
Umumi Meclis azalığına in 
tihap için bir çok hanımlar da 
müracaat ediyorlar.Yeni mec 
lis genç ve mütehassıs olacak. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

FlATI 5 KURUŞTUR. 

Mıntakavi itilaflar 
Büyük harpten ıonra iıtatiikonun 

llıuhafazası için yürünen yollar iki lm
llıa ayrıbr: 
. 1 - Bütün diinya devletler:inin emek· 

lıitliği ile devletler arasındaki ihtilafla
tın halli ve bu vasıta ile istatiikonun ve 
~lhun muhafazaaı milletler araaında 
~~. Parlamento kurmak gayesini iatih
_, eden Milletler Cemiyeti, harbi il
~- eden Kellogg misakı, henüz bir ne· 
~Ce vermeyen silihıızlanma konferansı 
"" cümledendir. 

liemen ıunu ıöyliyebiliriz ki ıon iki 
••ne içinde bu ıiıtem hayli zayıfla
llıııtır. Milletler Cemiyeti harpte galip 
•lan devletlerin ellerinde bir takım mil
~ •İyaıetlere alet olarak kullanılmak 
11tenilmi,, Japonyanın 1931 ıenesinde 
~ne kaqı yaptığı taarnıza mini olmak 
lçirı müe&1ir bir harekette bulunama
llıış. Esasen Amer:ikanın iıtirik etme· 
llıeıi yüzünden zayıf olan Milletler Ce
llıiyeti, ilk seneler içinde Sovyet Ruı
>anın husumetine maruz kalmıı. Niha· 
)et Japonya ve Almanyanın da çekil • 
lııeı. •ile beynelmilel emekbirliği ile sul· 

un muhafazası ıiyaıeti çok :zayıfla : 
llıııtır. 

2 - Diğer taraftan buna mukabil, 
~vletler araımda mıntakavi itilaflarla 
1ıılhun muhafazası yolu gittikçe kuv • 
~et hulmuıtur. 
. Bu ikinc.İ siyaset yolunun müeıı~

" Fransadır. Fransa bir taraftan emnı· 
l"etini Milletler Cemiyeti ıibi beyne! • 
llıilel parlamentoda ararken, diğer ta· 
>aftan daha realist bir zihniyetle yol
~ kendi yoluna, siyasi hedefleri kendi 
'')asi hedefine uygun olan devletlerle 
lıusu•i ittifaklar aktetmifti. 

Filhakika Fransa ıibi siyasi alaka· 
" &eni:ı olan bir memleket için Avrupa 
ltıı;,. mikyasında kombinezonlar yap· 
ııı.ı, mümkündür. 

Ancak mıntakavi itilaflara en İyi 
illi.al Küçük itilaf devletler:i arasmdalö 
"nla:ınıadır. Avusturya Macaristan İm· 
~•atorluğunu aralarında taksim eden 
~ devlet tarafından yapılan bu kom • 
..,,•zon, münkariz imparatorluğun tek
"-r ihyasına mini olmak makıadile J'a• 
;tlonııtı. lıtatükonun muhafazası gibi 
tanıız harici ıiyasetinin ana hattına 

'r&un bir siyaset takip ettiği için K~
~k itilaf kombinezonu, bu devletın 
""Yük yardımına mazhar oldu. Ancak 
l(üçük itilafın menfaati Franıanm 
ııı.,nfaatine uygun olmadığı zamanlar· 
da da Küçiik itilaf tarafından istiklal 
tÖ&teriJdi. Küçük itilaf mukavelesi, 
te.;en yılın Şubat ayındanberi , alaka· 
da; devletler arasında daha ziyade te
~üt temin edecek şekilde takviye e· 
llihrüştir. Şimdi Küçük itilaf harici 
:"ünasebetler noktaıından tek bir dev
~ •aziyetine geçmiı bulunuyor • . . . 

l'.tıntakavi kombinezonların ikincı 
lııiıali Balkan devletleri arasında ıe • 
Sttı ıene imzalanan miıaktır. Balkan 
lııisakmı 'diğer mukavelelerden ayıran 
~iyetli hususiyet !udur ki bu m~
...,,ele her hangi bir endiıeden dog• 
llıııdığı ıibi hiç bir devlete matuf ta 
~iildir. B.tlkan milletleri tarihten al· 
~arı acı derı karpsmda mev~~t .h.u· 
~"llar1 muhafaza etmeğİ ve bınbırıle 
I)~ komıu gibi ıeçinmeyi taahhüt et
~lerdir. Bu mi.ak ıeçen haft":. mu~
~Orn ismet Pa§&Dln lzmirde .. •oyledı· 
~ ıihi, Şarkta sulhun ve muaaleme
liıı hüyük zımanıdır. .. 
, Şimdi küçiik devletler ar":sın~a .u: 

f'cü bir mıotakavi miıak ak1;i bild~~·
r..!?'· Geçen hafta Riıa ıehnnde UÇ 
~k memleketi ar":sında dokuz mad
""lilt bir mukavele :ımzalanmı§tır. Es· 
!<ıo.Ya Latvya ve Lituanya eıki Çarlık 
ıı...; •• ~torluğunun ankazı üıtünde ku
~ ... üç cumhuriyettir. Ş!n'al~e bu!u; 
~ Eıtonya'nm nüfusu bır milyon, iki 
• q hin ortada bulunan Latvya nın 
~be.~ , L" ' ~qıu iki milyon, cenupta ıtuanya· 
~ niifusu da iki buçuk milyondur. 
-- trıernleketlerin yalnız üçün.cüıü?e 
~yadan alınan Meme! ıehn veril
~ir. 
...._'-ıtık havzaH uzun müddet Avru
;.._"'1111 en istikrarsız ve ıulh noktasın· 
~ en tehlikeli bir mıntakası olmakta 
~ etmittir• En tehlikeli vaziyet, 
ı.:·11"1lya ile Lehiıtan araunda sene· 
~ süren Vilna tehri ihtilafı idi. Es
\i· Lituanya devletinin payıtahtı olan 
~ harpten sonra bu devletin hu
~ _,., içine alınırut iken, Lehli cen!• 
~ 2:elikovıki tarafından yapılan bır 
oliı "ô.kİ ile ıehir Lehiıtana ilhak e· 
~ltliı ve devletler de 1923 ıenesi~de 
İlıt:ı';'!>ri vakii tarumıılardır. Bu Viln~ 
lj "<>tı tarki Avruparun en hassas bır 
~'-l nuelesi halinde bugiine kadar 

IUıı edip ıelmiıtir. 
#,ı.._ Q;,. taraftan Rusya, diğer taraftan 
ı...~.._,,Ya ve L .. histan arasına sıkıııp 
~ Baltık memleketleri zaman za
t.."-'. ~~alarmda bir itilaf .imzal~a 
~us ebniılene de Lituanya il~ 
'il •tan araoındaki had ihtilaf dolayı
t,, t ı.,. teıehbüı muvaffak olamamı~
~ 1922 ıeneıinde F enlandiyayı da ı· 
~.alan bir kombinezon, bilahara Fen· 
1-tı ~Yanın Almanyadan çekinmeoi do· 
~ t'" ıuya düşmüıtü. 1923 senesin
~ •tonya ile Latvya, Lituanya'yı 
liil. '4.afa bırakarak aralarında bir güm· 

1ı."'"·kavelesi imzalamıılardı. 
,,. 1ınanyada Hitler'in i! başına geç· 
' ~ Baltık memleketlerinin tarihinde 
~d "ni hir dönüm noktaaı olmak la
'ı •r, Biı· defa Sovyet Rusyanın bu 
~ttlerıe olan nıünasebetleri yeni bir 
~ııı:Yo. girdi. Sonra Almanyanın Lehis
~l anlaşmasının arkasında Baltık 
'••ıe~ke~1erine karş1 bir tecaviiz emeli 
~ ldı. Bu mıntakada utatükonun 
'~~asına taraftar olarnk meydana 

''"Y•, bir Şark Lokarnotıunun 
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Şark demiryollarıda ten
zilat yapmayı kabul etti 

Edirneye 1 inci yerde 8 liraya gidip gelinecek, 
Ban1iyo hattında da fiatlar otobüs fiatı olacak 

Ali B. in dünkü tetkikleri 
Nafıa vekili Ali Bey, 

dün sabah ıaat 10,30 
da Şark Demiryollan 
.idaresine gelerek bir 
müddet meşgul olmuı, 
ve tetkiklerde bulun • 
muştur. 

Ali Bey evvela 
Şark Demiryolları na -
fia baımüfettişi Faik 
Beyle bir müddet gö • 
rü~mÜ§, ıirketin mua • 
meJitr, tarifelerin va • 
ziyeti ve la..İr huauaat 
etrafında izahat almıt
tır. 

Nafıa vekilimiz, da
ha aonra refakatinde 

Ali Bey Şark fimendiler leri umumi müdürü M. 

lıaımüfettit Faik Bey bulunduğu 
halde, tirket • direktörü M. Paskal'ı 
zjyaret etmi! ve kendiıile ıirkete mü
teallik iıler etrafında ıöriipnüıtür. 
Bu esnada , umumi ki.tip Kenan Bey
le, inıaat dairesi reisi M. Kriıi ve ha-

Paakala ve da ediyor 
reket daireıi reisi M. Antonıari de 
hazır bulunmutlardır. 

Şark Demiryolları tarileai 
indiriliyor 

Bir aaat kadar ıüren bu• görüşme 
(Devamı 6 ıncr sahifede) 

Fatih belediye claireainıle İntihap encümeni dün çalıJmaya başladı 

Şehir meclisinde epeyce 
ayıklama yapılacak 

ihtiyar azanın yeni seçimden ümitleri
ni kestikleri anlaşılıyor 

Aza olmak için kadınlardan bir hayb 
müracaat edenler var 

Belediye intihabat hazırlıklan clevıım 
etmektedir. intihap encümenler:i delter
Jer:in tetkikine devam etmektedirler. Def 
terlerin aolaya konma11 önümüzdeki 

hafta İçinde mümkün olabilecektir. Bü
tün memlekette intihap günü (10) te§l'İ
nievvel olarak taayyün etmittir. lntiha-

(Devamı 6 ıncı sahitecıe) 

İktisat Vekili 
Edirneye gitti 
lı Bankasının 48 inci 

ıubesi açıldı 

Vekil Bey Trakyanın 
iktiıadi vaziye-

tini de tetkik edecek 

iktisat vekiline rela1-t eden zevattan 
Muammer ve Şakir Beyler 

Bir müddettenberi ıehrimizde bulu
nan lktiıat Vekili Celal hey refakatle
rinde lı Bankaıı umumi müdür vekili 
Muammer bey bulunduğu halde dün ak
ıamki konvansiyonelle Edirneye gitmİ§· 
!erdir. Celal bey Sirkeci gannda iktiıadi 
mahafile menıup zevat ve iş Bankası 
erkan ve memurjni tarafından uğur]an
mııtır. Ayni trenle Edirne mebusu Şa
kir bey ve Türkofisi reisi Kurt oğlu Fa
ik, iç ticaret umumi müdürii fsmai] Hak
kı beylerde Edimeye hareket ebniıler
dir • 

iktisat Vekili Celal bey ve ıiden he. 
yet iı bankasının memlekete yeni bir he
diyesi olarak Edirnede kurulan, banka
nın 48 inci ıubeıinin kü§Bt resminde 
hazır bulunacaklaNlır. Vekil bey hu kü
!•t resmini bizzat yapacaklardır. Vekil 
bey bu münasebetle bir de nutuk ıöyJi. 
yeceklerdir • 

Vekil bey ve refakatlerindeki zevat bu 
seyahat ve•ilesile Trakyanm iktisadi va
ziyeti üzer:inde bir tetkik yapacaklardır. 
Edirnedeki küşat resminden sonra Celal 
bey ve refakatlerindeki %evat otomobille 
Alpulluya gidecekler ve şeker fabrika.si
le pancar ekim sahasını gezeceklerdir. 

iktisat vekili bey refakatlerindeki ze.. 
vat cumartesi ıünü şehrimize dönecek
lerdir. 

Hukuk fakültesi 
Dekanlığı 

--o-

Sıddık Sami Bey 
dekan oldu 

Profesör Tahir beyin i•tifa11 ile açı
lan hukuk fakültesi dekanlığına rektör
lüğün inhası üzeftn.
hukuk fakültesi idare 
hukuku ordinaryüs 
profesörü Sıddık Sa· 
mi beyin tayini ten
sip edilmi:ıtir. Key· 
fiyet dün akşam tel
grafla, Ankaradan Ü· 
niversiteye bildiri! • 
mittir. 

Yeni dekan Sıddık 
Sami bey hukuk fa
kültesini birincilik • 
le bitirdikten son
ra hükiimet hesabı- · 
na Avrupaya tabsile Sıddık Sami B. 
gönderilmiı ve Sor-
bonda tahsilini ilana! ettikten sonr;:ı 
memlekete avdet ederek miilkiye mek
tebinde uzun müddet profesörlük yap• 
mıt ve son teıkilit münasebetile de Ü· 
niverıite kadrosuna alnurut değerli bir 
hukukçumuzdur. Srddrk Sami bey lıu
kuk ordinaryosu profesörleri arasında 
en ıenç profesördür. 

M. Maksimos 
Selinikte 

Cenevrede bulunmak üzere 
bu hafta hareket edecek 

ATINA, 4 (Milliyet) - Selanikten bil 
diriliyor: Paristen avdet eden hariciye 
nazın M. Maksimos bu aktam §ehrimize 
uğramııtır. M. Maksimos gazetecilere be
yanatında Fransız su şehirlerinde tedavi -
den avdet etmekte olduğunu ve milletler 
cemiyeti toplantısında hazır bulunmak Ü· 
zere hafta içinde Cenevreye ıideceğini 

Alp dallarının eteğinde lnnsbruck fehri - Yazıaı 4' üncü sahifede - bildirmittir. .•....... ,,.,, •.........• 
ak . . eki" . • ' .. ' ' .. ' '' .... ' ' '' '' .. ' ' '' ' .... "'' ' ... o ' ' .... ' ' ' '' .... ' ...... ' ............ ' .................... ' .... .. 

tım t ıf ett~ .. Teklif Almanya ta- , - Baltık havzaıuım vaziyetini teı- nazırları zaman zaman toplanacaklar. 
r~ından reddedılınce , fÜpheler büahü- bit eden sulh muahedeler:inin iatihdaf Münavebe ile bir hariciye nazırı diğer 
tun artlı • t•=·· Lehi 1 Al de 1 1 · d ·ı d---b' H · • G 1 d b' F e ugı gaye, stan a manyayı dai- v et erı e temaı e """"'ur. arıcı 
, eçen ~r e 1~ ransız gazeteıi, ma ihtilaf halinde bulundurmaktı. Me- temsil müşterek olacaktır. Bu yeni 
tlda_?Ya ılel L~~~tan dirasın~a. İmza· ıela denize mahreci olsun diye, Kori- kombinezonun Küçük hilaf mukavele--
an ııp ısnır ~ ~ ıa e 1• e~ ıızli muka- dor Lehistana ~erildi. Halbuki Lehis- oini nümune olarak aldığı anlaşıbyor. 
vele~~n ";,.eth·':ıı neş0ettı.. u km~kdavele- tana Meme! verilebilirdi. Koridor da Oç Baltık memleketi arasındaki bu 
ye gore e 1 an ançıg on orunu Almanyaya kalırdı • kil et 
Almanyaya terkediyor. Buna mukabil Acab b .. 1 • . k d Al itilaf büyük bir maddı kuvvet tdeş 

1 
. • 

d . 1 a u soz enn ar asın a • . ebili" Ç"nk"' uç" küçük ev etin 
Baltık havzasın an arazı a ıyor. Bu- man a il L h. daki • mıy r. u u . 

d .k ld • al" Y e e ıatan arasın yenı an- .. f it milyonu bile bulmuyor. Fa-
nun ne erece mevsu o ugu m um laımanm mi.nası mı okunmalı? Haki nu uıu a ı Ih .. al t 
olmamakla beraber, her halde Baltık kat ne merkezde olursa olsun her hal: kat he~. ~~deb. su ve. mkus emole d ~a-

l k 1 · d d' d t d . . • mına buyuk ır manevı azanç ugu-mem e et erın e en ışe uyan ırmış ır. e yeıu vazıyetıin doğurduğu endişe .. oktur Kim bilir belki de 
Almanyada iken, Lehistanla Alman- karşmnda olacaktır ki timdi ür Baltık na !uphe Y . b: k L ka , 

d k. ·· eh 1 · b" • ah d · • bu daha geru' ır Şar o mo sunun ya arası~ '.' ı ~u~as c~ ~rı ıze ız evletı anlaımı§ bulunuyorlar. Ver:ilen .. ' . • kil d k • 
eden ~alilııyetlı bır harmye memuru haberlere göre, üç devletin harici siya- nuvesını teı e ece tır • 
demişti kiı &etine i•tikamet vermek öçin hariciycf Ahmet ŞOKRO 

İsviçre Sovyetlerin Milletler 
cemiyetine girmesine muarız 
bir vaziyet alıyor. İngilizler 
bu vaziyeti beğenmiyorlar. 

Tel • { Müdür: 24318, Yaaı iıleri müdürii ı 24319. 
• idare ,.. Matbaa : 24310. 

Yeni iktısadi ve sınai bir 
çok tedbirler alınıyor 

Bir boya santralı vücuda getirilmesi de 
- yeni tedbirler arasındadır 

Kurtoğlu Faik ve Recai Beyler 
iktisat Vekili Celil beyle beraber !eb• 

rimize gelen sanayi umum müdürü Re
cai ve küçük sanatlar müdürü Saffet 
beyler vekil beyden aldıklan direktif Ü• 
zerine memleket sanayi evlerinin mühim 
bir kısmını alan !ehriınizde aanayi itle
rimiz bakında ıeniı bir tetkik yapmağa 
batlamıılardr. lki aya yakın bir zaman 
devam eden bu tetkik neticelenıniıtir. 

Netice 
Aldığımu malumata nazaran sanayi 

müdürü umumisi ve küçük sanatlar mü
dürü beyin tetkikleri memlekette bir re
fah vasıtası olaı·ak kabul edilen sanayii
mizin düzgün bir yolda ve mütevazin 
J>ir tekilde inkişaf etmekte olduğunu 
.ıöstermiştir. Her sanat şubesinde bir 
terakki olduğu müıahade edilmiştir. Bıı 
terakki sadece kemiyette değil keyfiyet-
te de ıöriilmüıtür. 1 

Bir boya aantralı 
Tetkik edilen meseleler meyanında bo· 

ya meselesi vardır.Memleketimizde bir bo 
ya aantralı bulunmamasından dolayı i .. 
pekli kumaıların ekıerisinin hariç mem
leketlerde boyatılması zarureti basıl ol· 
maktadır. ipekli kumaş fabrikatorları 
bu huıusta iktisat Vekili Celal Beye 
bir müracaatta bulunmuşlardır. 

Yapılan tetkikler memlekette. bi~. bo
ya santralının kurulmasını zarun ıoıter· 

mittir. 
Mevaclclı iptidaiye me•eleai 

Bir kısnn aanayiciler mevadı iptidaiye 
nin ve lrumat yapmakta kullanılan ma
kine ve kalıpların gümrükten vaktinde 
çıkmadığından ve çıktığı zaman da mo
dası ıeçtiğinden tikayet etmitlerdir. Bir 
tarahan gümrükler vekaleti nezdinde 
teıebbüaat yapılarak diğer cihetten lk
tiaat Vekaletinin aldığı tedbirlerle bu
nun önüne aeç.ilmiıtir. 

Türkolia reiai Faik Kurtoğlu ve 
sanayi umum müdürü Recai B. ler 

Konaolicle efya 
Bu meyanda muahedelerle bağlatıl

mıı ve Konsolide bulunan eşyanın piya· 
sa Üzerindeki tesirleri tetkik edilmiş ve 
aanayicilerle temaslar yapılmıştır. Bu 
ıekillerde sanayi üzerine fena teıirler ya 
panların izalesine çabıılacaktJr , 

Amele adedi 
Bir kısım imalithanelerin ıraziyeti tet

kik edilirken amele adedinin dokuzdan 
yukarı çıkarılmadığı görülmüıtür. Bu
nun muamele vergisinin on ameleden 
sonra üzde verıi koymasının bir netice
si olduğu anlaıılmııtır. Bu fakat ehem
miyetli mesele nazari dikkate alınacak ve 
imalathanelerin büyüyerek fabr:ika olma•• 
nm önüne geçen bu sebep İzale edile
cektir • 

Ticaretimizin inkişafı için de 
tedbirler alınıyor 

Bir müddettenberi şehr:imizde bulu
nan Tiirkofisi reisi Faik Kurt oğlu bey 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dil savaşı 

Kurultaylar çok mühim 
neticeler elde etmişlerdir 
Yarın memleketlerine dönecek olan 

Sovyet bilginleri 
müsbet yoldan gidildiğini söylüyorlar 

Dil kurultayına iıtirak etmek üzere 
tehrimize ıelıniı olan Sovyet ilimler:in
den profesör Samoiloviç ile profesör 
Metçanİnof yarın limanımızdan hareket 
edecek olan Çiçer:in vapurile Ödeıaya gi• 
deceklerdir. Dün profesör Samoiloviç'i 
Sovyet konıoloıhaneıinde :ziyaret ederek 
dil kurultayında elde edilen netkeler ve 
dil meseleleri hakkındaki mütalealarını 
sorduk. Profoeıör bize ıu beyanatta bu
lundu: 

- Kurultay için hazırlanan tezler iki 
kısnndan ibaretti. Biri nazari tezler, diğe
ri dil inkılabına dair olan tezlerdi. Birin• 
:i dil kurultayına iıtirak etmemiı oldu
ğum için, orada okunan tezlerden, neı
redilen zabıt.lar vasıtasile haberdar ol
dımı. Birinci kurultayda da lisaniyat na• 
zar:İyatma ait bir kaç mühim tez ıör-
diim. ikinci kurultay ıösterdi ki, nazari Dr. M. Samoiloııiç 
liaaniyatta Türk bilıinler:i iki sene zar· Jiıaniyata ait olan kararlarının memleke-
fmda çok çalıımıılar ve pek çok ileriye timi:zde alaka ve teveccühle kar§ılanacn-
ıitmiılerdir. ikinci kurultayda okunan ğını, emniyetle &Öyliyebiliriz. 
nazari tezlere dair kabul edilen kararlar Dil inkılabına ait olarak Türk dili tet-
Tiirl< dilinin diğer dünya diller:i arasın· kik cemiyetinin mesaisi ve ikinci kurulta-
claki mevkiini kat'i ve doğru olarak gÖs· yın buna dair olan kararları, Türkiyenin 
termiştir. Biz memelketimize dönünce eli! inkılabında eriıtiği büyiik muvaffaki-
ikinci kurultayda kabul edilen mühim ka- yetleri gösteımektedir. Kurultayın verdi-
rarlar hakkında ulum akademisi umumi d b" .. · · ği kararları tatbik hususun a, utun nr.ı-
toplantııına ve ilmi enstitülerımıze ra· aitim ve edipler ciddi ıurette çalıp.rak 
parlar vereceğiz. Diğer taraftan, bu ka- Türk dili tetkik cenıôyetine yardım etme-
rarlan mecmualar ve gazeteler vasıtasi-
Je meml' eketimizde Jiaaniyat meoelelerile lidirler. ' _ Lisanı maddelettirmek ve yabancı 
alakadar olan muallim ve edipler zümre· 6 hif d ) 

b 'ld" .. iki · k ı · (Devamı ıncı sa e e sine ı ırecegız. ncı uru tayın nazarı 

1'111111111111111111111111111111 uııuıuuııııuuıuwıuııwıu11111111wnuwuımmuuııııını \ 

§ Göro,ıar : 

_ T_,.,• _,,!!,!,bay eni - Alpul!~. coNDoz i 
Babaeaki yazacak yerele yan- 1 'delerincle, aokaklarıncla ne bir:; 

lıflıkla Babayeni yazdım sanma- tutam tezek, ne bir dilim karpuz e 
yınız. Bilerek, özenerek Babaye· kabuğu yok. Bu güzel, temiz, ye-ii 
ni eledim. Çünkü ona eakiliği. ııi caclcleciklercle çorapla gezebi-§ 
iaterse eakiden kalma ofsun - lirsiniz. ~ 
hiç yarafhrmaclım. O ne temiz, Babaeski'cle ne yana baksa-
0 ne güzel, 0 ne cana yakın kıua- nız gözünüze bir yenilik, bir par·İİ 
baymış öyle .• bayıldım doğrusu. laklık, bir şimdi nlmu~luk çarpı- 5 
Halkı da öyle. yor. En eski yapılarında bile ran-ı 

Dört yanı köylerle çevrili oldu- ki biraz önceden tcmi:zlenmişlik, 
ğu için pazar yerlerine geleni boyanmış/ık, bakılmış/ık v?r. • _ 

~ icleni arabalısı binekliai çok. Mektebi yeni, m.ahlelı yenı, lii! 
S ıakat ~yİ ve bilerek açılmış cad- (Devamı 6 ıncı sahıledc) = 
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fft:LE3\J 
Çetin mücadele 

- Balkan notları -
Bugün CU1114Ttui idi. Balkan oyun

ı 'f"'•n ikinci günü. ilk günü Yunan
ı ara 15 puvan yaklafmq olan Yu -
f;'•lavlar bugün onlan yakalayacak
h rını •öylüyorlar, Yunanlılar da da
ıd~! 5 puvan /ark kazanacaklarını 

IQ ediyorlardı. 
. Bu ikinci gün, Balkan oyunlan i

ftıı Lir #ıayret günü oldu. Anlata -
l'ını : 

d Evue/ıi 200 metre düz. lıofUya bu
ı·'" iııirıik eden Semih ve Mehmet A
/. fin~/e kalamadılar. Yani her biri 
"'~' aerUinin üçüncüaünden daha 
~Ye kaldı. Semih bu koıuyu 24 4/5 

. 'Yede, Mehmet Ali iae 25 1 /5 •a
~'Y•de koıtu. Bu çocuklar 'fıayat/a
İ!""" bu kadar ajır lwfmuı değildi
..: Daha bu mevııim baflnda Semih 

'Uf Yunan lıofUCUSu ve Balkan 
t::"'İyonu Lambru'yu latanbulda ııeç-
20 l'ibi ayni adamı Mehmet Ali de 

Q metrede ııeçmipi. Semihin koıa
~aaı biz.im için beklenmedik bir 
b ••e değildi. Çünkü bu çocuğun ae/P•iz. olarak Ruııyaya ııitmf!!ııi, ora
q lıcıitalarca ge;z;mesi ve ( Zagrep) 

~ le/irken de on gün yolda kalmaaı 
~""'< olanca kudretini bitinniffi. Fa-
l ııt Mehmet Ali böyle değildi. En iyi 
~'["unda idi. Yorgun değildi ve yo-
' ""'8an diye, onu yalnız. 200 met
~'Ye Mılılamı,ıık. Halbuki ııeçen se
l'~ l 00 , 200 ve 400 kopnuffu. Bü
h"" bunlara rağmen 25 saniyeden da
lıq 117.Qn süren bir z.amanda koıma-
' •ade bui değil Yunanlıları da hay
'!• düıürdü. Ben bunu takımm umu
~ ltıynıetindeki dü,üklükten mütevel
t "1aneviyat Jnnklığına atfediyorum. 

