beledi
ye meclislerine verdiği vazife ve 
salahiyetlerden bu yazının ilk kıs
mında bahsedişim, yalnız tehirli i
le fehri idare edenler ar~sındaki 
kar,ılıklı vazife ve salahiyetleri te
bariiz ettirmek için değildir. 

Ben bu hülaaa notla; arkadafla
rıma bilhasa vazife ve salahiyetle
rini iyi kavramış bir şehir meclisi
nin bir tehir içinde ideal Türk hem 
feriliği tipini yaratabileceğini, ide
al Türk tehmi kurabileceğini söy
lemek istiyorum. 

Bir tehir meclisinde ve tehir 
meclislerine seçilecek azalarda bu
lunmasını faydalı gördüğüm ana 
vasıflara işaret ebnek istiyorum. 

Bir batka onkta daha var: 
İdeal bir belediye kanunu ayni 

zamanda ideal bir tehir idaresi de
mek değildir. Bir şehirde kanun 
çok ileri tatbikatı çok geri olabilir. 

1 Belediye kanunu şehir işlerini 
doğrudan doğruya tanzim etmez. 
Şehir idarelerine tehirleri tanzim 
için salahiyet ve imkaıi'Iar verir. 

Kanunun; belediyeler tunlar ya
pabilirler veya belediyeler belde 
sakinlerinin mahalli mahiyette müş 
terek ve medeni ihtiyaclarını tan
zim ve tesviye ile ınükeleftirler de
yİfi, daha fazla şehir idarelerinin 
ve bu idarelerde tehirliyi temıil e
den belediye ınecliılerinin tehri ve 
tehirde oturanların medeni ihtiyac
larını takdirlerine bağlıdın. 

Bir ~ehir idareıi şehir sokakları
nı tE>mİz tutmayı, bir başkası tehir. 
de 5Üt veya içme suyu işlerini hal
letmeyi sehirlinin birinci derecede
ki medeni ihtiyaçlarından sayar. 
Bir başka ~hir idaresi de tehirde 
bir konferans, bir konser salonu 
açmağı, tiyatro itlerini tanzim et
meği ilh ..• i!h ~ehrin en evel temin 
edilmesi lazmıgelen medeni ihti
yaçları olarak telakki eder. 

Ayrı ayrı biribirinden farklı o
lan bu medeni ihtiyaç telakkileri 
hazan çahtma programı olmayan, 
yahut çalışma programını ilmi tet
kiklcrr!P.n mülhem prensiplere gö
re tanzim etmiyen bir tek tehir ida
resinde de görülebilir. .~ -

Hay at Kaza ve 
. ı 

Otom o~ 
Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 

O N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınJ1!• 
Türkiyede biliifasıla icrayı muamele ebnekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayını:ll• 

Telefon : 4.4888. 5608 

lstanbul Deniz Ticaret 
1 

Müdürlüğünde~
1 

Mer'i Talimatname hükümlerine göre terfii sırıJ · 
müracaat edecek kaptan, Çarkçı Motörü ve kılavuzlar!" J' 
tihanlan 22 Eylül 934 ten 29 Eylül 934 tarihine kadar !~I 
dileceğinden imtihan olmak isteyenlerin icap eden vesİJP;~ 
ile beraber 22 Eylül 934 kadar Müdüriyetimiz Fen J-lef 
ne müracaatları. (5804) d 
1 EMLAK VE EYTAM BANKASI . lLANLA~ 

Kiralık Emlak i 
'f e~~ Esas No. Mevki ve nev'i 

460 Mercan yokuşunda 45 No. lu dükkan tZ 
Yukarıda yazılı dükkan bir sene müddetle kiraya /. 

mek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin ihalefe:I 
sadif 29 EY.lül 1934 cumartesi günü ı;aat on altıda şubt"' 
müracaatları. (5884) 

İnhisarlar U. MüdürlüğündelS1 

ı~ 
Evvelce ilan edilmiş olan (54000) kiloya illl~~~ 

(58X86) eb'admda (25,000) kilo bir yüzü perdahlı. !~· 
renki ambalaj kağıdı daha l'l\hn alınacaktır. Talı1' t 
(22-9-9:i4) cumartesi günü saat (15) te Cibalide, Alıffl• 
tım Komisyonuna ırıüracaatları. (5891) 

lST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Eminönü 
U~küdar. Fatih 
Kadıkiiy • Beyoğlu 
Beşiktaş - Bakırk(Jy • Adalar ( 

19 Eylül 934 Çarşaıtl: 
20 ,, ,, P er.şel11 

1
j 

22 ,, ,, Cumarte 
23 ,, ,, Pazar . , 

fi ·ı· Beykoz • Sarıyer ( 24 ,, ,, Pazart34 ı 
Belediye .niii:ekait, yetim ve dullarının Eyiül 9 ,Jt 

Teşrinisani 934 üç aylık maaşlaı-ı yukarıda yazılı giiılıe tJ"{, 
veril erektir. Alnlca.Iarların Zi ·aat Banka3ma müracaat e P 
leri ilan olunur. Gününde gelmiyenlerin maaşları "A11JI / 
de Salı günü \:erilecektir. (5908) _.../. 

lst. 6 mcı Hukuk mahkemesinden: 
Nezihe hanım tarafından Kumkapı 

Ni§'lllcaaında çıkmaz cami sokak 17 No. 
lu hanede mukim Şevket B. aleyhine açı 
lan boşanma davasına mütedair dava an:u 
hali muınaileyhin ikametgAhmın meçhu
liyeti haoebile verilmit ve bir nuıhası 
mahkeme divanhanesine talik kılınmıt 
olduğundan mezkur dava arzuhaline on 
bet gün zarfmda cevap verımeıi lüzumu 
t.,bliğ makamına kaim olmak üzere ilan 
.,ıunur. (2675) 

,,., 
lıt. 2 inci icra memurluğu"0 i 

~·""' Mahcuz olup paraya çeVT" ytİ ~ 
karrer bulunan 1900 liralık gl- ,i '/. 
dil bonoları 24/9/934 pa~arte v"!t 
saat 10 da lotanbul eohaın .,e ,~ /, 
Borsaaı önünde açık arttırrll• ,ıı''j 
satılacağından talip olanlat'"tıııl~j 
gün ve saatte mahallinde ı~,,.ıf 
memuruna müracaatları ilin ° ( 



..., 

tiyana radyosunda 
)enli ki er 

Viyana' da radyo teeaia edüefi 12 
•erıe o!mustur. Filvaki 1922 de te
•i~ edilen ;arım kilovatlık ilk mür
ııle hariçten dinlenecek kadar 
~ııvvetli olmadığı cihetle Avuatur
~ııcla radyonun teessüs tarihi ola
rqk Viyana civarında 1934 aene
•i T. E. !inde Rorenhügelin mit• 
•ilerinin insası tarihi kabul edil
"1İftir. Bu~ünasebette teşriniev· 
"el ayında A~·usturyada radyonun 
IO YCl;;ına girmesi merasimle tes'it 
edilecek ve büyük musiki fenliltle
ri Yapılacaktır. Viyana muaikisi
~İrı düı~)aca tanınmış ııe çok ae
vi/rniş olduğundan icra edil~ce~ 
~efriyatın ayrıca bir huauınyetı 
VQı·dır Bu itiba~-c bulunduğumuz 
hqftal~rla bil hasa 31 Eylülden iti
bqren ic. a edilecek bir h-ftalık 
llıii'ltehap neşriyatı dinlemek içi? 
tqd)'osu 0 ,an bütün Avrupa musı
ki rneraklıi<ırı sabırsızlıkla bekle
llıekıedirlcr. 

Son ı.arnanlarda Viyana radyo
•ıı, rnemlcfıetteki siyasi hadiseler 
Vi.i~iinden muhtelif suikastlara ve 
~Qrgaşalıklo.ru sahne olmuş. B~?a 
'Qğmen gerek müdürü Mr. Czel]a 
Ve ıre eh diğer memurlar metanet
lerini muhafaz etmisler ve halk 
Qrasırıda sükun ve aŞayişi muha· 
lqz İçin tii2.ım gelen tedbirleri ala
tqh, en tehlıkeli zamanlarda silah
lq te/ıdit edilmelerine rağmen va
zifelerin bir dakika büe ihmal et
~ernişlerdir. l/ükiimetine karfı va
lıfesini bu derece hüsnü ifa eden 
4.uusturya rudyo idaresinin 10 ya
''"a g-irmesi münasebetüe Avus
lıı Ya Cwnhı,rreisi Herr Miklas 
'qdycyu ziyaret ederek büyük 
•tiic{»o salo:ıundan halka hitaben 
':;.un l>ir nutıık irat edecektir. Herr 
''•klas bizzat radyoya pek meraklı 
olduğundan radyonun ne gibi isti
'"de' er temin ettiğini tebarüz et
'İre~ek ve 1 O sene gibi az bir za
llıanda rnclyoların ne mühim if
lerde hu!an"'dığını halka kısaca 
~rılatacak.tLI'. 

Viyanu ıadyosu ayın yİrmısın
den itibaren gayet müntehap bir 
"r{0 ?,ram ne~retmeğe başlaeııftır. 

ıı P>"<Jgram 10 uncu yıl aıüsame
'elerimn arif esi olarak kabul edi
leb'ı· ı ır. 

4sıl onuncu yıl merasim neşri
JIQtı otuz Eylül pazar günü ba,lı
~or ki o akfam memleketimize 
llııtsiki miitehassısı olarak celbe
dilıni, (le halen Viyanada bulun
llıqkta olan J oael M arx' ın eserle
•inden sarkılar taganni edilecek 
ue piya~o ile bizzat bestekar 
"1Qrx tarafından refakat edilecek
!' 1
'· Şarkılar tanınmış muganniye 

~lisabeth Schumann aöyliyecektir. 
"nu bir Viyana muaiki•inden mü

'ekkep popüri takip edecektir. 
. 1-10.934 ak,amı Wilhelm Kienzl' 
111 

" Der Evangeliman,, operası 
tıeşrediliyor. 
~· 2-10.934 te Bir org konaerile 
•Qn:ı; Lehar'ın eserlerinden te

'Phküp eden bir radyo popürisi 
~efredilip bu konser bestekar 
"an::: Lehar tarafından idare edi-
'cehtiı. 

3.J0-934 akşamı klasik Viyana 
0Pe;oetlerind en en iyilerin clinli
:Veee" • /llZ, 

v·4·JQ.934 tarihnde de tanınmıp 
'Yan operası arti•ti Franz Du-

Servet Beye : 
Mısır radyo istasyonu bugün

lerde daha iyi alınmakta olduğu 
gibi proğramı da gittikçe düzel
mektedir. Geç vakitlerde bu mer
kezin bir ıslık resile kartılatma
aındaki sebep Mısır radyosu dal
gasının ayni zamanda 15 kilovat 
kudretle ayni dalgada Brüksel'in 
çalıtmas1dır. Brüksel 15 kilovat 
ile bulunduğu uzak mesafeden 
erken saatlerde her ne kadar ah
zedilemiyo rise de mevsimimiz
de geççe aaatlerde bu kudretteki 
uzak istasyonların alınabilmesi 
kolayl~bğından Brükseli ahzet
mek mümkün oluyor ve ayni dal
gadaki Mısırı taciz etmeğe sebe
biyet veriyor. Şimdiki halde bu 
iz' aç ıslığı o kadar fazla değil
dir. Fakat kıtın ne vaziyet ala
cağı tididen tahin edileez. 

Raşit Nedim Beye: 
Memleketimizde uzaktan gör• 

me aletlerinden istifade edilmek 
imkanı yoktur. Uzaktan görme 
aletlerinden timdiki halde ancak 
mürsile aletlerinin bulunduğu ay
ni tehir dahilinde olanlar istifa
de etmektedirler. Bundan dolayı 
henüz bu nevi aletler gelmemit
tir. 

Mehmet Ali Beye: 
Kısa dalgalı aletler o kadar 

tekemül etmittir ki bu sene piya
saya çıkarılan aletlerin hemen, 
hemen kaffesi bu dalgaları ala
cak tertibatı havidir. Bunların 
bir iki lambalılarından pek iyi 
neticeler alınamaz. Çünkü bu dal-

ı d "f d' " d ·ı . ga ar a a ıng enı en sesın 
dütüp, çoğalması fazlaca kendi
ni göstermekte olduğundan iki 
lambalı zaif bir aletle sesin büs
bütün kaybolacağından zevksiz 
bir netice vereceği muhakkaktır. 
En atağı dört lambalıımı tavsiye 
ederiz. Fazlası tüpheaiz daha iyi
dir. 

---o---
Amerika radyolarından halk 

memnun 
Amerikanın "National Broadcas

ting Corporation,, radyo kunpanya
aı programda badema plak musiki 
bulundurmayacaktır. Bütün prog
ram tanzimine memur olan zevata 
keyfiyd bir tamimle bildirilmi?
tir. 

han'rıı ağızından Schubert'in far
kılmını ve ondan sonra da senfo
nik karışık bir konser dinlenecek
tir. 

5-10-934 akşamı Oawald Kahaıı
ta'nın idaresile Viyana lilharmo
nik hey' eti işidilecektir. 

'l-10·934 akşamına tesadüf eden 
ve fenliklerin sonuncusu olarak 
Johann Strauas'un ·"Der Zigeu
nerbaron,, opereti ve gene ayni 
ak1am bir bando muzika neşredi
lecektir. 

Bu konserler Viyana musikisi
nin birinci d ereced repertuvarla
rında ntefekkül etmif olup en kıy
metli san' atkiir musikişinas ve sar
kı söyliyenlerin iştirakile icra edi
lecektir. Hiç bir musiki meraklı
sının ender tesadüf edilen bu nefis 
programı kaçırmayıp dinlemeleri. 
ni tavsiye ederiz. 

Turgut MITHAT 

Londra radyo aerglainden bir köpe: 
Görülen etajer hem lrJtllphanc <•c lele/on mcuaıı, hem de ıaat ve 

;~Yo filetldir. Ont;,.,de rtnlongtu o~uratı da 933 seneainde intihap e
•len lnırlltere güzelli it kraJirc~i dll'-

MiLLiYET ÇARŞAMBA 19 ElfLuL 1934 

RADYO PROGRAMI 
23 Eyıuı Pazar 21 Dünya haberleri, 21,20 Çek orkestra ?1?-· 

sikisi, 21,30 Müıahabe, 21,35 Çek konserının 
ISTANBUL, devamı, 22,15 ~enfonik Çek muaikiıi, 23,25 
18 30: Pli.k neıriyatı. 19,20: Ajan• haberle· Danı plikları. 

ri ı93o: Türk musiki neıriyatı: (Kemani Re 4 25 Eylül Salı 
ı~t, Mesut Cemil, Muzaffer ve Vecihe, Vedi· 
a Riza hanımlar.) 21: Ateı • Güneı kulübün· lSTANBUL, 
den nakil. 21,30: Orkeata karııık poıram. 18 JO: Pli.k neıriyat. 19: Mesut Cemil bey 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m, taraİ,.dan çocuklara maHI. 19,30' Türk musÔ· 
11,30: Dini n91riyat. 11,45: Dini musiki 12: ki neıriyat. (Stüdyo saz heyeti ve Yaıar bel, 

Öğle konseri. 13: Pli.k. 13,45: Modern mu•İ· Emer •e Mehlika hanımlar. 20,45: Münür nu-
ki. 14,45: Mu•ahabe. 14,40: Plak. 17: Köylü rettin' bey ve arkadatları. 21,20: Ajan• ve bor-
netriyatl. 18: Danı mu•iki•i. 19: Haberler. 19, •a haberleri. 21,30: Cemal Reti~ Latiniıki, 
16: Danıın. devamı. 20: Univer•İle. 20,15: Pli..k J:zzet Nezlb, Me•ut Cemil beyler tarafından 
20,45: Konferans. 21: Ak.tam konseri. 20,40: lda.ik mu . iki. 
Mme Aida Helta tarafından taıanni. 22: Spor. 823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
22,10: Radyo orkeıtraıı. 23: Haberler. 13 _ 15 Gündüz netriyah. 18: Karıtık kon• 

223 Kbz. VARŞOVA, 1345 m. ser. 19: Muhtelif. 19,15: Cica Joneıcu orke•tra-
18: Danı muıiki•İ. 18,50: Muıababe. 20: Ha- ıı. 20: Oniver•İte. 20,15: Plik. 20,45: Konf.,. 

