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Yunan tayyarecileri bu sa
bah doğruca Bükreşe gidiyor
lar. Memleketin her tarafında 
bunaltıcı sıcaklar devamda .. 

Amerikada sıcaklardan beş 
gijnde dört yüz dört kişi öldü. 
Bulgarlar Sovyctleri tanıya
caklarını i\1oskovaya bildirdi. 
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~CŞSi:~:~~ıı::::::T 1 _ ;;-ıs (Baftll~~a~irimizden) 
hiik. aıuaıun dahılı ıdaresinden 
. . uınet istikranndan bahsetmek 
~'Yorum. Altı ay evvel, Fransada 

Yunan tayyarecileri bu 
sabah hareket ediyorlar 

lubatın kanlı hadiseleri cereyan 
da erken d~ b~ada idim. O zaman-

vazıyeti Yakından takibe 
llıeınJeketin ınane · ! 
ruhiyesini tetkik . vıky~tını, haletı 
tuııı. Üstün a ıın an hulmu.
llıiiddet . . den altı ay geçti. Bu 
litik h ıkçınde dahili istikrar ve po
L· a a ıınınd D 
~nesinin al • an . 0ınn~gue ka
hıın oldu. dıgı netıcelerın çok mü-

F ranaagu~u heınen söylemeliyim. 
tehlikesi ~~·tı· ay evvel bir rejim 
k~ fikir cel'1! '"Yordu! Memlekette
zı!ade tehli?e~;~ı; her vakitten 
kuınette ı'd 1d ır Yol almıfb. Hü-
h' b ' are . ıç ir şey kal e otorıte namına 
sollu siyaı f mamıftı. Sağlı ve 
kırı olan f~. ırkalar; biri birine ay
her biri ıne ır ve k~atlerine göre 
fa çekiyord~ltet '!leri?i bir tara
ket olan F · ngın hır mem1e
ç~ vardı 'kra~sanın bütçesinde a-
. 1 • ı tıa d' ll:ı; ik vard M a ıyatmda muvazene 

llıuvazenes~· 1. ~ınleket, bu açığı ve 
tinden ına]ı ız ıgı düzeltmek kudre
~a hoş gö .. rum de~il~i. Fakat, hal
lah11zaJaril~ek. gıbı politika mü
da kat'j b. e fııç hır hükUmet bu yol-

6 Şuba~r te':b~üı alamıyordu. 
Gaıton I> hadıselerinden sonra 
..... ))• ouınergu •· t ...ı.:ı ._ ! h "il ı İtfh e ın et"'-' ettigı 
~Yle b~ at hükUıneti,, vaziyeti 

cunıh ... · ınuftu. Bu hükumete 
.,, ... ıyet k J • • • 
JOrlardı E: • a esını ıon siperi di-
lanıazsa. k~er bu da muvaffak o
lar, F ra~ ıın bilir, hangi cereyan
tekr ı F sayı nerelere "rükl' d ı. ransa 'b' su ıye-

anberi ihtiJ •1 gı .. '• ~ir buçuk asır
lııantariz :' : hu~yet ve parle
lerlenı:s ~ fikırlerıle hüyümüf, i-
tansız ·il- 1

1.'j .7~ınleket; hadisesiz, 
oınün'i:ırr ~ a ~ız ne fa,isme, ne de 

h.atının b · gıde~ezdi. Halk nıhi
sın istikbı lllUk susıyetini bilenler i-

" a aranlıktı. 
ı enj h"'-"-~ 

oldu? I> Ua.umet nasıl muvaffak 
leına~ter0Utnergue hüklımeti; par
Belki hük• ea~lardan aynlmadı. 
leınanta . Ullıetın bütün azası par
tinde d r~znıe saplanıp kaim~ fik
dan a eridiler. Fakat bu esaslar
lı tedf\ llıak için daha evvel eaas
b'llıdı 

1

\. :ı;. büyük hazırlıklar la
~r n~vi ~- dardı. Mem1ekette 
eatirıne jYaın ~e ihtilal vardı. 

Yordu. ıı!0 dan gıtnıek icap edi
~llıiyeye ·!k~den evvel efkıin u-
f akkak ki bu unet Verilmeli idi.Mu 
ır~alar h' '.4.VekiJin mümtaz ve 

Yet · arıcınd-'-· b' •• tnın bu itt b·~ı ıtaraf tahsi-
•vıadd· e UYiik . . 1 •a . . 1 ve ınan • tesın o du. 
ol ıçın ta,ıdı - evı nüfuzunu, F ran· 
Liİ;f itiınad~18~V~iyi, halkın ona 
diitt 1' Ruhlara b. 'Yı kullanmasını 
landen sonra ıs)~~az ~mn~yet gel-

ı. OJJat ıtlenne ha.-
l'a Bu ıslahatı b 
çe ~enesj gel~ jında hütçe mu
F ••nde altı -·ıor u. Fransız büt-

l'ana •ul Yar) k b. 
oiabu:'• Pek zeng· 1 b' ır açık vardı. 
Ve ır; fakat ın .'r ınemJeket 
:ı; ın_uvazenea· fhazınenin hesabı 
AngınJiğin hi ı b.ena olursa, bu 
1 _çık bir biit ç ır değeri olmaz. 
ııteıni. b· çe, fena bi maı· ver . • ır ın 1 r ıye 1nı ıu·· "k enı eketin b"t" B· ru leyj .. .. u un ser-

lı; ır defa F P gotürebiJir. 
kadar bazı k ransız bütçesile ala-
d:i:Unların h~k::!ıar . vardı ki, bu 
değ)" ınuvazen . erı 0 rtada dur
llluhad~. içtimaı eyı . buJına1c kabil 
lıu / 11>lerin lekaü~İ~wrta!ar, eski 
Verg;~';1ledendir. Bu erı hakkı 
iild· ' Franaad undan haska 

ır. ye . a eıaae h f' . 
tnak dai nı llıiikeU f' n a ıf de-

l'rta Zor b' e ıyetler k 
zı masrafları k ır ittir. V akta hY· 
cut İsraflara n\hltıak, bilha a
hı var.Fakat b ayet Ver-nı aka. ıne!
te• bb" u Yolda_, e ıınka
'd ,e ua te mut) k ,..,nacak h 

oku k a a b k er 
Ye•-. nlakca

1 
• fİkayetieri ~ alarına 

""lZ 1 e . d ' ..,,.__ • 
lıük~ . r! avet edecek --nunı
F uınet ıçın hasa - .. liaaılı 
ranaızın b' • . ~nsı olacak 

var• H ır adetı, bir .. 
iiı11d az~rdan Yeıneınek k arzusu 
kı an bir kıanıını h ' azandı. 

•ınııu d arcamak b' tü a mutlaka artt ır 
ile ı:eı arzuya ırmak ... Bu 
lic n~ denir? Fak~~sbrruf terbiyeıi
lı · esı olarak h"t" unun tabii ne
,ır k~an ' ~ un vatanda,lara 

tin en .5. teının etmek hiik' • 
o) nıuhun 'f • ume-
ı. UYor N vazı elerinden hı' · 
ııt" • Orma) rı 
f llnların zamanlarda hu iın-
evka). d aranması tabiidir. Fakat 
~tler~ e v~.dar zamanlarda hiiku
lleınez. en hoyle mucizeler bekle-

\ Milli i•tı'h t h"I • Ol>( , a u cumeti ıınecl' t 
U s J • L • I • ıs en 

(~ a.,ıyet ~r ~~dı.Radikal mali 
evanu 4 uncu sahifede) 

Yedi buçukta hareket edecekler, 
öğleyin 3ükreşte olacaklar 

,Denizin aliıncla ela, üstünde ele, havada da harp vasıtaları artırılıya 

Şehrimizde misafir 
bulunan Yunan tayyare 
cilerinden bahriyeli o • 
!anlar terefine, Yunan 
ataıanavali tarafından 

Regence lokantasında 

bir öğle yemeği ver:Imiı 
tir. Misafirler dün sa • 
bah müzeyi öğleden son 

ra da Topkapı sarayını 
ve hazine dairesini zi -
yaret etmiılerdir. Tay• 
yare cemiyeti öğleden 
aonra muhterem misafir 

!er ıerefine Boğaziçi ve 
adalarda bir gezinti ter 
tip etmi,ti. Saat dört • 

• 
Harp hazırlığı açığa vurdu . 

lngiltere havada dünyanın en kuvvetli 
devleti olmağa karar verdi 

Amerikalılar ise hiç geri kalmak istemeyorlar 
lngiliz hava nazırı Avam Kamarasında muhaliflere cevap verdi 

ve 20 filotilalık proğramın lüzumundan bahsetti 
LONDRA, 24.A.A.- Lordlar ka- 1 halifler tar~dan, silihlan bırakma kon- 1 ~~t~e'ni!' dün!anm en ku~etli ~av:ı 

te Boğa.ziçinde yapılan gezbtiden son Sofyayi ziyaret ettikten sonra Yuna
ra misafirler Büyükadaya g:tmiılerdir. nista.na döneceklerd:r. 

marasmda söylediği bir nutukta hava feranaı neticelenmeden ve Fransa ile hükumetı oldugu halde bugun beımcı 
Burada Tayyare cemiyeti tarafından 
'k'. atkl~pt~ bor aktam yemeği verilın.iı Filo Kumandanının beyanatı 

nazın Lord Londonderry, geçen cuma yapılan son görüımelerden sonra Jn. dereceye düştüğiihü hatırla~§~· 
Avam kamarasında M. Baldvin tarafın- giltere kabinesinin silah kuvvetlerini art- Nazır, hava ordusunu 52 filotılla ola. 

tır. Mısafırler akıanı geç vakit Pera- Yunan bava filosu kumandımı kay-
palas oteline dönmütlerdir. Yunanlı ""*am Pelelif funlan söylemiJtir: 

dan bildirilen bet senelik hava plinını hrmak hususunda verdiği karara teeı· rak tesbit eden 1923 P~ 0 ta-
·üfü. - mut•~·--n verilen takrire hu-ku". rihte, "lngiltere'nin goz. yumulamıya. n lngiltoere'nin bava kuvvetlerini art- ~~· ilk 1 k 

dostlarnnız, bugün öğle Üzeri Bükreş Biz Yunanistanda Cümburiyet bayn-
te bulunmak üzere, bu aabab yedi bu mnnız iç;n gelen Tül'k tayyarecilerini el· 

brma11nın sebeplerini izah ebniıtir. met namına cevap venniıtir. cak vaziyete gelen zahna çare 0 ara çukta Y eıilköyden hareket edecekler den geldiği kadar ağrlamaya çafı~k. 
ve Tayyare cemiyeti erkim tarafın • Fakat itiraf ederim ki, siz bu yolda bizi Nazır, mesai fırkasına mengup mu- Lord Londonderry, harpten sonra in- (Devamı 4 üncü sahifede) 
dan tefyi edileceklerdir. Yunan tayya çok goeçnruz. Gördüğümüz büenü ka-

Oni11ersite rektörü Cemil Bey konlertm8 11eriyor • • 

Lausanne'in yıldönümü 
dün heyecanla tesit edildi 
Başvekil muahedeyi imza ettikleri altın 
kale mi Üniversiteye hediye buyurdular 

Lozan sulbünün imzalandığı gü-
nün on birinci yıldönümü dün, öğle -
den sonra, Üniversite konferans salo
nunda, aaat on dörtte büyiik merasim 
le lrutlulandı. 24 Temmuz ayni zaman 
da hukukçulann bayramı olarak ka
bul edilmiıti. Hukuk fakültesi Tale
be Cemiyeti bu büyiik günün meraai
mi için gÜzel bir program ha.zırlamıt
b. Daha erkenden konferans aalonu 
dolmağa baıaldı. Saat 14 te &alonun 
içi bmcabmç idi. Birçok kimseler a
yakta kalmıtlardı. Salonun methali ve 
içi Türk bayraklarile donatılmıtb, 
bahçede tehir bandosu milli havalar 
çalıyordu. Hukuk fakültesi talebeleri 
merasime gelenelri içeriye alıyorlar, 
yer gösteriyorlardı. 

{Devamı 4 üncü sahifede) 

Gazi Hz. nin 
Teşekkürleri 

ISTANBUL, 24. :A.A. - Ri
)l(Ueticümhur umumi katipliğin
den: 

Reisicümhur Hazretleri 23 
T eınmuz bayramı ve Lausanne 
gününün yıl dönümü münasebe
tile birçok zevattan aldıkları 
tel yazısından dolayı teşekkür
/erinin iletilmesine Anadolu A
jansını tavsit buyurmuşlardır· 

Bütün dünya kavruluyor 
Ankarada şiddetli bir kasırga koptu. 

Amerikada sıcaktan 404 kişi öldü 
Edirnede hararet 42 

ANKARA, 24 (Tele. 
fonla) - Bugün aaat 
LIS te tiddetli bir kasır
ga olmuıtur. Kasırga 

Gazi Orman çiftliği isli 
kametinden ırelmiı ve 5 
dal<ika devam etmiıtir. 
Kaaırgarun batlangıcm
da tebri tamamen toz 
kaplamı§, her taraf ka
ranlık içinde kalmıtlır. 
Kuırgayı müteakıp on 
dakika tiddetli esen bir 
rüzg i.rdan aonra bar • 
da.klan bo~ıurna 
Yağmur yağmıf ve on 
beti on geçe yağmur di 

::r,':!ı, 1.en~ffü~ü &'Üçleştiren toz bulu-
rın uzer•nden kalkmııtır K 

ga t.ehir dabi(jnde ufak tef~k ~~; 
tabrıbat yapmııt B . 

ır. azı. evlerın 

ıaçaklannı ve kiremitlerini tah -
rip etmiıı, dükkanlunn önlerinde bu
lunan etya ile sergilerdelı:i teıııeleri 

,(Devamı 4 üncü sahifede) 

1 Bulgarlar 
Sovyetleri tanıdı 
Şehrimizde. c~rey.an ede~ 
müzakerat ıyı netıce verdı 

Sovyet Rusya ile Bulgaristan ara
-.nda /stanbulda mü:ıakerat cereyan 
ediyordu. Bu müzakerat• sabık Sovyet 
uliri M. Suriç ile Bulgar seliri M. 
Antanol idare ediyorlardı. Müzake • 
rat tam bir anlapna ile neticelenmif 
ııe Bulgar hükumeti namına Sovyet 
Hariciye nazırı M. Litııinol'a çekilen 
bir telf{T'tllla So11yet hükumetinin res
men tanmdtğını bildirmiıtir. 

Bu husa.sta Anadolu Ajanın ıla ati• 
deki laabt.rlor: vermektedir: 

SQFYA,·24 (A.A.) - Bulgar hü
kı'.imeti M •. Litvinofa bir telgraf çeke
rek, Bulgaristıuı1" .Sovyet Rusya ile si 

M. Suriç ve Antonol 

yaai ve iktıaadi münaaebat teaiaine 
hazır olduğunu bildirmiıtir. 

MOSKOV A, 24 (A.A.) - Tass 
bildiriyor: Bulgar Hariciye nazın M. 
Batolof ile M. Litvinof arasında tea
ti olunan mektuplar nqredilmittir. 
Bulgar Hariciye nazırı gönderdiği 
mektupta Sovyet Rusya ve Bulgar mu 
rahhaslan arasmda lstanbulda yapı· 
lan müzakereler neticesinde Bulgari• 
tanın Sovyet Rusya ile aiya&İ münaae • 
bat tesisine ve siyui mümessiller gön 
derilmeaine karar verdiğini bildirmek 
tedir. 

M . Litvinof cevabında Sovyet hü
kiimetinin bu teklifi memnuniyetle 
kabul ettiğini ve bunun gerek iki mem 
leket menafiine gerek sulha hizmet e 
deceğini yazmaktadll'. 

Dip burnu 
Hadisesi 

recilerinin bu seyahati tayyarecilik bülden ve rnisafirpetı'1>rokten <lalayı te-
kununda muvaffak olan zabitler §e· tekkür etmek için kelime bulamıyDl'um . 
refine tertip edilmiıti. Bu sebeple Bal Bu hiıaiyatırnm kalpten geldiğine biç 
kan memleketleri payitabtlanna uğ- §Üpbe etmeyiniz. Bu duygulanmı yann 
ramaları mukarrerdir. Tayyareciler havada telsizle harbiye ıııezaretimize ay-

ı Bükreıten sonra Belgrada, orada: . nen arzedeceğim. 

Gümrük ve inhisarlar için 
yeni kanunlar hazırlandı 

Ali Rana Beyin beyanatı 

Yeni kanunlarda Gümrük ve inhisar 
memurluklarına da bir şekil verilecek 

Gümrükler ve inhisarlar Vekili Ali 
Rana Bey birkaç gündenberi §ebri • 
ınizde bulunmaktadır. Vekil Bey bir 
müddet vekalet iılerile ve böli.bara 
huıusi itleri ile meıgul olduktan son
ra Ankaraya dönecektir. Ali Rana B. 
dün aktama kadar inhisarlar umum 
müdürlüğünde meşguıl obnuıtur. Güm. 
riikler ve inhisarlar Vekaleti bu ..,.,e 
yeni bazı kanunlar hazırlamaktadır. 
Vekil Bey dün bizi kabul ederek yeni 
kanunlar hakkında sorduğumuz aua• 
le cevaben §U beyanatta bulunınuılar
dır: 

- Gümrük tarife kanununu değiı 
tirecek yeni b 'r layiha bazırlanıruı ve 
bu hususta diğ<or vekaletlerin de mü. 
taleası alınmııtır. Mütalealan tetkik 
ettikten ve layihayı müta.lealara gö
re tamamladıktan sonra Büyük MiJ. 
let Meclisine takdim edeceğiz. Veka
let için yeni bir teıkilat layihası da 
hazırlanmaktadır. Bunu teırinisaniye 
kadar bitireceğimizi ve Meclise tak • 
dim edebileceğim.izi ümit ediyorum. 
Bundan maada gümrük memurlanna 
mahsus bir memurin kanunu 18.yihaaı· 
ru da t"§riniaaniye kadar ikmale ça.lı
ıacağız. 

ln·hisara.lr memurlannın huausi va 
ziyetlerine uyar bir layihayı da Teı
rinisan ·ye kadar Meclise arzedebile -
cegımızı zannediyonım. Veki.letin 
§İmdilik hazırlamakla m"§gul olduğu 
layihalar bunlardan ibarettir. 

- inhisarlar u:mum müdürlüğüne 
iltihak eden barut inb 'aarı hakkında 
yeni bir kadro yapılacak mıdır? 

inhisarlar ile Gümrükler Vekili Ali 
Rana Bey 

- Barut inhisarı bize henüz yeni 
oalrak iltihak etti. Şimdiye kadar mev 
cut olan muvakkat idare inhisarlar 
umum müdürlüğüne bağlanmııtır. Bu 
inhisar bir müddet çalıtbktan sonra 
bili.hara lüzumuna göre kadroda icap 
eden değitiklikler yapılacaktır. 

- Kibrit inhisarı tirketi, piy;;.ya 
çıkaracağı çakmakları yalnız latan • 
bulda. mı satacaktır? 

- Hayır, çakmak aah§ında böyle 
bir kayıt yoktur. Şirket memleketin 
her tarafında çakmak ıabnak mecbu 

riyetindedir. 

1>a~~~~ ~r ~~t~~im-:n, H~v:: ~::: , lftHntnTillllnlflmmı 0TI llllll ll!lllfl lfllllJllln1Jml!l1fUlflHfUIWJlWIDOllfllUIUDlllDJ 
lı:amara•ında ark. ın- - Gö ,, 1 -
giliz hacliıeıi hakkın- :_ ruş er 
da §U beyanatta bulun- -

m~.'~ :1 temmuz tari. ; Yunanlı misafirlerimiz ~ 
hindenberi hadise bak- E:ii 5 
kında alınan mütem- ::i Aka GONDOZ = 
mim malUınat, bu feci -~ Kom.,• ve dost Yunanİ8tanın de- fesi, ile yannın icaplan birle.,irdi. §! hadisenin acıklı bir ıui- .- •• 3 = x l' g"k ordusundan bir mü/reze Bizi,· aklı selun' , ın' sanlık ile sulh -tefehhüm neticesi ol· = 5 er ı o = 
duğunu göıtennekte- - kaymakam ThemeFs Beyin kuman fikirleri birleftirdi. 
dir. Hadise eınasında 3 da111nda memleketimize geldi. Bu- Hiç kimseye düpnmılık gütme-
zabitlerin ü?i~ormauz ' ~ na kendi tnı?mlehetinden kendi yen bu dostluğu, arkadaşlığı hiç 
oldukları ve ıçınde h~· . 1; memleketine geldi de diyebiliriz. bir 6iinü birlik politika oyunu 11e 
lundukları sandalın bıç Sır J onn Sımon = .. .. . . . 
bir bayrak taımıadığı anlatılmıştır. := Çunku bızım dodlugumuz o kadar 6Örünme;z; kundakçılık bozamıya • 

Türkiye sefiri M.JD;mi teessürlerini iz :E vefalı ve açık yüreklidir. cahhr. Biz böyle umuyoruz, bana 
har ebniı, bizzat Türk hükumeti de te~ı- = Daima Balkanlar sulhü uğruna inanıyoru;z;, iç yüzünden bildiğimi· 
ıürlerini bildinnişfu-. G~n cuhmarLtesı, !§ yürüyen bu kanat ve silah arkadaş- ze göre buna komıulanmı;z;ın en 
Türk sulannda Queen Elisabet ' on.. == ., . . ., 
d Devonsbire harp gemileriyle bir 5 biını; gelenlerın se11gı deger şahıs· büyük bir ekseriyeti de inanrmftrr a 
T':k torpido muhribinin iştirak ettikle- 5 lannda bir gez daha selômlan;z;. sanıyoruz. inananlar ve inanın he • S 
ri dini bir iyin yapılmıştır. Türk müh- § Bizi biribirimize birleıtiren se- yecanı ile yürüyenler mu:zaller o.. 5! 
ribi, hükiımetinden aldığı emir üzerine 5 bepler çoktur. Bi;z;i. tarihin aman !urlar. § 
denize bir çelenk atmııt:r. 5 . ' l · d · d k' = 

T .• k kah' · b"d' · k rb = 11erme;z; zikzakl"'"ndan a rnan ders Mileltlrrin şu yenı evır e ı em ur ınesı, a ısenın u anı o- - - "'r -

lan lngiliz zabjt;-in ailesine diyet = ler birletfi.rdi. Bi;z;i, bugünün reali- (Devamı 4 üncü sahifede) 
3 :!";t bir meblağ venneği teklif et- ffiJUll UtinıtlUUmll!lllUllllllllllUDllllllUlllnımmm11111111111111111111mııuıu1111111111111ıu11111111Fm ı 
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TARiHi TEFRIKA:95 
.. 
ittihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ~AJClR BEYiN lllRAKTICI VE.sutALARA COR&)' -· M. Doumergtıe kabinesini 
Padişah bizzat dövemediği adamla- kurtarabilecek mi? 
rını hile ile başkalarına dövdürürdü . . • • .... • · . 