Celelim umumi va;z;İyete: ı 
,.._s~ birçok yanılarda (Plılae = 
, ""'e) olamayıfll'I"' Yugoalavlara ya
Gdı. Ve bu suretledir ki Ywıanlıla
"ııte/ıd· il O •- - - - .. 
11 .:. it ett er. yunuı..-rn açuncu gu· 
..," llclziyetin ne olacağı bilinemez; am
}' Q her halde ikinci günkü va~yet 
}'""anlılar için tehlikelidir. Çünkü 
., "flos/avlann Yunanlı/an yakalama -

•çi,. ancak 4 sayı farlı var. 
iı ikinci gÜn yapılan az.un atlama
t 6,a5 ile (Kalay) isminde bir Yu
~ .. ı,,vyalı ka;z;andı. Arkadan bir Yu
ı,,~lı, onunlarkanndan gene Yugos
r:,,"I. Bu yarlfU aoktuğumu;z; Tevfik an-

" 6,06 metre atlayabildi. 
l>iiıünün ki Tevfik bu mev•im ., •• 

~"da Fener stadrnda Yunanlılarla 
1 Pılan miiaabakalarda 6,75 atlanuş
::ı· Ceçen sene Atinada 6,67 ile ü-

"cii olmuıtu. Eğer bu meusim bu 
~tıiu idman altında bulundurmak 
~""1kün olsaydı. 6,75 metreye daha 
/.qı,~antim ilıiv<ısi mümkün olacaktı. 
~ ın maalesef bir takım z.orlu se
b·l>!er dolayısile idman edemediği ıri
~ ~evaim bafuıdalıi lormıinu da kay-

lı. 

~ Sooo metrede ff!tin bir mücadele
}'•" ıonra çugİ.fine pek yakın olan 
~ Qgo•lavya ka;z;andı fakat Yunanlı 'q l>ef •antim gf!rİııinde idi. Uçüncü si l>ir Yunanlı idi. Zaman 16 dakika 
'i ~ •aniye. Bi;z;im küçücük ~"?ha -
, ~ mutedil bir kofUyla beşıncı ola
~Q~ l>ize iki sayı getirdi. Gülle atma
~ Q Çok tükür biraz; yÜZ.ÜmÜz; pldö. 
.;:.ı.'>t onda da istedijjimi;z; dereceleri 
PanıaJılı. 

~tı müsabakada birincilik ve ikin
ıa 

1 
İ Yugodavlar aldılar. Uçüncü 

,~· ~ metre ile irfan geldi. Dördü_n
\1 ll>ır Romen idi. J 3,03 metre ı/e 
~ 'Yıi beşinci oldu. Altıncı bir 1'.u: 
t'::;.lı İdi. Böylece bu müsabakada ıkı 
lcı;'P nıüsabıkımı;z; bulundu. Yugoslav
!~ bu )müsabaka ile Y '!na.n-
~İI Ü;z;erİne J O sayı bandır-
..... ,. Mesafe 14,22 metre. 200 
~;e kOfuyu umumun hayreti ara -
~ ~ Q Yunanlılar kaybettiler birinci 
Ol,j Oalav,. ikinci ve üçüncü Yunanlı 

"· Zaman 23,2 saniye. 
~ fOo metre m4niada bizim esaslı 
~Ofucumuz. yoktu. Finale kalmak 
~İrıde değildik. Ve öyle oldu. Mü
~i~ itayı marul Yunanlı rt r ı •• 
ı.t· 1tt kaz.andı. ikinci d• bir Yunanlı 
Ss~ (Jrüncü Y ııııoslav geldi. Vakit 
~aniye. (Bu bir yeni Balkan re-

Ur) -
'İıı ~Qlkan bayrağında Yunanlılar bi
~;ı, Yugoslavlar ikinci, Romenler 
~~"•ü oldular. Biz; be§inci olduk. 
> ı ı,ii bu yarıf 800 l- 400 + 200 

il~ .reklinde koıulur. 
"ıof l>:ını Uf! Ötedenberİ 800 V• 400 
ltq '• ltOfUlar zayıf yerimizdir. Bu 
l ~I~ birinci gelen Yunan talrımı 
'"'"" 23,8 ile yeni bir Balkan re-

Yapfı. 