fif musiki. - Muıahabe. 21: Popüle.- senfonik rans. 21: Senfonik konser. 22: Musab.ab•. 22,16 
konıer. 21,45: Muhtelif bahisler. 22: Lemberı· Senfonik konıeriıı devamı. 23: HabHler. 
ten neıeli netriyat. 22,45: .,Musahabe. 23,15: 223 Kbr:. VARŞOVA, 1345 m. 
Reklim ve konseri. 23,30: Danı 24: Musaba- 18: Klman konıeri. 18: Muıah.abe. 18,35ı 
be. - Danıın dewamı. Hafifi muıiki. _ Musahabe. 19,ı5: Tavannili 

841 Kh~. BERLJN, 357 m. konseri. ı9.45: Muıahabe. 20: Mandolin or-
19,35: Sip.n ıarkdarı. 1,55: Pirano • keman- keıtraıı. 20,20: Aktüalite. 20,30: Mandolin 

viyolonsel tiroıu. 20,40: Spor. 2ı: Radyo or- orke•traaı konserinin devamı. 21: Viyana mu· 
keatra.11, koro tarafından kon.1er. 22,20: Ka.rı· sik.isinden mürekkep populer. 2ı,45: Haberler 
rıtk danı parçaları. 23,20: Haberler. 23,'50: 22: oPpuler senfonik orkestra kon•eri. 23: 
Danı muıik.iıi. (Dre•tten.) Reklim ve konser. 23,ıs: Danı muıikiai. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 841 Khz. BERLİN, m. 
20,30: Rokli.mlar. 20,40: oPpulcr Sırp f&r• 19,35: Neteli netriyat. ı9,SO: Seonfonik etüd-

kıları. 2l,10: Muıahabe. 21.40: Şundan bun- Jer. (piyano için 'l'aryoıiyonlar.J 20,40: Aktüa-
dan 23,10: Haberler. 23,15: Radyo orke•trası. litc. 2ı: Haberler. 2ı,15: Karıtık netriyat. 
konseri. 24: Popüler orkestrası konseri. 22,05: Berlin radyo orke•traıı. 23,20: Haberler 

Kb:ı. KONIGSBERG, 29ı m. 23,50: Dan• muıikiai. 
20: Tavannili enatrünantal konser, 20,30: Mu 686 Khz. BELCRAT, 437 m. 

sahabe. 21: Aktam konıeri. 21,45: Tiyatro. 23: 20: Taıannili konıcr. 21: Musahabe. 21,30. 
Haberler. 23,20: Spor. 23,40: Gece muıikiıi ve Plak. 2ı,50: Rekli.mlar. 22: Şarkılar. 22,30: 
dana parçAları. Radyo temıili. 22,50: H&berler. 23,10: Orkeı· 

S74 STlITTGART 523 m. tra refakatile popüler tarkılar. 23,40: Danı 
19,20: Schumannın eserlerinden piyano kon· pli.klari. 

ıeri. 19,50: Pli.k 20,30: Spor. 20,45: "Ballon Khıı:. KöNlGSBERG 291 m. 
Plauen,, isimli radyo temsili. 21,30: Mandolin 20,30: Mandolin musikisi. 21: Haberler. 21,10 
- ıitara konıeri. (Cenup havaları.) 23: Haber· Umumi harp hatıraları. 22,10: Pli.le.. 23: Ha
ler. vesaire. 23,35: Bi1meh•in lci ... 23,45: Dan• bcr1er. vı. 23,30: Neteli parçalar, ve danı mu
muıikisi. 1: Cece musikisi. ( ıaat 3 çe kadar) ıikiıi. 

STOltHOLM 426 m, 574 Kb.z. STUTTGART 523 m, 
20,35: Yortu , netriyab. 22: Askeri konser. ısı,45: Kantık netriyat. 20,30: Danı pl8kları 

23: Oda muıiki•i· 20,45: Köylü netr(yah. 21: Haberler. 21,lOı 
ROMA - NAPOLI • BARI, Mur.a.habe. 2ı,35: Halk muıikiıi. 22,ıo 
21,45: Suppenin ''Donne Juani.tta., isimli kestra konseri. 23,20: Haberler, 23,35: Bilme-

operaır. liıin ki ... 23,ıS: Mahalli haberler, 24: Orkestra 
S45 Khıı: BUDAPEŞTE, 550 m. kona.eri. 1: Gece muıiltiai. 
ı9: Manditı .1alon takımı. 20,lS: Neteli ıü- STOKHOLM, 426 m. 

•are. 21,20: Spor haberleri. 21,40: Budapefte 20,30: Radyo triosu. 22: aRdyo orkeıtraıı. 
konser orkestrası. 23,ıO: Haberler. 23,30: Film 23: aRdyo heyeti tarafından piyano solo. 
musikiıi. 24,15: Bura siıan musikiıi. ROMA , NAPOLI, BARI 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. 21,45: Oda muıikiıi. 22,30: Lachiona di Be-
18,30: Londradan naklen bando mızıka. 19,30 renice,. isimli Üç perdelik piyeı. 23,15: Danı 

Aktüalite. 21: Neteli radyo orkeatraıı. kon- muaikiıi. 
•eri. 23,20: Haberler, 23,46: Cece· konseri ve 545 Khz. BUDAPEŞTE, SSO m. 
dana muıikiai. 18 JS· Tagann~li konser. 19,lS: F'ranıızca 

904 Khz. HAMBURC, 332 m. ders: 2Ö,30: Mu•İthabe. 21,05: Plik. 21,40: Mu-
ı9,30: Radyo temıili 20: Halk musikisi. 20. sahabe. 22,SO: Yaylı aazla.r kuarteti. 

35: Spor, 21: Muıiki ve atk 23: Haberler. 23,30 950 Kbz. BRESLAU, 316 m. 
Spor 24: Dana mua.i.kiıi. 19.20: Yukarı S.ileıya halk ıarkıları. ı9,SO; 

S93 Kbz. ViYANA, 507 m. Musahabe. 20: Altın ahenk,. isimli musikili 
ı8,45: Caz kon•eri. 19,2S: Yunanistan •e temsil, 21: Günün haberleri. 21,10: Şarkılar. 

Gir(tte ıeyahat hatıraları. 19,SO: Yeni tiirler. 22,10: Trio konıeri. 23,ıO: Teknik netriyat. 
20,20: Haberler veıaire. 20,30: Şarkılar. ve ha- 23,20: Haberler. 23,45: Danı muıikiıi, 
fif bavalar. 21,05: uDer Weilbe•teufel., iıi.mli 904 Kbz. HAMBURC, 332 m. 
piyeı. 23: Balalayka konıeri. 23,30: Haberler. 20: Gençlik için netriyat. 2ı: Haberler. 21, 
23,50: Aktam konseri (Holzer ve radyo or- 10: 1 Strauıs konseri. 22,10: Orkestra konıe• 
keıtra••. · ri. 23: Haberler, 23,20: Muıikili netriyat. 24: 

740 Kb.z. MON•H 405 m. Dai havaları. 
19,40 Müıahab, 20tl() Çift piyano konaeri. 592 Khz. ViYANA, 507 m. 

21 Spor 21,ıO Memnudan ıarkı iıimli muıi· 11,35: Pli.le. 19,0Sı Ferrarnin "Siy., isimli 
kili ıkeç, 23 Ha.herler, 23,30 Dant mutikiti. operaıt. 19,25: Konferans. 19, 40: Teknik neı-

Khz. LOKSEMBURG 1304 m. riyat. 20,30: Max Schönherrin idaresinde hafif 
fngili:r; ak,amı: ı8 karııık konser, 21 Danı ltalyan musikisi. 21,50: Hofmannıthalin .. Der 

musikisi, 21.30 Müaahabe, 22 Karııık kon•• uc,v,.,.,..a Tizian,. jaimli temıili. 23,20: Edebiyat 
rin devamı, 2J Hafif lnsiliz musiki, 23,30 Dan• : Haberler. 23.r;G: Adolf Pauıcber cazr. 
muıikiıi, 24 Ka.rııık lnsiliz muıikiıi. 1,30: Plik. 

740 Klo.z. MONIH 405 m. 24 E yl Ol Pazartesi 19,ıo Parlolon plaklan, 19,50 Müıahabe, 20 
ISTANBUL, Radyo orkeıtrası, 21 Haberler, 21,15 D'Schul-
18,30: Fransızca derı. 19: Türk muıiki net· theiııenvall iıimli diyalektli temıil, 22,35 Ak-

riyah. (Ekrem, Ruten, Cevdet, Kemani Cev- tüalite Konıtanz ıöl\inden reportaj, 23 Haber• 
det, Şeref, lbrahim, Beyler ve Vecih.e, Belma ler, 23,20 Prosram araıı, 24 Cece musikisi. 
hanımlar.) 21,20: Ajanı ve borsa haberleri. Khz. LOKSEMBURG 1304 m. 
21,30: Bedriye Rasim hanımın ittirakile car: Belçika aktanu: 20,35 ıeyyab celbi, 20,40 
ve tanro orkeıtraıı. Karıtık pli.Le muıikiıi, 21 Dünya haberleri, 

823 K!..z. BUKRES 364 m. 21,20 Piyano muıikiıi, 21,35 müıababe, 21,40 
13 • JS Gündüıı: netriyatı. 18: Hafif mu•iki. Karıtık Belçika musikisi, 22,30 Piyano kon· 

ı9: Haberler. 19,lS: Radyo orke•trasr. 28: U- •eri. 23 Trio konıeri, 23.30 Dana muıikisi. 
nô .. ra;ı •. 20,15, Plak. 20,45, Konferans. 21, 26 Eyi uı Çarıamba 
Oda muıikiıi. 21,30: Musahabe. 2ı,45: Taıan· T 
n;. 22,lS: Kahvehane musikiıi. 23: Haberler. ISTANBUL, 
23,30: Kahvehaneden naklin devamı. 19: Fransızca derı. 19,30: Pli.k neıriyah. 

223 Khz. VARŞOVA. 1345 m. 19.30: Türk musiki neıriyatı. (Kemal Niyazi, 
18: Oda muaikiıi. - Muhtelif bahisler. 18, Armi beyler ve Hayriye, Müzeyyen hanım· 

35: T •ıanni ve piyano. ı8,50: Musahabe. 19,ı5: lar.J 21: Selim Sırrı bey tarafından konferan•. 
Hafif; musiki - Pli.le. 19,45: Askeri netriyat. 21,30: Stüdyo orkeıtrası. 
- · Haberler. 21,45: Viyanadan naklen ıo, uncu 823 Kh.z. BOKREŞ, 364 m . 
yrl dönümünü münaaebetile verilecek konser. 13 • 15 Cündü.z netriyat. 18: Uvertürler ve 
23: Konferanı. 23,15: Rekl&m \le konser. •alılar. 19: Muıahabe. 19,15: Yeni Franııa 

84ı Khı:. BERLIN, 357 m. operetlerinden parçalar. 20: Univerıite. Z0,15: 
19,.'!0: Genç beatekirların eserlerinden 20,20: Pli.k. 20,45: Konferanı. 21: Stan Coleıtan 

Muıababe. 21: Haberller. 21,ıS: Alplara mah· ııktanu (piyano - flüt.) 23: Haberler. 
ıuı ıarkrlar. 21,45: Güfteleri Sebiller tarafın· 223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
dan y<1ıpılan farkılar. 22,SO: Musikili kabara 18! Taıannili piyano konseri. ı8,25: Kadın 
netriyatı. 23,20: Haberler. 23,50: Atk tarkıla• netriyatı. 18,35: Plak - musahabe .. 19,15: Oda 
rı. musikisi. ı9,45: Konferans. 20: Danı musiki-

6S6 Khx. BELCRAT, 437 m. •i· - Muıababe. 20,30: Hafifi kahvehane mv· 
20.20: Plik. 20,30: Musahabe. 21: Zasrepten ıikiıi. 20,45: Muıahabe. 21: Hafifi musiki, -

naklen. Maııenetnin "WERTHER11 operası. Musahabe. 22: Chopinin eıerlerinden konser. 
Khr:. KöNICSBERG 291 m 22,30: Muıababe. 22,40: aDnimarka muıikiıi. 
ı&,50: Atk ıarkıları. 20: Gençlere beden 23: Reklim ve konser. 23,15: aDn.imarka muıİ· 

sporu (muıahabeJ 20,30: Keman - viyolonsel kisinin devamı. 24: Mu1ahabe. 24,05: Dans mu-
lconıeri. 21t Haberler. 21,15: Alp farkıları. 21, ıikiıi. 
45: Hamburıtan nakil. 23: Haberler. 23,30: 84ı Khz, BERLIN, 317 m, 
Aktüailte. 24: Cec.e musikisi. 19,30: Zamana ait farkılar 19,50: Buııoninin 

S74 Khz. STUTTGART 523 m. eıerlerinden 7aylı sazlar kuartet konıeri. 20t20 
19,4S: Pli.Le. (dana.) 20: Zirai babiıler. 20,30 Halk t•rkıları. 20,40: Cü.ne ait. 21: aHberler 

Saar netriyatı. 20,40: Köylü ncıriyatı. 21: Ha- 21,10: Moxart konıeri. (Piyano • keman ıo• 
berler. 21,15: Milli netriyat. (alp ıarkıları.) natlan.) 21,35: Ham bur.tan nalcil. 22: Ova-
21,45: "Die Apernprobe., isimli Lortzinsin o· dan.iden 701" iıimli ıkeç, 23,20: aHberler. 23, 
pera komİii. 22,45: Operetlerden parçalar. 50 Miı:ab., dans ve 11et•li netriyat. (pliklı ..... 
23,20: H•berler. 23.35: Bilmelisin ki ..• 23,45: riyat.) 
ınahalli haberler. 24: "Der Holzdieb,, isimli bir 686 BELGRA T, 437 nı. 
perdelik opera komik (Marscbner.) 1: Gece 20t20: Pli.k. 20,30: Muıahabe .. 21: JübliTa• 
muıiki~'· d an naklen bir opera teınıili. 

STO HOl:M, 426 m. Khz KONIGSBERG, 291 m. 
20,30: Kabara netriyatı. 21: Muıahabe. 21.30 20..30: Dünyalık ors konseri. 2ı: Haberler. 

Radyo orkeıtraıı tarafından laveç muıikiıi. 22,10: aŞrkılar. (Piyano refakatile.J 22: Breı~ 
22,lSı P.1uıahabe. 23: Hafif musiki. laudan nak(I. 23t20: Haberler. 23,45: Dans mu• 

ROMA,· NAPOI • BARI aôkôıt 
21,45: Campari prosramrnı nakil 23,05: Sen• 574 Kı..ı:. STUTTCART 523 m. 

fonik konser. 24: Haberler. 19,10: Hafifi muıiki. 19,50: Tarihi ne,riyat. 
S.S Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 20,20: El armoniii konseri. 20,45: Köylü net· 
1.9,15: Piyano konaeri. 20: Macar muıilıı::iai. riyatı. - Muıababe. 22: Breılaudan nakil. 23: 

hakkında konferanı. 20,35: Lakatoı ıiıan ta- Diyaleltli bir ıkeç. (Karl•ruheden.) 23.20: 
.lumı. 21,35: Muıababe, 22,15: Opera orkeıtra• Mahalli haberler. 23,35: Bilmeliıin ki .. .24: 
*'· 23,30: Haberler. 24: İtalyanca konferanı. Danı muıikiıi. 1: Gece kon•eri. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. STOKHOLM 426 m. 
20,25: Japon tarkıları. 21: Alp muıikı••İ ve 20,30: Edebeyiat. 21: Bachin eıerlerinden 

farkılarr. 22: Keman. cimbal, viyolonıe tri- konser. 21.40: Reportaj. 22: Viyolonıel konıe· 
o.1u. 22,40: Beethovenin piyano ıonatlanndan rı, 2.20: Musahabe .. 23: Danı musikisi. 
23,20: Haberler. 23,45: Gece musikiıi. ROMA, NAPOLI, BARI 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. 21,4S: Karııık konser. 24: Son haberler. 
20: Çoc=uk netriyah. 2ı: Haberler. 20 15: 545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 

Milli netriyat. (alp havaları.) 2ı,45: Skeç.' 23; 18,35: Sican musikisi. 19,50: Musahabe, 20, 
Haberler, 23.20: Siyasi netriyat. 23,45: Pl&k. 20: Tasann

1
• korosu. 21,ı5: Hikiyeler. 21,50: 

24: Danı n1usikiai. B d 
u ape:fte konıer orlceıtraıı. 23,ıS: Haberler. 592 Kbz. ViYANA, 507 m. 23 35 5· ' , : Jıan ve sonra danı musikisi. 

