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Beledjyc iıtimlak ettıgı em 

lakin borçlarını aynı sene öde 
yecek. Fakültelerde devam 
mecburiyeti tatbika başlandı. 

Sahip Ye Bqmuharriri : Siirt Meb'uau MAHMUT ' 

Yugoslav Başvekili kabine 
sini kat'i surette teşkil etti. 
Sovyct Rusyada staj gören 
gençler hareket ettiler. 

• 
F1AT1 5 KURUŞTUR. 9 uncu sene No. 3128 ÇARŞAMBA 24 T .. EVVEL 1934 Tel: { 

a _ 
Müdur : 24Jıs, Yazı İfleri müdüı ü ı 24J JO, 
Jdare Ye Matbaa: 24310. 5 

Almanya veFransanın 
Kar zarar hesabı ---Avrupa devletleri arasındal;U. ~Ü· 

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

Atinada heyecanlı bir .. 
gun 

Suikastın elebaşısı da ~ 
yakayı ele verdi 

__ , ______________ , 
Meclise 30 layiha verildi 

naıebetJerin bugünkü hususiyet•~ ıstık: 
rarsızlrktır. Fakat bu istikrarsızlıg.ı ~a~ .. 
ınen, büyük harptenberi Avrupayı ~~ı
Ye ayıran ihtilafın mahiyeti asla ~egı1-
tnemictir. Fransa başta olmak uzere, 

T • t .. konun de .. devletlerin bir kısmr, ısta u I 
Al a başta o· Vamına taraftardır. many d • 

hlak üzere devletlerin bir kısmı j ıs.. 
tatükonun 'devamına aleyhtardır.! •,ta-

Dahiliye nazırının istifası, yüksek polis 
erkanının değiştirilmesi bu yüzdendir 

Meclis ve Fırka . 
Gr.upu bugün 
Toplanıyor 

Hariciye Vekili mecliste 
beyanatta bulunacak 
ANKARA, 23 (T,,lefonla) -Hü 

hümet bugün Büyük Millet Mecli
sine otuza yakın kanun lıiyihası ıev 
hetmiftir. 

::,oıaa lngitız tayyarecisinin ilk de
fa vardığı Melbourne tayyare ka
rargahı, sağda diğer fQyyarelerin 
Avusturalyada geri kaldıkları son 

merhalelerle hedefi gösterir harita. 

.. t ftar o an ar, tukonun devamına ara · 
h k ançla çıkan devletlerdı. 

arpten az Çekoslo-
Franıa, Lehiıtan, Yugoslav~a, . 
"akya Romanya gibi. lstatuko aleyh~n. 
de ol:n devletler de harpten zarar g_o· 

1 rd. Alın ~a Macarıs-ren memleket e ı. anJ ' 
tan, Bulgaristan gibi. 

Bu müvazenede Rusya, ltaJ~a ve 
T .. ._. . h susi bir vaziyetlerı var. UrKıyenın u . .. . 
dı R kabul ettiği iktisadı ve sı-. usya, I ·ı al 
Yasi sistemdeki başkalık do ayısı e y · 

. .. d - ·ı ber memleket nız ıstatukonun egı , . . 
h d d . . d .. , devlet sistemının yı. 

u u u ıçın eıu · · dir ki 
kılmasını istiyordu. Bunu~ ıç!ntat ··ko 
Sovyet Ruıya, ilk adım a ıs . u 
aleyhtarlarile kendj arasınd~ bır ya
'- 1 k h" ettı" Bu yalunlrk nıhayet Al· Kin ı ıss • . . 1 

·ı 1922 ıeneıınde ımza anan tnanya ı e ·· bel!' 
R il muahedesile daha mute ır apa o . ..k 1 h 
b.ir ıekil aldr. Ve Rusya, utatu o a ey • 
tarları arasında ıayılmağa başladı. 

ftalya, Versailleı muahedesile tes
bit edilen vaziyetten memnun olmay~~ 
devletle•· ~raunda bulunuyordu. Bu ıtı
barla A lmanya ile ltalya ansında ya_ 
lunlık vardı. 

Türkiyeye gelince; biz, muahede~e
rin tadili veya istatükonun devamıle 
Yakından alakadar değildik. Lausanne' 
da imzalanan muahede ile milli gayele. 
rİıniz tahakkuk etmit bulunuyordu. Ne 
baıkaıının arazisinde gözümüz v~~r. 
fo!e de başkası bizden bir karış ~azı ıs• 
tiyordu. Bizim kadar beynelmılel va
ziyeti kuvvetli olan devlet pek az bu
lunabilirdi ve hala da öyledir, 

Almanyada Hitler'in iktidara geçi
tine kadar vaziyet aşağı yukarı bu şe
kilde devam etmiıtir. Hitler'i!' Alr~an
yada bir kuvvet halinde belırmesı ve 
Al · · · • b tarı"he kadar man harıcıyeıının u 
takip ettiği ıiyaıete Y':ni bir istikamet 

" 
. bu muvazeneyı ıarsmııtır. Ger

enneıı, ·· t 
çi henüz yeni bir muvazene teesıus e • 

. d - · ıd· F akat eski münasebetler nuş egı ır. 

altüst olmuştur, _ · • ırın 
Münasebetlerin aldıgı yen•. çıg 

en ehemmiyetli ııafhası, Rus~a ıle ı::r~. 
. - betlerın samımı· aa araıındakı munaıe d 

1 "d" B hem Rusya, hem e 
etmeaı ır. u, . .. ·ıı · netice
Fı·an&a üzerine ışleyen amı erın 
ıidir Hitler it baıına geçer ::?"e:, 
Rus;aya aleyhtar bir siyaset t ~j.k e : 
nıiıti. Şarlı.taıı da Japonya le 1 ::: 

!.artısında kalan i t.u ya, Fransaya Y • 
la•tı. E sasen Fransa da A!ma~-

' · t' ıa .. Yaya kartı Şarktan vazı!e ını • 
"İye etmek iıtiyordu. !lınaen.'.'1eyh 
Fransa • Rusya mukareneti teessus et-

' ti 
' ikinci ehemmiyetli tahavvÜI, Jtal~a 

ile Fransa arasındaki mukarenettır. 
Henüz bu tahakkuk etmif olmamakla 
beraber, iki devlet araıındaki münase
betlerin aldığı cereyan ltalya ve Fr~
&ayı bu hedefe doğru götürmekte gı '
dir. Bu mukarenet, Rusya • Fr~tnlsa 

. 'd" Hı er ınukarenetınden daha yenı ır. r . 

ATINA, 23 {Milliyet) - Geçen s~ 
ne 6 Haziranda M. Venizeloı ve refı .. 
kaaına kartı yapılan suikasdin uıl fa
ili olan Kara Tanat nihay~t ~~nada 
yakayı ele vermiştir. Şimdı b~t~n ?"u 
nan efk8rı umumiyesi bu hadııe ıle 
metruldür. Bütün gazeteler Kara Ta 
naşın na•ıl yaakalndığı etraf~nda uzun 
uzadıya maJUmat vermetk~ır_J«:r·. 

Yük•ek pofü erkanı degı§tı.~ıldı. 
ATINA 23 (Milliyet) - Dunku ka 

bine içtim~ında Kara Tanqın derdeıti 
hidisesi görüşülmü~tür. Merkumun u
zun müddet Atinada saklandığı te. • 
beyyün etmektedi~. Bu s.ebept~n ~lıs 
imirlerinin mesulıyetlen tesbıt edıl .. 
miş, emniyeti hu~usiy.C:: .. ~.üdürü ~· 
Vavoris Atina polıs muduru M. Ortı, 
Jandar~a kumandanı Miralay Varva 
çi Nazırlar Meclisi kararile mevkile • 
rinden azledilmif.lerdir... .. .. , 

Emniyeti hususıye muduru Vav~rı-
sin yerine Pire Polis müdü~ .M. Sp~ro 
Atina polis müdürü M. Ortının yerme 
Dahiliye nezareti şube müd.ürl~rind~n 
M. Vasilopulos tayin edılmıtle_rdır. 
Jandarma kumandanı M. V arvaçı ne-
zaret emrine ahnmı§trr. . . 

Dahiliye nazırı bu yüu/en çekıld! 
ATINA, 23 (Milliyet) .-: Kabıne 

içtimaı biter bitmez, Dahilıye na~ırı 
M. y anopulos kabinede kalm~klı~ı : 
na imkan gönniyerek, Başvekile. ıat_J
fasını vennİf ve İstifası kabu.~ edılm!f 
tir. Yerine ya muvakkaten munakalat 

M Rallis'in yahut asaleten nazırı • , . b 
Halk fırkası erkanından Dorıs me usu 
M. y orgi Chloros'un tayin.i muh.te'.?e~ 
dir. Yeni emniyeti hususıye muduru 
M Spiro vazifesine baş]amıştrr.d ? 

. Kara Tanaş naşıl yaaklan. ı. 
ATINA, 23 (Milliyet) - Atına ga 

zeteleri suikasdin elebaşısı .. Kara Ta • 
1 akalandığını şoyle anlatı naşın nası Y .. b h 

yorlar; Kara Tana§ dun &a a şaat ıe 

istifa eden Yunan Dahiliye nazırının 
yerine getirilecek olan M. RQllis 

kizde Patisya caddeşi civarındaki bir 
sokakta bulunan bir pansiyondan çık 
mıt ve tanınmı§tır. Kendisini tanıyan 
lar Cumhuriyeti müdafaa cemiyeti a
zaıından mütekait yüzbaşı Soliı, Ce .. 
neral Papulasın oğlu mütekait süv.ari 
yüzbaıısı Papulaa, ve muhalefet el'ka 
rundan kolağaaı Yiparakistir. 

Kara Tana§ tethis edildiğini anla
yınca, hiç renk v~rmem.iş. ve bir fırsa
tını bulup kaçabılmek ıçın seyyar bir 
sebzeciden kereviz satın almağa hat .. 
lamıtlır. Fakat yüzbaıı Solis an11zın 
yanına yaklaıarak, tabancaıını şaka .. 
ğına dayamıf ve derhal teslim olmsını 
iatemiştir. Kara Tanaı sarıldığını ve 
mukavemetin imk&naız olduğunu an • 
!ayınca, teslim olmaktan başka çare 
gönnemiştir. Kendisi derhal polis ve 
müddeiumumiliğe teslim ed ilmit ve 
tahkikata başlanm~tır. Kara Tanaş 
Sinfros hapishanesine nakledilmiş ve 
saklandığı pansiyonda oturanlar gece 
tevkif olunmutlardır. 

Köprü üzerinde ziya •Ütunları hazırlanıyor 

• "(( * 
ANKARA, 23 (Telefonla) -

Cumhuriyet HQlk Fırkası grupu ya 
rın şabQh SQaf onda toplanacQktır, 
Grupta Bafuekilin, Hariciy" Vekili 
T ,,vfik Rü§tÜ Beyin hQrİci siyaseti
miz ve Belgrat tema•ları hakkında 
izahat vermesi muhtemeldir. Mcc -
lisin öğleden sonraki toplantt.sında 
Hariciye Vekili Beyin beyanatta 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bulgaristan la 
Hududumuz 

iki gün 
imzalanacak 

Protokol bir 
içinde 

Türk • Bulgar hududunun tahdidi. 
ne dair ihtililflı meıeleleri tetkik etmek 
üzere Türk ve Bulgar murahhasların • 
dan mürekkep olarak teşekkül etmiş o
lan heyet dün sabah lhlamur köşkünde 
toplanmış ve hududun tahdidine dair o. 
lan protokolun tanzimine başlamıttır, 

Komisyon esasen itini bitirmiş.tir. 
Burada yapılacak İş protoklu tanzim 

ve imza etmekten ibaret olacaktır. D ün
kü toplantıda Bulgar heyeti hazırladığı 
franJızca bir metini Türk heyetine ver
miıtir. 

Bu metin Türk heyeti tarafından 
türkçeye tercüme edilerek tetkik edile
cektir. Protokol bir iki &Ün zarfında 
İmza edilerektir , 
~--~--~o------~ 

syada 
Staj görenler --Kursları hl tirenler Odesa 

yolu Ue dönüyorlar 
MOSKOVA, 22 (A.A.) -Türka. 

troyda husuıi kursları ikmal eden Türk 
ustabaıılan Odesa yolu ile Türkiyeye 
hareket etmiılerdir. Hareketlerınde, 
Moakovadaki Türk ceneral konsoloau 
lunail Hakkı Beyle, Türkstroy trö.tü 
müdürü Zolotaref, Sumer Bank mü • 
messili Fahri Bey, Türkstroy idareci. 
]erj, kursun muallimleri ve diğer ze .. 
vat hazır bulunmuılardır. Veda sami
mi olmuıtur. Daha 25 iıçi baıı ;ıe 5 
mühendis malumatlarını tevsi için Sov 
yet Rusyada kalmıftır. --

En büyük hava _qarışı 

İngilizler ilk olarak Mel
bourne' a vardılar 

Diğer tayyareciler yolda döküldüler, 
bir tanesi düştü, iki kişi yandı 

LONDRA, 23 .A.A. - lngiliz tayya- dakika ve 50 saniyede yapmıtlardır 
recileri Skot ile Blak, yarışı kazanmıı D t ·· ' 
!ardır uran mo or 

Bu~lar, saat 5,34 de Melbourne'a İn- MELBURN, 23.A.A, - Scott gazete-
cilere seyahatin yıprandırıcı ve son 24 mitlerdir. lngilterede Mildonhal ile Mel. 

bourne arasındaki 11.296 millik mesafe- ıaatin bilhassa pek yorucu olduğunu 
yi, 2 &"Ün, 22 saat ve 58 dakikada katet- sölemiştir ve demittir ki : 
mit oluyorlar. - iki defa durmuı olan ıüpheli bir 

Melbourne'a varınca 
MELBURN, 23, A,A. - Scot ile 

Black'in motör gürültüsü ile o kadar ku .. 
!akları dolmuştur ki kmdilerini alkışla
yanları duyamıyorlardı. Her ikiıi yor
gunluk ve uykusuzluktan bitap bir hal
de idiler. Yağmura rağmen Flemington 
koıu yerinde toplanmıt olan 30 binden 
fazla kişi tayyarecileri büyük bir heye. 
canla karşılaınıılardır. 

Jones ile Valter, motörlerinde olan bir 
bozukluktan Batavyada kalmıılardrr • 

Hevett ile Kay 5,55 de İ<araşide ı Al
lahabata harekte etmişlerd ir. 

Parmentier ile Moll Şarlövile 8,4"5 de 
varmıılardır. 

Ne kadar zamanda vardı? 
LONDRA, 23.A.A. - Scott ile Black· 

İn yaphkları uçuşun resmi olarak kayde
dilen saatleri: 

Mildenhall' dan hareket: Cumartesi 
saat ~34 dakika 40 saniye. Melburn'a 
gTelit: S~Jı ,saat 5,34 dakika, 30 saniye, 
ayarecıler bu yolu iki gün 22 ıaat, 59 

motor ile mücadele ettik. 

Şarleville' de 
ŞARVIL, 23. A.A. - Büt'Ün Şarl

vil ahalisi ile birlikte ,altı tane hususi 
trenle gelmit olan binlerce halk, yarı~· 
ta birinci gelen Skot ile Blak'ı alkııla. 
mak Üzere tayyare meydanına birikmiş
lerdi. 

ikinci olan, Holandalı Moll ile Par
mantiye'nin tayyareıi, Konıet'e nazaran 
10 •~t !'ecikmiştir. Hollanda Tayyare 
Cemıyetı, Melburn'daki mümessiline çek 
lifi bir telgrafla, Skot iie Blak'a, Mel
burn'a İndikleri sırada, hayranlık ifade 
eden bir. ibare ile, defne dalarından ya
pılmış bır çelenk takdim etmesini em. 
retmiş tir, 

Bir tayyare düştü, iki ki,i yandı 
LONDRA, 23.A.A. - Londra-Mel. 

burn yarışına iıtirnk etmiı olan Gillman 
ve Baenes'in tayyaresi dün sabah Po
tenta eyaleti dahilinde kiin Palazza An. 
«ervasio da düıerek parn~aJanınışhr. 
Tayyaı-e atet almıı ve içindekiler kömü•• 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Talebe talimatnamesinin 
tatbikine başlandı 

Devam mecburiyeti bir kısım talebeye 
dışardaki işlerini bırak-

tırı.y~ r mü~kül v,aziyete mi koyuyor? 
iktidara geçtikten sonra da Muaa~ ını 
Uzun müddet, Almanya • Jtalya mun":
•ebetlerinin eıki teklini muhafaz~ ettı. 
'fa k.i Almanyanın parmağı oldugu an· 
laıılan Dollfus suikaati yapıldı. Bun. 

Cumhuriyet bayramı hazır 
lıklarına hız verildi 

Program dün son şeklini aldı, tatil 
günleri de tespit edildi 

Yunan nazırları cuma günü 
hareket ediyorlar 

. Ünıve~sıt~ talebe talımatnamesi Ma 1 muvaffak olmak için laZJm olan kud. 
~f Vekal~tı tarafından tasdik edil. retin bir kısmını hederettiklerini bil. 
mıt ve tatbıka baılanmıştır. Bu tali • melidirler 
matnamede talebenin vaziyeti tama Ü · ·•ı 1 • 
men tesbit edilmektedir. Talimatna : nin b'::v::,rsd~ t~ ebe .. talıınatnameai. 

d gru• meydan ıonra ltalya Fransaya 0 ile 
letmeğe baılamıştır. Ancak Fr~ıa "lk 
lıalya arasında bir mukarenetın ~ 
tartı, ltalya i.11' Yugoılavya araaı~ a 
da bir anlatma temini olduğuna :ore, 
Ölen Barthou ile Kral Alexandre unu 
temine çalıııyorlardı • 

kazan· 
Binaenaleyh Franoa, Ru~a3;'esiı et-

bıak, ltalya ile de mukaren :,,tile ıiya• 
inek yolunda adım atma~ ıu1 •i Yaziyetini takviye etmıf 0 u>'.or. da 

Ancak bu kazanca kartı zıyaıL hi 
.• yük. 'ya da e •-,,ok değildir. En bu z~.. geçtikçe 

tanı kaçırmıı olmaaıdır. ıın ·· 
. L b" t Fransanın nu--.ılatılıyor kı e ıs an, ··fu 

Al yanın nu • fuzundan ayrılmış, man ulıa 
J .. k nun m -:tuna kapılmııtır. stat':.J.o .. e Şark 

fazaaı tedbirlerinden olm uzer ' dan 
l..ı.arnosu teıkiline kartı AlmanY\ıe, 
lllonr Lehistan da ret ceva}" vermek .. 

a teessuı etme u .. 
Lehistan, Avrupa~ın nesinde yeri• 
' b 1 yenı muvaze ~ere u unan . Rusya AJ. 
llİ almaktadır. Lehııta~, ti · Çekoslo. 
bıanya, Baltık m~ektf =~llen bu mi
Vllkya arasında aktı le . 1

• beplerinı 
•aka ret cevabı vermesının ıe 

fÖyle izah ediyor: • Al anın it-
1 - ilk önce, mısaka man?' 

Ilı-ak etmemesile, bütün ~roıe suya 
düımektedir. Almanyasız hır Ş~rk Lo. 
L • d • ek ıstemez. 
""1rnosuna Leh11tan !l''rm Çekoslo-

2 - Lehistan bu mısaka d 
ta aftar e-1'alcyunın kanıtırdma11na r 

iildir. Çünku Şark Lo~arnoı\lnun çer. 
Sevesi genişletilmektedır. • 

3 - Lehistan Litvanya ile siyası mu-
d - · bu devlet-llasebette bulunma ıgı ıçın, 

le müıterek bir misak imzalayamaz •. 
1 G .. - ı . k ' h•r Üç ıebep tc tevı -oru uyor ı ~ . .. r ki Le

den ibaretıır l ıin ıç yuzu ıudu b" . 
lı • . lik ır mı-ıstan Almanya ılc on sene Al 
•ak imza! dık tan sonr şarkta d m":"b: 

. k' e er gı ı l'aya karıı bır sıyasel ta ıp 
8örünmekten çekiniyor. 

1 . y 01 avyanın Lehı standan sonra ug • . .. 
da Almanyaya doğru meykd eccgı YY· 
ıuniıti. Filhakika Orta Avrupada u-

29 Teırinievvel Cumhuriyet hayra 
da muhtelif semtlerde nutuk söy-

J~ halk hatiplerinin listesi Fırka 
ıyen . f d b" 

vilayet idare heyetı tara }n ~ t~s . ıt 
dilmiş ve kazalara gondenlnuıtır. 

;ayram p~ogramı dün kat'i §eklini al 

-goslav harici siyasetine istikamet ve. 
ren ltalyadır. ltalyanrn Orta Avrupa 
ve Balkanlarda kuvvet bulm".sı• Yugos· 
]avyanın itine elvermez. Bınaenaleyh 
Jtalya, Almanya ile beraber olduk~, 
Yugoslavya da tabii ola~ak Fransa ıle 
beraberdi. Şimdi ltalya ile Fransa. ara
unda bir mukarenet husule geldıkten 
sonra Yugoslavya ile Fransanın arası 
açıtaC:.k zannedilmişti. Ancak Fransa, 
ltalya ile dostluğunu, Yugoslav dostlu
iu ile telif etmeğe çalıııyor. Yugoslav• 
yayı kaçırmak pahasına mal olacak bir 
Jtalya dostluğuna Fransanın rağbet et
miyeceği anlatılmaktadır. Yukarıda da 
anlatmak istediğimiz gibi, Yugoslav 
k alı Alexandre ile Fransız Hariciye 

r ırı Barthou bu yol üzerinde ikendir 
naz · k 1 d'I · ki vahşiyane bır surette at e ı mıı· 

)erdir. daki b . 
B lıca devletler arasın u yenı 

.. af betler ikinci derecede devletle-munase ' ebe 
. · baıtan •ıralanmalanna s p rm yer.ı • d' kad 
olmuıtur. Macarist~,. ı;m 1 ıye bakar 
muahedelerin tadili ıçın ta yady~-' .~-

d ltalya ile Fransa aruın a.., mu. 
yor u. . · ı • d - b" 
nasebetlerin sa~~mı ~ımegMe ~gru lır 

ahnaıı uzerıne, acarııtan -
cereyan d' . k • b 1 t 
talyadan ümi ını . esme~e aı amdıt_ rr. 
B içindir kı Lehıatana ogru 

unun ki G"' bö 
meyletmittir. Bat.ve ı dom k ı.k~eJen 
gün Var§OVd'yı ~.ıyarebt el erde k•. ı ı e~-
1 t Sındaki aıunase et er e ı ıamı. 
e ara . 1 • • • F"I 

miyeti tebarüz ettı~mde.K 1ıste1 mııtır. ı: 
h k'k Lehistan şım ı ta yanın yen
n: ~ıı:::n olmuı gibi görünüyor. Alman. 

mıı, fakat tab'ı bugüne kalmııtır, 
Cumhuriyet bayramında ilk mektep • 
ler Üç gün, orta mektep ve liseler iki 
gün, resmi daireler bir gün tatil edile 
cektir. ilk mektepler birinci günü mın 

(Devamı 2 inci sahifede) 

ya ile dosttur. Eskiden ltalyanın ol
duğu gibi. Şarkta istatük.;nun kefalet 
altına alınmaaına muvafakat ebniyor, 
Eıkiden ltalyanın yaptığı gibi. «Büyük 
devlet» olmak iddiasındadır. ltalya gİ· 
bi. Şimdi de evvelce 1 tal yanın yaptığı 
iti, yani vaziyetten memnun olmıyan 
devletleri etrafına toplamak isteyor, 
Evvelce ltalyanın yaptığı gibi. 

Lehistanın vaziyetindeki garabet 
ıundadrr ki kendisi istatükonun tadi. 
!inden bir fey kazanmıyacaktır, 1 sta. 
tüko aleyhtarlarile beraber olmasının 
sebebi, Almanya ve Macaristan gibi 
tadilden bir ıey kazanacağından değil' 
yapılacak tadilin kendisini mutazarn; 
etmiyeceğine dair Almanyadan vaat a). 
masıdır. Ancak bu vaat muvakkat bir 
z~man için olduğu gibi, Almanya, Le. 
hıstana zarar verebilecek bir vaziyete 
geldiği zaman bunun ne dereceye ka
dar kıymeti olacağı bir meseledir, Bu. 
nun içindir ki iıtatükonun devamile en 
yakından alakadar olan bir devletin 
istatükoya aleyhtar olanlar arasınd~ 
yer almaaı aykırı görünüyor, 

Franıa ile Almanyanm yeni vaziyet. 
teki kar ve zarar bilançosunu yapacak 
olursak, Franıanrn karlı olduğuna fÜP
he edilemez, Çünkü Lehistana mukabil 
Ruıyayı kazannııttır. Almanya ise Rus
ya ile beraber ltalyayı da ka~tmiş 
görünüyor. Buna karıı Lehistam kendi 
tarafına celbetmiı, fakat Yugoılavyayı 
kazanamamııtır, 

Ahmet ŞÜKRÜ 

ATINA, 23 (Milliyet) - Hariciye 
nazın ~ösyö Maksimos ve !iktisat na· 
zın Mösyö Peamazoğlu Ankaraya git. 
mek üzere cuma günü buradan lstanbu
la hareket edeceklerdir. 