"Dinin manii terakki olduğunu tir. Serserili:1<ten başka bir şey Parıse gelır gelmez, M. Tardıeu ve Ra-
ıeslim etıniyorsu . Pek çok uzaya- yapmamıt hır ~damla tantajc•lık- d"k l ı· l • f f go'' ru'"ştu"' 
bilen bu bahsi iki kelime ile hulasa t~n dolayı lsv:çreden tardolunan 1 a sosya ıst erın şe i i e 
edeyım: Mademki biz Müslüman· hır şahsı Ahmet Rıza Beyle muha-
ların noktai nazarı ahrett:r. Böyle keme etınek kadir na~inaslıktır. PARIS, 24.A.A.- Başvekil M. Doumergue'in ne gibi bir hattı 

1 

1 
Ah R b hareket ittihaz edec.:ği henüz malum değildir. Mamafih, gazeteler, mefkı'.ire,i cennet ve cehennem o an met ız ey için söz yazma- k · ı d"l b I d ah 

bir kavimde terakki ve medeniyet ğı senin gibi vicdanı ve kalbi saf mınna" leyhin hü iimette temsı e ı en ütün fırka ar an, f si mü-
mışı[ araııılır? Cevap isterim azi- ve temiz bir dostuma münaııip nazaaları terkederek, yalnız milli menafii göz önünde tutmalarını te-
zım., görmedim. Keza A.C. gibi b:r deni- mine çalıtacağmı yazmaktadırlar. 
"Padi~ah geçen erde tüfekçiler- yi de methetmeği kıymettar kale- PARIS, 24.A.A. - Başvekil M. Doumergue, sıra ile M. Herriot 

den birine musahiplerinden Nadir mine yakıttıramam. Beni İyi dinle. ve Tardieu'yu kabul etmittir. M. Herriot derhal radikal dostları ile 
ağayı döğdürür. Abdülhamit ev • Ben yanılırım, fakat asla yalan temasa gelmittir. M. Doumergue ise Elysee sarayına gitın't ve Reisi-
vela Nadir ağaya rükubü tahanesi· söylemem. Bu sebeple sözlerimi cumhur tarafından kabul olunmu~tur. 
ne mahsus olan hayvanların sara- iyice tetkik edeceğini ümit eder:m. 
yın bahçesinde talim ettirilmesini Ahmet Rıza gibi büyük bir vatan-
cmreder. Ayni zamanda baltçenin perveri Kafkasyadaki kardetlerimi 
muhafazasına memur olan tüfekçi- ze kusurlu bildirmek, keza A.C. gi-
lere de oradan hiç bir kimsenin bi bir den'yi Kafkas Türklerine 
geçırilmemes'ni tenbih eder. Na- tanıttnmak, lsmail Hakkı gibi bir 
cıir ağa hayvanları talim ettirmek- herze vekilden onlara bahsetınek 
le iken kendilerine tenbih edilen sizler gibi milletin münevver kısmı 
neferlerden biri bahçede gezmek için caiz değildir. 
yasak olduğunu ve hemen hayvan- Oralardaki mesainizin muvaffa. 
hrla beraber oradan çıkmasını Na. kıyet derecelerini bize bildirmi· 
dir a!;aya söyler. O da dinlemez. yorsunuz. Biz defatle "irtat., idare-
r efcr bir iki defa daha söyler. Ni- hanesile münasebet peyda etmek is-
hayct Nad·r ağa kızar ve nefere tedik, Ahmet Agamıza mektup yaz 
bir tokat atkeder. O da eline geçir- dık. Hiç bir cevap bile alamadık. 
dig: bir odunu Nadir ağanın arka- Halbuki "Ir,at,, gibi milletin dili, 
sına yerleştirir, yere dü,ürür. Bu milliyetin mürebbisi olan bir gaze-
D yak üzerine Nadir ağa hayli za- te ve erkanile münasebeti, dostlu
man hasta yatar. Padifahın bizzat ğu, hem ahenk çalıfmağı biz can 
<l()vemediği adamlannı bilvasıtıl ve dilden arzu etmekteyiz. Şimdi 
dövdünnek eskidenberi takip etti- ben idarede olduğum için aramız· 
ği usulden olduğu malumdur. lfte da b"r itilaf husulü mümkündür. 
bir nümunesi de bu • ., Biz size ne türlü kolaylık mümkün-

T erakki ve ittihat cemiyettinde se yapanz. Siz de bize lazımgelen 
1906 ~enesi ağustos ve eylıil ayla- dostluğu gösterirsiniz. iki milletin 
rı zarfında bazı değişiklikler yapıl- müfterek olan yarasını beraber sa-
mıştı. Yeni bir idare heyeti tetek- ranz. 
kiıl etmit ve cemiyete artık kat'i Biz fİmdi eskisi gibi değif!z, cid-
bir yeki! verilm" ftİ. Bu yeniliklere di çalıfıyoruz. l,ler değifti. Şimdi· 
dair kaleme alınan beyanname ki cemiyet eski cemiyetten çok 
"Şurayi Ümmet., gazetesile ne~ro- farklıdır. Tetkilatnnız pek mühim
lunmuttu. Yeni heyeti idare Ahmet dir. Yalnız ltsanbuldaki kuvveti
Rız<l beyin riyaseti altında idi. Mu- miz henüz kafi derecede değildir. 
habere itlerine ve te,kilata dok- Hepimiz canla, hatla çalıfıyo-
tor Bahattin Şakir ve Sami Pa.fa ruz ve nefsimizi tehlikeye koyu-
zade Sezai beyler bakacaklardı. yoruz. Öyle yazı yazmakla, kuru 
Se?<ai bey ayni zamanda "Şiirayi li.fla iktifa etmiyoruz. F edailerimiz 
Ümmet,. gazetesinin bat muharriri memleketin göbeğine kadar gidi-
irli. Hesap İflerine doktor Nazım yorlar. Siyasi çetelerimiz dolaşı-
Bey nezaret edecekti. yor. Kuvvetimiz, t~kilabmız gün· 

Fakat son dakikada beyanname den güne büyüyor, ümidimiz artı-
nin deği,tirilmes"ne mecburiyet yor. . 
hasıl o mu,tu. Çünkü heyeti idare- "Uhuvveti lslamiye,, cemiyeti i-
ye giren Mısırlı Prens Mehmet Ali ç:n vuku bulan ihbannıza letekkür 
Pa~a kendi isminin sonda zikredil- ederim. istenilen makbuz defteri 
mc<inden dolayı gücenerek heyet- gönderilecektir . ., 
ten çekileceğini b'.ldirınitti. Onun Bu mektubun Ali Hüseyin beye 
için beyanname "umuru hesabiye yazıldığı zamanlarda Kafkasya 
merhum Fazıl paşa zade Prens Türklerinin dütünceleri, enditeleri 
Mehmet Ali Pa,anın nezareti altın- ve hareketlei Gence sehrindeki ls-
da doktor Nazım bey tarafından lam kütüphanesi ve 'kıraathanesi 
rlİyet edilecektir.,. Tarzında tashih sahibi Hüseyin molla zade Ahon-
edilcrek Mehmet Ali Pa,anın ismi dof tarafından afağıdaki mektupla 
yukarıy çıkarılmıştı. Ahmet Saip Parise bildiriliyordu: 
be:ı-in elinden alınarak Fer:t bey "Kafkasyanın her kö,esinde ls-
iıminde bir arkada,a tevdi edilen lam mektepleri bina edilmektedir. 
'•.Şürayi Ümmet,. gazetesi idareha. Mekteplerde Osmanlı türkçesi ka-
nesine yazdığı bir mektupta dok· bul olunmuştur. lslam kütüphane. 
tor Nazım bey bu işler hakkında si elden geldiği kadar Türk matbu-
diyordu ki: atının intişarına çalışıyor. Bazı ki-

" Mehmet Ali Paşanın gücenme. tapları meccanen dağıtıyor. Fakat 
sinin ne kadar manasız olduğunu lstanbuldaki Ermeni kitapçıları 
7 kre hacet yoktur. Cemiyetimizin hakkımızda çok alçak iş yapmış-
şan V·~ haysiyeti namma bu h be- lar ! Jstanbulda bazı kitapçılara pa-
rin bMkası tarafından duyulmama- ra göndererek kitap ımıarladık. 
~mı bi.hasa rica ederim. Mehmet B:ıgüne kadar ne paranın alındı-
Ali pasayı memnun etmek İçin hem ğını ne de kitap yolladıklarını bil. 
beyannamede, h<an <İe yeni çıkacak dirdiler. Şimdi haber alıyoruz ki 
"Şi\rayi Ommet,teki tensikat maka. bu ktapçılar Ermeni imitler. Biz 
lesini paşanın arzusu veçhile yaz. latanbul kitapçılarını tanımadığı-
manı:> lazımdır.,. mız için onların Ermeni oldukları-

Ahmet Rıza beyin idare heyeti- nı bilmiyordum. 
nin başında bulunması aristeki ce- Ey karde9ler, görüyorsunuz Er-
miyet azasının Ahmet Rrza bey menilerin ettikleri alçaklıklan, 
l1akkında anlaştıklarına delalet bunlarla dost geçinmek mümkün 
ediyordu. Doktor Bahattin Şakir değildir. Bunlar insanı zehirlemek-
Bey tarafından Kafkasyada bulu- ten baş1'a bir şeye yaramazlar. 
nr'l doktor Ali Hüseyin beye yazı- Onlara bundan sonra aldanmayı. 
lan bir mektupta Ahmet Rıza be- nız. Onlar vatanınızı düşmanlara 
yin ~ok meth ,,,,. sena edilmesinden verecekler! lslamın dütmanıdırlar. 
dahi bunun böyle olduğu anlaşılı- Kafkasyada İslamlara yaptıkları 

zulümler unutulmasın!!! Bundan 
yordu. Bahattin Şakir bey bu wnra bize adreslerini verdiğiniz 
mektubunda d"yordu ki: lslam kütüphanelerine müracaat e-

hmail Hakkı beye gelince bu za· deceğiz. Çok sağ olunuz ki o kü-
ıtn Ahmet Rıza bey aleyhinde e- tüphanelerin adreslerini bize verdi-
depsi7Ce yazdığı risale kendisinin niz. Bundan sonra Türkiyeden her 
adi olduğunu göaterir. Allah askı- ne sipariş edersek onlara müracaat 
na gerek bu, gerek doktor A.C. edeceğiz. 
f'ibi herifleri tutmakta bilmem ne 
;ar! Bunların ne olduklarını bili
mi yor musunuz? Bahusus A.C. yi! 
Bunlar milletin lekesidir. "Tema· 
tacı,. imzasile yazılan bahsin ilk 
kısmını okudum, beğenmedim. 
Cünkü lsmail Hakkı gibi Paristen 
ı"stanbula geri dönen, Prens Lütful
laha kadın tedarik etmekle şöhret 
kazanan bir adamla millet" n na
musunu kurtaran en büyük ve na
musu mücessem Ahmet Rıza bey 
mukayese edilemez. öyle ise .Ah; 
met Rıza beyin ne olduğunu bılmı· 
yoraunuz. Mithat patanın töhreti 
ne ise, bir zaman millet Ahmet 
Rızayı da o kadar takdis edecek· 

-Bitmedi-

9 Eylul panayırı 
IZMIR, 24.A.A.- Bugün ·vali 

Kazım Pa~ın reisliği altında 
Türkofis müdürü ticaret ve sanayi 
odası umumi katibi ve sanayi tef· 
!eri Ticaret Odasında saat 11,30 
da toplandılar. Bu toplantı saat 
2,30 kadar devam etmiştir. Pana
yir komitesi katipliği tarafından 
getirilen muhaberat ve ticaret liste
si okunmuttur. Sovyet Rusya, ln
giltere, Lehistan ve Yugoslavya· 
nın pavyon tutınaları ve ite baş· 
lamaları memnuniyetle görüldü. 

Avusturyada 
Alman bombaları 

İsviçre zabıtası gizli bir 
gurubu yakaladı 

L0NDRA. 24 (A.A.) - Daily He
rald gazetesi, A vusrıu:yaya mühmı mik
taTda mevaddı infiüJ<jye kaçırmıya t..
şebbüs eden Alman milli sosyalistler;n. 
den bir grupun lsvlçre zabıtaıuıca tev
kif edilmiş olmasına büyük bir ~ 
yet vermektedir. işçi fırkasuım gazetesi 
diyor ki: 

" Bu grupun tevkifi Avusturya ara· 
zisinde yapılan tethiş hareketl.,..ın;u ve 
Nazi propagandalanrun Alınanyadan 
geldiğini bir defa daha Ol"taya koyacak 
ve ayın:i zamanda Avu&turya başvekiline 
Avusturya Nazi faaliyetinin tevkifi için 
bir şeyler yapıhnamu M. Muısolmiden 
bir kere daha istemek fır$almı verecek
tir. 

Bütün bu işlerden çok sııkı!an M. 
Mussolini'nin pek yakmda Beri.., nez
dinde müşterek bir protestoda . b~lu"t
mak husu•unda diğer devletlerle ı•tişare 
de bulunması kuvvetle muhtemeldir. 
V aki:ı M. Dolfuu milletler cemiyetine 
müracaatı tercih etmektedir. Fakat M. 
Mussolini Almanyanm Cenevı:e~e bulun 
madığuu ileri sürerek buna itiraz et
mektedir. 

Yüzlerce tevkil 
ViYANA, 24 (A.A.) - Zab~ müf

rit sosyalist ve komünistlerden bir kaç 
üz loi · tevkif ebni tir. Bunlar muavin 

y tı l da b'" • .;:.t. bir poli&lerin muhafazas.ı altın u, _ 
mektepte hapis olunacakl....ıxr. 

Yunanistanda patrik aley
hindeki neşriyat 

ATINA, 24 (Milliyet) - Bur mat
buat>nda patJ-jk Fotyo• Efendinin §&ini 
ve siyaseti hakkında aylardanberi devam 
eden tenkitler üzerine, ayandan Baku
pulos Efendi bu şelcildelci oıeşriyatm me
ni için moclise matbuat kanunıanu tadil 
edtt bir proje ve~tir. 

Deniz konferansında İtalya 
ROMA, 24 (A.A.) - ltalya hüküımeti 

lngilterenin gelecek sene yapılacak olan 
d"1tiz l«mferan&ına hazırlık olınak üze. 
re teşebbüs ettiği kon~. ra ittm.k 
hakkındaJci davetini kabul ettiğini rw
men lib;drmittir. 

1 tal yan heyeti murahhas.ası sonbah...""T 
başla-ııgıcmda Londraya gidecektir. 

27 TemmuLda ku=ından Ramiero 
Rischia, Londraya gidecekoe de bu te-
mas, s.adcec malUmat alm 'c !<abilinden 
o!acaktır. --M. Liautcy hasta 

PARIS, 24 (A.A.) - Matin gazetesi, 
sarıhga tutulmuş olan marepl lyautev'in 
vaziyetinin ağn laşbğmı yazmaktadır. 

Alman otomobil yarışla
rında ölenler 

BERLIN, 24 (A.A.) - Almanya yol
larmda yapılan 2.000 kilometrelik oto-
mobil yanp esnasında kazaen ölen ko
fuculaırrn sayuı 4 olmuıtur. 

'Munich'den döneri<en, M. Mu11olini 
nin muhafızlarından kumandan Mari:ıel· 
li ile Livrani'n;n otomobilleri yuvarlan· 
mrşta. Ağır surette yaralanan bu iki zat 
hastahaneye kaldırılmıttır. 

Almanyaya sokulması ya
sak edilen gazeteler 

PARIS, 24 (A.A.) - Petit Parisi· 
en'in e ... ıın muhabirine göre, nte\."hul 
sebeplerden dolayı Ağwtosun 4 veya 
5. ine kadar bir çok F Tan sız gazeteleri
run Almanya'ya ithali menedilmiştir. 

Bunlar arasrnda Pelit Parisien, Ma
tin ve Le Journal da vardır. 

LONDRA, 24 (A.A.) - Sunday r,. 
mes gazetesinin Almanya'ya 1 Ağustos 
tarihine kadar ithali yasak edibniştir. 

Sebebi, Alman hadiselerinin yanlıı 
olarak neıredildiği iddiasıdır. 

"J ~ .... ~ 

İtalyanın nüfusu 
ROMA, 24.A.A.- Tutulan resmi 

istatistiklere nazaran 30 haziran 1934 
tarihinde 1 tal yanın umumi nufusu 
42.900.000 e baliğ olmuştur. 

Yahudi aleyhtarlığı 
PATERBORN, 24.A.A.- Bir yahudi 

mezarhğtnda 54 mezar taııru parçalamıf 
olan üç kişiden biri bir sene, diğeri al· 
b ay ve üçüncüsü de di>rt ay hapse 
mahkum ol<nu!tur. 

Rus demiryollarına 
Suikast 

... 
Ali mahkeme 6 kişiyi 
idama mahkum etti 

MOSKOVA, 24 (A.A.) - Sovyet 
demiryolları üzoerinde ve biJha9S8 uzak 
şark hatlarrnda casusluk ve tahribatçıHc 
meselesini tetkik eden ali ma}, \reme, bir 
çok fimenJifer kazalarrn.a sebebiyet ve
ren &ebekenin 1eisi Konrlı Km7.aen ile 
Mookova garının depo müdiirü Kozlof'u 
ve üçiı mühendis o}mak üzere d:iğer 6 ki
şiyi idama mahküm etımitl+ı'. Diğer maz· 
nunlar 1 O sene ve daha asağı hafif ceza. 
bra mahküm olmuılardı<: 

Hava planörleri ile mu
vaffakıyetli bir tecrübe 
MOSKOVA, 24.A.A.- lvanovo'dan 

bildirildiğine göre tayyareci Şmelef bir 
planör ile tayyare yedeğinde havalanmıf 
ve tayyareden ayrıldıktan sonra bulut
lan geçerek 2600 metre irtifaa kad~r 
çıkmış ve bu irtifada 12 kilometre git· 
tilrten sonra tekrar geriye dönmüş ve 
hareket nokla11na inmiştir. Şimdiye ka· 
dar hiç bir Sovyet planörcüsü bu kadar 
yükseğe çıkamamıfb. 

Bir lngiliz muharriri 
Moskovada 

MOSKOV A, 24.A.A~ M. Stalin 
dün meıhur lngiliz muharriri Herbert 
Velss'i kabul ederek üç saat kadar gö
rütmüıtiir. 

Sarre'de siyasi bir suikast 
SAARBRUCKEN, 24. A.A. - Ha

vas ajansı bildiriyor : Polis komiseri 
Macbb bugün dairesine giderken arka
sından ablan iki el tabancaya mukabele 
etmek için kendiıi de ~abancaııru çeke
rek geriye dönmüş ve ateşe devam eden 
mü taca vize atef etmiştir. Mütecaviz on 
kurşun sıkmış , takat iaabet ettireme· 
miştir. Machh ise alb kurııun atmış ve 
altıncısı mütecavizi öldünnüştür. Bu 
mütecaviz milli sosyalist fırka.sına men· 
sup Baumgartner isminde bir şahıstır. 

Avusturyada bombalar 
KLOGENFURTH, 24.A.A.- (C•· 

rinthie) - Polis müdüriyeti ile hükü
met kona.ğı ve adüye sarayı önünde dört 
bomb" patlamıştır. 

Hasarat mühimdir. Yapılan tahkikat, 
dinamitcilerin nasyonal sosya!istler o] .. 
duğunu meydana çıkanmıtır. 

-o-

Leh hariciye nazırı 
Estonyada 

V ARŞOV A, 24.A.A.- Leh hariciye 
nazırı M. Beck ile refikası Tallin'e var
mı~lar ve tayyare iıtaayonunda hariciye 
n=ırt M. Seljaınaa, müteaddit nazırlar ve 
birçok Estonya ricali tarafından çok sa
mimi bir tarzda karşılanmışlardır. is
tikbalde Letonya ve Fransa sefirleri de 
bulunmu~lardır. 

"Roma - Atina birliği" 
ATINA, 24.A.A. - "Roma-Atina bir

liği" namı altında ve sabık haricive 
nazırı M. Kanakari•'in riyasetinde bir 
cemiyet teşekkül etmiştir. Bu cemiyetin 
gayesi, 1 tal ya-Yunan münasebatmm tak· 
viyesi ve Bahrisefit'te medeniyetin İn· 
kişafına hizmettir. 

Bir Alman vapuru oturdu 
KOPENHAG, 24.A.A.- 13.882 ton

luk Monte Roıa i•imli alman yolcu va
puru, dün öğleden sonra F aroe adaların
da Thorshaven'dan, içinde seyyahlar bu
lunduğu halde ayrılmış ve Glyvursues 
civarında bir kayaya otunnuttur. Bir
çok gemiler imdadına gibniılerdir. 

THORSHA VN, 24.A.A. - Monte Ro
sa gemisini1 cezir zamanında, kendi va• 
aıtalariyle kurtarmağa çalıŞ<lacaktır. Ha
va güzeldir. içindeki 1.300 yolcu tehJi. 
kedc değildir. Kaptan, yardonlan red
detmiştir. 

THORSHA VN, 24.A.A. - Monte 
Rosa gemi•i, yüzdürülmüş, buraya gel
miştir. 

Amerikada rahat kalmadı 
MINEAPOLIS, 24. A.A.- Şoförler 

grevi başlamadan bir mütareke aktedil
rni,tir. Her biri 20 polis muhafazasında 
olarak bu sabah kamyonlar faaliyete 
başlamııtır. 

500 milli muhafız, şehrin asayişine ne
zaret etmektedir. 

Grevciler ıiddetle hareket ettikleri tak 
dirde örfi idare ilan edilecektir. 

~ .. ' . .. . . ~ .. ":. 
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Askeri terfi listesi hazırlanıyor 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Milli Müdafaa Vekaleti askeri t 

listesini tanzime başlamıştır. 

Telefon şirketinden şikayet 
ANKARA, 24 (Tele/onla) - Istanbul Telefon Şirketinin tesis. 

denberi sirhetin müseccel sirküleri eri tanzim etmediği ve aboneleri 
den mukavelesi hilafına yaptığı bazı tesisat karşılığı paralannı iade 
mediği gibi bazı yolsuz işlere giriştiği hakkında Maliye Vekaletine 
şikayet ve ihbarda bulunulmu,tur. Maliye vekaleti bu şikayeti N 
Vekaletine b:tdirecektir. 

Noterlerin tayyare resmi hakkı 
daki suallerine vekaletin cevabı 

ANKARA, 24 (Telefonla) - lstanbul ve Ankara noterlerinin 
liye vekaletine müracaat ederek tayyare resmi hakkında sordukla'! 
susatı Maliye vekiileti tetkik etmiş ve cevabını Adliye vekaletine bıl 
miştir. Buna nazaran, tayyare resmi kanununa bağlı listede yazılı 
cümle evrak ile noter dairelerinde Ayniyat defteri makamında hıl 
nacak suretler tayyare resmine tabi olacaktır. Mukavelenamelere nı 
but pliin ve reı:im gibi evraktan tay yare resmi alınmıyacaktır. 

Alım ve satım komisyonları ve bankalar taralından tabettirilen 
kavelenamelerle bordrolar, tesçil ve ünvan talepnameleri için noter 
ğıılının kıymeti kadar resim verilecektir. 

Gümrüklerde kullanılan ithalat ve transit ve sair eşyaya ait bey 
nameler başka resme tabi olacaktır. 

Gümrüklerden mal çıkaran tacire ait imza beyannameleri not 
tasdik için ibraz olunursa bu beyannamelere yirmi kuruşluk pul ya 
tınlacaktır. Resen senet şeklinde ve bunlar için istimal olunan kiiğıt 
ra yazılma51 liizımgelen akit ve muamelelerde Tayyare Cemiyetinin 
bettiği noter kağıtlarının kullanılm ıttı mecburidir. Kira mukavele 
[erinden ayrıca Tayyaı-e resmi dın mıyacaktır. 

Sporcular 30 temmuzda Moskovad 
MOSKOV A, ?4 ( A.A.) - Türk sporcularının 30 Temmuzda b 

ya muvasalatları beklenmektedir. Moskovada yapılacak müsabakal 
rın programı şudur: . 
2 Ağustosta Kültür park<nda Türk güreşçileri Moskova güreşçile 

karşılaşacaklardv. 3 Ağustosta Dinamo staduula Türk ve M_oskova I 
bol takımları arasında bir maç yapılacaktır. 4 Ağıutosta Dınamo 
nın yüzücülük kısmında Türk ve Sovyet Rusya sporcuları arasında 
me müsabakaları yapılacak ve ayn i gün Türk ve Sovyet gürefçileri 
Kültür pa;fkında ikinci defa karşı/ aşacaklardır. 7 Ağustosta Türkiye 
Sovyet Rusya muhtelitleri arasında bir futbol maçı icra olunacaktır. 

Muğla civarında bir orman !l.'!-n$ın 
MUGLA, 24 ( A.A.) -Merkezin Domuzalanı mevkıınclekı or • 

/arda dün yangın çılmııştır. Yangının bir kısmı söndürülmüf se de .dı 
ğer kısmı devam ediyor. Yangın geceleyin Muğlaılan görülmekte iılı. 

Emniyet müdürleri arasında 
"ANKARA, 24 (Telefonla) - Emniyet miiılürleri ar~ında ya,,J 

değişiklikleri bildiriyorum: Karı emniyet müdürü Zekerıya Bey M 
sa emniyet müdürlüğüne, emniyeti umumiye birinci şube me.murlaı:~J" 
dan Tevfik Cel:/ Bey Kars emniyet müdürlüğüne, Van Emnıyet mu 
rü Şerif Bey Kastamonu Emniyet müdürlüğüne, Balıkesir Emniyet. 
dürü T evlik Bey Antalya emniyet müdürlüğüne, Çanakkale emnı 
müdürü Sa!t Bey Balıkesir Emniyet müdürlüğüne, Samsun Emniyet 
dürü lbrahim Bey Çanakkale emniyet müdürlüğüne, Kastamonu 
yet müdürü Kenan Bey Samsun Emniyet müdürlüğüne nakil ve ta 
yin ed:lmiflerdir. 

İzmirde hararet derecesi 42 
IZMIR 24 (Milliyet) - Ziraat mektebi meteoroloji dairesince blJ 

gün öğleyi~ lzmirde hararet gölgede kırk iki onda dört olarak kayJ 
dilmistir. Şimdiye kadan lzmirde görülmemif olan bu hararet derec 
vilay~tten Ziraat Vekiiletine telgra lla bildirilmiştir. 

BELEDiYEDE 

Fiatlar 
Tetkik ediliyor 
ihtikar la mücadele komis

yonu dünde toplandı 
lhbkirıla mücadele komisyonu dün 

belediyede topla~tsr. Komisyon dün 
pera;~<ande fiatlar üzerinde tetkikat yap
mağa başlamıtt.-r. Şehrin muhtelif semt
ler.i.nden bir çok fiatlar getir.t.ibniş.tir. 
Komisyon bu ay sonuna kadar mesaisi· 
ni ikmal edecektir. 

Başı boş köpekler 
E .. en.köyünde bir köpek ii.i çocuğu ı· 

smnrştır. Çoouklaır tedan altsna almınıt
lardır. Isıran köpel< henüz bulunmamış· 
hr. Belediye şubelere bir tamim yapa:rak 
en kÖpeği dahi olta, ba,. bot köpeklerin 
ıitlaf edilme•ini bildirmi§tir. 

Hamit Bey 
Belediye reis nruavini Hamit Beyin 

Giresun valiliğine tayin edileceği kuv· 
vetle ıöylemnekteclir. Muavan Nuri Bey 
eski vazifes.iııde kalacaktır. 

MAARiFTE 

Muallimlerin 
Sihhatı 

\ 

Avrupaaaki muallimlere 
nazaran daha iyi 

Maarif vekaleti aihhiye tef!İJ heyeti 
bütün muallimlerin nbbi va:z:iyetl ... i 
baklanda ted<iılcat yapmış mufassal bir 
Utati•tik viicude getinniştir. Bu istatis
tiğe nazanm T iirkiye muallimlerinin 
sıhhati Avrupa memleketlerindeki mual
Jiımleri:n sihlıatine nazaran çok iyidir. 
Avrupada muallimler arasmda hastalıık 
derecesi asgari yüzde beftir. Halbuki 
memldretimizde bu nisbet çok daha aşa
ğrchr. Türkiyede mevcut 18 bin küsur 
muallimden 34 muallim ciğer haBtalığı 
dolayılPİle preva.ntooryumda yatmakta
dır. 

POLiSTE 

lneboluya kaçan katil 
getirildi 

Kasnnpaşada Bedrettin mahalle ' 
sinde 22 namaralı evde metreai N•"" 
miye Hanımı öldürdükten •onra in"' 
boluya kaçan katil Osmarun lnebolu; 
da yakalandığını yazmıştık. Katil '?,... 
man dün lneboludan geı-iril.mit ve tr 
kifhaneye konmuştur. Tahkikata ele' 
vam olunmaktadrr. 

Bu çocuğu denize kim attı? 
Arnavutköyde denizde bir aylıll 

hoğıılmuş bir kız çocuğu bulunınuf~ 
tur. Ceset Morga kaldmlınıştır Talı 
kata devam olunmaktadır. 

Yankesici 
Sirkecide Büyük Eakişeb'r otel!' 

de oturan Refet Efendinin köprü ıle 
Galatasaray araaında 25 lirasını yafl' 
kesicilik auretile çalan meşhur y~ 
.icilerden Bilal yakalanmıştır. 

Barakada yangın 
Langada lhlamurhamam cadcl~ 

&inde Sokratm gazino yann>"""""_ 
baraka.da ablan sigaradan ~ 
çıkmış ise de söndürülmüıtür. 