\-.. ~ Q"flaruı ikinci günü Yuııoslav -
>ltıı • Yunanlılar 2 birincililı aldılar. 
ı. b~"Llann aldığı her iki birincilik t ~ni rekordur. 
'-ıı '"'di Balkan oyunlanndalıi mil -s;• ilt; grupa ayrıldılta. Birinci VUP 
~~~en Yunanlılarla Yugoslav -
~~ iltinc; VUP ise bUimle Bulgarlar. 
~ Q kalan Romenleri rahatsız; eden 
..... ~Onlar üçüncülük mevkiind~n 
"-iı b Sonuncu olan Arnavutlar ~~e 
1' 1 •kledikleri yok. Bakınız. bugun-
0 l'';" va:siyetine: 

&, t·?Qn 94, Yugoslav 90, Romen 
c:•k 21, Bulgar 17, Arnavut 6. 

~t I Çerı seneye na;z;aran ;z;ayılla -
. ~,:1 q'l'I Rornen taklmtnı bu .sene. iri 
'tı.ı Q""''" Lir takımla geçmek bız.ım 
liıQ~: ırfizel bir f1rsat idi. Fırsattan 

; '}' •mkıinını ha;z;ırlayamadık. 

1_Q f "nanlılarla Yugo•lavlar arasın -
':! q:"Yı olduğu gibi bi;z;imle Bulgar
.. Q/ Q••nda da 4 sayı var. Onlar bu 

'> '}' ,:Yİ üçüncü gün 61nkla atlama 
~ı,,, ~"". diski miisabakalannda ka
~~ "• '."• geçeceklerini umuyorlar. 
ı,~cli, tıç adım ve 4Xl 00 de onlara 
~~eceğimizi sanıyoruz:. Bakalım 

1 
'1Qs·I belirecek? 1i---

0 
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ll~~llıdullah Suphi Bey 
~ dij~ .... ~• elçimiz Hmdullah Suphi 

•t;,.. ~ "-<>stence tarikile Bükreşe git-
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Ş EH 1 R HABERLERi 1 

EKONOMi Mahkemeler 
Fiat işinde 
Anlaşılamadı 

Afyon karteli ile yapılan 
müzakerelerin sonu 

Rumeli hanı cinayeti dün 
ağırcezada neticelendi 

Beynelmilel afyon Karteli ile Türk -
Yug...!av afyon büroou nMl\m& uyuytu
rucu maddeler )nhösan umumi müdürü 
Ali Sami bey arasında Pariste cereyan e
den müzakerat neticelenmiştir. Ali Sami 
bey bu hafta içinde ıehrimize dGnrnüş 
olacakt1r. 

Sokrat idama mahkum edildi. Fakat yaşı küçük 
olduğundan ve cezasının bir kısmı af. 

fa tabi bulunduğundan 19 sene hapis yatacak 

Aldığımız malumata nazaran PaıUteki 
müzakerat-ticesinde h.,.. ne kadar Kar
telin Türk ve Yugoslav afyonlarını al
mau kıu-arl"JIDIŞ iae de fiat hususuııd.~ 
bir anlapnaya varılamamııtır. Müzakera
ta kanunusanide devam edilecektir. Pa
ria müzakenbrun neticesi bu olmakla 
beraber alakadar mııd>afilde nikbinlilde 
karJrlanmaktadır. 

Bunclan abn 21 ay ~ Beyoğlunda at elmİf •e katil olmadığını aöyleıniı
Rumeli hanında bir cinayet oJmut. An- tir. Esaaen bu iddia kavli mücerrette 
tonya isminde ihtiyar bir kaclm Yunanis- kahnıt olduğu için Arap Mahmut efen· 
tıuıdaki oğlu Y OO'gİ tarafından kendisini dinin katil olduğuna dair bir kanaat 
ziyarete ııönclerilen iki kardet taralın<.aıı hiaıl olmuı değildir. Adliye tahkikatı 
öldürülmüı;tü. Bir tanesi Yunanistana ka neticesinde katlin Musa tarafından ika 
çan bu karcleı;lerden diğeri 1 stanbulda edilmit olduğuna dair bazı deliller bu
tutulmut ve ağır cezaya verilmişti. lrtau- lunınllf ve Musa efendi tevkif edilmit
bulda muhakemesi cereyan eden S<ııkrat tir. Arap Mahmut efendi hakkında ta
hakkındaki karar dün verilmiştir. kibat yapılmıt ve resmen katillik aıfa

Yani hakkındaki muhakeme Yunanis: tı isnat edilmit değildir. Bu cihetin tav

Men~e ~ehadetnamesi için tanda devam etmektedir. Ve Yunan adli- zihini lüzumlu gördük. 
yesi bu hadioe hakkında lotanbul adliye
sinin yapbğı tahkikat evrakının bir sure· 
tini istemiı, bu suretler ayn ayn tasdik 
edilerek hariciye vekaleti vuıtaaile Yu
nan malıkem<»ine gön<lerilmiştir. 

Bazı memleketlerle akteıliJen ticaret 
anlaımalarına ait emirler ticaret odalan
na vaktile gelmediğinden bu memleket· 
ia-e ihracat yapacak ihracatçılarmuza 
mente tahadetnamesi verilememektedir. 

ihracat tacirlerinin müracaatı üzerine 
bundan &<>ma bu vaziyete meydan veril
menıek ÜZet'e tertibat alınmıJbr. 

Soğuk havı depo l arı maselesi 

Dünkü muhakemede ;ddia makamını 
işgal eden Salim bey Sokrat hakkındaki 
iddia&mı aert etmi.ı;tir. iddiasında Ma
dam Antonyanın ölümünü tasvir eden 
Salim bey hülô.sa ol..n.k demiştir ki: 
-Madam Antonyayı oğlundan mo:k

Aldsğımız maJUmata göre ticaret oda- tup getirmek veailesile tanıyan ve evıne 
11mm uzun müddettenheri tetkik etm<kte gidip gelmeğe baıhyan bu iki kardet~ 
olduğu ıoğuk hava depolan meselesi bu- 1 Yani ile Scl<rat m üteaddit z;yaretlerı 
gün oda meclMinin yapacağı içtimada ruz esnasında Madam Antonyarun parası 
name harki olarak göriişülecek~ir. olduğunu anlamışlar ve kendisini öl-

it 1 1 •t•· l"t dürmeğe karar vermişlerdir. . 
i ya i man 1 ııi a I Yine bir gün vuku bulan ziyr.retlenn-

ltalyan reami gazeteoi l'arafınılan de Madam Antonya kendilerine kahve 
derhal tatbik edilmek üzre neşredilen bir pişirirken, arkadan sopa ile kafas~na 
kararname mucibince, Alman ithalitı, vurup sersemlebnitler, .sonra mendılJe 
kıymeti ne oluna olsun, milli kambiyo ağzını kapamıılar, daha aonra da telle 
enstitüsünden satın alınacak Alman boğmuşlardır. 
markı ile ödenecektir. Başka türlü tedi- Vakayı bütün fecaatile ve en. hurda 
ye memnudur. teferrüatına kadar nakleden Sa~.'m h~y 

· katillerden Yaninin vakayı mute: kip 
Bın leylikler Yunaniıtana kaçtığını ve Sokratın da 

Borsa ve Osmanlı Bankası komiser· bir gün gazinoda gazete okur~en bu 
Jiğônden: Romanya Milli Bankasının vakaya ait taf&ilatı ve katillerın Y~
bir iliı.runa göre, (Bin) Leylik mavi renk- )andığı haberini göriip heyec~na d~ 

tüğünü, bu heyecanı ile ke~.~ kendıs~· 
Jj evrakı nakdiyenin tedavülden çekil- ni ele verdiğini söylemiş, C~ ".e au-
me müddeti 31 Temmuz 1934 tarihin- but delillerini ·ayn ayrı teabıt etmı:ı, ne
de hitam bulduğu cıihetle bu tarihten ticede katilin idamını istemiş, fakat 
sonra bu kağıt paralar tedavül kıymetini cürmü işlediği zaman ya~ınm küçü~ cl
J.aybedeceklerdir. yalnız bir çok renkli duğunun nazarı dikkate alınması ıcap 
mütevassıt bir tip (bin) ]eylik evrakı ettiğini de ili.ve etmiştir. 
nakdiye ile Kral ikinci Karolun resmini Bundan sonra Sokratı müdafaa ıçın 

ld müzahereti adliye ıuretile baro tarafın-

Karısırıı öldüren ı:ardiyan 
Karuı Seniye hanımı öldürmekten suç
lu gardiyan Hasip efendinin muhake
mesine dün devam edilmiş, Nail efen-

di ismindeki şahit bir şey bilmediğini 
söylemiıtir. Hasip efendi Sen<ye hanım-

la ııikihlı olduğuna ve nikihlarıncla ha
zır bulunduklarına dair şa.lıit olarak 
Mün el Paşa ile Müddeiumumi Kenan 
beyin biraderi Ali Riza, i• tihkam kay
makamı Yümni beylerin ve aair bir çok 
zevatın dinJe,,....,.;ni istemiştir. Mah
keme bu zevattan bazılarının celbi için 
ba.ıka ııüne bırakılmıı;tır. 

Adliye:le tatil bitti 
Bir buçuk aylık adliye tatili bugün 

bitmektedir. Yann bütün mahkemeler 
faaliyete batlıyac.aktır. 

Yorgi isminde bir Yunanlı 
taslim edilecsk 

Yunanistan hükıimeti hükiımetim.ize 
müracaat ederek ıekavetten suçlu ve 
Yunan tabaa.sı Y orgi isimli bir şahsın 
teslimini rica etmi~ HükUmetimiz de 
keyfiyeti adliyeye bildirmiştir. Zabıta. 
tarafından adlyeye teslim edilen Yorgi-

nin cürmünün iadesini İcap ettinniye
cek aiyaai ve aakeri cürümlerden olma
dığı anla§ı1mı§, bunun üzerjne Y orgi 
üçüncü istintak hakimi Cemal bey tara
fından Yunani~tana ıade edilmek Üzere 
tevkif edilmi~tir. 

Yok~ama işleri --havi y<.ıi tip (bin) leylikler tedavü e dan tayin edilen müdafaa vekili Tor-

kalacaktır. kum b ey müdafaasını yapmıştır. yalancı 
(Bin) Leylik mavi evrakı nakdiyenin Torku'"TI bey bütün deliller aleyhinde 

şah:t: crle bir ölü
nün moaşını almı~lar yeni tiplerle mübadeleleri .Romanya bulunan bir mücrimi müdafaa etmek 

Milli Bankasının idare merkez.:. ve <.l•&cr gibi mü kil bir vaziyette k~l.dığmı, f~ .. 
Vilô.yetlerdeki şubelrinde icra edilecek- kat heyeti hi.k;menin kendısıne tahmıl· 
tir. ettiği bu müdafaa vazifesini iater is.te .. 

0 mez yapacağını söyliyerek, hi.klmle rin Selanik sergisine hiç bir zaman avukatlann irşadına müh 
taç olmadrklanna işaret etmit ve suçlu-

ıştı' rak e :lı' yoruz ya atfedilen tel ile boğmak keyfiyeti
nin Antonya tama.men öldükten ve ce-

ed set haline eeldikten aonra vuku buldu-
lttiraki evvelce takarrür e- ğunu, bu cihetin mork raporile sabit ol-

rek esas mallar evvelce gönderil- duğunu, Sokratın biraderi tarafından 
mit olan Selanik beynelmilel pa- işlendiği sabit olan bu cürümde dahli 
nayırındaki Türk pavyonunun lz- bulunduğuna dair delil mevcut olınadı
mir ve Galatasaray panayırların- ğını aöylemiı ve demi§tir ki: 

bul ) d - Mahkeme hayatı mevzuu bah&<>-
da te~hir edilmiş unma arı? an lan bu gencin vaziyetini olduğu kadar 
dolayı 'imdiye kadar göndenlme- cidden yürekler sızlatıcı bir §ekilde öl
mit olan bir kısım mallarımızla dürülen Madam Antonyarun da feci a
da takviyesi kararlaştırılmıştır. kibetini eıhette nazan dik><a(f! alac "' 

lzmir panayırına iştirıil< et- ve adaletin icabını icra edecektir. Bu
mi& Türk firmalarının büyük knı- na katiyen fÜpphe yoktur. Ben mahke-

T menizin adaletinden eminim ve bunu 
mı ile Galatasaray sergisine itti-
rak etmi~ başlıca firmalarnnız ve 
Hacı Bekir gibi Yunanistanda ma
mulatı tanınmış bir kısmı ticaret
hanelerimiz bu meyandadır. Se
li.nik beynelmilel panayırına gön
derilecek bu ikinci kısım e,ya 
hazırlıklarına ve sevkine İstanbul 
Türkofis tııbesi memur edilmit
tir. 

1 tiUKSA 1 
(lı Bankaımdan alınan cetveldir) 

4 Eylül 934 
AKŞAM FlYATLARI 

iSTiKRAZLAR ı TAHVILA1 
latilıı:raxı dahili 96 Rı'htım 17,75 
1933 ETıani 97 lliiemsail 48,75 o ..- 1ı. 28.45 _.ur il 27.45 " il 47.70 
• • ili 27.45 • ili 49,00 . " ESHAM 
it Banlı.au Nama 10 l Rej.i kvpoas.. 2.35 
,. ., Hamiline 10 Telefon 11 

Müesıi• 105 Terkoa 17.25 
Tü;lıriJ"• Cümhü- Çimento 12.15 
riyet Banbsı 55.25 l ttihat deJ. 13,50 
Tramvay 32 Şark dey. 0.85 
Anadolu Hisse 26.95 ı Balra J,55 
Şir. Ha7ri7e JS.25 Şark m. ecu 3.20 

ÇEK FiYATLARI 
Londra 620 Prai 19,13,50 
l-' ·" •• 12,06 Bel pat 34.83..SO 
Nüyork 80.62 Moıkova 10,90 
Mili.Do 9,27,28 Berlin 2.03.36 
Cennr• 2.43.61 Var•o•a 4,20.,. 
Brükıel 3,38,75 Bud.apetta 3,96,16 
Amıterdam J ,17.33 Madrit 5.81,SO 
Atina 83,63 B\ikreı 79.32,84 
Sof ya 65...35 Viyana 4,25 

N U K U T (Satır) 

20 F . Fl'anııs. 
1 Dolar 

21 Kur. Çek. 
1 Şile. A•. 
1 11.terlin 

20 Liret 
20 Le•• 
20 F , Be1çilıı:a 
20 Drahmi 

1 Florin 

Kuru ,t 

170 
11'1 
106 

22 
b"9 
216 
23 

115 
24 
83 

20 l.lsviçre 
l Pezeta 
l Mark 
l Zeloti 

20 Le1 
20 Dınar 
l Cerno•ic 

Albn 
~.,ecidi:7e 
B.nknot. 

Kuruı 

808 
18 
~9 

20,50 
19 
53 

-.-
9.22 

:;6.SO 
240 

istiyonım. 

Müteakiben Sokrat ta kendi müdafa· 
asını yapmış, Madam. Antonyayı Yuna
nistana kaçmıt olan ağabeğiainin öl
dürdüğünü, kendisinin ikrannın poliste
ki tazyikten ileri ıeldiğini aöylemitlir. 

Bunu müteakip mahkeme kararın 
tefhim edileceğini tebliğ ederek celseyi 
tatil etmiştir. 

Saat bet buçukta açılan aon celsede 
de karar tefhim edilmittir. 

Karara nazaran Sokratın Madun 
Antonyayı ağabeğisi ile müttereken ve 
parasına tamaan öldürdüğü sabit ol
muştur. Bunun için Sokrat idam ceza.at• 
na mahküm edilmiştir. Fakat yatı kü
çük olduğu İçin bu ceza 24 aeneye in
dirilmittir. Ancak cezanın beş senesi 
de affa tabi olduğundan Sokrat 19 ae
ne hapis yatacak, ölünciye kadar amme 
hizmetlerinde kullanılmayacaktır. 

Sahte memur 
Şefik iuninde bir adam kendiaine me

mur süsü vererek dolandıncılık yaptığı 
için dün istintak hakimi tarafından tev
kif edilmiıtir. 

Zimmete geçirilen pırı 
Kartal kazası maliye tahsildan iken 

zimmetine 746 lira 58 kurut geçiren 
Hüseyin Haydar efendinin muhakeme
si dün neticelenıniı, Haydar efendi bir 
sene hapise ve zimmetine geçirdiği pa-
rayı ödemeie mahlı.Unı edilmittir- Bu 

kararın tefhimi esnaaında mahkeme 
koridorunda bulunan annesi teessürün
den bayılmııtır. 

Arap Mahmut Ef. 
muracııt 

hakkındaki 

Dünkü nüsha.mızda bir müddet evvel 
Kırk çepnede öldürülen Ethem isminde 
bir adamın katili olarak Muaa isıninde 
bir tahaın tevkif edildiğini, fakat Et-

hem vereaesuun ve katilin Mu
sa olmayıp Arap Mahmut isminde bir 
tahıa olduğunu iddia ederek bir istida 
ile adliyeye müracat ettiklerini yazmıı
tık. 

Mahmut efendi dün adliyeye mürnrA-

MubtaT). klann lii.ğvından sonra bütün 
mahalle işleri belediyeye devreclilmiş v" 
fÖmdiye kadar hiç bir fikiıyet olmadan bu 
işlerden çoiu görülmüıtür. 

Ancak dullarla, yetimler ve mütekait
lerin yoklama ihnühaberleri henüz irim ta 
rafından ve ne &un:tle tasdik edileceği 
lıalledifomcmişrir. 

Evvelce altı ayda bir defa muhtarlar 
tarruındRn laod•k edilmek suretile yapı
lan ilmühaber yoklaması, muhtarlıkların 
lağvından sonra ilk zamanlarda biraz ka
rış • olmuıtur. Fekat neticede ilmühaber 
lenn Nahiye müdürleri tarafından tasdiki 
muvafık ıörülmüştür. Şimdi de mal mÜ· 
düneri; Nahiye müdürleri tatafmdan ya
pılan tasdik muamelesine itiraz etmelıte -
dirler. 

Nahiye müdürleri, yoklama ilmühaber
lerindeki ma&§ oahiplerinin sağ olduiuM 
ıahitlik edenlerin imzalarını tasdik et· 
mektedirler. 

Mal müdürler; ise nahiye müdürlerinin 
ıahitlere ilaveten maaş sahiplerinin de 
berhayat olduğunu a)'Tıca tudik etmele
riıni istemd<tedirler. 

Malmüdürlerinin nolı:taıi nazarma göre 
ölmü, olan bir adam hakkaıda iki IUıi ya
lancı tahitlik ebnei< suretile yoklama il
mühaberini tanzim etıtirerek maat alabi
lir. Bunun önüne geçmek için ınaaı ııahi
binin de hayatta olduğunu tasdik etmd< 
Jizımdı ... 

Son günlerde Malmüdiirlerinin noktai 
nazarım isbat edecek Fatihte bir nka ol
duğu haber verilmiştir. 

Buna göre ölmüt bir adamı iki ?hit 
ölmemiı olarak ııöstererek bir kaç defa 
ınaat ta almıtlardır. 

Fatih Mahnüdürlüğü bu hususta t.lı
kikat• batlamııtır. 

C tahvilleri 
Yarından itibaren umuma 

ıahş yapılacak 
:Erııani demiryolu ia.tikrazı tahvilleri

nin satrşl.arına ıehrirnizde büyük bir ha
raretle devam edilmektedir. Anadoludan 
ve Tari<ya vilayetlerinden gelen maliımat 
C tahvillerinin her tarafta büyük bir rai
bete mazhar olduğunu ıöstermei<tedir. 

Bugün de C tahvillerinin eski tahviller 
hamillerine satılmasına devam edilecek 
ve yanndan itibaren tahviller umuma •a
tılacaktır. 

Romanya mektep gemisi 
bu akşam gidiyor 

Lıiınaruınıza geldiğini yazdığ~~z Ro
manya Constantza mektep gemm bu ak
farn Pireye hareket e~ec~ oradan Ita!
yaya ıidecektir. (/emı, yuzbaşı Ferdı
nand Draıhicescı:;'nun kumandası altın
da bulunmaktadır. Gemide yüz bir mili
metrelik iki ve 67 milimetrelik diğer iki 
tayyare topu vardır. 

Gemi petrol ile itlemek•edir ve bir ta
mirat ate•vesine maliktir. mürttebatı 
Jd7 ı.;.;,ı;. 

MAARiFTE 

imtihan 
Neticeleri zaif 
Bir çok talebe vasatın al
tında muvaffak olabiliyor 
Lise ve orta mekteplerde hakalor} a 

ilarud imtihanlan, normalin altında b;r 
netice üzerinde devam etmektedir. 

Bir lisenin orta kısım aon amıfında 
riyaziyeden imtihana giren (81) tale
benin ancak (9) u muvaffak olabilıniı
tir. Yine diğer bir mektepte (120) ta
lebeden ( 40) i, bir batka mektepte 
(50) talebeden (14) ü ımıvaffak ola
bilmiılerdir. Bu neticeler çok az ıörül
melı:tedir. Tekrar ikmal imtihanı olma
dığından timdi muvaffak olamryan ta· 
lebe smıfta ipka edilmektedir. 

Bu seneki imtihanlarda alınan netice 
§İmdiye kadar hiç vik:i olınamııtır. Hu
auai mekteplerde neticeler daha iyidir. 

Bir huswi mektepte bir aımflan 3 
kiti dönmii§, diğerleri geçmiıtir. En 
fazla muvaffak olan liae Darüuafaka
lise.idir. Bu mektepte (32) ta ebelık 
bir sınıftan (31) talebe muvaffak ol
muıtur. 

imtihanlar ayın on beıine kadar de
vam edecektir. 

POLiSTE 

Zavallı çocuk --Kaynar su ile haşlandı, 
dayanamıyarak öldü 

• Aksarayda M'"tafa Paşa caddesinde 
Y alıup zade apartmanının ikinci katında 
oturan Zühtü beyin 4 yaşındaki kızı mut 
bakla mevcut hava ğazı hortumile oy
namakta iken Zühtü beyin reltlıaoı Neyre 
hannrun kaynamak üzere koy<luğu su ço
cuğun üzerine devrilmiıtir Çocuk vefat 
etmiştir. 

Sebepsiz yumruk 
Defterdar yokuşunda oturan Mehmet 

efendi polise mÜTaı:aat ederek koltukçu 
Mahmut nammda birinin kenc!Uini bili. 
sebep yumrukla sol kaşından yaraladı· 
ğmdan baluederd< tikayeıte bulunmuş· 
tur. 

Sokakta nara 
Döfftll"Oİ izzet, elbMeci Cemal, döşe

meci Cemal Burhanettin nammdaki dört 
kifi Samıaşık sokağından geçmen sar
hoşluk s.cikasae nara attıklarından yaıka
lenmışlardıı-. 

E. ı ni kaı ışı ka~tırd1 
Fener caddesinde 66 numaralı Aptul

lah efendinin bıçkı fabrika.ında çalıtmal< 
ta olan Ihsan efendi fabrikada mevcut 
teatere kayışına elini kaptırmış -ve par
maklanndan yaralanmıştır. Tedavi için 
Fransrz hıutahanenne yatınlmıttır. 

~.trpan otomobil 
Şoför Nevzat efendinin idaresindeki 

2140 nuıru.ralı otomobil Taksimde Ali 
Nafi ismindeki bir adama ç..,...-ak yara
lanmaaına ...ı.ebiyet venniıtir. Yaralı 
hastahaneye kaldırılmııtır. 

Acaba nJd'n ö:du? 
Son günlerde Y edikule Ermeui haata

haneainde bir hadise olmuş ve Enııwrice 
ıazetekrin neşriyatı üzeı-ine l5tanbul sıh 
hiye müdürlüğü tahkikata b"!lamıştır. 

Hadise şudur: 
Ermeni hastahanesinde haata11 bulu

.,.. bir aile, endişe ederek Beyoğlunda 
taınınımt bir doktora müracaat etmit'er
dir. 

Doktor hastarun ıııilesi ile birlikte has
tahaneye gibniş, hastah~.e ?.'üdüriyeti 
konsultasyonu muvafık gonnuş ve dok
tor da hastanın yanma s'mnıtir. Fakat 
her nedense hastahane müdüriy-eti bir
denhire doktoru muayeneden men ebnİ!
tir. 

Bunun üzeri.ne doktor hastahaneden 
ayrılmak mecburiyetinde .kalmıı;tır. 

lki gün aonra huta öhnüştü':. J:!asta
nm ailesi hastahanede ymılıı bır ıı ya
pıldığını bunun etrafa fayİ ol.maması için 
hastahane müdüriyetinin bu suretle ha-
reket ettiğini iddia etmektedir. . 

Enneni gazetelerinin oepiyatı üz~ 
lstanbul llhbiye müdüriyeti ~ahlrikata 
başlamııtır. Hadisenin aafı ta.hkilıatm ne
ticesinde belli olacaktır. 

Ceketle şapkanın sahibi nerede? 
Dünkü nü&hamızda Ahırkapıda bir 

caketle bir fllpka ve caketin cebinde de 
.. Ben kanını öldüreceğim,, diye yaz.ılı 
bir mektup bulunduiunu yazmıştık. 

Şehremininde tütün deposu amele
ainden Mehmet Celi.) imzasını taııyan 
bu mektup üzerine derhal tahkikat ya· 
pılmış ve mektup aahibinin k~a~ı~ 
Sabriye iaminde bir harum ~ld~ı~· •'?. 
aenedenberi kocasından ıeç~ı~lık yu
zünden ayrı oturduğu Öğreı;•~~ış, S~· 
riye hanımın mektuJ?.~. yaz! ıgı ı• .. ı 
öldürülmüş veya öldurul~ege t~ıe~b~s 
d·ı ·, olmadığı da tesbıt edılınışlır. 

e ı mı C 1 f d . . 
Zabıta timdi Mehmet ema e en ıyı 
aramaktadır. 

Mektup sahibinin belki de karısıle 
barışmak maksadile bir müddet orta
dan kaybolduğu tahmin edilmektediı·. 

Gümrük resmi tamam 
verilmemiş mi? 

Bundan bir kaç sene evvel bir siste ka
raya oturup dümeni kırılan Andreas K. 
iunindeki b)r Yunan vapuru Balatta bir 
hurdacıya hurda demir fiatına satılmıştı. 
Gümrük idare•i bu geminin satılışında 
bazı yolsuzluklar gördüğünden işe vazı· 
yet etmiştir. Söylendiğine göre geminin 
satıt fiatırun tamamı gümrüğe gösteril
miyerek bir resim kaçakçılığı yapılmısbı-. 

3 • ...,. 

Günü ımaıı. 
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Kıymetli para ... 
Kıymetsiz para •.• 
Buhran hıncını paradan alı

yor. Hele son zamanlarda buhra
nın para Üz;erine yaptığı tesirler 
hatsiz hesapsız.dır. Daima müba
dele vasıtası olarak telakki edilen 
para, iiz.erind e oynanan birçok o
yunlarla mübadelenin ilacı da ol· 
dü. 

Bu sade bugün değil, ta Ro
menler devrindenberi böyledir. 

Parası müstekcm olan devletler, 
iktisadi münasebatın geniflemesi i· 
rin bu istikrarı feda etmeğe ka
dar İfİ ileri götürdüler. 

Parası gayri müstekar olan 
devletler ise ayni gaye ile istikrar 
P"finde koftular. Mesela Fransa
da vcuiyet tamamen bu şekilde • 
ciir. 

Umumi harpten .onra frangın 
kıymeti levkaliiJe bir temevvüç 
an.ediyordu. Nihayet Poincare 
kobineıi imdada yetişti ve oynak 
paraya alhn franga nazaran beş
te bir kıymetile ağır başlılık ver
di. Ve tutturdu. Fransa bundan 
son derece memnun olmuştu. Çün· 
kü frank sağlamlaşmıştı. 

Şimdi ise frangın bu sağlam 
kıymeti F ransanın harici ticareti i· 
çİn tehlikeli görülüyor. Ve bir ten· 
;z;ili kıymet "devaluation,, yapmak 
cihetine gidiliyor. Eğer teklif edi
len proje kabul edilirse frangın 
kıymeti düşürülecektir. Ve bu 
F ransanın harici ticaretini kuv -
vcılendirecektir. 

Fransanın frangını düşürmesi 
bizi şiddetle alakadar eden bir 
meseledir. Çünkü lngilterenin al
tın esasını terketmesi ü::.eri:ıe bir 
1 ürk lirası 12,06 lrank üz;erinde İs· 
tikrar ettirilmi~ti. Yunanistan gi
bi isterline sadık kalan drahminin 
ise vaziyeti meydandadır. Onun 
için Fransadaki bu hareketi ga
yet sıkı bir alaka ile takip etmek 
mecburiyetindeyiz ••• 

Frangın kıymeti düsürülerek 
ne yapılmak isteniyor? Fiatları 
yükseltmek. Bunun harici ticaret 
iiz.erinde bir tesiri varsa da da
hili ticaret üzerinde de aksi tesir
leri mevcuttur. 

Şimdiye kadar "Devaluation,, 
u tatbik eden memleketler hiç bir 
zaman umdukları refahı bulama
mı~lardır. işte Amerika, işte ln
giltere ve işte Japonya. Vakıa 
Fransa bugün yüzde seksen altın 
karrılığı olan parasının altın esa
sını değiştirmek istemiyor. Y alnıı 
bir miktar daha kağıt basarak ya
ni inllation' a giderek paranın kıy 
metini düşürmek istiyor. Bu tak -
dirde para fazlalaşacak ve mese
la bugün on franga aldığına bir 
malı yüzde bir miktar la.zlasile 
meaela on iki veya on dört franga 
tedarik edeceksiniz. Yani evvelce 
metreye verdiğiniz; parayı şimdi 
arşın için vereceksiniz;. Fakat bu
nun için memlekette her şahsa dü. 
şen umumi seroet hissesinin ayni 
derecede artması liizımdır ki iş sa
hası genişlesin. Malumdur ki bir 
"Devaluation,, hareketi bütün bir 
memleketin iktisadi, içtimai ve 
idari teşkilatı ve vergi varidatı Ü· 
zerine icrayi tesir eder. Ve bunun 
için paraya ufacık bir fiske vuru
lurken heyeti umumiyeyi nazarı 
itiraba almak lazımdır. 

Bugün Birl~k Amerika dev
letleri doların kıymetini hemen 
hemen yarıya indirdi; ve buna 
mukabil ücretleri arttırdı. Fakat 
netice ne oldu? lpi.zlik azaldı mı' 
Harici ticaret eskisine nazaran da
ha inkişaf edebildi mi? Bunun i
çin mücerret bir memleketi değil, 
bütün beynelmilel münasebetleri 
ve gümrük hudutlarını da na;z;an 
itibara almak gerektir. 

"Devaluation,, la parasını, ik
tisadi vaziyetini düzeltmiş bir 
memleket yoktur. Sade kağıt pa
ranın kıymetinin düfürülmesi de
ğil belki bir memlekette altın pa
ranın fazlalığı da bir "inllation,, 
dur. Çünkü altının çokluğu da 
liatları yükseltir. 

Kristal Kolomb'un Amerika)'I 
keşfinden sonra ispanyaya doğru 
akan altın oluk, orada ayni teairi 
göstemıi?ti. Ve bundan dola)'I bir 
çok İrat sahipleri, bir çok alacak
lılaT, muayyen bir maaf alan me
murlar müteessir olmuşlardı. Da -
ha e11velden Fransada Phlippe
lei - Bel'in parayı yirmiden fazla 
tağyir ve tağşi~ etmesi ayni netice· 
yi vermişti. 

Şimdi moda olan "Devaluation, 
usulü ile ayni neticelerin tekrar 
meydana çıkacağı aşikardır. Çün
kü ayni madde üzerinde tesir ya
pan ayni sebepler, ayni neticeyi 
husule getirir. Her halde Fransa
nın daha akilane düşünerek fran
gın rahatını bozmaması kendi 
menfaati iktizasındandır. 

Mümtaz F/ · 
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Peıtemallıkf •• 

latanbui kumandanlığı sa. il l 
hnalma komisyonu ilanlan 

Otomobille Avrupada 
9000 kilometro 

Yedi asırlık bir lokanta da 
yemek nasıl yenir? •• 

Dört günde Eskışehirden 
İıtan bula varan tely azıaı 

Bir tanıdık hanım vardır. Geçen 
30 ağustoatan beri, bizde konuk 
(1) kalıyor. 

Uçak (2) birinci mülazimi olan 
oğlu, annesinin konuk kaldığı gece
yi, bizim evde geçirecekti. 

Bir zamanlar, lstanbulun şerefli 
yerlerinde dükkanı olanlar, bunu 
bir başkcuına devredecekeri zaman 
dükkanı tutacak kimseden "pefte. 
mallık,, namı altında, bir para alır
lardı. 

1. Fırka Satınalma Komis
yonundan: 

Fırka kıt'atı ihtiyacı için 
(20) bin kilo pilavlık pirinç a
çık münakasaya konmuştur. i
landa müsavi fasılalarla yazıl
n1adığmdan ihalesi 10 Eylül 
934 pazartesi günü saat 15 de
dir. Taliplerin nümune ve şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve nıünakasa günü iştirak için 
de vaktinde teminatlariyle bir· 
likte Fındıklıda Satmalma ko
misyonuna müracaatları. (76) 

Bugünkü progra:PI 
ISTANİIUL , ,. .. ,~ 

18,30 F raııı.121.:a ders, 19 Pli.k, 19,30 ~et 
musiki netıi)aL, (Ekrem Ruterı,. CeSeırıi· 
l'vlustafa ~eref, Nec•ti beyler ve Vecıh•ı rler~ 
ha hanımlar.) 2;.ıo Aana •• borıa tı.be 
21.30 Stüd)'o cnz ve tanca orkestr•ll· 

223 Khz. V ARŞOVA, ı345 m. b• 
18,25: Viyolon•el kon•eri. 18,.35: M\1•._ıı; 45~ 

18,50: Pli.lı.:. 19: Spor. - Mo•ahabe. 1 'et· 
Piyano • keman viyolon•el ile triyo ko'k:n· 
20: Musahabe. 20,20: Ta11anniJi orke•!r• el .,,. 
aeri. 20,30: Aktüalite. 20,45: Konserın ~.JO 
mı. - Musahabe. 21: Spor - Konferan•· _ 
Cbopinin eserlerinden mürekkep kon•e~ek' 
rnusa.babe. 23: Taıannili konser, 23,tS: 

Altın kubbeli ev yaphran prens niçin 
züğürt adam olmuı? •• 

Brenner geçidindeki gümrük ve yan ettikten sonra, otomobilin ca
pasaport muamelesi bet dakikada mı üstünde siyah ve kırmızıya bo
bitti. ltalyadan çıkış, ltalyaya girit yalı Avusturya haritası olduğu 
kadar kolaydll'. Memurlar, pasa- halde Brenner geçidinden ayrıl
portları föyle sathi bir tetkikten dık ve Avusturyanın içine doğru 
sonra "çıkış,, damgası vurdular.Oto ilerlemeğe batladık. Yolun kena
mobil karnesinin de çıkıt yaprağı rında yüzlerce metre devam eden 
kesildi ve bunun üzerine geçidin mesafe içinde ~ık sık fasılalarla i
yolunu kapayan uzun direk jan- taretlerin üstünde "Rechts Fahren,, 
darmalar tarafından kaldırıldı. yani sağ taraftan sürünüz itharı gö 

Bekledik, gelmedi. Oğluna çok 
düşkün olan bir ananın, o gece gün 
doğuncıya kadar gözlerini kırpma
dığını söylemek istemez. Ertesi gü. 
nü, Y eşilköye telefonla sorduk. Ve 
öğrendik ki hanımın oğlu, öteki ar. 
kadaşlarile birlikte Eskişehire uç
muşlar. 

Bu para, iki kiracı arasında, bir 
nevi hava oyunu idi. 

Galatada ve Beyoğlunda öyle 
dükkanlar vardı ki, peştemallığına 
3-5 bin lira verildiği halde ele geçiri 
;emezdi. Dünyayı içine alan umumi 
buhran ,peştemallığa da nihayet 
verdi. ( 5099) 5676 1 

limlar. 
Kbz. PRAG, 470 ın. ti. 

'k kotı•" 20,10: Musahabe. 20,25: Armonı tt• 
21,05: Musahabe. 21~0: Brünodan: Ork.e• 1ıoıı 
ile radyo popürisi.. 22: Solo piyano ve lf~ ,ırt 
ıer. - Haberler. 23,15: Plak. 23,45: ti• e J' 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. . ,,,,,;. ıiet 

Otuz metre ileride Avusturya ze çarpıyordu. 

Fakat, gel de sinfrli anayı buna 
inandır. 

Durup durup söyleniyor: 
- Neye bir telyazısı olsun gön. 

dermedi? •• 
Git gide kuruntusu öyle arttı ki, 

kadıncağızın sağlığı bozuldu. 
Bir aralıll Eskişehire sordurmak 

istedik. Karsılık alamamak korku. 
su ile ona d~ "peki!,, diyemedi. 

Geçen gün, aramızda, satışların 
durgunluğundan bahsediliyordu • 

Ortaya bu peştemallık sözü çık
tı. Tanıdıklardan birinin, dükkanı
nı 300 lira peştemallıkla başkasına 
satmak İstediği halde müşteri bula
madığını anlattılar. 

• • • 
1. Fırka Satınalma Koınis·· 

yonundan: 

13 • 15 Gündüz neıriyatı. 18: flafıf tt•ft· )q ... 
ki. 19: Haberler. 19,20: Radyo orke• ••· :ı~' 
20: Üniversite. 20,20: Pli.k. 20,45: J(onfe;'45: "'...-
21: Piyano konseri. 21,30: oKnfer-.n•·J b,r· le V 
Tal'anni. 22,15: Keman konseri. 22,45: 1 ,.t· 
ler. 23,15: Cina lokantasından naklen koP İ/e ~ 

545 Khz. BUDAPEŞTE, SSO m. ·Jetrflil Ve 
20,35: Harpa konseri. 21,10: "Madenı ,11· 

k~';"-•? .. isimli rad!o tiyatroau. 2~,10: ~~ırı•· ~eef, 
nıh pıyano konserı. 24: Kurina ııc•n t Q' 

686 Kh« BELGRAT, 437 m. zıJO' ~e 
20,20: Keman konseri, 21: Mu•ah•~~f ıır • 

Radyo temıili. 22: Opera muıanniyeıı tt d•fo ol fdefi 

memurları bizi bekliyo:lardı. Çok Avusturya hududuna girdikten 
nazik bir Avusturya memuru oto- sonra tesadüf ettiğimiz ilk yol par
mobile kadar geldi ve evrakımızı çası bizi sukutu hayale uğrattı. ltal-
aldı: ya yollarını hiç bir memlekette bu-

- Dıtarı çıkmak zahmetine larnıyacağımızı biliyorduk. Fakat 
kat anmağa lüzum yoktur. Birkaç herhalde Avusturyada bozuk yol
dakika içinde muameleyi bitirip !ardan geçmeği beklemiyorduk. 
size kağıtlarınızı geri veririm. de- Memurun bize verdiği hariytayı 
di. tetkik ettik. Üçüncü sınıf bir yol 

Filhakika memurun gümrük ku- üstünden ilerlemekte olduğumuzu 
lübesine giriti ile çıkıtı arasından anladık. Maamafih bu yolun cok 
ancak bir kaç dakika geçti. Oto- devam etmiyeceği yolu göste~en 
mobil ka: nesi, pasaport ve diğer çizginin mahiyetinden anlatılıyor
kağıtlarla geri döndü. Elinde yol- du. Avusturyadaki yollar da kısım
ları gösteren büyük bir de Avustur- kısımdır. Ve her kısım, yolu göste
ya harita ı vardı dedi ki: ren çizginin mahiyetine göre deği-

Böylece üstüste uykusuz, iki ge
ce daha geçirdikten sonra, 2 eylül
de, Eskişehirden oğlunun kendi tu
ra (3) sile bir telyazısı aldık. An
cak, bu öyle bir telyaztsı ki, Eskişe
hi: den ayın (30) unda veriliyor ve 
V aniköyüne eylülün ikinci günü va
rıyor. Aradan geçen dört gün, tel
yazısı nerelere uğramış bilinmez. 

Bir aralık, içlerinden biri: 
-Eskiden olsaydı, en aşağı 1000 

:~ra peştemallığı vardı! •• 
Diyecek oldu. 
ôteki güldü: 
- O devirler geçti, azizim .... Şim 

di bütün dünya çıplaklığa özeni • 
yor. Herkes peştemalı ne yapsı~? 

KULAK MiSAFiRi 

Fırka kıt'atı ihtiyacı için 
210 ton tutuşturma odunu il.a
nı aleni münakasa yapılması 
lnzım iken yanlışlıkla pazar
lıkla yazılmış olduğundan mü 
nakasa ile alınacaktır. ihalesi 
10 Eylül 934 pazartesi günü 
saat 14,30 dadır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gÜn ve İştirak edeceklerin de 
o gün vaktinde teminatlariyle 
birlikte Fındıklıda satmalma 
komisyonuna müracaatları. 

(77) (5100) 5677 

za Popova tarafından ıarkılar. 22,30: R•23,.6= ı fıı"i 
kestrasr. - Haberler. 23,15: Orkscıtr• 
Kahvehane konıeri. 24,15: Danı. ! f 

ROMA • NAPOLI • BARI poS' lıı./q 
2ı.ıo, Plak. -Muuhah<O. 2ı,45, """" ,,.,;ı. !ıf• 

NA ORETTAtt isimli Hri.k muıikili te ıJ 
24' Haberler. lqlll 

MI LAN O '· TORINO • FLORANS'\ ~... te11 21,45: Bir perdelik komedi. - Serı.forıı ..: 
ser. 'fflİ11 

592 Khz. ViYANA 507 m. J'i".,I le,· • 
20,25 A•keri konaer, 21,55 Spor 22 z>10 l tc/ı 

mahkeme ıahneleri, 23 EaperantoU• -;JJ' 'IQ' 
Holzer radyo orkeıtr.ası, 23,.30 H•berlerı ,,,,. ie,.• 

- Avusturyanın bu tarafında şir. Yuvarlaklarla gösterilen birin
yolun sağ tarafından süreceksiniz. ci sınıf asfalt yollar fransızca fÖyle 
Schwartzwald'tan şarka geçe . tarif ediliyordu: 
cek olursanız sol taratfan sürecek- Tres bonne, en partie sanı pous-
s:niz. Avusturyanın farkında sol- siere tres bien pavec. 
dan, garbında da sağdan sürülür. ikinci sınıf iyi tose olan yol ge-

Hayret ettik. Bazı memleketler- ne haritada fransızca şöyle tarif e-
de sağdan, bazı memleketlerde de dilmitti: 
soldan ı ürüldüğünü biliyorduk Fa- Route bien entretenue bien apla-
kat bir memleket hududu içinde nıe. 
bazı mıntakalarda sağdan, bazı Sonra üçüncü sınıf yol fÖyle izah 
mmtakalarda da soldan gidildiği- ediliyordu: 
ni yeni öğreniyorduk. Avusturya Mediocre, de temps a autre bon-
memu u bunu anlatırken,elinde tut ne et mauvaise. 
tuğu bir kağıdı otomobilin camı Kesik çizgilerle gösterilen dör-
üstüne yapıfhrdı. düncü bir sınıf hakkında fU izahat 

- l,te dedi. Bu küçük Avustur- veriliyordu: 
ya hariktasmda lıaangi tarafta .ağ- MauTaiM! (Ornieres, pa..age 
dan hangi tarafta ıla ..ıdaıı gidi- etroit) 
leceği gösteriliyor. Siyah IMyah Sonuncu Dir aı:nıf ta haç tel<lin -
olan lnnsbruck havalisi, yani grap de ipretlerle gieteriliyor ve föyle 
kısmında sağdan gidilir. Salsburg izah ediliyordu: 
hava isile şark taraflarında da sol- T res mauvaise (grandes orni-
dan gidilir. Avusturyadan çıkınca- eres) 
ya kadar harita camın üstünde Büyük bir itina ve sadakatle yol-
kalrın. !arın böyle tasnifi bize Avusturya 

Ayrılırken, bize verilen yollar otomobil kulübü hakkında bir iti-
haritaaının fiatini sorduk. Memur mat h"sai verdi. Avusturyada bu-
bu haritanın t•.iristlere ücretııiz ve- lunduiu-ız müıHlet zarfında yol-
rild iğini söyledi. lar bllidcıncla Terilen iaıbatın nolı:-

- Maaroafih dedi bir Şilin harç tası ııoMta91D& tloinı oldllğuau gör-
verecekaiııiz. dük. iyi denilen y.I iyi çık-

Sebebini rmadn yirmi bet ku- b. F- Mılııilea ,..1 ela fena çık
ruş kıymetinde olan bir tilini ver- tı. Hiç bir sürpriz kar,ısmda kal
dik. Avusturya memuru bize bu. madık. Yolculara bu derece sada
nun için bir mak.,.•z keserken, bu katle hizmet eden Avusturya oto-
hıucm niçin alındı1;ını anlattı : mobil kulübünü tebrik etmeği bir 

- Bu bir şilin, dedi. Huduttan vicdan borcu biliyoruz. 
çalısına saatleri haricinde geçtiği- Brenner' den ayrıldıktan sonra 
niz için alınıyor.Şimdi ıaat onikiyi takip ettiğimiz üçüncü sınıf yol çok 
geçmiftir. Yani öğle yemeği için sürmedi. Gries köyünden sonra ha. 
tatil zamanıdır. Çahtma saatleri j. ritanın gösterdiği gibi, birinci sı-
çinde geçilirse hiç bir harç alın- nıf genİf asfalt yol başladı. Bu yol 
maz. Ancak hudut yirmi dört saat ltalya yollarile mükayere edilecek 
açıktır. Çalı,ma saatleri haricinde derecede mükemmel bir yoldur. 
günün ve gecenin herhangi vaktin- Hafif bir meyil. Tatlı virajlar. Gü-
de bir filin mukabilinde geçilebilir. zel ormanlar arasından yılankavi 

Bu izahattan dolayı nazik Avua- kıvrandıktan sonra Innsbruck şeh-
turya memuruna tefekkülremizi be- rine geldik. lnnsbruck Avrupanın 

Manda arabası olsa, Eskişehir • 
den lstanbula daha çabuk gelirdi. 
Geri kalma rekorunu kıran bu le~ -
yazısı yanımdadır. lstiyen olursa 
gösterebilirim. 

Şimdi, sorsam, yeri değil midir: 
Sinirli bir ananın üzülmemesi i

çin Eskişehire inilir inilmez çekilen 
bir telyazısı nasıl oluyor da dört 
gun sonra yerine varıyor? 

T elyazısı işlerine bakanlar, uma
rım ki, bunun niçin böyle olduğunu 
araştıracaklardır. 

M. SALAHADDiN 

(!) Konuk - Misafir. (2) Uçak -
Tayyare. (3) Tura - İm.<a. 

en güzel tehirlerinden biridir. Şe
hir, etrafı Alp dağlarile çevrilmif 
bir ovanın ortasında ve lnn neh -
main üatündedir. Eaaaen adını da 
lııu neıbirden alıyor. Orta denrd-
Deri ltalya ile Almanya aranıtdaki 
yolun üetüııde bul11llduğunclan ti
caret ve bilhassa aakerlik bakımın
dan büyük ehemmiyeti haizdir. 

lnnsbruck'un genif caddeleri ve 
bir çok ta meydanları vardır. Ek
ser binaları on yedinci asırdan kal
madır. Fakat daha çok eskileri var· 
dır. On beşinci asırda inta edilen 
bir lokantanın kapısı önünde bura
da yemek yiyen methur İDMnların 
i~mleri Mr laf üatüııe kazd1111fbr. 
Krallar, prenaler araamda bir de 
Tunus Beyi TG Napeleon Bona
parte'in ismi de vardır. Sonuncu 
"methur,, adam 1923 sem.esinde ye
mek yiyen Siegfried wagner, yani 
Biiyük Alman musikişinası Wag
ner'in oğludur. Bu on üçüncü asır 
lokantasına o zamandanberi "mef-

hur,, adam gitmediğine hükmederek 
biz daha eski bir lokanta ara
dık ve bulduk. Köprünün batında 
Ottoburg denilen bu lokanta 1234 
senesinde yapılınıftı. lstanbulun 
Türkler tarafından fethinden iki 
asır ve yirmi sene eve) inta "edilen 
bu lokantaya girerken sanki bir 
mabede giriyorduk. Hürmetle kapı
ların pencel'elerin masaların önün• 

OLUM 
Sabık Cemiyeti Belediye azasından 

amiral Mehmet Hikmet Pata vefat et
miştir. Cenaze namazı bugünkü çarıam· 
ba günü öğle vakti Betiktaşta Sinan Pa
şa camiinde kılındık!an sonra Yahya 
Efendi derei\hındaki makperei mahsusa
&ına defnedilecektir. 

YENi NEŞRiYAT 

Holivut 
Holivut'un EylUI nushası Sil

viya Sidney'in çok güzel renkli bir 
resmi ile en son sinema haberlerini 
havi olarak intitar etmiştir. 

de iğilerek geçtik. Her fey eski, 
asırlarca eaki idi. Fakat hele yu
murta, et ve aebze taze idi. Bize 
bunun da etıkisini yedirmek aatiye
ceklerintl- kcıriıımufhlk. Şaraba 
gelince bize bunun ealciaini içir
nıelrte gar-n ısrar etti. Burada 
berter asırlarla hesaplanır. Bize 
bir asmık fMap tavsiye etti. Biz 
çeyrek asırlık İçmeği düfiiımıüttük. 
Maamafih yarım asırlık üstünde 
uytlfl:uk. Mükemmel bir öğle yeme
ği yedikten sonra sokakları dol'4-
mağa !>atladık. Lokantalara, otelle
re, maiiazalara bayYan Te ~ ad
lan verilımitti. Ahın kartal Beyaz 
be:rıir, kııawıı boroz ''Geld-e 

ılackl,, yani altııı dam 4'.W1- 21iiğürt 
Frederidı: aamıada im prens tara
fından İDf& edilmit hi.r biııaam önü
ne geldik. 1425 sene.inde yapılan 
bu binanın hakikaten altından olan 
damı günet içinde parlıyor ve göz
lerimizi kamathrıyordu. Buna 1500 
senesinde imparator Maximilian 
da yaldızlı bir balkon ilave etmİf. 
Fakat züğürt Frederickin kısmı ha
kiki altın kaplamalı. Altın damlı 
ev yaptıran adama neden züğürt 
denildiğini anlamağa çalışırken 
içimizden biri bunun cevabını bul
du: 

- Kim bilir dedi. Belki de bu 
evi yaptırdı diye züğüıtlemit·· 

A. Ş. 

1. Fırka Satınalma Komis
nundan: 

Konserin dev.arın, 24.40 Adolf Pauscher 111 
950 Khz. BRESLAU, 316 m. ıı.ıO Cqkiı 

lstanbul Kumandanlığı 
kıtaatırun kışlık ihtiyacı için ' 
Sobalarda yakılmak üzere 278 I 
ton Leva kömürü açık müna
kasa ile alınacaktır. ihalesi 
16-9-934 pazar günü saat 15 
tedir. Taliplerin şartnameyi 
görmek ve ihaleye İştirak için 
de o gün Satınalma Komis
yonunda bulunmaları. ( 81) 

20 Musiki netriyat, 21 Kıaa baberlerı .,. '>tctJ 
Saar 21,35 milli neırjyat, 22 Varfo'f'•d-" 
len Cbopin konseri, 22,30 Fırka ıünU. So 

leıı 
~e 

Khz. KONIGSBERG 291 m. ,.,;. 
20 Genç: kt% netriyatı, 20,25 Orl' koıt ·,-• 

21 Haberler, 21,10 Saar, 21,35 MjJIİ ııet'~ı· 
22 Varıo~adan nakil, 22.30 Taıannİ, 23 
herler, 23,30 Dans muıikisi, f""""' 

~~ 
"1 p 

ea 

(5415) 
*. 6."ı: 

Gümüş Suyu hastanesi İçin 
330 ton kok kömürü kapalı 
zarfla alınacaktır. ihalesi 

lı b• 
16-9-934 pazar günü saat 011 j 1'.rq; 
beştedir. Taliplerin şartııf~ ~·~' 
yi görmek üzere her giln ııı, 1

' 6 
drklıda Satınalma Koınis!~ , El., 
nuna müracaatları ve iştir111,. ~f~11 
e~eceklerin teminat mekt11Eti di,;[1 
rıle birlikte ihale günü vv ·ı· li11 
muayyende Satmalına l(orıt1 ~r v 

yonunda bulunmaları. (71) l'rıf 
(5414) 1er/ 

'"ii . 
ili it 
~ılf. 
~ı Harik Hay at ve 

Siı:orlalarınızı Galate.da Onyon Hanında Kain 
l.JNYON SiGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

Ü YON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 5608 
~~~~~~~~ 