-

mede f~kültel.<?r<? devam nıecburiyeti riçte diğe: iıİ:~i': ~~~~ale:.:::.:ı:.· 
meaelesı de .~ok.~nde~ halledilmit ol- Bu vaziyette, dııarıda hayatını kazan: 
maktadır. ~unku talımatnamenin 5 mak b · · 
İnci maddesi, Üniversitenin maddi ve lerini':::Cb'nyetınde/Iİ,nl~ tahsil • 
manevi imkan bulanlara a ık oldu. u dı B 1;1ren yarı !" ır acaklar • 
nu sarahatle yazmaktadır. ~inci ma~- 1 b 1 u vazıyette, Ünıveranede kayıt-
de aynen §Öyledir· ı u u~~n talebeler tamamen ve ya). 

"Ü • .1 ·ak • • nız fakultelerle alakadar olacakla • 
•. nıv~r1> e, anc ona maddı ma. nndan, devam meselesi de h il d"I 

nevı ıınkan bulanlara açıktır. Bu iti- mit olacak yani b .. tü t 1 beİ eb! ." 
barla. b":t~a '?eslek v~~· memuriyet cik meşguliyetleri ~la: d:r~leri:"e ,:.~-
preıuıp ıtıbarıle talebelıge uymaz. A. tazaman devam edecek] d" B n d Ü · ' J b · · er ır. u ye-a ruveraıte ta e esı kendılerini üni · t r · · 
versite tahsiline vermelidir. Hayatla • küı:.,~:~~ni,';;L,~'çn,ybu.-'zlhgassa .Huk~kk~·aı 
rmı kazanmak · · b' · . . encın mut u 
far .. ,,ı •• _k t h ~ç.~n. ":YM ır ıkt tutan• bır vazıyete düf!Desine sebep olacağı 

, ......., a 11 ı ıyı yapma ve iyi oöyleniyor. 

Yeni Yugoslav kabinesi 
--.......ıBaşvekil M. Uzunovitch Hariciye nazırı 

M. Y evtich'i vazifesinde alıkoydu 

~ 

Bafılekil l•met PQfa HQ%retleri kay. 
aeride J'eni lır.ırulan mensucat lobri .. 
ktuını tetkik ue köylülerle hasbuhal 

ediyor 

Yugoslav baıvekili M. Uzuno,·iç 
Alexandre'in katlinden sonra, niyabet 
meclisinin varife baıma geçmesi Üzeri
ne uaulen istifasını vermi§, fakat icra. 
lın cenaze merasiminin ikmaline kadar 
iıtifaıını tehir etmesi rica edilmitti. 

Cenaze merasiminin ikmalinden ıon
ra, istifa eden M. Uzunoviç tekrar baı
vekalete getirilmiı ve dün kabinesini §U 

suretle kat'i tekilde teıkil etmiştir: 
BELGRAT, 23 {A.A.) - Avala a_ 

jansı bildiriyor: 
Uzunoviç kabinesi ıu suretle teıek

kül etmittir: 
Başvekil: M. Uzunoviç, Ha,Mciye: 

M. Y evtiç, Harbiye ve Bahriye: Cene· 
ral Zivkoviç, Dahiliye: M. Laziç, Na
fia :M. Srkulj, Maliye: M. Georgeviç, 
Maarif: M. Kumenkoviç, Orman ve 
Madenler: M. Ulmanski, Adliye: M. 
Mllluimoviç, Beden terbiyesi: M. An. 
c:elinoviç, Ziraat: M. Kojiç, içtimai ba-

M. U zunouitch ııe M. Y f!utiç 

•İret: M. Novak, Ticar.I ve Sanayi: 
M. Demetroviç, Münakalat: M. Kuma. 
noviç. 

Kabineye memur nazırlar: 
M. Marinkoviç ile lceza sabık 
M. Srenkiç. 

Başvekil 
Başvekil 
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TıRIHI TEFRiKA: 170 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYDi BIRAKTICJ VEJllCALAllA GOREJ 
Hcl ha/Ja mahlmJru. Y-: A. C • . .. 

Paristen Selaniğe gönderilen mek
~uplarda ne gibi esaslar gözetiliyordu 

Bu gibi meselelerde Türkler Iunduklarına dair bize mümkün o
fiddetle muhalefet eseri gösterirler lan malU.matı serian bildiriniz ki 
ve bunun üzerine hükumetimizin biz de buradaki siyasi ricalin bu 
muharebeyi göze aldıracağı taay- hususta naza ı dikkatlerini celbe -
yün ederse Avrupa konseyinin no- delim. Vereceğiniz malumatta i -
tası ve hatti. ültimatomu da bile sim, vaka, mahal, tarih ve netice 
halisane temenniyat derecesini ge· hakkında mütemmim tafaili.t bu -
çemez. lunması bil~sa atyanı ehemmi • 

Bu vaziyet karfısında harici he- yettir. Makedonya meselesinin ge 
yeti merkeziyemiz atideki madde- çirdiği buhranı hali baharın hu· 
!erin icrasını, i.cil bir çare olmak lwile etkıyanın faaliyetini arttır -
üzere, elzem görüyor: maları zamanına müsadif olduğun 

1 - Muhtelif mahallerde İslam- dan eıkiyaya karşı alınacak ted
ların telgrafhaneleri itgal ile şim- birlerin tesrii elzem olduğu cemiye 
diki hükumete ecnebi veya müsta- timize mensup zabit arkada~larımı 
kil bir vali kabul etmiyeceklerini za bildirilecek olursa çok iyi olur. 
ve hiç bir suretle vatanlarının tak- Bir de köylerimize tebligat yapıl. 
simine ve ecnebi idaresi altına gir- ması, memleket eşrafına hakika -
mesine razı olamıyacaklarını bil- tin ne müthiş olduğunun anlatıl -
dirmeleri; ması pek muvafıktır. 

MiLLİYET ÇARŞAMBA 24 TEŞRiNiEVVEL 1934 

IHARicl -HABERLER 
Tahkikat 
Ne safhada? 

Fransada bir tethişçl 
daha yakalandı 

LONDRA, 23 (A.A.) - Kral Alek· 
aandrın katli hidisenle alakadar bazı 
mühim mÜ•tahberat vuku bulmaktadır. 

1 - Y ugoalav hüklımeti, Macar hü
kumetine müracaatl"J katillerin ortağı 
olmaundan ıüpbe e<> \ 'en ve Macariota.. 
na iltica etmiı bulunan bir Hırvatrn 
tevkifini iıtemiıtir. 

2 - lngiltereden kovulmu, olan ve 
azılı tethiıçilerden olduiu iddia edilen 
bir ıah11, F ransada Dieppede tevkif o
lunmuştur. 

3 -Belçika hüklımeti, keneli arazi· 
oinde bulunan 20 kadar Hırvatı hudut 
haricine kovmuftur • 

4 - Prag civarında, Mari Fon Ralro
ver namında bir kadın tevkif edilmif. 
tir. Bunun, kral katillerile alakadar hu· 
lunduğu zannec!iliyor • 

Portekiz kabinesi çcic;Jdi 
LIZBON, 23 (A.A.) - Salazar ka· 

bine.i iotifa ebniıtir • 

1 Romanyada 
Ticaret rejimi 
ithal edilecek maldan ev

vel ihraç iateyorlar 
BÜKREŞ, 23 (A.A.) - Rom&nya 

öthalatının ilıracattan daha fazla olmak 
iıtidadıru g.östennesi üzerine ticaret 
nazın M. Manolesko Strunga tarafın • 
dan yapılan teklif iizerine, hükUmet, 
mübadeleleri nonnal bir tarzda tanzim 
ve ithalata ait tecliyatı yapmak için la
zıın olan dövizi tem.ine matuf yeni bir 
ticaret rejimi tesisini taıvip ebniştir. 

Yeni rejim ithalat ile ihracat ara • 
ıında ııkı bir münasebet t-emini Üzerine 
müessestir. 

Ezcümle, htt ithalat , ancak muka
bilinde daha evvel ihracat yapılmakla 
mümkün olııçaktır. Gümrükler her İh· 
raç edilen mal için bir oertifika verecek· 
ler ve bu sertifikalar, miktan henüz 
tesbit edilmeyen bir yüzde ni..beti da • 
hilinde daha eksik bir ithalata salahiyet 
verecektir. 

Bu suretle harici ticaret muvazene· 
sinde aktif ve mahal edilen mallann he· 
delim tediye için lazun olan döviz ken· 
diliiinden temin edilmiı olacaktır 

2 - . ~rad~ bulunan büyük dev- Vilayetin diğer mevkilerinde lef 
letlerın sıyası memurlarına ve kon- kili.tın zeminini hazırlamak ve me 
solos!arına cemiyet halinde gidilip muru mahsus gönderild iği zaman 
ec~ebi hükumetlerin vatanlarını el- az vakitte muvaffakıyetini temin 
lerınd~:O alı~ak için vuku bulan ve ihzar için cemiyet azasına sair 
tetebbuslerıne mevcudiyetlerile mu mevkilerde bulunan arkadatları • 
kabeleye ve Oımanlı hükumeti mu- na şimdiden sık sık teyidi müved
vaf akat ebe dahi kendileri, kanla. det ve uhuvveti ve eski mektep arka 
rının soı;ı daı_nlasını dökmeğe ka- daşlığını ıamimane bir surette tec 
~ar verdı.klerı, Rumeliye yetmit kisi dide teşebbüs eylemeleri için teb
ıle geçmış olan Osmanlıların gen~ ligat yapılması muvafıktır zanne -
o kadar. kalınca>:a?e~ Rumelini diyoruz. Bundan ileride nafi seme 
terketmıyeceklerını bıldirmek; reler alındığı tecrübe ile sabit ol-

Bir haydut daha öldürüldü İngiliz - Japon 
Deniz 
Müzakereleri 

~ - Muhtelif unsurların şikayet- muştur. 
lerı. eğer hükfimetin zulmünden ve Dr. Ni.zım Bey burada iken bir 
f~ ı.daresinden ileri geliyorsa Hı- gün Polonyalı bir ihtilalci ile ko
rıstıyanlar kadar Müslümanların nu,uyorduk. Bu ihtilalci demişti 
da bundan müteellim oldukları ve ki: "inkılabı hazırlamak için :zür
a~cak fimdiki kıtallere Abdülha- radan pek az istifade ediliyor. Hal 
mıt hükümetinden ziyade ecnebi buki fabrkia ameleleri arasında 
müdahalelerinin sebep olduğu an- hürriyet duygularını tamim etınek 
!atılacak; pek süratle kabil olabilir . ., hakika 

4 - Muhtelif unsurların mak- ten zürraı toplu bir halde bir yere 
salları iatiklal temin etmek d • ·ı t k k b"l d · ·ıd· Halbuki d h "" .. . egı ceme me a ı egı ır. 

e ~ınu n!yetle ıslahat ve adalet bir köy ahalisi bir fabrikada bira-
!jlebknd~n ı~are~e, fakaveti terk raya gelebilir. Münferit yaf&yan • 
ı e d serıyetı teşkıl eden Türk va- !ar ahvali aleme kartı bigane kal-

bt~kn ah~kla:iie beraber kanunların tat- drkları halde toplu bir halde bulu-
1 a amını hükfunett "dd ·· 1 h b d le t 1 1 1 

. en '' et- nanlar her~eyden surat e a er ar 
en a ep ey eme .erı hakkında be. olurlar ve memleketlerini hal ve is 

y .tnt~hmedler nde,rıle husumeti terk tikbalini dü,ünmeğe tabiatile alı • 
ve ı ı a a av et etmek ı· ld" . • · · · ah (b azımge I· tırlar. Bu sebepten dolayı cemıyet 
gının ız ı urada kan · · · · ""f nin tatb"k ı unu eıası- azasının fabrikaların ıçıne nu uz 
dilmesi~i ı:u~=•ınıb ta talep e- etmesi ve amele ~rasından taraf· 
Ç .. k'. k ... u muyoruz. tar bulması pek lazımdır. 
u~ u an unu esasıyı ıstemek mak- B. d. 

sadıle vuku bulan h .. . . - ıtme ı -
Abd ·· . er numayıtı 

ulhamıdin de~et ve kanla bas-
tıracağı ve belki ecnebi metalibah
.na kar,ı memleketin ziyama muva. 
fakat eder mülahazası mevcuttur.) 

b
s.- ~e?1iyet azasından bulunan 

za ıtlerıınıze gerek Rum, gerek 
Bulgar ve gerek Sırp e·'· 
f 1. • \H"ıyasının 
aa ıyetlerıne meydan . 

k 
vernııye. 

ce suretle hareket . 
h 1 ve ım-

a arına son derecede t 
1 . h gayre et-

me erı ususi unıumi tah . t ·ı .. 1 • rıraıe 
cum esme tekiden bı"ld" ·ı k ( . . ırı me · 
~ıra Avrupa ricali aiyaıiyesi tek. 

mı nut~kl~rı?da etkiyanın İcrayı 
t~kavetı hukumetin men'e mukte
dır olalamaundan ilerı· geld" •. . 
·ı . .. ıgını 
ı erı surerek bunu müdahal 

·ı · "h eye ve-
sı e ıttı az ediyorlar B b 1 . • · u ıe ep ,. 

Cum! uriyet 
Bayramına hazırlık 

(Başı 1 inci sahifede) 

takalarındaki alaya iştirak edecekler 
ve kutlula:ma merasimi yapacaklar, İ· 
kinci günü mektepte müsamere vere
cekler, üçüncü günü gezinti yapacak
lardır. Liae ve orta mektep talebeleri 
birinci günü geçit resmine iştirak ede
cekler, ikinci günü müsamere verecek 
!erdir. Ankaraya gidecek İzciler de 
perşembe ve cuma günü hareket ede
ceklerdir. 

Esnaf cemiyetlerinin hazırlığı 
Cumhuriyet bayramına iştira.it ede 

ce.k esnaf C<ımiyetlerinin temsili şekil· 
ler hazırlamaları takarrür etmittir. Bu 
işle me~gul bulunan heyet eanaf mü
rakahe büroauoda dün de toplanınıt 
ve bazı kararlar vennlştir. Her cemi· 
yetin menaup olduğu .anat kamyon -
lar üzerinde ve temaili şekillerde ca.n 
landırılacaktır. Bunun için hazırlıkla· 
ra baılanılmııtır. 

Balat Türk ve kültür yardım cemi
yeti büyük bayram gÜnÜ aaat 15 le 
kendi merkezinde bir müu.mere ter • 

VAŞiNGTON, 23 (A.A.) - Adli
ye nezareti, Dilinger öldükten •onra, 
1 numaralı halk düşmanı ilan edilen 
(Güzel Oğlan) l.ikabile maruf Floyidin 
öldürülmüı olduğunu ha.her vermekte· 
dir. 

Floyid, zabıta memurları ile bir 
çarpışma neticeıinde East • Liverpul ci
varında maktul düşmü~tür. 

Belçika da küçük esnafa 
yardım 

BRÜKSEL, 23 (A.A.) - Belçika 
hükümeti, küçük esnaf ve iı adamları. 
na yeni yardımlarda bulunabilm<.k için 
esnaf bankasına verilen tahaisatı 15 
milyondan 50 milyon franga ç.ıkanna • 
ğa karar vermiştir. 

Küçük ıanatkarlar için de ayni veç· 
hile 150 milyon franklık bir kredi açı· 
lacaktır. Bunlardan alınacak faiz, yüz. 
de 6 dır. 

Fransada kanunu esasinin 
tadili meselesi 

PARIS, 23 (A.A.) - Daily Tele. 
graph muhabirinin haber aldığına gö • 
re, Fran11z ayan meclisindeki radikal 
arupu, M. Downerırue'in kanunu esa
sinin tadili hakkındaki niyetlerini kati· 
yen takbih etmiıtir. 

Kral Katana üniversite~inin 
yıldönümünde 

KATANA, 23 (A.A.) - Savoya 
kruvazörü ile buraya ıelen 1 talya laa
h, doğruca Bellini tiyatrosuna giderek, 
erkanı hükümet, yüluelc phaiyetler ve 
yerli, yabancı 130 murahhas buzurile, 
Aragon kralı Alfom tarafından tesu e
dilmiş olan Katana üniversitesrnin 500 
üncü yıldön\imü merasimine riyaset et .. 
miştir. 

İspanyada asayiş 
MADRIT, 23 (A.A.) - Nepedilen 

bir tebliği reomide deniliyor ki : 
Son iıyan ocakları ba.tınlmıı '-e 

umumi asariı temin edilmiştir. Hükü • 
met hürriyet ve nizamı sarsılmaz esa .. 
!ar üzerinde kuvvetlendirmek için bü -
yük bir ııayretle çalıpnaktadır. 

Stratosfere yeni uçuf 
DETROlT, 23 (A.A.) - Belçikalı 

meşhur ıtratoafercinin kardetô M. Jean 
Pikars saat 6,58 ele stratoıfere uçmuı· 
tur. Beraberinde zevcesi vwdır. 

Gandi konıreden çekildi 
BOMBA Y, 23 (A.A. - Candi 

kongre riyasetinden olduğu pi kon • 
grede.n de çekilmek için almıı olduğu 
karan bilclinniflir. 

Ş:mdilik iki taraflı görüş
meler başladı 

TOKYO, 23. A.A. - Zannedildiğine 
göre, bükümet terkedilmit olan Japon 
deniz ·~k.ifleru::i Londra ve Tokyoda 
ayni zamanda netretmek niyetindedir. 

l-ondradaki Japon heyeti, prenıip iti
barile, hususi cereyan edectk olan İpti
dai müzakereler esnasında tekliflerini 
neıretmcmege k;,.rar vermiş t ir. Bununl"\ 
beraber müstesna bir vaziye tte bu teL.~;. 
lerin neıri kabildir. 

lngiliz .. J apon deniz müzakerelerine 
bu sabah M. Macdonaldin riyasctile 
Dovning . Street'de başlandmıttır. 

LONDRA, 23. A.A. - Röytcr ajansı 
bu sabah yapılan & iirüşmelerin bilha.ssa 
Japonların teklifleri ile bunılan ç;kan 
noktayi nazar üzerine olduğunu zannet· 
mektedir. 

Japon - lngili;z; murahhasları 
dün toplandılar 

LONDRA, 23 (A.A.) - lptida.i de 
niz konferıuuırun 1l" toplanu~ı bu &a· 

bah lngılız ve Japon ımurahba.aları &• 

ra.sında aktedilıruttir. Hu toplantıdan 
aonra g zetelere ataiıdaki tebliğ ve
rilmittır: 

Japon ve lngiliz murahlıaaları ara 
llnda ılk içtima bu sabah haf vekalet· 
te akdolunmuı ve deniz ailiblarırun İ· 
leride tahdidi huausunda umumi mahi 
yette noktai nazar taatii yapılıru!tır. 
Japon murahhaslarının Amerikan mu 
rahhaalarile görüş.ınesi tak&JTÜr ebniı 
tir. lngiliz ve Japon murahhasları 26 
etrinievvelde yeni bir toplantı yapa· 
caklardır. 

Bu aabahk.i içtima.da lngıltere namı 
na Baıvek.il M. Mac Donald Hariciye 
nazın M. S:·aıon ve Bahriye nazın Ja. 
ya namına da Japon sefiri ele amiral 
Y amomota hazır bulururruşlardır. Her 
iki tarafın resmi mümeuillerine biTçok 
fen mÜJ&vİrleri refakat ebn"*te idi. 

LONDRA, 23 (A.A.) - Bu sa • 
bahlU deniz konferanaı toplantısmda 
Japon murahhasları oarih ve müsbet 
vesikalar vermeksizin programları hak. 
landa umumi mahiyette izahatta bulun• 
muş olmakla beraber J ngiliz ve Japon 
noktai nazarları arasında büyük bir 
farlı; olduğu görülmüıtür. 

Mııır kralı iyileşti 
BERLIN, 23 (A.A.) - Kral Fua • 

dın tedavi etmek Üzere Muıra çağnmıı 
olcluiu doktor profoaör Fon Berıman 
Beri ine dömnüftür. 

Doktor kralın iyilcttğini ve yalan • 
da 1 aıkenderiyeden Kahir eye dönece • 
ıiini aöylemiıtir. 

•• 
Universite talimatnamesi icra vekil-

leri heyetinde kabul edildi 
Doçentlerin vaziyetleri 

'ANKARA, 23 (Telefonla) - lstanbul Univerıitesi için ha;z;ırlanan 
ta:•Jrıatname Jcra Vekilleri Heyetince kabul edilmi1tir. Talimatnameye 
göre lstanbul üniversitesi bilgi sah alarmda ara,tırmalar yapmak, milli 
kültürü ve yüksek bilgiyi genişletmeye ve yaymağa çalı1mak, devlet ve 
memleket İfleri için ergin ve olgun unsur:ar yeti1tirmesine yardım et -
mek gibi vazifelerle kurulmuştur. Talimatnamede rektörlük, üniversi
tenin idaresi Üniversite tedris heyeti hakkında hükümler vardır. Tali. 
matnameye göre doçentlik için 40 ya1ını aşkın olmamak ve garp kültü
rü dillerinden birini bilmek ve talimatname hükümlerine göre imtihan
da muvalleık olmak lazım gelmektedir. Mevcut doçentlerden imtihan 
v~•memi1 olanlar 3 yıla kadar İmli han verecekler vermeyenler Maarif 
lefkilatında başka va;z;ifelere naklo lunacaklardır. ' 

Askeri mektepler talebesile ihtiyat 
zabit namzetlerinin aylıkları 

Kanunda değişiklik yapıldı 
'ANKARA, 23 (Telefonla) - Askeri mektepler talebesiı'e ihtiyal 

zabit namzetleri hizmetlerine verilecek madf hakkındaki kanunun bi -
rinci maddesinin tadili hakkındaki kanun layihasını hükumet Meclise 
vermi1tir. Hükumetin Meclise teklif ettiği layihanın birinci maddesi 
şudur: "Askeri mektep talebesi,:e kısa hizmete tabi harbiye sınıflarına 
alınacak ihtiyat zabit nam;z;etleri maaşları aşağıdaki cetvelde gösteril. 
miştir: Askeri liseler talebelerine bütün ıanıllarında otuz kuruş, Harbi
ye mektebi birinci sınıf doksan kuruş, ikinci ve daha yukarı sınıflar 
120 şer kuruş, kısa hizmet ihtiyat ;z;abit namzetleri ve askeri talebe mek 
tebi P. C. N. ve birinci, ikinci ve iiç üncü sınıf talebelerine doksanar ku
ruş askeri tıbbiye mektebi dört ve beşinci sınıf ta:~belerine 120 şer ku • 
ruş. Askeri Tıbbiye mektebi, dişçi, eczacı, kimyager bir ve ikinci sınıf -
larına doksanar, üçüncü sınıfa 120 kuruş, deniz mektepleri, deniz lisesi 
9 ve onuncu sınıf talebelerine otuzar kuru111 on birinci sınıf talebelerine 
50 şer kuruş, deniz harp mektebi kıdemsiz den:z talebesine doksanar ku 
ruş, deniz harp mektebi kıdemli deniz talebesine 120 şer kuruş, deniz 
Gedikli küçük zabit hazırlama mektebi orta tahsil derecesinde birinci 

~ınıla 15, ikinciye 20, üçüncü sınıfa 25 er kuruş. Gedikli nefere40 kunıf 
• Gedikli onbaşıya 60 kuru1. 

Zabitanın açıkta geçirdikleri müddet 
ANKARA, 23 (eTlefonla) - Hükumet zabitan ve askeri memur. 

ların kadrosile açıkta geçirdikleri müddetin fiili hi;z;metten sayılıp sa
yılmıyacağının tef siren hallini Meclisten İstemiştir. Hükumet bu tefsir
le tekaüt kanununun 23 üncü madclesincle; "mazuliyet ve açık r ·~ 
almak suretile geçirilen müddetin nısfı yalnız tekaüt maaşının hesabın
da itibara a:ınıp, diğer nısfı alınmaz;,, fıkrası hükmünün zabitan ve aske 
ri memurlar hakkında da aynen tatbik edilmesini istemektedir. 

Rus sefiri itimatname sini verdi 
ANKARA, 23 ( A.A.) - Sovyet Rusyanın yeni büyük elçisi Kara

han Cenapları bugün öğleden sonra Çankaya köşkünde mutat merasim 
le Reisicumhur Hazretlerine itimatnamesini takdim etmiftİr. 