18,30: Plik. 19,15: Muıababe. 20ı Haberler 050 Khz, BRSLAU, 316 m. 
v~ıai.re. 20.20: Ka.~ıtık netriyat. 21: Umumi 19: aŞrlalar. - Muıahabe. 20: Halk t•rkıla-
ınildUr O•kar C:ıe11anın ponferanıı. 10 ıene vi· n. 21,10: Umumi harp hatıraları. 2ı,35: Sk9Ç. 
yana radyosu. 21,lS:? 22,0Ş: Merasim provra- 23: Musahabe. 23.20: Haberler. 23.45: Dan.ı 
mı, 0.1wald Kabaatanın idareıinde senfonik musikisi. 
~o~ser, 23~5: CeAe•reden MiJletler C•miyeti 904 Khz. HAMBURC, 332 01. 

ıçllnıar hulaıasının na.kil. 23,26: Haberler. 23,45 20: Bando mıxıka. 21: aHberler. 21,10: Mu· 
<?.peret. m.u~ilc:i (Holzer idaresinde.) 24,45: Köy ıahabe. 21,35: Milli netriyat. 23: Haberler. 
lu muıık1ıı. 23,20: Koro mu•İki•i. 24: Cece lıı:on•eri. 

740 Kbx. MONIH 405 m. 592 Khx. ViYANA, 507 m. 
19,50 Zirai haberler, 20 Zirai müıababe 20: Aktüalite. 20,20: Danı musikisi. 21,05: 

20~~ Çite~ aletile konıer, 21 Haberler, 21 11$ Oıwald kalbastanın idareıin-ae senfonik kon· 
Mallı netr17at, 21,45 Pi7ano konseri, 22 Rad· ıer. 23: Aktam konseri, 23,30: Haberler, 23,50: 
J'O orkeıtrası, 23 Haberler, müıababe 24 Ak tam lr:onıerinin ıclevam1. l: Pllk. 
Oda muıikiıi. 

1 

140 Khz. MONIH 405 m. 

Kh.z, LOK.SEMBURG 1304 m, 18,50 Piyano ıonatları Beetho•en, 19 10 
Cekoalo•ak Ütaau: 20,31 plAlıı: konıerl, Gençlik aeıriyab, 19,50 Breslau'daa nakil, 021 

Haberler, 21,05 Müıa_habe, 21,35 Hambura'tan 
nakil, 22 F.cnebi musikiai pl&kları, 2J Haber• 
ler, 23,20 Orr konıeri, 24 Danı muaikiıi. 

Kbz. LiJXSEMBURG 1304 m. 
lıpanyol akfemı: 20,35 Akordeon ile par

çalar, 21 Dünya haberleri, 2ı~o lıpanyol mu
ıikiıi, 21,30 Müsahabe, 2ı,35 lapanyol kon• 
serinin devamı, 22,ıO Karııık konser, 22,30 
Piyano muıikiıi, 22,50 Ecnebi beıtekirların 
fspanyol eserlerinden, 23,40 Danı pli.klan. 

27 Eylül Persembe 
ISTANBUL, 
18,30 pJilk neıriyah. 19,20 Ajanı bab~rler~. 

19,30 Türk muıiki netriyatı: Kemal, Nıyaı:ı, 
Azmi Beyler ve Hayriye, Müzeyyen Hanım· 
lar, 21 Selim Sırrı Bey tarafından konferans, 
21,30 Stüdyo orkeıtraıı. 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m. 
Praıram sönderilmemittir. 
223 Kbz. VARŞOVA, 1345 m, 
18: Radyo temıili. 19,15: Mu•ahabe .. ı9,40. 

Keman konseri. 20: Musahabe. 20,15: Şarkı
l•r (piyano refaktile.J - Muıah.abe. 20,SO: 
Spor. 2ı: Yeni caz muıikisi. 21.25: lıtirahat. 
21,30: Popüler. Polonra muıiki•i· 22,15: Ha_ber 
ler. 22,30: Pli.k., 22,45: Konferans. 23: Reklam
ve konıer. 23,15: Senfonik konser. 23,45: lnıia 
lizce konferans. 24: Musahabe. 24,05: Danı 
muıiki5İ. 

841 Kbz. BERLIN, 357 m 
20: Eski Alman h.alk f&rkıları. 20,15: Yeni 

Macar piyano muıikisi. 20,40: Musahabe. 2ı: 
Haberler. 21,10: Dan.1 muıikiai. 21,30: Danı mu 
ıikisinin devamı. 22,ıS: Si.gan mut.ikisi. 22,45: 
Danı mu•iki•i. 23.20: Haberler. 23,40: Londra~ 
dan naklen orkestra konseri. 24,25: Siıan mu
aiki•i. ı: aDnı musikisi. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
20: Plak. 20,ıO: Muıababe. 20,30: Rek-

li.mlar. 20,40: Pli.k. 21: Mu1ahabe. 21,30: 
Klarinet kon•eri. 22 Manon ve Faust operala· 
ı-ından havalar. 23: Haberler, 23,15: Dans pl&k 
)arı. 23,40: Kahvehane konseri. 

Khz. KONIGSBERG, 291 m. 
20: Keman konseri. 20,30: Taıannili halk 

muı(kisi. ::'t: Haberler, 2l_,15: .. 'Bizim lı;öy i
simli ıkeç. 23: Haberler. 23,30: Pli.le. 23,20: 
Londradan naklen o..-kestra ltonseri. 24,20: Pet 
teden ıivan muıikiıi. 

574 Khz. STUTCRAT, 523 rn. 
ıs,ıs: Fenni bahiıler. 19,25: Ders. 19.45: Se. 

kiz piyano için çift elif' pi.yano. 20: Karıttk 
halk musikisi. 20,30: Saar neıriyah. 20,40: Köy 
lü netriyatı. 21: Haberler. 21,15: Knieıberv
ten nakil. 23: BalAl&yka orkestrası. 23,20: Lon
dradan nakil. 23,40: Londradan dana muıiki
ıi. 24,25: Siıan muıikiıi. 1: Gece muıikiai. 

STOKHOLM. 426 m.' 
20,30: Plik. konıert. 20,50: Muıababe. 21.20: 

Sporcu muganniye tarafından farkılar. 22: 
Polonya muıikiıi. 23: lsveç muıiki•i, Sonra 
Londradan nakit 

ROMA, NAPOLI, BARI. 
20,30: Pl&k. - Muıahabe. 21,10: Pli.k. 21,30 

Muıababe. 21,45: L'amore dei tre re., isimli 
opera tel4Uili. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,30: Bertha ıalon takımı. 19,20: lngili:ıce 

derı. 19,50: oKnferana. 20,20: Operanın 50 nc.İ 
7d dönümü münaıebetile sala müıamereai. 
23,45: Siran muıikiıi • 

950 Kbz. Bl!ESLAU, 316 m. 
20: Hermaıı Löns ıair saati. 21: Cünün ktıa 

haberleri. 21,ıO: Musahabe. 2ı,30: Varfova 
dan danı muailciıi. 22,15: Budapefteden aiıQ 
musikiıi. 22.45: Stokholmdan naklen danı mu
sikisi. 23t20: Haberler. 23,40: Londradan nak· 
len dan• musikisi 24,25: Budapeıteden •iıan 
muaikiıi. 

904 HAMBURG, 332 m. 
20: Danı muıikiıi. 21: Akıam haberleri. 21, 

15 MiJli neıriyat. 23: Haberler. 23,20: Muıiki
li netriyat. 24: Mozarbn eserlerinden mürek
.kep konser. 24,25: Brahmsın eıerlerinden koıt.• 
ıer. 1: Cece musikiıi. 

592 Kbz. VIY ANA, 507 m. 
19: Muhtelif bahisler. 20; Haberler. 20,20: 

Haftanın haberleri. 20.SO: Hor:ler radyo orkes
trası. (Strausıun eserlerinden valılar.) 22,SOı 
Aktüalite. 23,10: aHberler. 24,30: Paristen· 
naklen orkestra kon•eri. 24,30: Danı muıikia 
ıi. 

740 Khx. MONIH 405 m, 
18,50 Crün iıt die Heide isimli taıaanili 

temsil, ı9,30 Müsahabe, 19,50 Müıahabe, 20 
Cari Loeve'ni.n eserlerinden. parçalar, 21 Muh· 
telif me.rlr:e:zlerden nakiller, 23 HabM"lar, 23,20 
Proaram arası. 23,40 Londra'dan Danı muai· 
kiıi, 24.ZS Budapeıte'den Sisan musik..iıi. 

Kbz. LOKSEMBURG 1304 m. 
Alman akıamı: T aıannili Alman muıikisi, 

2ı Dünya haberleri, 2ı,20 Taganrı.ili konserin 
devamı, 2ı,30 Müıababe, 2ı,35 Karıtılı:: kon
ıer, 22,35 Senfonik konser, 23.25 Dans pli.k· 
ları. 

28 Eylül Cuma 
ISTANBUL, 
823 Khz, BOKREŞ, 364 m. 
18,30: Plik neıriyatl. 19,20: Ajanı haberleri. 

19,30: Türk muıiki netriyatı, Ekrem, Ruten 
Cevdet beyler ve Vecihe, Nazan Feridun, Nedi
me hanımlar Ovrik efendi.) 21.20: Ajans ve 
boraa haberleri. 21,30: Radyo orkestrası. tara• 
fından hafif muıiki. 

13 • 15 Gündüz netriyab, 18: Karııık muıi
ki. 19: Musahabe. 19JS: Radyo orkestraaı. 20: 
Univerıite. 20,15: oKnferanı. 21: Keman kon
aeri. 21,30: Musahabe .• 21,45: Mme Florida 
popurİ•İ· tarafından ıarkdar. 22,15: Piyano 
kon•eri. 

223 Kh•. VARŞOVGA, 1345 m. 
18,15: Koro konseri. 18,50: Musahabe. 19,19 

Popüler ltalyan musikisi. 19,45: ?? 20: Hafifi 
musiki. 20,30: PJi.k. 21,05: Musahabe .. 21,ıSı 
Senfonik konser. 23,30: Şiirler. 23,40: Reklim· 
•e konıer. 24: Musahabe. 24,05: Dans muıİ• 
kiai, 

841 Kbz, BERLIN 357 m. 
19.SQ: Küçük oda musiki•i· 20: Hukuki ba .. 

hisler. 20,10: Musahabe. 20,.25: Aktüalite. (si
Y••~ bab.i.ler.) 2ı: Haberler. 21,lS: Frankfurt 
tan n~kil. 21,55: Şarkılar, 22,30; Büttnerin eıer 
lerinden ıenfonik konıer. 23,20: Haberler. 24, 
30: Cece .konıeri. 

686 Khx. BELGRA T, 437 m. 
20,40:. Pli.Le: 20,45: ~uaahabe. 21,t&ı ZasreP"' 

ten nakil. 22,45: Pli.le. 23: Haberler. 23,ıS: 
Kahvehane konaeri. 23,SO: Dans pliklan. 

Kbz. KONIGSBERG 21 m. 
ı8,30: Şarkılar ve hafif havalar. 18.,50: ma-

1ababe.. 191IS: Zirai ne,riyat. - Çocuk netri
yah. 20: Alı:,.,m muaikiıi. 20,45: Siyaıi bahiı
ler. 21: Haberler. 2ı,t5: Milli netriyat. 2ı,55: 
Aktam konseri. 23,30: Danı muaikiıi. 

574 Khz. STUTTGART, 523 m, 
ı9,25: Halk ıarkıları. 20: Dan• pli.kları. 20, 

45: Siyasi kııa malümat. 21: Haberler. 21.15: 
Milli ne,riyat. 21,55: Deutscblandıenderden 
naklen ıenfonik konser, 23: "Anlat arkadaı 
iıimli a5keri netriyat. - Musahabe. 24: Akta.;; 
.konıeri. ı: Cece musikisi. 

STOKHOLM, 426 m. 
2g,.50: Bac? kon•eri. 21.30: Muıahabe. 22: 

Koro konserı, 22,30: Mikrofo .1 t .. b 23 Hafif mu•iki, n ı e enezzu ' 

ROMA • NAPOLI - BARI 

21,10: Plak. 21,45: Varyete. - Muıahabe. 
22,45: Yeni senfonik konıer. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,03: Plak. 20,45: Spor. 21: Etüdy~dan bir 

tiyatro. 22,45: Son l.faberler. 23,!>5: Sısan ta·. 
lamı. 23,30: Musahabe. 24.15: Pıyano konıerı. 

950 Khx. BRESLAU, 316 m. 
19 15: Skeç. - Musahabe. 20: Amele haya• 

tına 
0

dair. 20,4Sı Siyasi netriyat. 21,15: Milli 
n.etriyat. 21,55: Haf-if ınusiki. 23,20: Haberler 
23,45: Danı muailc.iıi. 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. 
20: Oda muıikiıi konseri. 20,45: Haberler 

21,55: 11Karakterprobe., isimli mu•ikili neıri: 
yat. 23: Haberler, 23,20: Muaikili aetriyat. 24: 

5 

Budapeşte radyosunda teganni e
den ve pek sevilen Macar san'at

karı Mel. fren Agai 

Alman radyolarında ec
nebi merkezlerini nakil 

Gelecek hafta perfembe akf<U11• 
alet/erile pek uzakla,.. dinlemeleri 
mümkün olmıyan meraklılara nakil su 
retile Londrayı dinlemeleri kabil ola
caktır. 

Şöyle ki programlarımıula gi>.te• 
rildiği fü;ere bazı Alman radyoları 
Londrayı ve daha bazı yerleri nak • 
!edecekler ve alınması kolay olan bu 
yerlerden Londra nefriyatı hakkuıda 
bir fikir hasıl edümiı olacaktır. 

Bu defaki nakil mütemadiyen ay
ni yerden olmayıp eııvela bir miktar 
dans mu.ıikisi, wnra Bükreşte ııe Stok
holmden ııe nihayet gene Londradan 
orkestra konseri dinletilecektir. Pro • 
gramlarımızı tetkik ediniz. 

Budapeşte'de ltalyan sovaresi 
8 ağustos aktamı Budapette 

radyosunda on polüler İtalyan 
havalarından mürekkep bir netri· 
yat yapılmıştır. Şarkılar tanın
mıt Macak opera tenorü Sved 
tarafından söylenmittir 

Aktam muıikiıi. 
592 Khz. VIY ANA, 507 m. 
18,55: Pikano konıeri. 19,25: Spor. 19,35: 

Seyyah netri.yatı. 19,50; aHberler. 20: Milli n~l 
riyat. 20,20: Holxer radyo orkeıtraıı. 21,49: 
Muıahabe. 21,55: Konferanı. 22,15: Oıwald 
Kalba.ıtanın id.areıind• büyük konser, 23,201 
Plak. 23,301 Haberler. 23,50: Akıam konıe• 
rinin deva01r. 24,20: Danı muıiki. 

740 Kbx. MONIH 405 m, 
20 Neı'eli konıer, 20,45 Siyaıi kı•a habet;ı 

ler, 21 Haberler, 21,15 Renkler iıimli farkı re• 
pertuvarı, 21,55 Radyo orkeatra••, 22.35 Ta• 
aannili neı'eli muıiki, 23 Haberler. pro•r&.111. 
araıı, 24 Cece musikisi, 

Khz. LÜKSEMBURG 1304 m. 
Felemenk aktamı: 20,35 Keman konıeri1 

Zl Haberler, 21,20 Kantılıı: konser, 21,35 Bor-
•• haberleri, 21,40 Karıtık konserin devamı. 
22,30 Hille takımını• konseri. 22,50 Taaana.İ1 
23,25 Dan• muaikiıi. 

29 EylUI Cumartesi 
ISTANBUL, 
18,30: Pli.k netriyatı. 19: Frf,naızca d,rf. 

19,30: Türk muıiki neıriyab. (.Fahire, Safiy" 
hanım. Refik, Fikret beyler.) 2t,: Et;ef Şefi~ 
bey tarahndan konEeYant. 21.JOı Stlid70 c~ 
•• tanao orkeatraıı. 