İLAN 
" , Deat ehe Levante 1.inie KuapıDY• . ,, s f ,, ]O 
da•· O ya '' Tapurunda buglln yapılacak olan merı.ıııı. 
yarm saat 17 ye bırakıldığı aulltenm da~ıtlileria m.ınııı• 
boa arzeyleriı. 

\. ·--------....... 
Tayyare Piyango müdürlüğünd~~· 

Şartnamesi mucibince 5.000 adet takvimin jrrııılij4 
talip olanların Eylülün 13 üncü Perşembe günü saat 
buçutka Komisyona müracaatları. (5378) 

~ ,. rıe 
1ter 

'11r1tı 

'"' ıl llıec1e 
'erı el, 
lıı<ıJ li ol 
~cıa 

tıi..., 
LÇ' 

~ 

Millivet'in Edebt Roman\: 3 

ATEŞ BÖCEKLERİ 
edebilsin. Hatta tantanalı bir töh
ret, bugünkü vaziyetini tamamile 
unutturabilirdi. Fakat bu töhreti 
kazandıracak fevkaladeliği nere• 
den bulncaktı.? Zekası ancak ken
disince kübik ve fütürist dediği 

de matbuatta dedikodu yaptmna
ğa bir zemin idi bu ..• Bir kaç ileri 
gelen muharririn yüzüne gülmelC, 
Bir kaç gazete mensubu genç arka· 
dat~ ~ic~ etmek epeyce itine yara
yabılırdı .. Romanı için aklına ge
len mevzuların hepsini parlak ve 
vaitkar buluyordu •• 

harcar böyle para sıkıntısı çekmez
din •• Parasızlıktan sıkılmıyorum 
diye yemin etsen vallahi inanmam. 

• o 
aın... 1 ııe 

- Ne zannediyorsun aııııeıİeJİ.' 
mahalle kahvesine çrk~ "f il 
lim. • • Batlıyacağım mühı'd~Y'of•" 
biraz fedakar olmak icap e 1 p,.t' 

Yazan: Nezihe MUHİDDiN 
para kazanmağı kitaba uydurabil
mitti. Bundan yirmi sene evvel, kar 
tısına el pence kahve getirdiği za
man belki nefes almaktan bile kork 
tuğu Temyiz reisi ıaadetlu H~cı 
F evzullah efemi iyi, bug\in sanki 
sa~imi bir meslek arkadaşından 
bahseder gibi - bizim merhum 
Feyzullah efcnai - diye söyleni
•inde seviye•ini inkar eden bir ifa
de vardı. Fakat babası hiç işlenme
mi~ zekasile süslemeğe çalıştığı 
bu basit kurnazlıkları ancak eski 
tulumbacı Tığ Murat bey ve emsa
line yutturabilirdi. Fakat bu da bir 
hünerdi. Kendisil\e de bütün arka
datları fimdiden "şair,, ünvanını 
vermişlerdi. Demek em•alinin ara
sında sivrilebiliyordu. Fakat bu ka
darı kafi değildi. istidatlarını, müı
lesn3Iığ1nı )'\>lmak için ağ~ı açıl
tnH kör bir kuyuya ben-tıven bu 
ço;ak muhillP:ı .ıyrılmak __ ıı.ncak bir 

f kala. ı.-J •. y"nm.\•>a mntevakkıf. ev .... ı.. . , 
tı. Evet bir fcvl<alil.!elik. .. Öyle n~
rikalı bir fovkaladelık kı, onu hır 
}u.mlede. bu katımlık alemden, 

hummalı muhayyelesinde, müp
hem, ziyalarla kamatan meçhul sa
adet alemine götürsün!. Nasıl bir 
fevkaladelik yapacaktı.? Birden
bire bir yıldız gibi parlayıvermelC 
için neler yapmalıydı?! Yazdığı 
tiirlerin bir çok mümtaz mahafile 
mensup genç kadın ve kızların na
zarı dikkatini kazanmış olduğunu 
arkadaslarmdan isitiyordu. Hatta 
mecmu~da resmi Çıktıktan sonra 
onu Şişlide bir apartımanda otu
ran bir hanımefendinin çaya davet 
ettiğini de söylemişlerdi. Necat 
arkadaşlarının ısrarına rağmen da· 
vet olunduğu çaya bir bahane bu
lup gitmemek için haylı irade kuv
veti sarfetmişti. Biliyordu ki öyle 
kibar mahafilde kendisine bir mev
ki temin edecek kadar henüz töh
reli kafi değildi. Aksarayda viran 
bir evde oturduğu, hcle mübasir 
Şaban efendinin oğlu olduğu m~y
dana çıkacak olursa gülünç bir vazi 
Y<-' e düşeceğine emindi. Öyle bir 
•öhret ve muzaffeı iyet kazanmalı 
idi ki mübafİr ünvanını ıempatize 

bir kaç mısra yazabilmesine kifayet 
ediyordu. Kendisini mükemmelen 
satabilecek kadar zeki idi. Fransız
cası yarım yamalak olduğu hal
de edebiyat lisanında kullanılan 
bütün teknik kelimeleri öğrenmif
ti. Ve onları meharetle sarfediyor• 
du. Tıpkı babası gibi. Kanunu ce
zadan, Mecelleden nasıl bahsedi
yorsa ... Şimdi ona kuvvetli bir il
ham li\nmdı .. Zihninde bin bir fi. 
kir şim~ekler gibi çakarken bunlar
dan bir tanesinin üzerinde iki da
kika tevakkuf edemiyordu. Çünkü 
tatbik kabiliyetleri yoktu .. Bir tiyat 
ro artisti olmak? iyi.. Çehresi ve 
sesinin ahengi mü!ait .• Fakat insan 
bu sanatte birdenbire yükselemez
di. Seneler lazımdı. Bir ressam bir 
müzisiyen olmak mükemmel fikir
le~. Fakat çalıtmak .• Uzun seneler 
çalıtmak.. Vaziyetin buna asla mü
saadesi yok!. Bir roman yazmak, 
İçtimai ahlak sistemlerine kuvvetli 
-b~r ~Ül·um .. Hatta biraz da aykırı 
b!,. sıy.~set karıştırarak hapishaneyi 
hıle goze almak.... itte bunun üze
rinde biraz durabiliyordu. Herhal-

Eevvela, bu fikrin planını hazır
lamak için arkada,larile Bey'lğlun
nun eski çay salonlannda bulut· 
mak, oralarda edebi münakatalar 
yapmak lazımdı. Halbuki cebinde 
yalnız iki buçuk lirası vardı. Buna 
mukabil bir çok ihtiyaçlar: Eldive
ni eskimişti, kravatı arkadaşları a
~asınd"; çok görülmüştü, yenilemek 
ıcap edıyordu .. 

o kadar aalgındı ki, annesinin 
içeri girdiğini duymadı. Kadınca
ğız derin bir endişe ile: 

- Ne oluyorsun Necat?! diye 
bağırınca başını kaldırıdığı zaman 
beyninin ne kadar kurtunla,mıf 
olduğunu hissetti. Yüzü ve gözleri 
kıpkırmızı olmuftu. Anneaıi büsbü
tün meraklandı: 

- Ayol seni bir gün İia~ boğa
cak evladım - diye dizlerini döve 
döve karşısındaki sedire oturdu. 

- Ah Necat gene söylüyeceğim. 
Babanın sözünü dinlemeli idin
Şimdi pİfman oluyorsun değil mi? 
Öyle ya ayda elli lira bu .• Bol bol 

Necat annesine cevap verdi: 
- Eevet parasızlıktan sıkıldığı

mı senden saklamam anne •. Fakat 
elli liııa maaflı katipliği kaçırdığım 
için hiç müteessir değilim •• Sana 
fimdi nasıl anlatayım bilmem ki. 
Yapılacak bir çok mühim itlerim 
VarJ Şiddetle paraya ihtiyacım var. 
F a!.:at yalnız bir kaç gün için .. Ka
dıncağızın annelik tarafı gene yu
muşamağa başlamıştı. Oğlunun 
yaşında bir erkeğin ev bark geçin· 
dirmesine alışmış olan Sabriye ha
nım Necatın ihmalkarlığına kız
maktan kendini alamamakla bera
ber yakışrklı biricik evladının muz
darip olmasına da gönlü razı olamı· 
yordu. Daı1gınca bir eda ile: 

- Mademki bu kadar ihtiyacın 
var. Sana babanın haberi olmadan 
dükkan kirasının yarısı vereyim .. 
Fakat Allah aşkma sinemalarda 
ziyan sebil etıne ..• 

Necat acı acı gülüyordu. Başını. 
salladı. · 

- Dükkan ki~asının yarısını de-
ğil, hepsini versen gene yeti,mez ! 

Dedi. 
Kadıncağız boğulur gibi sordu:· 
- Ne dedin ... ne dedin!!. Hepsi 

yeti~ez mi?! Allah seni rslah et • 

- Bari bu mühim İf ıaıı• 
~azandırabilecek mi?... 

1 
,.ıeıı' 

- Ne söylüyorsun anne· . 
töhret, hem para, hem me".1'j~jiiO' 

Sabriye Hanım düfüııcel! 
1 

,o~;. 
celi odadan çrktı .•• On dakil< ııd• 1 

ra içeri girdiği zaman avuc:ıı:ı.ı:ıı: 
kıttırdığı kağıtları oğluna ıı. ]iri''" 

·rını . e 
- itte • dedi - sana Y1 J(elldı~ 

Ama beni mahçup etme··· 01 '·eP 
münasip bir it bul... Bana gôğ5~ıı' 
harçlığı verdiğin zaman Jı· 
kabarsın. • • bıılı!l~ iP 

Necat yirmi lirayı fena 11eıı~ 
Sevinçle yerinden fırladı, ·~ıır":O· 
boynuna sarılıp öptükten 

5 
• " . ne· . ...ı• 

- Teşekkür ederım an ıonw 
tüye atef koy da fU pantdl· 1, 

ütüleyiver... diye yalvar ç(Jıı~A" 
Sabriye Hanım dıprı tıırd"' ,ı 

Necat masasının ba?ı~a ~ 51ra ~~ 
tık keyfi yerine gelmıştı. olı. le" ı' 
manalı noktalar' aklınca ç ğ• lı' 
li kelimelerle tiirini yazma ıl 
ladı. tır-ıll tJI ıı' 
Sokağa çıktığı zan_ı•:;. Gr•"" ~il 

sile ~rk olduğuna emın ı:·.tetııll 
b"l 1J1U• nın bai(lanı~ında ı e Ji / 
~Bitme 



Bataryalı aletlcrdej 
Muvaffakiyet 
~ad yonun ilk çıktığında aletlerin 

~ ır cereyanından istifade etmele· 
"ııe İmkan görülmiyordu. Çünkü 
0 Z<ırnanki iptidai montaj ve bilhas-
1" katot kısmının mütevalık cere
Ycı "l ." ı e çalıpnası buna imkan ver-
';'Yordu. Fakat üç dört sene zarfın 
l'" a?ot kısmının mütenavip cere
d. cııı ile çalvftırılmasına, bir müd
ll eı •onrıa da katot kısmı ayni cere
;ııcı tabi olduğu için fabrikalar 
I etlerini tamamile şehir cereyani
U ile ilkönce haricen bir redresör 

0 
e 'alııan aletlerini tek parça olark 

:_ Yalnız hoparlörünü ayn imal et-
··ıc • b d. !.'e aflamışlardır. Son seneler-
~ e hoparlörler de aletlerin içerisi
fıl.e ~er~eftİrildiğinden bütün radyo 
Oi~li bır tek parçadan ibaret olarak 

'CUde getirilmektedir. 
~f k.eriyetin işine elverİfli ve 
eq·"n.ması basit olan bu !ekil elde 
lq •ldıkten sonra batarya« aletler 

1: . 
• , 

1 1 

• 

Liikıenburg irsaliye poıta11 
te ttı mana.ile ihmal edilmiştir. Son 
~ 11~er zarfında radyo müeıesele
ı.':;" )'Üzde doksanı bu nevi alet
""· İmal etmemişler denebilir. Da
l ~oğrusu len adamlarile muhteri
D~~ bataryalı aletlerle uğraşacak 
Ilı •ileri olmadığımdan bunlar ih-

Lüksenburg merkezi ve irsalat daireleri 
ııl edilmistir. 

leıSon siıte'm montajdaki radyo ci
lq leri batarya ile çalıştınlacak bir 
~ıda imal edildiği takdirde bun-
11 Pek fazla cereyan sar/ederler 
lı e~ela yeni sistem ve fazla lamba
~ lıır aletin bir aylık sarfiyatı 1 o 

r 
:"Ya yakındır. Halbuki ayni ale· 
ı? fehir cereyanı sarfiyatı ayda .,, lı 

uçuk lirayı geçmez. 