Karahan Cenaplarının Reisicumhur ffa:z;retleri tarafından kabulle
ri esnasında Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey de hazır bulunmUftuT. 

Cumhuriyet merkez 
bankası 

ANKARA, 23 (Tdefonla) - Mer· 
kez Banka11 kanunvmm 96 ıncı madde.. 
e.i mucibince her türlü resim, harç ve 
vergiden muaf 01-ı oermaye, ihtiyat 
akçeoi gibi .ahit oerm:ryeye inkilap eden 
gayri menkullerinin de muaf tutulup 
tutulmıyacağının tchiren hallini hiil<ii • 
met meclisten i•temiitir• 

Ankara Hukuk fakültesi 
dekanlığı 

ANKARA, 23 (Telefonla) - Hü. 
kWıtet mecliıten Ankara hukuk fakülte
ıi dekanlığının mebuslukla içtima edip 
edemiyeceğiıri •onnuıtur. 

Bir tefsir talebi 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Vaat• 

taaız vergilere munzam kesirlerin tev· 
hit ve teabitlerinin tadiline dair 1454 
sayılı kanunun altmcı maddesinin tehi.. 
rini bükiimet meclioten istemittir• 

Tefsiri iıtenen mesele ıucı...,.r: Bu 
kanunun altıncı maddeıinde yazılı arsa
lar ile yedinci ve sekizinci maddelerde 
yazılı dağlık ve bataklık arazi, bahçe ve 
tarlalar hakkında da alımcı madde hü
kümlerinin tatbik edilip edilmi)'eceği • 
clir • 

Mevadı müştaile muafiyet 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Su 

tulumbalarını iıleten oabit ve mütebaT. 
rik motörlere ait mevadclı müftaİle mu
afiyetinin kaldmlmaııı hııkkında biikü -
met meclise bir lıi.yiJıa v=nİf!İr. 

Gümüş paraların pulları 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Gü

müş ve ufaklrk paraların tesbit edilen 
şekillerine göre pulları imalatı harbiye 
fabrikalarında yapılacakbr. Maliye v,.. 
Laleti ıelııi.lleri bugün imalatı hari>.İf"y& 
vcnniıtir. 

Ver~iden istisna 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Bele

diye ver&i ve resimleri kanununun 23 
üncü maddeainin tadili hakkında ~iikii.. 
met meclioe bir liyiba vermittir. 

Uyihaya ıröre, poliolcrle posta 

telgraf hizmetlerinin ifaoı içôn posta Ye 

telgraf memurlarıııım kullanacağı moto
.&let ve bisikletler belediye resminden 
iıtiana edilecektir. 

Muhacirler yerleştiriliyor 
TEKIRDAC, 23 (A.A.) - Şelııi

mize Romanya •• Bulıraristand• .._ 
hacir gelmeoi devmn etmektedir. 

c~mıyet erkanının Rumları bade 
hımaye etmemesi timdiki m'"t{;!a 
buhr~ icabatmdandır. Efkıy:n:! 
tenkılı~e çalıfmak vatanı kur. 
tarmaga çalıtmak demektir. Bu 
hsusta gerek. doğrudan doğru a 
v~ gerek bilvasıta son dereced r 
a~ıyet göıter~lmesi harici heye~i.:i. 
zın baltlıcıı ıhtar ve iıtirh~--ı 
d d -- ın-an ır.,, 

~e~~ Paristen bir iki gün sonra 
Selanıge yazılan ikinci bir mektup
ta da tunlar yazılı bulunuyordu• 

tip etmiıtir. 

,--------------------------------------------------------------------) L __ E_c_N_E __ B_ı __ M_A_T_B_u_A_T_ı __ N_D_A_o_ıc_u_o __ u_ıc __ L __ A_R __ ı_M_ı __ z_ 
Bu Türk muhacirleri Hayrabolu 

köylerine yerleıtirilmiılerociir. Gelea 
muhacirlerin nkin ve bunlara arazi 
tevziile tefkil olunan komisyon met
ııul olmaktadır. 

".M.akedonyaya bir valiiumu:Oi 
tayını hakkında İngilterenin b .. .. k 
devletlere gönderdig"i nota uyuh .. b" ya e-
~uz ır muvafakat cevabı almadı-
~ını gazetelerde okuyoruz. Di
ger taraftan Rusyanın da Make
don · · 
h 

yal •çın Yeni bir ıslahat projesi 
azır amakta oldugu" . "t"l" M 

k d 
lfl ı ıyor. a-

e onya meselesi için A 
1 1 

vrupa par. 
amento arında münaL-·--I 

k d
. .....,.. ar cere-

yan etme te ır. Bu cümleden ola. 
rak Franıız parlamentosu dah" 
meseleyi müzakere ediyor. Vük~l~
dan n;ıeseleyi istizah etmeği derub. 
te eylıyen m'!>bus Denis Cochini, Ah 
~et Rıza Bey cemiyetimiz namına 
zıyaret ederek memleketiınizd 
k . . e 

anu_nu esasının tatbikı lehinde i-
dareı kelam edeceğine dair muma 
ileyhten vadaldı. Bu Iıu: usta De
nis Cochim İçin bazı veaikalar da 
tedarık edildi. 

Ecnebi jıındarma zabitlerinin 
ve sivil memurlarının Makeclonya
daki eşkiyayı himaye ettiklerine 
ve çetelerle naul müna,ebatta bu· 

T ethiıçilik ve iltica 
hakkı 

Mar:rilya ıuika:rti hakkındalıi tah • 
kikat ilk neticelerini vermİ.f bulunu
yor. Cinayetin münferit bir fCY olma
dığı ""müteaddit kirrueler tarafından 
u.zun uz.adıya tıe itinalı bir surette ha
:urlandıktan ııonra yapıldıiı ıabit ol· 
muftUT. Sahte Kelemen ve arkadatla· 
n lsviçre ve ltalya yolile Fransaya gir 
mitlerdir. Sahte pasaport tanziminde
ki maharetleri Triyeıte ve Zagrepteki 
konsolosluk muamelelerine tamamile 
vakıf bulunduklanrn gösterir. Suikıu
ti Pari:rte yapacak yerde Marailyada 
;yapm'f olmaları, Marıilyada polis ne· 
zaretini aldatmanın daha kolay ola· 
cağını tahmin ettiklerinden ileri gel
mİftİr. Tahkikalta elde edilen tefer • 
rüat , cinayetin uzun u~dıya düıünü 
lüp hazırlandıktan aonra )·apıldığını, 
Avrupada ıulh ve müaalemetİn kök -
lepnesine môni olmak ve Tuna hau• 
;ıuuında karıf'klıklar vücude getirmek 
ü.ıiyen gizli bir teşekkülün eseri oldu 
ğunu göstermişlerdir. Canilerin, ıi;ya· 
set bakımından takip ettikleri gaye 
açıktır. Kral Aleluarıdr'ı ve Fran.a 
Hariciye na%ınnı öldürmek suret ile 
evvela Yuıı:oılavya dahili İflerinin iı· 

tilrrar peyda etmuine mani olmak, on 
dan ıonra da bu memleketi Fran.saya 
bağlı;yan dostluğun artmaıına set çek 
mek ve F ranaa • ltal;ya yakınlOfma:tı• 
nı darbeylemek ve dolayuile Roma • 
Belgrat anlQffRasına hail olmaktır. 
Bunlann Çekoslovakya milletine men 
sup bulunmak kisveaine bürünmeleri 
iae Küçük ltilcil aranna nifak sokmak 
maksadına matuftur. Cinayet faili Ke 
lemen ve arkadtJ§lannın Hırvat olma· 
ları çok muhtemeldir. Fakat cinayet 
faillerinin ardında gizlenen uğursuz 
teıkilcit nedir? Harpten •onra üçüncii 
beynelmilel tethİf teıkil<itı u%un :z;a -
rnan Vi;yanaJa çalqmıf ve (Balkan le 
derasyonu) namı altında bazı Hırvat 
ları da arasına almqtır. Fakat (Bal· 
kan federıuyonu) Mgr. Seipel'in ida· 
resi zamanında dağıtılmlf ve Avustur 
ya hükumeti, Yugoslav;ya toprakların 
da yapılan ınıika:rtlerden ıonra 1931 
seneaindenberi gayet tiddetli tedbir • 
ler almqtır. Ayni veçhile, merke%i 
Salyada bulunmuf olan Makedonya 
dahili ihtilal komitesi, son seneler :uır 
fında Hırvat ihtilalcileri ile de bağlar 
tesiı etmiftİ. Fakat bu teıkilôt, Bulga 
ristanda vaki olan rejim değİ.fmdİn • 
den sonra tamamen inhilal halinde • 
dir. Katilin kolundaki Makedon;ya ih· 
tilal komiteıi iıaretine rağmen s.Ukaı 

ti tertip edenlerin bu cihette aranma
ması l<i:wn geldiği zannolunmakta • 
dır. Diğer taraftan Marıilya suikasti 
Yugodavyanın Milletler Cemi;yeti.'Jde
ki daimi murahhcuı M. Fotiç'in 5 Ha· 
ziranda konsey toplantısında Macar 
murahhasına yaptığı ihtarlara elün bir 
kehanet fekli vermektedir. Bu ihtar 
Macartatanda Yugoslavya hududu ya 
kınında tethiıçilerin eıki Avusturya • 
Macaristan ordusu mensuplarından 
tethiı iılerinde ihtiS<U ve meleke sahi 
bi kimselerin ne:uıreti altında tethiı 
hareketleri talimlerinde bulundukla • 
rından bahi• idi. Bu cümleden olmalı 
üzere bir sene evvel öldürülen Yugos 
lav mebusu ve eski nazır Neudorler'in 
suikasti Maco.riııtanda hazırlanml§fı. 
1929 ıen&inde öldürülen gazeteci 
Schlegel'in katilleri de ltalyaya sığına 
bilmiılerdi. 1933 senesinde Kral Alek 
sandra harf' tertip edilip meydana çı 
kanlan auikast tahkikatı, ltal;yada Par 
ma civannda Borgotaro' da dahi bir 
tethiı tefkilôtının çalııtıiını iapat et • 
miftİr. Bütün bu v<ikıalan hatırlatan 
arkada1ımız (Le Joumal des Nationa) 
H absl,urg imperatorlui:!ı mirasçıla • 
nndan olan devletlerin mevcudiyetle· 
ri aleyhine ;yapılan ıuikastlerin Ma • 
carillfanda ..., ltalyada haz;ırlandıiı ne 
ticesine erişmektedir. Bununla bera • 

ber Naziler tarafından Romanya Ha· 
riciye nazın M. Duca ile Avusturya 
Batıiekili M. Dollluoıı'un katillerine 
karıı gösterilen manevi destek te unu 
tulmamalıdır. Avrupa siyasetini utan 
dıran son senelerin auikastleri •eri • 
sinde, bazı devletlerin mesuli;yeti orta 
ya atılmaktadır. Bu hususta söylene • 
cek en küçük sö:, artık eskimiı bir 
hale gelnWj bulunan bir melce hakkı 
İle karıılavnıı bulunmamızdır. Soıi • 
;yetler Milletler Cemiyetine girdi lie ar 
tJı devletlerin dahili iılerine karııma 
mak beynelmilel münasebetlerin escu 
kaidelerinden biri halini aldı. Bunun 
için melce hakkında bugüne kadar 
muteber bulunmUf olan usuller bun • 
dan sonra tasvip olunamaz. • 

(La Tribune de Genelle) 

Bulgar hükumeti ve 
tethiş hareketleri 
Bükre§te çıkan Dimineata gaz;ete• 

si ;yazdığı bir makalede bugünhü Bul 
g~r hükumetinin fimdiye kadar hiç 
bir hükumetin tefebbüs etmediği İf • 
/ere teıebbiJı ederek Yugoslavya ile 
olan münmebatı iyilepirmek niyeti;y • 
le Makedonya ihtilal hareketini yok 
ey/..,,..,ie çalıftığını kayde;yledikten 
•onra Dobriçe muhacirlerinden müle• 

Bir kamyon faciası 
TRABZON, 24 (Milliyet) - Erzu. 

rumdan ııelen llya11n idaresindeki kam· 
yon tehire iki kilometre mesafede dev. 

rilcli. 
Şoför muavini Bayburtlu Mehmet e

fendi öldü. Yolculardan iki kadm, bir 
erkek yaralandı. 

fekki! komitelerin Romanya ara%İSİrt· 
de sık sık inif hareketleri yapmtıhta 
olduğunu kaydetmekte ve demekte • 
dir ki: 

"Gün geçmiyor ki bu havalide" y::ı 
pılan yangınlara, ao;ygunlara, ko;yler • 
de ue yollarda yapılan tecavüzlere 
dair haberler gelmesin. Bu vazi)·et 
karfmnda acaba Bulgaristan il.i siya• 
set mi takip ediyor diye diııurımek 

mecburi;yetinde kalıyoruz. Bir taraf • 
tan Makedonya ihtilal komitesini fid· 
detle takip ederken diier ta o.itan 
Dobriçede yapılanlara göz yumması 
gizli bir heıap neticeli midir? Halbu• 
ki Dobriçedeki har ketlerin durJ urul 
ma•ı Makedonya ihtilôl komit.,sinın 
lağvından daha çok kola;y bir i1t.r.,, 
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Yapılacak 

1 DARPHANEDE 

1 Y enileştirif en 
Bir makine --

POLlST6 

Kuyuda 
Ceıet 

İhraç maddelerimizin inki- Eski, fakat kıymetli bir ma ihtiyar bir kahvecinin ölü-
şafı için alınan t~dbir~er kine işletilmeğe liaşlandı sü kuyudan çıkarıldı 

ı MAHKEMELERDE 

1 Şık ve güzel Hm. 
Yankesici! 

- - o-

Dün 17 yaşında bir genç 
kızın muhakemesi yapıldı 

1 
GUnü 
TEa 

3 

Y orulmıyan adam 
•. Bütün Fransa, bugün kaybet 
gı en. büyük evladına karşı, diı~ 
yazı ile, gazetelerle sükran ve rn 
ne~ hislerini izhar ediyor. Çünl 
Poıncare bütün hayatı müddetin 
Fransaya hizmet etmekle kaim 
"!ış, ayni zamanda Fransız mille 
lıne tam man~..:1e b. ". " _, ır ınsan n 
munesi olmuştur. 

Hoş, nahoş birtakım akisler ve 
bir hayli tatsız dedikodular yap -
tıktan sonra nihayet Celal Muhtar 
Beyin Pastör enstitüsüne para ver 
mediği, kendisinin Paristen gön -
derdiği bir mektupla anlaşıldı ve 
bu İş te onun derdini çeken ama
tör tasacıların memnuniyeti ile ka 
Pandı. Lakin, açık konuşuyorum, 
ben müteeırıir oldum. Bir Türkün 
Pastör enstitüsü gibi renk, kan ve 
ve bayrak farkı düşünmeksi:in ~~ 
tün insanlığa hizmet eden bir mu
esıeıreye yardım ettiğini ~~mak 
ve bununla iftihar etmek ıslıyor -
dum, Bir Türkün yapacağı böylı; 
İnsan; bir hareketle kendi milletı 
lehine ne büyük propaganda yap
mı, oHıcağını düfünerek bu lırsa -
tın bu sefer de kaçırtılmış olmall
llQ' doğrusu acındım. Unu. namalı 
ki; milli hizmetlerin en (n~~e 
mületini tlünyaya hayırla" ~ ıyılık 
le tanıtabilmek gelir ... Bu ; ıvayet 
çıkhğı zaman bunu ttUVİI? eder gö 
rünseydik, belki de bu hızmet ya
pılmı, olurdu. Bunu burada kes -
tikten sonra gazetelerde .'!peyc.e 
münakafayı mucip olan. dıger bır 
bahse geçeceğim... Benım hayr'!.t 
Yapacak kadar param olsa Pastor 
enstitüsüne verir miyim?. Derhal 
aöyliyeyim: veririm. Amma bunun 

Türkofis, faaliyete geçrikte~er! dıt 20 seneye yakın bir zamandımberi Dün Sarıyere bağlı Uıkumru kö. 
ticaret itlerimizin tanzim ve ını..,~r. darphanede muattal duran ve çürüme- yünde kuyuda bir ceset bulurunu ııtur. 
yolunda birçok tedbir ve kararlar al- ğe yüz tutan bir makine, bazırlanarnk Derhal yapılan tahkikatta cesedin Us-
maktadır. . . yeniden işletilmeğe batlanuuştır, Darp. kumru köyünde kahveci 65 yaşlarında 

Bu arada başlıca ihraç maddelermu.. hanedeki bu makinenin hikayesi §udur: Hacı Mustafa efendiye ait olduğu an-
zio temin ettiği gelir miktarlarını art- Umumi harp içinde, darphane mü. laıırhnıştır. 
tınnak imkan lan da araştmlmış ve ye- dürü olan Ferit Bey merhum Almanya- iki gündenberi ortadan kaybolan 

Dün Sulı<aıahmet ikinci sulh ceza 
mahkemesinde fayaru dikkat bir dava 
görübnüıtür. Dava edilen Leman Ha. 
nnn >aminde 17 yatında gayet güzel, 
çok düzgün .İfadeli, iyi ve tık giyinmiı, 
oldukça ciddi görünen ve etrafmın 
dir ve beğeniı hiolerini kazanan bir 

T ar_ihin . çok nadir yetiştirdi · 
bu mustesna ,ahsiyeti Fransız/ 
onun için en heyecanlı en kalbi h 
lerle tebcil ediyorlar ..• 

Poincare kimdi? Siyasi hayat 
~ı uzıın uzadıya İzah edecek ele• 
lız. Çünkü onu müteaddit vesi[ 
lerle Yazclık. Bu satırlanmızla y 
n~z ke_ndisinin fQhsiyeti hakkınd 
bıraz ızqhat vereceğiz: 

la memleketimin hayrına para b~
rakmam demek istemiyorum. Bır 
hayır sahibi kendi fikrince memle
ketine faydalı sandığı yere para 
bırakır. Bundan dolayı onu kimse 
muahaze edemez. Bunun böyle ol
duğuna ve böyle olması lcizımgel
diğine şüphem yokhır. Lakin biz -
ele maalesef vakıf namik bırakı • 
lan servetin bir kısmı vaktile bir 
takım zenginlerin mallarını müıa
c/ereJen korumak için bir ulak 
çe,meyi bahane ederek zenginli • 
ğİni çoluk çocuğuna rahatça bırak 
maya yarayan (zürriyet evkafı) 
nevinden olmaıı, bir Jaraltan da 
hakiki hayrat sahiplerinin a,rtla • 
rına zaman geçtikçe hürmet edil -
miyerek esasının bozulması bizde 
vaktile mevcut olan vakıf hareke
tini hemen hemen kökünden balta 
:amıstır. Zaten kucaklar dolusu ve 
hesabı bilinmeyen servetler çoktan 
bizim hudutlardan dışarı çıkmış .o~ 
makla beraber kalanlar da eskisı 
gibi müsadereden korkmad!kl':'nn 
elan (zürriyet evkafı) na ıhhyaç 
hissedilmemektedir. Hakiki hay -
rat için vakfa gelince; :a"?°n .v': 
hiidüat insanlarda hemcınsıne !~ 
lik etmek ve kendinden sonra ıyı 
ad bırakarak namını rahmetle ya -
clettirmek kaygusunu çoktan kapı 
arkasına athrdığından hayı~ !ap
mak fikri ortadan halkhğı gıbı yap 

l d ··1du"kten sonra mak iatiyen er e o . .. 
h • - dan bır tur· ayrahmn ne oıacagın ç·· k" 
lü emin olamamaktadırlar. un u 
m 1- b .. kü' Do"rdüncü Vakıf ese a ugun b 
Han denilen iradın yerinde: - un· 

" 
. • l bir imaret an yırmı sene evve k · 

vardı ki fıkaraya, sakatlara v.e d"ım 
•esizlere bedava yemek ven.r ı ... 
( Hilei şeriye) sini bulara~ ı'!!cz.. • 
retleri liiğvettiler. Halbukı bulun 
dünya simdi içtimai nizamı koeJru • 

k · : · •_ı açlara b a· ma ıçın ışııuere ve ki. bu 
va yemek veriyor. Demek ' 
bir :üzumlu müessese idi, amd'!1a 
zamanın Evkaf nazırı öyle iste ı ve 
bütün vakıf teminatına rağmenbı
maretler ortadan kalktı, eğer du 
İmaretin vakıiı ben olsam, ben e 
mezarımdan kalkardım... D~ha 
var: Kışları ohırduğum Beyoglu;:. 
da bir sokakta bir meyhane var ı, 
polis ceraim dosyasında e'! ~şt7 
gelen zabıta vahalarının daımı 5~ 1 

n "d' Ad "[dürmekten, eroın esı ır. am o b 
• t" çı an an ocaklığına ve cemıye ın 

olan bir sürü erkek ve kadının dm~-
• l h• 'k ufuneJleri asıla ıgı um ara a .a · h 
çirkef laboratuvarlığına hadi,' :.r 
•ey yapılan bir yerdir. işte u .. ı
~a o civarda bulunan bir camıın 
İmamı otursun diye vakılı taralınİ 
d eşruta namı altında yaphrı 

an b~ d"r Bu evi vakfeden ha-
mıs ır ev ı · h Jlt; sahibi elbette böyle mey a~e 
olsun ve vatan çocuklarını zehı~-
1 k b . b takhane yapılsın dı· eyece ır a l b 

ni nizamnameler hazırlanmasına baıla.. dan 150 bin lira kıymetinde bir ifraz Hacı Mustafa efendiyi arkadaılan ara. 
wlınıştır. . makinesi almııtır. Bu makine bir külçe mıılar ve cesedini dar bir kuyuda bul. 

Bunlardan yumurta ve por~;ıl ıh· halinde olan altın, gümüş, bakır gibi muşlardır. 
raç nizamaameleri vekille!' beyetının tet- muhtelıf madenleri biribirinden a;;.ı·mak- Hacı Muıı .:a efendinin cesedi iple 
kik ve taıdikinden geçtnı§ bulun:mak • tadır. yukarı çekilmit ve eller.inin uçkuruna 
tadil'. Yumurta ihraç nizamnamesı. gele- Makine satın almırken, ayni za. bağlı olduğu göriilm~ıtür. 
cek ayın 22 sinden itibaren tatbik ıa· ~a yakın tark. inbi~ da alnınuı, Sarıyer jandanna kumandanlığı tab-
hasma konulacaktır. , . bı~en~leyh , n.bnka, T~~eden b"f. kikatıru ikmal etmiş ve raporunu 1$tan. 

Türkofis son defa memlekete ıyı · ka ınhisar hudutları dahiltnd& ayni ma- bul jandarma lı::umandanlığma gönder-
gelir tanin' eden zeytinle?mizin ;~ irineyi başka bir memlekete ıatanıamıı- miıtir • 

kontroı ve mürakabesme • ambaıa- tır. Demirle varalama = müteallik yeni bir nizamname da- Fakat iıM'bi umumide, bin türlü ka- / 
ba bazırfamııt... . .. ~ırklık ~asın~a bu malüııe krulup iııle. Beıiktatta Ortabahçe caddeönde 48 

Bu nizamname ticaret odalarma gon. tilememıı ve oylece kahnrştır. Makine numaralı Ahmet ııstanm leblebici dük-
derilerek mütaleaları ıorulmuıtur. Şeh- bir müddet sonra, Nôyazi Ac.., Beyin kanmda çıraklık eden Ali ile Hüseyin ~-
nmudeki zeytin tacir ve ibracatçılan daıphane müdürlüğü zamanında kuru). lendiler it meselesinden kavga etmit-
da dün <ticaret ..., sanayi odasında bir muı• da, gene iıletilmeımiıtir. !erdir. 
toplantı yapmıılar, ~u ~~e~n ş· d' J den Neticede Hüıeyin efendi, demirle 
----•arını ao··:zx1- a.,...ınmılerdir. Taar- un ı, sene er sonra, Yeni darp- ef di . b _,__ al Al' 
;:'3' hndi düJÜ;;;;e •.;;temenniler.ini tes. b'?'e m~ürü Fuat Bey, bu kamiııeyi le· ~:ndi e::aı~ne~~k.tl'm::::ıt:'.'br. ı 
bıt. ' _, _ _._ odaya verecdderdir. mızletmi§, hazırlabmf ve itler bir ha. 

.....,._ le koymuıtur. 
Bu,,... için, yann son l>ir içtima Makinenin tecrüloeleri muvaffakıyet. 

daha yapılacaktır. le yapılmaktadır. Y ~n~a i~lemeğe baş-
AlmallJl JI taze bzUm ihracı lıyacaktır. Bu makinenin bır eıi daha 

Almanyaya Balkanlardan ve bilhaı· ne Balkanlarda, ne de .rakın farkta ol-
aa Bulgaristandan taze üzüm ithaline madığı i_çin, büyük bir İhtiyaca cevap 
L---etli bir •ekilde devımı edilmekte- verecektir. Memleket dahilinde, hariç 
"""'"" • tem bir çok riııaritl ... alı---'-- • -dir. 1 .._..,.. 