Tramvay bir çocuğun 
ayağını kesti 

Dün akıam saat 18,20 de Çar,......,..., 
bir tnımvay kazası olmuştur. • li• 

Edirnekapı • Sirkeci hatbnda ıt 

yen 80 numaralı tramvay anıhası ~ 
kapıya geldiği ~. Kumkapıda .. .J 
ııe sol<ağmda oturan 9 yaşlaırında rdi'; 
isminde bir çocuk arabadan atlaınal< ir' 
temiıtir Bu emacla müvazenes.ini ~ 
bederek yere yuvarlanmıı, sağ aY 
b-amvaym altında katarak ezilmi~.:.ı.r 

Çocuk hastahaneye kaldrnlmış, tıP
kııta ba~lanmışbr. 

Fırka umumi katiplik 
bürosu .. ,. 

C. H. Fırica.sı unrumi Htiplik. ~~ 
Aukaradan lstanbula nak\.,.dilmıştır··ıo:-'? 
ro için, fırka ~ilayet mer.ıcezinin uııt. ıilıİ 
tahsiı edilrni,tir. Fırka Umumi iV ır 
Recep Bey bugünl.,..de şehrimize ııe 
cekt:ir. 
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ELE ~., 
Şirke~ler satın 

alınırken G ,. 
derrı ıu;etelerde bir hayli mukad -
lıtıı::~y;!'~ldıktan •onra nihayet 
nıetç e elon Şirketinin hükii
lerek e ~<lfın alınmasına karar veri
oluıd firkete tebligat yapıldığını 

um. 

YoZı:rkaNrarın .tenkit edilecek yen 
" . T. etekım lstaınbul b l d• .. eaı erko . k . e e ı-
da kims s fi'. etıni aldığı zaman 
herk e tenkıt etmemiv, bilôkis 
han ~· ~lkı?.lamıftı. Hiikiimet her 

g-ı bır luzum üzerin • · 
lllukavelenam 'nd ki e ımtıyaz 
ti• d en e haki . na en fİ k t' ara u
nı:ı: dah r e 1 s<lfın alabilir. y 0 t_ 
t a T elelon Şirketi h .. kil • 
k;ı'!e~meden muhterem N:i· '"ve· 

ının İıluall ıa e-
het' 1 naazrlarına b" · 

ı arzetm k . . ır cr-
denb · · e ı.terım. Halk ""t 

erı ımti Qz/ • o e· 
kôyetçid" NY d 1 flrketlerclen şi-
k tl ır. e en' Ç .. L,. b 
~ erin İmtiycız • . un.a; u fir-

l'lndekj ahk • h mukavelenanıele
ncı Ve fİrk.et~ ep halkın zar<ırı
~av~le mevcut oÜn<ıdır. Elde mu-
azıyeıift d'" el uk.ça bu haksız: 

t "llZm• 
ur, Onun · · eıtne İm.kôn yok 

Ilı el •çın h<ıik . 
r urur, fak t b mutttUıl sızla. 

elde edilmez V u'?dan bir netice 
dar çoğalır k;. e. flkôyetler o ka
Yahut b l • • nıhayet h ··k - t . e edıye b" u urtıe 
fırketi •alt al ır Çaresini bulup 
duid" B 11 ır .. Terkoab·· l [ h ı. Orula d oy e o -
b al~tan Para ~ı;dsu ol_maz:, şirket 
1 erı olmadan ': Kimsenin ha
atural<ır k ail" tamırat bedeli diye 
~ tazy;ht ~':..j."a alınırdı. Su
k k aYrıca tul a ı olmadığından 
?'tlaı-a Çıka umbalarla suyu üst 

fırket iae b. rmaya mecbur olur 
aq •<ırliyatı ıb Yolunu bulup lazl~ 
terdi .. Mua edeli diye paralar 1.
niizden f >'Yen mikdar taahh··c1·· 
lal,. azlaaı u u-

<ft ek.;k nın parasını ister, 
nı llelecek sarfederaeniz, artanı· 
~llJıet T erk::nete cle~retmezcli. Ni 
.e oldu? B eledıyeye geçti. 

aıle • lleır~ k°_"';larda • tamir iddia 
1' e halkın z ôlı clerececle •u yok. 
Velencıırıey ar~ına olarak muka • 
ahkôm olcle • nmuş olan bütün 
Ilı bedel' ugu gibi duruyor. Ne 
leh• 1 UCUzl<lfıld d • ıne ve h<ıik ı, ne e sırket 
fekillerd b" aleyhine m;vcut 
~halde ben" cleğifiklik yapıldı. 
tın beled" ne anl<ıdım, bu şirke
dan. B 'Yeye geçmiş olmasın
du? So";:" halk lehine ne karı ol
k<ırpı b • Yorum. Tabii bu ruale 
,,,,. ırçok lôf -Jil • 
"""P veri/ "" ır amma ce
lecfiyey emez. T erkoa suyunun be 
E:vvelc ehl!eçmesinin bu farkı oldu. 

e erk · tire • 
la llelenj .. esi fldr t aleyhine ağzı 
ediyen • •oy er i. $imdi mal be
hıUine !~ doldu, milli bir müessese N ,.ır i ıli • 

e anladı l> Ye agzını açamıyor. 
Şİlttd" r'" undan ben. 

ıdı ı elefon . k ' 
1 nacak B b fır eti ele saltn en,._ . en u ,. k . 
& -"eatrıd 1. ır etın mukave-
/~ telefon ka ıat listesini gördüm. 
İl'!er Yere rıa~ tnur, bir yerden 
,:;4 '"ahi.ne, hatt~ç~ Y~J!ılır. Bir 
al tlçadır, V a bır ılave çıngı 
ş;'nı':· Biitiin b cretler ne hesapla 

rndı bur--' unları e"°"t ttim" 
nıe ""a b l '" e • 
rı Ye ,nıahal YokUrt.01 aaycp dök-
bi';. ~; ek.er Utıi· Fakat hatırlatı
llluk e efon fİrket'.Y~ı firketler gi 
"111f ;vel.eainde h:';kn ele İmtiyaz 
rın . ahıı f<ırtlar zararına kon 
r flrket hü'-' Vardır. Bu fQrtla 

0 ayn· "'""'ete l!..,.t "k •al 1 fekild kQ/. -,.. ı ten son-
' ne de h"~ masrna ne in-

11ndan 1 u"'""'etim · · ol o an lıalkç 1 ızın parla-
n~· 1 ık umcleai razı 
enız han 

Yolar1 'Ve y 
G,.,. l Nadi Bey unus 

ha.;;-!en erde Ciimh . 
ni:ı ,;:,. Yunus Naa· s"Yet Ba,mu 
da b • Yolcrrını11 f 1 "d eyelenJj de
le ır bcrtmakale aı eleri hakkın-
ı mevairnl"k Yazmı•l-.J B"" 
e m ı 'ilah l l T ""''· oy 

ler-e ~~ııu.~ulmak;ae:., ~Qfmaka 
bi, mü lltimurıedir B ç/uk çeken 

naaebet.: · una rağmen 
- C ••Z ao~· d °"'m y • ~JIOI" U • 

denizle al· L'_ urıua N--'· ·B • a...,., ? ""' eyın 
sa ne ise... ne .. l>aver Bey ol-

V e fil cevabı ald • 
- y N ı. 

al· unua adi Be . 
.. cihan olmazıa L·-· Yırı deni-'e 
UgO:! d Rl •• ,ın ol '°' 

"<il e ayol. 11>-? lem; 

FE.LE.K. 

Bükreş~ 
Mezunen h .. 

''• •efiri . §e nmıze gelen Bük 
hıııı R ınız Haındullab Suphi B • 
tir. B-.i:'!:1~~Yhaya hard<et edecek: 
.4.~ .au a Suphi B E lfild 
ııı araYı ziyaret ed k., Y e 
~arıya Başvekili M T olan Ro-
~ber tekrar I · _,_ ~tareacu ile 
rıaınd il ge ec'CKtır. 

"•y . u ah Supbi B d'" y 1 -.....:.!ıtıniştir. ' un ., o-

P-1ide B k , arsa Ye Karac'ğar 
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EH 1 R HABERLERİ 

EKONOMi 

Deniz ticaret 
İşlerimiz 
İslahat için yeniden ted

birler alınacak 
Aldığımız m-alumata göre ikti

sat vekaleti umu deniz ticaret itle
rimizin tanzimine karar vermit,bu 
nun için de bir proje hazırlanması 
takarrür etmiştir. 

Bu projenin esasları, İktisat ve
kaleti deniz ve hava müsteıarı Sa
dullah Beyin riyasetinde bulunan 
ve limanlar umum müdürü Muhsin 
Naim ve deniz ticareti müdürüMü
fit Necdet Beylerin ittirak edecek
leri bir komisyon tarafından hazır
lanacaktır. Türk ckniz ticareti fi
losuna verilecek yeni vaziyet son 
tecrübelerden de istifade edilene 
takarrür ettirilecektir.Bundan bat
ka Türle kömürlerinin sürümü me
selesi de yakından tetkik edilecek
tir. 

Öğrendiğimize göre, deniz tica
reti ,. !erinin tanzimi sırasında, İz
mir, stanbul, Mersin ve Samsun 
gibi başlıca ihraç limanlanmıze 
hususi bir şekil verilmesi mesele
si de ehemmiyetle gözden geçirile
cektir. 

Koımisyon mesaisini süratle bi
tirecek, ha:tırlanan esaslar en kısa 
zamanda tatbik sahasına konula
caktır. 

Yeni kurulan fabrikalar 
Yeni kurulan ve kurulmakta o

lan fabrikalarla meşgul bulunan 
sanayi mühendisi Şevket Turgut 
Bey, Kayseri fabrikasına ait işler· 
le meşgul olmak üzere şehrimize 
gelmiştir. 

Bir kaç güne kadar Ankaraya, 
oradan da Kayseriye gidecektir. 

GVMRUKLERDE 

Takas suiistimal 
Tahkikatı 
Tahkikatı aydınlatan mü

him ifRdP'"'· alp,,.ı, 
Takas slJ'İistimali tahkikatile 

ıneşg a" ..>lan .-.. c;,, .. ,.;.ı, -.....! !.t ... C.. .... AJt ~nı 

tamamlamak üzeredir. Şimdiye 
'kadar gümrük ve muhafaza me
murlarından bazılarının ifadeleri
ne müracaat edilmiş ve bunlann 
dinlerrilmeleri tamamen bitirilmiş
tir. Bir kısı memurların, tahkikatı 
aydın}atan şayanı dikkat ifadeler
de bulunduklan söylenmektedir. 

Verilen malumata göre takas 
tahkik komisyonu, bugünlerde 
daha bazı alakadarları dinleyecek 
ve bu suretle mesaisini bitirmit o
lacaktır. Tahkikata ait fezlekele
rin hazırlanmasına b~lanınıştır. 

1 Küçük haberler 1 
• Ödesadan getirilen kaçak eş

ya - Odesadan bir zatın berabe
rinde getirdiği eşyalar arasında 
rastlanan kaçak mevat hakkın_da 
gümrükçe yapılan tahkikat bugün 
bitirilecektir 

* Refik Bey gitti - Jktiset ve
kaleti mülkiyeti smaiye müdürlü
ğüne tayin olunan eski sanayi mü
dürü Refik Bey, yeni vazifesine 
baılamak üzere Ankaraya gitmiş
tir 

1 BORSA 1 
(iş BankaOJndan alınan cetveldir) 

24 Temmuz 934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR i TAHViLAT 
latikr~11 dahili 94,50 Rıbbm 17,75 
1933 Erıani 95 Müme••İI ka-
Onitürk 29,05 f ponaaz 49,60 

" 11 28,15 JJ il 48.60 
" 111 28,15 " ili l50 

ESHAM 
J, Bankası Nama 9 Reji Kapoa• 
,. " Hamiliae 9 •u.s 2..SO 
,, n Müeı•İa 98 Telefon 1050 

Terkos 19 Türkiye CümhU· 
riyet Pao.ka.aı 54 Çimento 11,45 

lıtihat dey. ı•,oo 
Tramvay 35 Şark dey. 0..90 
Anadolu Hit•e 27,80 Balya 1,55 
Şir. Hayriye 15,25 Şark m.ec.a 3,20 

ÇEK FiYATLARI 
Londra 
Paris 
Milano 
Nü7ork 
Cene•r• 
Atinn 
B.-ü.kıel 
Am•terdam 
SoE,.a 

634,50 l Prai 12,06 Bel.rat 
9.27,14 Madrit 

79,40 Berlin 
2,43,93 Zloti 

83.36 J Penao 
3,40,46 Mo•koTa 
1.17.SO Bülıı:r.et 

86,24,30 Vi7ana 
N U K U T (Scztıı) 

20. Fraa ... 
1 Dolar 
t Şile A .... 

21 Kur. Çelr. 
20 L....a 
1 laterlia 

20 Lir•t 
20 F .BeJçilr:a 
20 Dr•hrni 

1 Floria 

Karuı 

uıo 
117 

22 
106 
23 

633 
214 
115 
24 
83 

20 1. ı.mç.. 
1 l"ttf't. 
1 Mark 
1 Zeluli 

20 L•y 
2t1 Dinar 

1 (enıoyİc; 
Albn 

1 Mecidi7e 
llanlcnot 

lturuı -18 
•9 

:ıo.so 
19 
63 

-.-
9,25 

3S 1-2 
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Y edikulede üç ev yandı 
Dün aaat 12,30 da Yedikulede bir yangın oldu. Oç ev yandı ve bir kadın 

yaralandı. Yangın Dikişçi sokağmda aütçü Nikola Efendinin 1 Numaralı aigor
taaız evinden çıkmış, ittiaa.lindeki 3 num-.aralı Madam Panayotanın ve 5 numa ... 
ralı R ·kinin evlerine airayet ebnit ve bu üç ev tamamen yandıktan aonra ateı 
aöndürülmüştür. İtfaiyeye geç haber veTilmeaine rağmen derhal yetipniş ve bu 
civardaki evlerin ahtaP olmaeına rağm~n yangırun büyüme9İne mi.ni olmuıtur. 
Yangın esnasında yanmak korkuaile kendisini aokağa atmış olan 20 yaşların
da Koço Efendinin kızı Matmazel Aspaaya iki ayağından yaralanmış ve tedavi 
için Yedilrule haatahaneaine yatırılmıştır. Yangının aebebi benüz malfun de -
ğildir. Atılan bir sigaradan çıktığı söylenmektedir. 

Tramvay şirketine yirmi 
· günlük mühlet verildi 

Bu müddet zarfında yeni tenzilatfı 
biletlerin hazırlanması tebliğ edildi 
Nafıa V'ekileri ile Tranıvay ŞRC.eti &

raunda 1926 senes;nde yapılan mukave
lenaınenin fesfıedildiğine dair olan ve
killer heyeti karan henüz belediyeye teb 
!iğ edilmemiıtir. M""""""h bu mesele i
le belediye de alakadar olduğundan, edti 
hesaplar üzennde • tetkikat yaprJ.mak
ıtadw •• 

Vali ve Belediye mai Muhitıtin Bey 
dün bir muhanirimize bu mesele hat.km
da şunJarı söylemiştir : 

- Şirlıetle 1926 senesinde aktedi.ı.,., 
mukavelenamcnirı feshedilmeme dair 
,._,,i tebliğat ahnad:m. Gazetede cku
dum. Şehlr için güzel neticelere vanlma
smı temenni ederim. 

E~asen belediyede tremvayların süra
ti, araba miktannm arttınlma511 hacmi
istial:Kden fazla yolcu taşmmaması nok
talan üW.ı>de tetkikat yapmaktadlT. 

B;z umumiyetle şehi:rde ruJriJ vasrta
lannm çoğa?maımı, yoJ.eularm arbnasr .. 
nı i..teriz. Fakat bu meseleler, hatların 
tahammülü meseleoıi, hiı- ıta!<ım tek~k iş
ıerdiT. Salahiyettar makamlar çalışıycr
lar.,, 

Muh;ttin Bey otobüs ~elmek işi hak
lunda da şunJarı söylemiştir: 

- Biz htanhul.dl\ otobüs i;letrn<.k im
tiyazım değil, otobüs inhiaanru alıyoruz. 
Bu hususta kanuni fcınn.Ji~er ;ı.,n;. 
y«. Otobüsleri biz2'81t belediyemin mi, 
yoksa diğer bir şirl<ete devredilerek mi 
i§lerileoeği henüz malum değitdior. Bu 
mevzu üzerinde henüz düıünmedıi.k.,, 

Belediye fen itler.i müdüro Yusuf z;_ 
ya Bey de t'l'amvay firketi vaziyeti hak
kında şunları aöylemiştW: 

- 1923 senesinde yapılan mukavele
nameye rücu etımek clunek bir çok de
~J.Hk alacak demek!W. Bilet ücretleri 
inecektir.· Faıkat ne kadar ineceği tahmin 
edilemez. Omm bi:r fcnnulü vardır. Şir
ket, 1926 ıenesindenberi ttldığı nakliye 
ücretlerini de iade edecektir. Falrat bu 
parmım da ne kadar olduğu bli olan!< 

.ÖyletMS1lez. iki milymı IİTa tahmin edi
liyor. Şi.rket o vakit hatlar inş&u ~ka
biliri<le biletlere zam yapmıştı. Yem hat 
olMa.k yalnız Fatih - EdiTnekapı hattı
nı yııpmışbT. Bu haıt ~ sarfeıfJea para 
geri almacak panodan mah.sup edilir. 
Bundan ba~ beled;ye, f~ • yüz 
bin liza alnu • bunuınla bazı ntimlaldar 
yapmıştı. Bu" para .da mahsup edilecek
tir. Beled;ye şJ-ketten bir zaman da 50 
bin ı;Ta istikraz etmi;i. F akaıt bu bar
cunu ödediği için mahsup edilmiyecelc
Ur.,, 

Aldığımız maliimata göre Nafıa veka
leti tramvay şirketine yimıi günlük bir 
müJılcıt vermiştir. Bu mühlet içinde ye
ni tenzilatlı biletler hazırlaıınııt olacak
t:ır. Şirket iıtcne, bu yirmi gün içinde 
mahkemeye müracaat ederek, heyeti ve
kHe kararına itiraz edebilecektiT. Şirke
tin mahk<111eye müracaat edüp etmiye
ceği bcll1' deği dit-. 1926 -neSnde fiırdı:e
tin İmtiyaz m'Uddeti 1990 ııenes>ne kadar 
teınd!t edilmişti. Bu mukavelename feo;
hedilince 1923 ""'kavefenamesi mer'i o
luyor. 1923 mukavelesine göre Ş'iri<etin 
imtiyaz mi:.ddeti 1962 senesinde hitam 
bul<r.aktacln-. M"amalih hükiimetin, la
otanbul tranrvay şirketini satm almak ka
rarında olduğu kuvvetle .öylenmektedir. 
Bu hususta tetkikat yapılmakta olduğu 
ilave ediliyor. Bu takdirde şirket takıit
lere bağlanarak satın alınacaktır. 

Hükumet, telefon tirketini aatm alma
ğa esasen karar verdi. Bu huSW&ta ha
zırlıidan geçildi. Tnınway tirlceô ile e
lekh-'Jc ve Tünel §.İrketleri bi.-dir. Son 
çıkan bir kanun mucibince, ıeJıiı- hudut
ları dahilinde İ§leyen tünellerin imtiyaz. 
lan ımcak belediyelere verilir. Binaena
leyh lotanbul tiionel ş.iıketinin de ls
tanbul belediyesi tarafından deVT'e!1 """ 
tm alınması İcap etmektedir. Oriada 
yalnı:z elektrik §İrketinin vaziyeti bl
maMadır. Onun da §imdilik ne olacağı 
belli değ)ldİT. 

Sanatlar mektebinin bu 
seneki sergisi çok güzel .. 
Talebe elile yapılan çeşit eşya Avru

panın bir çok mallarından 
müstağni kalabileceğimizi gösteriyor 

latanbal mrntaka sanat met ebi talebuitHlen 6ir grup ... 

Ltanl.ul mmtakaaı sanat mektebi
nin 933 • 934 den ydı sergiıi dün 
mektebin üç büyük aalonunda açıl • 
nufbr. Se.,.ide karyolalar, dolaplar, 
çocuk karyolalan, ıandalyalar, büfe
ı; maaalar, ~ye mahauı keten por 
latif aandalyalar, koltuklar, yazıhane 
ler, çocuk ara.balan ve ağaçtan ına • 
mul sair mobilyalar teşhir edilmek -
leydi. 

Bundan bAJka dftnircil:ğe, teaviye 

·ı·" -Lh" teoi- ait eıya da üçün-
cı ıge, SHJ. 1 "d' 

.. b" ••londa teıhir edilmekte ı ı. 
cu ır - . d lm • h Bunlar meyanında. demır e ege ma 
ıu• aletler, motörler, büyük ..-e küçük 
makaplar, boru makineleri, aııetilen 
lambaları, elektrik kaynak makinele
ri, demirciliğe ait muhtelif alat ve ede 
vat, sıhhi tesisata ait teneke itleri, e .. 
lektrik motörleri, dinamolar, tesviye
cilerc mahıus birçok ilat, bunlar me 
yanında bilhaHa Avnıpaya rekabet 

SERGiDE: 

Celal 8. yarın 
Sergiyi gezecek 
Dün şehrimize gelen sey
yahlar da sergiyi gezdiler 

Altıncı yerli mallar sergisi hal
kın her gün biraz daha fazlalaşan 
rağbet ve alakasına mazhar olmak
tadır. Havaların çok sıcak gitmesi
ne rağmen halk her şeyi göze ala
rak sergiye gelmekte ve sergi pavi 
yanlarında saatlerce kal°:'a~t~dır. 

Dün aktama kadar serg.yı zıya
ret edenlerin yekunu 164,700 kiti
yi bulmuştur. Sergi bahçesi bilhas
sa akşamları gündüzün sıcağından 
usanan halkın iltica ettiği başlıca 
yer olmaktadır. 

Yarın sergiyi iktisat vekili Ce
lal Bey ziyaret edecektir. Celal B. 
sergiyi öğleden evvel gezecek ve 
bu ziyaretten sonra sanayicilerle 
bir hasbihal yapacaktır. Sergi ter
tip heyeti Celal Bey şerefine sergi 
bahçesinde sanayicilerin de iştirak 
edeceği bir ziyafet verecektir. 

Dün şehrimize gelen seyyahlar 
da muhtelif gruplar halinde sergi
yi ı;-ezmişler ve Türlı: sanayiinin 
gösterdi,gi mevcudiyetten dolayı 
takdirlerini gizleyememişlerdir 

ViLAYETTE 

Un vergisi 
Komisyon dün Maliyede 

ilk toplantısı-.'lı ya0ı 
Buğdayı koruma kanununun ve 

ondan alman verginin gureti tatbi 
kı hakkındaki nizamnameler muci 
hince teşekkül eden komisyon dün 
maliye tahakkuk müdürlüğü oda
sında biırinci içtimamı yapmıftır. 
Komisyona mektupçu Osman B. 
riyaset etmit, tahakkuk müdürü 
Talat Bey ile diğer azalar bulun • 
mufiur. Komisyon yarın da topla
nacaktır. Bu içtimada fırıncılar ve 
fabrikacılar da bulunacaktır. 

Tatbikatta zuhur edecek müt
külatı bu komisyon halledecektir. 

FaiK Bey 
Trakyadan Dahiliye Vekili Şük 

rü Kaya Beyin refakatinde gele • 
rek Ankanı.ya giden Mülkiye mü
fettiti Faik Bey raporunu vennit 
ve Jstanbula gelmittir. 

Çorlu kaymakamı 
Şehrimizde bulunan Çorlu kıı.y 

makanu Tevfik Bey, bugün mahal 
li memuriyetine gidecektir. 

M. Suriç bugün gidiyor 
Berline tayin edilen Sovyet sefiri 

M. Suriç bugün §ehrimizden Veata va 
purile Rusyaya gidecektir. 

Yugoslav sefiri geldi 
Yugoala.vya sefiri M. Yankoviç An 

karadan lstanbula gelmit ve Y eniköy 
deki yazlık ikametgahına yerleşmiı -
tir .. 

- -

edebilecek derecede iyi yapılmıt 4 
lambalı radyo makinesi de vardır. 
Bu makine ile bütün Avrupa İ&taayon 
larmı dinlemek kabil oluyor. Sergi • 
de 6 • 7 bini mütecaviz parça eıya 
tethir edilmetkedir. 

Bütün bu eşya mektebin te:.nik sı
nıfı ile ihzari amıfıntn yapını§ olduk· 
ları efyadır. 

Mektep müdürü Yuıuf Ziya Bey 
dün ziyaretçilere sergiyi gezdiriyor 
Ye izahat veriyordu. Sergi diğer sene
lere nazaran etyaca daha kuvvetli
dir. Dıvarlara sınıf Ye mesleğe '.\İt 
vecizeler de aaıbnış tır. 

Bu miinaııebetle mektep müdürü 
Yusuf Ziya Beyden mektep hakkında 
ıu izaha.tı aldık: 

- Mektebimiz, iki&i ihzari ve üçü 
teknik olmak üzere 5 ııenedir. Mek • 
tepte: · marangozculuk, tesviyecilik, 
elektrikçilik, demircilik aıhhi tesisat
çılık, dökmecil;k, modelcilik olmak 
Üzere yedi fUbeyG a.ynlmışbr. ;Ju JU· 
belerde okuyan talebenin mikdan 
yani mektep mevcudumuz 933 - 934 
ııenesi zarfında 285 efendidir. Bu ae
ne bunlardan 35 talebe mezun olacak 
br. Fakat bunlardan 18 i ıahadetname 
almııtır. 17 efendi de ikmalden son
ra mezun olacaklardır. Bu aene mek .. 
tebe 35 kadar yeniden talebe alınacak 
tı M ktebe ilk mektep mezunu olan 

r. e 1 ı· -talebeleri alıyoruz. ey ı ve meccam 
giıwnek ioteyenler . m~bak'!-ya dahil 
olmaktadır. Mektebin bütçesıne yar
dım eden bet vilayet halkından oaln 
yani İstanbul, Zonguldak, Kocaeli, 
:;;lrdu, Samsun vilayetlerinden mekte
be gönderilecek talebeler arasında 
bir mü&abaka imtihanı açılacaktır. Ne
hari ve ücretli talebeler de müaabaka 
İmtihanına dahildir. Kayıt ve kabule 
Ağustosta başlıyacağız. Sergiyi dün 
dört, beş yüz irişi ziyaret ebniştir. Ser
gi sabah saat 10 dan 17 ye kadar açık 
tır ve 3 Ağustos cuma günü akpmı 
kapanacaktır. 

Sergide teşhir edilen eşyalardan 
ba.zılannı daha ~imdiden bazı kimse
ler satın almıtlar ve pey akçelerini 
mektep idareain" verm~lenlir. 