1 Et., senelri ıer,ilertle g•yet az ce
~~~n sariden batarya ve akümü· 
,. ~rlü iiletlerin teshir edildiği bil
'İ''ilmelrtetlir. Bu:rlar diğer aletle
~ Verdiği netice alınmakla beıa
) '.Sarfiyatları gayet azdır. Bu 
f~~ bataryalı aletler şeklen de di
~~İnden l•rlrl~ olmayıp hopar
~ L..~e lxııtcry• ve ırJmmiilıitörii ay
~~ iQ.-risine yerltlflirilmiflir. 
~ cör...ı.r ~ı l.ir Met ol-
4ıti ıft,.. ~ Jıil•ıwıırı .. eoıler. Çin-

• rıe z•Jef ne tle boy itilffırile 
erlerinılen larltlı değildir. Bir 
4t V«ry otla nnları diğerlerin-
~ daim" ucuz alırrmuıtlır.Malze
.ftrı-en epeyce taa«rrul etlilmesin
\ıı dolayı bu aletler daha ucuza 
ııı olmalrt.Jır. Bu nevi aletlerin 
tıl~za Ja 6etirileceiini ümit 
~ Çiinlrii memleketimizin 

lriiga/t ı..-HJannJa henüz 
"-ı t8* ,,. mco• Jejil.tlir. U
~-...;.,,eri lfier vil*Yeık
~e k,i.,..ı. NısJe Metlerin 
,,;J'I• ..... ıfıiıı4 MI Wzılen ,_. 
~ctdtrl•r. İlunu nazarı diltkate 

ı cık bqhsettilimiz aletlerden pi· 

Liikaenlturg rad;vo orkoatruı: 
1932 sene.inin ••n eyıntla lst•n· 

bul radyosu Avru,,crılan ipitilmeme· 
ğe "'1"11t1Ştır. O vakit 1200 metre 
dalga uzunluiantla nefrİyat yapan 
lıtan&ul kentlisinden tam 4() miS:i 
fazla bir kwlrette olan .'2fHJ kilo
vatlık) Liilneml.urg tam lstanbu
lun nepi)'flt dal~ıuile tecrübe gön· 
d.m,lerine INı,lllmlflı. 

lleynelmilel ratlya loirli.ği ~ 
dalgıJ.artlMi. merlrcleri taciz eJen 

yasamıza getirileceiini ıınMrız. 
Turgut MITHAT 

1nı merkezin 240 metre Jalga uzun
luğu ve tlıdıa az bir kudretle çal~
mannı miinaaip görıerek nqriyata 
devam etmesini bilılirJiği halde 
Lüksemburg bıuıt.n fuı~l etmemif 
ve hotbehot tecrübelerine devam 
etmİf'İr. •izim ,,-ta ve telgraf i
daremizi., bu hmatsılıi t~sle
ri ıle naarı Jilık«te alınmllmlfhr. 
Alh ay 1-tler tecriilHler tl•crı et
Mİf ve 23 Eylri.l 9.JJ ttıtrilıinJe L;ür
ı..ı..rw munt-.n ve prOfl'Wm da
hilinde nefriyattı ba,Jamtf1ır. 

Lükcembıırg radyosu Mebıısan 

la 1 RADYO PROGRAMI 1 m 1 
ı, 9 Eylül Pazar 
lt~llUL: . 

~.307°: .. Plak n.eıriyatı ~9,20: Ajan• ~aber1erı. t.' T urk musiki neınyat: (Kemanı Re,at, 
~ ~ Ceınil, Mul:af(er beyler v• Vecibe, Ve
'I..,.' lıa.nımar.) 21,20: Ajans ve borıa ha· 
~' 21.30: Orkestra karı,ık proaram. 
lQ. ICI.&, V ARŞOV A, ı345 m. 
:~ı l•rannili hafif musiki. 20,45: ~usahabe. 
L' ~1'.tilalite. 21: Orkestra konıerı. 21,45: 
~li le ... 21.S5: Musahabe. 22: Lenmberıten. 
~: ;ı!'•tri1at. - Spor. 23,15: Rekli.m ve koo· 
-'.Qg '-'.30: Danı muıikiıi. 24,0S: Muıah.abe. 
~ l>at:11 muUkinin de•a.mı. 
19 lc:hz. BUDAPEŞTE, SSO m. 

~" .3o: a;dapeıte muıiki heyeti tırafı.ndan 
~'-"· 21: Spor. 21,20: Keman koflıerı. 2~: 
'- hlt ıııeıriJat. 22,50': Haberler. 23,10: Sı· 
ll~~•,ikiıt 24,: Cazband. a,; ""'2. MOSKOVA, 17ı4 m. . 

~lıl. lıoı~nm bergününde bu tarzda neşrıyat 
:\,,ctı.tır. 5: Sabah haberler. 5,30: . M.us~h~
b:"pliaberler. 6,ı5: Uyanı,. 6,45: Kultur !tzı~ 
~ ...._bab. konseri 9,15: Çocuk nc.orıyatı. 10. 
~:1tt ~onıeri. 10,58: Saat ayarL 11: Son ha· 
~t ıı; tı,ıs: Amele konseri. 16: Gtioün ne$ri
~t 0cranu. 16,15: Çocuk neşriyatı. 16,58: 
1, ıo'"''t 17: Son haberler. 22: Ecnebi diller· 
lı21lsaııabe. 
it ~. MOSKOVA, (Stalin) 361 m •.•. 
~ ilin ıat 22 den itibaren dans musıkiaL 

.lQ lc:hz. HAMBURG, 832 m •• 
)i"-..~ı 'Münihten naklen: Hitlerı hatırlayıı '_"· 
~"ıı ı. l'e lır.endiıinjn hitabeıi. 22: Senfonık 
'•~~·.23,: Haberler. 23,20: Spor 23,40: Danı 
~l•ı. 

ı.ı 1'h., BELGRA T, 437 m. 
~optt°: Keman konıeri. 21ı ?w'Lusa .. ahe. 20j~ıı 
~-•l' tarlular. 22: ReılamJ~r. 22,10: P a • 
~· Mu.ıa.habe. 23: Haberler. 23,15; Radyo 
'1'J;it''"· 2-t:ı Kahvehane kon&eri. 24,30: Dans 

~"· 
lQ 1'1.&. PRAG, 470 m. 

"-ıa .4S: Mu•alıabe. 21: Kıtrı"ık \ı.on•er. 21,45~ 
~~llbe, 2ı Radyo orkeatrasL 22: Habl!'rler. 
t_:1 · Plik. 23,25: Almanca haberler. 23,30: 

ltlı.aaikiıi. 
~ S92 1'hz. VIY ANA 507 m. ' 

lilıı1ta·'l~ Saat ayan apor haberleri, 20,30 Bar 
''1, ilc.ıai, 21,0S Şa;kılar -.e n••'cH Viyana ha· 
'• ~ 21,40 Müuhahe ( ıpor ), 21,45 Strauıa 
"--~ l\nıııır'in eaerlerinden radyo popÜrİ&İ, 2~ 
' 1'~e .. , 23,20 Dana muıikiıi, 1 Budapette • 

Sııa.n tn.usilır.i,i. 
~ ll5o Kh,, BRESLAU 316 m. ' , 

ıı...ı lia(ı.. ı. b 1 · 20 30 Nürenberı tea ,._I a er erı, , . . (H' 1 ~Q Milli soıyaliatlerin merasamı lt er 
s~ "d..rı hitabe). 22 Sel\fonik kon&er, 23 
'ild:t 23.ıo Haberler vesaire, 23,45 Dan• mu· 

tQ S?4 kıta. Mühlacker (Stuttıart) 523 m.: 
"'-i. Ectıebi memleketleriT'del-:i valan~~«-lara 

Jat, 20 30 Nürnber•'tea. oa"len milli aoa• 

Jaliıt ıııetriyab, 22 Senfonik konaer, 23 Spor 
23,30 Habıııırler •eıai.re, 24 Hamburl''tan, dana 
muaikiıi, 1 Cece muı>kiıi. 

1 O Eyini Pazartesi 
ISTNBUL: 
18,30: Fre.oıızc;a derı. 19: Konferana. 19,30: 

Türk muıiki netriyab. (Ekrem, Ru,en, Ce•· 
det, Kemani Ce-.det, Şeref, lbrahim beyler ve 
Vecihe, Belma hanımlar.) 21.20: Ajanı •e bor· 
sa haberleri, 21,30: Bedri1e Rasim hanımın it· 
tirakile tanl'o ve caz orkeatra11. 

223 Khz. V ARŞOV A, ı345 m, 
19,15: Oda musilr.isi konı•ri. - Muıahab•. 

20.SO: Spor. 21: Şarkılar. 21.30: Seali filmler• 
den pli.klu. 21,45: Haberler, 22: Papüler aen· 
fnnik orkestra konseri. 22,45: Konreranı. 23: 
Reklimlar. ve konaer. 23,15: Dana muıikiıi. 24: 
Musahabe. 24,05: Danı muaikiainin de-.amı. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 mı. 
20,10: Pli.k. 21.10: Mu.aha.be. 21,40: Siıan 

muaikiıi. 23: Rayterin idareainde orekıtra••· 
konseri. 24,10: Len Baker caz talum1. 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. 
20,45: Muaahabe. 21: Haberler, 21,10: "Mat• 

hiaı Kappel,, iıimli piyeı. 22: Kıaa bjr opera 
temsili. - 23: Son haberler. 23,20: Muıikill 
proıram araıı. 24: Neıelıeıi mualki. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
19,30: PiJano konseri. 20: Rekli.mlar, 20,10: 

Plil:. 20,30: Muıababe. 21: Zacrep operaaın• 
dan naklen Puççininiıı "La Boheme., opera•ı. 

638 Khz. PRAG, 470 n1. • 
18.SO: Pli.k. 19: Habererl. 19,10: Pla.k. 19,20 

Almanca muaahabe. 19,55: Almanca haberler. 
20: Saat a1arı. 20,10: Karı-1< konaer. 20,55: 
HiNT ve ZENC[ ıarluarı. 21,20: Muaahabe. 
21,55: Pl&k. 22: Haberler, 22,10: Hindiatan 
hakkında konferans. 22,20: Kuartet konaeri. 
23: aHberler 23,15: Plik. 23,45: Almanca ha· 
bcrler. 

592 Kh.z. ViYANA 507 m. : 
20,35 Kylü muaiki&İ, 21,20 Müıahahe, 21,30 

Köylü musikiainin dl!'vamı, 22120 Bildirilme· 
mittir, 22.55 BrırJım 'rn eserlerinden pi~a.n? 
konseri, 23.30 Haberler, 23.SO Danı mu'1ktH. 
ı,ı5 Plak. 

950 Kh•. BRESl:AU 316 m. : 
20 9kıam konaeri, 21 PIAkh müıah.abe, 22 

Mildner Kuartetinin. ~o~ı.eri. 23,20 Haber• 
1 r 23 45 Danı muııkıu. 
e ' 574 Khz.. Mühlacker (Stuttıart) 523 m.ı 

20 Ricbard Vaıner'in -~p~r•ların~an par· 

1 20 30 Saar 20 40 Koylu netnyatı, 21 <-a ar, • ' , 22 H . b 1 
Haberler, 21.10 Müsahabe, arllçte 2"3 2"0-
nan Alman bestekarlarından parça ar. ' 
Haberler -.eıaire, 23,35 Tavıi1elr, 23,45 Ma· 
h"lli haberler, 24 o;.rıı muıikiıi. 1 Gece mu• 

aikiıi. 

11 EylUI Salı 
15TN8UL: 
18,30: Plü: neıri7ab. 19: Meıut. Cemi 'bey 

tar.fından çocuklara maaal. 19,30: Türk mu· 
ıiki neıriyatı. (Stüdyo saz bey~ti v~ Y &fftr bey 
Emel ve Meliha hanımlar.) 20,45: Münir 
Nurettin Bey •e arkada,ları. 21,30: Cemal 
Reıit, Li.tiniaki. izzet Nesih, Mesut C.mil bey 
lertarafından oda musikisi. 

223 Kh•. Y ARŞOVA, ı345 m. 
,9115: Kuartet konaeri. - Muıahabe. 20.20: 

Aktüalite. 23,30: Oda muıikiıi plakları. 20,45: 
Muhtelif babiıler. 22: "Le Charme de Java., İ· 
&imli muaildli pİyeı. 23: Reklam ve konıer. 23, 
15: Danı muaikiıi. 23,45: Ecnebi dille konfe· 
rans. 24,05: Dan• . 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,50: Radyo ti7atroau. 22,35: Haberler. 22, 

55: Oda musikisi. (flüt, oho•e ..-e harpa alet· 
lerile.) 24: Pl&k. 24,20: Danı muıikiıi, 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. 
21: Haberler. 21,10: Yaylı sazlar •• bando 

konseri. 23: Haberler. 23,20: Muhtelif proı
ram araıı. 24: Aktam konseri. 

686 Kb•. BELGRAT, 437 m. 
19,30: Konıer. 20: Pl&k. 20,20: Rekli.mlar.e 

20..3-0ı Flüt konseri. 21: Musahabe. 21,30: Or· 
keıtra refakatile halk ıarkılan. 22: Radyo or• 
keıtrası, 22,30: Rad10 piyeıi. ""23: Haberler 23, 
15: Pl&k. 24: kahvehane konc:ıeıri. 

832 Khz. PRAG, 470 m. 
20,30: •1Köpek baılan" iıimli ko•orowikin 

eserlerinden opera temsili. (lıtirabatlerde mu• 
&ahabe. •e haberler.) 

592 Kh•. ViYANA 507 m. : 
20 15 memleket haberleri, 20,35 Saat ayan, 

hab:rler, 20,45 Verdi •e Puccinin~n eserlerin .. 
den ıarkılar, 22,30 Karıtık neırıyat, 23,30 
Haberler, 23$0 Oda muaikiıi, 1 Sc:hrammel 
muıiki•i. 

950 Khz. BRESLAU 316 m. : 
20 Genç kızlara mahaua 4arkılar. 20.25 

Müıahabe, 21 G;inün kııa haberleri, 21,10 
Paul Lincke'nin Gri~Gı·i isimli opereti, 23,10 
Teknik neıriyat. 23.20 Haberler, 23,45 Paul 
Lincke'nin e•erlerinden konıer (Bizzat ken• 
disinin idare~inde). 

574 Khz. Müh1acker (Stuttıart) 523 m.: 
19,45 Napoliten halk havaları, 20,15 Skeç 

20,45 Köylü neıriyall, 21,10 Radyo orkeatra• 
sı tarafından operet parçaları, 22,40 Reinald 
ve Armida, isimli radyo temsili, 23,20 Haber--
1er, 23,35 Mahalli haberler, 23,45 Danı pliJıı: ... 
ları, 24,30 P.i1ano •e müsahabe, l Gece musi• 
kiıi. 

12 EylUI Ç'rtımbı 
ISTNBUL: 
18,30: _Fran11zea ders. 19: Pi~ netriyatı. 

19,30: Turk muailci neıri1atı: (Ekrem, Rut•nt 
Cevdet, Mustafa beyler, ve Vec:.ihe Semiha 
hanmılar,) 21,20: Ajana ve borıa haberleri. 21, 
30: Stxd10 caz •• tan•o orkeatra11. 

223 Kh. V ARŞOV A 1345 m. 
19,15: Keman konıeri. (pİJano refakatile.) 

19 .15: Konferans, 20: Kahvehane muıiki•İ. -

meclisin reisi Mr. Emil Reuter'in 
himayesinde ve ikinci hamileri de 
Prens Sixtus von Bourbon ile An
dre Meynit' tir. A11l idare umumi 
müdür Jehan Martin'in elindedir. 

Son sistem olan bu merkezin 
Stüdyosu paytaht olan lüksemburg 
şehrinin içerisindeki louvigng vil
lasındadır. irsaliye postası fehir
den otomobille 10 dakika süren 
lunglinaterde haindir. Bu mevki 
farktan Alman, garptan Belçika ve 
fimalJen lsviçre hudutlarına nazır
dır. 

Mürsilenin 135 metrelik iki an
ten kulesi göze çarpar. Mürsilenin 
içerisine ıcirilince 800 beygirlik 
merkezin elektrik cereyanını te
min eden 2 büyük Disel motörü 
görliniir. Merkezin makine daire
sintle bulunan (50) fer kilovatlık 
ilri büyiik limlHuı bu ejder merke
:ııimn ifl~uinde en IHiyiik yar
ıiımı el1111 tlZllÜıntlır. 

LJllt.iard,ıuk 2tlO ltllovatlık kuJ
refile 1114 metrelik (komintern) 
i.tasyonıından sonra gelen ikinci 
kuıJıJetli poshıJır. 

Merkezin karakteristik bit nefrİ· 
yatı vardır. Programlarda da gö
rü,'Jüğü üzere Lüksemburg hafta
nın her akşamında merkezi avru
padan bir millete ait musiki eserle
rintlen miiTekkep bir proir.m tan
zim ..Jer. •ımJ"" IHı,Jı. haberler 
kenle1'fllltlann bir çoiu tla Alman 
ve FrflllM.Z l~" veril.melıte
Ji.r. B• lııilFk memlelıette pelı faz
la mıısilei sakinleri mevcut olmadı
ğından programıla mümkün merte-

Muaahabe. 20,30: Konserin devamı. - 20,45: 
Muhtelif ıözler. 21: Dajoı Bela takımının pli.k
lar. 21,45: Haberler 22: Cbopinin eserlerinden 
mürekekp piyano konseri. 23: Rekli.m -ve muıi 
lı:i. 23,15: Danı musikiai. 

545 Ki... BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,30: Muaahabe. 20,05: Piyano Jconaeri, 20, 

50: Stüdyodan operet temsili. "Notaa Kapita_ .. 
ny,. 23,15: Siıan muıikisi. 23,45: Opera orkea-
tra11. 

904 Kh,, HAMBURG, 332 m. 
21: Haberler. 21,10: Saar 21,35: Milli netri· 

yat, 22: "Die zaertler.iche Verwandt•chaft,, İ· 
aimli muıikili radyo temıi\i. 23: Haberelr, 
23,20: Mu•iki1i proıram araır. 24: Cece kon• 
ıeri. 

686 Khz, BELGRAT, 437 m. 
20: Radyo orke•traıı. 20,20: ReJcliımlar. 20, 

30: Mus•habe. 21: Jibilyanada.n nakil. 23: Ha .. 
berler. 23,15: Kahwehane muıiltiıi. 24; Dana 
pli.kl~rt. 

686 Khz, PRAG, 470 m. 
19,20: Almanca netriyatı. 19,55: Musahabe. 

20,10: Radyo popurisi. 20,55: Konferans. 21,10: 
Brünodan naklen: Serenat konseri. 22: Popu-
ler orke&tra konseri. 23,30: Pliık, 23,45: baber• 
ler (franuzca.) 

592 Khz. ViYANA 507 m. ı 
20.10 Sil.al ayarı, haberler Yeıaire, 20,25 

Koro konaeri, 21 Dollfuıı'un hallraları (Bat• 
<relı:il Schu•chniıı tarafıod.an. hitabe). Oa• 
<rald K•ha•ta'nın idaresinde konser, 22,4S 
Holzer radyo orkeıtra11, 23,30 Son haberler, 
23.SO Konaer'in devamı, 24,30 Dana muıikiıi. 

950 Kh .. BRESLAU 3ı6 m. : 
20 En J'•ni plaklar, 21 Haberler, 21,10 

Saar, 21,35 MiU netri1at (Taıannile •e mu· 
aikili), 23 t.tüıahabe, 23.,20 Haberler, 23,45 
Danı muıiki•İ. 

574 Khz. Mühlacker (Stuttıart) 523 m.: 
19,25 Senfon.ik konaer, haberler, 21,10 Saar 

21,35 Milli netriyat, 22 Die Maedele •On Bi-
berach iaimli tarkıh tem•i1ı 23.ZO Haberler 
24 Schumann'ın eserlerinden konser, 24,30 
Dans plikları, 1 Gece muaUdai. 

13 Eylol Perşcır.a 
ISTNBUL: 
18,30: Pl&k ne4riyatı. 19,20: Ajanı haberleri. 

19,30: Türk n1uıı.iki neıriyatı. (Kemal Niyazi, 
Azmi beyler ve Hayriye, Müzeyyen hanımlar.) 
21, Selim Sırrı Bey tarafından konferans. 21,30 
Stüdyo orkestrau. 

223 Khı. VARŞOVA, ıJ.45 m. 
20: Tal'annili konıer. - Muaahabe. 23,30: 

Kona erin de•amı, - Muıaha"be. 21: Hafif 
muıiki. 21,45: Haberler. 22: Papu1er senfonik 
orkestra lcon.aeri, 22,45: Muaahabe. 23: Kon• 
aerli rekl&mlar. 23,15: Dans muıikiai. 23,45: 
Ecnebi dille konferans, 24: Muaahabe. 24,05; 
Danı musikisinin devamı. 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,SO: Siıan musiki•İ. 20,55: Musahabe. 21, 

30: Viyaaadan nakil. 23: Hava raporu. 23,20ı 
Yaylı aaalar talnmının konıeri. 

904 Kh•. HAMBURG, 332 m. 
20: Tarihi bi,. •keç. 21: Haberler. 21,10: 

Dans muıikisi. 23c H ... berler. 23,20: Danı mu· 
ailciaini.ı dewanu, 24: Nor•eç halk ıarluları. 

! 
' 

Lüksenbu;11 almanca spikeri E ııa Si;ııert 1 

Lülrsenbur11 spikeri Jean Bruck 

be tenevvü olmak üzere ne~riyatın 
büyük bir kısmı plaklarla temin e· 
dilir. 

BUkreş Radyo haberleri 
Bu haftadan itibaren Bükret rad

,_. da yaz ,. .. ıwı t~ etlil
Jll9ie hatleımftır. N<,..., ü:aerieri 
saat 19 da batlıyan orkeetra kon
serleri 18 de ~ıyacak ve umumi
yetle ve progrımıda tebeddülat ya
pılarak, esasen iyi olan Bükref net· 
riyatı daıha zengiflettiı4lmittir. 

lngilteretleki abone mikdar1 
artıyor 

Yazın en sı:cak aylarında . Eylul 
sonuna d-iru - B.B.C.5,525,86fıl ncı 
radyo a~ııi kaydetuDttir. Her 
.-e ba: mevsimde azalan altene 
adetti it. - abine çeğa.ldııjt11a 
gere kıt aylarında daha artaca· 
ğı tahmin ediliyor. 

24,30: Haydnın eaerlerinden ya1h aazlar konae 
ri. 1: Muhtelii milletlerin danslarıııdan (orkeı· 
tra ile .) 

686 Khx. BELGRA T, 437 m. 
20,30: Kuerlel khıeri 21: Muıalıabe. 21,30: 

Harpa konaeri.. 22: Rad10 orke•trası. 23: Saat 
ayarı. haberlPr. 23,15: Pl8k. 24: Kahwehane 
konseri 

8J2 Khz. PRAG, 470 m. 
20,10; Çoı ukJara mahıus konıer. 20,35: Mu· 

ıahahe, 2t,SO: Oatravadan danı mus.ilı:iıi. 22: 
Muaal.abe. 22,15; Populer Hır,,.at 9arkıları. 22, 
35 Screu.ıtlardan mürekkep konaer. - Mu 
aahahe. 23,15: Salon orkeıtraıı. 

592 Kh" ViYANA 507 m. : 
20.10 Haberler •eıaire1 20,30 Hafta haber-

leri, 20,55 Piyano Jconıeri, 21,30 Max SchÖn· 
herr'in idaresinde hafif nı.uaiki, 23 Eva Had· 
rabova -.e Erichme11er (piyano) tarafından ta• 
•annil konser, 23.40 Haberler. 24 Danı muıi· 
ki•İ. 

950 Kh•. BRESLAU 3ı6 m. : 
20 Pli.lıı:, 21 Haberler, 21,10 Startbefehl 

taimli ıkeç ,22,20 Beetlıo•en'io eaerlerindeo 
&onatlar dair, 22,35 Beethoven &onatlanndan 
mürekkep lı:onıer, 23,20 Haberler. 23,45 Ce• 
ce konseri. 

574 Khz. Mühlacker (Stutt•art) 523 m.: 
21,40 Vala popüriai, 22,30 Teknik haabuhal, 

23 Dana muaikİıi, 23,20 Haberler, 23,30 Spor 
23,45 Haberler, 24 Ervinı Dom isimli rouaikili 
temııi1, 1 Gece muıikiıi. 

14 Eylül Cuma 
'r ISTNBUL: 

12,30: Pl&k neıriratı. 18,30: Plü neıriyab. 
19,20: Ajan• haberleri. 19,30: Türk muıiki net" 
riyab. (Ekrem. Ruıen, Ce•det be1ler Ye Veci· 
he, Nedime, Nazan Feridun hanımlar Ovrikılı 
efendi. )21,20: Ajan• haberleri •• boraa. 21,30: 
Radyo orkeıtraıı tarafından hafif mu.aiki.. 

223 Khz. VARŞOVA, ı345 m. 
20: Koro konseri. - Muaababe. 21,30: Sen· 

fonik konıer, 23,55: Konıerli reklimlar. 24,15: 
MtJ&ahabe. 24,20: Danı muıiki&i ( plik.) 

545 Kb•. BUDAPEŞTE, 550 m. h be I . 
19,55= Orkestra kont.eri. 21: Spor .a r erı 

21,15: Neteli &öxler. 21,45: Laka.tos _••can u.· 
, , 2 45 , E eb• ,;ya setine daır aozler. 23: 
ınmt ... , . en - · (P' 
}la.herler. 23,20: Qperelarda.n taıannı ıyano 
refakati le Mıne Buttalfly,. T osca, Manon, 
~Qht-ne, Villi, Ad:a •e ~·~*';nata operasından 
parç2'1•r.J 2..\: Danı muukıın • 

904 Kh•. HAMBURG, 332 m. 
20: Şen orkeıtrl\ kon.seri. 20,45: Siyasi net· 

"iyet. 21: Haber!er. 21,15: Milli neıri1at. 21,45: 
Sebillerin HOie Verıch•örun• deı Fiıko •On 
Cenua,, ; , imli piyes. 23: Haf>erler. 23,20; Mu· 
sikili prc_Jram ra•ı. 24: Neıeli mu•ild. 

686 Ki·•· BELGRAT, 437 m. 
20,10: Rl\dyo orkeıtraaı. 21: Muıah.abe. 21 ı 

30: Za•reptco nakil. 22,45: Pl&k. 23: Haberler. 
2."l,15: Plik. 24: Ke.h•ehane konseri. 

1'32 Khz. PRAG, 470 
20,JO: Oı keıtra tarafından opera parçaları. 

21,10: Munhabe. 21tZS: Çekoslo•ak aık tarkı· 
ları. 21.45: Karıtık netriyat. 22: Muıab.abe. 22, 
15: Bratisla•a rad10 orkeıtra11. - MuaahaM. 
23,IS; Neıeli taıannili hafif muıild 

-

1 Radyo haber!eri 1 
Merakıı bir anket J 

Bir Danimarka gazetesi radyo ' 
meraklılarını ala.kadar eden pek 
meraklı bir müsabaka açmıftrr. 
200,000 ne yakm cevap gelen bu 
anket şu dört sualden mürekkep 
tir. 

1 - Haftada kaç saat radyo 
dinliyorsunuz.? 

2 - Bunun kaç saati dahildeki 
ve kaçı ecnebi merkezleri neşriya
tıdır? 

3 - Dahildeki neşriyatın e:ı <"."'k 
hangilerini dinliyorsunuz? -

4 - Ecnebi merkezlerinden hen· 
gisini dinlemeği tercih edersiniz? 

llk günlerde gelen cevapların 
yapılan tasnif neticesinde üstüs
te haftada 32 saat radyo dinlenildi· 
ği anlaşılmıştır. Bu cevapların icin· 
de günde bir !&at dinliyen olduğu 
gibi 124 saat ta dinliyen bulunuyor. 
muş. Vasati olarak haftada yil'mi 
ila kırk saat arasında dinliyenler 
ekseriyeti teşkil etmiştir. 

Haftada vasati 32 sat radyo din· 
liyenler bu müddetin yedi satini 
ecnebi memleketlerini dinlemekle 
geçiriyorlarmış. Bunların yüzde 
25 şi yalnız kendi radyolarını din
tr.nıekte imişler. 

Üçüncü sualin cevapları bu yol-
dadır: 

Hafif musiki dinliyenler % 30 
Radyo temsilleri % 23 
Konferans dinliyenler o;"c 13 
Beynelmilel nakil konseri % 6 
Klasik musiki o/0 4 
Plak neşriyatını sevenler o/c 2 
Ecnebi merkezlerinden hanl!ile-

tinin tercih edildiği sualine bi~in
ci derecede lsveç, ikinci lngiltere 
ve üçüncü de Alman radyoları oldu 
ğu bildirilmektedir. 

Yeni lngiliz istasyonu 
Bazı membaların Eylulün 6 ıncı 

perfembe, bazılarının da 7 nci cu 
ma wkpmı n~iyata ~lıyacağını 
bilclirdilııleri DnNtvich poetasmııı 
ni j qRn.r Jııer iki W'JAm da 1500 
metre dalga ıuunluğunda takip edl 
niz. 150 kilovatlık bu lngiliz merke 
zi uzun ve orta dalgalı lagiliz mer• 
kezleri içinde en iyi ititileni ola
caktır. En iyi program Londra net 
riyatını bu posta tamamile nakle
decektir. Şimdi paraziti her ne ka· 
dar fazla olması ihtimal dahilind.'3 
ise de bir iki ay sonra mükemmel 
olarak ifitileceği muhakkaktır. 

HDvır11t' ta rad10 
Suriya biildimeti Beyrutta bir rad 

yo ÜıtaSJ'OllD U.,.. ~. Ista. 
yonun plinları hazırlanımt yakm· 
da İnf&&t& baflamnak üzeredir. 

592 Khz. VIY ANA 507 m. : 
18,50 Keman • ~tar muı.ikiai, 19,20 Spor, 

19,30 Seyyah neı,ıyab, 19,40 T ekn.ik bahiı· 
ler, 20 Haberler ve•aire, 20,10 Halk ıarkıla
rı, 21,10 Memleket babialeri, 21,30 Artur 
Sc:hnitzler'in Liebelei iıimli pİJeaİ, 23 Aktam 
muaikisi, 23,30 HaberJer, 23,50 Konıer.;n de
'f'amf, 1 Pli.k. 

950 Ki... BRESLAU 3ı6 m. , 
20 Uvertür •e valılardan mürekkep kon· 

ıer, 20,45 Sivaıi Haberler, 21 Haberler, 21,15 
Köylü temıiü, 21,45 Skeç, 22,30 Virtüoz ke· 
man konseri, 23,20 Haberler, 23,45 Danı mu· 
ıikiai. 

574 Khz. Mühlacker (Stuttgart} 523 m.ı 
20 Bando muzika, 201 30 Köylü netriya• 

tı, 20,45 Si1a•İ kın haberler. 21 Haberler 
21,15 Milli netri1at, 21,45 "9 erıch•Örun• deı 
Fieıco zu Cenua1 İ•İmli pi1e•• 23 Muhtelif 
haberler, 231 45 Dana muıilUai, 1 c~ce muıiki· 
ıi. 

15 EylUI Cumartesi 
ISTNBUL: 
18,30: Franıı:r.:ca dera. 19: Plak netriratı 191 

30: Türk muaiki neıriyab. (Fahire, Safiye ha .. 
mmlar •e Refik. Fikret beyler.) 21: Etref Şe
fik bet tarafından konferana. 21,30: Stüdyo 
caz •e tanro orkeıtraıı. 

19,45: Reportaj. 20: Caz:ba.nd (taıannili.) 
20.20: Konferans. 20,30: Keman mu•ikisi. 
(plak.) 20,45: Musahabe. 20,50: Spor haber
leri. 21: Nakil. 21,30: Şarkdar. 21,45: Habeı 1 r. 
21.SS: Muaahabe, 22: Piyeno muaikisi. 22, "5: 
Umumi harp h.atıralarL 23: Konserli rekl~ml~r. 
23 15: Dana muaikisi. 24: Musahabe. - Tem· 
ai.' 24,35: Dana pl&kları. 1: Danı muıikiai. 
~45 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,35: Macar ıarkılarr. 20,50: Uç perdelik. 

"Fruıka,, isimli radyo lİJalroıu. 22,35: Akı~rn 
haberleri. 22,55: Piyano konseri. 23,45: Pollı 
memurlan takımının konseri. 

904 Kbz. HAMBURG, J32 m. 
20,30: Halk musikisi. 21: Haberler. 21,10: 

Taıanni ve karıtık orke•t.a ile hafif muıiki 
neıriya.tr. 23: llaberleı. 23,20: Mu.ikili prol"· 
ram arası. 24: Danı muaikiıi . 

686 Kbz. BELGRAT, 437 m. 
20: Keman ve viyolonsel konseri. 20.30: 

Rekl8.mlar. 20,40: Pl&k. 21: Musahabe. 21.30: 
Operet parçaları. - Haberler. - 24: Ka.hve· 
hane konseri. 24,30: danı Pl&kları. 

932 Klız. PRAG, 470 m. 
21.45: Miln.inovoaky talı:ımınrn konıe-ri. 22: 

Haberler. 22,30: Danı pli.kları. 23: Musahabe. 
23: haberler. 23,15: Plik. 23,30: Hermann 
Schrammel takımı tarafından karıtık muaiki. 

592 Kbı. ViYANA 507 m. : 
20 Viyana operasından naklen, Maııenet· 

nin Manon opera11, 23 Haberler, 23.20 Holzeı 
radyo orkestra11, 24,45 Danı muıikiai. 

950 Kbz. BRESLAU 3ı6 m. ' 
20 Kliae çanlan, 20,05 Aktüalite, 21 Ha· 

herler, 21,10 Büyük karıtık netri1at akıamL 
574 Khs. MülJacker (Stuttsart) 523. m._ı 

20 E;n Mann Muı• Viederlachen, isnnh 
radyo pİJeıi. 21 Haberler, 21,15 Kantık net• 
ri1at, 23.2() Haberler, 23,~o .. ~uaahabe, 2t 
G.ce aıuılkiıi. 1 Gece muadönnnı de•aım. 



MiLLiYET ÇARŞAMBA 

(MÜTEFERRiK HABERLER) 
ViLAYETTE 

Gizli nüfus 
Bütün nüfus daireleri 
1'ayde jelealerle dolu 
Gizli nüfuılann kaydına devam edil

mektedir. lstanbulun bütün kazalarında
ki nüfus daireleri nüfusa kaydolmak ;çin 
gelenlerle doludur. 

Dün de nüfus memudan kendilerine 
yardımcı oJa.rak veri.len diğer memurlarla 
birlikte geç vakite kadar uğrqmışlardır. 

lstanbul nüfus müdürlüğü bütün ka-
2alardakj nüfu:J memurlarına verdiği bir 
emirde Pertembe günü al<1amına kadar 
nüfusa kayıt edilenlerin mikdannm bil
dirilmes.ini isteuüıtir. 

BELEDiYEDE 

S'1ltanahmet halası 
81r müddettenberi Sultanahmette in~ 

edilmekte olan yet"aıltı apcı-ı.-ıi bit.° 
mıttiT. Umumi hala önümüzdeki hafta 
açılacakbr. Burada, kadınlara erkeklere 
mahsus olmak Üzere ayn ayn iki kıınn 
vardır. Apdesthanenin daimi temizliğini 
muJ.afaza için otomatik su tertibatı ya
pılmııtır. 

Yeni pavyonlar 
Cerrahpaşa ve Haseki hastahanelerine 

ilave edilecek yeni pavyonların münaka
sa., teşrinievvel batında ilin edilecektU, 
Bu pavyonlar, telefon ıirketinden geri a· 
lınacak, fazla mükaleme ücretleri parasi
le yapbrılacaktrr. Şirket (191) bin lirayı 
Merkez Bankasına yatınmıtrr. B.,jediye 
yakında parayı bankadan alacakbr. 

Yel parası vermiyenler 
Yol parası vermediklerinden dolayı y.,. 

da çalıştudmağa mecbur tutulanlann lis
teleri kaymakamlık tarafından tanzim e
dilmeğe başlanmıştır. Bu gibilerin vere
cekleri yol parası, varidat fasıllarından 
tenzil edilecektir. 

istatistik yıllığı 
Belediye uçüncü istatistik yıllığını ki.

nunusanide neşredecelı:tir. Bu seferki yıl
lıls daha mütekamil olacak, bazı Avrupa 
ve taşra belediyelerine ait te izahatta bu
lunacaktır. 

Deniz hamamlarından 
alınacak harç 

gfnj?lbzykğa. cmföy öfamr cmfö fmarhr 
Deniz hamamı açma ve işletmesi için 

muracaat edenlerden belediyenin muay
yen bir harç almaaına, daimi encümen ta
rafından karar verilmiştir. Bu hususta ne 
kadar haTç alınacaiı, daimi encümen ta
rafından deniz ham mlarırun vaziyete gö 
re tayin edilecektir. 

Vaıi buğun dönüyor 
Vali ve belediye reiıi Muhittin beyin 

bugün Ankaradan ıehrimize dönmeoi bek 
lenmekteJi,. 

Pazar yerlerinde işgal resmi 
Belediye vergi ve resimleri kanununun 

(13) uncü maddesi mucibince ıehrin 