Alınan piyasalarının gösterdiği cid. ela ..:;:~ıv~ü':::..-:n::::t.:t:: 
eli elakaya rağmen memleke~d.~ den biridir. Bu yeni makine ile biiyülı 
bir kilo lıile taze üzüm aeW<~,ııı bir noksanı daha taımunlınııru1 obnal.-
alikadarlara ehanmiyetle bildirilmtfbr. tadır. 
Bu hususta Almanyadaki Tüne Ticaret ------..-..------
OclMı tarahndan ll"fredilen raporda BELEDIY ED8. 
deniliyor 1ü: 

cYunanlıların Berline ta Giritten ı sti m r ak borç!arı 
mal sevkebnelet'İne mulı:abil, Berline 
Gir.itte" 30 saat bdar daha Y~~ bu
lunan J:zmirdeo gönderilmomesı cıdden 
teessür ve teessüfe ııayandw. Bu sah~a
da hakikaten birçok fırsatlar kay~dıl. 
mektedir. Dikkate ıay~n o~an cihet'. 
Almanywıda taze meyva itbalabnın Y"".' 

. et •-ararlarclan zerre kadar mu-v-y ve• Be 
~ · olrnayı•ıdır. Balkanlardan r-
•~ssu • .. 30 60 
line her gÜn ihtiyaca gore -
vagon taze üzüm gelmekte ve hemen 
.atılmaktadır.» 

Öğrendiğimize göre, bu mesele hak. 
kında alakadarlarca ciddi tetkikat ya. 
pılmaktadJl'. 

Alman piyasasında tiftiklerimiz 
Bu ayın ilk haf.talan zarfında Alman 

piyaaasmda tiftiklerimiz Üzerinde çok · 
canlı muameleler yapılmıştır. Yarı yı
kanmıt Trakya yünlerinden (10) bin 
kiloluk bir 'parti sif Hamburg 12 Fran. 
ıız franeına aa.tılmı,tbr. 

Orta randımanlı Anadolu yünleri 
için 8,5 fran11z frangr İstenilmiştir. Pi· 
yaMınm yÜnlerimiz için sağlam ve ü
mitli olduğu haber veı-ilmeKtedir. 

Pamuklarımız satılıyor 
Türi<ofiı lıtanbul ıubes.inin verdi. 

- · malümata göre, son günl ... .ıe lıalye f nya ve bilhassa Almanyadan pa
.::::.:ıarnnna faz!.. !stek vuku bulmak • 
tadrr • 

Tasdika ıuzum kalmadı 
Yunan iktisat nezareti Yunanistana 

gönderile<:ek posta paketlerine Yunan 
ko soloıluklannca musaddak meaıe ta. 
lıa~etnDmesi il<h'e edilmesi hakk!n'.18 ge-

lerde bir kararname neşretrnitlı . ' 
çen Bu kararname hükümlerinde bu de-
f vapılan tadilata göre, menşe şaha - . d t- ameJerinin badema Yunan konıolos· 
ı:k~arma ta.d ' ettirilmesine lüzum kal
ınıyacaktır. 

Kiom TUrkiyı.den alınacak 
Almanya hükümcti, ıanayüne Iazun 

1 bütiin mangane-z cevherlerinin Rus_ 
o an • .. b' ·-'- I . yadan temim ıçın ır mu.Kave e ırnza-

JMUştll'. . .. iman 
Verilen malumata gore, A sa-

nayiinin ihtiyaakacı ola_n kro~uti'.' Türkiye. 

--Ayni senede ödenmeıine 
karar verildi 

Belediye istimlak borçlannı ödeme« 
için, bir program -vücuda getirmiştir. 
Bundan sonra, bu seme yapılan ntim. 
lak borcu, ayni sene içinde ödene<:e1ı: 
bakaya bıralulımyacaktll'. ' 

Bu suretle her sene bütçeye konan 
istimlak faıh ile daha ziyade, iıtiınJ;i.. 
kat yapılabileceği anlaplınaktadır. 

H..ılici BeieJıye tamiz.eyamiyor 
Halicin günden güne dotma.ı üzeori

ne, llctioet vel<illetiniıı belediyeye bir 
tezkere göndererek, Halicin temizlen
mesi itinin belediyeye düştiiğünü bildir
diğini yazmıştık Bu husU'Sta belediye. 
ye henüz tebligat gelmemi~tir. 

Fakat belediye bütün Halicin temiz
letilmesi için kendisinde maddi in.kan 
görememektedir, 

Yapılan hesaplarda bu iım pek mas
raflı olacağı anJaıılmı§tır. Yalnız ge
çenlerde K.asrmpaşa dereıinin önü bah
riye idMea.İ tarafından temizletilmiş, be
lediye bunıda bir müddet çalışan tarak 
dubasına biri<aç bin lira kira venniştir. 

Romanyadan gelen 
muhacırlar 

Romanyaclan memleketimize yeni. 
den bir hayli muhacir geleceğini yaz- • 
mıftık. Bu muhac:rlerin l<olay nakille
r.ini temin maksadile büyük vapurlar 
gönderilıneıi İ•tcnilınektedir. 

Alakadarlann verdikleri malumata 
gôre; muhacirltt Köstenceye parti par .. 
ti gelmekte ve buraya getirilebilmeleri 
için küçük vapurların kafi geleceği an. 
laıılmaktadır. Maamaiih, büyük kafile
ler o!uroa büyük vapurlar gönderilebi. 
lecektir. 

Bir roçuk balkondan dllştu 
Pangaltıda Afitap aparbmanıncla bu. 

lunan kapıcı Zihni elendinin iki buçuk 
yaşındaki çocuğu balkondan yere düıe
rek yaralanmııtır. Çocuk hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Bomba kapsuıa 
Dün lblamur kö§lı:ü civarmdaki bos

tanda bahçrvan lımail efendi babçesin. 
de 9'11'• çapalarken tıoprak araaında bir 
teY gönnüıtür. 

Eline .. Jdığı bu cisim birdenbire pat. 
lamıı ve 1 smail efendi ıol elinin baş 
parmağından ve sağ ~özünün Üzerin .. 
den yaralamnıftır. Patlayan cismin bir 
bomba kapsülü olduğu anlaıılmııtır. 

Çarpan otobüs 
Dün Eminönünde ıoför Kadn efen.. 

cltnin idaresindelci 50 numaralı otobüı 
seyyU' küfeci •Süleyman oğlu Salihe 
çarpmış ve muhtelif yerlerinden yara • 
lamıftır. Şoför Kadri ef. yakalanmış • 

Havagazından ... 
Dün yedi buçukta Aksaray Millet 

caddesinde ı45 numaralı Afn>et efendi. 
nin dükkanında çırak Ali efendi nereden 
,ıd'dif'i anlaşıJanuyan hava sazı ile ze .. 
hjrJenJJ>iJ ve tedavi için Cerrahpaşa haı
tane5ine götürülmüıtür. 

Havagazı tirketi memurlan havaga .. 
.zı teıiıatınr aramıtlar ve bularak boru
yu kapatmı,lardır. 

Sinemacılar gene 
toplanacaklar 

Sinemacıların İıtihlak vergi inden 
muaf tutulmaları yolundaki müracaat
lanna Maliye vekaletince verilen cevap 
odaca kendilerine bildirilmiştir. 

Sinemacılar, yakında odada ıon bir 
topl","t_ı yapacaklar, filmlerden giimrük 
rennırun azaltılması, eJektrik ücrettnın 
tenzili yolundaki diğer isteklerini gö • 
rüıeccklerdir. 

Berberler mektebinde 
imtıhanlar 

Berberler mektebinde dün de nnti. 
hanlara devam edilmiştir. Şimdiye ka. 
dar 800 den fazla berber imtihan edil
miştir. 

Bunlardan belediye harcını vererel< 
chli?'e~name ahmlarm miktarı 452 ye 
ınmıJtır. 

den alınması t rrur etmış r. 

N3 kadar stok fındık var? 
Geçen hafta içinde şehrimize lnebo

Judan 720, Ereyliden' 1225, Akçakoca
dan 100 Samsund&n 1800, Adapazaruı. 
dan 5Jİı, Cideden 1700, Barımdan 
600 Sapancadan 280 kilo kabuklu fm-

Simit ve Sanduviç nesli 
Dikkat ediyor ~u•.unu.z:, 3"n ~ma? 1 bir.eli/im kaşar peyniri veyahut ne o/. 

larcln lstanbulda ~mıt v.ı; sancluvıç pı- clugu beliraiz bir •uı:uk parfa•ı sıkış· 

' . 
ya•ası ne _k,a'!ar yu~aelclı. tmyor ve tezgahına yerleştiriyor 

Erken ı11nı~ ~e_lırken işitiyorsunuı: Bunlardan birine sordum: · 

hannn kızdır. 
Dava eden de Kenan ef..,di ismin

de bir muhallebicidir. 
Davanm rüyetine baılamadan evvel 

ed~ye koridorlanru dolduran dinleyki. 
lerm bu hanımla mı:.hallebici aı-asrnda. 
ki davanın olsa olıa ywı bir hakaret ve 
yahut ha~a.zl* davası olabileceğini 
ve hanmun davacı olduğunu tahmin &o 
diliyordu. 

. Fakat mulıakenıe açılınca it değiı· 
D>I§, dava edilenin hanım, davacının da 
mu~~l~el>ici olduğu ve davanın bir yan
kesıcılilc dava11, hanımın da bir sabıka. 
lı olduğunu hayretle gömıüşlerdir. 

. Muhakemede Nişantaıı orta mekte
b.inde.n henüz çıkmıı olduğunu söylüyen 
bu güzel hanım kız, evndra nazaran mu. 
hallebici düld<iıı-. gitm;f ve bir ara
lık muhallebicinin cebindeki bir Jirayi 
•tırmıftır • 

Davacı verdiği adr...ıe bulunamadı. 
ğı iç!n mahkemeye ııelmemiı olduğun- ' 
dan İddiası din).._mf, fııi<at poliste 
..ı..ı.a kaydı olduğunu inkir eden ha· 
mm kız kendiline atfedilem cürmü de 
inkir el.mittir. 

Leman. Hannn lunrzlık iddia edildi. 
ii gün Paflli>ahçede olduğvnu söyle. 
~f, hikimin en..fce Nitantıap -*te
hinde okuduğunuza dair mdctep ida,..,. 
sinden bir tasdiknmne getirebilir misi
niz sualine de geliremiyeceği cevabını 
vennittir. 

.HBkim. han muhallebicinin bulunup 
gebrılmesı, hem de sabılauıru inkar e. 
den Leman hanım., sabıka .. olup ol· 
madığının aorulmaıaı İçin muhakemeyi 
lıaıMa güne bıralmııttır. 

Heybeli faciası tahkikati 
Heybelide vukua gelen deniz kaza. 

sr tahkikatı devam ebnektedir. Kaza 
kuriıenlarından cesetleri çrlumlan 24 
kişi defnedilmiıl ... dir. 

Çrkan kolu kopuk cesedin de kaza
zedelerden biri olduğu ve kolunun mü. 
sademe esnasında koptuğu anlaıılmıt
tır. lıtintalı tahkikatının önümüzdeki 
hafta zatfmda il.mal edil«eği tahmin e
dilmelctedir. 

lslılaıı komisyonu çalışıyor 
Adliye ıs.Ulah lıtorniayonu •dJi a.a.tı

JahJar11:1 türkçeferini arama ve bulma 
itine devam etm~tedir. 
, Konmyo".u ~şkil eden her azaya bir 

liııte verılm191tr. Azalar 15 gün içjn_ 
de bu kelimelerin mukabilini bulacaklM" 
ve komisyona getireceklerdir. 

Komisyon en son içtimaında bulu
nan kelimeleri karşılaıtıracak en müna
sibini •eçip bir li.ıe halinck ,.el.alete 
&Önderecektir. 

Diger viliayetler adliye ve baroların. 
da da böyle liıteler vücuda getirilerek 
vekalete gönderile.:ek, vekalet te bunla. 
rı kartılaştıracak ve bulunan öz türkçe 
ıstılahlar bir kanunu mahsvıla kabul e
dilecektir • 

Türk - Ermeni Tayyare 
derneği faali) ette ' 

Tayyare cemiyeti Türk • Ermeni 
Denıeği teıkilistını geniıletmek mak
aadile muhtelif mahallerde tali konıia 
?'~nlar t-:ıkil e~ittir. Beyoğlu ciheti 
ıçın teşkıl edılen komisyon azalan 
tunlardır' 

Dr. Mezburyan, M. Ütikiyan, Pro
feşc)r H. Celal, L Surenyan, K. Saraf 
yan, Dr. Kereateciyan, G. Gülbolyan, 
L. Sanyan, S. Baronvan, Limonoyan, 
Pembeyan, Mardikyan Bey ve efen • 
diler. 

_ı __ H _O_K_~ • .;,,;A;;...__ı 
<it Bankasından alınan cetveldir) 
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tSTIKRAZLAR l TAHViLAT 
lstikra:ıı da~ili 98 Rıhtım J7.?5 
19~3 .. Erıanı 97 An. Mümeaıil .f9.80 
Unılurk 29,55 An. Tah•ili J.11 46 

n il 28,ZS ., ili 48,50 
" 111 28,60 

ESHAM 
dık gelmittır. 

Bütün Türkiyede yeni rekolte ve 
tüccar elinde bulunan stok mecmuu, 
7 milyon 200 bin kilo tahmin edilmek. 

ted:ir~·~--~--------~ 

- Sa~a.h ~mrclr,, getlr<'cik! - Bunlar çok satrlroyr mu? 
Daha rkrnclı vaktı sokaklarda ueni - Ne cliyor~·nu9 kap k 'el' ' it Bankau Nama 10 ı R.ji kuponaıu 2.25 

b"' 'k' ba f .T ..... -, lf Gplf gı ı.. ,, " Hamiline 10 TeJefon. 10.SO 
ır mu.rı. ı ı .ar.: , . yor,. mektepler cıçıltlı maliim ya! •• San- .. " Mü~••ı• ıos Tlrkoı 19.25 
- A~ıam sımı~ı, gevrecı~!. duvıç, simit Ve Amerikan sakı%ı. Y.f"ti- Türkiye Cumbu- Çlm~nto 13,90 

- Ve dr~kat , •?ıy".r.um, butiın genç, şen n. ealin belli başlr ~elası oldu. ,;1•t BankaH 59 Jıı;hat de;r. 13 
korpe J,ıler sım t B - · B l 0

.. Tramvay 31 175 Şar-k de7• 0,82,50 

Poincare tarn manasile namu 
1~ ve çalışkan bir adamdı. Fev 
liide zekiiaı, hitabet ve belag 
manhkı onu daima bütün Fran 
milleti arasında en yüksek mevki 
çıkarıyordu. Ve kuvvetini en ro 
muhakemesinden ve halızasıntfa 
alıyordu. 

Poincare durup dinlenmeden ç 
llfan, okuyan ve yazan bir in 
dı. Kalasını hergün yeni malii 
la, yeni bilgilerle bealediği ve on 
m~ha_k~esi!-e ciliilaJığı ve yağl 
dıgı •çın daıma genç, claiına cev 
val, daima zeki idi. 

T aıavvur edin bir kere 33 
YQflncla Nazır oldu. Birçok lıimse
ler kendisine itiraz ediyor/ar ve 
çok genç olduğunu, bu makama ya 
ra,amaJığını söyı"üyorlardı. Bu de 
dikotlu .ıihayet Poincare'nin ku
lağına kadar gitmi,ti. lfle 0 za,. 

man genç nazırın Meclis kürsüsiin 
den söylediği söz şu oldu: 

- Ne:r.aretime itiraz edenler ol
duğımu duydum. Bunlardan bir 
çoklan benim çok genç olduğumq 
söylüyorlarmlf. Hatamı itiraf etle
rim. Çok gencim. Fakat muanzla
rıma şimdiden temin ederim ki 
~er gün bu hatamı tamire ça/'10"0 
gım. 

Filhakika Poincare sözünü tut • 
hı. Ve tam 74 .)'Qfına kadar bu ha
tasını tamire çalıffı. 

Reisicumhur olduğu zaman "'' • 
kada.,lan, bu havadisi müjdel'z • 
mek için ann~inin yanına ko~ıuş 
lardı. Annesı bunu duyunca hiç 
hayret eseri gö&termedi: 

- Evet, bilirim! Raymond dai
ma her yerde birinci olmuştur. Bü
tün Fransada ela birinci olmaman 
için sebep yoktur. 

Bu doğru idi. Çünkü Poincariı 
küçük yaşından beri her yerde, 
mektepte, askerde, işte daima bi
rinci olurdu. En büyük zevki oku. 
maktı. Birgün, bir pazartesi günü 
arkaJaşlan kendisine pazarı nasıl 
geçirdiğini sormu#ardı. Poin
care şu cevabı verdi: 

- Enfes bir pazar geçirdim. Bu 
nan kadar eğlendiğim bir gün tah
min etmiyorum. Mecliste verilen 
30 maddelik istizah tahririne 30 
maddelik bir ctvap hazırladım. 

Çalışmak onda bir ithiras haı~n 
de idi. En büyük heyecanını cra • 
dan alıyordu. Ve hitabeti muhake
me•ile en büyük zevkini tatmı 1 e· 
diyordu. 

Poincare Mcdls<e daima L ı ir
di, daima kuvvetli idi. Ç.inku . ;ıa 
rız.larının yapabilecekleri itira=la. 
n daha evı•elden tahmin eder en 
kötü ihtimalleri düşünür ı·e orıu. gö 
,. tedabir alırdı. 

Bu sayede muvaffak oldu, bu 
sayede ilerledi. Bu sayede durma 
birinci oldu. Ve bugün ise fa;,ir 
denecek bir vaziyette ö/Jü. Bu en 
yüksek meziyetlerinden birini is -
bat etmez mi? 

Mümtaz FAiK 

MAARJFTE 

İlk tedrisat müdürü gitti 
ye vak/etmemiştir ... Bunun ab I'. • 
raber 0 camiin imamı burayı u ış· 
leri yapanlara göğsünü gere gere 
kiraya verir. Kimse de çıkıp: 

Ziya Gökalpın öldüğü gün 
Milli Türk Talebe Birliği perıembe 

altı aylık ond··ıe'.,. ~ıgn~.Yto.~. eresınb•ı. "h'? erce genci bir araya toplayan An111.dolu Hiaıe 27,50 ı Bal,.a 1.55 
u nrn us une Ve la iı mu ım marlarcl a" ·· G l'k Şir. H.,,;,. 15,50 Şnk m. ecza 6 so 

Ya ı b' k"' • ·ı· . > a .,oruyoruz. enç 1 . 
b. n ""';.~ '[. k oşe•ıne ı ıştclıren şrk, in"..e hatır. hatrr simit yiyor, ıakır, şakır •a· Ç E K F 1 y A T L A R I 
ır me ep ı. 1~ ç~nta&ın an çıkardıgı kı~ çıiniyor. Londra . 624 rrai 

Maarif vekaleti ilk tedr:isat umumi 
müdürü ~Jj ~2'l Bey dün akıanı A ... 
kara!a do~uıtur. Ali Rıza Bey lstao
bul ılk tednsat vaziyeti hal.kında not 

- yahu/ Bunu vakfeden sana 
oturmak için vakfetti, sen bunu ba 
takhane yaptırdın ! Böyle fey ola· 
maz! diye engel olmaz .••. 

Demek istiyorum hı , bızde hay
rat sahipleri yetiımek ve hayır ya!' 
mak için liizımgelen şar!!ar! tqvık 
edici şartlar mevcut degıldır. Ga
zetelerdeki dedikodulardan tu.~un 
da vakıf fartlarının ulu orta "/:!uJ: 
rnet11izliğe uğramasına kadar_ ı 
•at hep bu insani harek~tlerı _teş • 
vik etmekten ziyade gerılemeg~ ya 

· ed' Halbuki ba rayacak mahıyelt ır. ' 
.. 1· • d gavrimenkul servet, 

Prın e ımız e .; · 

.. ·· saat 14,E ta Halkcvinde Ziya 
~~lpın ölümünün 10 .uncu yıldönÜ· 

beı kuruıu &ımılçıye U%Qfıyor: • . Par-ia 12,04,50 Be-lcrat 18,95.12 
- iki simit ııer. Ve ıclclra edilebilir ki pek çoğunun Mil&no 9,26,90 Moıko.. ~~~~ 

.. -naıebetile merasım yapacaktır. Kasketini sağ kulağının kıkırdağına 
mu mu . G"'kal L- t kadar yampiri aerirmiı bı·r ıı·se talebe 
M-simde Zıya o pın ,,..ya ı ve e- o r 

.er');; anltatılacaktır. ai elindeki simiti keskin cliflerile par· 

• .....,.,.,,.,,.,,,.....,,.,,...,...,...,. ...... .....,..,..,....,. ...... ,.. çalarken yanındaki arkacla~ına anlatı· 
ı yor: 

yanı dikkat sanat. eseri diye bir - Bizim takr ? tam formunu buldu. 
şa ler varsa hep o hayrat fikrinin Geçen maçta siliııclir gibiydi. 
b~~e büyü~ ra~bet~ u~.~dı~. de- Krzlı ve erkekli bu genç ne•;ı gôrÜ· 

• /erin i.şidır. Şımdı butun dunya :voruz ki •pora rok meraklıclır. Fakat 
vırı'nonnlık bu hayrat yoluna gi. Ko~on, şıçrayan, yorulan, kalori scırfe. 
ve - elen bu gençlerin naStl beslendikelrini 
derken biz maalesef 0 .de~ri bir ta onlarıak irimız sızlar. 
rih yaprağı olarak çevırmış ve ka- Bugünlerde bir ele ıanduviç modan 
pmnıf bulunuyoruz. FELEK · flktı. Köfe bd kalkırı bile avuç haclar 

francalanın kamını yanp cıra.sına ya 

alclık.larr gıda bundan ibarettir. Onla- Nü1o•k 79,59,53 BerJ;n 1;97,28 
ra boyle bir çilt yavan simit, bir lok- Cıeneyr-e 2,43144 Va.r,ova 4.19 ,42 
m.alık .sanduviçle akıamı ettiren mü- Atina 82,56.50 Budapeıte 3.94.30 
h~ bır sebep ııarclır. Bu gençler gün- B•ük .. I 3,40 Madrit 5.81,50 

delık gı_dalarından kestikleri parayı si- :~;~erdam ~:~~~ ~~':.::: 7~~~ 
nema lr••elerine götürüp tedim ediyor N U K U T 
lar ve bir Greta Garboyu bir Con Krav (Satıf) 
lordu_ görmek uğuruna bedenmek ihti Kunt 
yac•. ıle kıvranan mideler boş lwlryor. 
Benızler sararı)'or. Kemikler büyüme
den kalıyor. 

H~rp ortaya bir süpürge tohumu 
n~.ıı çılıarmııtı. Ôy/e görünüyor ki 
sınemolar da yeni bir rint-it ve sandu. 
ııiç nesli !Üretecek I 

Burhan CAHIT 

20 F . f'ranuz 
l Dolar 

21 ·Kur. Çek 
1 Şile A..,,. 
1 laterlin 

20 Liret 
20 Le•a 
20 F. s~J<iluı 
20 Dr-.ı.mj 
1 Florin 

169 
125 
98 

23,50 
624 
216 
23 

115 
24 
83 

20 1. laviçre 
1 Pez.eta 
1 Mark 
1 Zloti 

20 Ley 
20 Di.nar 
l Çerno•İç: 

Altın 
Mecidi7e 
Banlı.aoı 

815 
18 
43 
22 
18 
54 

9,23 
36,50 

237 

almıtbr • · 

ilk tedrisat ikinci kadrosu 
ilk tedriaat muallimlerine ait ikinci 

kadro ile gelen tayinler al.ikadar hoca. 
lara tebliğ edilmiştir . 

Yeni kıdem zammı ören-(140) mu
allime de tebligat yapılmıştır. 

Hava raporu 
ISTANBUL, 23 (A.A.) - Sıfır de. 

recci hararete ve deniz seviyesine in • 
dirilmiı barometre bu sabah: 

Saat 7 de 764, 14 te 763. Deretti 
hararet 7 de 15, 14 te 18. Azami dcr&o 
ceö h&Taret 20, asgari 13. 

Rüzgar poyrazdan emıiıtir. Azami 
aürati &MJÖyede 13 metredir. 



lktiaat Vekilimizin tetkik seyahati: 2 1~-
D • • • • J k yz dilimizle 

emir SanayIJDI mem e e- Bunlar kimlerdir? 

)' Öz Türkçe ile 
Bilmece 

Yarın akşam 
SARAY sinemasınd· 

tin neresinde kuracağız?. 
1 •••••• 1 

Romanyanın Köstence kıyılan 
Türk göçmen (l)lerile doldu. Bun
lar, karakıf bastırmadan, ana yur
da sığınmak istiyorlar. 