= • 

Gr.inü 
+1 2 sa 

Bi;.yük sanayi karşısın
dc.. küçük san'atlar 

Büyü:, sanayi çıktı çıkalı mü
naka1Şa edilen bir mesele vaıdır: 
Büyük Sanayi küçük saantleri öl
dürecek mi? Ağır dişliler, büyült 
pistonlar, küçücük çekiçleri, küçü 
cük kerpeten/eri decek mi? 

Herkes bu hususta bir noktaina 
zar serdetti. Kimisi küçük aanayi
in yaşayamıyacağı, çünkü büyük
lerin rekabetine dayanamıyacak
larını bu mini mini karıncaların 
lil ay~kları alhmlkı toz haline ge
leceğini söyledi. Kimi.i aksini id
dia etti. Bilhwsıra bu mesele 18 in
ci asırda münakaşa ediliyordu. 
Çünkü büyük sanayi yeni cloğmıq 
tu. Bu küçükler için encli1eyi da
vet eden bir vaziyetti. Kimse neti
cenin ne olacağını bilmiyordu. 
Çünkü henüz tatbikattan bir likir 
hônl edecek mevkid1e değildi. 

Nihayet vaziyet inki,af etti. Ve 
görüldü ki o ayrı bir ôlemdir. Ôte
ki ayrı bir alemdir. Vakıa büyük -
lerin küçükler üzerinde bir te•iri 
vardır. F akal bu tesir nihayet bir 
"velayet,, derecesindedir. Bundan 
ileri geçmemektedir. Büyük sana -
yi küçüklerin yalnız hududunu çi~ 
mi1, ve onlara nerelerde falı1abı
leceklerini göstermiştir. Bunlar da 
ha ziyade mahalli sanatlerdir. Ve 
büyüklerin buralara yani mahalle 
aralarına kadar sokulmasına im -
kan yoktur. Çünkü bir fil bir krın
canrn geçebileceği efelikten gire -
mez .. 

Lehte veya aleyhte bir sürü söz 
ler söylenmesine rağmen görüldü 
ki küçük sanayi yaşıyor ve daima 
yaşayacaktır. Çünkü ikisinin ele 
müşterisi ba,ka başkadır . 

Bugün memleketimizde meKelii 
yerli ayakkabı fabrikaları dört 
beş liraya ayakkabı satmaktadır. 
Fakat buna rağmen ısmarlama a -
yakkabı yapan küçük sanayi erba
bı, dokuz on liraya ve hatta on beş 
liraya mal sattıkları halde gene es 
kisi gibi müşteri bulmaktadırlan. 
Çünkü bu müşteriler, küçük sanat 
lercle muayyen bir ihtisas aramak
tadırlar. Hepimiz hayatımızda fi
lanca şapkacının şapkCtllını, şu a
yakkabıcının ayakkabıaını, veya 
falanca terzinin elbisesini tercih 
etmeyi% mi? 

Hatta bazan maltlan ziyade mar 
kaya ve gösterişe b!le ehemmiyet 
veren kimseler vardır. 

Bu hakikatlere rağmen gene mu 
ayyen fikir ve prensipler dolayısi
le küçük sanatlerin büyüklerin taz 
yikı altında ezileceğini söyleyen
ler olmuştur. Hattô mefhur Jau -
res bile bu meseleyi mevzuu bahse 
-elerken küçük aanayiin, tavanı bir 
tazyik makinesi gibi afağı inen, 
ve zemini yukarı doğru çıkan bir 
odada mahpus bulunduğunu ve e
zilmenin çok çabuk yaklaşacağını 
söylemiffir. 

Jaures'in iktıaadi ve içtimai fi
kirlel'ini bilenler için, onun bu me 
seleyi muhakkak bir fekilcle tah -
min ve tCt11avvur edeceğini kabul 
etmekten ba,ka çare yoktur. Fa -
kat hakikat böyle değildir. Çünkü 
küçük sanayi nihayet büyüklerin 
uğrtıfamıyacakları ifierle mefgul 
olurlar. Ve büyükler buralara ka
dar sokuluılar da :zaten muvallalı ' 
olamaz.l:ır .. Çünkü küçüklerin kul 
landıkları vasıta hemen hemen da 
ima elemeği, büyüklerin ise maki
nedir. Ve nihayet makine ile elam 
aktarılmaz, mctkirre ile duvar ku
rulmaz:. Ve koca Rotatif makine
sile mesela Kırklarelinde veyahut 
lzmitte veya Sabancada çıkan bir 
gazete basılmaz. Bun~n için m~
hakkak pedal makinen, el maki -
nesi ve el emeği laztmdır. Günde 
anc:W bin, iki bin ba•an bir gaze
te için Linotip makinesi kullanma
ğa imkôn yoktur. Bu gazete mu
hakkak mürettip çalıştıracaktır. 

Memleketimizde büyük sanayi 
teeır•Ü• ederken ve sanayi prog
ramımn tatbikına geçilirken bazı 
kimselerin bu gibi enJiıelere ka -
pıldığını yani büyük sanayiin kü
çükleri çiy çiy yiyeceğini zannet • 
tiklerini görmekteyiz. Bizce mese
le hiç te böyle değildir. Böyle bir 
ihtimali tasavvur etmeğe dahi mô· 
na yoktur. 

Mümtaz FAiK 

Şehitliği ziyaret için 
Şehitleri imar Cf!nlİydinden: 
Şehitliği ziyaret için Çanakkale~e 

mürettep seyahate tahsis olunan Gul 
cemal vapuru 26 Temmuz perşembe 
günü ıaat 18 de Galaıa rıhlımından 
kalkacak ve cumartesj sabahı avdet 
edecektir. 

Bu seyahat ve ihtifale İştirak ede
cek zevatın vaktinde vapurda hazır 
bulunmaları rica olunur. Bilet almak 
için Sirkecide Nemlizade hanına ve 
hareket günü vapurda bulundurula. • 
cali memura müracaat edilmesi. 
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( Öz dilimizle )
1 Be~B!yıl~~ !!1u:~fe 

'-----~ ..... -------- tedbirler buldu ve tatbik etti. Va-
Lozan tandatlara yeni mükellefiyetler 

Lozan anla6ma ( 1) sının on bi- yükledi, bazı israfların önüne geç. 
rinci yıldönün'ıünü 24 Temmuzda ti. Bu svretle bütçenin muvazene
kutlulaclık. Lozamn değerini gün· sını buldu. Bütçenin tevazünü; 
ler geçtikçe daha iyi anlıyoruz, frangın da daha ziyade sağlamlaş
yıllar geçtikçe daha ela iyi anlaya- maama sebep oldu. Mail saha da ya. 
cağız. Sevr' de bizi çatlak bir ta- ptlan ıslahat, iktısadi vaziyete de 
bak sanıp yerden yere vurmuşlar- tesir etti. Orada da salah eserleri 
dı. Lozan'cla kendi öz toprağımı • başladı. Esasen her iki mevzu, bi
zın hamurunu kullanarak dipdiri ribirini ikmal ve takviye eden ~ey
ayağa kalktık. . . !erdir. Şu farkla ki, herhangi bir 

Sevr'cle yurt denecek yerımız mc.•.nleketin iktısadiyatını düzelt
kalmamıstı. Boğazlarda yabancı • mek için, yalnız memleket halkının 
lar bekçiİik edeceklerdi. Anadolu- ve teflerinin hüsnü niyeti kafi de
nun cloğıı'su Ermenilere, batuı ğildir. Bunda başka alakadarların 
Elenlere bağışlanmıştı. Ege kıyı- da menfaatleri rol oynar. Ne eşya 
larımızın alt yanında Fransızlara, fiatlerinde, ne de muhtelif parala
ltalyanlara büyük büyük parçalar rm kıymetlerinde istikrar olmadığı 
ayırmışlardı. için her memleketle yapılan iktı-

Bize kala kala, pamuk ipliğine sadi anlaşmalar, pek kısa müddet. 
bağlı bir Kastamonu ile Ankara !ere münhasır, muvakkat bir ma
kalıyordu. Bir ucundan öteki ucu hiyet alıyor. 
görünen bu dar, küçük, salıntılı Her ziraat memleketinde olduğu 
yurdun içinde ele bizi keneli k~ gibi. Fransada da toprak mahsulle
dimize bırakmadılar. Kımıldayan ri satılamıyor, satılsa bile para et
elimizi bağlacldar. Konuşan ağzı- miyordu. Bu hal, tabiatile memle
mızı tıkadılar. Söyleyen dilimizi kette zirai b ir buhran yaratmı~tı. 
kopardılar. Öyle kıskıvrak yaka- Garibi şu ki, mahsuller toptan sa
lanmıştık ki soluk alamıyorduk. tıldı ğı vakit çok ucuza gidiyor, Pe· 
Türkü, b~kalanna kölelik edebi- rakendecilere intikal edince, satış 
lecek yaratılışta sanıyorlardı. 011- fia~i , n isbetsiz surette yükseliyor
ların bu yanlış bilgilerini doğrult- du. Demek ki memlekette ihfkir 
mak için yıllarca kan döktük. Y ok vardı. Hükumet, hayat pahalılığile 
luk içinde varlıklara, güçsüzlük i- mücadeleye karar verdi· Bu müca
çinc/e güçlülere karşı yıllarca cfö. delenin tam bir netice verdiği id
vüştük. dia edilemez. Fakat bu mücadele-

Sonunc/a neler olduğunu uzat • nin mühim nisbette fiatler> düşür
mak istemez. Süngümüzün ışığını düğü de muhakkaktır. Zaten hiç 
görmeyen gözler gördüler. Topla- bir tedbir, ne kadar iyi ve zama
rımızın gürültüsünü işitmeyen ku- mnda olursa olsun, yüzde yüz tesi-
laklar işittiler. rini gö~teremez. 

Yer yer öyle sarsıntılar yaptık Gün geçtikçe Fransanın dahili 
ki ortalık allak bullak oldu. Ka • vaziyeti iyileşti. Bir kaç aylık çalı~ 
çabilenler, kaçtı, kurtuldu. ileriye ma sayesinde birinci derecede para 
atılan/.ar, birer bucağa &inerek giz- p!yasası düzelmiş oldu. Herkese 
lendiler. emniyet geldi. Paranın faiz mikta-

Lozan, ifte bu büyük ayaklanma rı düftÜ. Yani, ucuz faizle para 
günlerinin içinde doğdu. Yeni iil- bulmak imkanı kolaylaştı. Devlet 
ke, yeni başlar .. _ Yeni tutum, Y"'i tahvilatı yükseldi. Hariçte uyanan 
ifbaşı, yeni &aVClf .. Bütün bunlan emniyet ve itimadın bir isbatı ola
Lozancla kazandık, ve Lozanla ka rak ta şunu göstermek mümkün
;zandık. dür: Marttan itibaren dört ayda 

Lo:zanı bize kazandıranlar ise; 5 500 ~ilyon franklık altın Fran
aon on bir yılın en büyük kazanç- s~ bankalarının kasalarına girdi. 
landır. Otllara sıkı sıkı sarılalım! Acaba Fransa, dahili istikrar 

M SALAHATTIN bakımından artık dört başı mamur 

(1) Antlaşna - Muahede. 
bir memleket sayılır mı?. Buna 
müsbet cevap vermek için Fransız 
karakterini bilmemek 13.zrmdır. Bu
rada nisbi, muvakkat bir istikrar 
mevcuttur. Burada herkes, fırka
ların mütarekesini muvakkat bir 
tedbir olarak alıyor. Malfundur 
ki, Fransa, fırkacılığın ifrata gitt;. 

MlLLIY.ET 

Bütün dünya 
Kavruluyor 

(Başr 1 inci sahifede))' 

uçurmu1, ağaç dallarını krrm:ş, bazı 
mahallerde telefon ve telgraf telleri
ni koparmı§, şehir harieinc.ıc çadırları 
uçunnuıtur. 

Meteoroloji enstitü.sünün verdiği ma 
himata göre, ~iklon 14,53 ile 15,10 
arasnda 200 metre ka.lınlığmda ve 
batı istikam.etinden azami 30 ve vasa 
ti 12 metre süratle esen bir rüzgi.rla 
ba§lamrtşır. Siklon, auhunetin fazla 
fark göatenneainden ileri gelmiştir. 

Şehrimi:r.de sıcaklar 
Sıcaklar büyük b"r ısrarla devam 

etmektedir. Dün şehrimizde hararet 
dcreceoi 38 e kadar yükselmiş, aıcak, 
teneffüsü güçleştirecek hale getir • 
mi~tJı!'"'. insan cildini kavururcaeına ya 
kan gÜne§, daha sa~ahtan . ke.?di~ini 
göstermiş öğle vaktı haf,f hır ruzgara 
rağmen ~rta.lığa ağır_ bir dur~luk 
çökmüıtür. Dün, ~ıca~ f~lalıgmdan 
bazı mağaza aahıplen ve ış adamları 
dükkanlarını kapatmışlardır. Şehrin 
havasızlığından sıkılanlar gene kafile 
)er halinde kendilerini uzak yakın 
plijlara, serin mesire ye~el.rine at~ı§ 
!ard ır. Ana do!unun muh.elıf yerler n 
den gelen haberler, hemen bütün 
memlekette de sıcağın ayni şekilde de 
vam ettiğini göstermektedir. 

E dimede hararet 
ANKA RA, 24 (A.A.) - Son 24 aa 

at zarfında K a r a d eniz kıyıları mınta 
kasile orta Anadolunun Sivas ve Yoz 
gat havalisi hariç~. Türh~ye?in diğer 
yerler"ndc hava s':'h?1'el~ bırk&;ç d~ 
r ece daha yükııelnut§ır. Suhunetın yuk 
aeli şi en faz la Trakya mmtakasında
dır Diin Edirnede sühunet 42 dere • 
ce;e kadar çı~?.tır. H~lbuki son ae 
kiz ıenedenberı suhunetın burada en 
fazla yükseli§i. "?cak 39 derece ol~~ 
rak kaydedilmııtır. Bu mıntakada &U 

hunetin fevkalade yükaekliğ · ile be • 
rz.ber semanın tamamen açık geçme .. 
oi ve rutubetin pek az olU§u kurak
lığm şiddetini arttınnışbr. 

Ege mıntakaamda hava tamamen 
açıktır. Bu mmtakada en ~sek sü
hunet ınanisada 40, Balıkeaırde 93, 
Bursa ve lzmirde 37, lzmitte 35, Ça
nakkalede 33 ederecedir. 

Orta Anadolu mmtakasmda, Sivas 
ve Yozgat hariç, sühunet azami 29 • 
33 derece arasındadır. Sivasta 25, Yoz 
gatta 24 tür. • .. _ 

Şehrimızde dunku hava 
ISTANBUL 24 (A.A.) - Sıfır de

recei hararete' ve deni2 seviyesine in .. 
dirilıni§ barometre bu aabnh: 

Saat 7 de 754,5, &aat 14'te 756, 
derecei hararet &&at 7 de 28, aaat 14 
te 33,5 , azami derecei hararet 36,6 
asgari derecei hararet 25. 

Rüzgar "12 30 a kadar lodostan, 
sonra yıldızda'n esmiştir. Azami aüra 
ti saniyede 10 metreye çık~ı!b.~ ... 
Amerikada sıcaktan 404 klfı oldu 

NEVYORK 24 (A.A.) - Sıcak 
dalga.sının arta'n ş~ddeti, aon bet gün
de ölenlerin sayısını 404 e çıkarmıf
tır. Bunlardan 135 i Misaouri'de 113 
ü lllinois'da, 74 Ü Nebralk ve 24 ü 
de Minneaota'dadır. 

Berlinde müthi§ bora 
BERLIN, 24 (A.A.) - Beş hafta 

süren §iddetli aıcaklardnn soma dün 
gece yağmurla karı:ıık müthiş boralar 
kopmuştur. Berlinde b · r kaç eve yıl
dıran dü,müş ve tatrada da bazı yer· 
lerde yangmbr olmuftur. 

Koredeki tuğyan 
TOKIO, 24 (A.A.) - Kore tuğ

yanı netice.inde 29 kiti ölmüş, 21 kişi 
yaralanmı~ ve 18 kiti kaybolmu~tur. 
Sular yükael"1ekte d evam etmektedir. 
Kinto nehri de tatmıştır. Sular Kogen 
şehrini hemen kam len basmıtbr. 13 
bin kişi civar tepelere iltica etmi~ler
dir. 

VA~OVA, 24 (A.A.) - Vistül 
nehri Varşovada yavaş yavat alçal • 
makta devam ediyor. Şimdi nehr"n a· 
§-ağı l:ısımları feyezan tehlikeaine ma 
ruz bulunmaktadır. Buralarda bütün 
emniyet tetb:Tlerine tevessül olunmut 
tur. Bentlerin tahkimine geceli gün .. 
düzlü gönüllü takımlan ve asker kı· 
tantı ile çalışılmaktadır, Devlet ve be 
lediyc memurlrırı maaşlarının yÜzde 
ik"si ile felaketzedelere yardnna ka • 
rar vermi; lerdir. 

ği memleketlerden biridir. Ortalık 
düzel;r, düzelmez dedikodular 
başlar. Gerçek, Milli ittihat hüku
metinin de bazı kusurları oluyor. 
insanlar hatadan kurtulur mu? 
Fakat blr kusuru olmasa bile, dik
tatörlük atfetmek sureti!e onu dü
sürmeğe çalı.an menfi unsurlar 
~ar- Hak katte, Fransada dikta
loryal bir idare kurulmuş değildir. 
Matbuatın hali, zaten bunu göste
riyor. Fransızlarda tenkit hevesi, 
fikri çok ileridir. Halk, fenalığı 
sezdiği zaman çok sinirlen"r ve 
hau.asiyetini Jiddetle gösterır. İyili 
ğe kavuştuğu zaman ise,bu iyiliğe 
sebep olanları o kadar dü,ünmez. 
lyliği asıl ve tabii telakki eder. Bu
nunla beraber hükmetmemeli ki, 
Doumergue hükilmeti yarın veya 
öbürgün dfuiecek te yerine bir fır
ka hükilmeti geçecek.. Bu imkan, 
daha çok uzaktır. Ortada: "Hüku
metin başına ben geçeyim!,, diye 
ısrar etmek ce..aretini müf- şebbüolerle, hem işsizlere yeni iş-

ler bulunacak, hem de memleket rit solların kaleme gelmiyen 

•illir~ı 
Asnn umdeıi "MiLLİYET" tir. 

Türkiye İçin Hariç İçiın 
L K. L. K. 

3 aylıiz , •••• , • • 4 - 8 -
6 .......... 7 50 14 -

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

Gelen e-.rak seri •erilmez.- Müddeti 
ıeçen nüshalar 10 Lr.uru,tu.r.- c.uete •• 
matbaaya ait itler için müdirİfete müra· 
caat edilir. C"zetemiz ilftnlanı'!. meı'uliye· 
tini kabul etmez, 

arzuları bir tarafa bırakılır- ;mar edilecek.. Herhalde Gaston 
Doumergue hükilmetinin, vaziyeti sa - Hiç bir fırka gösteremi- d •. 