muhtelif yerlerinde, haftanın muayyen 
günlerinde kurulan pazar yerlerinde es
naftan iual resmi alınmaktadır. Son za
manlarda bazı ınıntakalarda, bu resmin 
yanlış tah sil edildiği anlaşılmıştrr. Kanu
na göre, eınafın jşgal ettiği beher metre . 
murabbaı için azami on kuruı reaim alı
nacaktır. 

İstanbul gümrükleri 
biriktirme sandığı 

htanbul gümrükleri memurları arala
rında bir biriktirme ıandığı yapmıılardır. 
Bu sandığa şimdiye kadar 200 den faz. 
la memur ittiral<i kabili etmiıtir. 

Dünkü hava 
ISTANBUL, 4.A.A. - Sıfır derecei 

hararete ve deniz seviyesine indirilmit 
"'1rometre bu sabah saat 7 de 758, 14 te 
757,5, derecei hararet 7 de 21,14 te 27, 
azami hararet 30,5, asıari 18,5. Rüzgar 
wnütehavvil esmiştir. Azami ıürati sanP 
yede 8,5 met'ı-eye çıkmııtrr. 

Kadın birliğinde lisan 
dersleri 

Kadın Birliği umumi katipliğinden: 
Birlikte verilmekte olan meccani lisan 

derslerinden Almanca dersi 8 ağustoı cu
marteıi gününden itibaren baılıyacakbr. 
Arzu edenlerin yarından itibaren birlik 
merkezine saat 14-16 müracaatla kayde
dilmeleri rica olunur. 

1 ._ __ Küçük haberler 1 
* Kadastro poıtalan faaliyetlerine de· 

vam etmektedirler. Bu meyanda Meddi. 
ye köyünün kadastrosu da ikmal edilmek 
üzeredir. Şimdiye kadar kadaıtrosu ik
mal edilmit olan yet"ler için sahiplerine 
tapu senetleri verilmek üzere bir komiı
yon tetkikata batlamııtır. 

* Zabıta memurları arasında bazı de· 
ğişiklikler yapılmııtır. Bu meyanda Kum 
kapı birinci komiseri Zihni bey tekaüde 
sevk edilmiş ve Kumkapı bırinci komi
ıerligine EıninOnü biri.noi \tomiıeri Meh
met ,\li bey, EunnOnU birinci komiserliği 
ne de boşinci ıube müdürlerinden Talat 
bey tayİ;ı edilmiştir. 

Sergiye tehacüm 
Devam ediyor 
Ziyaretçiler bilhasıa ta

sarruf pavyonu 
ile alakadar oluyorlar 
. iş. Banbıının onuncu yıl dönümü ve

sılesıle Galnta Sarayda açılmıı olan ser
gini~ dü~ onuncu giinü idi. Sergi, dün 
de, ılk a:unlerdeki hararetle on binlerce 
ziyaretçi tarafından ıezilmiıtir. Sergi 
dün öğle Üzeri pek kalabalık olmuı. On
dörtten on altıya kadar ziyaretçiler ke
safetini gayip etmiıse de, akıam üzeri 
mütbi, bir akın batlamııtu-. Bilbasaa on 
dokuz buçukta en ke,if derecesine va
ran tehacüm serginin kapanına saabna ka 
dar devam etmiıtir. Dünkü ziyaretçilerin 
en fazla tasarruf pavyonunda kaldıkla
rı tesbit edilmittir. Bu, pavyonda her va
tandaım Bankaya günde bet kurut ver
diği takdirde on sene sonunda birikecek 
meblağın azameti, sade alakayı de~il, 
hayreti de celpetmekte idi. Faizi mü
rekkeple yapılan bu besap, on milyon va
tandaşın günde beı kuruş gibi ehemmi
yetıiz görünen bir parayı on ıene bir 
vazife ederek bir Bankaya tevdi etmeıi 
nel'İceoinde hasıl olacak yekunu iki miJ. 
yar üçyüz altmış üç milyon dokuz yüz 
alb lira olarak göstermektedir. 

haddi zatinde çok ehemmiyetsiz hatta 
hicten görünen küçük tasarrufların bir 
araya gelmesile hasıl olan büyük kud
ret bu pavyonda adden güzel tebarüz 
ettirilmiştir. Küçük tasarrufların bir mil· 
Jetin mali satvetin yaratmaktaki büyük 
rolünü ziyaretçilere telkin eden tablolar
da büyük bir alaka uyandırmıştır. 

Bu tablolar beynelmilel teıarruf ha
reketlerini canlı mukayeseli bir ıekilde 
göstermektedirler. 

Dünde bir çok talebeler hocaları re
fakatinde sergiye gelerek, her pavyon
da ayn ayn verilen izahatı dinlemişler, 
gırafikleri, istatistikleri tetkik etmiıler
dir. 

Sergi ancak kısa bir müddet daha açık 
bulunacağı için tatil c\inÜ olmadığı hal
de dün vaki olan tehacüm, halkm ser
giyi görmek huıuıundaki İM•-1 inden ile
ri ıelmiıtir. 

An karadan 
iz mire ... 

ANKARA, 4.A.A. - Aldıiımız ma
lümal11 göre lzmirin kurtuluı bayramı 
ıenliklerine iıtirak ve birinci beynelmi
lel panaym ziyaret etmek ve bu vesile i
le de bir Halkevi temaıı yapmak için 
Ankara Halkevinden kırk kitilik bir 
grup cuma günkü trenle Halkevi reisi 
vekili Doktor Ragıp Beyin riyaseti al
bnda lzmire hareket edcektir, Bu ıeya
ta Evin muhtelif ıubelerine menıup ar
kadaılar iıtirak etmektedir. Güzel sanat
lar ıübeıinden ve memleketimizin değer

li sanatkarlanndan Ferhunde Ulvi Ce
mal H. ile Necdet, Remzi, Ulvi Cemal 
ve Omer Refik B. ler bir konser vere
ceklerdir. 

Temsil şubesi de himmetin oğlu piye
ıini llemsil edecektir. Bu temsilde eserin 
müellifi lbnirefik Ahmet Nuri Bey piye
sin mühim roliİ olan himmet ağa rolü
nü bizzat oynayacaktır. 

Halkevi bu seyahatında biiyük kurtu
luı muharebelrinin cereyan ettiği saba· 
ya !ehitlerimize saygılannı bildiren bir 
çelenk bırakacaktır. Ve lzmirdeki ikame
ti esnasında Menemene giderek Kubi
layin me-zarmı ziyaret edecktir. Bu bü
yük ve birinci ziyaret iç;n liizım gelen 
teması yapmak, konser ve temsil yerle
rini, temsildeki koro ve muzik kısımla
rını hazırlamak için Ankara Halkevine 
menıup bir kaç arkadat daha evvel ese
rin bütün dekorlariyle lzmire gibnİJ bu
lunuyorlar. 

Belediyeler 
Bankası 

ANKARA, 4.A.A. - Belediyeler Ban 
kası umumi heyeti 3 eylül 934 pazartesi 
günü ıaat 15 te divanı muhaıebat içtima 
salonunda divanı mühaıebat reisinin ri
yaseti all!nda ıurayi devlet ve divanı 
muhasebat ikinci reisleriyle dahiliye Te
kiileti erki.nından ve banka sermayesin
de en çok iıtirak hissesi olan 10 beledi
ye reiıinden mürekkep olari< içtima etmiş 
Ye !'-'nkanın geçen 933 ıenesi hesap dev
resıne ait bilanço ve hesabatını bittet
kik ittifakla kabul ederek banka idare 
mecliıinin zimmetinin ibraıma, aafi kar
dan •ermayeye ayrılan yüzde 34 ten ba
sıl olan paranın fevkalade ihtiyat akça
sı olarak tefrikine ve raporda göıterilen 
safi karın nizamname mucii..ıince tevzii. 
ne karar verilmit ve 934 ıenesi hesap 
devresi için de eski Ankara mebuıu Ih
san Bey mürakip intihap olunmu,tur. 

SPOR 

Halıcıoğlu spor klubU kongresi 
Halıcıoğlu spor klübü rivasetinden: 
31/8 ı 934 tarihinde yapıİan senelik kon 

ırrede ekseriyet toplanmadığından kon• 
gre 7/ 9/934 cuma günü saat 8,30 a tehir 
edilmiştir. 

YUzma şampiyonluğu 
lstanbul denizcilik heyetinden: 
a.,, sebep dolayısile teehhüre uğrıyan 

htanbul yÜLme şampiyonluğu 719/934 
cuma günU Moda deniz banyolarında ic
ra ed\\cccktir. 

Kış temsillerine 
Hazırlık 

Artiıtler 
§İmdiden 

yeni piyesleri 
prova ediyorlar 

Teırinievvel iptidasında mevsim tem
sill~rine baılıyacak olM ıeiıir tiyatrosu 
artistleri yeni temsillerin provalarını yap 
maktadır. Fransız tiyatrosunda verilecek 
operetler meyanında Strauıı'un meşhur 
ı;:ıed~nnausa (Yarasa) opet"eti ile GU-of
le Girofla operetleri vardır. 

~i.ı;ofle_ Girofta opereti meşhur Ru• 
reJıaorlennden Tayroi'un hazırladığı ta
nınmıt bir eset"clir. Ruı rejisörü piyesi bu 
rada da hazırlamak üzen 15 eylü4de lı
tanbula ıı:elecektir. 

Yarasa opereti Cemal Reıit ve Ekrem 
R_eşi! ~yler tarafmdan Türl<çeye nalde
dılmı~r. Bu operetin tenııilinde büyük 
fedakarlıklar ~apilrnıf ve bilha11a bazı 
danslannın öğrenilmesi için Darülbedayi 
danı muallimi Avnıpaya gönderilmiıtir 

T epebaşı kıtlık tiyatrosunda verilecek 
piyesi ... meyanında Dostoyevaki'nin Re. 
ıat Nuri beyin tercüme ettiği cürüın ve 
ceza piyesinden maada Fa.ut, Hamlet ve 
Makbet piyesleri vardır. 

İngiltere 
Harbe girerse 
Kanadaaın da girmesi 
lazım mı, değil mi? 

LONDRA, 4.A.A. - Merkezi hüku
metin gireceği bir harbe Dominionlar 
da kendiliklerinden sürüklenmiş olacak· 
lar mıdır? Bu mesele Kanada.da şiddetle 
münakaşa edilmektedir. Bazdan diyor 
ki : Dominionlar doğrudan doğruya it
tirak etmedikleri herhangi bir siyasi ve-
ıikanın meıcli Lokarno muahedeıinin 
alıkamından mesut olamazlar. Halbuki 
gelecek kabineyi teıkil edeceği en ıe
lahiyettar zevat tarafından söylenen 
Kanada liberal fırkası, aıağıdaki pren
sip lehind" kati kararını vermiştir : 

" Büyuk Brillanya hali harpte olduğu 
vakit Kanada da hali harptedir.,, 

imparatorluk müdafaa komitesi reiıi 
M. Hankeyin imparatorluk milletleri a
rasında bir tetkik seyahati yapbğı bu es
nada mezkU.. mesel busuıi bir ehemmİyet 
almaktadır. Selô.hiyettar Londra maba
filinin kanaatine ıöre hükumdar harpte 
bulunduğu takdirde İmparatorluğun bir 
cüzünün bitaraf kalınasına hukukan im
kan yoktur. Mamafih merkezi hükume
tin giriıeceği bül'iin ihtilaflara Domi
nionlarm da her defasında ıürükleııip 
sürüldenmiyeceği tasrih olunnwmıdata· 
dır. 

Yeni ltalyan 
Denizaltıları 

Sek: n ınetre derinliğe 
ka1...ar inebiliyorlar 

FIUME, 4.A.A. - Karnero tezgiilıla
nnda yapılan Rubino ve T opazio adlı 
Jtalyan denizaltı gemileri son tecrübeler
de 80 metro derinliğe kadar dalabilmiı
lerdir. ---

Belçikada hava 
manevraları 

BRUKSEL, 4.A.A. - 5, 6 ve 7 ey
lülde Brükıel ve civannın hava müda
faası için bütün harp zamanı vesaiti kul
lanılarak yapılacak olan ıece ve gün• 
düz manevralarına diğer ecnebi zabitle· 
rinden başka Japon Kumandanı Okii· 
joma ile DoktOI' yüzbatı Maıuda hazır 
bulunacaldanlır. 

Leh limanında Sovyet 
gemileri 

V ARŞOV A, 4.A.A. - Amiral Caller' 
in kumandasındaki Sovyet kruvazörü 
Maral ile Volodarski ve Kalinin tol"Pİ
do muhripleri saat 9,20 de Gdinya !ima· 
nına girmiılenlir. Mezkiir ııemiler 6-9 
tarihine kadar bu limanda kalacaklar ve 
zabitleri iki ıün kabnak üzre Varıova
Y• gelecklerdir. 

Tayyare ile dünya 
dolaşmaıı 

REYKJAVIK, 4.A.A. - Dünya bava 
devrine çıkan Amerikalı Layt Eks-1...ab
rador'dan buraya gelmif ve Orcodeı'e 
müteveccihen hareket etmiıtir. 

Eski Amerika reiıicum· 
burunun nutku 

FILADELFIYA, 4.A.A. - Sabık Rei· 
ıicumbur M. Hoover ilk defa olarak dün 
ıiyasi bır nuluk aöylemittir. M. Hoover 
demokratların ıiyasetine hiicum ederk, 
bu ıiyaıeti hüriyetin ıuiistimali olark 
tavıif etmit ve cumhuriyetaperverlerin 
tezini müdafa ederek fevkalade selibiyet
ler veren konırrenin Amerika aleyhindeki 
hattıhareketini tenkit eylemiştir. 

Sovyet ilim heyetleri 
çalışıyor 

LONDRA, 4. A.A. - Reuter ajansı, 
Moskova'dan haber alıyor : 

Sovyet ordusuna mensup 89 zabit 
Kafkasyada Elbruz dağının tepesine 
çıktıklarını telsizle bildirmişlerdir. 
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Şark demiryolları 
Tenzilat yapmayı 
Kabul etti 

. 

Şehir meclisi ........................ ....-. 
l.ıor u11ıe.r 

(Başı 1 inci sahifede} 
bat bir günde bitirilecektir. B b 
- . Şehi~ meclisi azalığı için fırka reisli- a aye n i 
gıne muraC"atlar devam etmektedir. Bu A 
müracaatların namzet listesine konup /pullu 

(Başı 1 inci sahifede} k • onmıyac~.gı tetkikattan sonra an]aşıla-
eıruında bilhassa ücretler mesele • cak~ M d ı (Başı 1 inci sahifede) u<. uracaat e en er arasında bir 
ai mevzuu bahaolmuıtur. çok ~~ımlar da v.:-rdır. Bu sene ıehir par~ı yc~i, belediyesi yeni, heı 

Vekil Bey; lzmir • Kasaba hat • meclismde hanım izaların adedinin ar- ;:eyı yenı •. Besbelli ki kalası dcı 
tından bahsederek evvelce otobüs tacağı zannedilmektedir. Bu sene mecli· yen· Y · i / 
rekabetinden •ika"yet edı'ldig"iru' fa- · · b ı. enı 0•maıaydı böyle O· , s!n yep yeru ir çehre arzedeceği ya•lı mazd B b / 
kat bugünkü ıerait göz önünde tu - bır çok zevatın yeni intihapta ka;an..,;ı. • ı veda aeski, Babayenİ O · 

tularak bunların iflemesine mani o- yacağı söylenmektedir. Bu sene aza inti- . maga yer en göke hak kazo· 
lunmadığını, buna mukabil ha.t dev- h~bında, ~u"."ci intihabiyeye, halk ne-z- namazdı. 
Jet idaresine geçtikten sonra yapılan dinde ~vıhniı ?lmıya ve ihtisasa da çok Temiz, ucuz, medeni otobüs· 
yüzde 50 tenzilatla kazancın bir mis- ehemnuy~ v~lecektir. Muhtelif ;1 sa· ler Edirneden buraya buradorı 
li yükseldiğini anlatmıı ve ıark de- halannda ihtuas eahibi kimıel.,,-in ıebir ·· l ' 
miryollan tarifelerinin de ucuzlatıl meclisinde bulundu_rulıiıasına çalııılacak- o~edere harıl harıl işliyorlar. Hep· 
ması lüzumunu bildirmiştir. tır. Mahaza, huıusı surette öğrendiğimi- sı e tıklım tıklım. Babaeııki'de 

Oğrendiğimize göre, Edirneye ze göre namzet seçiminde fırkanın hazır· belediye ve hükumetle halkın bi• 
haftada iki defa yapılınakta olan u- l~ıf olduğu ve _ıntbikine bilhassa itina el hamur oluşu seziliyor. 
cuz tenezzüh seferlerinin her güne tigı yoklama talımatnaınesi ahkamı tama- Bizi esnaftan, memurdan aııo· 
çıkanlma11 hakkındaki tasavvur, dün- men tatbik edilecektir. k ' 
kü &emu neticeainde katiyet kesbet Meclisin yaşlı ve emektar azaları ken· attan bir avcı grupu sardı. Ko-
miıtir. dilerinin tekrar intihap edilecelde~n nuşuyoruz, yiyoruz, eyleniyorUZı 

Bu auretle , Edirne yolculuğu çok 1üpbeüdirler. Bu huıustaki fikirlerini iz- çalgı çalıyorlar. Ne olur bir ki· 
ucuzlıyacaktır. Tenezzüh aeferlerin • bar ederi.en: fİ de pencerenin önüne ge:sin Je 
de alınan yolcu ücreti ıu nisbet da- Biz senelerdir çahııyoruz. Arbk u- · H J" 
hilinde tenzil edibniı bulunnıakta _ el d''- seyretaın. ayır, herkes ken ı dır: numuzu e ..., eleğimizi aıbk. Genç işinde. Cemiyet ve ~ehir ahlafıı· 

yeni izalar gelsin, bundan sonra onlar d~ J ,. 
Birinci mevki gidip gelnıe 26 kü- it görsün, demektedirler. yatın a Babaeski parlak bir ör· 

alır liradan 8 liraya, ikinci mevki gi- nektir. 
dip gelme fiab 21 liradan 6 liraya o·ı Şunu da mim koyarak söyle· 
üçüncü mevki gidip gelnıe fiatı da 1 SaVaŞI yim ki, ben Baıbaeski'nin ne Be· 
13 liradan 4 liraya indirilmiıtir. ' / Bu tarife giinlük aeferlere te§'Jlil .. (Bagı 1 inci sahifede} ediye Reisini gördüm, ne kaY"1" 
edilince gerek halkın, gerek ıirketin .özlerden kurtarmak için aarfedilen emek kamını tanıdım, ne de jandartTlo· 

fere karıı fikriniz nedir? Ü l A l "t menfaati noktuından daha. 'çok iyi sa e se am aştım. Kendim gı • 
neticeler elde edileceii muhakkak . - Cemiyet yeni dil için üç yoldan gi- tim, kendim gezdim, kendim gör· 
görülınektedir. dıyor. Evvela Osmanlıca edebiyat dilin- düm, kendim kandım, ve bun/of' 

D
.• ft B l f de bulurunıyaaı, fakat halk arasmda kul-ıger tara an an iyo tari ele • '--~• kendim yazdım. 

· d d · - J ak ....... an sözlet"den, diğer taraftan eski rm e e tenzılat yapı maıı t ar • T"'ıi< 1 __,_ ~ Genrler .ı 
rür ebniştir. u eser e ...... e oaklanmıı, fakat Os- 1 .-manlıcada unutulmuı sözlerden ve niha- Meşin topu d d • · /eri· 

Bu hat için yeniden hazırlanacak yet Türic ellerinin yardnnı ile Türk asıl· 1 • • b nar ın a sınır 1 
tarifede eaaa olarak otobüa fiatlan ı d nızı ozmayın, ( ya~a sağ açık· a~ ~ yeni sözler tetkil ediliyor. Bu u- Ih f 
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göz önünde tutulacaktır. Bugün oto- aulu bız de doğru buluyoruz. Dil inkılabı so a tayım, orta bilmem rıe 
büaler Bakırköyüne 15 kuruıa yolcu kolay bir it değildir. Birinci ve ikinci lru- diye sesleriniz kısılmasın. Bot 
taıımaktadırlar. Ucretler buna göre rultaylar bu sahada mühim neticeler elde günler mi geldi? ayağınıza sai· 
indirilecektir. Yapılan bir hesaba gö- ettiler. Fakat kimse inkar etmez ki daha lamea bir postal geririniz. B~ı· 
re, &kırköyu·· ile lstanbul arasında hali- "I · b ı ' .-""'ınennı azı meae eler vardır. On- nıza k 1 b" h k kı· işlemekte olan atobü.sler her gun·· va- lan d enar ı ır asır şap a ta a ya dil cemiyeti veya üçüncü ku- O 
sati 2700 yolcu taıımaktadırlar. Ya- rultay halledebilir." nız. muzunuza azık torbası11

1 

pılacak tenzilatla Banliyo aeferle • asınız. Eİ'inize bir sopa alı11ıı· 
rinin de iyi bir rağbet göreceği umul- y Yollara düşünüz.O kasaba se11it1 
maktadır. eni iktısadi ve bu şehir benim, o köy onun, ht1' 

Meyva ve saire nakliyah S bire dolaşınız. Anayurdun her 
Şark Demiryollan idaresi, Trak • ınaİ tedbirler köşesini bucağını göriinüz. Nt1· 

ya mmtakasından latanbula yapıla - sıl bir toprakta yasa, dıg" ınızı, ııe 
cak yaş meyva ve biJha..,... kavun ve (Başı 1 inci sahifede) 
karpuz nakliyatı için yeni ve ucuz bir ~ün al<ıam Edirneye avdet etmiıtir. Fa· : nasıl ulu bir Ulus'un çocuk/art 
tarifeyi tatbike başlaınıttır. Bu au- ik Kurt oğlu bey dün ofisin lstanbul olduğunuzu yakından, içterı öğ• 
retle bir mevsim için bir vagon 43,5 ?'..,kez'.nd~. meş~ul ?~uı ve muhtelif ı reniniz. Göreceksiniz ki bir 
liraya nakledilebilmektedir. 1 f evlen mumessillerile ihracat tacirlerini · çok aykırı, verev, ters Jii· 

Şimdiye kadar Tekirdağ havali • clinlemiıtir. Faik bey bundan sonra lı 1 şüncederiniz dog"rulup düzele· 
ainden 110 vagona yakm karpuz ve Banka~_ma giderek iktisat vekili beyle u- · k k 
kavun getirtilmiştir. zun muddet görüşmüıtür. i ce • Keder/eriniz dağılaca · 

Ucretlerin indirilınesi sayesinde Türkofisi reisinin Ege iktisat mınta- Betbinseniz, lôlla d e~il hayati" 
mevsim nihayetine kadar bu mikta • kası ve tehrimizde yaptığı tetkiklere nikbin olacaksınız. Hayata çeli/: 
rm 1000 vagonu bulacağı anlaşıl • büyük ~ir ehemmiyet atfedilmektedir. çivi:er gibi saplanacaksınız. 
maktadır. Bu nevi nakl>yat ve odun, Bu tetkikler ve yapılan temaslar bu ve Yaya gitmek, sırtta çantaYla 
kömür, pancar aevkiyatı için yeni ten- ıı':"ecek ihraç mevoim:inde ihraç eşyası d l k k -•k ıçın al ak t db' ı · o aşma , uru savana yum•~ 
zili.ta lüzum görülmektedir. ınac e ır erm esasını teşkil 

Ed 
edecek mab.iyette görülmektedir • ahp peynir ekmekle yemek ayıP 

İrne istasyonu tamamlanıyor Döviz meseleleri değildir. Havaya çalım atmahl~ 
Nafia vekilimizin dünkü tetkikleri K rt ·ı Faik be · E l memleketi bilmemek, dertlerı"tı' 

aruında Edirne istasyon binıumm u og u yın ge stanbul I mmtakalarında ihracatçılarla yapbin te· mut arını o"'g"renmemek ayıptır 
vaziyeti de aö,.;;•ülmü•tür. Yalnız •· ". " • ~ • maslarda öne sürülen mevzularm en e- B ·· k .. d ·· l "kl 1 
harici akaamı yapılmıt olan binanın · ugun u unya genç ı er tamamlanması ve tesisatın konulma- hemmiyetıliıini ihraç eıyamızm hariçta böyle yapıyorlar. Siz ki her geflf' 

bloka kalan paralan ve umumi döviz me 
11 takarrür etmi~Lir. Mukavele mu· selesi te§kil etmektedir • likten üstün TÜrk gencisirıİ~· 
cibince bu teaisat, masrafının beşto ihraç edilen Türk emtaasma mukabil Elbette ki siz daha daniskaııfll 
dördü hükiimet ve beşte biri de tir- elde edilecek dövizin •Üratle ve nafi •e- B Jııtl ket tarafından ödenmek ıartile yapı· • yaparsınız. en yaşta yur facaktır. kilde memlekete girmeıi üzerinde görü- dört köfeııini dazıradazır dolat~ 

tülmüş ve notlar almnuıtır. 1 b"ld Jı Şirketin satınlalınması mevzuu · ı ikterı sonra,ııiz haydi haY 
Ticaret anlaşmaları 1 d b Jı& bahis değil... ört in bucağını bir !;ırpıda 

Son günlerde Şark Demiryolları Şimdiye kadar yapılmıt olan ticaret kedersiniz. 
kumpanyasının da hükumetçe aatın a- anlatmalannın ve Clearing muahedeleri· 'I> ,.. 'I> 

1 
nin tatbikinden elde edilen neticeler bu • macağı yolunda bazı haberler i§&a ilk fır•atta • Alpw'lu'ya "Ja "''. 

d"I k ed' o· d' · . seyahatte umumi tetkik mevzuu olmuı- • ,... u ,,. 
e ı me t ır. gren ığsmize göre; tur. ltalya öle yeni yapılacak ticaret an- diniz. Şeker labrı"kan d,..,;p .,ef 
ortada bugün için bunu icap ettire • -,,- " 
cek bir vaziyet görülmemektedir. laımasmda ve diier devletlerle üzerinde miyelim. Gidinde görün; bir f" 
Filvaki, ıirketin bu hattı iılebne bak- müzıııker ecereyan eden muahedelerde ker fabrikası neler yapabiliY"

1
' 

kı 20 hük" • k bu noktalar bilhassa nazari dikkate alı- B J sene aonra umete geçece • en görünce ağzım açık kal •· .. 
tir. Fakat, ıirketin her hususta göa- nacaktrr • Çiftçiye, işriye, ırgada, metıl". 
terdiği hüsnüniyet, bu hakkın daha l ktisadi maliimat .. f 
evvel iıtimalini icap ettirecek bir te· Faik beyle görü§C" bir takım ihraç r;:• herk1ese vazife ve çalıfnıa ~f 
kil ihdasına meydan bırakmamııtır. tamleri de iç pazarlanla, muhtelif mm- ını aşı ~ıştır. Orad{I sirıe ~ Şirket direktörünün •Özleri takalarda, harici pazarlara dair haberle- ve parazit yoktur. Çalıfan ııe /t. 

Nafia vekilimiz, ıirket direktörü rin salahiyettar olmıyan ağızlar vasıta· zanan vardı~. Pancarcı kaıt'~. 
ile yaptığı dünkü temaslardan aonra, sile yapılmasının evvela müstahsil sonra yor. Onu taşıyan kazanıyor· r 
Şark demiryollannın Sirkecideki mer· tüccar ve en ziyade memleket iktisadiya- mele, memur, bakkal, b~~. 
kez binasından aynlırken bu görü§ • tı için zararlı olduğunu gÖz önüne ko- b" b" l $1' 
melerin netice•ı"nı' bekliyen nıuham· • ak bilh . ın ır tür Ü esnaf kazanıyor· • yar assa müıtahıilin •iiratle dış b • k fı ""' riımize kısaca: u ışi uranlar da az bu"U ,.. 

pazarlann piyasa vaziyetini ve hakiki " 
"- Banliyo hattında da tenzilat babeTleri alabileceği ıbirer salahiyettar ı zanıyorlar. e-

temin edilmiıtir.,, mümessilliğin muhtelif mmtakalarda Alpullu'nun faydası yaltı~ f 
Demiı ve tirket direktörü Ali Be- ihdasını istemılerdr. Bu müracaat e-

0
ker çıkarmak ve orada çalıfıP"1, 

yin bu aözünü ta&dik etmiıtir. Nafia heınmyetle kar•ılanmııtrr. k d el' vekilimiz, saat tam 12 de Şark De • ' tarı azan ırmakla kalmaıtıır j miryolları idaresinden aynlmıt. di • Sergüere iftirôk Alpullu Türkiyeye ye~Y~~.' 
rektör ve diğer tirket erkanı tarafın- Faik be yibraç maddelerimizin ha- mosmodern, küpkübik bır 00 -
dan tetyi edilmiıtir. riçte tanınmasını temm için yakmlanla nek kasaba da ~azandırıyo;,elr. P,,; 

Dig" er taraft k di Avnıpanın muhtelif yerlerinde ve Bal- ~· an umpanyanın • yapılmakta olan kasaba •t 
rektörü M. Paskal kendiaile görüıen kanlarda asıJacak sergilere i§tirak imkan-

1 bütü""n avrupa .1·,.;n de yenı" fe/ılbı'f 
bir muharririmize ıunlan aöylemiı • lannı da tetkik etmittir. ' .,. tir: cilik, yeni, faydalı kübizmi.rllıtı'' 

.. _Vekil Beyle muhtelif mevzu. Hindistanda feyezanlar ve ük örnek kasabası olac~. aı 
)ar üzerinde ıörüftük. Fikir baknnrn. Burasını mutlaka gidip görtJ

11 

dan tam bir anlatma vardır. Esasen, RANÇI (Hindistan) 4.A.A - Bihar l Şark ıimendiferleri halkımıza kart• ve Oroaa havalisinde sular taımııtar. A- genç er. Yjf(' yapılacak olan her türlü teahilatı en pğı yukan 300 köy bundan zarar ıör- Gene mim koyarak ıö~~jıf"• 
büyük bir bayırhahlıkla tetkik ve in- mü,tür. 7500 ev bütün bütüne, 5000 ev ki bu sahrlarr kendim Y"'"ı-"1! 
t d 

· d d de kısmen haraptır. 11 kiti boiulmu•· H • k d • .. d ki - ·•e ,..,. · aca aıma ama e ir.,, ' epsı en ı gor Ü erım "z ,ifl' 
Oğrendiğimize ıöre, yapılacak tur. dıklarımdır. Umum müdii~·Je ;;,.iİ 

tenzilat etrafında tirket Paristeki mer- F b "k MtJ "' ı 
kezi ile derhal temasa geçecek ve a- lıviçre ve Sovyetler zaten tanımam. a rı a JJll1 
zami indirilecek miktar tesbit edile- ile de orada se1ômlaşmadıtrı•Jei;l· 
rek en kısa zamanda tatbik sabasına BERN, 4.A.A. - Harici i,Jeri federal Meclisi Reisleri de tanı~Vl",'il 
k k 

mecliıi azası ile, lıviçrenin Milletler ce.. B d b J b "' onaca tır. en sa ece u yur a, u Jefl 
Şark Demiryolları yeni hat miyeti murahhasları üç ıaat devam eden verilen özlü ve büyük eserllel~;Jil 

bir celsenin iki saatini Sovyet Rusyanın Al " ı komiseri konuşuyorum. Hatta pil ·~ .. ı 
Millet1er Ce111iyetine girmeıi meıelesine ı,. • Şark demiryollannın nafia hat ko- • d kavga bı'le rıkardım. r ebrtı. e···; tahriı etmişler ve müzakere en sonra '" • 

miseri Semuhi Bey vilayet mühendis- · d 1 s, ık lokantaya hem ter ·rıY .,(lf' 
liğine tayin edilıniı, yerine de Sali.- bu mesele Milletler cemiye:ın e reye d d bı ,, 
battin Bey getirilmİ§tir. Salahattin konulduğu zaman "hayır,, reyi verilme· hem e başka tabadan d 01111~ 
Bey, dünden itibaren yeni vazifesine sini federal meclisine teklif etmeğe müt- son koymuşlar; kı.z ım a iitl.r baılamııtır. tefikan karar vermişlerdir. 1 ;çin gerek olan sözlerde" rtı 

Ankara garı sip miktarını harcadım. ,,,ır 
Nafia vekili Ali Bey dün öğle • meldir · Gençler! her fırsatta ,.,e 111!: 

den aonra evinde meıgul olmuı, şeh- Saat kiralarında yapılacak tenzilat ketin her yanına gidiniz.B" jril~ 
rimize gelen Devlet Demiryoll:ın in- Büyük tipteki elektrik saatleri i- T ürkiyenin en bcıtak, e.11 ~.;ır 
ıaat dairesi reisi Razi Beyi kabul e· le havagazı ve ıu saat kiralarında ya· , C ve•' / 
derek Ankara.da yapılacak gar için pılacak tenzilat hakkında Nafia bat mü- köyü biıe bir pratik .ııı ı /•i'· görÜ§mÜştür. Bu arada, Sirkeci garı- fettişliğince ba,lanılan tetkikat bitiril· dir.Kitap bilginizi bu ~ayo /ıV nın planları da tetkik edilmittir. miş ve netice dün Nafia vekaletine birt1. gileriyle hamur etmedıkçe " 

Ali Beyin bugün posta telgraf i- rilmittir • ğıınuz yerde sayarsınıZ·rın•01 ~ 

. 
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• 

' 
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daresini ve bu arada da nafia fen Vekalet, indirilecek mikOarları tayin .At:-~ rfl '~ 
tatbikat mektebini gezmesi muhte- edecektir~ ı L-------..;;;;•---~ 