Bugün bilmecemi:dn 
ikinci günüdür 

Kemali neşe ile en aon muvaffakiyeti olan 

Zenciler Kralı 1 nci BUEUL 
Kömür havzası civarında yapılan. tet

kikat esnasında iktisa-
Bir yandan daha da ge[;;;kler 

var. Türkiye, o kadar genif, Türk 
toprakları o kadar verimlidir ki 
değil böyle bir kaç bin kişiyi, bir 
kaç yüz bin kişiyi, milyonları bile 
güçlük çekmeden barındırabilir. 
Yeter ki bu işlerle uğrafanlar; ge
lenlerin ve gelecek olanların yer
lerini iyi seçsinler ve hiç kimseyi 
açıkta bırakmasınlar. 

Osman!Ka kartıhkları yazılı olan keli. 
melerin Öz türkçe mukabillerini bularak 
ıeklimizin bot hanelerine yerleştire
celuiniz ve keserek ~etenriz (Bilmece 
memurluğuna) göndereceksiniz. Bilme
cemizi doğru halledenler arasında kur'a 
çekiyoruz. Kazananlara hatıra olarak bi
rer hediye takdim ediyoruz. Bilmeceleri
miz haftada iki defa değ-ipr. Sair ve cu
ma günleri kur'a neticesile bilmecemizin 
halli ilan olunur. 

~ksotik 
• 

mızansen 

Binlerce zenci .__. 
Figüran 

den en münasip bir yer araştırılmıştır 
Bu akşam MELEK sinemasında 

Gelişigüzel yerl#!lftirilen göç
menlerin, toprağını bulmayan to
humlar gibi bir türlü kök salıp ye
feremediklerini söylemek istemez. 
Onun için yer seçiminde, çok özen
tili davranmak gerek ... 

Bilmecemize ait hal puıulalan 
nihayet perıeınbe günü öğleye kadar ga
zetemize c9nderilmit olmalıdrr4 Kur'a 11e 

ticesini yeni bir bilmece ile beraber 
cuma günkü nüshamızda bula
calnmrz. 

Yani bilmecemiz 
1 2 3 4 s 6 1 8 9 1011 

1 1 1 1 1 ı • ı • ı 1 1 
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büyük müsamere olarak, sinema artistlerinin en sevimlisi 

FRANZISKA GAAL 
Battan nihayete kadar zevkli - zengin sahneler, ten, şakra muıi-

• ki, çok eğlenceli kahkaha !arla dolu muazzam film : 

ilkbahar Resmigeçidi 
numerolu koltukların evvelden temini rica olunur. Tel. 40868. 

J 

Çiftini çubuğunu bozup, burada 
yeniden çift çubuk kurmağa gelen 
karde,Ierimiz, bir gün bile açıkta 
kalmamalıdırlar. Sanırız ve umarız 
ki kalmıyorlar da... Yalnız arada 
bir, şurada burada avuç açıp: 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
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W.tarsi yada Suıkasta Uğrıyan Yugoslavya 
Kralı ALEKSANDR Hz. lıe 

Demir sanayii için tetkilı eıli len Karabük istasyonu civarı 

lktrsat Vekil imiz Mahmut Ce
lil Beyefendinin tetkik seyahatle
rinin ilk esaslı merhaelıi olan Zon 
gulda.k civarında Vekil Beyefen • 
di, refakatindeki mütehassıslarla 
demir sanayii için münuip bir yer 
araftırdı. Bu hususta.ki tetkikler 
on gün kadar devam etti. 

llk evvel Zonguldak ve Kozlu 
derelerinin vadileri boyunca tet -
ikikat yapıldı. Sonra Filyos vadisi
ne geçilerek kömür hattı üzerinde 
Çaycuınadan Tefen'e kadar olan ._. __ .....,...,."=·-~-·---
saha ile Zafranbolunun istasyonu 
Karabük mevkii, en 50nra da 
Ereğlide Gülüç vadisi uzun uza -
dıya tetkik edildi. 

Demir sanayii için münasip bir 
yer arattırmak hususunda müte -
haısısların gözönünde tuttukları 
batlıca noktalar şöyle bülasa edi
lebilir: 

1 - Arazinin düz ve kafi genit 
likte olması. 

2 - Bol ve temiz suyun bulun
maıH. 

3 - Fabrikaların kurulacağı aa 
hanm sıhhi tartları haiz olma11. 

Bu tartlarm yanında bir takım 
iktısadi tartların da bulunmuı i
cap ettiğinden bu nokta üzerinde 
ehemmiyetle duruldu. 

Tesis edilmek istenilen demir sa 
nayiinin Yaf&Yabilmesi ber şeyden 
evvel iktısadi es slara uygun ola
rak kurulmasına bağlı olduğun • 
dan, evvelce yaptırılmış olan tet • 
kiklere zamimeten, bu hususun ye 
niden ciddi tetkikata tabi tutulma 
sını tabii görmek lazımdır. 

Demir cevheri nisbetinde kö -
mür sarf eden demir sanayiinin dün 
yanın demir sanayii olan her mem 
leketinde olduğu gibi kömür saha 
sında veya bu sahaya yakın bir yer 
de kurulması, sanayiin iktıaadiliği 
için ilk şarttır. Demir sanayii için 
münasip bir yerin kömür havzası 
civarında aranmıt olmasının &ebe 
bi budur. 

Ayni zamanda demir cevheri . 
nin büyük bir kısmının deniz yoli
le getirilmesi ve mamul demirin de 
gene mühim bir kısmının deniz va 
sıtalarile sevki mecburiyeti dola
yısile seçilecek sanayi sahasının 
bir liman civarında olması icap e
der. Kömür sahasında herhangi 
bir limana yakın müsait bir yer bu 

Zonguldak inhisar idaresinin di
namit deposu önündeki düz arazi 

tetkik ediliyor 

lunamadığı takdirde de demir sa
nayiinin bebem•hal bir fİmendi -
fer battı üzerinde tesisi, ucuz mali 
yet için tarttır. 

ltte bunun içindir .ki demir sa
nayiinin memlekette muvaffakı . 
yetli bir surette tesisini ve çalıftı -
rılmasını isteyen lktısat Vekilimiz, 
bu aanayie elveritli addedilebile -
cek sahalar hakkında fabsen tet • 
kikatta bulundu ve mütehassıslar
dan uzun uzadıya izahat aldı. Bu 
tetkikat seyahatinde vekil beye 
refakat eden Profesör Granigg, ev 
velce demir aanayiinin Türkiyede 
tesisi imkanı olup olmadığını tet
kike memur edilmit çok salahiyet
li beynelmilel fen otoritelerinden 
biridir. Profesör de demir sanayi -
inin yüksek maliyet fiatlarile r.."l il
li iktısadiyatımızı tazyik e•t emesi 
için iktısadi esulara azami dere
cede riayet edilmesi taraftarıd ır. 

Kömür havzası civarında yapı
lan tetkiklerin mahiyeti hakkında 
tam bir fikir verebilmek için, de
mir sanayiinin memlekette tesisı im 
kanının zaman zaman etraflı tet
kiklere tabi tutulmut olduğunu ve 
bu defa.ki tetkiklerin münhasıran 
bu sanayiin kurulacağı sabanın a
ra,tırılma,mı İstihdaf ettiğini ha
tırlatmak lazımdır. 

Meselenin esau, bilindiği veç • 
bile, evvelce halledilerek memle . 
ketin demir sanayiine olan büyük 
ihtiyacı ve bu sanayiin tesisi im -
kanları kat'i surette tesbit edilmit 
bulunmaktadır. Daha 1925 te Pro
fesör Granigg tarafından verilen 
ilk rapor demir sanayiinin tesisi 

Milliyet'in Edebi Romanı: 16 -
İZMİR çocuGu 

Yazan: Nezihe MUHiDDİN 
Öğle vakti geçtiği halde Yat kulü 

bün otelinde çıt yoktu. Gece içip 
•ababa kadar dansedenler yatakla
rına bir ölü gibi serilmi~lerdi. Bü
tün odaların havasına uyufturucu 
bir gaz karışmıt gibi ağır bir uyku 
kabusu çökmü,tü. Yalnız Feriha
mn odasında sessiz hareketler var
dı. G enç kız zaten gözlerini bir de
fa olsun kapayamamıştı. Gün iyice 
ağannca yatağından kalktı. Serin 
ve temiz havaya ihtiyaç bisı;eden 
büzülmüş ciğerleri gi:ığsüne ıstırap 
veriyordu. Yav~a kapıyı açarak 
traçaya çıktı. Bahçede iki garson 
konuşmadan masaları siliyor ve 
koltukları yerlestiriyorlardı. 

Feriha açık dü9ünebilmek için 
gözlerini denize çevirdi. Aktam bu 
bahçenin gürültüsünü arkada bıra
karak şu tenha köşede Y enerle ge
çirdikleri samimi temiz dakikaları 
düşünürken yüreği şimdiye kadar 

,,.. biç tatmadığı bir saadetle çarpı
yordu. Genç adamın sesinden, ha
linden sezdiği vaitler ne kadar tat
lıydı. Bu güzel heyecana kapıla-

ra.k hülyaya sürüklenmek bir 
genç kız için ne tatlı bir zevkti. Fa 
kat bu saadete layık olan bir genç 
kız için! 

Yener nasıl bir muhitte yeti9ti -
ğini, annesinin ne ölçüde bir kadın 
olduğunu saklamak bu mert gence 
kar,ı affedilemezdi. Bunları bilin
ce de Yener gibi öz vicdan tllfıyan 
bir genç adam da temiz kanına, bo. 
zuk, kirli bir kan kanftırmak iste
mezdi. Ferihaya kartı ne kadar de
rin bir zaaf duyarsa böyle cesur 
bir in•an o atkı yenebilirdi, hem o 
zaafa mağlup olsa bile bir gün el
bet kuvvetlenecek hakikati çıplak 
gördüğü zaman hatasını anlayarak 
bedb.a~t olacaktı. F erihanın timdi 
kalbmı çarptıran histe de umul -
maz bir asalet vardı. Yeneri aldat
mağa, onun zaafından istifade et
meğe bu gururlu ve güzel hissi as
la müsaade edemezdi. Ah ona la
yık olsaydı! Ne mesut ne sakin, bir 
bayat geçirebilecekti. Evvelce ne
kadar bot, yapmacık, iğreti düfün
celerle kendini oyalamıttı ! .. O, 

- Efendi, biz macir geldik! .. di 
ye sızlanan bükük boyunlu insan
lar görüyoruz. Bunlar, kimlerdir? 
Dedikleri gibi, geçenlerden iseler, 
gerek ki böyle açıkta kalmamalı
dırlar. 

Dün, bunlardan birini Sirkecide 
gördüm. Limon sarısı gibi bir yüzü 
vardı. 

Yanıma yaklQfarak: 
- Bir ekmek parası... diye mı

rıldandı. 
Aç olduğu, bakışından belli idi. 
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Soldan sağa 
1 - Taharri (6), Vaki (3). 
2 - Kavi (3), Fecir (3). 
3 - Havf (5). 
4 - Elde taşınır (S), Hazan (3). 
S - Kınnap (2). 
6 - Büyük tencere, hane halkı ( S). 

" Mr. BARTHOU'NUN Vefatı 
Marsilya'da ve Paris'te yapılan bilıimum merasimi 
Bu akşam M E L E K sinemasının 

porgramına ilave olarak gösterilecektir. 

Dünya boks ,ampiyonu Sabık dünya tampiyonu 
M A K S B 1 R kartısında P R 1 M O K A R N ER A 

Hakem: 
1 O~.~O J A K D E M P S E Y görülmemiş bir 
seyırcı . . . heyecan 

ve bu dev gıbı kuvvetlı adamlar karşıaında : bir güzellik 
Viireğimin bafı sızladı. Bu, neden 
böyle oluyor, diye düıündüm. 

Olabilir ki, benden ekmek para
sı isteyen göçmen değildi de, ken
dini bana öyle gösteren bir dilen
ci idi. Bunu ayırt etmek için hiç 
bir göçmen'in lstanbulda sürünme
diğini bilmekliğimiz gerektir. 

genit değil, tenk (3). 1 

. IRNA LOY 
Battan nihayete kadar HEYECAN - DEHŞET ve MERAKLI 

sahneler le dolu 

Gelenlerin hepsi, çarçabuk, gün 
bile geçirilmeden yerlerine gönde
riliyorlar mı? Umarım ki, yerleftİr 
me ifini üzerine alanlar, bu sorgu
nun karıılığını verirler. 

M. SALAHADDİN 

( 1) Göçmen - muhacir. 

lehinde bir karara ve hatta bu hu
susta bir hnun ne,rine aaik oldu
ğu gibi, sonradan yaptırılan miı e
addit tet1d erde bu ilk kararda.ki 
inh .• i teyit etmittir. Bittabi ilk tet 
k l;attan sonra geçen sekiz senelik 
zaman zarfında mevzu daha ziya· 
de etüt edilmit ve teferrüata va • 
rıncaya kadar bütün teknik mese
lelerin müsbet bir t rzda halleri • 
ne imkan olduğu görülmüftür. 

lktısadi programın hükıimetçe 
tatbiki kararlattıktan sonra ışın 
filiyata geçirilmesi için sanayi sa
h sının intihabı lazımgeliyordu. it 
te bu defa, lktısat vekilimizin mü 
tehassıslarla birlikte halletmek is
tediği mesele, demir sanayiinin ya · 
fayabilmesi için isabetle tayini la
zımgelen bu yer meselesi olmut · 
tur. 

Mabmut Celal Beyefendi, son 
seyahatinde demir sanayiinin en ik 
tısadi bir tekilde nerede kurulabi
leceğini yakından tetkik etmit ol
duğuna göre artık sanayi sahası
nın da yakında hükumetçe karar
la.ttırılması beklenebilir. 

M. S. 

zevç olarak daima iyi giyinen, ince 
ve yapma nezaketlerle söz söyle
yen, tuvaletine itinalı gençleri dü
tünmü,tü. Mesela Şekip gibi ... Mi.
na iZ bir Yahudi kızının fuhiukları· 
na hemen mağlup olacak kadar, ha
fif, seciyesiz insanların bir gece i
çinde mahiyetlerini anlamıttı, tim· 
di onun için erkek ve arkadat de· 
mek Yenerin tipinde bir gençti. 
Böyle temiz, doğru mert bir genç
le mesut olmak kabildi. Fakat ah 
ona layık olsaydı! Bu hülya kendi
si için irifilmez bir saadetti ... 
Arkasında ayak sesleri duyarak 

bafını çevirdi. Füruzan hanım cat
kın bir çehre ile kızının yanınd"aki 
hasır koJtuğa oturdu. Yüzünden o
nun da uyuyamadığı belliydi. Kir· 
piklerinin rim li gözlerinin etrafın
dan morumsu bir hale ile kararan 
bu Yatlı kadın onun .~nnesiydi. İn
ce buru~ukların arasında toplanan 
krem ve pu.;ra bakiyesi onun gec
kin yüzüne iğrenç bir manzara v~
riyordu. Demin kendi kendine tali
ine boyun eğerek sükunet hisseden 
genç kız birdenbire bu sefahat ba
kiyesi anasına kartı gittikçe kaba
ran bir kin duymağa batlıyordu. 
Saadetine engel olacak bütün fena
lıklara hep bu kadın, bu h"ssisz ka
dın sebepti ... 

Füruzan hamın tatmağa hazır 

7 - Tavuk kovarken söylenir ( 4). 
8 - Lez:oet (3). Yemek (2). 
9 - Kezi (3), Danı, ıebeke (2). 
10 - Balya, hemayar (4). Bir binek 

hayvanı (2). 

KADINLARIN SE VDİGİ 
11 - Esp (2). Fahır (6), 

Fransızca sözlü büyük film. 
Yarın matinelerden itibaren 1 P E K 

Yukardan aşağı 
1 - Pek aşikar (6). cezire (3). 
2 - Nota (2). Ahı, yemin (3). J.--. 

hirn (2). 
3 - Cari, ~eyyal (4), 
4 - Bakiye (S). 
S - Sultan, hill< üındar (4). 
6 - Ahz tmek (S). 
7 - Bülüga ermiı, kamil (S). Ta-

rihte bir Türk medeniyeti, Peder (3). 
8 - Kesir (3). Tabaka (3). 
9 - Bir rakam (4). Hariç (3), 
rt edatı (2). 
10 - N<>ta (2) , Yemek (2). 
11 - Vatan (7), Kolay değil, kuv• 

vat (3). 

SARAY (Eski Glorya) Sinemasında 

Bu akşam 
Ra it Riza tiyatrosu 

ONLAR ERMiŞ 
Vodvil 3 perde 

Yazan: Bedia H. Vasfi Rıza Bey 
fiynt!ar: 5004Q0-300-100-75-50-30. 

TEPEBAŞI ŞEHlR 
TİYATROSUNDA 

Aktam 
saat 20 de 
CÜRÜM 

foınbut 8ıltdiııtti 

$ehirTiljatrosu 
VE CEZA 

20 Tablo 
Yazan F. M. Do• 

toyevsky. Tercüm 
eden Retat Nuri. 

111111111111111 

111.Jll 
Salıc! ren 

son haftasıdır. 111111111 

• • • 
Eski Fransız Tiyatrosunda 

Bu akşam saat 20 de 

YARAŞA OPERET 
3 perde, Besteliyen Y obann Straus• 
Tercüme eden: Ekrem Ra,it. 

fiyatlarda büyük tenzilat 
6897 

H ari k Hay at Kaza ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• u YON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 6649 

bir hiddetle söze batladı: 
- Gece yaptığın marifetleri dü

fÜnmek için mi buraya çekildin? 
Feriha ayni hiddetle cevap ver

di: 
- Gece yaptığım marifetleri hiç 

hatırlamıyorum! .. 
- Feriha iyi dütün. Bana itaate 

mecbursun. Böyle ıerket muamele
den seni menederim!.. 

- Serket denecek ne yaptımsa 
evvela onu söyleyiniz ..• 

Füruzan H. ağzını açtı. Zaten 
uykusuzluk batına vurmuttu. 

- Efe zade mi? Zeybek zade mi 
nedir? o idiyonun arkasına takıla
rak saatlerce kaybolduktan sonra 
odana kaçmağı ben sana göstere
ceğim! .. Mahcubiyetten yerin di
bine geçecektim ... 

Feriha artık sabrını kaybediyor
du: 

- Evvela o asil ve mert çocuğa 
dil uzatmaktan ben de gizi mene
derim!.. O bir budala değil hürmete 
layık bir gençtir ... Sonra siz mah
cup olacağınıza masum bir insanı 
kıskanarak allli'hinde suikast tertip 
edenler utansınlar .• Tabii öyle kirli 
bir muhite tekrar giremezdim ... 

Fürüzan hanım hiddetli olmak
la beraber nedense F eribaya fazla 
çıkışamıyordu. Hiddetini yenmeğe · 
çalıtara.k: 

- Sen çıldırmıtsın - dedi -
Buna çılgınlık derler ... Senin, için 
her türlü feda.karlığa hazırlanmış 
kibar bir insana karşı biraz daha 
terbiyeli olmanı tavsiye ederim. 

- Servet Naim beye kar91 mı de
mek İstiyorsunuz? Öyle kaba bir a
damın biç bir fedakarlığını kabul e
demem ... 

- Çok yüksekten atıyorsun. F e
riba ! Seni mantığa davet ederim ... 
Hayatın mahrumiyetleri çok acıdır. 
Henüz daha çok acılarını duyma
dın ... - Sonra daha sakin devam 
etti - Yalnız dün gece baloya in
mezden evvel, eski tuvaletini giyer
ken çektiğin . ıstırabı düşün! Bun
dan daha çok beterleri bizi aç bir 
kurt gibi bekliyor ... 

Feriha annesinin sözünü kesti: 
- Ben dün geceki Feriha deği

lim. Bugün önüme matmazel Bobo
run tuvaletinden daha güzellerini, 
daha kıymetlilerini getirseler gö
zümde zerre kadar ehemmiyeti 
yok ... Yerli dokuma bir elbiseyi ter 
cib ederim ... 

Füruzan hallllJl gülmemek için 
dudaklarını ısırdı: 

- Sen desene ki bu aptal oğla
na bir gece içinde Leyla gibi ıitık 
oldun!.. 

Feriha ciddiyetle cevap verdi: 
- Bir kere daha söylüyorum. 

ı;İnemasında 

Bugünkü program 
ISTANBULı 
18,301 Franuzca derı. 19: Plıik netriyah. 

19.30: Türk muailr.i netriyab: (Ekrem, Ruten 
Ce•det, Necati, Şe•ki, Muatafa Be7ler •• V 
cihe, Semiha hanımlar.) 21,20: Ajan• •e bora 
haberleri. 21,.30: Stiidro caz • e- tanco orkeı 
trau. 

223 Kbz. VARŞOVA, 1345 m, 
17 Salo n ork es tra u . 17,45: Çocuk netriya.tJ 

J8: Orkestra konıe ri . 18,25: Mu•ahabe... 18.3 
ltalyan tarkıları. - Musahabe. 20: Hafifi rn 
ıiki (operet parçalan.) - Muıahabe. - Ko 
terin de•amı. - Muhtelif. 21 : PIAk. - Konf 
ran•. 22: Chopinin e•erlerinden konser 22.40 
Taa;ınni. 23: Reklim we konser. 23,15 : Seel 
filmlerd•n plaklar. 23.35: Dans 111usikis1. 

S45 Khz. BBUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Çinreen orkestraıı. 18,SO: İtalyanca ıt .. r 

lD.ZO ı Plilı:. 19,50: Hikayeler. 20,30: Opera d 
••ril cek temsili nakil. 23,30: Dan• musikis 
24,20: Riıo Sican takımı . 

Khz. PRAG. 470 m . 
10,SS: Karııık musikili ueırıyat . 18.SO: Pli 

- Musahabe, 19.20: Almanca neıriyat. 20,10 
A ske ri konser. 20,50: Siyasi neırirat. 21 65 
Brükee lden n akil. 21,30: B~lçika için orkeat r 
lonseri . 22,15 : Brüksel cten nak!e n Çek m lı 
kisi. 23: Haberler. 23,15: PI&k. 23,30: Fransı 
ca haberlet. 

904 Khz. HAMBURG, 332 .n. 
18,30: HikAye, 18,50: Şimal halk t•rtular 

19.30: Pli.k, - Mt11ahabe. 20: Esk.i danıla 
21: Haberler. 21,10: Piyano lconserı. 21 .35: 
Gençlik nf't ri,atı. 22: Ra d,o parçaları (ta c 
nili .) 23: Haber ler we eaire. 24: Fa nl&z m 
ılki. 

592 Khz. ViYANA, 50 7m. 
18.301 Yeni Viyana mudkisı. 19: 1\.1usaha 

20.20: Askf'rİ konser. - Musa!..abo. 21 4 
Aktüalite. 22: aKrıtık netriyaL 23: Eap~r•n 
23,10: Maıt Scbönherrin idaresinde kon seo 
23.30: Haberler. 23,50: Kon aerin de\lamı. 24, 

Kurtet konaeri. 

Y enerin temiz ismini bu 
rıttırmayınız... Sonra 
mert ve iyi bir gence 

i,lere ka· 
ben öyle 

aşık olma 
hakkını kendimde göremiyoru 
ki ... 

Feri hanın sesi titreyerek söndü. 
Sesi gibi kirpiklerine de iki dam! 
titrek göz Yatı asılmı~tı. 

Füruzan hanım kızına dikkati 
bakarak biraz yumu~adı : 

- Her halin sinirlerindeki bub 
ranı gösteriyor. Bunlar geçer Fe 
riha ... Münakatayı bırakalım d 
sana hakikatten bahsedeyim. Dü 
gece sen ortadan kaybolduktan so 
ra zavallı Servet Naim bey çok fe 
nalaşh. Evvela belli etmek istem 
di ... Can sıkıntısını ,ampanya il 
defetmeğe çalıJtı ... Fakat içtikç 
kendini zaptedemez bir hale geld 
Utansa ağlayacaktı ... Mösyö Boh 
onu memnun etmek için bir çok şe 
ler söyledi ... 

Feriha alakalandı: 
- Y eneri işinden çıkaracağın 

onu süründüreceğini... Memleke 
ten kaçmağa mecbur edeceğini s" 
lecli değil mi ? 

Füruzan hanım gene hiddetle 
di : 

- Elin budalasile meşgul ola 
değilim. Fakat yaptığı kustahlığı 
elbet yakında cezasını çekecek. 