823 Kı... BUKRE,S, 364 m. 

13 • 15 Cündüz neıriyab. 18: Populer Ro• 
men mvıikiıi. 19: Musahabe. 19,15: Fanica La 
c:a orlc;eıtratı. 20: Radyo üni•eraiteıİ. 20,15t 
Pli.k. 20.45: Konferana. 21: Tasannil.i muai4 
ki 21,20: Balet mu.1iki•i· 22: Muıahabe. 22,20; 

Danı muailöı1. 23: Haberler, 
223 Kbx. VARŞOVA, 1345 m, 
18: oSliıt kon•et"İ. ı8,SO: Mu1ahabe. 19J Mu~ 

ıahabe. 19.ı5: iPyano ile ıonat1ar. 19,45: Re• 
uortaj. 20t Danı muaikiai. 20,20: Musahabe,, 
20,30: Danıın devamı. 20,45: Spor. 21: Musa• 
ha&e. 21,15: Relc..l&mlar •e konıer. 21,30: Mu:· 
sahabe. 21,45: Romadan naklen Üç kralm aıa 
kı iaimli Montenzzinin operası. 24,20: Muaa• 
hahe. 24,SSı Danaa devam. 

841 Khz. BERLIN, 357 m. 
19,0S: Spor. 19,20: Alewejbersommer iıimll 

ıkeç. 20,40: Günün yenilikleri. 21: Haberler. 
21,15: Dan• muıikiai. Soliatlerin ittirakile. 231 

20: Haberler. 23,501 Danı musikisi. 
686 Khx. BELGRAT, 437 nı. 
20: aRdyo orkeıtrası. 20,30: Reklamlar. 20, 

40: Radyo orkeıtraıınnı devamı. 21: Musaha
be. 21,30: Sırp besteleri 23,30: K.J:ı,yebane 
muıikiıi. 24: Danı pli.klan. 

Khz. KONIGSBERG. !91 m. 
19,25: Ors ile kliıik lr.onter. - Aktüalite. 

20,25: Kanıık hafta sonu konıeri. 2ı: Haber• 
ler. 21,10: "Allaha ısmarladık, yu!,, iıift\,11 ne• 
teli netri7at. 23ı Haberler. 23,30: Pli.le. b,SOı 
Darı.• musikisi. 

574 K~x. STUTTGART. 523 m. 
20: Radyo .lanı orkeıtruı, 211 Haberler. 

21,05: Saar netriyab. 21,15: Kantılr. netriyaL 
23: Spor veıair havalar 23,45: Danı musikisi 
1 ı Cece konıceri. 

STOKHOLM, 426 m. 
20,30: Wasnerin eserlerinden konıer. Z0,45 

Tiyatro, 21,15: l•Teç halk muıikiai. 231 Yell 
aans muıikiti. 

ROMA, NAPOLI, BARI 
21: Musahabe. 21,10: Pl&k. 21,45: Temsil 

Müteakiben dan• muıikisi. 
545 Kbx. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Hafif mu•iki. 19: Musahabe. 19,30: 

Ma~r halk farkılarr. 20,40: Dohnanyinin ida
re11nde filharmonik konser. 23,ıS: Haberl"r· 
23,40: Plik konseri .. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m, 
20,30: Pli.k. 21: .. Allaha ıam11.rlAd1k, yazl., 

iıimli neıriyat. 23: Muıahahe. 23,20: Haberler. 
23,45: Karıtık rece muaikiıi. 

904 Khx. HAMBURG, 332 m, 
20: Piyano konıeri. 20,30: Güzel hikayelt-r. 

21: Haberler. 21,10: Neıeli dans havaları. 23: 
Haberler. 1: Dans musikiıi. 

592 Khx, ViYANA, 507 m. 
19: Dollfuıs'u lıatırlayıf. 21: Habtorler, 21,10: 

Radyo temsili. 23,30: Haberler. 23.SO: Dans 
musikisi, 1: Pl.i.k. 

740 Khx. MONIH 405 m, 
19,10 C"enç kızlara neıriyat. 19,30 Afrika 

seyahatine dair ıeyahat h.atıralan, ı9,SO Bia
netrediyoruz - Siz dinleyiniz. 20 Danı musi· 
kisi, 21 Haberler, 21,ıO Neı'eli netriyat, 23 
Haberler, 23,20 Proıram araıı, 23,40 Musikili 
son bahar ne,riyab 

Khx. LOKSEMBURG 1304 m. 
Fransız aktamı: 20,35 Kantık Fran•ır: mv

ıikisi, 21 Haberler, 21.30 Paris-Brükıel i•irnli 
mizahi netriyat, 22 lktiıadi n•triyat, 22,50 Ora 
keıtra konıeri, 23 Solist konseri. 23,20 Daaa 
pli.lır:Jarı. 
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f_M_u_ .. T_E_F_E_R_R_iK_H_A..;_;B~E~R~L~E~R~) Milletler Cemiyeti reisliği 
BELEDiYEDE 1 YJLAYETTE CBaıı 1 inci aahifcdc) j kaydetmekle kabnamıı Sovyet hükii-

Adalarda 
Terkossuyu 

J "Hiç fÜphe yok ki, Sovyet Rusyanıa metini gayretlerinden dolayı tebrik 

On beş gu .. nde milletler cemiyeti aza11run ekaeriyetı ta- etmiı ve kendiaine te§ekkür de eyle 
rafından davet edibnesi ve bu davetin mittir. Binaenaleyh Sovyet Rusyanın 

1007 • l• .. f Sovyet hükumeti tarafından kabul <>lun- kıymetli tefriki mesaisini temin et -

gız 1 n u us rnau büyük bir siyasi hadisedir. Millet- ~ek !"üess~aemi~. ]~i~ . müeıae~mi -

Belediye lstanbuldan taşı- Mülhakattan da alınan neti-
ler cıeıniyeti galip devletlerin bir teıek- zın cıhan ıumullugu ıçın ve nılıayet 
külü ıeklinde ortaya çıkmıştır. Bu ailahın ıulb için çok mesut ve çok mühim 
keakin taralı yalnız muharebede mağlup bir hadise olacaklJJ'. 
olan hükıimetlere karıı değil, fakat ay. I tira:r.lar mak için bir vapur alacak ce vekalete bildirildi nı zamanda itçilerin teıkil ettikleri ilk CENEVRE, 18 (A.A.) Havaı 1 

Adaların su ihtiyacı meselesi kat'i !•
kilde halledilmek üzeredir. Bütün adala· 
ra bol su verilmeai i9"ı, belediye bir pro
je hazırlamaktadır. 

Bu projeye göre, Adaların en yüksek 
noktalarına büyük birer depo inşa edile· 
cektir. Bu depolara terkos suyu dolduru
lacalı:, ve ıebeke vücude aetirilerek, bü
tün evlere su tevzi edilecektir. Su ala
calı evler abone kaydedilecek,hpkı tehir
de olduğu gibi muayyen bir ücret veri· 
lecektir. Depolara su, lstanbuldan ıu 
taı*J ile getirilecektir. Sirkeci civarında 
münasip bir sahilde büyük bir terkoı 
musluğu yapılacak, tank buradan doldu· 
rulacakbr. Su taııyacak vapur hergiin 
roiiınkün olduğu kadar fazla aefer yapa
rak, Adalardaki depoları daima dolu bu
lunduracakhr. Bu vapur çok seri gidip 
gelecektir. Adalar da, bu tekilde bol su 
temini için çok fazla paraya ihtiyaç ol
cluğu anlatılmaktadJJ'. Bunun hesabı ya• 
pıbyor. Belediye bu parayı kendi bütçe
sinden ayıramıyacağı için, belediyeler 
lıankasmdan istikraz yapacakbr. latan· 
bul belediyesi, belediyeler bankasının en 
büyük hissedandJJ'. Senede (150) bin 
lıüsur lira buraya yatmlmaktadır. Şim
diye kadar verdiği para bir milyon li
raya yaldaıınıttır , 

Adalarda arteziyen kuyusu açmak, 
yahut kablo ile su götürmek tekillerinin 
istenen neticeyi vermiyeceği, yahut çok 
masraflı olacağı anlatılınıştrr. 

'Belediye, timdi su nakli için hir tank 
aramaktadır. Memleketimizin böyle mü
nasip bir vapur bulunamazsa, hariçten 
getirtilecek tir. 

Otomatik kantar yola geldi 
Mezbaha4la, teırinisaniden ib'baren 

kilo üzerinden resim alınınağa başlana
caktır. Eti eri tartma!< için getirtilen oto
matik kantann, bir senedir devam eden 
tecriibeleri bitmiı, nolumıları ikmal e
dilmit. ve belediye tarafından bbw e
dilmittir. Belediye kilo b8fma (9) ku • 
ruı mezbaha resmi alacaktır. Yeni ıe· 
kilde ahır, frigo ve sair reaimlercle bu
ııun içinde dahildir. Kilo üzerinden resim 
alınmağa baflanması ile, belediye mez
baha varidabndan ne bir teY kaybedecek 
ne de kazanacaktır. Şimdi olduğu gibi 
senede bir milyon küsur bin lira varidat 
temftı edilecektir. Binaenaleyh, et fiat
Jan üzerine, yeni vaziyet miiessft oJmı. 
ylıClllrur. 

Sinenıılar Oaruıaceza 
hissesini verecekler 

Sinemalardan Darülaceze resmi alınıp 
aluımıyacağı hakkında tetkikat yapan 
l<onıiayon, oinemalann Dariilaceze resmi 
vermeğe mecbur olduklan neticesine var
mıttır. Komisyonun bu karannı Dahili
ye Vekil eti ele tasdik etmİJtir. Sinema
lar bundan böyle de Dariil8ceze resmi ver 
meğe devam edeceklerdir. Bundan bir 
ilaç ay evveline ait Darülaceze resmi bor 
cunu de ödeyeceklerdir. 

Darülaceze resmi bir nizamname ile a
lınmaktadır. Ciimhuriyet ilan edildiği va· 
kit, milli hükiimct, osmanh imparatorlu
ğundan devren gelen kanun, nizmııame 
ve talimatnamelerin mühim bir kısmını 
ilga etmişti. Ilga edilmiyen kanan ve ni· 
:ıamnamelerin kiikmü baki demektir. 
Dariilacze resminin '(.eriJmesini amir hu. 
l1111BJ1 nizamnamede bu meyandadır. 

Florya plajının sahipleri çok 
Belediye Florya p~ını istimlak i· 

çin hazırlıklar yapıyordu. Florya plajı
nın vaziyeti, çok kanna kanş>k bir vazi. 
Y"St arzetmiıtit. Bir çok kimseler plaja 
sahip çıkmaktadır. Plajın hakiki sahil>i 
belli olmadığından, burasınm kimlerden 
ntimtak edileceği de tabii anlaıılmamal<
tadrr. Plaja 12 kiti teıahüp etmektedir. 
Bu meyanda, Maliye VekAJeti, Emlak 
bankası da vardır. Bir çok varisler ara-
11nda ~a dava vardır, devam etmektedir. 
B~ kın:ıseler de, ellerindeki tapu senet
lerındekı ~a".ıtlara istinaden plajda yeni· 
den hak ıddıa etmektedirler. Hakikaten 
FJoryada bazı arazi sahiplerinin tapu se
net.'~rinde, 1: opraklannın hududu göa
terilırken "bır taraf lehi derya., tabiri 
lnillanılnı.ı.lı:tadır. Halbuki, bu kimoelerin 
deniz kenarında arazileri yoktur. Hülaaa, 
lıel..diye Florya plajının istimlak itinde 
böyle karma karıtık bir çok meselelerle 
karıılaıınııtır. Bu pürüzlü itlerin, bir ik' 
sene süreceği aıılaıılmaktadJJ' • 

lnfaat için koyulan kayıtlar 
. . Yen_i yollar ve yapı kanununda mıaa< 
ıçm hır çok lnyitler vardır. Fakat, ka 
nunun mühim bir kısım maddelerinin 
tatbik zamanı, ıelıir pli.nmın yçılmasın
dan •onradır. Halbuki belediye bir .Uzarr 
name "i.icude ıetirerek, kanunun bütün 
maddelerini mevkii tatbike koymuıtur. 
Bu hus~sta bazı şikiyeUer olmuıtur. in. 
Jaat ~usaadeıi iıtiyenlerin ıurayi devle· 
te mu~acaat edecekleri ıöyJenmektedir • 
Me~l~ kanunda ıimendifer güzergahı
nın. iki tarafınJak; (30) metrelik saha
ya ~nıaat. yapılamaz. Ancak, bu madoe 
şehrr .. pla~mn . yapılmasını müteakip 
mevkn talbıke gırecektir. Belediye ise 
ııındiden bu maddeyi de tatbik etmekte 
haralarda inıaabna müsaade etmemek: 
temr. • 

Dünkü hava 
lSTANBUL, 18.A.A. - Sıfır derecei 

hararete ve deniz seviyesine indirilmiı 
harometr ~u snh>h saat 7 de 768, 14 le 
767, derec ri haroret 7 de 17 14 te 21 5 

• • • 
azamı ha arcı 22,5, asgari 15,5. Rüzgar 
poyrazdan eırr.İ.ttir. Azam;· sü .. ati ıani .. 
yede 15 metroya çıkmıştır. 

Gizli nüfusun yazılmasına devam edil
mektedir. Mülhakattan da yazılanlar 
hakkında merkeze malumat gelmekte
dir. Son on beı gün içinde lstanbul vila· 
yetinde 1007 gizli nüfus yazıhmı ve Da
hiliye vekaletine bildirilmiştir. 

Bolu ve Seyhan valileri 
Yeni Bolu valisi Salih Cemal, Seyhan 

valisi Tevfik Hadi beyler §ehrimize gel
mitlerclir. Buradan yeni memuriyet yer• 
!erine gideceklerdir. 

Yeniden muhacir geldi 
Bulgaristandan diin de 77 ıınühacir 

gebniıtir. Bunlar Geliboluda yerlqtiri
lecelrtir. 

Vecihi 
Tayyare mektebi 

Dün gelen resmi bir 
emirle kapatıldı 

Müdafai Milliye Vekaletinin Veci
hi Bey tayyare mektebini kapatmağa 

karar verdiğini yaz

Vecihi Bey 

mıthk· 
Bu karar vilayete 

tebliğ edilıınit ve vi
layetçe Kızıltoprak 
Nahiye müdüriyeti • 
ne verilen emirde 
mektebin kapatılma
sı bildirilmittir. Mek 
tep te resmen kapa
tıbruılJJ'. 
Oğrendiğimize gö

re, Vecihi bey ya. 
kında Eıkitehirdeki 
tayyare mektebine 
muallim olarak ta • 
yin edilecektir. 

Hükiimet sivil tayyarec:iliğe e • 
hemmiyet vermeğe karar verdiği i
çin Vecihi beyin bu hwus!•l<l tecrü· 
besinden de istifade edilec"- •ir. Ve
cihi beyin muallimliğe tayini hakkm.. 
da henüz bir habet' yoktur. 

iN HiSARLARDA 

Afyon karteli tekrar 
müzakere istiyor 

Dün tehrimizde dönen bir habere 
göre beynebı:ıilel afyon fabrikaları 
Karteli Türk • Yugoslav afyon büro
euna müracaatla Pa.riate yarmı. kalan 
müzakerata tekrar batlamak iatemit
lerdir. 

Halbuki bundan evvelki maliimat
tan müzakerata kanunusanide devam 
edileceği anlaıılıycirdu. H.,.. halde ha· 
kiki vaziyet uyuıturucu maddeler in
hiaan umumi müdürü Ali Sami Beyin 
l&tanhula gelmesinden sonra anlaıılıı
caktır. 

Ali Sami Beyin bugün lstanbub 
geleceği ümit edilmektedir. 

Gumrükler başmuduro 
tetkikatı çıktı 

lstanbul gümrükleri ba§mÜdüıü 
Seyfi ve muhafaza bapnüdürü Ha • 
san Beyler beraberlerinde gümrül< 
memurlarından bir zat bulunduğu hal
de dün Yunan ve Mıaır gümrükleriı:
de tetkikat yapmak Üzere tehrimiz
den hareket etmiılerdir. 

Ege vapurile seyahat edecek olan 
heyetin gidip gelmesi 12 gün süre • 
cektir. 