h iyidir, kuvvetlidir. Harice ver igı yor. Mazinin hesapları enüz 
tasfiye edilemedi. Daha Sta. itimat ise heps'.nde;:ı yüksektir. 
viski davasının tahkikatı bile bit- Fransanın fU aon aylar zarfında 
medi. Bu davanın kökleri çok de- harici politikasındaki inkişafları; 
rin olduğu anlaşılıyor. Hükumet başka bir yazımda anlatmağa çalı-
nafia sahasında bazı bizyi.ik işle- şırım· Siirt Meb'usu 
re giritmek kararındadır. Bu te- MAHMUT 

~~~~R".~~ 

ve -- -·-
Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
ON YON SlGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafa~ıla icrayı muamele etmekte olan 

Ü YON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 3836 

Türk· ye Cumhuriyet er kez Bankası 

stanbul Şubesi 
k 1 dd · d İnhiaarlar MildUriyeti Umumiyesinin bulundug· u Galata'd:ı Ban a ar ca ea!n e 

muRmela•ı~a h•şhm••tır. 

binaya ııakil ile 
( 4)05) 

1934 

Lausanne'in 
Yıldönümü 

(Başı 1 inci sahifede)' ! 

Merasime gelenler meyanında ıeh
rimizde bulunan mebuslar, Üniversite 
profesörleri, talebeler ve sair birçok 
zevat vardı. 

Merasime saa.t tam 16 da istiklal 
martı ile b14landı. Marş ayakta din· 
lendi ve şiddetle alkışlandı. Bundan 
sonra Üniversite rektörü Profesör Ce 
mil Bey kürsüye gelerek kısa bir nu
tuk söyledi. Merasimi açtı. 

Cemil Bey, elinde ismet Paıa Haz
retler "nin Lozan aulhünü İmza ettiği 
tarihi albn kalem olduğu halde dedi 
ki: 

Çok değerli dinleyiciler; 

Bugün Lozan günü. Lozan muahe 
desi 11 yıl evvel bugün imzalandı. 
Ve §U altın kalemle imzalandı. Mua
hedeyi imza edenin bu kalemi yüce 
bilg' evimize hediye editinde bir m&
na vardır. 

Bu manayı sezerek Hukuk fakül
tesi gençliği bugünü bir ilim bayramı 
olarak teabit etti. Çok yerinde bir 
karar .... 

Lozanı beraber kutlulamak için 
1 

buraya buyuranlara teşekkür ederim. 
Biz Lozanladır ki bütün diğer mil- 1 

!etler arasında başmuz dimdik gezi-

yoruz. . 
Onunladır ki bütün dünya mileltle- 1 

ri arasında Türk olmaktan gurur du- 1 

yuyoruz. 
Her hadisede büyüklüğünün güneş 

leri ışıldayan ulular ulusu Büyük Ga
ziyi bu münasebetle Üniversite hü~sü
sünden minnet ve hürmetle selamla • ! 

l, 
nm. 

Neferinden en büyük kumandanı 

na kadar bu aava~m bütün askerleri.. 1 

ni kadm ve erkek bütün millet çocuk ! 

larmı minnetleanarun. Bu zafer yo

lunda ölen yiğitlerimizi de rahmetle ! 

ananm... i 
Cem.il Bey bundan sonra ukeri aa-

va§tan sonra Türk Milletinin aiyaai 
aava§& çağınldığı ve bu sava§ın bir 
cenkle,me şeklinde hak'katen çetin 

' 

olduğunu söyledi ve dedi ki: ı 
Bir Hariciye vekilinin kitabında o 

kudum: (Paristc Fransa Başvekili ve , 
lngiltere. Har"ci.ye : ... "itil!~ demi~tir · 
ki, Türklerle bir ha. ıçınde Sul
bü akdebnek la:ı:ımd ır. Ondan sonra 
geçecek her gün aleyhimize olur. I 

Konferans dört ıubatta kesildi, 23 
şubatta konferan• yeniden toplandı 
ve üç ay sonra bugün kutluladığonız 1 

muahede 'mza edildi. 
Devletlerin Lozanda manbğı JU i-

di: 1 
Türkiye büyük harpte devletlere 'ı 

yecilmittir. 
Yunanistanı yenmesi umumi harpta- 1 

lci muvaffakiyetin neticelerini değiştire-
mez. 

Cemil Bey bundan sonra kapitülu 
yanların bir tahlilini yaptı ve ıözleri· 
ne nihayet verirken : 

- B'ze kaydüşartsız Lozanı yara
tan lamet Pa,avı, hikimiyetin mana
ıını en iyi anlama•• icap eden Oniver- 1 

aite gençliğinin hürmetle andığını söy 
ledi. 

Cemil Beyden sonra Menemenli 
Etem Bey, Lo~an sulhünün hukuki ba 
kundan izahını yapar k dedi ki: 

- Türk milli mah7tini bir Emıeuis
tan, bir Kürdislan bir Geıdanis.tan ve 
daha bilmem ne gihi parçalara ayırarak 
Osmanlı devleti adı altında bir kaç vı
lilyete inhisar ell:İnncğe ~tenen ve bu 
devleti de doğrudan doğruya kendi as
keri ve mülki mürakabeleri altında bu
lunduraTak İmperatörlük devrinin kapi
tülasyonlarına .. ahmet okutacak kayıt
larla adli, mcli, ve iktiedi bütün devlet 
faaliyetlerini cllerine almak İ•t..yen Pa
ria aulh konferans siyasetçileri, farzr 
muhal olarak dileklerinde muvaffak olsa
lardı, mütarokede.nbcri Garpte eselile 
şahidi olduğumuz i•Lİkrarsız vaziyeti, 
gt>nİ§ mLlcyasta ve deva$1z bir illet §de· 
linde şarkta da görecektik. 

Fakat onlann ka.-şısına Tiiri<ün sar
sılmaz azminin timsali olan Mustafa 
Kemal çılımışb. lnanmnlıyız ki, Ga2liyi 
tunçtan bir heykel gibi humk ve §erre 
karşı diken hak olmuttur. 

Gazi Mustafa Keınal Unan muahe· 
.lesini hakka daya.nan kendi kuvvetile 
Awupa ııiyuetçilerine kabui etıtirdi. 
Türi< Cümhwiyetini yalnız yakın §mık• 
ta çok değerli bir ,;ulh düzen unsunı 
olarak teyit etındde lııalmadt. Onu Av
rupa düzeni İçinde oyul,.,...ı zaruri bir 
nümwıe olacak dereceye yükseltti~, 

Menemenli Etlrem Beyden oonra genç
lik namına, Hukuk fakültesi talebe ce
miyeti reisi Stm Enver Bey kürsüye ge

lerek heyecanlı bir hitnbe irat etti. Strn 
Enver Bey ezcümle dedi ki: 

- Ulu Gazinin büyük nutuklarmda 
"Osmanlı devrine ait tarihte emsali na· 
mesbuk bir siyasi zaler eaeri,, diye tav• 
stt buyurdukb.rı bu muahede ayni za-

manda Türkiycnin dünyadaki bütün ka· 
rıırklıklara r~men umumi ....ıhu term-

ne matiif olarak oynadığı büyük ve tarİ· 
hi .-ole, kıymetli başvelcilimizin ve "':" 
kadaılannm emsalsiz &iyaai muvaffaki
yetlerme bir başlangıç olınu§ttı.r. 

Devletler münasebetlerinde Tiiri<e 
layik olduğu mevicii kaza:ndıre:nlan her
giin dünıra siyasetinde büyü.lı: qler ba
batararak göğsümüzü iftiharla kabartan 
lan gençliık ve tarih da:ima tüKranla a
nacaktır. 

Büyüklerimizi yabanalat' ne kadar 
kıskansalar yericir, var olun büyük Öl'lm 
nekl~ ... 

Sırrı Eaıver Beyden ..,..,. Maarif Ve
lı:iJi Zeynelabi.clin Beyden gelen t~ 
okundu. Zeynelabidin Bey bu telgn.ım
.ı.., işlerinin çok olmaaı dolayıme, bu 

,. 
Görüşler 

Yunanlı 
Misafirlerimiz 

(Başı 1 incı sahifede)) 

niyet ve aelômetini; sulhün, insan .. 
hlı sevgi~inin, kuvvetli müdafaanın 
vefalı dostluğun, temiz anla§manın 
nıii§terek duygulan temin edecek • 
tir. 

Hayat adamı olmayanlann te • 
vehhüm edip kitaba geçirdikleri 
di.zginsiz, frensiz, klUsih demokra
si ile darma ayrılık ve iskanda/ yu
vası olan parlemantari:zm bunu 
yapamaz. Cihanın bugüne kadar 
aüriip gelen tarihi bugünkü hadise
leri. gö.zümü.zün önünde birer sahip 
si.z ve belediyeaiz kadavra gibi du
rup duruyor. Realist demokraside 
hürriyet; mÜ§ferek fikirlerin ve 
müşterek yollann müıterek hürri • 
yetidir. Bi:zler de, bu demokrasinin 
realist/eriyiz. 

Onun için müsterihiz, inanıyo
ruz. Ve bu gönül rahatı ve inanla· 
dır ki müşterek yolumuzda yürüye· 
ccğiz. Balkanlarla beraber .. 

Balkanlarda bunu anlamayan ve 
yolumuza katılmayan b 'r Balkanlı 

1.1ar mıc!ır? Tahmin etmeh istemiyo
rıız. Eğer varl:;a, kendisini hendi 
hesap ve menfaati namına düşün
ıneğe davet ederi%. Bu d.a bir insan 
lık vazifemizdir. 

Taleyran, Berthold, Sazanof de
virleri; Tutankamen devrinden da
ha geride kalmııtır. 

Grand Poisans mefhumu 919 dan 
sonra kalmamıştır. Bizden sonra 
gelecek uzak devirler, onu bir Ma
mut müsteha.esi gibi hayretle tef • 
kik edeceklerdir. 

Bugünkü Grand Poisans'ın adı 
müfferek sulh ve insanlık yürüyü
şüdür. Bu yürüyü§Ün nizamını ve 
:zaferini temin edecek te şunlardır: 

Harp hazırlığı 
Açığa vurdu 

(Başı 1 inci sahifede) 
"ileri sürüldüğünü üzerinde jsr 
tir. 1934 te ve gelecek 4 aene .. 
yapılacak olan inşaat nazıra go 
man tasavvur edilen' ve sili.hl 
ma mesaisinin tehir ettiği bi~f 
tatbikinden başka bi,rşey değil 1 

Dört şart 
Elindeki bütün vasıtalarla "' 

emniyetini temin etmek olan v 
müdrik mesul herhangi bir h 

1 

hava kuvvetlerinin bu kadar a 
rak a~ağı bir vaziyette kalın:15 

saade edemez, Hükumet, mili• . 

1 

m;z ve İmperatorluğun enıniyetı 
hava müdafaasının lüzumuna ka 
sahillerimize hücum edebilecek 
safede bulunan en kuvvetli ha 
meti ile müıavi bir hava kul'l'e, 
hip olmağı müdafaa siyasetimi 
lı noktası olarak tatbike karar 
tir. Bu müaavatı 4 ıartla elde 
nz: 

1.- Sivil tayyareciliğin h~. 
/ olarak kullanılmıyacağını kal• 

teahhüt etmek şartiyle bütün d 
kara askeri tayyareciliğin kaldır! 

1 : 2.- En kuvvetli hava hükiir11' 
bizim seviyemize ininciye kad 
lanrun tahdidi ve biiô.hare de •! 
!ar kabul et tikleri takdirde yeni 
didat yapılma!I. 

3.- Kuvvetlerimizi en kıı 
kumet kuvvetlerine yükselt« 
program tatbiki. 

4.- ikinci ve üçüncü madde! 
a raya gelmesinden doğ?.cak bir 
nez on. 

Muhalif mesai fırkası namt113 

Ponsonby kalkıp cevap vereceği 
Ve~tn~inster Üzerinde bir hava h 
pılmağa başlanmıştır. 

Bir taraftan ela hava manel! 
LONDRA, 24.A.A.- Londı11 

tı hava hücumu manevralan c 
dar devam edecektir. 

' Düşman° kuvvetleri, 180 ta 
1 ' mürekkep olup tehrin 11 nokt••' 

barchman edecektir. Müdafro ktı 
168 harp tayyaresi ve 12 keşif 1 
sidir. Hücumlann çoğu tardedil 
tir. Fakat "düşman", birçok nalı 
muvaffak olmuştur. 

Fikir, kanat, uskur, ve silah arka • 
daşlığı .. 

Amerika da tayyarelerini 
l I çıkarmak istiyor 

Bunlann komfıı ve dost millet
ler arasında gittikçe sağlamlaşma • 
sı için de geçende söylediğimizi bir 
defa daha söyliyelim: Kom§u kül • 
türlerini tanıftırma komitesi. 

Balkanlarda böyle bir komite 
kurmalıyız;. Böyle bir komite (si
yasi) Balkan komitesinden daha 
faideli ve randmanlı bir komite o-
lacalrtır. . 

Kaymakam Then.elis Beye ve 
arkadaş/an olan arkadatlarımıza 

bize bunları konuşmak fırsatını 

verdikleri için aynca teşekkür ede 
r~. J 

Aka GONDUZ 

- Göz Hekimi -
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Babrnli) Ankara caddesi No. 60 m---·---· 3532-

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 

Kandilli 38, Beylerbeyi 48 
3127 

- - .. . 

merasime iştirak edemediğini beyan et
melcte idi. 

Müt:eakiben merasim münasebetile re
isic~ur Hz. ne ve bafvekil hmet Pa 
!" Hz. ne tazimat tel~ çekilmesi 
takarrür etıti. Merasime nihayet verildi. 

Lozan ııünü Halkevi tarafmdan da ge 
ce panak bir ııekilde tes'it edihniıtir. 
lstanbnl merl<ez binaHnda eski. maarif 
müoteşan Mehmet Emin Bey Lozanm 
kıymeti haldamla bir konferans venııit
tir. Konferansta bit- çok zevat hazır bu
lunmuftur. Konferanaı, konservatuvar 
mua:llim ve talebelerinin büyük bir mu· 
<vaffakiyetle verdikleri konser ıtakip et-
mittir• • . 

Halkevmin Beyoğlu ıube.mde de ge
ce saat 21 de merasim yapılmıJ, genç· 
!er tarafından milli piyesler oynanmı§, 

f&rialar aöyJeııuniıtir · . . • 
Lozan gÜnÜ, nıemJelretimizj her ta

rafında hararetle tes'it edilmi§tir. 
Gazi Hazretlerine Halkevi reisinin 

telgrafı 
1 stanbul Halkevi reisinin Omza.sile Ga

:ı:i Hazretlerine gönderilen ta2lİm telgra
fı 9udur: 

ReisiciSnlı.ur Gazi Muotafa Kemal 
Hazretlerine. 

Yalova 
"Lauıanne" eıerinin onbirinci yıl dö

nümünü kutluluyoruz. Bu vesile ile 19 
Mayıs ile 24 Temmuz arasında eısiz 
dehanızın ıevk ve idare&i ile Türk mil
letinin ba9anlığı emsal&iz milli savaşı
mızın enginliği üstünde bir kere daha 
dimağlarmuzı, yüreklerimizi dolatbr
dık. Bu büyüklük önünde hayranlığı
mızı bir kerre daha yüreklerimize per• 
çinledik. Sonra 24 Temmuzdan bugüne 
kadar Lausanne eaeri üstünde yükselen 
inkılap abidesinin azameti önünde de 
bir kerre daha minnetle eğildik. Ve bü
yük Şefimize asliı sarsılmaz ve geşe• 
mez derin gönül bağlarınuzı ve sonsuz 
&evgil~rimizi, bütün htanbul Halkevi
nin mensupları namına arzetmekle en 
büyük bahtiyarlığı duyuyorum. 

1 VASHINGTON, 24.A.A.- f.ı 
biye nazırı M. Nevton Baker'in i tinde toplanan tayyarecilik htı5 
mitesi, bir rapor kabul etmiştir· 

1 
porda askeri tayyareler mıktarı , 

• den 2320 ye çıkarılması talep ed• 
ı ve kara ve deniz tayyarelerinin 

ne kanştırılması aleyhinde bııltı~ 
tadır. 

ı Yeni hava ü.:eri 
VASHINGTON, 24.A.A.-

I 
vukuunda memleketin müdafaası 
c!a yükıek hava kumandanlığı 
dan hazırlanan bir raporda, düı 
vacılığın, Amerika bahriyeaini 
edebılecek bir bahriyeye veya, 
üsleri Amerika topraklarında 
varda olacak bir orduya iatinat 
icap ettiği söylenmektedir. 

Papor, misal olarak Balbo fil 
seyahatini zikretmektedir. Bu ,e 
ıekiz yabancı devlette hareket, 

1 

11 gemi ve filonun hazırlanın~~· J 
ye~ine varması arasında 33 gııII 
hazırlık icap ebniştir. Raporda, 

I ' ka topraklannda kafi m1ktarda lı• 
leri mevcudiyetinin idamesi Iüzıld' 
dirilmektedir. Hiç olmazsa, Jap°' 
yeıinin ve havacılığının hücU 
maruz kalıp müteessir olabilecek, 
olan Alaıka'da muntazam ve dal 
üs bulu.;durmak laznndır. 

Bazıları, Aleoutenn"ea adalan 1 

dild i ği takdirde Japonyaya kari' 
bir hava hücumu yapılmasının 
lacağınr zannetmektedirler. 

Rapor, bugün ordu, bahriye <I' 
tayyarecilik emrinde olan hava ~ 
lerinin ayni müdiriyet altında t0 

sı fikrini ı·eddetmektedir. 
Raporda, Amerika ile ayni 1/ 

tecrit edilmiş bir halde bulunan J 
mn, tayyareciliğini bahriyeye 
bir halde bulundurmakta devaıl' 

kaydediliyor • ,ti 
Hükumet fabrikalanndan rek 

memeleri istenerek ve bava rrıal1 . '' ihracab!lı kolaylattırmak suretı~ 

tıayyarecilik &anayÜni teıçi \ıi' 
zımdır. Amerika tayyare oanayıı tJ. 
!erine faik olmasının sebebi, asi< 
roldan azade oluıundadır. ./ 

Rapor, malzeme mübayaaaı ıı• i 
izah etmekte, pilotların talim 11'.J 
yesi için daha fazla kredi iıt""? 
Bugün tayyareciliğin 1.800 taY"f ~ 

ınasr lazım iken mevcudu 1.soo. " 
pora göre 2.320 tayyareye ihtı"f, V 
dır. Ye kadroların geniıletilrrı•*' 
dır. .ı. 

Miralay Lindbergh ,rapor J, 
ve 2.000 beygir kuvvetindeki ? 
inkişafı• tava iye edildiğini bi)dı l 
'Akclenizde bilhassa tayyar~tİ' 

ROMA, 24.A.A.- Vie defi~ 
vacılık gazetesi, deniz muhare '/ 
zırhlılann faideleri hakkında I 
tenkitler yapan uzun bir makal• 
mektedir. ..~/ 

Bu makalenin ehemmiyeti, lı~.f' 
•• JI' 

35.000 tonluk iki harp gem••1 

mek kararından sonra yazıl1111f 
aındadır. . lı,ıl 

Bu gazete, büyük gemiler"'• ~1 
rine gelmeden çok evvel hava .,..;>ı 
lanna maruz kalacağını söyl 

Akdeniz gibi mahdut b~r e J 
havacılık clen'zciliğin yerıfl 
laideli bir surette geçebili~~ 

Muharrir, iki zrrhlının Y~P' 0J,.ı""' 
rarının herhalde bir sebebı d 
fakat rollerinin ikinci derece e 
ğını yazmaktadır. 
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· 'Yarıa ile F b 

apıları futbol ı;::er ahçe arasında 
·ıı Yosu t 1 açı gene lstanbul 
~ apı/a ara. ından nakledilmiştir. 
i;# Portan_ ~akıllerin ikincisi olan bu 
aç~ ark hi!s' e .ev~elki arasında büyük 
,., •'rirıci&·ıedılmı, ve bu seferkinde 

..,, r 1 e mukayes d·ı . 
• içİ' recede b;r I k ~ .. e ı mıyecek 

. . rıakf d- ~ g~rulmüftür. Her 
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..,..;oy enerı •özler ç ·ı/" l ımıf gibi -
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vı iidij,.;: b yordu. Şirketin f 
. of• • ...._ una ... • en 
~,:.; ıc~p ecf en tadileı'::~nı olmak için 
rd"' •• tarrıarrıi/e • . ıcra ederek bu. 
edıfb,/ır ki bu 80;:ıankı ~1 lrrıuştur. Dene 

b. na 1 k d ot ır report . a ar munta· 
ıil>"~rıcla eneler teaıa .~cnebi radyola,. 
d"fı.nci:inde ı.fakıa:.uf eclilmiftir. Bi
J ıçbir söz anla ~· ır gü_riiltii olunca 

ek okta iken h,! m~k •mkiını olma-
t ··b -· .. en ık" · cru eden ıncı ve az bir .,,, il' sonra k• b 

tf> JC ı netice evi . 1 u nıuvaflakı-
k j" ufak teferru:~ndekherkese maçı 

• ~ rak. tahıp etme ~na ~dar emin o
. ,ı'tir. Dırıliye l ge rnusaade etmi•· 
ı ı _, n erşcUı· • ' .rl' 0 «<kıslar b ·ı . •ttırler ki en faz 

ıl · 1 e ı-•id.,. k arı söyle .': '-tr en mikrofon 
ı1~orcfu. nen •ozler İyice anlasdı-

'f' . Bazı har ilerimi d . 
f ı rrıaç rrıü z en geçen sefer-
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l• > •nda b · . •a nesindeki h k • 
ı,. Iraz ışitil . • are a-

l reportaj kı me.sı lazımdır. yok 
aı ı kaybet Ymett kalmaz. Bun-

23' '?lorı ufak '7,~k güç değildir. Mik-
r •irı k ır -- 'ı·s kul ··b · · t e onulu ""' u esı ıçe-

• ~ ı,"kıp ediler r Pencereden de maç 
~.bu defa e . nakledilir. Fakat 
- • ıeyır ·ı · lı- d ogrımıııiarı h~ı e~ı? . h~ecan ve 
~ erı bu k-J ç ı~ıtilmıyeceg" in-
,. ' L "'lar Z k'' 
jl~ k 1 '<Orıuşu/an lfÖ er ti o~maz. yeter 
Jıl' alrrıaa1 rı ve .. z .'!' akislere maruz 
ıl tePortö .. llurultülerden ziyade 

1 run •ad .k 
•ııı. aar mı rolona hakim 
lstarıf:ul 

. ~ıı böyle be radyo~unun her lırsaı. 
~ eınıesile r Ynelm,[el maçlan nak
li ılohıı :ı:crı ~yo .neşriyatrm bir kaı 

Itır, /zrn. ll•nleştırdiğine fiiphe yok
•lte bulunan b" , ır spor me-,.. ...._ 

IAMELi BiLGiLERf 
Radyo lambaları ne zaman 

ve nasıl deği~ir? 
Bir radyo aletinin içerinisdeki 

lambalar aletin en mühim azaları
dır. Bunlara aletin kalbidir denir· 
se gene azdır. Bazı meraklılar 
gündüzleri de dahil olarak uzun 
müddet radyo konserleri dinliye.. 
rek lambaların bir müddet sonra 
ömürleri bitmek üzere bulunduğu 
nu hahrlamıyorlar. Radyo limba
lannın en çok müteessir olanı şüp
hesiz amplifikatör lambasıdır. Ta
savvur edilmelidir ki bu lambanın 
içerisindeki dört volt ile kızan fila
manının derecei harareti 1000 ni 
bulur. Malumdur ki evleri tenvir 
eden ampuller ekseriya üç, dört ay 
da ve nadiren bir seneye yakın bir 
müddet dayanır. Radyo lambala
rının ömrü ise bunlardan daha faz 
la olmakla berbaer, günün birinde 
en iyi bir konserin dinlendiği sıra
da yep yeni bir lambanın yandı
ğına az tesadi,if edilmemi~tir. F &• 

kat tanınmıf bir fabrikanın ma
mulatından olan lambalann çoğu 
bu kadar çabuk bozulmaz. Ekseri
yetle şu hal vukua gelir: Radyo 
alındıktan bir, seen kadar lamba
sı az olmıyan bir alet sadasını ta
mamile muhafaza eder. Bu müd
det geçince radyonun eskisinden 
daha zayıfladığı ve sesinde hafif 
bi>ı çatall&fJila peyda olduğu his • 
solunur. Bu hal yalnız bir istas • 
yonda olursa bozukluk idasyonda
dır. Ayni 'ey bütün merkezleri din· 
!erken tekerrür ettiği takdirde arı
zanın ya aletin herhangi bir aksa
mındaki bir bozukluğundan veya 
lambaların eskimesinden vukua 
geldiğ:ne hükmetmek lazmıdır . 
Bunlardan hangisinin sesin azalıp 
çatallatmaıına sebebiyet verdiğini 
anlamak için alet bir mütehassıs 
tarafından açılarak muayene edil
mesi icap eder. Şayet lambalardan 

raklısı arkadaşıma geçen seferki 
nakilden duyduğu heyecamn 
seyir edenlerden noksan olmadrğr
nı söylemiftir. 

Bu nakillere Ankara da iffirak 
etmİf olsa Ankara halkrmn de isti
fade etmesi temin etlilmif olar. 

Turgut MITHAT 

ÇARŞAMBA 25 TEMMUZ 

1 C Radyo haberleri 

Yunanistan hDkOmeti radyo 
merkezleri yaptıracak 

Deniz yanşlaruıda kullanılan liir nakil tertibatı ••• 

Salzburg müsamereleri 
Avsutryanın Salzburg tlehrinde Beethovenin eserlerile operaların. 

her sene en büyük musiki sanat- <lan terekküp eder. 
karları, rejisözleri ve artistlerinin Bütün bu müsamereler Viyana 
i•tirakile en ağır eserlerden mürek· ve hatta diğer bazı radyo merkez. 
kep opera temsilleri veril"r. Sırf !eri tarafından naklen neşredilecek 
bu kıymetli müsamereleri seyret- tir. Bunların birincisi 4 Ağustos cu 
mck maksadile Salzburga Avru- martesi günü ne,redilecektir. Wag
panın her tarafından gelenler oldu- nerin ağır operalarından bir'si o
ğu gibi Amerikadan bile Avrupaya lan "TARISTAN ve lSOLDE,, ope
seyahat:erini bu müsamerelerin ve- rasının Viyanatlan mada Bükr"' 
ri!diği bir sıraya tesadüf ettirenle- radyosu tarafından da nakledilece 
rin bulunduğu ötedenberi rivayet ğine göre daha. kolaylıkla takip ed! 
edilir. lebi!ecektir. Bu opera me{lhur mus1 

Salzburgta verilecek opera tem- ki rejisörü Brüno Walter taıafın
silleri takriben altı ay evvel tespit dan idare ediliyor. 
olunursa ve temsiller ekseriyetle Müteakıp tarihlerde verilecek 
dünyaca tanınımıt Alman musik"- temsiller de programlarımızda iri 
•inaslan olan Mozart, Wagner ve harflerle peyderpey gösterilecektir. 

gayrı yüzden fazla alet içerisinden tırmaktır. Dikkat ec!ilecek bir nok
b"risinde bir bozukluk var .ise bu- ta va~drr. ki bu daha ehemmiyetli
nu .bulmak hakikaten epeyce mü'° dir. Ekranlı lambalann üzerleride
kü1 bir i,tir. Fakat !im.baların ki v'dalara merbut olan tellerin 
birinin eskimesinden sada bozul- hangi liımbaya ait olduğunda şaşı
muf ise bunu kolaylıkla kendimiz nlmamalıdır. 
tespit edebiliriz. Lambalar çıkarrldrktan sonra 
Şu takdirde böyle bir hal karşı· bunlar ömürlerinden ne kadar 