- Bitmedi -



- ÇARŞAMBA 24 TEŞRiNiEVVEL 5 -
Amerika ve 
Avrupada 
Radyoculuk 
• 4vrupa ile Amerika radyoculu· 
B'll11u mukayese etmek kolaydır. A· 
~İri~adaki binalar ile Avrupa şe· 

1 erındeki binalar arasındaki fark 
~tlaa dünyanın iki kısmındaki rad 
)'lıo 'arkı da bununla mukayeıe edüe 
il" il "·Son senelerde radyo fenni çok 

k erlemiftir. Fakat bu fen muhak: 
k?ktır ki Amerikada Avrupadan.ı· 
hı •~11e daha ilerdedir. Bun~'! ~ır. f 
afrikat olduğunu anlamak ıçın ıkı 

İe"e evvel / stanbula geti~ilmiş .o: 
.a~ Amerikan radyo makınelennı 
ışıtmis olmak kafidir. Avrupadaki 
~" ta~ınmış radyo fabrikalarının 
•ki 'ene evvel piyasaya çıkarmış ol· r 
rlukları modeller kısa dalga1ı istas· 
>'onları hiç almamakta iken şöyle 
lıöyle bir Amerikan makinesi kısa 
~algalar üz.erinden neşriyat yap<' 
•~tasyonları pek iyi almak kabil . 
lınde idi. • 

Ancak bir sene evvel piyasaya 
Çıkartılan Avrupa makineleri kı~a 
dalgalı istasyonları alan kısmı ı· 
iclve etmi•ler fakat iyi netice elde 

y , l" 
edememişlerdi. Çünkü kısa mevce ı 
'1terkez.leri alan aletlerde o kadar 
fcıding vardı ki ses kendiliğinden 
111ütemadiyen kaybolup tekrar ge· 
liyordu. Aletlerin çoğu 16 metre
deki istasyonları alamayıp 19 veya 
~ rrıetreden 50 ye kadar alıyor, la 
kat bunlar hakikatte 50 metreye 
Yakın o!an e.11 mühim istasyonları 
g~Yet güç alıyordu. Halbuki Ame· 
rıkan mamulatından olan bir sene 
evvelki aletler bütün bu mevceler· 
teki postaları pek kolaylıkla din • 
etmektedir. 

Bu :;eneki modellere gelince; A
~erikalılar Avrupadan iki sene ile
rı olduklarını tamamile ispat et • 
rniş'erdir. Çünkü her hangi bir dal
ıı:ada dinlenen istasyonlarda lading 
~iç kalmadığı gibi en kısa dalga • 
arda bile ses hiç oynamamakta · 
r.ır. Avrupada imal edilen 
bit.;mum aletlerin kısa dal· 
!:alarır.da epeyce lading mfll • 

t:ı{ttur. Avrupa firmalarının imal 
ettikleri kısa dalgalı merkezleri a-
1cın kısım iki sene evvelki Ameri • 
kan aletlerine yaklaşabilmiştir. Av 
'"Pa ile Amerikadaki radyo fenni· 
~i11 ne raddede olduğurru anlamak 
ıçin bu mukayese yanlış olmaz. 

Hayreti mucip olan bir nokta var 
ca Avrupadan gelen aletlerin pek 
>'iihsek fiatte olmasıdır. Ayni z.a • 
'"'1anda aletlerin içeri.sindeki lam . 
balar da Amerikaya naz.aran çok 
daha pahalıdır. Amerikan lambala· ? va ati olarak iki liradır. Avrupa 
ambalarının vasati fiati 8 liradır. 

llir müddet sonra bir seri yeni lam 
ba satın almak icap ettiğinde Ame
rikan radyosu olanlar on, on iki lira 

Avrupa radyolarını tanıtıyoruz 
Programlarını sütunlarımızda ek 

1 seriya bulduğunuz Prag radyosu 

470 metre dalga uzunluğunda ve or 

ta dalgalarda en iyi İf~tilen mer • , 

kezlerden biridir. 120 kılovat ~ten! 
enerjili Prag radyosunun netrıyatı ı j 
Brüno Bratislava, Moravska • Os· , .. 
trava, 've Kosiçe şehirlerindeki di • ,~ ! f: 
ğer Çek istasyonları tarafından nak ~ .. 
!edilir. Bu itibarla Çek merkezle • ~ 

> 
rinde ekseriya ayni netriyat prog • • ~· 
ramı ititilir. Çoğu Prag'dan nakle· ı 
dilmekle beraber programın bazı kı 1 

Prağ radyosunun kadın spikeri 
Marie Magdeleine 

sımları da diğerinde neşredilerek 
Prag ta bu neşriyatı nakleder. 

Bu müşterek neşriyat en ziyade 

ak•am programlarına münhasırdır. 
Daha erken saatlerde Çek istas -

yonlarının müstakil programlarına 
tesadüf edilmektedir. 

Prag postasının neşriyat stüdyo

ları şehrin dahilindedir. irsaliye 

merkezi de şehirden 200 kilometre 

mesafede olan Cesky - Brod kasa· 

basında i""a olunmuş bulunuyor. 

Prag iyi işitildiği kadar milli mahi 

ile ihtiyaçlarını tatmin etmekte i • 
hen Avrupa radyo sahiplerinin bu 
ameliye için vasati 35 lira verme· 
leri liiz.ımgelir. Sağlamlıkta hiç bir 
farkları olmıyan bu iki iilet karak· 
terlerinde bu kadar fi.at farkı ol • ' 
mak Amerikadaki rekabet faaliye
tini tebarüz e_tt~rmektedir. A!etle- ı 
rin arasındakı fıat farkı bu nısbet
te değil ise de Amerikan aletleri 
daima Avrupadan gelen aletlerden 
çok daha ucuza malolmaktadır. Bu 
mın için radyoların fiatlerinden 
ziyade hassasiyet ve istikbalde en 
mühim rol oynayacak olan kısa 
dalgalı merkezleri alım kabiliyeti. 
ni göz.ön;inde tutmak icap eder. 

Unutmamak lazımdır ki Avrupa 
fabrikaları senenin bir mevsimin. 
de radyo modelleri piyasaya çı • 
kartmakta iken Amerikan firmala
rı dört ayda ve en ufak bir tekamül 
eseri gördüklerinde derhal bu yeni 
liği tatbik için yeni bir model piya
saya çıkarırlar. 

Avrupa ile Amerika radyoları a
rasındaki farklardan dolayı yakın· 
da memleketimize Amerikan ma • 
kine/erinin gittikçe daha faz.la cel· 
bedileceğini gösteriyor. 

Turgut M1THAT 

Prai radyoaunun makine dairesi 

y~tte bir pro~rama da maliktir. Neş 
r1yatın zengın olmasına bilhassa 

bir ehemmiyeti mahsusa verilerek 

haftanın muhtelif günlerinde Çek 

bestekarlarının bizzat besteledik

leri orijinal musiki parçları hazır

lanarak ilk defa radyoda neşredi
lir. Prag radyosu yazın kaplıca ga. 

zinolarından popüler musiki kon • 

&erlerinin en iyilerini naklettiği gi. 

bi kıt aylarında da müntehap ope

ra temsillerile müntehap konserle

rin adedi az değildir. Haftada bir 

aktam daima Çek bestekarlarının 
vücuda .ı;ıetirdikleri yeni dans m ._ 

• 

Pra{r radyosunun anten kulesinin 
alttan görünüşü 

siki parçaları ititilir. 

Çek radyoları hükumet ve millet

leri için radyo ile propagandadan 

azami derecede istifade etmeği pek 
iyi bilir. Bu yoldaki netriyat ecnebi 
dillerle yapılmaktadır. 

Bir çok Çek gençlerinin lisan öğ. 
renmek hususunda radyolardan İs· 
tifade ettikleri öteden beri söylenir. 

Öğrenilen lisanlar Alman, Rus, İn
giliz ve Macar liranlandır. 

Çekoslovakyada Alman lisanını 
muhafaza eden bir akalliyet mev • 

cut olduğundan bunların da müste· 

fit olmaları için her gün akşam ü

z.erleri musikili/ edebi ve siyasi bir 

almanca neşriyat icra edilmektedir. 

Sulhperver bir millet olan Çekos 

lovakyalılar komşularından bazı • 

t~~-·--Ll ____ R_A_DY~O~P~R~OG~R~A~M~I----!.f __ m--!f 
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orke•traıı. (hafif muaiki) 20: Haberler. 19,15: hafif muaiki. 19~ Haberler. 19,lSı PI1k. 20: Q. 
~d . İ \. ~ , 1 V#cll azar Radyo orkeatraunın devamı. 20: Üniversite. niveraite. 20,20: Plak .(oda muaikiıi.) 20,45: 

l 
T 20.20: PIAk (lal'annili). 20,45: Konferana. Kon( 21 R d k sı-AN BUL.· ' erans. : • yo OT estraH. tarafından 

18 
hah 21: Sar••• kuarteti tarafından oda musikisi. •~nfonik konser. 23: latirahat. 22,15: Senfo· j 

1 . .30; PJ&k neıriyatı. 19,20: AJanı er: 21,30: Konferans. 21,45: Mme Mimi tarafın· nık kenıerin devamı. 
Qf:•. 19.JO: Türk muıiki netriyatı. (Kemanı dan opera htt.V9.ları. 22,10: Pl&k ile kabara 223 Khı:, VARŞOVA, 1345 m. 
,etat, Meaut Cem,-ı Muuffer beyler ve Ve· H b 1 23 °0 K h h c.ıh ' c·· musikiat. 11: a er er. ,.., : a ve ane mu- 16,45: Taganni. ---: Muaahabe. 18: Tarana'•. 

e, Vedia Rıza hanımlar.) 21: Ateı • u- ( k"I) M h b •• k··' b b aikiai. na ı · - uaa a e. 18,35! Hafif muaiki. 18.50·. Mu· 

b 
t uıübünden nakil. A1'anı ve bor•• a eı:.· Kh VARŞOVA 1345 m h b 9 1 223 _s, ' • •a a e. ı .ıs: Kuartet konıeri. ı9.45 Mütale· 

1 ~r. eri, 2ı,30.· R•dyo o•keıtraaı. Danı mu••· • · · •tuıahabe. ı8 35 T 20 Ş k 1 llı•ı. ,...,; vda mu&uuaı. -- n • : a- a. : • ı ar. 20,.20~ Musahabe. 20,30: Koro 

C 
•.nnni. 18.50: Muıahabe. 19,15: ~an.dolin or- konaeri. 20,45: Mu .. habe. 21: Pla"k. 21•45 .. Ha· 

223 Khz. BÜKREŞ "'" m. -· 5 Ç k 20 b 1 l ~ kestrası öonıeri. 19,4 : ocu neırıyatı. : er er. 21,55: Musahabe. 23: Reldim ve kon-
Le l.SO: Dini netriyat. 12: Plak. 13: M~aaha- Plolk .. _ Mu~ahaht'. 2015: Pi··._.,,.. ' -ı,. ser. 23,15: Dans musikisi. 23,45: K.onferanı. 
J(·: ~ Orkeıtra, 14: Haberler. 14,30: Phı.k. ı 1 : taganni. 2ı,45: Haberler. 22; ~rkeıtra koll<f (eaperantoca) 24,05: Dana mu,.ikiai. 
l oylu netriyah. 18: Çek muıikisi. 19: Haber• seri. 22 45: Konfera.nı. 23: k.onıer ve rek- 545 Khz. BUDAPEŞTE 550 

2
•r. ı9,15: Romen muıiki~i. 20: Oniveraito limJar. iJ,15: Danı musikisi. 24: Mu11ahabe. 1_8,20: Pl&k. 19: Der•. ı9,Jo: T':~• ... •to kon· 

L O..zo: Tarannili Romen pJi.kları. 20,45: Musa• 'k" · · d ı9 55 M h b " q b 23,0S: Dans !!1"1" ı•ının evamı. ıerı. , : uıa a e 20 30. Rich d W 
• e. 2ı: Danı muıjkiıi. 22: Spor. 22,10: Danı 545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. . nerin eıerlerinden (RİiEıNGoLD)ar aa·) 

tt"ıusiki,i. 23: Haberler. 23.25: Plik. 1 n• konıerlerı 19 30 · 22 55• H b 1 23 20 ç operası. 22 18,35: Poıta memur arı n • • • . • • er er. ' : İnl'ene orkeıtraaı. 
l 3 VARŞOVA 1345 ıiı. Der&. 20 : Keman konseri. 20,45: Musahabe. 21.20:0 Kahvehane lı:onıeri. (kuartet 

'-• 7t20: Piyano refakatile ıarkılar. 17,45: 22,40: Haberler. 23: Çinıene orkeıtraıı. 23, STOKHOLM, 426 m. ' 
••_lubtelif bahialer .18: Yalı mu11ikiai. - Siya· k ) 20 30 M 
1 

50·. Gece muıikiıi (opera or eatrası. • : u11ahabe, 21: Radyo o•keıl•a• 22 
~ tnuaalıabeler. 20: Yoban Ştrauaun eserle· STOKHOLM 426 m. 15: Edebi netriyat. 23: Hafif m "k• I· ' 

;oıden orkeatra konseri. 20,45: Muaababe. 20, 20,30:0 Viyolonıel musikiıi. 21,10: Mu. •.•h_a- LUKSEMBURG, 130ıı m. uı1 ı. 
O: Musahabe. 21: S•nfo.Uk popüler orkeıtra k B 1 · ( R 

1 
k be. 21,45: Askeri konıer. 23: Oda mu11 ıaı. e ç_•,ka aktamı. 21,35: Akordeon mu "k" . 

Oı:ı.aeri, _ Musahabe. 23,15: ek &m ve on- 22 D h sı ııı , • d , · LÜKSEMBUG, 1304 m. : unya aberleri. Muıahabe 22 40· K · 
ll!r, 23,30: Londradan naklen anı muıiııı:iıı. k · • B 1 "k · , arı-5.ıs Kb·. BUDAPEŞTE, 550 rn. ltalyan aktamı. 2ı 135: Akordeon onaerı. tıııı: • t• a muıikiainin deva.mı. 23 10: M 

• 9.20 21,50: Pl&k. 22: Haberler. 22,20: Brün kon•*;" "Ye "Yalalardan mürekkep konıer 23,3•0 . ·p· arf. 
~.ıs, ıs·. lm•o m•rrari çiıan orkeıtraıı. 1 I 1 "k" . 24 05 ·r · . ıyano ,, 1 1 k ri. 22,35: Borıa hebrleri. 22,40: ta yan musı- musı ııı. . : aıanni 24 30·0 D 
•ıeı·, ıo"zl< • 19,50•. Be•tha sa on a ımı. 30 "k' • • • · anı mu. ~ l<iı.i. 23,45: Karıtık r.adyo orkeıtraaı. 24, : aı ıaı, 

t' 045: Spor. 21: Muhtelif. 21,50: Karııık net- Dans plikları. 713 Khz. ROMA 421 m.: 
1Y•t. 24: Çinıene orkeıtraıı. 713 Khz. ROMA 421 m.: 18.tO Karıtık muıiki 18.55 M.. h b 
STOKHOLM, 426 m. 18,IU Taıannili. konser, mGıahabe. plAk, 1~,~~ Müıahabe, 21,10 PİS.k, 21,45 ö~: :.ı:~ 

t.. 20.30. Tiyatro. 22: Radyo orkestra1oı. z3: miıtahabe, 21,15 PIAk 2ı,30 Müaah.abe, 21,45 ııkı11 konaerı, 2.1 p;yeı Un ve• .1 ~•p"I '· G "k' . F 1 ff 23 •o H r·ı . . ' o ıenta uoıno U er aonıer. - ec:• muıı ııı. Verdinin a ata operau. ,-.-:1 a • muııkıs..i, 24 Haberler ' 
l0KSEMBURG. ı304 m. MILANO-TOR!NO·FLORA>;SA TRIYESTE MILANO:TORINO-Fl.ORANSA.TRIYESTE 

1\ lnailiz ıuvaresı. 21ı Beechans ko~ıeri. 21,30 18,10 Danı ınuıikiaj, 18 55 1\ılüsahabe, 19 ıS,10 Plak müsahabe plAk - h 1 'tı -.,ıuk konıer. 21,45: Koro koıııeı-ı. 22: Pal• Zi ai mü.sahabe, 20 FU.saha.be, 20 30 Karı· 21,45 La caıa delle Fre' ragazz' ~u.ıa 1.a 6"• 

l.ol.ıv_ konıerı. 22 "0: l\.1uaahabe. 23: . K_arııık tık konser, 21 Füıahabe, plilı., 21,45 Karıtık perdelik Scbub t" e, ııım 1 
ç 

1 
,.. k b d -~~ • ın operet temsili, müteaki-

~ 1• ı& muııkiıi. 23,15 Seali fı m muu ısı. Jtal,ıo.ı mu11kis~, 2145 Romada.n nakil, 23 en ans m..1111usı, 24 Haberler 24 IO M" 
•rııık konıer 1 ı Gece muaıkiıı. Od;1 m 'Jsikiıi. sahabe. • ' u• 

713 Khz ROMA 421 m Prşı 470 m.· Praı 470 m.: 

21
1& Ha(if muaıkı. Muaahabe pl.-.k. 2110 Pl.ıı.k 17,.!i'i ~ocuk netriyatı, 18,25 Müsahabe, 18,05 Pl.l.k1 mu11a1ıabe plak, ı 8 SO p· 

J\f4S Milanodan nalır.il, 24 Haberler 18,35 Plak, ı8,45 Kemaa konıeri. 19,10 Zirai konaeri, 19,20 Almanc: nefrİya.t ' 19 s'taAnlo 
ILANO·TORINO-FLORANSA TRIYESTE rıeırırat, 1955 Almanca neıriyat, 20.10 PJak manca hab~rler, 20 ... ~o Prai ope ' - ' • 

~lR,lS Karııık muıik pl&k~ 21 'lO, :•rannili 20 30 llruno"ılan nllkil, 21 Sla neıriyatr. 21.15 len iki opera temsili, 22 Haberı::s~;d~~ nl~kk· 
f naer, 22,30 La Marcıa ıu Roma.. uımlı sen· B atiılavadan nakil, 23,15 Pla&ı: 23,30 Al- 23,30 lngilizce haberler, ' ' P a 
0ı:ı.ık orlr. atra refakatli fantau bir net iyat. ru- , c hab . ler 

Pıaı •70 m. 
~.o,..m rond .. ıım•m'•"' 30 Teşrinievvel Salı 
29 Teşrini vval Pazartesi ısTANBuı 
JsrNBLL• 18.30: Plak neıriyatı 1!'.l· Me-aut Cemil B. 
18 19 'tt'I tarafıttdan çocukla'• n1asal. 19,30: Trk musi• 

l' ,30 Franau:ca derı. ı9ı Konfernnı. ,.,v· Su n8ıriTatı. (Stüdyo aaz lıey"'ti Mc-lılika ve 
I l.lrk musıkı neırıyatı (Ekrem, Ruıen. Cev NHiımıt hanınılar.) 20,.JS: Münii.r Nurettin 
V~t. Kemani Cevdet, .Ştt•ef, fbrahım beyler ve n d 1 2 . 

ec:ihe, Belına hanımlar) 21,20: Ajana ve bor ey ve arka at arı~ ),20: A,Ja.n• ve bor•a 
.. h b 

1 
, 

21 30 
B., . R hanımın haberlerı zı,JO: Studyo cez ye t.;ango orkea• 

1 • er erı , : ec:ırıy11t aıım 1 1 Itır k k aaıı. 
• de tanso ve caz or eııtraaı lU3 Khz. BÜKRE.Ş, 36 .. m ı 

8ı3 Khz. BÜKREŞ, 36-1 m. 13 15 G · d" ( l"k) . · 
13,15: Gunduz (Plil) neıriyatı. ıs: Radyo - • un uz P • neırıytı 18: Pl.i.lı; ile 

31 Teşrinievvel Çarşamba 
ISTANBUL: 
18,30! Franıızcaı der• 19r "Pl&k , 

19,30• T" k 'M· ' neırıyab. 

C d
• Nur muaı ı neıriyah (Ekrem Ruıen 

ev et t>cah ve Sevki Mus.tafa b I 
V "h 5 "h ey er ve ec:ı e emı a hanımlar ) 21 20 A. 
borıa haberleri. 21,20: Stüdyo 'ca~ v~a';; ve 
orkeıtraaı, nl'o 

823 Khz. BÜKRF.Ş, 364 m. 
13 • 15 Gündüz neıriyatı. (plik). 18: Rad~ 

yo orlCeıtraaı tarafından hafif nıuai!.i. 19: Haa 
berler. ı9,15: Radyo orkeıtraı< 20· O · • · . nıverıı· 

1 Yüksek sesle radyo 
Çalanlara tavsiyemiz 

Radyo çalarken komşu
ları da düşünmeli 

r 

\ ! • 

ft 

ft 
, 

ı 

~ 
j 

Radyosu olanların vakitli, va 
kit•iz. yük11ek sesle radyo çalarak 
komşularını rahatsız; etmemeleri i
cap eder. Yaz mevsiminde umumi 
yerlerde pek yüksek s~le radyo ve 
plak sesleri işitilmekte ise de bele
diye bu hususta laz.ımgelen talima
tı vererek icabını düşünmüştür. Hu 
su•i evlerdeki meraklıların bunu [ -.ıc.....:; 
kendileri düsünmeleri lazımdır. Ev 
veya apartman komşularını iz' aç 
edecek derecede yüksek sesle rad. 
yo çalınması hiç bir zaman caiz de 
ğilse de maalesef ara sıra radyosu 
olanlardan şikayet ediliyor. Düşün· 
melidir ki bir kim!enin her vakit 
musiki din/emeğe hevesi olmaz. 
Bazı zamanlar musiki dinlemek İn· 
sanın asabını tahrik eder, bazı ke
derli z.am11mlarında da musikinin 
zevk ve neş' e yerine teessürünü art 
tırır. Bunun için etraftan işitilecek 
kadar yüksek sada ile radyo çalın
mamağa gayret edilmelidir. 

Radyo ile yakından alakadar o
lan hükumetler bu hususta da ka • 
nunlar çıkartarak radyo çalmak i. 
çin muhtelif kayıt ve şartlar koy. 
muşlardır. 

Resmi günlerde her taraftan işi· 
ti1mcsi arzu ve temenni edilen nes· 
riyal istisna olmak üz.ere her işiti. 
len konser ve-air neşriyatın herkes 
tarafından duyulmasına ne lüzum 
vardır? Tabiidir ki herkesin gusto
su bir olmadığından birinin hoşlan 
dığı bir musikiden diğer biri hoşlan 
mayabilir. 

Bilhassa geceleri yatmak z.ama· 
nı gelince yüksek sada ile radyo ça. 
larak iz'acatta bulunmak hiç müna
sip olmaz. Bu sat/erde mümkün ol 
duğu kadar az sesle radyo çalmak 
en insani bir vazifedir. 

t°ra{r radyosunun komanda mcuas. 

larile, biribirleri aleyhlerinde rad

yo ile propagandalarda bulunma • 

masr için mütekabil mukavelena • 

melr yapılmıştır. 

to. 20,20: Seıü filmlerden parçalar. 20,45: 
konferana. 2ı: Tasanni muaikisi. 21,30: Kon
f~r~n&. 21,45: Taıanni. 22,96: Salon muai
kıaı. 23: Haberler. 23.25: Konaerin devamı 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
17~ Orkeıt~: konseri. - Mu&ahabe. 18: Pi

yano refakatile kemaa konsrri. 18,35: Popü~ 
le-r. orkr11tra parçaları. - Muıahabe. 19,.35: 
Plak. ~9,45: Konferaoı. 20: Piyano refakatile 
tagannt .. 20,20: Aktüalite. 20,30: Hafif orkes· 
tra mu_aıkiıi. 20.4:'.\o Mu111.habe. 22! Cbopinin 
eaerlerınden konıer 22 30. Ltaly , f 

22 
. · , · nca 11.on e• 

ran&. ,40: Pıyano refalıtatile taıanni 23· 
Kon_ıe_r .. ve rekl&mlar. 23,30: Kuartet pi~eo~ 
musıkısı. 24.05· Salon mu "k" • l"l.I 

d d 
· sı 111 p a arı l • 

Lon ra an naklrn dana muıikiıi. . • 
545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 

18,20: Çingene orkeıtrau. 19,15: Mus•habe 
19,5.0: Taıanni. 20,35: Musahabe. 21,ıO: Sen~· 
fonık orkestra konıeri 22 25• Mu h b 23 
25

Hbl . ,. ıaae. ı 
: a er er. 23,45: Salon muı'k· · 
STOKHOLM, 426 ın. ı ııı. 

20,tO~ Fryklöfün eıerlerinden konıer 2ı ıs 
Muıa a e_. ~~,45ı Kabara neıriyatı. 23:' Ye~i 
dans muıılu11. 