SPOR 

Gelecek Balkan 
O~impiyatları 

--o-

Yugoslav beden terbiyesi 
nazırı Mösyö 

Angjeloviç'in beyanatı 

Soıyaliot hükumete karıı da müteveccih ajansı bildiriyor: 
bulunuyordu. Kapitali&t ve galip hüku· Altıncı komisyon Sovyet Ruıya
metlerin işçi ve köylü sınıfına karşı ira- nın Milletler Cemiyetine kabulünü 7 
delerini Cebren kabul ettirmek tC§ebbÜsÜ müstenkif ve üç muhalife karıı 38 
es.ki çarlık İmparatorluğunun halk kütl reyle. ka~ul e~iıtir. . . 
leleri tarafından mlnafferane defedildi. Sıyası komısyonun ıçtur.aından 
Her taraf kapitalist dünyasının kin ve e'.vel . Mille~ler .c.:miyeti he>:et~ umu
hır11yla muhat olan Sovyet hükumeti mıyesı gayn daımı azaların ıntıhabıru 
memleketi emperyalist muharebenin ilı- yapmıı ve mevcut 52 azanın iıtifaki
daa ettiği teıevvüılerden ve bunun ne- le Şiliyi, 51 reyle lspanyayi ve 48 rey-
ticesi olarak vukua gelen müdahaleler- le d': T~kiyel'.İ intiha~ e~ıtir. . 
den kurtararak içtimai bir bünye tesisine 1 Sıyası konuahsbyonMun ıDç~aıdn' . reıs 
muvaffak oldu. 17 senelik ihtili.I tarihi apanya mur u . oma arı)'aga 

lek . . . ,,..., d" . • k açmııtır. 
mem etimizin ... uoa ı ve sıyası uvve- E 1• p k' hh M 
· · "k k bir derece k tır vve a orte ız mura azı . 

tını en yu ae ye çı armıf • D .. 1 k "--· R B .. _.,_ .... militari' d" ik' amala aoz a ara .. ,.,. 7 et usyanın 
-~u ..ı: unya 1 gurupa kabulü lehinde rey veremiyeceğini 

aynlmııın. .. 1 • d · • ki So R ı Tarihin b··-''-'"'' · ti d aoy emıı ve emııtir : vyet us-. - . -~u vazıye n e yanm Milletler Cemiyetine girmesini 
yenı muJıaı:ebelenn ev_vel"':. .kazan~- bazı devletler mezkiir cemiyeti takvi· 
rının .. ell~nder. alabi.lecegı lrorkuaile ye edecek mahiyette telikki edebi • 
harbı ıstemıyen devletler.. lirler. Fakat Portekiz bükiimeti kendi 

2 - Bugünkü vaziyetten memnun ol- efkan umumiyeıinin taleplerine kar
mıyarak yeni mac...-alarla ve harp yo- tı bigane kalamaz. 
luyla bu vaziyeti diizelbneği ntiyen dev lıviçre baımurahbası M. Mota 
Jetler • lıviçrenin Milletler Cemiyetine reyi-

Sulbu muhafaza etmek iatiyen devlet- İlmla giren yegane devlet olduğunu 
ler Sovyet Rusy-.n İftİraki olmadan anlattıktan sonra lsviçrenin daha bi
•ulh mücadelesinin bir hayalden ibaret dayette Milletler Cemiyetinin cihan
olduğunu takdir ettiler. Sovyet Ruaya tümul olmasına taraftarlık gosterdi
temsil edilen hükfımetlerin içtimai va- ğini maamafib Moskova bükıinıetini 
aıflan dolayısile milletler cemiyetinin tanımamakta ısrar ettiğini söykmi§ -
sulhu müdafaa için laznn gelen ciddi ted. tir. 
birleri ittihaz edebibndc hususunda ma· Belçika murahhmı ela 
zide gösterdiği iktidarsızlığı bilmez de
ğildir. Fakat ayni zamanda Sovyet Rus
ya milletler cemiyeti azasından bir kıs
mının ıulhü müdafaa azminde bulunduk
lar:•IJla bilir. Davet eden hükumetlerin 
bu JeSUne muvıııfık 11Urette mukabele et
mekle bu beynelmilel tqekkülde gayesi 
uğurunda kullanmak iatemiıtir. Çünkü 
bu letel<kiil Stalin'e nazaran "aakeri ilı· 
tililların tehiri nya men'i hususunda bir 
fren vazifesini görebilir., Bu cevabı ver• 
melde beraber Sovyet hükıimeti bilir ki, 
orada aza bulunanlardan bir kısmının ve 
milletler cemiyetini terkedenlerin hali İn 
ıada bulunan sosyalizm memleketine 
kartı olan kin ve garezleri harp korku· 
aundan daha büyüktür. Bu sebeple Sov· 
yet efkarı umwniyeai, bülnimetin millet
ler cemiyetine girmesini alkı§lamakla be
raber sulh fikrinin her ıeyden evvel bü· 
tün memleketlerin hail< kütleleri arum
cla azimkarane bir tarzda yerlepniı ol· 
masıyla ve Sovyet Rusyanm kuvetiyle 
müdafaa olunabiteceğiııi de unutmamak 
mecburiyetindedir. Ruaya ne kadar 
l<uvetli olursa Kızılordu hudutlarını vQ 
htiklalini ne kadar büyük bir kuvvetle 
müdafaa edebilirse emperyalist macera
lar peıinde olanlarm taarruz fikirleri Q 

kadar kuvetle suya dü§ecektir. 
Rusya hakkında Hariciye vekili _1 

mizinin nutku ıı 
CENEVRE, 18 (A.A.) - Anado

lu ajan.amın huıuai muhabirinden: 
Rusyanm Mmetler Cemiyetine gir. 

mek hususundaki talebinin dün si
yasi komisyonda tetkiki •ırasında ha
riciye vekili Tevfik Rii§tü Bey söz a
larak demittir ki: 

Maliimunuz olduğu üzere komia
yonumuz tarafından tetkik edilmek • 
~ olan talep bir çok devletlerce va
ki olan davet ve tetvik üzerine Rua .. 
ya tarafından yapılmıt111'. 

Sovyet Ru.yarun Milletler Cemi
yeti azasından bulunmasını yalnız bu
gün değil, ötedenberi eaaaen temenni 
e~iyo.rduk. Çünkü biz kendimiz için 
hır rumet olarak teli.kki ve kabul et
tiği.m.iz bir §eyi daima dostlanmız hak
kında da temenni ederiz. Diğer ta
raftan azası bulunduğumuz yüksek 
müeaseaeyi mensuplan ve bütün be· 
teriyetin nefine olarak her gÜn daha 
büyük ve her gün daha mükemmel 
rörmek iıteriz. 

Belçika aleyhte rey vermiyecektir ve 
cihan ıulbunun ve Avrupa nizamımn mu
hafazsı yolundaki gayretlere engel olma· 
mak için müstenkif kalmakla iktifa ede
cektir, demittir. 

Arjantin murahhası M. Kantillo kısa 
beyanatta bulunarak Rusyadaki Arjantin 
ıefaretine kartı vaktiyle yapılmı, olan 
ıiddet bareketindenberi memleketi ile 
Sovyet Ruıya arasında resmi münasebat 
bulunmadığını hat"1'1atmıı ve fakat Ar· 
jantinin §alısi mütali.aiarın üstüne çıka
rak müstenkif kalacaktır. 

Hollanda murahhası Baron Deeraf 
kendinden evvelki hatiplerin söyledikle
ri sebeplerden dolayı Halondanın Sov• 
yet Rusyanın kabulü aleyhinde rey ve
receğini bildirmittir. 

M. Bm:thou'nun nutku 
Bunun üzerinde Franaa hariciye ~azın 
M. Bartu küraiye gelerek kendisine 

Milletler Cemiyeti misakını rehber itti
hu ettiğin ve onu bir fahit ve bir temi
nat olarak ele aldığım tasrih etmiı ve 
Sovyet Rusyanın kabulü için yapılan te
tebbüslerin itimat içinde ve hiç tazyik 
olmakıızın cereyan ettij:in teslim eyledi· 
ğlnden dolayi M. Motay tefekkür etmit 
ve bu gibi İptidai müzakere usullerinin 
yeni bir ıey olmadığını söylemiıtir: 
Çünkü bu müzakereler Milletler cemiye
tinin ananevi bir kanunudur ve Ahnan
yanın girdiği zamanla ayni usuller kul
lanılmıt ve bu müzakereler o valat daha 
çok uzun ıürmüıtür. Ayni usule Sar 
reyiamını ifühdaf eden itilafın akti i
çin de müracaat edilmiıtir. 

Sonra M. Bartu Sovyet Ruayanın Mil
letler cemiyetine girdiği takdirde misa
kın bütün vecibelerini yerine getirmeğı 
taahhüt ettiğini ehemmyetle kaydetmiş 
ve Ruayanın ilk defa olarak böyle bir li
san kulandığını söylemittir. 

M. Bartu Sovyet Rusya ile Milletler 
Cemiyeti arasındaki mücadelenin çok
tanberi açılmıt olduğunu tedim etmek
le beraber Milletler cemiyetinin daima 
miıakrn birinci maddesi ahki.mını göz ö
nüne bulundurara hareke~ ettiğini bu 
madde mucibince 'misakın cihanıumul 
olması lazım geldiğini ve nihayet millet 
ler cemiyeti mümessillerinin de bu mües 
ıeıenin cıôanıumul mahiyetin teyit ey. 
l<miş bu'lunduklannı kaydetmiıtir. 

Şikayetlere cevap 

Bu iki dÜfünce iledir ki Sovyet 
Rusyayı aramızda görmeği bütün kal
bimizle istiyorduk. Sovyet Rusyaya 
kendiıile on bet seneden fazladır sı
kı ve samimi dostluk münasebetle -
rinde bulunan kOlllfıı bir memleke
tin mümessili sıfatile Sovyet hükiime
tile muhtelif vesilelerle sık 11k temaa
ta bulunmut ve kendilerile birçok bey
nelmilel içtimalara ittiri.k etmiı bir 
adamın tecrübeleri itibarile §unu söy

Eylül batında (Zağrep) te yapılan liyeyim ki Sovyet Rusya Milletler Ce-
befinci Balka~ oyunlan hakkında bu o- miyetinin hikmeti vücudü olan sulh 

Mumaileyh bizzat M. Mota'nın 1925 
te bazı kuyudu ihtiraziye ile olmakla be
raber Sovyet Rusyanın milletler ceıniye 
tine kabulünü iltizam etmiş olduğunu ha ı 
hrlatmıı ve bugün mevzuu bahis olan ıe 
yin Sovyet Rusyarun milletler cemiyeti. 
ne girmesi zamanının gelip gelmediği. 
nin tayini bulunduğunu kaydettikten 
eonra M. Jaspar ve Mota'nın §İkayetlerj. 
ne temas ederek demiıtir ki: Fransa bu 
9ikayetler liateıini borçlar ihtilafını ila
ve etmek aUl'etile tamamhyabilir. Fakat 
müzakerenin bu olduğunu zannetmiyo
rum. Çünkü bu menfaati sulh roenafii ile 
bir olan milletler cemiyeti lehinde olmaz 

yunlara hükiimet na- ve bütün milletlerin emel olarak bek
mına riyaset eden Yu· !edikleri itimat Te beynelmilel emni
ıroslav beden terbiye- yet sahalarında devamlı gayretler sar
ıi naz.ın M. Angjelo - fetmit olan ve bugün de etmekte bu
viç'in beyanatı Yu- lunan bir memlekettir. 
goslav gazetelerinde Rusyanın ittiraki olmakaızın da 
intitar etnıiıtir. Bu toplanınıt olan konferanslar bu yolda 
beyanatta M. Angje • Ruayanın mümtaz mümessillerini yiik-
loviç demiıtir iri: sek bilgileri sayesinde kazanını§ ol • 

"Be~incı' Balkan o- d -
r ugu §ayanı kayıt muvaffakıyetlc~i 

yunlanrun tertip ve ı • ..,. ____ ,.... ... ..,.,,.....,..,...,...,...,...,._., 
icrasında elde edilen 1 
muvaffakiyet bütün 
ümitlerimizin üatün • 
de çıkrnıftJJ'. Bu o· 

•. "ngıeıovıç yunları tertip eden 
Yugoslav atletizm fe

deruyonu üstüne aldığı bu itin tama
~en ehli erbabi olduiunu göstermiı
tır. 

En iyi organizasyonlarda bile tesadüf 
edilen ufak tefek eksikler iıtisna edilir
se her ıey tam ve mükemmel idi. 

Aziz misafirlerimiz de bu ağır itin mu 
vaffakiyetle tetevvüç etmesine büyük 
bir hüınü niyetle kıymetli yardımdo 
bulunmuşlardır. 

Oyunların teknik neticelerinden ayni 
derecede memnunuz. Bilhassa bütün 
t~kımlarda üıtatları olan Yunanlılara 
nısbetle ehemmiyetli bir terakki göze 
çarpmaktadır. YunanJrların daima en i
yi vaziyette olmalarına rağmen Yugoş.. 

lav atletlerinin terakkileri de barizdir. 
Geçen sene büyiik sayı farkile Yugos· 

!avlan geçen Yunanlılarla bu sene hemen 
1ıemen müsavi geldik. Gelecek aene, 
Balkanlar arası apor komiteainin karan 
mucibince albncı Balkan oyunlan her 
ikimize de bitarafa olan bir sahada _ 
Türkiyede - yapıldığı zaman Yunan
lılarla Yugoslavlar arasındaki cidal çok 
daha aert olacaktJJ'. 

Balkan oyunlarının tesisinde Büyük 
hizmet ve hisseleri olan Yunanlı dostla
rnruz, Balkan milletlerinin bu büyük in
kitafta ilk medyun oldukları millet ol
duğunu tekrar ederim. Bu münasebetle 
Balkan milletlerini spor hayatında göı· 
!erdikleri inkişaf ve terakkiden dolayı 
tebrik ederim. 

M. Angjeloviç bundan sonra Yugos
lavy:ıda spor ve beden terbiyesi ve ıo
kol ışleri hakkında uzun beyanatta bu
lunmaktadll'. 

• •• 

M. Bartu Sovyet Rusyanın dahili it· 
lerine kanımaktan içtinap etmekle be
raber Leninden beri Sovyet reiiminin de
ğiıtiğini müıahede etmiı ve buna bir 
delil olarak ta kendisinden İstenilen te
nıinata müphem sözlerle cevap vermiyen 
Rusyanın girmek talebini göstermiı ve 
demiıtir ki: 

Milletler cemiyetinin cihan tümullü
ğü noktai nazarından 160 mölyonluk bir 
milletin .kendi istediği .• tartlarla değil 
fakat mı.akın §artlan ıçmde milletler ce 
miyetine ginnesi ihmal olunabilir bir ıey 
midir? lıte bu memleket Avrupa birli
ğine girmek istiyor. Onu retmi edecek 
siniz, onu küçük düıürecek muğber ve 
muhaaon olarak mı iade edeceksiniz? 
Rusya reddedilecek fakat nereye atılacak 
Ta ötede A vrupaya kartı kimin kol· 
lanna atılacak .... Fazla söylemek istemi
yorum. 

M. Bartu, ayni zamanda lngiltere ve 
ltalyanın da tezlerini müdafaa ettiğini 
kaydeyledikten sonra Avrupa memleket 
!erinden 22 sinin Sovyet Rusyayı tanı· 
mıı olduğunu ve ancak betinin henüz 
tanımadığını tasrih ederek demiştir ki: 

Sovyet Rusyayı tanımıı olan devletle
rin oynamakta oldukları rol ve garp me· 
deniyetinde temıil ettikleri ananelerin 
ehemt'Qİyeti göz önünde bulundurulursa 
~enebilir iri, bugün bütün Avrupa Rus· 

• 

- ---
-----------~, :,-----------, 
Brezilya Reisicum
hurile teati edilen 

telgraflar 
(Başı 1 inci sahifede) 

Brezilya reisicumhuru araaında a· 
ıağıdaki telgraflar teati edilmi§
tir: 

M. Getulio Vargaa Hazretleri, 
Brezilya Reisicumhuru, 

Brezilya istiklal bayramı müna
aebetile zatı devletlerinden en bar 
tebriklerimle birlikte tahsi ıaadet· 
lerile, Brezilyanm refahı hakkında
ki temennilerimin kabulünü rica e-
derim. 

Gazi M. Kemal 
Gazi Mustafa Kemal Hazretle-

rine, 
ANKARA 

Brezilyanın milli bayramı mü
naaebetile bana iblağ buyurmut ol
duğunuz doatane temennilerden 
fevkalade mütehassis olduğum hal
de zab devletlerinden te§ekkürle· 
rimi ve §ahsi saadetlerile Türkiye
nin refahı hakkındaki teımennileri-
mi kabul etmenizi rica ederim. 