~~~~~~~~~~~~~~~-===------·~ 

• Vapurculuk şirketinin alacağı yeni 
\·ayurlar - ·.; ~· .ıt"ı.:uluk tırket, umumi 
01'.Jd Jnl .\1·ı•t...t• ney yarın Triye teye 
•arft1t ·.decekttr . ı\1u•ta.fa bey Tnye~te· 
••n .. ı., ... o,.ııı'a g~\ccektir. ,;.h·ket i\11iya· 
•a •Ö·e b r vcy:ı ı'.ti v•~ur •atın •lacak· 
"r &.ı ap ı.l"'rd .. ı"l hiri,1 Kar11denrı. hat· 
~o.~ •. f'! a.: ~.ı ·11,:nuııra poıtdl&rına tahıis 
e hleı,,.ı..tu 

lü•abakalara saat 10 da başlanacağın
dan yU.ti.ıci.ılerin vakti muayyenede ban· 
yoda hakem heyetine müracaatları tebliğ 
olunur. 

Elbruz'un tepesi, 5642 metre yüksek 
liğindedir. Diğer taraftan şimal kutbu
nun Sovyell~r tarafından fethine devam 
cdilmekterlir. Buz kıran Y ermak gemi
~indeki heyet, Severnaya, Zemlanın ce• 
nup kıyısının açıklar1nda yeni bir ada 
bulmuş ve telsizle haber vermiıtir. 
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.._ _______ ml!I Devredilecek ihtira beratı A k J d U SlPAHl OCACINDAN : 

VAPURCULUK "Ha,aral~a mucadeleye hadim gaz D ara: an arma mum Boğaziçinde Y eniköyde Sipahi Ocağı-
................................ 

IS TORK ANONiM ŞiRKETi 

l~ ANBUL ACENT ALICI 
ınıan Han, Telefon: 22925. 

neıreden patron,, hakkındaki ihtira için Kumandanlıöındanı iıtihıal edilmit olan 5 Eylül 1932 tarih & na ait 135·129 numaralı 1226 metre mü-
ve 1483 numaralı ihtira beratının ihti- - 1-9-934 te yapılan mefruçl\t münakasasmdaki fiat gali rabbaı Lahçeli bir arsa üstünde 3 katlı 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

,_ va ettiği hukuk bu kere baıkasına devir görüldüğünden münakasa pazarlığa çevrilmişti. 8 Eylül 12 odadan mürekkep yalı satılıktır.Talip 
Acenteleri : Karaköy Köprübatı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzado 

lzmir sür'at yolu 
SAKARYA vapuru 

veya icara verileceği teklif edilmekte ol- 934 de pazarlığa gireceklerin Jandarma Umum Kumandan- !erin 15-9-934 tarihine kadar Sipahi 0- --.. Han. Tel 22740-491--.;I 
makla bu husuıta fazla maliimat edin- lığına müracaatları. (5388) cağı müdiriyetine müracaatları. (2322) KARADENiZ 

Her PERŞEMBE günü oaat 
16 da Galata rıhtımından kalkar doğ
ru İzmire gider. Bu vapur her pazar 
&Ünü ıaat 16 da lzmirden kalkıp 
doğru htanbula gelir. 

mek isteyenlerin 1 stanbul' da, Bahçeka-

pu' da Tat hanında 43-48 numaralı ida- 1 lnhı·ıarlar u. Mu··du··rıu·•gv u-nd-n·. 
rehaneye müracaat eylemeleri i1in olu- ~ 

Bilumum İzmir yolcularına o/o 40 
1•n~ıat. ,_ . 

Mersin Yolu 
İNôNO ~·k~~~ı 

p AZAR günü ıaat 10 da Sirkeci 
•ılıtınuodan kalkacak, giditte Ça· 
llalr.kale, İzmir, Küllük, Bodrum, Kal
kan, Rodoı, Maımariı, Dalyan, F et
hiye, Kat, Finike, Antalya, Alanya, 
~eroine gidecek. Dönütte ayni iske
lelerle beraber, Taıucu, Anamur, Ku
~da., va Geliboluya uğrayacaktır. ......_ 

Karabi~a yolu 
lier CUMARTESi ve ÇAR
ŞAMBA günleri uat 20 de Top
liane nhtnnından bir vapur kalkar. 
Cidiı ve dönütt• mutat iskelelere 
Uğrar - . 

lzmit yolu 
Haftanın CUMA. PAZAR. 

~ALI, ÇARŞAMBA günleri 
ır Vapur saat 9 da Tophane rıhtı

.,'.'."tıdan kalkar. 

lmroz yolu 
Her PERŞEMBE günü Topha
~. rıhtımından nat 18 de bir va
~Ur kalkar. Gidit ve dönüşte Gelibo
u, Lapseki, Çanakkale iıkelelerine 
Uirar. 

....... i ______ _ 

.... 

nur. (2321) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Haşaratla mücadele eczaılnı makıa· 

da daha muvafık bir ıekildc i.tihzar U• 

sulü" hakkındaki ihtira için İ&tihoal o
lunan 29 Ağuıtoı 1932 tarih ve 1476 
numaralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukukun bu kere batkaıına devir veya
hut icara verilmeıi teklif edilmekte ol
makla bu hususta fula malumat edin
mek iste)en Zt\'<ılın latanbul'da, Bah
çekapu'da Taş hanında 43-48 numaralar
da mukim vekiline müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (2320) 

Altıncı icra dairesinden : 

Bir borçtan dolayi 2000 liralık gayti 
mübadil bonosunu furuhti takar~ür e

de-ı 6 Eylül 934 tarihine mündif per· 
tembe günü saat 11 de Borsada açık ar
tırma suretile staılacağından ve mahcuz 

bonolar kıymeti muhammenesi bulmadı· 
ğı takdirde 10 eylül 934 tarih pa>:arteıi 
günü ayni saatta ikinci açık artırma ıu .. 

retile paraya çevrileceğinden talip o

lanların yevmü mezkU.rda memurine 

müracatlan ilan olunur. (2318) 

l:stanbul 2 inci icra memurluğun· 

dan: Mahcuz ve satılmasına karar 

verilen bir adet Stütpeyker otomobi
li pe§İn para ile 9 eylül 934 tarihi
ne müsadif pazar günü saat 4 len 
itibaren Beyoğlunda Tak>im merkez 
~araj1nda aatı1acağmdan talip olan • 

!arın mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları il3.n olunur. 

(2336) 

lıtanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

89 lira 50 kurut bedeli ke şifli 1 numaralı anbarın kafes 
qahilindeki elektrik tesisatınd an tefriki için yaran tuğladan 
'baret bölme divar ve kapı in asiyle keza 138 lira 39 kun.;' 
t:k bedeli keşifli sarayburnu 8 numarlı anbar dahiline dağıl· 
t.ış parça eşyaların konması için mevcut eski kafes mahalli 
l.ı 11'1 yrkılarak yeniden kafes m aha ilinin inşası olbaptaki keşif 
;::fterleri mucibince münakasa ve ihalat kanununun 18 inci 
~1;addesinin 2 fıkrasına tevfikan müstacelen pazarlıkla yap· 
•rılacağından talip olanların Eylülün 26 ıncı Çarşamba gü

'tıii saat 14 de İstanbul lthala t gümrüğünde müteşekkil ko
llıisyonu mahsusuna müracaatları. (5394) 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaletinden: 

1 .. Vekalet binası için kapalı zarf__usuliyle ( 11 O) Ton kok 
1(0trıürü alınacaktır. ihale 25 Eylul 934 salı gÜnÜ saat on beş 
~ ı\nkarada Vekalette mübaya a komisyonunda yapılacaktır. 
I i\lip olanların şartnamesini ~?~e~ w ~.zere Ankarad": V eka 
et içtimai Muavenet Umum Mı.ıdurlugune ve lstanbulda 
Sıbhat ve içtimai muavenet Müdürlüğüne müracaat eyle· 
llıeleri. (5423) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baş Tabipliğinden: 

Haydarpaşa Emrazı istil aiye hastanesi için 144 kalem 
(~ayı tıbbiye münakasası neticesi gali görüldüğünden 
! O l:.ylül 934 pazartesi günü saat 14 de Galatada Kara Mus
~fa paşa sokağında lstanbul Limaru Sahil Sıhhiye Merke
:~tı~e müteşek~l komisyonda .. pazarlıkla ihale edilecğinden 
lıpierin mezkıir merkeze m uracatları. (5434) 

Nafıa Vekaletinden: 
t t:' evzi Paşa _ Diyarıbekir hat tı km. 346 da kain Y olçatı Is· 
,~'l'onu ile 26 mcı kısmın nih ayeti olan 435 . 600 arası poz 
l'tıeliyatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

, Münakasa 29-9-1934 ta :rihne müsadif cumartesi günü 
~at 15 te Nafıa Vekaleti Müıı teşarlık Makamında icra edile
t~l{r 

ır. 

s
1 

l'aliplerin Ticaret Odası, E~liye~i fenniye vesikaları ve 
2$ liralık muvakkat temiııa tlarıle bırlikte aynı gün ve saat· 

~ l<.oınisyonda bulunmaları l azımdrr. 
~e 1' alipler bu husustaki şar lnam~~e~~ (~~?. lira mukabilin· 
~iJ·ı\nkara'da Vekalet Malzeme Mudurlugunden satın ala· 
~r. (5287) ' iı 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
l() Bakırköy incirli çiftliğinde ~in emv~li .~et~Ukede~ 
~ rıuınaralı taş ve kireç ocağı senevı (240) lira uzerınden bır 
li~~ ?tüddetle 19-9-934 Çarş.am?a günü açık arlhr~a s~.re
~ kiraya verilecektir. Isteklilerın muhammen bedelın yuz-
e l'edj buçuğu nisbetinde pey akçeleriyle müracatları. (M.) 