LÜKSEMBURG ı304 
22,40: Lükıenıb~r. mu:ki. 23,20: Şekılar 

23;45: Karıtık radyo orkeıtraıı. 24 30· D 
plakları. • · ana 

713 Khz. ROMA 421 m . 
18,10 Karıtık konser m.'." h b l"k 30 K f • usa a e, P • 

20, on eranı, plak, 21.ıo Plik, 21,30 Mü'-
ıahabe, 2ı,45 Be:lfal'or iıiml" R . h' , 
pera tcmıili. 1 eıpıı ının o• 

MILANO-TOR!NO-FLORANSA TR!YESTE 
. 18,10 Oda rnu11ikiıi konıeri, muhtelif b.:ı 

huler .,.. •rad.n. plak neıriyab 21 ıs U 
delik lr.ornedi 24 H b 1 · ' ç per .. 

.P • a er er. 24,ıO lspanyolca. 
• ras 470 m • 
ı7,45 Çotuk t" •• 

Muhtelif bahiııle~yatroau, 1~,30 Pl,;ik, 18,40 
netriyat, 19,0S Pİ.i 18•50 Plak. 18.SS Sinai 
19,20 Almanca ne ~ ıg,ıo Amele neıriyatı, 
Popüler ıarkdar ~O~~t, r!!·Ssh ~aberler, 20,10 
ke11tra kon&eri iı 3Ô T bb~sa ft e, 20,45 Or
Keınan ıonatl~ ' 1 1 ne1:riyat, 22 20 
23 30 Fransızca rıh, b23 lli.aberler, 23,15 Plak, 

' a e.- er. 

1 Teşrinisani Perşembe 
823 Khz. _Fi0KREŞ, 3&t m. 
13 • ıs ıundüz (plitk) ne . 

salon orkeatraaı. ı 9 . H b :rıyatı. 18: Radyo 
rio devamı. 20 O .' ~ er er, ıS,15: Konıe• 
20 35 R : nıversıte. 20,20: Konferanı 
S;n ~ab:r7.:~ operasından nakil. Müteakibe~ 

223 Kh&. VARŞOVA ı345 
17,20: Tagannt M' h b m. 

konıer, 21: Muı~.:be ~·1•4~. eT 2?: Senfonik 
k"l Verd" · · ' · orınodan na• 

ı . ının eıerlerinden (F Al..STAFF) 

ır~ııl. 24,05: Muıahabe. 24,30:0 Kon•er ve ~:~: 
am ar. 

545 Khr. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Konferanı. ı9: Musahabe. 19,30: Har· 

pa aolo. 19,SO~ Kouferaoa 20 30. B d 
d 

. • . u apett• 
operaıın an. naklen, Verdinin (REOUIEM) 

Büyük Prağ mür•ilesin in um•-: • - " .. • -· ~ 11orunufU 

lstanbul 1 inhisarlar ve Radyo 

Radyosunda 
--o--

Vals ve Tango müsabakası 
Bir müddetten beri devam eden 

Vals ve tango müsabakasına i,tirak 
eden Türk amatör musikişinasları 
besteledikleri eserleri lstanbul 
Radyo Şirketine göndermişlerdir. 

1'rai radyosunun makine daireleri 

Eserlerden teknik noksanı olma • 
yanları ayrılmıştır. Bunlardan seki
zi vals ve otuz ikisi tangodur. Şir· 
ketin vaadi veçhile bestelerin klişe· 
lerileri çıkartılması kabil olanları 
Olimpiyat mecmuasının radyo kıs· 
mına ilave olara: .. iki haftada inti· 
şar etmiştir. Basılmayan/ar ya kur
şun kalem veya mavi mürekkeple 
yazılmış olan notalardır. 
Genç Türk mu:ikişinaslarının bes

teledikleri ve merakla beklenen e· 
aerler 26 birinci teşrin cuma günün
den itibaren cuma günkü plak neş· 
riyalı yerine numara aırasile çalı
nacaktır. 

Bütün aboneler en beğendikleı·i 
üç eseri intihap ederek radyo şirke
tine göndermelidirler. Münlehip
ler isim ve ad.~lerile Radyo Şir. 
ketine kaydolıındukları abone nu· 
marasını da ilave etmeğe unutma· 
malıdırlar. 

opera11. 
STOKHOLM. 426 m. 
18,45~. Plak. 19,45: lnıilizce ders. 20.30: 

Radyo tıyatro&u. 22: Pl&k. 22,ıS: Muıabahe. 
23: Kar.tık musikiai neıriyat. 

LÜKSEMBURG, ı304 m, 
:1,35: Musahabe. 21,45: Danı muıikisi. 22: 

Dunya haberleri. 22.20~ Radyo orkeıtraıı. 22, 
35; Mu~ahabe. 22,40: Radyo orkeatraaı. 23,20: 
Taıannı. 23.45: Karıtık lonıer 24 30• Da 
Pli.kları. • ' ' na 

713 Khz. ROMA 421 m .• 

. 18 Hafif muıiki. müsahabe •e ttlak neı· 
r~yatı, 21,45 Lon1bardo Ranzatonun ea~rle
rınden 11 paııe dei çampanelli iaimli opera 
temsili, 24 Haberler. 

MILANO-TORINO.fLORANSA TR!YESTE 
18,ıo Oda muaikiıi, ıs,ss Müıahabe 20 

Konferanı, pli.Le, 21,45 Romadan nakil. ' 

Praı 470 m.: 
All8,50 Plik 18,55 Alma~a netriTat, 19.S5 

manCft, ıon habC>rler, 26 Saat ayarı. tiirler, 
~0,20 R~dyo orkestrası, 21,.20 Müıahabe .Zl.35 
pi-"knnı Opera parçaları, 22 Haberler, 23,ıS 

S 
•h 23 Almanca haberler, 23,25 Herman11ı 

c rammel takımı. 

2 Teşrinisani Cuma 
823 Khz. BÜKREŞ, 36-1 m. 

13 c- d" ( - un uz 15 Pi.ık) neıriyat. 18: Radyo 
ort-kstraıı tar•fından hafif musiki. 19: Haber 
ler .l9.15: Radyo orkeatraıı 20· O • ·ı 20 . · nıveraı •· 

.20: Plak. (Bulııar m:u.aikiaj) 20 45· K 1 • • • on e· 
ranı, 21: Senfonik kona er. (Filharmonik or• 
ke11tr• ile.) 22: l11tir•hat. 22,ı5: Konserin de· ....... 

223 Kl•z. VARŞOVA, 1345 m. 
19,15: Pıyano konseri. 19,45; Konferans. 

20: Orı mu11kisi. 20,20: AL.tüa.lite. 20.30:0 Orl' 
konıerinın devamı, _ Musahabe, 2ı,lS: Se-n~ 
fonk konıer. 23.JO: Şiirler. 23,40: Rekl&m ve 
konıer. 24,05: Koro konseri. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
ı~: Şiirler. 18tl5: lmre Stefanio tarafından 

ruh, muııki (Liıztin eserlerinden) 20· O·· • • · . unı-

verııte kjliıe çanları. (netriyat tatildir.) 
STOKHOLM, 426 m. 
18,55: Pli.k, 19.55: Musahabe. 20,30:0 Oda 

muıikiai. 211 Musahabe. 21,30: Radyo orl<eı• 
traaı. 

LÜKSEMBURG, ı304 m. 

21,30: Borıa haberleri. 21.35: Tal'anni. 21: 
Dünya haberleri. 21,20: Tarann.iJi kon&erin 
devamı. 22,35: Musahabe. 22.40: Karııık or• 
lı:eıtra lconaeri. 22,20: Piyano musi.kiai. 24: Al 
man musikisi, 

inhisarlar Vekaleti mamulatı 
hakkında radyo ile seri halinde 

k~nfcranslar verdirmeğe karar ver

mıttir. Günün en emin bir propa. 

ganda vasıtasından istifade edi. 

leceği mucibi memnuniyettir. Bu 

suretle dünyaca tanınmıt tütün. 

lerimizle en iyi Türk üzümile imal 

o.lunan farap ve likörlerimizi ha

r1ç memleketlere tekrar hatırlat. 
mamız pek doğru bir harekettir. 

Meraklı radyo dinleyicileri ara 

sıra Cenubi Fransanın Toulouse 

Ve Bordeaux şehirlerindeki radyo. 

larla fransız şaraplarının reklam

larını işitmişlerdir. 
ls~anbul radyosunda yapılacak 

neşrıyatm hangi lisanlarda yapı. 
lacağı henüz malüm değildir. 

atem neşriyatı 
• Yugoslavya Kralı Aleksandr Hz. 

nın cenaze merasimi münasebetilc 

Yugoslavya, Fransa ve memleketi

miz radyolarında musikili netriyat 

yapılmayarak matem tutulmuştur. 
Fransız, Romen, Çekoslovak ve da 

ha bazı merkezler dost Kral hak

kında uzun, uzun konferanslar ve

rerek org aletile hazin havalar çal· 
mışlardır. 

Belgrat radyosu sabahtan akta· 

ma kadar matem neşriyatı icra et
mistir. 

Neşriyd üç kısımdan ibarettir. 

1. - Belgrat katedralinde ruha

ni merasim. 

2 - Cenazenin nakli esnasında 
yapıl~ca_k merasimi nefir. (Bu re

porlaJ bır saat kadar sürmüttür.) 
3· - Kralın Topoli kilisesine 

defni radyo ile reporte edilmiştir 
Bu neşriyat bir çok radyolar va.'. 

ııtasile nakledilmi9tir. 

Kış saatini tatbik 
İngiltere, Fransa ve Belçiknda. 

kış saatleri tatbik edilmeğe ba,lan

mıştır. Bu münasebetle nefriyat 

programları da !!!yın yediGinden iti

b~ren bir saat farketmiş ve Green

wıch saati Üzerine tanzim edilmit
tir. 

713 Kbz. ROMA 421 m.: 
20.bO Müaahabe, muıikili neıriyal )'oktur 

MILANO-TORINO.fLORANSA TRIYESTE 
Muıikili •etrİyat :roktur. 

Praı 470 m.: 
16,55 D~nı muaikiai, 17,45 Ders, 18 Kuar• 

tet kon.serı, 19 Bors.a. haberleri, 19,10 Ame-ı 
I~ n.eırıratı, ı9.~S Keman kon11eri, 20,50 Ak
~lıte, 21,05 Plak ~l.20 Tiyatro temıili, 23 

aberler, 23,15 Plil:, Ruıça neıri)'at. 

3 Teşrinisani Cumartesi 
823 Kbz. BÜKREŞ, 364 m. 
13 • ı~ Gündü.ı. (pli.k) neıriyatı, 16: A-fek· 

tep netrıyah. 18: Dans nıuıilı.iıi 19· H b 
ler.' 19,15: Casband. 20:0 Oni.,.~rai;e, 2~;~: 

k
Pl

1
ak. 20,45: Konferanı. 21: Fransilvanya ta~.ı 

ı arı. 21,20: Akf&m. muıikiı•' 22. M h b 
2220 · • uaaae 

: : Radyo orkeatraıt. 23; Haberler, 2l 25= 
Cına lokantasındaa lıafif musiki. ' " 

223 Kbz. VARŞOVA, 1345 m. 

19,15: Piyano ile •onatlar. 19,45: Reportaj. 
2_0~ Ke~an konaeri. 20,20: Musahabe-. 211 Ha
fıf muulci. ve lcoro kon•eri. 2ı,45J Haberler 
22: ~enfonik lı:onıer. 22,45: Edebiyat. 23; 
Reklam ve konıer. 23,ıS:ı Dans muıikitti. 

545 Khz. BUDAPEŞTE ,550 m. 

18.20:_ :f>iyano .kouıeri. 19: Muıahabe. 19,30: 
Ta_ıannıh konaer. 20,10: Musahabe. 20140: 
Plak .. 21,20: (Viyanab Zevce) isimli radyo 
temsilı. 23: Haberler. 23,30: O~ra orlıı.eıtra-
•• 

STOKHOLM, 426 m. 

18,S~: Piki<. l?.S5' Muıahabe. 20,30: Oda 
ınuııkıaı. ~I.: .Klasik d;.\ıa musikiıi. 22: Yeni 
dana nıu ılıı.111. 23; Taaannili ven d h 
valal'ı, # ı anı •· 

LÜKSEMBURG 1304 m 
Frann.z •ktam, 21,35: Or

0

keatra. 22: Dünya 
haberlerı. 22'20: Operetlerden fl'lr&ular. 22, 15: 
Karııık. Frtınıız muai.kiai, 23: Musahabe. 2305 
Konıerın devamı. 23,30: Munh be. 23,.lS: 
Gala konserı. 24,25: Karııık neırıyat. 
Dan& m.usikiıi. 

713 Khz. ROMA 421 m .. 

18.15 Karııık konser, 19.15 Müıalıabe, 
ı9.20 Spor. 20.30 Müsahabe. plik, 21 H.a
berler, pl.1k, 21,30 Tapnnili lı:arıtık konıer. 
22,30 Srnfonik orkestra konaeri. 

MILANO-TORINO-FLORANSA TRl\"ESTB 
18.ıO Taganaili konaer. 18,55 Muıahabe, 

20 Müıahabe, plıi.k, 21,45 B~lfa•or, İsimli p1 ... 

)'Cı, 

Pral' 470 m.· 
ıB,05 Çocuk netriyatı, 18,15 Müaahabr 

18,25 Pl.ik, 18,55 Amele ne4tiyatı, 19,05 Al~ 
manca aL.•lliyet ne4riyab, 19,55 Haberler. 
20,10 Aslcrrı bando tarafından k 21 IO onser, , 
Gounot'nun esttlertn~~n La Culombe iıimli 
ope-ra ten11ili, 23..35 CazbanJ 



Milliyet'in Romanı: 19 

Yazan: Marthe Richarıl Tercüme edeli: M. F. 

Haritada Brüksel'in üzerine bir iğne 
sapladı: ''Nişanlınız burada/,, dedi 

Hülasa ı Artık şüphem kalmamıştı, Ta-
(Marthe Richard Fransız casus t.şki- dee, Charles ve. ~erda Nerbutt A~

latı tarafından tsveçe gönderilmiştir. Va- man caıus teşkılatının adamları ı· 
zifeııi orada Alman casu• teşkil.luna gir_ di. Gerda ise şüphesiz, şu meşhur 
mcktir. Orada Gerda ismi_n~ bir A~rnan Fraulein idi; benim yüzbaşı La
kadmı ve Tadec, Charlcs ısmındc ikı kar- doux'nun yanından ayrıldığım za-
d.şlc tanışmıştrr. Bu kadının Almanların d I I k ld w M 
meşhur casusu Matmazel Doktor olma- mıı.ıı'mo e 

1 
o ara a ıgnn atma-

sı ihtimal dahilindedir. Marthe seyahati.. zel Doctor. 
nin sebebi olarak Kari Mathcr isminde Ladoux bana ne demi,ti: 
bir İsveç doktoruna aşık olduğunu aöy- - Alman casus teşkilatına giri-
lcrrnştir. Fakat Almanlar bunun ~~. • niz ! dememi' mi idi? 
ya"da bulundu~nu ve f:st.er_se ~endısını Birdenbire aklıma bir şey aap-
eraya scvkedebiltteklerını ıddıa etmek_ • .. .. ? 
tcdirler. Fakat Marthe Almanya'ya eit _ landı. Önlerıne dokulsem. ve on-
mm>e-k taraftarıdır.) lara hizmetlerimi arzetsem? hayır. 

B• k b Henüz çifte casusluk için vakit ve 
ıre artı et zaman müsait değildi. Vaziyeti an-

Henüz odama girmi•tim ki ka • !arlar ve beni mahvederlerdi. 
pam birden bire açıldı. Tadee içeri Daha iyi bir fikir bulamadığım-
girmifti. dan, onların şüphelerine kar,ı ce-

Hakimane bir surette beni ıüz - vap vermekle ilrtifa ediyordum. ls-
dü: veç gibi Alman muhibbi bir mem-

- E~ah yakalarulım. • • bittim. le.kette, harbin ba,Iangıcında, AI. 
diye düfiinüyordum ••• Fakat belki manların, Frasız tabiiyetinde bir 
henüz değil. • • adama itimat edemiyecekleri tabi-
Arkamı duvara dayadım. Ve mas i idi? Ne müthit bir tecrübeye gir-

keıri dütmüt rakibimin kaJl11mda mittiın. 
kafam dimdik, bir vaziyette dur • - Sizin yanınızda oturuyorum. 
dum. Nasıl bir casus olabilirim? Burada 
Kapı tekrar açıldı. benim huzurumdan niçin 11kılıyor-
Ta.dee tiddetle kapadı. aunuz? Ne yapıyorsunuz da beni 
Gerda parkta gördüğüm iki a- istemiyorsunuz? Fakat inandığınız 

damla beraber içeri girdi. Mina• feylerden sizi vazgeçiremem. 
homurdanmağa ba,lamı~ı. Onu Gerda ilerledi. Gözlerini, parlak 
susturdum. Ve geceiik entarisi ile gözlerini gözlerimin içine dikti ve 
ayakta, kızgın kızgın onlara baka- dedi ki: 
rak bekledim. Kurtulmak için her - Bitmedi -
türlü mücadeleye girebilirdim. Ta-
dee: 

- Korkmayın, dedi. Size bir fe
naldı:. yapacak değiliz. 

Omuzlarımı silkerek: 
- Siz miaafirlerinize böyle mi 

muamele edersiniz? dedim. 
Tadee tekrar söze batladı: 
- Oturun, alayı bırakın. Size 

Miyliyeceklerimiz var Marthe dedi. 
-Hiç olmazsa müsaade edin 

de giyineyim dedim. 
Genç adam biraz kızardı. Sarı

tın Gerda ınuzafferana gülüyor
du. İki bodur adam ise gözlerini 
devire, devire sanki panayırda 
bir hilkat garibesi aeyrediyormuf 
gibi bana bakıyorlardı. 

Sükunetle hareket ediyordum. 
Üzerime bir rop dö,ambr geçirdim •. 
Ve tekrar gelip yatağımın üzerine : 
oturdum. ı 

- Sizi dinliyorum. 
B~ur adamlardan biri fransız-

CI\ olarak: 1 
- Siz bir Fransız casususunuz! 1 

dedi. 

Gülmekten katılıyordum. 
- Yanlı, yolda yürüyorsunuz 

dedim. Ben bir casus değilim; hiç 
casusluk etmedim. Eğer casus olsa 
idim gene olurdum ..• 

Bir saniye sustum. Sonra ilave 
ettim: 

- Evveli tunu söyleyin. Beni 
resmen mi İsticvap ediyorsunuz? 

- Evet, lsveçe niç>n geldiğinizi 
bilmek isteriz. 

- Bun usize kaç defa söyle
dim. 

Tadee irkildi: 

- Yalan söylediniz. Kari Mat
h~r evlidir ve iki çocuğu vardır. 
Sız onunla nitanlı değilsiniz. 

Derin bir nefes alarak vakit ka
zandım. Ayaklarımla parkeyi ka
zıyor ve sabırsızlanıyordum. Dört 
çift göz beni süzüyordu. 

- Gerda dedim, size kaç kere, 
bet ıenedenberi Kari' dan hiç bir 
haber alaınadığımı söylemedim . ., H 
~~ • arpten kurtulmak, kaçmak ı 
tçın onun arkasına koyuldum. Za
t~n •!ze bütün bu izahatı vermeğe 
hıç bır mecburiyetim de yok. Ne 
bakla bana sual soruyoraunuz ! 

Charles sordu: 

- Oç haftadan beri buradası
nız ne bekliyorsunuz? 

Suratım ciddiletmitti. Derhal 
taarruza uğrama, bir kadın rolünü 
oynamak mecburiyetinde idim. 

- Neler söylüyorsunuz kuzum 
anlamıyorum. Biliyorsunuz ki ya
rın gideceğim. 

Bu ~efer Gerda söze batladı: 

1
• - E~~~.g.i_diyorsunuz, fakat ma
u?1a.t goturuyorsunuz. Bizi kana
atrmızde fafırtamazıınrz. Siz Fran
sa hizmetine girmiş bir casuuunu ı 

Tadee tekrar etti: z · 
- Evet bir casus! 

Hiddetten kıpkırmızı olmu~tum. 

Meclis ve Fırka 
Grupu bugün 
Toplanıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
bulunacajı Meclia ruıutamuinden 
anlaplmaktadrr. 

ANKARA, 23 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi yann Reia Kazım 
Paıa Hazretlerinin riyaset.inde top· 
!anacaktır. Aldığımız habere göre 
bu toplantıda Hariciye Yek.ili Tev -
fik Rüttü Bey aiyaıi vaziyet etra -
fında izahat verecektir. 

Taadik için Meclise verilen 
protokol 

ANKARA, 23 (Telefonla) -
Hudutta zuhur eden ihtilafların tet 
kik ve halli hakkında hükümetimiz 
le Sovyetler arasında aktedilen mu 
kavelenaıneye zeyl olarak hazırla
nan protokol tasdik için Meclise ve 
rilmittir. 

Hükumetin Meclise müracaatı 
ANKARA, 23 (Tele.fonla) -

12 Niaan 933 tarihinde İmza edil-
mit olan havai se}'J'Üaefere mahaus 
beynelmilel 11hhi mukaveleye itti
rakimiz hakkında hükümet bir tez
kere ile Meclise müracaat etırüttir. 

• • • 
ANKARA. 23 (Telefonla) -

Devlet Şurası Deavi daireo.i karar
lan haklundaki Mecliain deavi dai 
res.inin mahkeme aıfat ve aalahiye
tini haiz olduğuna dair vennit oldu 
ğu karardan evvel cereyan etmiı 
olan bazı muarneliıta Meclis kara
nnın ne tekilde tatbik edileceğinin 
tayinini hükümet Meclioten İstemiş
tir. 

Hariciye Vekili AnkaraJa 
ANKARA, 23 (Telefonla) -

Hariciye Vekili Dr, Tevfik Riiftü 
Bey bu aabah tehrimize gelmit ve 
aaat on buçukta icra Vekillen he
yeti toplantuma ittirak etmittir • 

Cenaze meraaimi esruuında ihti
ram vazifesini ifa etmek Üzere git. 
mit olan muhafız alayına mensup 
bölük de bugün ayn bir trenle teh· 
rimize gelmiş.tir. 

Bir tavzih 
" Efendim, 
19 T. Evvel Cuma günü intİfal' eden 

gazet'Cnwn ikinci ıabifası "Son Dakika,, 
ıütünunda " Dün gece Büyük bir ev 
yandı., cerlevhalı inlİfar eden bir haber
de Halıcıoğlunda 10 odalı yanan evin 
aahibi olarak Avukat Gülbekyan Efen
di İsminin mezkür bulunduğunu hay
retle okudum. 

Bendenizin Halıcıoğlunda bir evim 0 J. 
madığı ırih. Istainbulda benden başka 
Avukat Gulbenkyan efendi yol.tur. 

Bavuluma göz attılar. Bakışların
dan anladım ki beni yok etmek i
çin bir ,ey hazırlamışl-.rdı. 

. Şahıiinla hiç bir alakası olmayan mez• 
kur. yanğın hadiıesinden dolayi vakı yan
lıt ılıbar ve neşriyatın düzeltmesi mak
sadiyila yazmağa mecbur oldugum bu 
mekı~~un yarın i~titar edecek olan ga
.Letenıun aynı sahıfa ve ayni sütünündf' 
derç buyurulmasını rica ve bilvesile hür-

• metleriıni arz eylerim efendim.,, 

Mulga mübadelede -
Komisyonun son günü 

Komisyon reisi işlerine ne müşkil şerait 
içinde başladığını anlatıyor 

U.ğvedilmit olan muhtelit müba-
dele komisyonu son yaptığı içtimada 
karara bağlanıruuı lazımgelen bazı J 
meoeleleri tetkik ettikten sonra vazi· 
fesine nihayet vermiıti. lçtimaın ao -
nunda reia M. Holsteadt cebeyi ka • 
parken bir nutuk aöylemit ve komis
yonun fimdiye kadar gördüğü qlerin 
bir hülaaauru yapmıftu-. M. Hobtea.dt 
nutkunda ezcümle demiştir ki: 

Bu beynelmilel müeueıe ilk içti
mamı 7 Teşrinievvel 1923 tarihinde 
yapmıt ve tarihte timdiye kadar mio
li görülmemiş derecede miifkill bir va 
zife kar1111nda bulunmuıtu. Bu a.uret 
le bu vazifeye tereddütle batlamıttı. 
Kom.isyonun birinci vazifesi 30 Ki.nu
nuaani 1923 tarihli mübadele muka • 
velena.meai mucibince yarun milyoın 
nüfusun mecburi mübadelesini yap • 
mak idi. Bu iı, komisyonun nezareti 
altında, Türkiye ve Yunaniatanda bu
lunan 14 tali komisyon marifetile hiU 
nü auretle neticelendirildi. Mübadele 
itinden sonra bir sükut devresi başla. 
dı. Bu müatemıa rejimin tatbikı eana
aıncla ik.i milyon halkı alakadar eden 
birçok iktıaadi emaeleler meydana çık 
mış ve ayni zamanda Lauaanne'da ak 
tedilen mukavelenin nal.llmam olduğu 
ve tadili icap ettiği eöriibn\ittür. Bu • 
nun Üzerine bir m.üzakere devresi a -
çılmıttır ki bunda Muhtelit komisyon 
rehberlik vazifesini görmüştür. Ko • 
miıyonda, bunun üzerine, faideden ha 
li kalmıyan münakaıalar cılmuıtur. 
Bu münaka§alar zaruri idi. Çünkü a
lakadarlar mevzuu baluıolacak mese -
leleri bilmedtkleri gibi o zaman için 
kati bir anı....,. da .imkiuuız idi. Bu
nu mütealup .Aııka'ra ve Atina mulr.a 
Yeleleri aktedildi ve son olarak 1 O Ha
ziran 1930 tarihli Ankara mukavele. 
.i imza edildi. Komisyonun hemen 
gözle ırörünür bir netİ<e elde edeme
diğini söyleyenler bulunabilir. Fakat 
bu neticenin h- elde edilnıemeai 
pek tabii idi. Son Te kat'i neticeyi el-
de etmek içjn bir müzakere devresi 
ıreçirmek lazandr. Ve kat'i netice de 
ancak 10 Haziran 1930 tarihli Anka-
ra mukavelesinin İmzumdan aonra el 
de edilmiJtir.,, 

M. Holştad nutkunda. e zamana 
kadar siyasi bir heyet oaln komisyo -
nun Ankara mukavelesinin imzaaın • 
dan sonra icra heyeti haline eeldiğini 
aöyliyerek demiftir ki: 

- Komisyon lstanbulda et.abli Rum 

ViLAYETTE 

Milli emlakin tasfiyeai 
lııtanbulda milli emlak çoktur. 