Brezilya Reisicumhuru 
Getulio Vargaa 

"Tiırk milletini 
Tebrik ederim,, 

(Ba;ı 1 inci sahifede) 
aede bugün t"§riki mesaide bulunacak· 
tır. 

ı. 

Türk ve ltalyan milletleri tarafından 
sarfedilecek gayretlerin medeniyet ve • 
milletler cemiyetinin hasn nefıettiği 
ıulh eserinin mavaffakiyeti huıuıunda 
müeısir bir teşriki mesai temin edeceği
ne tamamile kaniim. 

Darüııafaka 
Müdürlüğü),; den: 
Talebeye harici elbise yaptı

rılmak üzere lüzum görülen 
450 metro lacivert kumaş mÜ· 
nakasa ile alınacağından ta· 
}iplerin şartnameyi görmek Ü· 

zere 24 Eylül pazartesi günü 
saat 15 de Nuruoamaniye mah 
felindeki Cemiyeti T edrisiyeyc 
müracaatları ve dahili elbise 
yaptırılmak üzere dayamkl1 
şayaktan birer nümune getir
nıeleri. (5693) 

6066 

ya lehinde rey vermektedir. 
Nihayet, M. Bartu sözlerini §Öyle bi· 

tirmiıtir: 
Eıaaen misal bir sebep teıkil edemez. 

Ben aebepleri söyledim ve bütün dünya 
karşısında bütün mesuliyetleri deruhte 
ediyor\l:Z. Sovyet Ruayayı beynelmilel uz
viyetlerin clııına atmayınız. Madam ki 1 
size geliyor onu kabul ediniz. Bu suret
le dünya sulhunu kurtaracak olan isabe-
ti göıtermiı olacaksınız. 

lngili:r. murahhaslarının nutku 
M. Bartudan aonra küraiye gelen ln

giltere murahhası M. Eden kısa bir nu· 
tuk aöyliyerek lngilterenin harici siya- il 

setinin daiına milletler cemiyetine iati
nat ettiğini ve bu müeııeıenin cihanıu
mulluğunu temin eyliyecek her ıeye te
halükle iıtirak edeceğini söylemittir. 

ltalyanlar ne eliyor? 
ltalya murahhası M. Aloiai Sovyet 

Rusyayı ilk tanıyan memleket olan ltal
yarun Sovyetlerin Milletler cemiyetine 
kabulü lehinde M. Bartu'nun sözlerine 1 
tamamiyle iıtirak ettiğini bildirmiıtir. 1 
Bundan ıoııra Lehistan murahhasları söy 
lediler. 

Karar.ıureti 
Türkiye hariciye vekili Tevfik Rüt· 

tü Beyin Sovyet Rusya lehindeki be-
' yanatından aonra söz alan batka mu-

rahhas bulunmadığı için reis M. De
maryaga Milletler cemiyetinin cihan
tümullüğü hususunda ittihaz edile -
cek karardan dolayı beyanı memnu
niyet etmiı ve ap.ğıdaki karar sure -
tinin kabulünü teklif etmittir · 

" 15 eylülde 30 heyeti murahhasa 
tarafından Sovyet Ruayaya gönderi -
len daveti ve Danimarka , Norveç ve 
lıveç tarafından yapılan tebligatı , ve 
keza Sovyet Rusyanın milletler cemi
yetine verdiği cevabı nazan dikkata ı 
alan ve Sovyet Ruayanın misakın bü
tün taahhütlerine riayeti taahhüt et· 
mekte olduğunu müıabede eden al -
tıncı komiayon S«vyet Ru.yanın Mil
letler Cemiyetine kabulünü heyete tek 
lif eder . ., 

Reylere müracaatta üç memle -
ket hayJJ' demiftir. Portekiz, Hollan
da ve lıviçre. 

Yedi memleket müstenkif kalmıt
tır. Belki, Lükaemburg, Arjantin, Ve
nezueli, Paraguay, Nikaragua, ve 
Küba. 

Uç memleket reylere katiyen iı
tirak etmemiıtir. Urugvay, Fenlan -
diya ve Panama. 

Diğer bütün devletler ki mikta
rı 38 dir. Ruıyanın kabulü lehinde rey 
vermişlerdir. Bugün öğleden aonra bu 
meıele umumi heyette gÖrÜfÜlecek -
tir . 

Görütler 

Belediye seçimi
ne bir bakış. 

(Başı ı inci sahifede) . 
labına başlayan ve rejimine gı· 
ren bir ülke ile bir milleti içtima· 
i, siyasi ve iktısadi bir nizanı 
içinde ülküsüne doğru götürmek· 
tedir. 

Bu seferki seçimden bekledi· 
ği İlifiği, heyecanı ve tantanayı 
İfte bu bakımdan istiyor. l.tiyor· 
ki birlik ve beraberlikle ıimdiye 
kadar yapılan işlerin bir durak 
noktası olan bu seçim gününde 
halk ne yapmıstır? Eksik kalan
lar nelerdir? lnkılapça, siyaıet• 
çene derece olgunlaımıı ve yet
kinleşmiştir? Bunlar anlaııisın· 
Elbirliğile bir: tekômül imtihanın· 
dan geçelim. Belki tam numara 
alamayacağız, fakat ortadan 
çok yukarı alacağımız da ıüphe· 
sizdir. Yani bir millet kendi hen· 
cliaini imtihandan geçiriyor. iJıı 
az heyecan verici bir iı midir? 

Sonra belediye işlerinde dalıa, 
neler yapmak istiyoruz? Daha ı· 
yiye, daha faydalıya ve daha gü· 
zele doğru varabilmek için neler 
gerektir? Bu seçim günlerinin 
fırka yoklama toplanhlarınıla 
bunları konuşuyoruz. Ve alana· 
cak neticelere göre namzetler ii· 
zerinde ele durup dü1ünüyoruZ• 
Bu geniıı ve serbest konufup ıeÇ· 
meler fırkamıza bağlı olanların_ 
olgunluklannı göstereceği gibı 
olgunlukların derecelerini de ta· 
yin etmis o7aacktır. 

inkılabı yaptık, rejimi kurduk. 
ilerliyoruz. ve ilerliyeceği:r.. Bu· 
nun bir koluna ilişik olan bu ıe· 
çimin bugünkü muhaaebesini ve· 
riyoru:r. ve yarınki planını korıu· 
pıyoru:r. elediğimiz zaman duY
cluğumu:r. heyecan büyüktür, mil· 
lidir, ferellidir. Öyle bir alay 
derme çatma politika fırkaları
nın ihtirm kavga/an değildir. 
I htirmımı:r., mU:etçe ihtirasımız 
yok mudur? vardır. ihtiras in· 
•anlığın motörüdür. Fakat mil-· 
letçe olan ihtirasımız politika ih· 
tirqsı eleği/; en üstün T ürkiyeyİ 
meydana getirmek ihtirasıdır. 

Herhangi bir fırkayı yenmek 
için ayak/anmıyoruz. Küçüktür 
o. Biz memleket i#erimi:zJe kor· 
şıla,acağımı:r. yeni yeni zorluk· 
ları ela güçle, şevkile yenmek içİ•I 
ayaklanıyoruz. 

On bir yılda yapılan büyük iş· 
ler arasında belediyelerimiz.den 
de övgü i~e bahsetmek insaf bor· 
cumuzdur. Ankaraya, iz.mire, 
T ekirdağına, Edirneye, ne bile· 
yİm ben, en uzak bir şehrimize 
gidiniz. Göreceksiniz. ki orada 
belediye iyi ve güz.el bir ,eyler 
yapmıştır. Ama az veya çok yap· 
mış. Fakat Y.apmıştır. Yeter ki 
gezilip, görülüp insafla söylen· 
miş olsun. Zengin bir millet ol· 
saydık- ki mutlaka olacağız-· 
belki daha çok şeyler yapardık: 
Zengin oluncaya kadar eldekı 
varımızla daha iyisini yapabil
mek için bu seferki seçime ehen 
miyet veriyoruz. 

Belediye1er her zaman, her 
yerde (vur abalıya)dır. Fakat o:ı 
bir yıllık Cumhuriyette onla•ın 
vurulmayacak, sayılacak ve öt•İİ
lecek tarafları da _oek çoktur. 

Onların arasında /stanbul be
lediyesi en geniş sınırlı bir be'e· 
diyedir. Belki birtakım islere ptı· 
ra darlığından hiç el sü ~memif· 
tir. Belki bir takım isleri de dü· 
şünce ve becerim darİığından Y" ' 
rıda bırakmışhr. Hepsini söy.'e 
yebiliri:r.. Hatta acı dilin en acı 
dili ile de konu,abiliri:r.. Fakat 
insafla düfÜnelim, insafla ve mu· 
hakeme ile etrafımıza bakalımı 
bugünkü lstanbo.l dünkü lsta1'· 
bul mudur? içinde olanlar pek 
o haclar farkında olamazlar, bi· 
raz uzun bir zaman ayrılelıktatı 
sonra gelenler bunu daha iyi gö· 
rüp kavrayabilirler. Hiç bir ,eY 
yapmadı elemek vicclanlarımı:r.ı 1 

peyce mu:r.tarip eden bir inkar o· 
1ur. Ama daha iyiıini istiyormu· 
!'u:r.. Peki. Bize iatemeyini:r. diyefl 
yok. Yoklama toplanhlarındıJ 
iyi, etraflı konusalım. Ve nam· 
:r.et seçimlerinde ~na göre davra· 
nalım. 

Aka GONDOZ 
~ 

Zayi - lstanbul ith~.t gümrÜğÜPüıt 
17/3/934 tarih ve 22826 No. lu beY"j 
name kontenjandan alırken zayi ~ · 
muıtur. Yenisi alınacağından diğerirt•P 
hükmü yoktur. 

Nisim Mizrahi ve Benardete, 
cancılar lstanbul. 

12 fj11· 

(2670) 
_, --------

61 İnci Fırkadan almıt olduğum ıet 
his tezkeremi zayi ettim yenisini ell 

cağımdan hükmü yoktur. 
· Nuri oğlu Lutfi 315 lstanb11' 
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- -- - -- - A ;rupada Diplomalarla Musaddak Birinciliği ve En VAPUR CULU.r,. Gayr~mühadiller Takdiri 

Kıymet Komisyonundan: 
20 Eylül Perşembe 1 numaradan 146 numaraya kadar 
22 Cumartesi 147 ,, 232 ,, " 
'"" " "..) Pazar 233 ,, 289 ,. " '• " .,.. , Pazartesi 290 ., 352 ,, " 

Aİac<>kları yekı'.lnu 10 000 ile 50,000 lira arasında olan ve 
karar numaraları yukarıda 'yazıl~ bulunan Gayri~übadi.llerin 
Yiiz:de 043 nisbetinde nakit istıh~.aklarını ~lmak uzere hi~ala
l'ında P.'Österilen günlerde Komısyona muracaat etmelerı. 

.. (5909) 
'--~~~~~~~~~~~~~~~~__..;.,~~ 

lstanhul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanlığından: 

tbe Mektebine talebe kayıt ve kabul ıartları 
Ebe Mektebine orta mektE'p mezunlan kayıt olunur. 

Bunlarla kadro ikmııl edilmedi ği takdirde ilk mektep mezun
larından orta mektep derecesi inde yapılacak müsabaka imti
hanında muvaffak olanlarla kadro ikmal olunur. 

Namzetlerin getirecekleri kağıtlar : 
1 - Tıo Fakültesi Dekanlığma hitaben yazılmış istida. 
2 - - Mektep diploması 
3 - Nufus tezkeresi 
4 - Sağlık ve aşı raporu 
5 --· Jyi hal ve oturduğu yeri öaterir kağıt 
6 - Altı 'l.det kartonsuz 4 ;( 5 >- 6 fotoğraf 
Nat.1zetİ,·rin vaş!arı yirmiden aşağı ve otuz beşten yukarı 

olınaması şarttır. Taşradan vukubulan müracaatlara cevap 
""rilmek idn adresleri yazılı pullu zarf gönderilmesi lazımdır.• 

Kayıt işleri : Birinci Teşrinin onuncu günü akşamına ka-
~a.r vanr!ır. 

Müracaat günleri (Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba) ıaat 
(9 5 - 16) ya kadardır. (5850) 
~--~~~~~~~~~~~~~~ 

Çankırı Belediyesinden: 
Cankırı Elektrik tesisatı için aşağıda cins ve miktarı ya

~ılı k::ıblolar kaoah zarf usulae ve ~irmi gÜn müddetle müna
ka.ıoaya vazedilmiştir. Talipler Birinci Teşrinin. üçuncü .S:ar
~anıba güni.i ~aat on beşe kadar zarflarını Beledıye Encume· 
iline rröndetecek1erdir. (5874) 
~etr; Eh'adı 

loooo J 6 mm2 Milimetre Bakır çıplak kablo 
~lO(l 10 mm2 Milimetre Bakır çıplak kablo 

515 3 16mm2 +10 mm2 VDI.: Nizamnamesıne tabi 
NKBA izolımanlı havidir. Yer altı kablosu. 

11 O 3 x. 25 mm2 1 l O mm2 VDE nizamnamesine tabi 
NKBA izolımanlı havidir. Yer altı kablosu. 

2 atlet T enninüs kutusu 3 · 16 nun2 ~ 1 O mm2 kablo için 

'' 
"3x 25 ~ 16" ı- 4 "3 > 16 .ı 10" 2 ,, ,, 

;,. __ ...;;E~V.;.;K.;.,;A;;;.F....;..M;..;0..;;D..;;I_R_lY_E_T_t_lL_A_N_L_A_R_I ___ , 

1 . Beyoğlu Kamerhatun, Galatasary karşısında 4 No. 
) lu o•el. • • 
·- - Beyoglu Cad~eikebırde 197 No. lu apartmanın birinci 

katında salon ve bodrum. 
l:-- Galata, Yeni cami, Kuyumcu S. 8 No. lu dükkan. 
~ -- Kadırga, Bostani Ali, cami İttisalinde 31 No.lu dükkan. 
~ -- ( a:-~ıda cevahir bedesteni sol ~arafta 43 No. lu dolap. 

- · Gö:ıtcpe'de Kadırga mahalll.'sınde 45 No. lu baraka. 
Y u k<.ı·ıda yazılı emlak 935 senesi Mayıs nihayetine ka

lla .. r,azar Yılda kiralık olup talip olmak İsteyenler 26-9-934 
~arıı~r.'hl.' !!Ünü saat on beşe kadar Evkaf Müdüriyetinde Va 
lı.ıf Aka,.la; Kaiemine müracaatları. (5880) · 

Ankara Jandarma Umum 
Kumandanlığından: 

Yenişeh"rdeki Jandarma Umum Kumandanlık Dairesi 
llıefruşatmm açılan kapalı eksiltme ve pazarlıklarda müsbet 
lı.etice elde edilemediğinden mefruşat mıktannda yapılan ba 
~ı tadilat üzerine bu ihtiyaç iç in yeniden münakasa yapıla
~aktır. Eksiltme zamanı Eylülün Otuzuncu Pazar günü saat 
Qtı beştiı ·. Evvelce resim ve plan alanların değişikliği anla
ttı.ak ve yeni taliplerin de plan ve resimleri almak üz:ere Jan
<larnı., Umum Kumandanlığı Levazun Müdürlüğüne müra-
taatları. (5683) • 6065 

Van Gölü Sefain işletmesi 
Müdürlüğünden: 

Van gölü Sefain işletme Müdüriyeti için 120 Beygirlik 
~az:olt yakar bir fazla pervan c ve bütün zaruri yedek malze
llıe3iyle şeraitine uygun bir deniz motörünün mübayaası 15 
l::.Ylül 934 tarihinden itibaren münakasaya vazedilmiş o
lııp 8 T eşrinevvel 934 tarihin ele ihalesi yapılacaktır. Münaka 
gil.Ya iştirake talip olanların usulü dairesinde mübayaa ko
llıisyonuna ve malfunat için Vilayet Daire Müdüriyetine 
ltıüracatları !lan olunur. (572 6) 6095 

DEVLET DEMTRYOLLARI iDARESi iLANLARI 

, Haydarpaşa - Ankara hattı 194,868 ~lo metresinde ve 
-'Sakarya nehiri üzerinde bulunan Osmanelı köprüsünün ye
:idl'n inşası ve eskisinin sökülmesi münakasası 31 birinci teş
~ltı 934 çarşamba günü saat 15,30 da Ankarada idare Mer-
·°"Z:inde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznele
~1llde 25 şer liraya satılan şartnameh-rde yazılıdır. (5708) 

6122 

3 adet musaaf tesirli lnı;riliz makasiyle 2 adet basit sol 
~tıkasın münakasası 31 birinci te~rin 934 çarşamba giinü 
3
<tat 15 de Ankarada idare M~ ·kezinde yapılacaktır. Tafsilat 

1~tıkara ve Haydarpaşa veznelerinde Onar liraya satılan şart 
-nelerde yazılıdır. (5709) 6123 

Büyük Mükafatı ve Zafer Nişanını Kazanan ısi~~s~~~~E~'i-~l:cı 

Hasaııı Müstahzar atı 
Tıbbi Müstahzarat 

Hasan Kuvvet Şurubu küçük 
'' ,, ,, büyu .. k 
,, ,, ,, 1 Kg. 
,, Öksürük Pastilleri 

60 
100 
150 
30 

Kolonya ve Losyonlar 
90 derece halis limon çiçeklec i kolonyaıile ya

semin, leylak, menekşe, nerkis çiçeklerinden ve 
ruhnuvaz esamılardan ihzar edilmiştir. 