sında ilkönce tamiri kolay olup ye- kaybettikleri tarnamile tespit edile
rine bir lamba almakla aletin eski bilir. Şehrimizdeki tanınmr1 radyo 
şekle iadesi mümkün olan sakat müesseselerinden birine götürülüp 
liımbayr aramak lazımdır. Aletimi- aleti mahausas=te muayene ettiril
zin cereyan ile alakasını keserek melidir. Bu a1etle her liımbanrn 
kapağım açtıktan oonra liımbalan içerisindeki griy plak ve liliıman
birer birer dikkatle diplerinden lannın ne kadCZ: eskidiği ve bir 
halil, hafif, sağa ve sola doğru oy- lambanın hangi kısmında bir arıza 
natarak yerlereinden çıkarınız. Her olduğu güzelce görünür. Bilhasaa 
b'rinin çıkarıldığı yer hatırda tutul- sesin bozulmasına redresör ile ha
malı veya kurşun kalem ile işaret par/ör lambaları en çok sebeb:yet 
eJUmelidir. En doğrusu bunların verdiklerinden tercihan bunlar 
her birinin süporlarr yamna ula- dikkatle muayene ettirilmelidir. 
erk kağıt parçaları üzerine lam- Yerine lalnlacak bir yeni lam
ba numaralarını kayderek yapış· ba aleti eski hcı:ine getirir. 

yat. 19.S5: Haberler. 20: Saat ayarı. 20.10: 

Lüsern dalga konferansında Yu 
nanistan içıin üç tuli mevç veril • 
mitti. Bu üç merkezin birisi Atina, 
diğeri Selanik ve üçüncüsü de ce
nubi Yunanistan içindir. Bunlar 
499 373 ve 233 metre uzunlukla
rıdı~. Yunanistan bunların her bi- .

1 rini arzu ettiği merkezlerde isti • 
mal etmekte serbesttir. • 

Son alınan haberlere göre Yu • 
nan Hükfuııeti biri Atina'da (50 
kilovatlık) diğeri de Seli.nik'te 
(5 kilovatlrk) iki radyo merkezi 
yaptırmak üzere bir İtalyan f.iıma
sile anlaşmak üzeredir. 

Mezkur grup tarafından vaki o
lan teklifte ismi geçen yerlerde İn· 
şa edilecek iki posta için takriben 
750000 Türk lira ücret talep edil • 
mekte fakat tediye ~eraitinde •u 
kolaylık gösterilmektedir: 

Kanuni şekilde her radyo kulla· 
"nan bütün abonelerden kesilec~lc 

senelik abone bedellerinin taman1i· 
le bu firmaya verilmesile iktifa et
mektedir. Tahmine göre Yunanis
tanda ,imdiJ:k 4000 radyo kulla • 
nan mevcuttur. Bu kuvvetli mer. 
kezin faaliyete geçmesile bu mikta. 
rın iki mislini geçeceği pek taln i 
&örü!mektedir. Şu takdirde az bir 
zaman zarfında merkezlerin mas • 
rafı çıkını, olacaktır. Yunanistan 
da fimdiye kadar resmi bir radyo 
idaresi mevcut değildi.Yalnız 1930 
senesinde açılan Selanik beynelmi 
lel sergisini ilan etmek için orada 
3 k'lovatlık bir küçük merkez hu
•usi eller tarafından inı;a ettiril • 
mi.ti. Bu da son senelerde maddi 
güçlükten ve himayesizlikten gay
ri faal bir halde bulunmaktadır. 

Liszt'i hatırlayış 
En büyük Macar musiki,inası 

Liszt'in ölümünün yıldönümü olan 
31 temmuz 934 ak•amı Pefte Rad
yosu dünyaca tanınmıf büyük sa • 
nakirı hatırlatmak üzere kendi e
serlerinden mürekkep ve Budapef· 
te konser orkestrası tarafından bü 
yük bir konser verilecektir. Takı
ma bir koro da iştirak edecektir. 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 

1 RADYO PROGRAMI 1 1 
M - Ostravadan nakil. 20,40: laviçre musiki
si. 23.15: Pl8.k. 

Khı:. IJ.RUNO, 332 tn. 

20,35: Friedlin idaresinde opera orkestrau. 
21,10: Lakatoa •İran takmn. 23: Haberler. 
23,20: Odeon, Pa:rlofon plakları. 24: Yaylı 
Trio ta.kmurun konıeri. 

823 Khz. BOKREŞ, 36• m. 
13 - 15 Gündü% neıri7ab. 19: Radyo ork&

traaı. 20: Konh.rans. radyo orkeah'aaı. 21: 
Konferans. 21,15: Oda musikid. 21,45: Musa
habe. 22: Popüler Romen ıarluları. 22,30: Ke
man lr:onaeri. 23: Haberler. 23,30: Kahvehane 
konseri. 

23Q LOKSEMBURG, 1304 m. 
İspanyol ıÜ•are•İ: 20,35: Tllgannili konser. 

21: aHberler~ 21.20: KRrıtık konser. 21: Ha
berler. 21.20: Karıtık konser. 21,35: Musa
ho.be, 21,40: Karıtık konserin de•amı. 22: 
Radyo orkeıtrası. 23: Vichiden naklen konıer. 
(operetler.) 

Kbx. PRAG, 470 m. 
18,50' Plôk. - Mu.ah.be. 19,\0, Pili<. 19, 

20: Almanca netriyat, 19 50: Muhtelif. 20,10: 
Plik. - Musahabe .• 20,30: Brünodan nakil. 
21,45: Radyo piyesi. 22: Haberler. 23,15: Plilk. 
23,45: Almanca haberler. 

Khz. BRÜNO, 325 m. 
18,45: Almanca 19,.20: Sonat1arda.n mürek

kep fantaz.iler. 19,45: Amele netri7ab. 19,55: 
Praıtan nakil. 20,30: Taaannili radyo popuri-
ai. 21,45: Praıtan. 1 

Khz. PRATISLAVA, 298 n>. 
18,50: Pl~k. 18,55: Musahabe .. 19,55: Musi-

kili Macar neıriyatJ. 19,55: P1"a&:t•n. 20,10: 
Musahabe. 20,25: Trio konseri. 21,10: Şür 
2125: Piyano refakatile eslci ıarktlar. 21,45: 
Prillrtan. 23,45: Macar t•rluları. 

Khz. MOSKOVA, - OSTRAVA, 26 m. 
19,10: Operetlere dair sö:r.ler. 19,20: Alman• 

ca neıriyat. l9.S5: Pral(tlln 19,30: Broündaa. 
21,.Cr,; Praıtan. 23,45: Pli.k. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. . 
21: Tiyatro aanatki.rlannın müsamereleri. 

22: Plak. 23,10: Triyo yayh sazlar takımL 
24,10: Konferans, 24,25: Dana musikisi. 

191 Khr, Deutachlandaender 1571 m. 
21,15: Heirich Maraechnerin piyano - ke· 

man eserlere.inden konser. 22: Chaınberlain 
neıriyalı. 2.'!,25: Musikili neıriyat. 23: Haber· 
ler. 23,30: Denizcilik haberleri. 24: Gece koll· 
s•rİ. 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. 
21,15: Heinricb Maracbnerin eurlerinden. 

bü7ük konser. 22: Chamherlain neıri7ab. 
2.Z.25~ "Auaik.lli. taıanni. 23: Haberler. 23,20: 
Musikili pı·o.ır•m araın. 24: Akıam musikisi. 

175 Kbz. MOSKOVA, 1714 m. 
16,30. t\.arıtık konarr. 19,30: Taı:ınnili mu• 

aiki. 21: aKrttık konser. - Dana musikisi. 
22: Almanca netriyaL 23,05: lne-ilizce. 24:05: 
Y...acarca. 

592 Khz. ViYAN A 507 m.: 
19,25 Salzbura'tan Vaıner'in Triatan und 

lsolde operası, 24 Haberler, 24,30 Dana nıu· 
•ikisi. 

686 Khz. BELGRA T ~37 m« 
20,10 Radyo orkestrası, 21 Müsahabe, 21,30 

Rosaini'nin Barbier de SeYille İsimli operası 
( pli.k ile) Müteakiben : Dana plikları. 

31 Terr muz Salı 
ISTANBUL' 
18.30: Plftk neıriyatL 19: Çocuklara masal. 

19,30: Keman Retat bey, Tanhur Mesut Ce· 
mil _Bey, kanun Vecihe haoım1 Muzaffer Ley 
Vedıa Rn:a hanım. 21,20: Ajana "e borsa ha· 
berleri. 21,30: Dana musikisi. 

223 Klır. VARŞOVA, 1345 tn. 

18,l~: Pıyftoo - keman ve tagannili solist 
k.onserı. lt": Konferans. 19,15: Pi7ano konse• 
rı. 19,15: ?\1ua111.habe. 20.lS: Pli.k. (1arlnlar,) 
- .. llı.bt de,. 21,05: Şiirlf'r, 21,12: "Holi.ndalı 
~~.c., ~aimH _Emmerich Kalnıanın opereti. 23,15: 
ıyau Df'frıyat. 23,30: D.lna musikisi. - Mu· 

sahaJ,e. 
82":. K1·:r.. BOKREŞ. t6l m. 
13 • 15 Mus;kili aünd·.ız n~"\rİyab. 1~: Ha-

1:.erler. 19,0S: Konfcranı . 21.15: Sf'n(on:k ktn
Mr. 22.: Mıısa.h.be. 22.15: Konaereio deıamı. 

2J..: H111.Lerler. 23,30: PIAk. 
z3, Kbx. LUKSEMBURG, 1304 m. 
BCJlı6ka .. üvareai: 21,20: aKrttık radyo orkf's 

tra.sı 21~: 1-iaberler. 21 140: Musahabe. 21,45: 
Karış.ık konserin df'•amı. 22,30: Büyük ıala 
süvareai: (Leoncavallonun "Pal7aco,, opera
sı.,. 

Khz. PRAG, 470 m. 
19,15: Pli.le:. 19,2{}: Almanca. 20: Musahabe. 

20,10: Güzel aanatl.1.r. 20,20: lnıiliz koro kon
seri. 20,40: Piyano konseri. 2lt20: M - Oa 
travadan. 21,45: Musahabe. 22: Haberler. 22, 
05: Filharmonik konser. 23: Haberler. 23,15: 
Benea takımı tarafından karııık konser. 23,45: 
Haberler. , 

Kb•. BRUNO, 325 m. 
18,SS: Plik. - Musahabe .. 19,20: Almanca. 

ne4ri7al. 19,55: Praıtan. 20,10: Keman aonat
lan. 20,40; Radyo temsili. - Pli.k. - Pra&"tan 
nakil 

Kh•. BRATISLAVA 298 m. 
19,15: Macar netriyatı. 19,55: Praa. 20.10: 

Maa1t.hnb~. 20,25: Pi7ano refakati!e taaanni 
20,55: Pli.k. 21,10: Viyana musikisi. 21,40: 
Ten1ai1 22: Praı. 23,45: Haberle. 

Kb •. MOSKOV A, - OSTRA VA, 269 m. 
18,50: P1ik. • Musahabe, 19,lS: Plil:. 19,20: 

Brünodan. 19,55: Praıtan. 21,2{): Taıanoi Te 
piyano. 21,45: Praır. 23,45: Pl&I,, 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
21.20, LISZT'IN OLUMUNUN SENE! 

DEVRJYESJ münaaebetile muamileybi hahr· 
layıf kon~~ri. (Budape,te konser heyeti ve Ü· 
niversite korosu.) l, Heldena7mphonie - 2. 
Die Toten - Kantale - 3, Te.aao - Simplıonie. 
- 4. Der 116. Paalmua. 22,50: aHberler. 23,10: 
Sican musikisi. 24,10: LISZTlN eserlerinden 
piyano konseri. 

191 Khz. De•.ıschlandsender 1571 m. 
21,4S: Neneıil musiki. 23: Haberler. 23,30: 

Muaaı.abe. 23,45: Deniz haberleri. 24: Neıeli 
r.ec«" kunaeri. 1: Gece musikisi. 

901 Kbz. HAMBURG, 332 m. 
21,55: Fando mı:r:ıka. 23. Haberler. 23,20: Mu 

aikili proaraın ara.aı. 24: Akıam konseri. 

175 Kh•. MOSKOVA, 1714 m. 
18,M: M·Jsabahe. 19,30: Muaababe. - Mu-

sikili ue~ri)"aL 22: Almanca neıriyat. 23,05: 
FrAn~ı:r:ra. 24,05: Felemenkçe. 

592 Khr. ViYANA 507 m., 
21,15 Salzburı'tan Holz.er'in idaresinde 

Filbarmonik konser Bach, Bee.thoven, Tachai· 
koYsky, 23,20 Haberler, 24,50 Dans musikisi. 

G.'IO Khz. BELGRAT 437 m« 
20,30 Plik, 20,4S RAdyo temsili, 21,15 

Pl&lc, 21 ,20 Opera .,.rçalarından mürekkep 
konser, 21,50 Rekli.mlar, 22 Radyo orkestra• 
aı, 23 Haberler, 23 Haberler, 23,10 Orkestra 
refakatile popüler tarkıla1". 23,45 Kahvehane 
lconaeri, 24,15 Dana pli.kları. 

1 Ağustos Çarşamba 
223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
20,15: Keman - Piyano konseri. 20,40: Plak. 

20.SO: Spor. 21,12: Plak. 21,SO: Ha.herler. 22: 
Muhtelif. 22,12: Pi7ano refaktile ıarkılar. 23: 
Mütalea 23,15: Musikili neıriyat. 24, Musaha
be. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz neıri:yab. 19,05: Romen 

uıuaikiai. 20: Konferans. 20,15: Radyo orkest
r•aı. 21: Konferans. 21,15: Keman konseri. 
21: Musahabe. 21 ,45: l ..ganni. 22 karııık kon• 
ser. 23,30: K:ıhvehane konseri. 

236 Khz. LUKSEMSURG, 1304 m. 
İsviçre süvareai. 20,35: Karl,ık konser. 21: 

Dünya haberleri, 21,20: İ••İçre 4arkı ve hava
ları 21,35: Muse.habe. 21,40: Karı,ık konserin 
d,.•Rmı. 22: Aakeri konser. 23: Yeni İsviçre 
mıuikisi. 23,25: PliJc. 

Klız. PRAG, 470 m. 
18,40: PI~k. 18,'15: Musahabe, 18.SS: Pli.k.

Mu.sababc. 19,15: Pl.ik. 19,20: Almanc.1. neıri-

18,45: 1 .ıttranni.li almanca musiki. 19,20: 
Plak. 19,45: Musahabe. 19,55: Pli.ı. 20,10: 
M - Oatrava. 20,40: Piyano ile aon&tlar. 21,0S: 
Edebiyat. 21,30: Prac. 

BRATISLAVA, 298 m. 

18,40' Pl<k. 18,50, TaR•nni. 1~.05, Plak. 
19,10: Haberlf'r. 19,.."JS: Macıı.r mu~i:kiai. (Piya
no - keman.) 19.SS: Prag. 20,10: M - Ostra•a. 
20,40: Praı. 21,15: l\'usahabe. 21.SO: Pr•&'· 
23,45: Macarca hahf'rler. 

Khz. MORAVS.'A • OSTP.AVA. 269 m. 
18,40: Plik. 18,45: Musahabe. 18.55: Pli.k. 

19,0S: Amele ne,riyah. - Musalul!>e. 19,25: 
Armonik konseri. 19.55: Prag. 20,10: Radyo 
t«-maili. (koro ittirakile) 20: Praır. 23,45: 
l"'l&k. 

545 Khz BUDAPEŞTE, 550 m. 
21,15: Grirıin "Peor Gynt., (Pergünt) i.aim 

li musikili dramı. 23,45: Cazbant. 21,20: Toll 
aiıan takımı. 

191 Khı:. Deulacbla•da .. nd~r 1571 m 
21,30: S.S. konseri. 2.2,35: Milli ne,ri7at 

23: flaberler. 23,30: Radyo tekniği. 23,45: 
D-enix haberleri. 24 Gece konkri. 

904 Kh.,. HAMBURG, 3~2 m. . 
21,35: Genç millete proıram. 22: Senfonik 

konser. 23: Haberler. 23,20: J\.tozarbn eaerle-
rinden piyano konseri. 23,45 PJik. 24: Akıam 
konseri. "' 

175 Kbz. MOSKOVA, 1714 m. 
17,30: l\.1uaahabe. 18,30: Musahabe. 19,30: 

Musikili n-.ri7at. 21: Karı, ık konser. 22: Çek· 
çe 23,05: lnciliz:ce. 24,05 Almanca. 

832 Khz. MOSKOVA, (Stolin) 360 m. 
19;30 Konser nakli. 22: Dana musikisi. 

592 Khz. ViYANA 507 m., 
20,45 Askeri konser, 23,30 Karııık netri .. 

yat, 23,30 Ha.herler, 23,50 C....ı:ı ve cece mu· 
aikiai. 

6"6 Khz. BELGRAT 437 m« 
20,10 Radyo orkestrası, 21 Jübliyana'dan 

naklen ? 23 Habe:r)er, müteakib,.n : Pli.k. 
24 Kahvehane konseri. 

2 Ağustos Perşembe 
223, Khs. VARŞOVA 1345 m. 

20,15: Hafif orkestra tnu ikisi. 20,50: Spor 
haberleri. 21: Muht"lif. 21,12: Hafif musiki 
21,50: Haberler. 22,30: Popüler 'cnfoni.k mu· 
siki. 23: Konferaıı.a. 23,15: Dans musikisi. 

823 Kbı:. Bükref 364 m. 
13 - 15 Gündüz lconst'r •e haberleri. 19: 

Rasathane haberleri. 19,05: Milli populer mu• 
aikili 20,15; Konferans. 20,30: Konefrana. 20,45 
Pli.k. ile Puccininin Üç pt'rdelik "TOSCA,. O• 

peraat. 

230 Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. 
Alınan aüvareai. 20,40: Piyano konseri. 21,35 

Musahabe. 21,40: Plilt. 22: Pift piyano ile 
ltalyan musikisi. 22,35: Senfonik pliklar. 23,20 
Plak. 

Kbz. PRAG, 470 m. 
18,55: Plak. 19: Amele neıriyatt. - Alman

ca. 19,SS: Haberler vesaire. 0,10: Brüno. 20, 
35: Aktüalite. 20,50: Taeı-n.ıili konser. 21,10: 
Brüno. 21,40: Kuartet konseri. 22,05: Şiir 22~ 
Piyano konseri. 23: Haberl~r. 23,15: Taaannı· 
li Dans musikisi. 

Kh:r:. BRONO, 35 m. pJ·k 
18,55: Pli.k. 19,20: A!mana. 19,55: a •. 
20 lOı Çocuk musikisi. 20,35: PraS"A• 20,SO. 

• O p a (Genç vrupa Opera havaları, 21,l : ra. 
Şanıhay.) 21,40 Praa. 

Kbz. BRATISLAVA, 298 m. 
lB.SO: rı.i~ 18,55: Musahabe. 

19,15: Macarca netrİyAt. 19,SS: 
Brüno. 20,35: Musahabe. 20,50: 
yolonsel konseri. 21,20: Mizah 
musiki 22,05: Prag. 

- Haberler. 
Prag. 20,10: 

Keman. Vi-
21,30: Hafif 

Khz. MORAVSKA - OTRAVA, 269 m. 
19,20: Almanca neıri7at. 19,55: Prac. 20,10: 

Brüno, 20,35: Praı. 20.SO: Masaenetin eserle
rinden opera musikisi. t.agannili, 21,10: Brüno. 
2l,4ü: Pr•I'• 

191 Khz. Deutacblandaencler 1571 m. 
21,15: Norveç oda mua~kiai. 21,45: Hamaua 

un 75 inci doğum yılı münaaebetile eserlerin
den tiyatro sahneleri. 23,30: aKduı oyunları. 
23,45~ H•berler. 24: D:.ns snuai.kisi 

90-1 Khz. Hamburı 332 m. 
20: lia.lk 1arkdarı, damlar. 21: Haberler. 

21,10: Neıeli ve musi!...ili ne4riyat. 21,45: 
Muhtelif. 22.20: Aı!,eri neıriyat. (musikili.) 
23,20 Muhtelif program arası. 24 Dana muaiki· 
si. 24,30: Dans Ye hafif musiki. 

175 Kbz MOSKOV A, 1714 m. 
19,30: Musikili neıriyat .• ~2: Musahabe. (al

manca.) 23,05: Fransızca. 24,05: lapanyole& 
832 Khz. MOSKOVA Stalin 360 sn. 
17,30: Konferans. 18: Mp•111habe. 19: Edehi· 

yat. 20: Karıtık konser, 22: Dans musikisi. 
592 Kb-.:. ViYANA 507 m.: 

21 Piyano konseri, 21,40 Aktüalite, 21,55 
Kuartet •e rad,..o orkeatra•ı, 23,30 Haberler, 
23,50 Konferans, 24 Haberler, 1 Gece konse
ri (plak). 

686 Kbz. BELGRA T 437 m« 
21 Kuartet konseri, 21,30 Muhtelif ,arkı

lar 22 Keman konseri, 22,30 Radyo orkestra
•• '23 Haberler, 23,10 Popüler farkılar Or
k;straaı refakatile, 23,45 Dana pli.kları. 

3 Ağustos Cuma 
223 Kh<. V ARŞOV A, 1315 m. 
20,15: Plak. (Salon musikisi .• ) 20,50: Spor 

yesaire, 21,12: Senfonik konser (stüdyodan. 
22: Haberler. 22,10: Haberler. 22,.20: Stüdyo 
konserinin deyamı. 3: Föyton. 23,15: Dana mu· 
siki si. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m 
13 • 15 Haberler. 19: Raa.atbane haberleri, 

19,05: Karı11k konser. 20: Konferans. 20,15: 
Radyo orkestrası. 21: Konferans. 21,15: Oda 
ınu•ikiaı konseri. 21 ,45: M1aahahe. 22: Haber
ler. 23,ZO: Kah.•ehane musikisi. 

230 Kbz. LOKSEMBURG, 1304 m. 
Hol~nda aü•areai: 21, Haberler. 21.20: Pli.k. 

22: Piyt.no konseri. 22,35: Hille konseri. 22,50 
Senfonik halk konseri. 3,30: Dana pli.klan. 

Kh•. PRAG, 470 m 
18,4(1: Prag. 18,50: Haberler. 18,55: Musa

habe. 19,0S: Fl&k. - Musahabe. 19,20: Alman· 
ca ue,rl)'CLt. 19,55: Haberler. 20,10: Saksofon 
solo 20,30· Opera pli.kları. 22: aHberJer. 23,15 
PIAk. 23,45: Rusça haberler. 

Kh•. BRONO, 325 m. 
18,45: Pli.k - Musahabe. 19,10: Pli.k. 19,30 

Almancft ne1ri7aL 19,55: Pra•· 20.20: sr;;ı;; 
nıunn f'ıı.erJerinden musiki. 20,45: Pras. ' ı 
Te~~annili konser. 22,30: Plö.k. 23= Pra&'· 

Kbz. BRATlSLAVA, ~81 ~' Macarca net· 
ıS 50· Plik - Spor. • · ı d · · · 20 10• Taeanni opera ar an. 

riyat. 19.SS: Pr_aır. 'M.usa.babe. 20,45: Praır. 
piyann refakatıle. -
.,J 45· Macarca haberler. 
~ • h. MORA VSKA • OSTRA VA, 296 m. 
~ :Ô: Praı. 19,20: Almanca net1"iyat. 19,SS 

Pra~ 2o,20: Brüno. 20,45: Pras. 
54S l<h• BUDAPEŞTE 550 m. 
21: Uç l·İrer perdelik köylü. temsili. 23: 

R1ı.jter idaresinde opera orkestrası. 24: Dana 
uıu•ikisi. 

191 Khz. Deutachlandsender. 1571 ın. 
21 115: 14Lüderit:z • Bucht., isimli t~msil. 

21,45: Dana. 23,: ajyaai haberler. 23,15: Haber
ler. 24: Aans musikisi. 

904 Khz. HAMllURG, 332 m, 
2.l.45: Neteli hafif musiki. 22,15: Senfonik 

karı .. t.ıl". (Max v. Schillinga). 23: aHberler. 
23,20: Mı..aikili. program arası 24: K, Hamau.n 
un eaf'rlerinden tiyatro sahneleri, 

175 Khz.. MOSKOVA, 1714 m. 
19,30: Musahabe. - Oı-keatra konseri. 21: 

Ed~biyat. - Musiki ve ta.aannili netriyat. 22: 
Ecnubi dillerde musahabe .. 

832 K.h1. MOSKOVA ( ataJin) 360 m •..• 
19,30: Senfonik konser. 22: Daua muaılnaı 

Çeli rtidyoları wııwn müılürü Dr. 
Ladülav Soarek 

Prağ radyo orkestraa oe spl/ıer.i 
Mel. T omanoıva 

Prağ radyosu o&stra ,en Mr.. 
Jirak 

Procramlanru dercettiiimb Çek merkez~ 
!erinin en kuYYetliai olan Pras rad,-o idare 
heyeti •• stüdyosuna ait resimlet'\, 

592 Khz. ViYANA 507 m.ı 
20.55 Anton D...ora.k'ın e~ria.dea 7a1h 

sa-:r:lar ~aeri, 23,30 Son haberler. 23,50 
Konserıa devamı, 24,30 O.na musikisi, 

686 Kbz. BELGRAT 437 .,_, 
21 Zal'rep'ten nakil, 23 Haberler •• aaat 

a,-arr, 23,10 Daaa plikları, 23.SO Kahnbane 
muaikiıi. 

4 Ağustos Cumartesi 
223 Khz. V ARŞOVA, 1345 m. 
18,25: Tıo..sannili caz musikiıi. 18,50: Pla1ıi. 

- M .. ab..be. 20,15, Plü. - Spor 21: Cho· 
pini·ı «"•erlerinden mürekkep pi7ano konaeriı 
21,30: Burrarca konferans. 21,40! T aıanni 
22: Muhtelif. 22,12: Tasannili orke.tra kon-
seri. - Musahabe. 3,10: Pozll&l\dan .a.lıı:len 
mu.arili "\'e •Özlii neıri7at. - Musahabe. 24,05ı 
D•n• ıııu•il,r.iai. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Gündüz neıri,..atı: 19: Mu .. habe.. 

19,0S: Radyo orkeatr .. L 19,30: Salzburs miİ· 
samerlereinden birincisi: Brüno Waltarin ida .. 
resinde "e Ricbard Vasnerin eserlereindea 
"Tristan •e lsolde., operasını nakil. 23: Ha
bf.rler. 23,30: Kah•ehane musikisi. 

230 Kh LUKSEMBURG, 1304 m. 
Fransız. •Ü•areai. 20.35: Plak.. 21: Hab .. Jer .. 

21,20: Franuz musikisi. 2Z: Muhtelif. 22,051 
Viyolonsel konseri. 2,45: Senfonik pli.k kon• 
seri. 3,45: Da.nı pli.klan. 

Kbz. PRAG, 470 m. 
18,45: Plik. - Haberler. 18,55: Plak. 19: 

Amele netrjyab 19,10: Pli.k. Amele n8'riyab.. 
19,55: Almanca lıaherler. - Muaahabe. 20, 

10 Brüao. 20,45: Musahabe. 21: "A La Ste AQ 
ne., isimli üç perdelik ope..et. 23,15: Plak. 
23,30: M· Oatrava. 

Khz:. BRONO, 325 m. 
18,45: Almanca netriyat. 19,20: Plak. 19,45 

Amele nf!!rİyatı. 19,55: Praı. 20,10: Popüler 
armo1tik konaeri. 20,45: Pras. 23,30: M-Oatra<f 
~L 

Khx. BRATISLAVA, 298 m. 
18,50: Plik, - Musahabe. 19,10: Haberler-.. 

19,15: Macarca neıriyat. 19,56: Prae. 20,10: 
Brüno. 20,45: Flim. 21: Pra~. ~,t:S: Ma~rca 
haberler. 23,30: Siıan muaıkıaı. Ye popüler 
alav tarluları .• 

Khz. MORAVSKA: OSTRAVA, 269 m. 
18,40: Slavca neınyat. 18.SS: Haberler. 

19,05: Amele neıriyatı. 19,15:. Akordeon solo 
19,30: Pi7aoo - keman konaen. 19,55: Pra&'• 

20 10: Brüno. 20,45: Pras. 23,30: Radyo, 
film. 'taeanni Ye bir radyo akeçi. 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
21,30: Polidor - Brunawick pli.kları. 22,15: 

Haberler. 22,40: Rieo aiıan ta.lamı. 23,15: Ti .. 
bor Polra.r idaresinde aiıan takımı. 

191 Khz. Deutschlandsender 1571 m. 
21,10: Orkestra konseri. 21,55: Musahabe. 

23: aHberler. 23,45: Deniz haberleri. 24ı Dana 
ınuaikisi. 

904 Khz. Hambur 332 m 
20.~0: "Störfiacber isimli temsid. 21: aHberler • 
21,10~ Kuartet solist konseri. 23,20: No,eli 
ntusilu. 24 Dana musikisi. 

175 Khz. MOSKOVA, 1714 m 
19,30: Musahabe - Triyo takımı tarafından 

popüler Rus musikisi. 21: Pli.k. vİ7olonael 
solo, a:itar solo, taıanni.) 22: Ecnebi dillerle 
nrtriy.&t. 

832 Kh•. MOSKOV A, (Stalin) 360 m 
l 7,30: Musahabe. 18: Çocuk netriyabl9: E-

deLiyal. 20: oKro ve solist konaf'ri. Z2;. Dana 
JUU&i.k.İ,İ, 

592 Kh•. ViYANA 507 m.< 
21 15 Ay üzerindeki kı:r: isimli Stiıler'in 

opcr~tl, 23,30 Haberler, 23,50 Halk triosu ta• 
rafından Viyana musikisi, 24,50 Bando mu• 
zika. 

686 Kbz. BELGRAT 437 m., 
21,10 Rad70 orkestrası, 22 Orkestra refa

katile popüler tarkılar, 22,30 Hab•rler, 22,45 
Bir operet temsiliui nakil. 



6 MiLLiYET ÇARŞAf:1B.h. 25 TEMMUZ 1934 

SPOR 

Deniz faaliyetleri Deniz yolları 
iŞLETMESi 

İstanbul Kumandanlığı sa tmalma komisyonu ilanları 

Edremit Askeri Satmalma 1 ka Satmalma Komisyonuna 