(5052) 

Nümune ve şartnamesi mucibince (20000) kilo Düz be· 
yaz karton 19-9-934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
(15) te pazarlıkla satın alınacaktır. Talip olanlar tayin olu· 
nan gün ve saatte yüzde 7,5 muvakkat teminatlarile birlikte 
Cibalideki Alon, Satan KomLyonuna müracaatları. (5176) 

(65) adedi depolaranız ve (177) adedi müessesatı saİ· 
remize ait olmak üzere cem'an (242) adet yangın söndürme 
aleti için elde edilen fiat haddi layık görülmediğiden mezkıir 
aletler 6-9-934 tarihine miisa J~t perşembe günü saat (15) 
te pazarlıkla satın alınacakhr. Taliplerin teminat parala
riyle birlikte Cibalide Ahm, Satım Komisyonuna müracaat 
ları. (5348) 

Kaba taş Lisesi Müdürlüğünden: 
Leyli talebe kamilen Hayt1arpaşa lisesine nakledileceğin

den Istanbulda bulunanların bizzat , taşrada bulunanların 
da mektupla mektebimize müracaat ederek birer vesika alma
ları ve birinci taksitlerini doğrudan doğruya Haydarpaşa li-
sesi müdürlüğü namına göndermeleri. (5426) 

Akay işletmesi l\1üdürlüğünden~ 
Levazım ambarında mevcut - 35 - adet boş makine ya· 

ğı fıçısı ile takriben bin kilo t:ski tente bezleri 6 Eylül 934 
tarihinde sa~ ikide açık arttırma ile satılacaktır. isteklilerin 
mezkıir giln ve saatte Azap Kapıda Levazım ambarında Sa-
tış Heyetine müracaatları. (5333) 

Ankara: Jandarma Umum kuman. 
danlığı Satınalma komisycnundan: 

Mevcut nümune ve evsaf rna uygun altlı üstlü 1250 a-
det karyola 29-9-934 cumartesi günü saat on beşte kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. bteklilerin şartname ve nümu
neyi görmek üzere Istanbul' d .ı Jandarma muayene heyeti 
ve Ankara' da Komisyonumuz ı her gün ve pazarlığa karış
mak için de pazarlık gün ve saatinde ilk teminat makbuzu 
ile Komisyonumuza müracaatları. (5382) 

ı- Istanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 1 •--------
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) 

Çatalca Müstahkem Mev
ki kıt'atı hayvanatı ihtiyacı i
çin 80 ton yulaf 26 Eylül 934 
çarşamba günü saat 14 de a
çık münakasa ile satın alına
caktır. Tali9lerin muayyen 
gün ve vaktinde Hadnnköyün 
de Askeri Satınalma komisyo
nuna müracaatları. (5427) 

"'~ * J/o 

Çatalca Müstahkem Mev
ki kıt'ah ihtiyacı için 7000 ki
lo koyun etine verilen fiat pa
halı görülmüştür. 12-9-934 
çarşamba günü saat 14,30 da 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin muayyen gün ve 
saatinde teminat vezne mak
buzlariyle birlikte Hadnnköy 
Askeri Satınalma komisyo
nuna müracaatları. (5428) 

• • 
Çorludaki lat'at için 120,000 

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

5663 

Çorludaki kıt'at için 200 
kilo çay aleni münakasaya 
konulmuştur. ihale günü 
16-9-934 pazar günü saat 16 
dadır. isteklilerin şartname 
ve nümuneyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya gire
ceklerin belli gün ve belli saat
te teminatlariyle birlikte Çor· 
luda komisyonumuza mu· 

racaatları. (4984) 
5664 

Çorludaki kıt'atm ihtiyacı 
için yüz yelmiş ton tüvenan 
kömürü aleni münakasaya 
ko .. ulmuştur. isteklilerin şart-

' nameyi görr1ek üzere her gün , 
ve münakasaya gireceklerin 
ihale günü olan 16-9-934 pa- 1 

zar günü sıı.at 15 de teklifat
larının yüzde 7 ,5 nishetinde 
teminatlariyle birlikte Çor
luda kcmisyonumuzıı. müra
caatları. ( 4988) 

5665 

Adapazarı Piyade Alayı ih
tiyacı i<;in 43,000 kilo Saman, 
30,000 kilo Soğan, 10,000 ki
lo Nohut, 8,700 kilo Patates 
15-9-934 cumartesi günü saat 
onda a1eni münakasa ile satın 
alınacaktır. Taliplerin şartna· 
mt:sini görmek iÇin her gün 
ve münakasıı.sına iştirak ede
ceklerin Ada9azarmda Mali
yt. Dairesinde Satınalma Ko
misyonuna müracaatları. 
( 123) (5018) 5668 

"' . .. 
Bursa ve Mudanyadaki kı

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

5690 
• • • 

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

5691 

Sultanahmet üçün
cü sulh hukuk 

mahkemesinden: 
Lüsi Sion Hanım ile Ali B. ve Fatma 

ve Binnaz ve Perihan ve Belkis Hanım· 
lar ve Kemal ve Eınin Ekrem B.lerin 
şayian ve müttereken mutasarrıf olduk
ları Beyoğlu ıehit muhtar sokağında 

eski (17ı) ve (173) ve yeni (199) 
(201) (203) No. lu heyeti umumiyesi 
( 110000) yüzon bin lira kıymeti mu• 
hammeneli El'irak apartımanmın açık 

arttırma" 19-9-934 çartamba günü ıaat 
onbette icra kılınacağı 3-9-934 tarihli 
Milliyet ve Son Posta gazetelerinde ilan 
rclilmit isede sehiv olduğundan mezkUr 

apartımarun açık arttırmasının 25-9-934 
tarihine mü:sadif sal1 günü saat onbeıte 

Sultanabmet üçüncü ıulh hukuk mahke
mesinde icra kılınacağı tasbihan ilin o. 

lunur. (2320) 

lstanbu1 Dördüncü icra memurluğun· 
dan ı 

Bir a!acağın temini tahsili için mahçuz 

cumartesi postası 
ERZURUM vapuru 8 Eylül 
CUMARTESi 18 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Giditte 
lnebolu, Sinop, Samsun, Gire
son, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Dönüşte bunlara ilaveten Pa
zar, Sürmene, Fatsa ve Onye'ye 
uğrayacaktır. (5444) 

Mersin Sür'at 
yolu 

ANAFARTA vapuru 7 Eylül 
CUMA 11 de Sirkeci rıhtımın
dan kalkacak. Giditte İzmir, 
Antalya, Merain'e. Dönütte bun
lara ilaveten Alanya, Küllük, 
Çanakkale'ye uğrayacaktır. 

(5441) ______________________ ..;.._ 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 6 Eylül PER
SEMBE 19 da Sirkeci rıhtı
mından kalkacaktır. (5442) 

Trabzon sür'at 
yolu 

ve paraya çevrilmesine karar verilen bir KARADENİZ 6 E _ 
V 't · b' c·· I" D d . . · . . vapuru y 

ı rı~'. ır oz .u. on urma ıçı_n. Frıgı- lül PERŞEMBE 20 de Gala-
der, ıki camlı vıtrin 8-9-934 tarıhine mü- t ht d k lk cak c· 

dif . .. .. d a rı ımın an a a . ı-
sa cumartcsı gunu saat on an onbire d' t J b 1 S O d 
k 

ıs e ne o u, amsun, r u, 
adar h:anbulda meydancıkta 41 No. lu 1 G: T b R' H 

ıreson, ra zon, ıze, opa· 
Yalova lokanlallnda açık arttırma sure· D" .. t b 1 ·ı· t 
tiyle <atılacaktır. Talip olanların yevmi , ypa. oOnfufpe I uthn ara 1 ~ve en 

~ 
1 

• azar, , o a aneye ugraya .. 
mezkurda ma.ıallınde hazır bulunacak caktır. (5443) 
memurun3 müracaatları luzuni'u ilin o-- ............................................ _ 
lunur. (2324) ' Ayvalık yolu 
ZA Yl - 1335 senesinde Ziraat Mekte- 1 

binden aldığan diplomam kaybolmut· 
tur. Yenisini alacağımdan eskisinin hük .. 
mü yoktur. 648 No. lu Sadık. (2319) 

BANDIRMA vapuru 5 Eylül 
ÇARŞAMBA 19 rta Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (5401) 

SJ}2.5 

r 

Kızlarınızın istikbalini düşünür~ 
ken göreneğe kapılmayın 
Selçuk Kız san'at Mektebi 
Sağlam seciyeli, yükıek terbiyeli, dOzgün mılıimatlı 

Ev kadını ve San'atkar Hanım!ar 
yetiştirir. Mektep m·ccanidir. Temrin masrafları mektepten verilir. 

Lise, Orta 'e İlkmektep mezunları için ayrı progra.n ve tetk'
liit vardır. lıkmektep mezunları aynı :ı:amanda orta tabsill~riıi de 
yaparlar. Bir defa mektebi Te proıram'arını görün, kararını:ı 
ıonra ver.o. 

Mektebin yeni ve huııuai teşkilatı mezunlarına atölye açabilecek 
küçült bir sermavc v• çe'.ıiz t<:min edu. 15306) 

Ankara Jandarma umum kuman_ 
anlığı atınalma komisyonundan 

Jandarma ihtiyacı için 17 461 adet yerli yün kilim kapa 
lı zarf usuliyle 23 Eylül 934 pazar günü saat onda satın alı
nacaktır. isteklilerin nümune ve şartnamesini görmek u
zere her giln ve pazarlığa girmek için de yüzde yedi buçuk 
ilk teminat makbuzu ile pazarlık günü ve saatinde Ankarada 
komisyonumuza müracaatları. (5087) 5738. 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 2257 numaralı madeni ufaklık para kanununa tev· 

fikan silik olmıyan ve ayarlarile nizami vezinleri tam bulu· 
nan eski gilmüş paralardan 3 4 kuruş hesabile alınmakta o
lan bir mecidiyenin 38 kuruş üzerinden kabulü tekarrür et
tirilmiş ve bu hususta Malsandıklarına tebligat yapılmıştır. 

2 - Cumhuriyet Merkez Bankasınca 17, 41 kuruştan 
alınmakta olan beher on gram safi meskıik veya gayri mes
kuk halis gümüş fiatı 19,03 kuruştan satın alınacaktır. 

(5235) 5743 

'~--....;;l~ST~A~N~B~U~L;;...B_E_L_E_Dmt_Y_E_s_ı_ı_LA. __ N_L_A_R_ı ___ ı 
Fatih'te Belediye garajı önünde yapılacak üç adet tank 

pazarlıkla ihale edilecektir. Talip olanlar keşif evrakını gör
mek ve şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne, pa
zarlığa girmek için de 54 liralık teminat makbuzu ile 6-9· 
934 perşembe giinü saat on beşe kadar Daimi Encümene mü
racaat etmelidirler. (5318) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baş Tabipliğinden: 

~- Haydarpaşa Emrazı istilaiye hastanesine 1500 kilo pa· 
muk ile 1500 metro Amerikan bezi için yapılan münakasada 
verilen fiat gali görüldüğünden 11 Eylül 934 tarihine müsa • 
dif Salı günü saat onda Galat ada Kara Mustafa Paşa soka· 
ğında lstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezinde m'iteşekkil 
komisyonda tekrar münakasar.ı yapılacağından taliplerin mez 
kUr Merkeze müracaatları. (5435) 
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!1[111-D• Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERiYOLOJl 
LABORATUVARI 

Memleketimizin en eski busuıi mektebidir ve rHml mekteplere muadil olduğu taıdik edilmiştır. 

Umumi kan tahlilatı, frengi noktai 
nazarından (Waasennan Te Kahn 
teamülleri) kan küreyvatı sayılması, 

Tifo ve mtma hastalıktan lefhiıi. 

idrar, balgam, cerahat, kazurat ve ıu 
talılilatı, Oltra mikroskopi, lıuıuıi a
tılar iıtihun. Kanda üre teker. 
Klorür. Kolleıterin miktarlannın ta
yini. Divanyolu No. 189 Tel: 20981 

Ana, llk, Orta ve Liae kııımları Fen ve Edebiyat tubeleri vardır. 
( F eyziye mektepleri Cemiyetinm) idaresi altında manevi bir tıhıiyettir. 
T alebesinia talim ve terbiyesine kııkançlıkla bağlı olduğunu muvaffakıyet! ile iıpat etmlıtir. 

İsteyen talebe velilerine mektep tarifnameai gönderilir, 4001 
l.i<e ve ort• kı<ım mezuniyet ikmal imtihanlorına 1 EylOlde ve sınıf ikmal imtihanlanna 22 EylOlde mektepte başlanıcaknr. 

-~ ve kayıt için bergüa mektebe mllracaat edilebilir. Telefon: 44039 ~ [5619] • Devredilecek ihtira beratı 
" Tüfek kundak tertibatına ve meka

nizmasına ait islahat'' hakkındaki ihti
ra için berat talebi zımnında htanbul Vi
layet celilesine takdim edilmiı olan 29 
Ağustoı 1928 tarih ve 25077 evrak nu
marası ile mukayyet müracaatın ihtiva 
ettiği hukuk bu kere baıkasına devir ve
yahut icara verileceği teklif edilmekte 
olmakla bu hususta fazla malümat e
dinmek isteyen zevatın Iatanbul'da, 
Bahçekapuda taı hanında 43-48 numa
ralı idarehaııeye müracaat eylemeJeri 

istiklal Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - ilk, Orta ve Liıe kııımlarıaa im: ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayıt için herırftn .. at ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 
3 - Yeni talebenin kaydına devam edilmekte olduğundan, eski talebenin yerlerini muhafaza için 

bir an evvel kayı tlannı yenilemeleri liaımdır • 
4 - isteyenlere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname glladerilir. 
Aı!rer: Ş~bıadebaşı, Polis merkezi arkası. Tel. 22534 ilan olunur. (2186) 

5626 
Nişantaşıada • Tramvay ve Şakayık caddelerinde Devredilecek ihtira beratı 

Şişli Terakki Lisesi J NEHARİ' 
" Tüfek niıangihlarına ait iılihat ve 

tadilat " hakkındaki ihtira için berat ta
lebi zımnında lstanbul vilayet celilesi
ne takdim edilen 29 Ağustos 1928 tarih 

ANA· iLK • ORTA· LİSE ve 25079 numaralı müracaatın ihtiva et· 
tiği hukuk bu kere başkasına devir ve
yahut icara verilmeıi teklif edilmekte 
olmakla bu hususta fazla malümat edin

mek isteyen zevatın lstanhul'da Bah
çekapu'da Tat hanında 43-48 numaralı 
idarehaneye müracaat eylemeleri ilin o-

56 sene evvel SelAnikte tesis ve 1919 da fstanbul'a nakledilmiş, Türklyenin en eski hususi mektebidir. 

Resmi Liselere muadeleti ve muamelatının dlizgliallliü Maarifçe musaddaktır. 

KIZ ve ERKEK TALEBE iÇiN yanyana ve geniş bahçeli iki binada AYRI LEYLi TEŞKILlTI vardır. 
\levcur Fransızca, Almanca, lnglllzce kurlarına dokuz yaşından itibaren her talebe iştirak eder. Resmi 
mufreJat pro~ramlarına göre talebeıini ciddi ve muvaffak bir surette bakalorya imtihanlarına bazırlıyan müessese 
'.)U kiş lik bir Maarif Encümeninin n•ıoret ve himayesine mazhardır. Mektep her gün saat 10 • 17 arasında açıktır lunur. (2187) 5627 

Kyıt işlerine Cumartesi, Pazartesi, Çar,amba günleri bakılır. Telefon: 42517. -----------·M .... 0.~p-
Jıtarıhul 5 nci icra memurluğundan: 

• Fatih· Saraçhanebaıı Horhor caddesi Münir paşı ko.:ıağı 
Bir borcun temini için mahcuz olup 

paraya çevıilmesine karar verilen bir a
det Linotip markalı tertip makincıi 

8-9-934 müıadif cumarteıi ııünü ıaat 

ı2-14 de kadar Beyoğlu Mektep aolı:ak: 

14 numerolu matbaa önünde paraya çev 
rilecektir. Talip]erin li;zumu müracaat
tan ilan olunur. (2325) 

KAn: ı:rtkk H A Y R 1 Y E L 1 S E S İ L(I:!~ !"'Lta:i 
Resmi Liselerin bütün imtiyaz ve hukukunu haiz ve l\laarif Veklletince muadeleti tasdik olunmuştur. Tedrisatındaki cid

di»et ve intizamile talebenin 11hhat ve gıdısını itin asile tanınmış olan mektebimizde kayt ve kabul muamelesine başlınmış
ıır ilk kısımdan itibaren ecnebi lisanı başlar. Talebe mektebin hususi otomobil ve oıobüslerile nakledilir. lstiyenlere tarif· 
nı1mc ~hııderilir. 1 ~:vlülden icibaren mrkrPnte mr7ıınivt>t imrih~nlanna b~slanrnıstır. Telefon 205:10 

5809 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti JıfahallHi Sokağı Cinai Hf11111i Emlik Hf•Hye gllre ~-
No. ıu No. •ı hımmeı:ı kıymıt 
1330 Kadıköy Zülıtüpafa Bağdat cad. Karglr haae ve bahçe 112 168-168 Mü. 4000 T. L. 
1331 Beyoğlu Kamerhatu• Simitçi Kargir hane 9/20 2 2700 ,, 
1332 Yeniköy Kürkçllbaşı fstinye cad• Hane ve arsa ve bahçe 15124 138-140 1575 ,, 
1333 Galata Kemankeş Helvacı Kirgir mağaza ve Ü•tll odalar 28/120 23-25 5600 ,. 
1334 Boğaziçi Paıabahçe Fenerli Ahşap hane 1/2 29 400 ,. 
1335 Kadıköy Oımanağa Söiütlilçefme Kirgir üç dükkAn 3/16 140-142-144 3750 ,. 
1336 Beyoilu Kamerhatun Ka'yorcukulluk Karıir apartıman Tamımı 127 25000 ,. 
1337 Bostanbı Bostancı Çata'ç~şms Araa 499 ,. 16 Mn. 9 harita 125 ,. 
1338 ,, ., ,, ,, 384 ,, 16 Mü. 4 harita 96 .. 
1339 Eminönü Şeyhmebmetgeyllni İzmir Kirıir mağaza llıtü odalar 3600/43200 16 612 ,. 

Yüzde yedi bı ç k pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya ırayrimllbadil bonosile ödenmek llzere yukarı la evsafı yazılı gayrimeakullar
ı!ea 1333 • 1336 sıra numaralı gayrımeakuller kapalı zarfla diğerleri açık arttırma aurıtile aabta çıkarılmışbr. lhalelelerl 20/9/934 Perşmbe 
günü ıaat oa btıtedir. Kapalı nrflannı mezkur .aıte kadar Hbl kouı~ıyonu riyHetiaa tevdihri Ibımdır. Şartname Bankamız kapııına 
aaılmıştır. Senei haliye vergisile belediye rHimleri mütteriye aittir. (5223) 

, .... .--ı ... Beyoğlu lngiliz Kız Mektebi 4ım-ı11ı 
Mektep 20 Eyini Perıembe günll açılacaktır. 10 Eylllfdın iti

baren Cuma ve Pazardan maeda herglln ıabah saat 10 dan 12 
ye kadar talebe kaydına başlanacaktır. 

Ev yapmak için 
200 metre bir arsa aranıyor 

200 metre murabbaında bir arsaya ihtiyaç vardır. Bu arsanın Taksim· 
Ayaspşa ara11nda denize nazır olmaıı t•rttır. Satmak istiyenlerin ııazete· 

-- mize (arıa 200) rumuzu ile müracaatları. - 5606 

Ankara Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Aşağıda miktarları yazılı yazlık elbiselik kumaş ile 
çamaşırlık bez kapalı zarf usu lile ve eşyaların hizalarında gös 
terilen tarih ve günlerde münakaıaları yapılacaktır. Talip· 
ler şartnameyi ve nüınuneleri görmek üzere istedikleri 
vakit, münakasaya iştirak için de gösterilen gÜn ve saatte 
ilk teminat makbuzu veya Banka kefaletnamesile birlikte 
Komisyonumuza gelmeleri. (4768) 

Metro ismi Münakasa tarihi Gün Saat 
"'47591 Yazlık elbiselik kumaş 15 Eylül 934 Cumartesi 10 

68397 Çamaşırlık Bez 15 Eylül 934 Cumartesi 15 
5714 

Gümrük Muhafaza Umum Ku. 
mandanlığı lstanbul 

Satınalma Komiıyonundan: 
1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı için (300) ton birinci 

nevi Benzin kapalı zarfla 16- 9-934 pazar günü saat on dört 
te eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tasdikli şartnamesi her gün, İstanbul Gümrük 
Muhafaza Bagmüdtirlüğü binasındaki Komisyondan alınabi
lir. 

3 - isteklilerin hangi müessese sahibi veya v~kili ol
duhforına dair vesika ile muvakkat teminat olan (7875) li
ra!ık vezne n,akbuzu. veya banka kefaletnamesile birlikte tek 
lif M"İ<.hıplarını belli saatten evvel Komiayona vermeleri, 

(4969) 5715 

Tarsus American College 4• 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedrisat 1 Teırinievvelde hatlar. 
Tam devreli Lise olduiu Maarif vekaletince taıdik edilmittir. 

Tnrkçe, İngilizce, F ranıızca okunur. Ticaret deralerl vardır. 
Leyli ücret 220 lira, Nehari llcret 40 liradır. 

Kayıt mu•melesl yapılmaktadır. (2227) 

Belediye sular idaresinden; 
Buş • akle 1000 Adet 

,, borusu 1000 ,, 
15 m/m lik Piriz ıapkıisı 1200 ,, 
20 ,, ,, ,, " 300 " 
30 ,, " " " 100 " 
40 .. " .. " 80 ,, 
30 ,. " Yalan 50 ,, 
~ " .. .. ~ .. 
40 ,, ,. Manşon 300 ,, 
40 ,, ,, Plaka 50 ,, 
60 " .. ,, 50 ,, 
80 ,, ,, ,, 25 ,, 

100 ,, ,, ,, 25 ,, 
150 .. ,, ,, 15 ,, 
100 ,, ,, Vana şapkası 50 ,, 
150 ,, ,, ,, 25 ,, 
200 ,, .. " 25 ,, 
300 ,, " ,, 25 ,, 
400 " ,, .. 25 ,, 
Bir delikli tampon ·iiOO ,, 
iki .. ,, 50 ,, 

1. - Yukarda cins, eb'at ve miktarları yazılı dökme işle· 
ri kapalı zarfla münakasaya 'konmuştur. 

2. - Talipler bu hususa dair tanzim edilen ıartnameyi 
idare veznesinden bir lira mukabilinde alabilirler. 

3. - Münakasaya girmek isteyenler teminat akçesi olan 
200 lirayı idare veznesine yatıracaklardır. "Aynı kıymette 
muteber bir banka mektubu d a kabul olunur." 

4. - Kapalı zarflar ihale günü olan 10/ 9/ 934 Pazartesi 
günü saat 14 de kadar Müdüriyete verilmelidir. Bu saatten 
sonra getirilecek zarflar kabul edilmez. "5346" 5801 

Ankara Jandarma Umum kuman
ıdanlığı Satınalma komisyonundan 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarf uıuliyle bin beııyüz 
yerli yün battaniyesi 22 Eylül 934 cumartesi günü saat on· 
da satın alınacağından İsteklilerin nüınune ve şartnamesini 
görmek üzere her gün ve pazarlığa karışmak için de ihale 
günü ve saatinde ilk teminat makbuzu ile Ankarada komis· 

yonumuza müracaatları. (5086) 5737 

Iıtanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

Kavak tahaffuzhanesi hastane pavyonunun umumi ta· 
miri açık münakasaya konulnıuştur. Münakasa 19 Eylül 
934 çarşamba giinü saat 14 de Galata' da Kara- Mustafa Pa 
şa sokağında lıtanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde 
müteşekkil Komisyonda yapılacağından isteyenlerin şartna 
melerini görmek üzere mezkii r Merkez Levazım Memurlu· 
ğuna müracaatları. (5245) 5730 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevki kıt'at ihtiyacı için 16,000 
kilo gaz yağı açık münakasa ile 8 Eylül 934 cuma,rtesi gü· 
nü saat 14,30 da satın alınaca ktu. Taliplerin muayyen gün 
ve saatinde teminat makbuz} arh1le birlikte Haclımköyünde 
Askeri Satınalma komisyonun a müracaatları. ( 4862) 

5648 

Ankara Jandarma Umum kuman. 
danlığı atınalma komisyonundan 

2278 adet maa sap zincirli yular başlığı 20 Eylül 934 
Perşembe günü saat onda kapalı zarf uıuliyle ıatm alınacak· 
tır. Talipler nüınune ve şartnameyi görmek üzere istedikleri 
vakit kapalı zarf münakasaıına iştirak için de gösterilen gÜJ1 
ve saatte komisyonumuza müracaatları. (5085) 5736 

ı! __ ....;;;E;..;,V.;,;K;;,;.A;;,;,F_,;,;M,;.;0;.;D;;.;l;,;,,;R;,;.IY;.;E;;.T;;.;1_..ILAN-..;;..;,LA._..R_l.___~I 
] - Beyoğlu, Kamerhatun, Galata Saray karşısında köşe 

başında 4 No. lu Otel. 
2 - Kadıköy, Zühtü Paşa, Tahta köprü 14 No. lu hane. 
3- ,, ,, ,, ,, ,, 6 ,, oda 
4 - Kadirga, Bostanı ali, camii ittisalinde 29 No. lı oda ·· 
5 - ,, ,, ,, ,, ,, 31 ,, dükkan 
6 - Beyoğlu, Hüseyin Ağa, Zambak sokak 6 No. lı dükkill 
7 - Galata, Yeni cami, becleı tan altında 8 No. lı dükkan ı 
8- Kabataş, Omer Avni, cami karşısında 221 ve 223 No. l 

lı iki dükkan 
9 -Uıküdar, Selman ağa, cami Sokali 4-1 No. lı dükkan 

] O -- Boğaziçinde kuru çeşme de 119 No. lı Arsa 
Yukarda yazılı emlak 935 senesi Mayıs nihayetine kadar 

kiraya verileceğinden müzayedeye konmuştur. T alipleriıı 
12-9-934 çarşamba günü saat on beşe kadar Evkaf Müdür~ 
lüğünde vakıf akarlar kalemi ne müracaatları • .(5297) 

1 
5764 

DEVLET DEMIRYOLLA.RI iDARESi iLANLARI 1 
Halk Ticaret biletlerile Seyahat edecek yolculara yatak 

L Vagon ücretlerinden de yüzde yirmi 20 tenzilat yapılacağı 
ilan olunur. (5169) 5719 

Eskişehir hastanesinde i nıa edilecek olan kalorifer te• 
siıatmın kapalı zarf ile münakasası Ankara'da idare bina· 
ttında 15-10-934 pazartesi gü,nü saat 15 te yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde onar lira• 
ya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5285) 5731 

Münakasaıı feshedilen 183 kalem ecnebi eczayi tıbbi• 
ye 6-9-934 perşembe günü saat 10 da Haydarpaşa Mağaza• 
ıında pazarlıkla mubayaa edilecektir. Fazla tafsilat için Hat• 
darpaşa mağazasına müracaat edilmesi. (5314) 9768 

Tala• Amerikan Mektebi 
Orta derece • 5 ıınıf 

Ticaret • Lisan • San'at 
Leyli ücret ı 175 lira, Nehari 20 lira 

Tedrisat devri 18 EylDlde başlar 
(2160) 5629 "' 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekiletindenı 

-r 1 - Erzurum, Diyarıbe kir ve Sivaa Nüınune Hastaııe• 
leri için cem'an (433 kalem) ""\ti' 

2 - Zonguldak hastane si için ( 107) kalem. 1 

3 - Adana, Erzurum, Ç orum, Karı, Konya Malatt• 
doğum ve çocuk Bakım Evleri için cem'an (267 kalem) rtıi 

4 - Elaziz Akliye ve As abiye hastanesi için (61 kale f'' 
ilaç, ecza ve tıbbi malzeme ka palı zarf usulile ve ayrı a 
olarak satın alınacaktır. 1'•. 

ihaleleri 20-9-934 perşembe giinü saat on beşte An ş• 
rada Vekalet binasında toplan an satın alma komisyonu ı;ie· 
fından yapılacaktır. Şartname almak ve listeleri görıne .. ğii, 
teyenlerin lstanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdür~dii'' 
ne veya Ankarada Vekalet içtimai Muavenet Umu?.1 Mu tJJ'' 
lüğüne müracaatları ve talip olanların mua~en gun ve ııı' 
tında (şartnameleri veçhile hazırlanmış) temınat akçal~,. 
ait vesaikile beraber teklif mektuplarının satın alma ko za 
yonuna vermeleri ilan olunur. (5241) 51 

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