Küçük cep şiteıi 1/ 24 litre 25 
Cep tişesi 1/ 16 ,. 40 
Küçük 1/ 8 ,, 70 
Orta 1/4 ,, 130 Haıaa ko- 150 

lonya •• 
Loıyonları 

Düz büyük tiselcrde ,, 
Büyük . 1/ 2 ,, 250 

" 1 " 500 
Cam kapakh titeler 1/ 8 ,, 130 

" " " 1/ 4 " 200 .. " .. 1/ 2 " 300 
Hasan Levantalan 
Nesrin Kolonyası 

" " 
" " 

1/ 8 
1/ 4 
1/ 2 

100 
litre 35 

" 60 
" 100 .. ,, 

" " 
" 

· ,. Cam kapaklı 

" " " " .. " " " 

1 
Açık 

titeler 

" .. 

" 200 
,, ile 250 

1/ 8 litre 80 
1/ 4 " 130 
1/ 2 " 200 

Kokulu Sabunlar 
Hasan tuvalet sabunları küçük 

" ,, " büyük 
Haıan tuvalet sabunu 220 Gr. 

140 ,, ,, ,, ,, 
,, " " 250 ,, 

Hasan Gliserin sabunu 
,, ,, ,. 

Lüks 

" 

10 
ıs 

25 
25 
35 
10 
15 

Hasan Gliserin •abunu gül 25 
Hasan Tıbbi Sabunlar 20 

· Krem ve Biryantinler 
Hasan Kremi Vazo yağsız 
Hasan kremi tüp içinde 
Hasan Biryantini 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

Likid 
Yağsız Arjantiya 
Y ağaız büyük 
Yağsız Likid 
Yağsız büyük 

Şampuan Saç Suyu 
ve Sabunları 

50 
20 
25 
40 
30 
50 
50 
75 

1 Nefis Yağlar 
Kuvvet, Sıhbat, Nefaset ve Lezzet ifade eder. 

Hasan Zeytinya~ı 1/ 4 Kg. 40 

" " 
1/ 2 ,, 50 

" 
1 " 75 

" 
2 " 125 

" " 
6 Kg. Tenekesile 450 

,, ,, 
Hasan Hüvi dö Paratin 
Hasan Fısllk özü yağı 

17 ,, " 1050 
75 

Hasan Fıstık özü yağı ufak ti~ 
Hasan Hintyağı halis 25 Gr, 

,, o " 
Hasan Bademy;ığı 

,, ,, 
Hasan Balıkyağı 

" " 
" " 
" " 

acı 

50 .. 
Şişe 

" 1/ 4 Kg. 
1/ 2 .. 

1 .. 
2 .. 

200 
100 

20 
25 
30 
40 
40 
60 

100 
175 

Haşeratı ve Fareleri Öldüren 
Fayda Hau.n 1/ 4 Litre 

,, ,, . 1/2 ,, 
,, ,, 1 '' 
,, ,, 6 ,, 
,, ,, Büyük ambalajda safi kilosu 
,, ,. Pompa 
" ,, ,, ... il 

Far Hasan Fare Zehir Macun 
,, ,, ,, ,, Buğday 

,. ,, ,, ,, Büyükleri 
Hasan fare zehirleri ikisi bir arada. 

Glüten Mamulatı 

30 
50 
80 

400 
70 

lOü 
60 
25 
25 
40 
40 

Şeker hastalığına ve zayıflamağa mahsus o
lup feker hastahklannda son etibba lrongresinin 
kabul eylediği formül üzere tertip edilmif çok 
dakik ve ayarlıdır. Lezzeti güzel ve çok tazedir. 
Hasan Glüten ekmeği 35 

,, • ,. Gevreği 55 
,, Bademli Glüten ekmeği 55 
,, Glüten Makarnası 1/ 2 Kg. 55 
,, ,, Unu 1/ 2 ,, 55 
,. ., Şehriyesi 1 / 2 ., 55 

Hasan Diyabetik Çikolatası 25 
,. ,, ,, Kg. 450 
,, ,, Şekeri 50 Gr. 40 
,, ,, Jt 100 '' 70 
" .. .. 250 " 150 

•• 

Liman Han, Tele/on: 22925. 

lzmir sür'at yolu 
SAKARY Avapuru 

Her PERŞEMBE ırünü saat 
16 da Galata rıhtımından kalkar doğ
ru lzmire gider. Bu vapur her pazar 
ırünü saat 16 da lzmirden kalkıp 
doğt-u lstanbula relir. 

Karabiga yolu 
:=r CUMARTESi ve ÇAR
ŞAMBA ırünleri ııaat 20 de Top. 
hane nhtmıı:ndan bir vapur kalkar. 
Gidiı ve dönüıte mutat iskelelere 
uğrar. 

lzmit yolu 
CUMA, PAZAR, SALI, 
CARŞAMBA, cünleri bir vapur 
saat 9 da Tophane nhtmundan kalkar 

lmroz yolu 
Her PERŞEMBE rünü Topha· 

ne nhtmundan ııaat 18 ele bir va· 

pur kalkar. Gidit ve dönüıte Gelibo
lu, Lapseki, Çanakkale iıkelelerine 

uğrar. ...................... 
1 Askeri fab.-ikalar ilanları 1 

Bakırköy Barut Fabrikala
rı muhafız takımında mevcut ı 
bulunan 600 küsur çift köhne 
kundura satılacağından talip- ı 
lerin kunduraları görmek ü- r 
zere her Pazartesi ve Perşem- · 
be giinleri ve artırmaya gir- ı 
mek için de 4-10-934 perşem• ! 
be günü saat 14 de Fabrikada ı 
müteşekkil Kmoisyona müra• 
caatları. (584) (569or 

• 6059 

' .-- Sacları uzahr, kepekleri ve milcr?pla.rı izale e · 
der ve renklerini muhafaza eder ve yumufak tut•lr. 

Ozlü Hububat Unları 

Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk mahkemesin 
den : Beyoğlunda Aleon ıokağmda 1 
No. lu Hatan Pata apartmanının 5 No, 
Ju dairesind~ nkin iken 2-4-1934 tari
hinde olen Haııan Hüınü Pata kerimeııi 
Hamide Hanmun terekesine mahkemece ) 
vaziyet ~dilmittir. ilin tarihinden itiba
ren alacaklı ve verecldilerin bir ay •• 
miraıçdann üç ay içinde Beyoğlu 4 üncii 
ıulh hukuk mahkemesine müracaattan 
lizundır. Alacaldanru deftere kaydettir• ) 
miyenlerin kanunu medeninin 569 unc.a 1 
maddesi mucibince miraoçılan ne talı• 
ıen ve ne de terekeye izafetle takip a
demiyecekleri ilan olunur. (2643) 

Ha.san şampuanı 10 
Hasan saç suyu 25 
Hasan Trihofil aaç suyu 125 

Tıraş Levaz~matı 
Hasan Tuaf Sabunu 

,, ,, ,, Kremi 
Hasım Tırilf bıçaklan 10 adet 
Hasan Tıraş bıçakları 1 adet 

25 
30 
45 

5 

Cocuklara ebedi bir hayat ve sıhhat baht ve en 
nefis mahallebi tatlı, çorba ve pürlerin imaline 
yardım eden : 
Hıuan Pirinç özü unu 250 Gr. 25 

,, Buğday özü nitastası ,, 25 
,, irmik özü unu ,, 25 
,, Patates özü unu ,. (Ararot) 25 
,, Arpa ,, ,, ,, 25 
,. Türlü ,, ,, ,, 25 

İstanbul kumandanlığı sa -
tmalma komisyonu ilanlan 

Çiçek, Gülsuyu ve Yağları 
Hasan Çiçeksuyu ,. 1/ 4 Litre <!O 

,, Mercimek ,, ., 25 
,, Bezelye ,, ,. ,, 25 
,. B. mısır ,, ,, ,, ( Kornflavur) 25 

1. F. kıt'atı hayvanatmın 
ihtiyacı için (213) Ton kuru · 
Ot kapalı zarf usuliyle satın ) 
a1macaktır. ihalesi 7 Teşrini
evvel 934 pazar gÜnÜ saat 
15,30 dadır. Taliplerin şartn_. 
meyi görmek ÜZ:ere her gün 
ve ihale için zamanından evvel 
FmJ.klıda Satmalma komis
yonunda teklifnamelerini ha• 
zır bulundurmaları. (121) 
(5719) 6084 

" ,, " 1/ 2 " 50 
,, ,, ,, 1 ,, 60 

Hasan Gül~uyu ,, 1/ 4 ., 40 
,. ,, ,, l / Z ,, 50 
,, ,, ,, 1 ,, 60 

Hasan Gülyağı halis saf 5 Gramlık 300 

" " " " 10 ,, 550 
~. ,, ,, ,, 1 ,, 75 

Hasan Neroli Esansı 1 ,. 75 
,, ,, ,, s ,, ' 300 
" " " 10 ,, 550 

Hasan Nane Ruhu 50 
Hasan Melisa Ruhu 50 

Diş Müstabzaratı 
Di,lcı: inci gibi yapan ve dit etlerine ebedi 

hayat veren ve kanamaıru meneden ve dit ağn· 
smı dakikasında durduran, dişlerin çürümesine 
mani olan: 
Hasan Diş Macunu Danlos 20 

,. ,. Suyu 30 

,, Kestane " ,. ,, 25 
,, Fasulye ., ,, ,, 25 
,, Nohut ,, ,, ,. 25 
,, Çavdar ,, ,, ,, 25 
,. Yulaf özlü unu 250 gr. 35 
,, ,, ,, ,, 500 ,, 60 

Hasan özlü unlan diğer envaı 500 gr, 40 
Hasan Brekfast bisküvitleri 30 

,, ,, kilasu 250 

Pudra ve Sürmeler 
Hasan Çocuk pudrası teneke kutu 

., ,, , Paket 
,, Talk pudrası 500 gnun kutu 
,, Sürmesi sürmedenlilı: 
,, Sürme lüks ıürmedenlikle büyük 

25 
10 
40 
25 
40 

Muhtelif Müstahzarat 

• • • ·i 

1 
1 

,, ,, ,, Orta 60 
,, ,, ,, Bl>yük 100 

Mona.ati - Nezle panzehir sigaralı 50 
Has-an Granto Perzerva<if 6 adet kutu 50 

,, ,. ,. 6 ipekli 75 

1. F. kıt'at ihtiyacı için 1 
400 ton lave marin kömürü 
kapalı zarf usuüyle satın alı
nacaktır. ihalesi 13 Birinci ' 
Teıırin 934 cumartesi günü 
saat 15 tedir. Taliplerin şar~ 
nameyi görmek üz:ere her gÜn 
F mclıldıda satmalma komİs• 
yonuna müracaatları ve ihale· 
ye iştirak edeceklerin de temi
nat ve teklifleriyle birlikte 
vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları. (130) (5857) 

' Gayet Bğ!arn ve sert ve sıhhi dif fırçalan 
, maimukattarı o distile 1 kg. Jifesile 25 

Tarıuı Belediyesinden: \ 
934 senesi Eylülün 12 inci gÜnÜ iha1esi tekarrür eden ca

navar düdüğüne "Siren" e talip zuhur etmediğinden bu ker
re ihalesi 23 Eylül 934 Pazar günü saat 15 de yapılacağı ilan 
olunur. (5875) 

Selimiyede: Fırka Satınalma 
Komisyonundan: 

Aşağıda cins ve miktarı yazıb oduç ve samanın kapalı 
zarf uaulile yapılan münakasa nelic~sinde verilen fiatlar paha
lı görüldüğünden 27 -9-934 perşembe gÜnÜ saat 15 de pazar
lık suretile münakasaları yapılacağından isteklilerin mez:kılr 
günde pey akçelerile birlikte Selimyede Fırka Satmalma 
Ko~sy?nuna müracaatları lazımdır. (5873) 

Cınsı Kilo 
Mulbah odunu 1075000 

Saman 275000 
Perşembe 27-9-934 saat 15 de 

Persembe 27-9-934_ıı_aatJ5 de 

1Ç TİCARET UMUM MODORLOCONDEN : 
Siırorta ,irketlerinin ıeftiı ve müraka beıi hakkındaki kanun hükümlerine göre 

yangın, hayat ve Nakliyat sigorta itlerile çalışmak üzre tescil edilmit olan ecnebi 

siırorta şirketlerinden (Reünyona Adriyatika di Sigorta Şirketi) nin Türkiye umı.mi 
vekili haiz olduğu oelahiyete binaen bu kere müracaatla kendiıinin gaybubeti eı· 
nasında yerine haiz olduğu bütün selalıiy etleri haiz bulunmak ve fİrket naı1ıına ya

paçağı iılerden doğacak bütün davalarda dava eden, edilen ve üçüncü f'lhıo 
sılatlarile hazır bulunmak üzre 1irketin tali acentası Franıua Nigri efendiyi vekil 
tayin ettiğini bildirmi§ ve lazımgelen evrakı vermiştir. Keyfiyet kanuni hükümlere 
uygun görülmüş olmakla ilan olunur. ( 2700} 

Hukuk Fakültesi Dekanlı~ından: 
Hukuk Fakültesine merbut İ 1 ;:tİsat ve ictimaiyat Enstitü 

sü 93 4- 935 ders senesi başında fa ;ıJ:ycte ba°Şlayacaktır. Ens
titüye Universite ve yüksek meLte:p!er mezunlariyle Hukuk 
fakültesi ve talimatnameleri mi' Gait olduğu takdirde, Mül
kiye ve Yüksek iktisat ve Ticaret .l\1ektebi talebesi devam ede
bileceklerdir. Kaydedilmek is tey\•nle.l'İn, şartları C>;'..renmek ve 
İzahat almak üzere. Fakülte kair ı :;ıinl "'1Üracaat e. '-~; :ı:.n 
olurııu •. (5876)/- -..... 
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9F u ~ n fi iÇMELERi 
U ~l!:::::a~ VE OTELi 

) NiŞANTAŞINDA~~ 

ve 1'ı E HA R 1 K 1 Z ve E R K E K 

______ ..... 
Deniz yolları 

15 Taşrinin·vala kadar Köprüden 6,30 · 7,35 · 8,05 • 9,50· ll • 13,15 • 15,10 

I•-• 16,45 te Haydarpaşayı giden vapurl arın trenltri içmelere giderler . -
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lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

89 lira 50 kuruş bedeli ke şifli 1 numaralı anbarm kafes 
dahilindeki elektrik tesisatından tefriki için yarım tuğladan 
ibaret bölme divar ve kapı inşaııiyle keza 138 lira 39 kurus 
luk bedeli keşifli sarayburnu 8 numarlı anbar dahiline dağıl: 
mış parça eşyaların konması için mevcut eski kafes mahalli 
nin yıkılarak yeniden kafes mahallinin inşası olbaptaki keşif 
defterleri mucibince münakasa ve ihalat kanununun 18 inci 
maddesinin 2 fıkrasına tevfikan müstacelen pazarlıkla yap
tırılacağından talip olanların Eylülün 26 mcı Çarşamba gü
nü ııaat 14 de lstanbul lthala t gilinrüğünde müteşekkil ko-
miııyonu mahsusuna müracaatları. (5394) 5854 

Ankara: jandarma Umum Kuman· 
danlığı Satınalma Komisyonundan' 

Dört yüz elli kilo kılorma iyet kinin komprimesi 29-9-934 
-:umartesi günü saat onda kapalı zarf usulile satın alınacak
tır. Talipler şeraiti anlamak üzere istedikleri zaman ls
•anbul'da Gedikpaşada Jandarma muayene heyetine, Anka
ra'da Komisyonumuza münakasaya iştirak için de mezkUr 
günün muayyen saatinde Komisyonumuza müracaatları. 