Komisyonundan: müracaatları. (3076) (3932) 

Edremit ve civardaki lat'a· 4271 

27-7-934 cuma gÜnÜ latanbul mm 
takaaı ikinci teıvlk kürek müıabaka
lan Anadolubiaarı önünde icra edile
cektir. Müsabakalara saat 10 da baı· 
!anacaktır. Kulüplerin prue:ramlarda 
gösterilen saatlerde hakem duba11 ya 
nmda hazır bulunmalan tebliğ olu • 

1 

Acenteleri : Karaköy Köprübıı.11 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

I• Han. Tel 22740 ~--i tın 934 senesi ihtiyacı için • • • 
100,000 kilo' sığır eti kapalı Fırka Kıt'atmm ihtiyacı i-

nur. 
• • • 

1 - 20-7-934 tarihinde iera edilen 
yÜzme müsabakalannda 200 metre 
kurbağalamada Beyk02dan Sadi Be · 
yin kırdığı rekor sehven Türkiye gös
terilmişti. Bu derece Türkiye değil, 1 
htanb.ıl rekorudur. 

2 - AJ'1'ı gün 1500 metre eet"beıt 
yü.zmede Beykozdan Saffan Beyin kır ! 
dığı Türkiye rekorundan sonra ikin
ci seride müsabaka harici yüzen Ka. 1 
nmıüraelden 1haaıt Beyin 25,22,4 
dakikalık derecesi de tekrar kınlan 
Türkiye rekorudur. 
Raayaya gidecek •porcrı&ın Jauet 

Halkevleri Spor Şubeairrdcn: 1 
25 Temmuz Perteınbe günü Rus· 

yaya gidecek sporcul&nll 25 Temmuz 
1 ÇaJ'lll)Dba günü saat on iki buçukta 

fırka merkezine behemahal gelmele
ri lüzumu teblii olunur. 

-

Pehlivanları davet 
H.imayeietfal cemiyetinin Erenköy 

fQlıeıince Ağuıtosuu on yedinci cuma 
günü Erenköyünde iıt114Yon civarında 
fakir ve yetim çocuklar menfaatine 
büyük bir pehlivan gÜrf!§İ yapbrıla· 

caktır. 
En büyük pehlivanlar dant edil

mekte ve lizrmgelen tertibat alınmak 
tadır 

1 Askeri Tebliğler 1 
Fatih Askerlik tubeaine müracaat 

la hesap memurluğuua talip olanla • 
nn 1 Fırka karargihmda kabul imti
hanları icra edileceğinden J.VJll-934 
tarihinde fırka karargilmıda bulun • 
malan ilan olunur. 

YENi NEŞRiYAT 

Holivut 
Holivut'uu 25 Temmuz niiıhaaı 

gÜzel resimler ve en son ainema ha
berlerile intiıar etmittir• 

T epebaşı Belediye bahçesinde 

1
111!1 lf l llfll' / ;~~~i~~ 

m
ll l / / AÖA'L~~de 

111 l ,, REVUSU 
• Yazan Ekrem Reşit 

. il il lJI . ' Beotele~:~tCemal 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 

4475 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 25 Tem
muz ÇARŞAMBA 19 da Sir
keci nhtrrrundan lcalkacakbr. 

(4081) 4469 

Trabzon Sür' at 
yolu 

KARADENiZ vapuru 26 
Temmuz PERSEMBE 20 de 
Galata rıhtımından kalkacak. 
Gidi9te lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa'
ya. Dönütte bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Polatlıane'ye uğra
yacaktır. (4139) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 26 Temmuz 
PERSEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımında nkalkacaktrr. (4140) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Tüfek hazineıindeki fiıek bağlarına 

sürme tertibatına ait iılahat" hakkındaki 
ihtira için bir berat talebi zımnında ls
tanbul viliyetine takdiin edilmit olan 22 
Temmuz 1930 ve 14411 evrak numara· 
h istidanın ihtiva ettiği hukuk bu kere 
başkasına devir veyahut icara verilmesi 
tleklif edihnekte olmakla bu huıu&ta faz
la maliimat edinmek isteyen zevatın fa. 
tanbul' da Bahçekapu' da Tat hanında 

4348 numaralı idarehaneye müracaat ey .. 
lemeleri ilin olunur. (1365) 

Adapazarı 
Belediyesinden: 
1- Adapazarı BelecJ"yesi için 

150 milimetre kutrunda ve 25 at
mosfer tazyika mütehammil 1300 
metre pik boru, 6 adet dirsek, 2 

adet anahtarlı vana kapalı zarf u
suliyle 18-7.S34 den 8-8-934 tari

hine kadar eksiltmeye konulmtıt-
tur. 

2 -Talipler 500 liralık mute
ber banka mektubu ile beraber tek-
lifnamelerini mezkur tarihe ka
dar Belediyeye bildirmelidir. 

3 - ihale 8-8-934 ça11&nıba 
günü saat 16,30 da yapılacktır. 

Galataaarayclıı Karızük eczabaneai 
karıısmda Sahne ıokağmda 3 numa

ralı apartnnanda 1 numara. 

4 - Uhdesine ihale edilecek 
1 olan müteahhidin boruları Ada--------•3831 ... 

SAT1LIK ECZANE 
lat.anbulda, iılek bir yerde satılık 

bir eczane isteyenlerin latanbulda ec• 
za taciri Siza ve Benbaaat Efendile -
re müracaat etmeleri. (1355) 

lıtanbul Altıncı lcraamdan: Bey· 
oğluuda Sıraserrilerde 126 numara • 
da mukim iken ikametgahı meçhul 
olan Buna sabık Oomanh Banka11 
Müdürü Vizental Efendiye. 

Hacı Resul zade Melunet Efendiye 
6-11-933 tarihli oenctle borcunuz olan 3'Y.I 
liranın tahıili için dairemize açılan ta• 
kip talebi üzerine nanunıza çıkanlan 

ödeme emri ikametgahmızm meçhul 
olmasından hila tebliğ iade edildiği 
mübaıirin verdiği meşrubattan anlatıl 
mrı ve bir ay müdde~le ilanen tebli · 
gat icraaına karar verilmiıtir. Tarihi 
ilindan itibaren borcum.uzu ödeme .. 
n!z ve icra kanununun 60 mcı mad • 
desi 1, 2 ve 3 ve 4 üncü maddelerin· 
de kayıt dairesinde hareket ederek 
itirazatınızı 6 ıncı icranın 934-1506 
numaralı dosyasına bildirmediğiniz • 
de cebri icraya devam olunacağı ve 
ödeme emri makamına kainı olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. ( 1362) 

Kadıköy ikinci Sulh H~~u~ H~kim 
Jiğinden: Kadıköyünde Hunkar ıma· 
mında Fıstıklı sokağında 49 No. ~u 
hanede mukim iken vefat eden Sela• 
mi zade Mustafa Bey oğlu Ali Paıa· 
nın alacaklı ve borçlularının K. M. 
nin 560 ıncı maddeai mucibince bir ay 
zarfında müracaat etmeleri ve alaca
ğını vaktinde yazdırmayan alacaklı · 
]ar miraaçıyı ne ıahıan ve ne de tere
keye izafeten takip edemiyecekleri 
ilan olunur. (135S) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Hasaaı müaademeli tapa" haldon

daki ihtira için i&tih&al edilmiı olan 25 
Mayiı 1931 tarih ve 1221 numaralı ih· 

tira beratının ihtiva ettii[i hukuk bu 
kere başkasına devir veyahut icara ve
rilmesi tleklif edilmekte olmakla bu hu· 
susta fazla malümat edinmek iıteyen 

zevatın htanbul'da, Bahçekapu'da Taş 
hanında 43.4S numaralı idarehaneye 
müracaat eylemeleri ilan olunur. (1234) 

4337 

pazarı istasyonunda teslim etme
si tarttır. 

S - Fenni ve tediye tartname
aini öğrenmek anu edenlerin ha
zırlanmıt olan tartnaıneyi Beledi
yeden isteyebilecekleri ilan olu
nur. (4043) 

4393 

Devredilecek ihtira beratı 
" Fi,ek bağlanna ait iılahat " hak

kındaki ihtira için bir berat talebi zım· 
nmda lstanbul vilayetine takdim edil
miı olan 22 Temmuz 1930 tarih ve 
14410 evrak numaralı müracaat üzerin
ddri hukuk bu kere ba,kaıına devir ve· 
yahut icara verilmesi teklif edilmekte 
olmakla bu hususla fazla malümat e
dinmek isteyen zevatın latanbul'da, 
Bahçekapu'da, Tat hanında 43-48 numa• 
ra1ı idarehaneye müracaat eylemeleri İ· 
lin olunur. (1364) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Menbol kapakları ve bunlann mÜ· 

maaili ve bunlara müteallik iılihat " 
haklnndaki ihtira için istihsal edilmiş o
lan 26 Teşrinevel 1929 tarih ve 1538 
numaralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere bqka&ına devir veyahut 
icara verilmesi teklif edilmekte olmakla 
bu hususta !azla malümat edinmek is
teyen zevatın lstanbul'da, Babçdcapu
da Ta§ haıunda 43 • 48 numaralardaki 
idarehaneye müracaat eylemeleri ilan o
lunur. (1366) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Mibaniki tavik tertibatı " baklan· 

claki ihtira için iıtihaal edilmit olan 6 

Haziran 1932 tarih ve 1668 numaralı 

ihtira ben.tının ihtiva ettiği hukuk bu 
kere bafkuına devir •eyabui! icara ve
rilmesi teklif edilmekte olmakla bu hu
ıusta fazla mallmat edinmek İlteyen 

zevatın latanbul'da Bahçe Kapuda Taş 
hanında 43-48 numaralı idarehaneye mü
racaat eylemeleri ilin olunur. ( 1235) 

4338 

zarf usuliyle satın alınacaktır. çin 11.6,000 kilo Sığır eti ve 
Evsaf ve şeraitini öğrenmek 19,000 kilo koyun eti kapalı 
isteyenler her gün ve talip zarfla münakasaya konmuş
oJanlarm ihale günü olan tur. İhalesi 5-8-934 Pazar 

ı 28-7-934 cumartesi gÜnÜ saat günü saat 15,30 dadır. Talip-
15 te Edremit Askeri Alım lerin şartnameyi görmek ü-

. Satım komisyonuna müra zere her gÜn ve münakasaya 
caatları ilan olunur. (3066) İştirak için de o gÜn ve vaktin· 

! (3577) 3962 den evvel teklif ve teminat 
* • * mektuplarile Fındıklıda İs

1 

Balıkesir Askeri Satmal
m8. Komisyonundan : 

Balıkesir kıtaatı ihtiyacı i-
çin 100,000 kilo sığır eti ve 
20,000 kilo Sade yağı kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 11-8-934 Cumar
tesi giinü saat 10 dadır. Ta
liplerin şartnameyi görmek ü-

' i zere her gün ve münakasaya 
iştirak için de o gÜn ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Balıkesir Aske
ri Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (3073) (3753) 

4138 
* * * 

Fırka kıt'aları ihtiyacı i
çin 18,000 kilo Sade yağı ka
palı zarfla münakasaya kon· 
muştur. ihalesi 31-7-934 sa
lı günü saat 14,30 dadır. Ta
liplerin nümune ve şartname
yi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel tek
lif ve teminat mektuplariyle 
Fındıklıda İstanbul Kuman 
danlığı Satmalma komisyonu
na müracaatları. (9) 

(3903) 4235 
* . .. 

Selimiyede 33 Fırka ihti
yacı için 36,000 kilo patlıcan 
36,000 kilo fasulya, 6,000 
kilo Bamya, 12,000 kilo Do
mates kapalı zarfla münakasa 
ya konmuştur , ihalesi 
31-7-934 salı günü saat 15 te
dir. Taliplerin tnameyi 
görmek üzere her giUı ve mü
nakasaya iştirak için de o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektup1ariyle Fın .. 
dıklıda lstar..hul Kumandan
lığı Satmalma Komisyonuna 
müra1..aatları. (10) (3904) 

4236 
* * * 

Istanbul Kumandanlığına 
bağlı kıt'alarm ihtiyacı için 
29,000 kilo patlıcan, 291000 
kiol fasulya, 6,300 kilo ham· 
ya ve 8,100 kilo Domates ka· 
palı zarfla. münakasaya kon· 
muştur. Iha fesi 31·7 -934 sa
h günü saat 16 dadır Talip
lerin şartnameyi görmek Ü· 
zere her gün ve münakasaya 
iştir.ak İçin de o gün ve vak
tinden evvel teklif ve teminat 
ınektuplariyle Fmdıkhda İs
tanbul Kumandanlığı Satm
alma komisyonuna müracaat· 
lan .(12) (3906) 

4237 
* • * 

Fırkıı. Kıt'aalrmın ihtiya· 
<'I İçin 22,382 kilo patlıcan, 
22,382 kilo fasulya, 2,232 
kilo bamya, 9, 734 kilo Do
ınates kapalı zarfla münaka· 
saya konmuştur . İhalesi 
31-7-934 salı günü saat 16,30 
dadır. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak için de o 
gün vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplariyle Fın· 
dıklıda İstanbul Kumandan· 
lığı Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (13) (3907) 

4238 * • • 
İzmit Fırka Satınalma Ko

misyonundan: 
Fırkanın Merkez Tuzla ve Bo
ludaki kıt'atm altı aylık ihtiya
cı olan ( 452, 700) kilo Un ka
palı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. ihalesi 28. 7. 934 
Cumartesi günü saat 14 tedir. 
isteklilerin şartnameyi gör • 
mek Üzere her gÜn ve müna • 
kasaya iştirak edeceklerin de 
tayin edilen vakitte lzmit Fır-

tanbul Kumandanlığı Satm
alm"a Komisyonuna müraca-
atları. "11,, (3905) 

4386 
• • 

İstanbul Kumandanlığı 
Kıt'at ve müessesatı için 30 a
det yazı masası pazarlıkla 
alınacaktır. ihalesi 26-7-934 
Perşembe günü saat 14 te
dir. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa iştirak için de o gün 
ve vaktinde Fındıklıda lstan
bul Kumandanlığı Satmal
m3 komisyonuna müracaatla
n. (18) (4132) 

• • • 
Kumandanlığa bağlı müs

tekil kıt'at ve müessesatm ih
tiyacı için 10,000 kilo kuru 
fasulya Dazarlıkla satın alma· 
caktır. İhalesi 25-7-934 çar
şamba günü saat 14,30 dadır. 
Taliplerin o gün ve vaktinde 
F mdıklıda İstanbul Kuman
danbğı SatmalmB. Komisyonu 
na rrıüracaatları. (17) (4133) 

• • • 
1. Fırka lat'alardım ihtiya

cı için 18,000 kilo kuru soğan 
geçen ihalede verilen fiat pa
halı görüldüğünden tekrar pa
zarlığı 26-7 -934 perşembe 
günü saat 14,30 dadır. Talip
lerin o gün ve vaktinde Fın
dıklıda İstanbul Kumandanlı 
ğı Satınalma Komisyonuna 
r.ıiiracnatları. (19) (4135) 

• • • 
Fırka lataatı ihtiyacı için 

kapalı zarf usulile mübayaa 
ed'.leceği 20-7 -934 tarihinde 
M"lliyet ve Yakıt ga:ıetelerin
de ilan edilen 84,000 kilo sı
ğır eti ve 12.000 kilo koyun 
eti :;ehven 116.000 kilo sığır 
eti ve 19.000 kilo koyun eti o
larak yazılmıştı. Alınacak o
lan miktar 84.000 kilo sığır e
ti ve 12.000 ki!o koyun eti ol
duğu tashihen ilan olunur. 
(4134) 

r-t:tanbul Harici Askeri 
L_ Kıtaat il~nları. 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
Eskişehir Tayyare Alayında 
üç adet au deposu inşası kapa
lı zarfla münakasaya konul
muştur. Şartnamelerini gör
mek isteyenlerin her gün öğ
leden sonra ve münakasaya 
iştirak edeceklerin 11-8-934 
cumartesi günü saat 10,5 da 
teminatlarile birlikte M. M. 
V. Sa. AI. Ko. Rs. müracaat 
ları. (4) (3995) 

4324 
• • • 

1 
1 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
Eskişehir Hava Mektebinde 
nazari bir dershane inşası ka
palı zarfla münakasaya konul
muştur .• Şartnameleri gör
mek isteyenlerin her gün öğ
leden sonra ve münakasaya 
İştirak edeceklerin 12-8-934 
pazar günü saat 10,5 da temi· 
natlarile birlikte M. M. Ve. 
Sa. AI. Ko na müracaatfarı 

(5) (3996) 4325 
* ... 

Çorludaki kıt'a ve müesse
seler İçin 5000 kilo kabak, 
5000 kilo taze fasulya, 5000 
kilo patlıcan, 1500 kilo Bam
ya, 4000 kilo domates, l 000 
kilo yeşil biber 26-7 -934 per
şembe günü saat 14 de pazar
lığı yapılacaktır. Taliplerin 
Çorluda Üçüncü Kolordu Sa
tın Alma Komisyonuna mü
racaatları. (9) (4147) 

ŞARK DEMlRYOLLARI 
EDiRNE iÇiN TENEZZOH TRENi . 1; 

Şark Demiryolları idareıi tarafından aıağıdaki vakıtnameye tevfıkan. ı.rM 
zun 27 inci cuma günü latan bul ile Ecli rne arasında bir tenezzüh ttenı 
clilmi §tir. 

Huıuıi tenezzüh treni 
latanbul Kalkıt 8,00 Çerkesköy Kalkıı 
Kumkapı ,, 8,07 Çorlu .. 
Samatya " 8, 13 Muratli ,, 
Yedikule " 8,17 Seyitler .. 
Bakırköy " 8,.25 Lüleburgu .. 
Y eıilköy ,, 8,33 Alpullu ,. 
K.. Çekmece ,. 8,41 Pehlivanköy " 
lspartakule ., 9,13 Uzunköprü ,. 
Hadunköy ,, 9,38 Pityon ,, 
Çatalca ,, 10,01 Edime ., 
Kabakça ,, 10,26 Edirne tehir V anı 
Sinekli ,, 11,07 

ıı,411 
ızOll 

g;: 
l~ 
13.'" 
)4,13 

l~ 
)4,or: 

1~ 
16.'"' 

){"""' Bu trende her sınıftan araba ile Be ynelınilel Yataklı Vagonlar 
tarafından tahsis edilen tenzilatlı bir büfe vagonu vardır. aıdo' 

Bu tenezzüh treninin tahriki münas ebetile hattın bütün istuyonl 
1
,; 

culara Edime için gidiı ve ııeliı olarak aşağıda gösterilen fevkalade 
biletler verilecektir. ~ 

latanbul, Kwnkapı, Samatya, Yedik ule, Balm~öy, Y etilköy, ){. f, 
Jspartakule, Hadımköy, Çatalca, Kabakça, Sinekli' den Edirne için gidil •• L 

1 inci mevki 8,- Lira D 
il inci mevki 6,- ,, le 

il 1 üncü ,. 4,- ,, ,IJL 
Çerkeaköy, Çorlu, Muratlı Seyitler, L üleburgaz'dan Edirneye gidiı •• n 

1 inci mevki 6,- Lira 
il inci mevki 4,50 ,, 

111 üncü ,, 3,- " 
Kırldareli, Tafaiıl, Kavaklı, Babaeski, Alpullu, 

den gidit ve gelit : 
1 İnci mevki 4,- Lira 

11 inci mevki 3,- ,, 
111 üncü ,, 2,- ,, t 

Yukarda gösterilen iıbu fiatlar gidit ve geliş ücretlerile biiu"'""ı"' 
gileri ihtiva etmekı'e olup büyük yaşta olanlarla dört Yatından yukarı 
baıldmıda tatbik edilecektir. 

4 Yll§ından aşağı olan çocuklar meccanen seyahat edeceklerdir. 
Bu biletler, kayde tabi bagajlann na kliyatma, hak bahıetmezler. . ,/!. 
Tenezzüh biletleri, ancak azimetle, vakıtnameai yukarda gösterilııııl 

susi !ren için ve avdetle ioe, Simplon- Şark sür'at lükı treni hariç ol~ t 
2 Ağuıtos perıembc günü sabahı 107 numaralı trene kadar, biluJ11 
)ere muteberdir. ,,) 

Tenezzüh biletleri şimdiden Şark D emiryollan istasyonlarının giıelet"" 
maktadır. ...Jd 

Hususi trendeki yerler mahdut olduğundan alakadarlann tenezzüh Jııl". 
önceden alma]an tavsiye olunur. 

MUDIRJ'Yf.1' , 
Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

• 

Sümer Bank hesabına Avrupa'ya, bilmüsab. 
makine, Kimya, Demir ve Mensucat Sanayi müheııdi 
liği tahsil için (10) talebe gönderilecektir. Müsabıı.lı' 
ya aşağıda yazılı şartları haiz olanlar iştirak edebilir· 

• 

1 - Türk olmak. 2 sini- 18 ila 25 aras·nvı• ..ı 

olmak. 3 - Askerlik vaziyeti muntazam bul~ 
4-Tam sıhhatli olmak. 5- Bir Türk Lisesiniıı, 
üç sene zarfında çok iyi derecede bakaloryasını al 
bulunmak. 6 - Bankaca istenecek kefaleti verebilıtl , 
7 - Kendi nam ve hesabına Avrupa'da tahsil etrıı~ 
mali vaziyeti müsait olmamak. " 

Müsabakaya Lise mezunlarından başka Darül, 
nun Makine ve Kimya şubesi müdavimleri de işti 
edebileceği gibi mezkUr mektebin son iiç sene zarfııı 
ki mezunları da ayrı bir müsabaka imtihanına tabi . 
tulmak suretile Avrupa'ya ikmali tahsile gönderileJıl 
lirler. 

Taliplerin yukarıda yazılı şartları haiz olduklar V 
mübeyyin talepnamelerle Ankara'da Sümer Bank . 
mumi Müdürlü~ Y. M. servisine müracaat eylemel 

(4127) 

~---------ı·----------__.r 
Nafıa Vekaletinden: 

Derincede teslim şartile 12 adet travers arabası 
lıkla mubayaa edilecektir. 

Pazarlık 1 Ağustos 934 tarihine müsadif çarşambl 
nü saat 15 te Nafıa Vekaleti Müsteşarlık Makarrund• J, 
pılacaktır. ııf 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesi,/ 
150 liralık teminat mektubunu hamilen ayru gÜn ve 
Komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu hususta şartnameleri Vekalet Malzeme 
dürlüğünden tedarik edebilirler. (4059) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonunda~ 

18,000 kilo Beyaz Ustübü : Kapalı zarfla münakasafl' L 
Ağustos 934 Perşembe saat 
18,000 kilo Elvan Ustübü : 10,30 da. 

Deniz Levazım Depoları ihtiyacı için yukarda ci~ 
miktarı yazılı iki kalem malzeme 16 Ağustos 934 Per ~ 
giinü saat 10,30 da kapalı zarf usulile satın alınacaktır· 
namesını görmek isteyenlerin her gÜn münakasaya 
ceklerin de usul\% dairesinde kapatılmış teminat ve 
mektuplariyle Kasımpaşada kain komisyona müracaatl 

Beyoğlu Tapu Başmemurluğundan: Bey 
oğlunda F eriköy birinci kısım mahal
lesinde Ok meydanı sokağında yeni 
39 No.lu bir bap hane Bahriye yüzba 
tılarından Recep Efendinin uhdeain • 
de iken 332 de vefatile bu kere varisi 
llııırimesi Ayşe H.intikal muamelesinin ic-
rası içıin idareye müracaat ebnit iae 
de Tapuda kaydı olmadığmdan aeDE't 
siz tasarrufat ahkiımına tevfikan mu 
amelesi yapılacağından iıhu mahal hak-
kında tasarruf iddia11nda bulunanlar 
vana vesaiki taaarrufiyelerile birlik-

te tarihi ilandan on beı güne kadar 
934 . 2566 No. ile Sultanahmeıte ta
pu dairesinde Beyoğlu tapu ba~me • 
murluğuna müracaattan ilin olunur. 

(1357) 

. . (4 

-İstanbul Levazım A 
liği Satın Alma Konıİ' 

Ilanlan 

Istanbul Levazım ' 
ğine bagb kıt'at için .. 
ton Lavamarin kömÜ~ 
müteahhide verilebileeel 
bi işbu miktar ayrı ayrı 
lere verilebilmek için ii~ 
ba ayrıldığından 19..S' 

llPl"'<ll 

Pazar gÜnÜ saat 14 de 
zarfla alınacaktır. Şar -:.'ıJ 
sini göreceklerin her i"', 
talipl~rin belli saatteıı ; 
tekliflerini T ophanedr 
yona \"erme!eri. ( 1,. 
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r" işte: Aradığınız ve beyenaceginiz tıraş bıçag;, Senelerdenberi bütün dünyada şöhret ' 
ıeıli f şte· Kem ar . b kazanmıt olan: 

• ı memnunıyetle kullanacağınız tıraf bıçağı, ~ 
.ıo işte· Zevk · ~ 
•08 • ve neşe ı!e tıraş olacağınız tıras bıçağı, • .,. 
3S işte· c·ıd· · · _. 
S3 • 

1 ınızm taravetini muhafaza edecek tıra, bıçağı, IP<O Tt<tı:"IR. iPiL b. w Tıraş bıçakları, emsalsiıı cinı ve mükemmeliyeti itibarile 

~ işte• Tıraş ki 1 JRA7lU\l...U.:ı({)}R. ]BJLA.IDll"QJEll herkes tarafından tercihan lı:ullanılmaktadır. • mera ı rının kullandıgvı tıra~ bıçag-ı 
~ r ' Yalnız markasına dikkat ediniz. 
~ ANKARA ut d POKER tırat bıçağını tecrübe edenler, arbk başka nıarka bıçık kullanamaz. Umumi Gepo ve satış maha!li: İSTANBUL - TAHTAKALE No. 10 _ 
,r!l ,, •s Ppo•u SARK PAZARI SOFU ZADE MEHMET EMlN - IZMIR s<1ts depo"1: ÖDEMİSLf HÜSr.'.YİN HÜSNÜ RF.Y MAGAZASIDIR - SAMSUN utıs d·oosu: DURSUN E:,,REF SIRK.F'.Tf_, 

; lstanbul C. Müddei- . lsta~bu 
~~ lstanbul ve Uskü um~miliğiµden: 

Ziraat Bankasından: 
lıayaa edilecek 525 8~r ~apı.~hane ve tevkifhaneleri için mu-

~ apa]ı zarf usul'I ' kilo Ekmeğin 22-7 -934 tarihinde 
hur etrnedi • · d e Y_apıln1ası mukarrer münakasası talip zu 

1 
a tevfikan!:: ehhlha!e kanunun 18 ci maddesinin C. fıkrası

~ Ağustos 934 ar a mubayaası kararlaşmış ve pazarlığın 
uhasehecili"" ~ar~amba gÜnü saat 14 de lstanbul Vilayeti 

elediyece katıı; e ı_crası tesbit edilmiştir. Şartnameye göre 