(5457) 5955 

Haydarpaşa Lisesinden: 
1 -- Liııe iknci devreye leyli ve nehari talebe kaydına de

Yam edilmektedir. Evvelce ilan edildiği gıoi gerek lstanbul 
ve Kabataş liselerinden naklen gelecek leyliler ve gerek yeni
der. leyliliğe talip olanlar ilk taksitlerini yatırınca kaydedilir 
ler. 

2 -- Birinci devreye yalnız leyli talebe alınır. 
:-s -- - ~'!:ürıı.caat günleri : cumarteııi, pazarteııi, salı ve çar-

i:ınıbadır. (5853) 6215 

Nafıa Vekaletinden: 
Burdur ve Isparta şube hatları etüt ve aplikasyon ameli • 

yatı kapalı zarf usulile münakasaya~ıkarılmıştır. 
Münakasa 1 Teşrinievvel 1934 tarihine müsadif Pazar -

teııi günü saat 15 te Vekalet Müsteşarlık Makamında icra e
C:ilecektir. 

Taliplerin Ticaret Odası ve ehliyeti fenniye vesikaları 
ve (650) liralık muvakkat teminatlarmın Merkez ve Muhaııe • 
beciliğine yatırdığına dair olan makbuz veya Banka teminat 
mektubu ile birlikte aynı gÜn ve saatte komisyonda bulun • 
maları lazımdır. 

Bu husustaki şartname ve teferruatı (2) lira mukabilinde 
Malzeme Müdürlüğünden tedarik edilebilir. .(5586) 

Deniz Levazım Sahnalma 
Komisyonundan~ 

5983 

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

Deniz kuvvetleri ihtiyacı i çin yukarda cins ve miktarı ya• 
zılı bir kalem malzeme hizasın da gösterilen gün ve saatte ka
palı zarfla münakasaya konmuştur. isteklilerin şartnamesi· 
ni görmek üzere her gÜn ve m ünakasaya girmek için de o gün 
ve ı:aatte Kasımpaşada kain komisyona müracaatları. 

(5576) 6022 

Yükıek Muallim Mektebi 
Müdürlüğündenı 

1 - Bu sene Yüksek Muallim Mektebi Edebiyat, Tarih • 
Coğrafya, Riyaziye ve Fizik - Kimya zümrelerine lise mezunu 
45 leyli meccani talebe alınacaklır. 

2 - Mektebe girmek isteyenlerin yaşı 25 ten büyük ol· 
mamalıdır. 

3 - Talip olanlar girecekleri zümreyi tasrih eden bir İs· 
tida, sıhhat ve çiçek aşısı rapor lan, altı adet 4 - 6 büyüklüğün
de fotoğraf, hüviyet cüzdanı ve liııe şahadetnamesinin asıl· 
)arı veya mezuniyet derecelerini gösteren birer tasdikname 
ile müracaat etmelidir. 

4 - Müracaatlar cumartesi, Sah, Perşembe giinleri saat 
~4 den 18 e kadar kabul olunur. 

5 - Müracaat müddeti 4 Birinci Teşrin 934 perşembe ak 
şamına kadardır. 

6 - Talipler mürettep adedi geçtiği takdirde aralarında 
lalip oldukları zümre derslerinden ve ecnebi lisanından mü· 
ıabaka imtihanı açılacaktır. 

7 - Vekalete istida ile birinci maddede tasrih edilen zilin 
relere gİrmek için müracaat edenlerin diğer vesikalarım biran 
evvel tamamlamaları icabeder 

8 - Lüzüm görüldüğü takdirde müsabaka İmtihanı gÜnÜ 
4 Birinci Teşrin 934 tarihinden sonra ayrıca ilan edilecek
tir. (5822) 6180 

Tokat Valiliğinden: 
Umumi kütüphane ve hast<>ne binaları için laznngelen 

mefruşat mübayaa edilmek üz ere talip olanların 27 Eylül 934 
tarihine müsadif pe•şembe günü T cıkat Vilayetine gelmeleri 
ilan olunur. (5711) 6141 

FEVZiYE LiSESi iŞLETMESi .. 
Acenteleri : Karaköy Köprubat1 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzad• 1m--• Han. Tel 22740 41 __ , 
Memleketimizin en eski husuıi mektebidir va reıml mekteplere muadil olduğu tudik edilmişhr. 
Ana, ilk, Orta ve Liae kııımları Fen ye Edebiyat şubeleri vardır. Mersin Sürat yolu 
( F ayzlye mektepleri Cemiyetinin ) idaresi altında manevi bir şahsiyettir. ÇANAKKALE vapuru. 21 . 

Eylül CUMA 11 de Sirkecı rıh 
tımından kalkacak gidişte lı· 
mir, Antalya, Merain'e. Dönüt 
te bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkaleye uğraya· 
caktır. (5897) _ 

Talebesini• talim ve terbiyesiae kıskançlıkla bağlı olduğunu muvaffakıyet! ile iıpat etmiştir. 
isteyen talebe valilerine mektep tarifoameai gönderilir, 

Lise ve orta kı sım mezuniyet ikmal imtihanlarına 1 EylOlde ve sınıf ikmal imtihanlarına 22 Eyltılde mektepte başlanacaktır. 
ve kayıt içia herglin mektebe mliracaat edilebilir. Telefoa: 44039 ~ (5619] 

Niıantaşında - Tramvay Ye Şakayık caddelerinde 

Şişli Terakki Lisesi 1 NEHARil 
Trabzon Sürat 

yolu 
ANA - iLK. ORTA - LiSE KARADENİZ vapuru 2o 

Eylül PERŞEMBE 20 de G~· 
lata rıhtımından kalkacak gı· 
ditte lnebolu, Samıunı Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa• 
ya. Dönüşte bunlara ilaveteı> 
Pazar, Of, Polathaneye uğraya· 
caktır. (5898) 

L ',• o • ' ._ o o O ' • ..... •'. ' • ~ Bartın yolu 

Resmi Liselerin bütün imtiyaz ve hukukunu haiz ve Maarif VekAletince muadeleti tasdik olunmuştur. Tedrisatındaki cid
diyet ve intizamile talebenin 11hbıt ve gıdasına itinasile tanınmış olan mektebimizde kayt ve kabul muamelesine başlanmış

ilk kıtt1mrl~n irih,.rt"n trn P'f-. t li::::.nı h :lc:lar. Talebe mektebin hususi otomobil ve oıol)H~lerile na\cl,. rHHr. 1stiyenlcre t•rif-

NiLÜFER vapuru 20 Eylii~ 
PERŞEMBE 19 da Sirk~cı 
rıhtımından kalkacak mutat W 
kelelere uğrayarak Cide'ye ka• 
dar gidip dönecektir. (5899) 

Ayvalık Yolu name gönderilir. Telefon 20530 6189 
ANTALYA vapuru 19 Eylii~ 
ÇARŞAMBA 19 da SirkeC1 İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. f / 

Açık münakasası 11-9-934 j Darıcadaki kıt'atın ihtiya-
Dr. Ae KUTIEL rıhtımından kalkacaktır. <S::f 

ta de yapılan 1000 kilo Ben- 1 cı için kapalı zarfla münakasa
zine verilen iiat gali görüldü- )a konulan 220 bin kilo sama
ğünden bir hafta müddetle mü nm muayyen olan ııaatinde ta
nakasaya konulmuştur. ihale lip zuhur etmediğinden bir 
günü 24-9-934 pazartesi gÜ· hafta zarfında pazarlıkla a
nü saat 'f6 dadır. Evsaf ve şe- çık münakasa olarak 22 Eylül 
raiti görmek isteyenlerin her -::,,,,. Lumartesi &Ü?ü s~t 14 
gün ve münakasaya iştirak le yapılacaktır. Talıplerın şart 
edeceklerin belli gün ve saat- namelerini görmek üzere Dan
te teminatlarile birlikte Çor- ca Askeri Satmalma komisyo
ludaki Komisyona müracaat- nnna müracaatları. (267) 
Jarı. (274) (5905) (5847) 6201 

* * * 
Acık münakasası yapılan 

5,000 kilQ Benzine verilen 
fiat gali görüldüğünden bir 
hafta müddetle münakasaya 
konulmuştur. Münakasa gÜ• 
nü 24-9-934 pazartesi günü 
saat 16,30 dadır. Evsaf ve şe" 
raiti görmek isteyenlerin her 
gün münakasaya iştirak ede
ceklerin belli gün ve saatte te-
minatlarile birlikte Çorluda· 

ki Satmalma Komisyonuna 
müracatları. (5906) 

Samsunda b~I~nan kıtaatm 
ihtiyacı için aşağıda cins ve 
miktarları ve ihale günleri gös 
terilen 3 kalem Erzak ve saire 
münakasaya konulmuştur. Ta
lipler şeraiti öğrenmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak 
İçin muayyen günlerde ihale 
saatlerine kadar teminat mak
buzlarile Komisyona müra
caatları. (5904) (273) 
340,000 Arpa 9-10-934 salı 

ı;aat 14 te münakasası ka. 
palı 

320,000 Saman 9-10-934 salı 
sat 15 te, münakasası açık 

850,000 Odun 10-10-934 çar
şan1ba saat 14 te münakasası 

kapalı. 
~· ... 

Açık münakasası 15 Eylül 
934 cumartesi gÜnÜ yapılan 
11 ton Şekere verilen fiat ga
li görüldüğünd n bir hafta 
müddetle müna~ ~asaya konul. 
du. Münakasa rrünü 23-9-934 
pazar günü saat 15,30 dadır, 
Evsaf ve şeraiti göreceklerin 
her gün münakasaya iştirak e· 
deceklerin belli gün ve saatte' 
te~natla~yle birlikte Çorlu 
daki komısyona müracaatları. 
,(269) (5845) 6199 

.. * .. 
Kapalı zarfla münakasaaı 

15-9-934 te yapılan 350 ton 
!<ok kömürüne talip çıkmadı
gmdan pazarlığa konmuştur. 
Pazarlık 23-9-934 pazar günü 
sat 16 dadır. Evsaf ve şerai
tini görmek İsteyenlerin her 
gün pazarlığa iştirak edecekle 
rin belli gün ve saatte teminat
Jariyle birlikte Çorludaki ko
misyona müracaatları. (268) 
(5846) 6200 

••• 
Konya Merkez Kıt'atı hay-

vanl\tı için pazarlığa dökülen 
<!okuz yüz doksan bin kilo ar
pan1n pazarlığında verilen üç 
kuruş yirmi dört santim fiat 
tekrar pahalı görülmüştür. 
Tekrar pazarlığı 20-9-934 per
şembe günü saat 15 tedir. Ta
liplerin şartnamesini görecek
lerin her gün Konya satmal
ma komisyonuna müracaatları 
(266) (5848) 6202 

* * • 
Açık münakasası 15-9-934 

te yapılan 62 büyük ve 48 kü
çük ki cem'an 110 adet Soba
ya talip çıkmadığından pazar
lığa konmuştur. Pazarlık gÜ· 
nü 23-9-934 pazar günü saat 
16,30 dadır. Evsaf ve şeraiti
ni görmek isteyenlerin her 
gün pazarlığa iştirak edecekle
rin belli gün ve saatte Çorluda
ki komisyona müracaatları. 

(265) (5849) 6203 
* * * 

Bursa Garnizonu için ka-
palı zarfla alınacak olan 
(55.000) kilo koyun etinin 
münakasaııı 22-9-934 cumar
tesi günü saat 15 de Borsada 
da Fırka Satmalma Komisy0 • 

da icra kılınacaktır. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti
rak için de vaktinden evvel te
minat ve teklifnarnelerile ko
misyona müracatları. (5112) 

.. * .. 5691 

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 .... 

Adapazarmdaki Alay ihti
yacı için 155,000 kilo Un ve 
7200 kilo Sade Yağ kapalı 
zarfla 43,000 kilo Kuru Fa
sulye aleni münakasa ile 
6-10-934 cumartesi günü saat 
10 da alınmak üzere münaka
saya konmuştur. Taliplerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasasma İştirak 

Karaköy Topçular caddesi No. 3 5 
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HiLALiAHMER -
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Eıkişehir Hililiahmer merkez anbarında Etüvler ve Çama~ır 

maki~eleri 20 Evlül 934 tarlhiade aatıl~ea<Tındaa talipleri" 
mnracaatlan. - {2543) 

Haydarpaşa Lisesinden: 
Binamız dahilinde Muallim mektebine bağlı olarak açı• 

Jacak olan tatbikat ilk mektebi için talebe kayıt ve kabulü~e 
başlanmıştır. Mektep neharidir. Her gÜn müracaat olunabı• 
lir, (5866) 6216 

Afyonkarahisar Belediyesinden: 
Afyonun kızıl burun Mev künde yaptırılmakta olan fen• 

ni ve sıhhi mezarlık dahilinde yaptırılacak 4258 lira sekiz ku• 
ruş bedeli keşifli memur ve müstahdemin evi 9 Eylül 934 pa• 
zar gününden itibaren yirmi g iin müddetle ve kapalı zarf usu• 
liyle münakasaya konmuştur. lhalei kat'iyesi 30 Eylül 9~4 
pazar günü saat on beşte encümeni Belediyece icra edilecekbr• 
Talip olanların her gün dairei Belediyeyeye müracaat ederek 
bu baptaki kroki ve fenni şart namesini İsteyebilirler. Müş• 
terilerin belli gÜn ve saatte d airei belediyede hazır bulunırı3" 
lan ilan olunur. (5761) 6144 1 

lstanbul Mıntaka San'at 
Mektebi Müdürlüğündenı 

Ecnebi memleketlerde tahsil nam:ıetlik1eri Maarif Vek~· 
lc::tince tasdik edilip müsabaka imtihanına mektebimizde g~ 
recek olanlardan 20 Eylül 934 perşembe günü sabahtan nıe 
tebe gelerek hüviyetlerini isba t ve sıhhi muayenelerini yal'' 
tırrnayanlnr müsabakaya gİremiyeceklerdir. (5789) 

6177 

Haydarpaşa Liseıindenı 
bakkatlıli Mektebiınizde bakkal bulun durulmayacağından 

için beyhude müracaat edilme meri. (5867) 
6211 i • 

edeceklerin belli gün ve saat
ten evvel teklif mektuplannı 
Adapazarmda Maliye Daire
sinde Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. (236) ,(5697) 

6061 
.. * .y. 

lmzir Müstahkem Mevki 
kıtaatırun 500,000 kilo Un İh· 
tiyacı kapalı zarf usulile mü
nakasaya konmuıtur. 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 . .. . 
Tekirdağ kıtaatı İçin beheri 

ellişer ton olmak üzere altı 
partide (300) ton arpa açık 
münakasaya konulmuştur. i
hale günü 29 Eylül 934 cu
martesi günü 15 tedir. Şartna 

meyi görmek isteyenlerin.~e~ 
gün ve münakasaya iştır3 t 
edeceklerin de belli gÜn ve •~t 
te Komisyonumuza mürac~ 
ları. (190) .(5472) .~ ss .... . .. . 

lzmir Müstahkem Me"~ 
kıtaatının bir milyon dört yaı:ı 
elli sekiz bin kilo odun ihtİY3' 
kapalı zarf usulile münakas~0. 
ya konmuştur. !halesi 6-

6 934 cumartesi günü saat 1. 
da lzmir Müstahkem J\'fe"kill. 
Satınalma Komisyonunda Y 
pılacaktır. Taliplerin şartna·e 
mesini görmek için her güıı ." 
münakasasına girecekler1;. 

belli gün ve saatten evvel te 
lif mektuplarını mezkur go· 
misyona vermeleri, (238) G" 
(5698) 60; 
Umı.ımi Ne,riyat ve Yazı Jı/erİ 

Müdürü ETEM iZZET}. ş, 
Gazetecilik ve matbaacılık f. ' 