ve ~eher çifti 9~0 edilen evsafta birinci nevi ekmek alınacak 
teslırn edilecek kgraın olacaktır. Ekmekler soğuk olarak 

lf et edilen e~ek ~bul doktorların muvafakatile olac~~;hr. 
arkı rn\if ,.~· • .,e uç saat zarfında temin edilecek edilmezse 

ıJI. ilecektir. Büt .'. tarafından verilmek üzere hariçten temin e-
areket rnuka ul t~ahhüt sene si zarfında altı defa bu şekilde 

.,- t~afından ayde ~~un feshini ınuciptir her müessese doktoru 
·ti . ~ altı defa r ~ ulı ~efa ve telanil müesseseler tarafından 

rı •nı rnuciptir M e f rnış bulun ması kezalik mukavelenin fes
e rn~vcuttur·. p u ass~l ş~rt.n~e Adliye !--evazun Dairesin
~. guııü saat 14azarlıga ıştırak edeceklerın 1-8-934 çarşam
UteşekJciı k . de lstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinde 

_ onusyonu mahsusuna müracaatları ilan olunur. 
1 t (4105) 
1 

anbul Ziraat Mektebi Alım 
. . Istanb 1 z~atını komisyonundan: 

ı: ~~lıYacı ola: t ırk: Mektebinin Mayıs 935 gayesine kadar 
'f -8-934 tS:ib·e e~ m~vaddı ırıüşteile ve hayvan yemi 

.zere kaPalı ı~e mu~dıf salı günü saat 15 de ihale edilmek 
~ Şeraiti an~ar us~.le münakasaya konulmuştur. Taliple-

• ıJ: nde lstanb ~ak ı~ın her gün ve iştirak için de mezkıir 
ıı~ ebeci!iği nez:iu.~hlıf Mü_dürlüğü binasında Liseler Muha

(~Vakkateli t kJ·t Komısyona müracaatları ve teminatı 
~) e 1 zarflarmı mezkur saata kadar vermeleri. 

~ ~rklareli V aliligw inden: 
fıJ teli Keşıf bedeli ( 6520) · -
' l' l . · I>ereköy l lira 23 kuruştan ibaret Kırk-
d e e.~1 .arasında dö;~ unun 8 t-834 - 30+ 7 44 üncü kilomet-
t~ ırı. parçada (1936) metre tulindeki şose 
. 2 K , 

Jıl ·ki - ~g~i!~edeli (5881) lira 93 kuruştan ibaret Baba
~ ta ar.a~ında (7) unun 66 t 53 7 -- 78 1 375 inci kilometrele
L lllırı. Parçada (1560) metre tulindeki şose esas 

l eli 3 - Keşif bed li ( 
a ·Vize Yolu e 

54
8163) lira 80 kuruştan ibaret Kırk-

3llıda (16) nun t 765 - 69 j 997 inci kilometreleri 
Pal~ zarf usuliPİrçada (3133) metre tulindeki şose tamiri 

hliy - Miina~e ayr~, 8;Yrı rr.ünakasaya konmuştur. 
ala et Ve liyakati saya ıştırak edeceklerin bu gibi inşaatta 
§ ~~ Veyahut rn arı baş ~ühendislikçe kabul olunmuş ol

dair ~Zarfında b.u7avelenın İmzası tarihinden itibaren on 
soterden rnus ıdden m~muriyle teşriki mesai edeceklerine 

c tnad --?arflar :.Ü ak hır taahhütname vermeleri şarttır. 
6 desı rnucib. n_akasa ve müzayede kanununun onun 

ba ~.:--İşbu ta:~e ıhzc:r ed ilecektir. 

7 u saat on ·bata aıt ihaleler 15 Ağustos 934 çarşam
e oıı I - Bunlarda eş on altı ve on yedide yapılacaktır. 

keşif/Ktı buçukta ih 
1 
ma8;da aynı tarihte saat on beş buçuk 

Orta: ırkJarelj. v·a e edıJmek üzere (2455) lira 83 kuruş 
Yaklar ıze Yolunda ka · U küpd k"' .. ·· ·· ru8 k . tnın heto 1 ın s ere oprusunun 

iincü.kiİşıfli !(ırklar İ· oHarak inşası işile (1968) lira 93 
l tnir· 0 rnetreleri e ı - asköy yolunun 13 t 874 -14 334 
l reli 'ı)Y.rı'. a:vrı aç:kas~da ( 470) metre tulinde şose esas 

8 ~rnşı ncürneni ı:ıunakasaya konmuştur. ihaleleri Kırk 
, ek Ve artnaıne v n ke .Yapılacaktır. 

ı· hendis}"~~ suretlerini e I eşı~ameleriyle taahhüt senedini gör
ıgıne Veya Dai a ~ak ı~teyenlerin Kırklareli Baş Mü-

F.l\tt .. 1r rnı ncumene müracaatları lazımdır." 
= "" VE, , kap } E.YT AM BANKASI iLANLARI ] 

~· a ı Za fi 
ti a~~o. G Mevkii Ve r . a Satılık Arsa 

alata'da K nev'ı Teminat 
meraltı sokakrnanlteş mahallesinde Ke- 1110.
desinde eski 83 ve tr.aınvay cad-

\' k lu eski Vo:vvod vk Yeni 4 - 6 No. 
apalı u arıda Yazdı arsa hedr fkolu arsası. 

ılen bi zrrfla arttırmaya ko e ld~şin tesviye edilmek şartııe 
lUp}ariı ıh~ fukabilinde bir 1k:t' Uguııdan taliplerin Şubemiz
aat 0 ~ ır ıkte ihaleye m.. d~ Şartname alarak teklif mek

n a Bankamıza tevd"usal ıf 11-8-934 cumartesi günü . S 1 ey emeleri. (4129) 

ı, eydişehir Bel d. • d 
4~oo ~hriınize g t" ., e ıyesın en: 

~ .., ntetro 80 1\1 eMırıkuectek md.:nha suyu için lüzumu olan 
ı em · · run aki l"k b 

•• &<t& ırnuz 934 tarihind k l çe ı o ru ve teferrüatınm 

1
1
, ou tarihten 1•t;ba e apa .~zarfla yapılacak olan müna-

1 'a l ' ren on g ' ·· dd l ar1 ·ı- z a tafsilat lm k . · ' n ı:ıu et e temdit edi!miştir 
ı <ın l a ısteyenlerm B l •· · · 

f o unur. (4148) e eoıycmıze müracaat ' . · ~----

Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hisıes.l Emlak 

No. su 

Hisseye göre mu

hammen kıymell 
Sıra 

No. su 
1237 Beşiktaş Yenimahalle Hallaç "Nim kagir h;ıne 1/ 4 18 525 T.L. 
1238 Kadıköy Osmanağa Köseoğlu Ahş'\p hane 9/ 24 5 1219 ,, 
1239 Büyükdere ·Büyükdere Gülmez 3 / 16 1 470 ,, 
1240 ,, Büyükdere Cad. Arsa Tamamı 134 esl:i 500 ,, 
1241 Çengelk~y ÇengelkÖy Derebağı sokak BuI?Ün arsı 1 ıs 10 yeni, 1 eski 38 ,, 
1242 ,, ,, . ,, 1/ 8 12 yeni, 6 eski 200 ,, 
1243 ,, ,, .. 1 / 8 8 yeni,6 eski Mü. 50 ,, 
1244 Kadıköy- Osman~~a Söğütlü Çeşme Kagir dükkan üstü oda 9/ 24 117 1688 ,, 
1245 Beşiktaş Yenimahalle Ihlamur Karir hane 112 4 3000 " 
1246 Fener Seferikoz Hisaraltr Kagir dört dükkan Tamamı 70-80-82-84 2800 ,, 
1247 Balat Karabaş Ka .. abaş Köprübaşı Kigir hane . 112 . 32 .~50 . :•. 

Yukarıda yazılı gayrimenkullerden 1241 - 1242 - 1243 numaralıların ihale bedellen ve pey akçelen nakden ve digerlerının 
ihale bedelleri ve pey akçeleri nakden veya gayr imübadil bonosile ödenmek üzere satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 11-8-934 cu: 
martesi gÜnü saat on beştedir. Müzayedeye iştirak edeceklerin mezkıir gÜnde saat on dört buçuğa kadar pey akçelerı
ni yatırmaları lazundır. Senei haliye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir. Şartname Bankamız kapısına asılmıştır. 

4027 

İstanbul Ziraat Bankasından: 
Semti MahaUesi Sokağı Cinsi Hissesl Emlak Hiıseye ıröre muı 

bammen kıymeti 
Sıra 

No.su 
1227 
1228 

Kurnkapı 
Beşiktaş 

favaşi 
Sinan paşa 

Küçükdeniz 
1-lasfırm 

Kagir iki hane 1/ 2 117-119 3500 T.L. 
3330 " ,. iki dükkan 111 / 120 48 

üstünd~ odalar 
1229 
1230 
1231 
1232 

Burgazadası Burgazadası 
Fener Tevkii Cafer 
lçerenköy lçerenköy 
Büyükada Karanfil 

Çarşı Cad. Ahşap hane ve dükkan 
Murat molla tekkesiNim kaı;ir hane 

1/ 4 27-27/l 
1/ 2 35 

500 
750 
425 

" 
" 

Bostancıbaşı Arsa 3894 Metre murabbaı r amamı 54-51 eski 
2 / 24 6-4-2-42-40 " 1000 Cınar Cad. ve ka- Kagir hane ve dükkan ve 

kolsokak fırın ve ahır ve hanP 
1233 Üsküdar Yenimahalle Karamanlı Ah~p hane · 1/ 5 45 160 ,, 
1234 Kadıköy Rasimpaşa Piyasa Kagir ,, 4. 10 91 1600 ,, 
1235 Heybeliada Yalı Orta Ahşap ,, 3/8 8 150 " 
1236 Boyacıköy Soyacıköy Kanaki ,, . "· . 2/5 . .. 1 . ~O .. " 

yukarıda yazılı gayrimenkullerin yüzde yedi b?çuk pey akçelenle ih.~~-be dellerı nakde~ veya ~ayrımuba<f!l obnostl.e oden-
mek üzere mülkiyetleri satışa çıkarılmıştır. Ihalelerı 9-8-934 Perşembe gunu sa~t o~ beşt~ı~. Muz~yedeye .gırec~kle~?' m~z
kUr günde saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lazundır. Seneı baliye vergısıle beledıye resimlerı muşterıye 
aittir. Şartname Bankamız kapısına asılrnı tır. (3974) 

Y anş ve lslih Encümenindea;: 

At ·yarışları 
Veli Efendide koıu mahdllinde saat 15 te baılar. 

27/7/934 den itibaren alh hafta Cumal11rı devam e.fecektir. 
Zengin bahıimütterek - Hususi tren 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevki lnt'atı ihtiyacı için 18,000 
kilo sade yağı 4Ağustos 934 cu\nartesi günü saat 14,30 
da kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Taliplerin 
muayyen gün ve saatinde teminat mektuplariyle birlikte 
Hadnnköyünde Askeri Satmalma Komisyonuna müracaat-
ları. (3832) 4225 

Gayrimübadiller Takdiri 
kıymet Komisyonundan: 

26 Temmuz Perşembe 863 No.dan 927 No.ya kadar 
28 ,, Cumartesi 928 ,, 1035 ,, ,, 
29 ,, Pazar - 1036 ,, 1180 ,, ,, 

Alacakları mecmuu bin lirayı geçmiyen ve karar numara
lan yukarıda yazılı olan Gayri Mübadillerin binde 4,3 nisbe
tinde nakit istihkaklarını almak üzere hizalarında gösterilen 
tarihlerde Komisyona mürac.aat etmeleri. (4149) 

Bağ Müzayedesi 
Istanbul Ziraat Mektebi Alım 

Satım komisyonundan: 
Halkalıda kain İstanbul Ziraat Mektebinde 16 dönüm

den ibaret bağların üzümü 14-8-934 tarihine müsadif salı gü 
nü saat 15 te müzayede ile satılacağından taliplerin şerai
ti anlamak için her gün ve iştirak için de mezkUr günde 
100 lira teminatı muvakkata pfırasiyle birlikte İstanbul Maa
rif Müdürlüğü binasında liseler Muhasebeciliği nezdinde 
mütc~ekkil komisyona müracaatları. (4137) 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevki krt'aatı ihtiyacı için 180 ton 
ekmeklik un 4 Ağustos 934 T. Cumartesi günü kapalı zarf 
usulile saat 14 de münakasaya konmuştur. 

Taliplerin teminat mektuplarile birlikte Hadnnköyünde 
Askeri Satmalma Komisyonuna müracaatları. (3830) 

4223 

iktisat Vekaletinden: 
Olçüler ve ayar Müdürlüğüne birisi elektrik öbürü 

nıekanik ölçüleri mütehassısı iki fen müşaviri ve biirsi kim
ya öbürü elektrik diploma mühendisi, iki lahuratuvar mühen
disile Ankara, lstanbul, Samsun, Mersin ve Izmir'de çalıştı
rılmak üzere tenikum, Robert Kolej veya San'atlar mektep 
leri elektrik ve makina şubelerinden nıezun 15 ayar fen me 

muru ve Büro işleri için biv mümeyyiz alınacaktır. Ehli
yet imtihanları 31-7-1934 tarihinde Ankara'da Ölçüler ve 
Ayar Müdürlüğünde ve lstanbul'da nlçüler ve Ayar Baş 
Müfettişliğinde yapılacaktır. imtihan mevzularile taliple
rin en geç 28-7-934 akşamına kadar Ankara'da Olçüler ve 
Ayar Müdürlüğüne vermeleri veya . ~öndermeleri lazunge
len vesikalar baklanda Ankara'da Olçüler ve Ayar Müdür
hı!iünden ve İstanbul, Samsun, Mersin ve lzmir'de Olçüler 

ve Ayar Baş Müfettişliklerin- den malfunat alınabilir. Ev
velce müracaat etmiş olanların da müracaatlarını yenilemele
ri ve noksan vesikalarını tamamlamaları lazundır. (4058) 

4435 

inhisarlar U. üdürlüğünden· 
1 - Adana Baş Müdiriyeti yaprak tütün anbarmın ta

mir ve tevsiine ait inşaat kapalı zarf usulile kırdırmağa ko
nulmuştur. 

2 - Kırdırma şartnamesile evrakı fenniyesinin musad
dak suretleri dört lira mukabilinde Cibalideki Levazım Mu
hasibi Mes'ullüğünden ve Adana Baş Müdüriyetinden alına
caktır. 

3 - Kırdırma 15-8-934 tarihine müsadif Çarşamba gÜ
nü saat (15) de Cibalideki Alon Satım Komisyonumuzda ic
ra olunacaktır. 

4 - Teklif mektupları knnundaki hükiim~ere göre Y?· 
karıda tayin olunan gün ve si\atten evvel Komısyona verıl-

melidir. . . dd . h . 
5 _Kırdırma şarlnamesının ma eı ma susası mucı• 

hince fenni ehliyeti haiz bulun!tnlar iştirak edebilir. 
6 _ Her istekli biçilmiş bedelin yüzde yedi buçuğu olan 

(907) liralı~. muvakkat teminatı tayin olunan saatten evvel 
teslim etmelidır. 

7 - Kırdırma için tayin olunan saatte tutulması mutal 
olan zabıt kağıdı doldurulduk tan sonra hiç bir teklif kabul e
dilmez. (3918) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Muhasebeciliğinden 
Mülga Çiçek Aşısı Müessesesinde Mevcut buluna~ .. ~ah

minen 2000 kusur kilo hurda demir 29-7 -934 pazar gunu pa 
ıı:arlıkla saat on birde satılacaktır. isteklilerin belli vaktinde 
Demirkapıda Mülga Ciçek Aşısı Müessesesine gelmeleri. 

~ (4122) 

• 



Çocugunuzun güzel ve kuv
vetli olması icin içeceği sütü 
taze ve sıhhi bir surette 

muhafaza ~decek 

dir. Orada saklayınız 

VA URCULU· 
TORK ANONiM Şl::lKETl 

tST AN BUL ACENT ALICI 
liman ilan, Telefon: 22925. 

lzmir ve Mersin 
SÜRAT YOLU 

S ADIKZAD E vapuru 27 
Temmuz CUMA günü saat 11 
de Sirkeci rıhbmından kalka
rak doğru lzmir, Antalya, Mer· 
sine gidecek, Dönü,te bunlara 
ilaveten Alanya, Küllük, Çanak
kaleye uğrıyacaktır. 

lzmir sür'at yolu 
Her PERŞEMBE günü saat 

16 da C-.alata r.htnmndan kalkarak 
doğru lzmire gidecektir. Bu vapur 
her pazar günü saat 16 da lzmir
den kalkıp doğru l stanbula gele
cektir. 

Karabiga yolu 
Her CUMARTESİ ve ÇAR
ŞAMBA günleri saat 20 de Top
hane nhbmından bir vapur kalkar. 
Gidiş ve dönüşte mutat iskelelere 
uğrar. 

lzmit yolu 
Haftanın CUMA, PAZAR, 

SALI, ÇARŞAMBA günleri 
bir vapur saat 9 da Tophane nhtı

mından kalkar. 

lmroz yolu 
Her PERŞEMBE giinü Ga-

lata nhf•ır.ıından saat 18 de bir va· 
pur kalkar. Gidiş ve dönüşte Gelibo
lu, Lapseki, Çanakkale iskelelerine 
uğrar. 

.. mı:: .. 1ımm111n1 .. 1111ıa111!1i11 .. ~M 

itli--:;:.. Dr. Nuri Fehmi -cnl!a<llll 

Göz Hekimi 
Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2-6ya kadar. Telefon 23212 

3835 

Devredilece!c ihtira beratı 

" Azeotropik taktir ile alkollardan 
ıuyu çıkarmak içi'n usul ve ameliye" hak 

kındaki ihtira için istihsal edilmiş olan 
23 Ağuıtos 1932 ve 1477 numaralı ih

tir.ı beratı üzerindeki hukuk bu kere 
ba,kasma devir veya icara verileceğin

den bu bapta fazla malumat edimnk is
lleyen zevatın lotanbul'da Bahçekapu'cla 
Taş Hanında 4348 numaralı idar'E!ıane

ye müracaat etmeleri ilan olunur. (1200) 

BOURLA BİRA~ERLER ve Şsı. _________ _ 

HİLALİAHMER 4 

Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Eskişehir Hilaliahmer merkez ambarında satılığa çıkan

lan etyadan (Sülüyen, yağlı boya, yeşil toz boya, mukavva, 

ıunbalij kağıdı, karbit) 26 Temmuz 934 pertembe günü ve 

(lntaat malzemesile marangoz edevatı) 28 Temmuz cumarte

si günü saat 14 ten 17 ye kadar açık arttırma suretile ambar· 
da sablacağı. Boyaların kıymeti muhmminesi oln (88294) ki

ğrtlnn muhammen kıymeti (83456) ve Karbitin (52500) iDfa· 
at malzemesile marangoz edevatının kıymeti muhammenesi o

lan (29660) kunqun yüzde onu nisbetinde depozito akçelerile \O .... 
ta!iplerin mezkiir günlerde ambardaki satıf komisyonuna müra- ~ 

caat eylemeleri ilin olunur. (1324) 

.... • - "" • • 1 ' : ' .. ... • • ... ' ' 

Karac~ğer ·Mide - 8ar1ak - Tış - Kum lutalıklarına 

T U · iÇMELERi 
. VE OTELi 

içme ve tren fıatlarında mUhim tenzilat yapılmıştır. 
Hcrgün Köprüden 6,30 - 7,3S - 8,05 - 9,50 - 11 - lll,15 - 15,10- 16,45 de 
H•vdarpaşaya ıı;iden vapurların trenleri içmelere ıı;i d erlcr. 4447 

r.-----ıiııııi-............................................. 1 YEDİKULE 
HAVAGAZI ŞiRKETi 

Atideki maddeleri istihsal etmekte Ye ıatmaktadır: 

KOK KOMORU (merkezi teshin için) 
ZiFT (sert, orta, yumuşak) 

KATRAN (bilhassa yol inşasını elverişlidir) 
BENZOL ( ham ) 
ASiT FENiK 
SATGAZOL ( Karbolineum tipi) 
SiYAH BOYA (Bilhassa demir için çok elverişlidir) 

Her lürlll malumat almak için: Beyoğlunda, Tünel meydanında 
Metre Hanında satış şubeainıe müracaat edilmeıı (928) 3999 

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Eskitehirde Hililialımer anbarı;ıda fazla miktarda bulunan 

muhtelif boyalar, balar takımları, çivi, cam, at kılı galvaniz saç, 
otomobiller, hayvan örtüleri, inııat ıııalzeme1i, eğe takım farı, ye 
saire az •• çok kullanılmıf, yünlü, pamuklu, keten eşya 15 
Temmu:ı 1934 tarihinden itibaren Eski1ahirde Merkez anbarmda 
kısım kısım açık artbrma ıuretile satılacaktır. 

Bu efya Ye malzemeyi görmek isteyenler istedikleri zaman 
Eskiıehirde Hillliabmer anbarındıki satıı komisyonuna, ııatılıcak 
eşya ve malzemenia nevi ve ıııik tarlarını anlamak isteyenler de: 

A) Ankara'da Yenitehirde Hiliiliahmtr merkezi umumisi mıı
hasebeıine, 

B) İıtanbul'da eski Zaptiye caddesinde Ak1araylılar Hanında 
Hilaliahmer oyun kağıtları ıatış deposu müdiriyetine, 

C) İzmirde Hililiahmer merkeziıe mllracaat etmeleri ilan 
[ 972] 
4066 

Çatalca Mi.stabkem Mevki Kumandanlığı 
Satıns. fma Komisyonu Reisliğinden: 

Çatalca Muııtahkem Mevki kıtaatı ihtiyacı için 900 000 
kilo mutbak odunu 4 Ağustos 934 cumartesi günü ;aat 
13,30 da kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Ta
liplerin teminat mektuplarile bfrlikte gün ve saatinde Hadım 
köyünde Askeri Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(3831) 3224 

200 Adet Karyola 
İstanbul Sıhhi Müesseıeler Satınalma Komisyonundan: 

Bakırköy Akliye ve Asa biye hastanesi için lüzumu o-
lan 200 adet karyola olbaptaki şartname ve numunesi veç

hile ve 7 Ağustos 934 salı günü saat 14 de aleni münakasa 
suretile ihale edilecektir. isteklilerin Komisyona ve nümu
neyİ görmek isteyenlerin Müesseseye müracaatları. (3961) 
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Umumi Neşriyat ve Yazı J,leri Müdürü ETEM iZZET. 
Gazet~ilik ve Mcltbcıacılık T. A. Ş. 

Ağmarın ve soğuk algınlığ ı nın serl vej 
l<ali tesirli devası, ambalaj ve komprime• 
!erinde ffi alameti farikasını la~ıyan ha~ 
kiki ASPiRİNdir. 

Kendinizi 
bu tehlikeli 

şişkinlikten.. 
kurtarın•~ 

• 
Hem sıhhatınızı kazanaca~· 

Hem de. şlk otac:aksınız.., 

Şi~manhğın fazlalığı, crhezlarır>~ 
fnbisa tı ve fa yerinde bulunmamalan l 
baş a ğrıları_, sui hazrm, tnkibaz q zııfi":) 

)'et f asabiyeye sebebiyet "'"'"" ve daha 
yas lı ve yorgun gtırün~rstın'Oz:1 Lt ni.W . 1 
sentürlı' } cıhazlarınızr esaslı blf' sureUe: 
ta bii yerlerinde tutır ve srtmııhnmn ia
desine hizmet 'fe gençfığin çevt'k ~ 
mfi tenasig end~mın ızı muhafaza eder, .,,.- \ 

f'lyatt 17 T. ti••••• Söyahı ,20 'I'.. Urasrdrn _ 

l•lep 'lıı •ıııını!~tılilı •Iİ ~lf• in lllı ) "U••nver flL,.g ,,;,ııı( 
, ..,.CC•n•n ı&nderlUr, --

l•s•n• ••i•t matıaıU t .J. ROUSSEL J 
o.O. lUnel meydanı No.12 - fst1kl6l Caddesi No, 38 

PARIS ; 166, Boulevord HaussmaM ' 

Ergani Bakırı Türk . 
Anonim Şirketinden:. 

1 - Atağıda müfredatı gösterilen binaların i.nfatı ıc
palı zarf usulile toptan münakasaya konulmuftur. 

a) idarehane binası • Maden sahası üzerinde. 
b) Hastahane binası • Maden sahasından iki Lin ıne11' 

mesfede. 
c) Müdür evi binası· Maden iahasından üç bin ıne11' 

mesafede 
d) Dört aile ikametine mahsus olarak bir çatı altında İJI~ 

edilecek mennırin evleri binası • Maden sahasından üç bin ı:ııe 
re mesafede. d• 

e) On iki aile ikametine mahsus olarak bir çatı akıJJ, 
in9a olunacak usta başı evleri binası - Maden sahasından biP 
metre mesafede. . 

1 2 - Talipler evvelce bu gibi itleri b-..nnıt olduklarıı:e 
dair muteber evrak ibraz ederek sartname ve muka,,e> 
suretleri ile vahidi kıyasi fiat cetvelleri~i Şirketin Bahçekapı~~ 
To.4J Handa kain ldarei Merkeziyesinden b~ lira mukabilin 
alabilirler. 

3 - Teklifler nihayet Ağustosun dokuzuncu pe~ 
günü saat on hCfe kadar kabul edilecektir. J 

4 - Münakasaya girmek istiyenler beşinci madde 111tl e 
hince dolduracakları fiat cetvellerini muhtevi zaıiı ve fartnsP', 
ahkamının kabulünü mutazammm imzalı bir varaka ile istiı-' 
tı fenniye ve maliyelerini müsbit birer vesilcayı, Türkiyede ınü~ 
ses ve muteber bir banka tarafından verilmit muvakkat ~ 
tubu ile birlikte diğer bir zarfa koyarak, üçüncü maddede ta~ 
olunan vakte kadar, Şirket Müdüriyeti Umumiyeaine makblı~ 
mukabilinde tevdi edeceklerdir. Muvakkat teminat mektll il'' 
yirmi bin liralık olacak ve ihalenin takarrüründe teminat ııı 
tarı iki misline iblağ edilecektir. ,ı 

5 - Teklifler her bina için ayrı olmak üzere vahidi ~ 
fiyatı esasına göre hesap ve tayin olunacaktır. .~• 

6 - Tekliflerin tartname ile fiat cetvelleri münderecaP...-
tamamen uygun olman meşruttur. ti 

7 - Fiat cetvellerinin tetkikinden sonra Şirket bu in~ , 
münasip gördüğü talibe vermekte, yahut ihaleyi tehir veya 1" 
pılan münakaıayı fesheylemekte muhtar olacaktır. 1 

8- lntaat hakkında fazla malumat almak Ye me"c~. 
planlan görmek isteyenler Temmuzun Yirmi dokuzuncu ~ıı~ 
ne kadar (~,'.'hil) ~er g~.n saat onda':1.saat on üçe kadar Ş"'ırJı: 
tin merkezı ıdaresıne muracaat edebılırler . 

4449 ~ ....... ~.\," ,J,' ., . • ~ •• l (l • • "" ' ··,;. .. 

Deniz 

Ton 

Levazım Satınalma 
Komisyonundaıı= 

30 Dizel Mayi Mıilirufu pazarlıkla Mübayaası : 
ı 

Temmuz 934 Perşembe günü 14 saat de. et 
30 Dizel Mayi Mahruku pazarlıkla mubayaası : 261' 

muz 934 perşembe günü saat 15 de. ·)(t,ı 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı İçin yukarda cins ve JtJ1 ~l 

yazılı mayi mahruku hizalarında gösterilen tarihlerde Jıt'J 
zarlıkla satın alınacaktır. Şartnamelerini görmek ve ıı ı>'f 
isteyenlerin her gün, pazarlığa İşt~r:"k ede~eklerin d~. ~l 
yen gün ve saatte Kasnnpaşada kaın komısyona ınura 
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lan. (3973) 
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