BlB'llardan bir kNDU büyiik olup ıa • 
tılıia çıkarıka da alıcı bul~ak.ta
dır. Milli emlakin bir kısmı klraya ve 
rihnektedir. Bunların uyısı da olduk 
ça çok.tur. Bir kıamı da ublığa çrka
nlmıttır ve miifteri bulmaktadu-. An -
oak gerek kiraya verilen ve gerek aa
tılunıyan büyiik binalardan çoğu ba
kım11zlık yÜzÜnden harap olmakta -
dır. Bu gidit]e İ•tifade edilemiyecek 
hale gelecektir. 

Aldığımız malfunata göre yeni mil 
li ernliık umwn müdürü Şefik Bey bu 
işleri yakından tetkik ederek esaslı 
kararlara bağlayacaktır. lııtanbuladki 
emli.kin tu.fiyegine eaa.ı olacak dos • 
yalar tanziıın edilmektedir. 

Cilt ve zührevi hastalıklar 
cemiyeti kongresi 

Cilt ve zührevi hastalıklar cC1Jliyeti 
etibba odasında umumi hey'et halinde 
toplanarak ıeçen senenin İtleri ve he
saplan lıulaaa ve tekik edilmit ve yeni 
ıenenin intihabatı yapılarak reisliğe 

Profesör Dr. Hulusi Behçet Bey, ikinci 
reisliğe Dr. Ali Melek Bey, umumi ka
tipliğe Dr. Nuri Osman Bey, zabil' katip
liğine Dr. Kemal Nuri ve Hu ip beyler, ı 
veznedarlığa Dr. Abbas Bey ıeçilmiştir. 
Muhtelif fenni vak'alar gösterilerek Ü· 
zerlerinde münakaıalar yapıldıktan son. 
ra bu senenin i feri ııraıında memleket
te zührevi hutalıklardan korunma ve 
mücadele için risaleler basılması Sine
ma, Tiyatro ve liselerde konferanslar ve
rilmesi kararlattınlmıt ve her aym ilk 
pazan saat onda toplanılmak üzere içti· 
maa nihayet verilmiıtir. 

Yeşil hilalin dünkü 
toplanb11 

Yetilhlla.J Merkez Heyeti dün Sıh· 
hi müzede toplandı. Evvela katibi u-

, mumi profesör Dr. Falırettin Kerim 
Bey comiyetin wnwnun menfaatine ya 
rar cemiyetler ara.ama girmesine ait 
heyeti vekile kararnamesini okumut
tur. Karar alkıtlarla kartılanarak Re
isic:wnhur Hazretlerile, Baıvekil Haz
retlerine, Dahiliye, Sıhhat Ye İçtimai 
muavenet ve inhisarlar vekilelrine tük 
ran telgrafı çekilmMine müttefikan 
karar verihnittir. 

Y ~lhilal Cemiyeti ve içki düıman 
lığı eençler cemiyeti önümüzdeki cwn 
huriyet bayramında reaıni ıreçitlere 
ve tezahürata bütün varlığıyle iştirak 
ebnek Üzere tertibat almıtlardır. 

Y etilhilal kongresi birincikanun 
nun 6 ıncı perteınbe gÜnü aaat on al
tı buçukta Halkevinde toplanacaktrr. 

Himayeietf al müsamereleri 
Himayeietfal Beyazıt nahiyesi tara

fından ayır. 25 inci perıembe akıamı 
Şehzadebapnda Ferah tiyatrosunda bir 
müsamere hazır1anmıttır. 

Kemani Sadi Bey, deniz kızı Eftal· 
ya Hanım müo-ereye iıtirr.k edecek_ 
lttdir. 

M. Holştad 

!arla Garbi Trakyada etabli müolü -
manlara 150 bin lngiliz lirası tevdi et 
mipir. Bundan baıka Garl>i Trakya • 
da 106 bin, lstanbulda da 70 bin etab 
li vesika.ar -...ribnittir. 

l.ııtilaflı meaeleler, Ankara muka
velesinin 32 inci maddeai mucibince bi-
taraf aza tarafından halledilmiftir. 
Bu vazifenin mucip olduğu müıJ<illatı 
da nazarı dikkatinize anederim. Ha -
kimler bir maziye istinat ederler, fa -
kat biz bundan, yani lüzumu olan ka 
nunlardan mahrum idik. Biz h\UU.Iİ 
mukavelelere, kanunlara ve hukuku 
düvele iatinat eden hususi bir kanun 
ihdas etmek mecburiyetinde kaldık.,, 

M. Holttad bundan sonra bitaraf 
aza M. Andenon Türk ve Yunan he -
yelleri rei.leri M. Foku ve ş.,,.,ki Be. 
ye de ve umumi katipliğe kıymettar 
t"fl'İ]<İ mesailerinden dolayı t.,,.,kkür 
etıni§tir. Bu nutuklara M. Andencın 
ile M. Foku ve Şevki Bey de birer nu 
tuk ile mukabele etmitJ.enlir. 

Bitaraf aza M. Holıtad ve M. An
denon cuınarte6İ günü hükümete v~ 
da etmek üzere Ankaraya gidecekler 
ve Cumhuriyet bayramında Ankarada 
bulunacaklardır. Ankaradan avdet et· 
tikten aonra Yunan hükUnıetine veda 
etmek üzere Atinaya gideceklerdir. 

Hava yarışı 
(Başı 1 inci sahilede)' 

haline eelmittir. Tayyarede iki tayyare
ciden ı.a.ı.a kimse yoktu. 

GiUman, Atina•ya aitmek üzere Lond .. 
ra'dan hareket euru,ti. 

Y olltır naaıl geçildi? 
LONDRA, 23.A.A. - Avuature,lya

ya enönce vasd olan, ineiliz tayyareci
leri Skot ile Blak'ın idarelerindeki Ko
rnet tayyaresi olmuttur. 

Pek helecanlı bir uçu,tan sonra ve 
9167 millik bir mesafeyi, iki gün, 4 sa 
at ve 38 dakikada katederek &aat 11 
8 de Port - Darvine vannıılardrr. . . 

Tayyare, yere indiği zaman, yal .. 
nız bir tek motör çalışıyordu. Diğeri 
muattaldr ve tayyareciler, netameli 
Timor denizini bu vaziyette llfDlaiia 
mecbur oldular. Kemet tayy~i, a • 
ğır yağmur buJutlttrı arasında muva • 
fık bir irtifada tutunabilmek için, dün 
yanın zahmetine katlanmıştır. Port -
Dravinde kendilerini kartılayan müt 
bit bir kalabalığın heyecanlı alkıtları 
na mukabele ettikten sonra, iki tayya 
reci, bozuk olan motörü itletmek ıçin 
hararetle faaliyete geçtiler. iki aaat 
sonra, motör itliyordu. Dün, saat 13,35 
de Kornet tayyaresi, Port Darvin ile 
Şarlvil arasındaki, geriye kalan 1389 
millik meııafeyi katetmek için tekrar 
havıdanmıttrr. Y antta birinciliği, bun 
lar muhafaza etmektedirler. Bunları 
müteakıp, henüz POTt-Darvin'de ye -
re inen, Holandalı Moll ile Parmanti
yenin Duglaa iunindeki muazzam ha
va sefinesi geliyor. Amerikalı Tumer 
ile Pangbum üçüncüdürler. Mollison
lar hala Allahabattadırlar. Oradan ha 
reket edecekleri şüphelidir. 

Skot ile Blakın motörlerinde ciddi 
sakatlık bulunduğuna ve· kendilerini 
takip eden Hollandalılann bu sebep • 
ten müsabakayı kazanacaklarına da
ir çıkan f'lYİalar, lngilterede büyük 
bir tesir uyandırmıştır. Lakin, bugün 
motörün tamir edildiği ve tayyarenin 
de uçmağa hazırlandığı haber alınınca, 
bu mühim yanıı, derin bir alaka ile 
takip eden memlekette heyecanlı se
vinci mucip olmuıtur. 

Diler tayyareler 
LONDRA, 23 (A.A.) -Tayyareci 

Melrore aaat 12,05 de Bağdada vaııl 
olmuştur. Cost Joneı aaat 14,39 da 
Allahabada muvasalat ebnittir. 

LONDA. 23 (A.A.) - Tayyareci 
Turner ile Pangborn, Port Darvine ka 
dar merhalesiz bir uçuf yapmak Üze· 
re dün saat 16,27 de Sinıapurdan ha· 
reket etmittir. Tayyarecielrin maksa· 
dr, yolda tayyareci Moll ve Parnientie 
yetitmektir. 

LONDRA, 23 (A.A.) - Tayyare· 
ci Pannentier ile Moll dün saat 15,33 
Cavada kiıin Rarnpbang'da karaya in 
mitlerdir. Tayyareciler aaat 15,57 de 
Kopenhaı'a bareekt ebnitlerdir. 

LONDRA, 23 (A.A.) - Hansen, 
dün aktam 14,19 da Buşir'e varınıftır. 
Davies ile Hill, gece yansından sonra 
Penang üzerinden uçmuşlardır. Vrayt i
le Polando 2,17 de Haleb'i teri<etıniıler
miılerdir . 

Parmantiye ile Moll 2,15 te Cloeurry 
üzerinden geçmitlerdir. 

Makeregor ile V..Jker 6,41 de Kalkü-

BERBERLER CEMİ'Y.ETİNDEN: 
Me4<tebimiz cumartesi ve aalı erke!. k...,,, pazaneıi ve çaqamba kadın kı,. 

nuna devam eden talebeye açılacağı ve ;ık derse 3-11-934 cumarl'Csi l."ÜnÜ başlı· 

nacaiı ilan olunuT. (3895) 

•• 
Universite Fen Fakültesinden: 

Bir kaç fizik asistanı alınacaktır. Taliplerin Fizik Enstİ· 
tüsüne müracaatları. (7004) 

f(o;tanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen Bedeli 

Lira 

Çarşı : Çadırcılar sokak 142 eski 140 yeni 

numaralı dükkan. 252 
Edimekapı : Çakırağa mahallesinin Kuyulu sokak 

eski ve yeni 30 Numaralı arsa. 78 
Edirnekapı : Kaariyeiatik Ali paşa mahalle-

sinin Kantarcı sokağında kain eski ve 

yeni 2 numaralı arsa. 75 
Yukarıda evsafı yazılı ma1lar 21-11-934 çarşamba gii 

nü saat on dörde kadar pazarlıkla satr~-ıcaklardır. Ta1iplerİ~ 
yüzde yedi buçuk pey akçelerile bu müddet zarfında haftanıll 
pazar ve çarşamba g~leri saat on dörtte müracaatla.a. (F) 

(7032) 

•• 
Univeraite Fen Fakülteainden: 

Riyaziye Enstitüsünde münhal olan iki asistanlığa t 

lip olanların her gün öğlene kadar Enstitüye müracaat et 

meleri. Asistanlardan biri bilhassa kütüphane işleriyle meş 
gul olacaktır. (6964) 

lmu.bul asliye beşinci hukuk mah. 
kemesind4'n: Ahmet Bey ve Hatice Ha
nım vdôli avukat Faik Beyin Koeıımus
tafapataıla Çınarlı karakolu ittiıalinde
ID evde otUT&n izzet Bey kansı Fatma 
Rukiye H. aleyhine açtığı alacak ve 
tazminat clavaundan dolayı mumailey _ 
hanın ıöstenlen adresine gônderilen 
davetiyede verilen metn1hata nazaran 
orada bulunmayıp nereye ıittiği meç
hul olduğu anlaıılnuı ve bennucibi ta
lep iliıınsı tebliııat icrwma karar venl
mİf elduğundan anri tahl<ikatm 19-11-
934 ı.rihlne miiaadif saat 14 de tayin 
lutınıruı olduğundan yevm ve vakti 
mezkiırcla mahkemede hazır bulunması 

veya tarafından tasdikli bir vekil gönder
mesi lüzumu beyan ve aksi halcie balıkın
da gıyaben muamele icra olunacağı ilan 
olunur. (lSl'ı) 

İstanbul ikinci iera memurluğun • 
dan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu. 

brrer erkek ve çoaıılı: koıtümü 28-10-

934 tarihine müaadif pazar ırünü .aat 

16 dan itibaren Beyoğlu htilda.1 cadde· 

ıinde 116 No. lu mağazada eçık arttır. 

ma sureıtile .atılacağından taliplerin ma
hallinde hazır bulunacak manuruna mü-

racaatlan i.lan olunur. (3940) 

Adalar ıulJı mahkemeainden: 
Büyükadad.ı Ayadimitri aolıağında 

36 numarada Osman Nizam pafB hare
mi Eliz hannn. ve valdesi Hristina ha_ 
amılara: 

Fatma Hamiyet banrmm aleyhinize 

açtığı kencliıile taYian ve müıtttelı:en 
mutasarrıf bt.\1unduğunuz Büyükada -
da Ayadimitri iOl<ağmda 36 nwnaralı 
hane ırayri kabili talcPnı olduğundan 

bilmüzayede füruhtile eamaninın hine
daran erasmda taksimi suretile ıuyuun 

izaleai hakkındaki • davasından dolayı 

tastir ve berayi tebliğ mübaıire verilip 

iade kılınan davetiye zahnnda verilen 

Jeriıte göst...:ilen adreste bulunmadığı

nız beyan edilmiş olduğundan ilanen 

tebligat ifasına w duruşmanın 18-11-

934 tarihine müıadif pazar eünü saat 

14 de talikine karar verilmit olmnkla 

yevm ve vakti mezkiirda bizzat gelme
diğiniz veya bir vel<il göndermediğiniz 
takdirde muhakemeye gıyaben bakılaca
ğrıu tebliğ makamına kaim olmak ü-
zere ilan olunur. (3925) 

ta'ya vasıl olmu,lardır. 
Bunl•r. Allababat'tan 3.21 de hareket 

etmitlerdi. Bu, Kalküta'ya vaaıl olan ilk 
hafif tayyaredir. 

imdat ..• 
MELBURN, 23. A.A. - Parmentier 

ile Moll telsiz telgrafla imdat iıareli ver. 
mişlerdir. Görünüıe bakılıraa iıtikamet· 
!erini kaybetrrnılerdir. Alburi ve V o
doungo tehirleri demiryol.u memurlan 
bir tayyarenin 60 dakika kadar bu tehir
lerin civarında uçtuğunu ırördük14'rinİ 
bildinniılerdir. 

Radyo merkez1erinden Parmentier ile 
Moll'a iıtikamet ıöstermeleri rica e~~ilmi§ 
tir. Tayyareciler lnıriltere saati ile 13,40 
da Alburi ,ehrind4'n 40 mil timalde bu
lunuyorlaı'clı. Şimdi Vodongo mmtakası 
üzerinde bulunmakladırlar. 
ŞARLOVIL, 23.A.A. - Melbur'na 

hareket etmeden evvel Moll Darvin'den 
itibaren eayet müsa;t hava şartlarına te· 
sadüf ettiklerini aöylerrnıtir. 

Holandalı tayyareciler 
LONDRA, 23. A.A. - Londra

Melburn hava yarışına i,tirak edip ln
giliz Skot ve Blak'ı yakından takip eden 
rakiplerin bu sabahki vaziyeti tudur: 

Hollandalı Parmanlİye ve Moll Por
clarvenden hareket etmişler ve ıaat 2, 15 
te Gloni<üri üzerinden geçrrnılerdir. Tur
ner •e Pangbom İ1ıe saat 6,45 de Por
darvene varmışlardır. 

l.ıanl>ul yedinci icra memurlu • 
elan: 

Tamamına 6612 lira kıymet t 
edilen Kadıköyünde Caferağa maılıalf! 
sinde Dıvardibi sokağında atik 12 
dit 51 numaralı maa bahçe ve mü 
milat hanenin dört Jıisae İtibarile 
hisseıi açık artbnnaya vaz edilmiıl 
Satıı pefİnclir. Arttnmaya iftirüı: .J 
c:Slerin muhammen kıyıne6nin 
yedi buçuk niMtinde pey •çeai 
meleri veya milli bir lıanlnuun t 

melrtubımu ibraz etmeleri İcap 
A.u.ma fA"lnameoi 3 T. Sani 34 
hine miisadif cumarteai günü 
mahalli mahsusuna talik edilec<tııP'I 

Birinci arttınnaar 29 T. s.ıi 34 
ne müaadif ı>ertembe ırünü saat 
dörtten on altıya kadar htaııbul y 
ci iera dairesinde yapılacalrtr. M" 
nkim v .... gıi ve icare~ vak/iye ye 
diye borçlarile rimımu belediye müt 
riye aittir. 1424 numaralr icra V'e • 

kanununun 119 uncu maddeıine 
kan baklan tapu aicillerile aabit o 
ipotekli alacaklılar ile diğer irtifalı 
la sahiplerinin bu haklarını ve h 
le faiz ve masrie dair elan iddial 
;ıa.. t.ibind ... i~ yinni pıt 

çinde evrakı müabitel.erile 
Iazandır. Abi halde lıaklan tapu 
!erile aabit olmadıkça. salrl lıecl 
payiapnııaınclan hariç kalrrlar. AJ' 
darlann itbu maddei kanuniye • 
na ıröre hareket etn1'leri ve daha 
malümat almak :istiyenlerin 34.J 1 

doıya numaraaile memuriyet:imi>ıe 
r-tlan ilin olunur. (3921 

Beyoğlu 5 inci noterine ı 

Mukaddana müsteciri bulımdıı" 
ve bu defa terk eylediğim Beyoğ 
Iıtiklal caddesinde Sait Pata ~ji 
12 numanılı birahane ve lokantada 

cut cins ve müfredatı buır\inkii t 
not.....ı- müaadd• beyannmnede 
harrer eşyayı makbuzum bulunan 

yüz (500) lira mukabilinde Madam 
tİna Tanburini ve Leonarclo Tanb 
efendiye bey ve temlik ve teılim 
diğim cihetle mezkur eıyac)a bir gV 
hak ve alakam kalmadığmı usuleıı 

eylerim. Beyoğlunda tülbentçi sok' 
da 7 numaralı hanede mukim H . 

oğlu Enasnalius (Efatatios) çıiJI: 
cakia. (3930) 

1 stanbul bePnci icra mmnırlu 
dan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine :.,ı 
rar verilen (NORA) marlm ve W ,.
L numaralı bir adet radyo ~ 
ıehri halin 31 i, e müsadif çarıafl" 

eiinü saat (9) dan itibaren Beyoğtl 
da Abanoz sokağında 13 numaralr ~ 
nenin öniiode açık arttınna öle aal 
cağmclan almak iıtiy_enlerin yevmi 
kürda mahallinde hazır bulunmala" 
lin olunur. (3931) 

İstanbul Biliye mahkemeoi üçiiıı" 
hukuk dairesinden: 

Eleni hanım tarafından Beyoğlıı,,I 
Taluimde Sevinç sokağında 46 No-' 

Manço apartnnanmda 3 N o. lu d,.;rJ' 

mukim kocası Teodor efendi aleylı;ıı' 
açtığı botanına davası arzuhali ,,.fi' 
10 gün zarfında cevap vermek '111"' 
berai tebHğ eönderilmit ise de mut""_ 

leyh Teoılor efendinin bulunduğıı ııoJ 
halli terk ile bir ıemti meçhule ı"#' 
ği mübaşiri tarafından vttilen rııö" •ti 
hattan anlaıılmıı ve vaki talep iı.,et' ,1 
dava arzuhalinin tanhi ilancl: n ;tiVıtl' 
15 gün zarfında cevap vermd< 11 , 

alelu•ul il:.nen teblıgıne karar ,erı1j 
olduğundan teblig makamına kai111 

malı. ü.ı.ere ilan elunu r. ( 3935) 
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Istanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 
-------~~~~~~---
Cinsi Miktarı Temdit müddeti ihale giinü 
Pirinç 15,000 Bir hafta 28-10-934 Pazar 
Pirinç 15,000 ,, ,, ,, " " ?' kilo 

Yukarda cinı ve miktarı yazılı iki kalemde otuz hın 
51 

Pirince 16 Birinci Teşrin 934 tarihinde yapılan ınün~~;;4 
neticesinde verilen bedelleri pahalı olduğundan 21 · .. ddetle 
l arihnden 28- 10-934 tarihine kadar bir hafta ınKoınis
temdit edilcl;ğinden taliplerin Edimede Satınalrna 
Yonu Reisliğine müracaatları. (507) (7063) 

• • • ·ı- "d .. -· aaatı ve ı an mu • 
, Aşağıda cins ve mıktarı ihale gunf ve rı münakasaya 

C..eti yazılı dört kalem erzak kapalı zar usu 1 e t · .. .. 
),0 ul M'" .. ü 12-11-934 pazar esı gunu 
· n muştur. unakasa gun . 1 · belli gün ve saatte 

saat 15 de ihalesi yapılacaktır. Talıp)erın (7068) 
l<.onıiıyonumuza müracaatları. (S~J k G'" ·· S t 

C. . M ktarı Muna asa unu aa 
ınsı 1 ·b· 

Un 

. Kilo tara ı 

270,ooo 12-11-934 Pazartesi lS 

Un 
Sığır eti 
Sığır eti 

270,000 " " " 
67S,000 " " .. 
67S,000 " " " 

" " 
" " 
" " 

• o. 

T ekirdağmdaki kıtaat ih- 1 
tiyacı ici11 a ık münakasada 
buluna~ 17 ,000 ve Malk~a kı 
taatı ihtiyacı için 7 ,000 kilo Sa 
bunun ihale giinü olan 20-10-
934 tarihinde talip zuhur et· 
mediğinden ihalesi 28-10-~34 
pazar gününe ıaat lS e tali.k. 
edilmiştir. Evsaf ~e şeraı~~ 
ö!:renmek isteyenlerm her gun 
münakasaya iştirak edecekle
rin belli gün ve saat· 
te teminatlarile T ekirdağmda 
fırka Satmalma Komisyonu· 
na müracaatları. (512) 

(7071) 
1( • •• 

dır. Evsaf ve şerait '1.'le nümu
nesini görecekler her gün ve 
eksiltmeye gireceklerin belli 
criin ve saatte teminatlariyle 
~ . 
birlikte Çorludaki komısyona 
baş urmaları. (510) (7059) 

*. * 
Çorlu ve Muratlıdaki kıt'a-

ların ihtiyacı için açık eksilt
me ile yirmi yedi bin kilo ku
ru fası·,Jye alınacaktır. Eksilt· 
me gi.inü 14 İkinci Teşrin 934 
carşamba günü saat 15 tedir. 
Evsaf ve şeraiti ve nümunesi
ni görecekler her gün ve eksilt
meye gireceklerin belli gün ve 
saattt- teminatlariyle birlikte 
Corludaki Komisyona baş ur· 
~aları. (506) (7064) ... 

İs tan bul Ziraat aankası Satış Komisyonundan: 
Sır• Semti Mahallesi Sokağı Ciaai Emlik Hi•Hsİ Hiueye gllra ma-
No.11 No. • .. •mmen kıymeti: 
1466 S.matya Koca Mıutafapıf• Demirci Oksiyaa Klfir hane 36 1/12 242 T. L 
1496 Bllyllkdere Btııyilkdere Ortakayu Bir klllbe •• arıa 43 1/2,7/20 57 

" 1474 Edinıakapı Eski Alipqa Sarıyanko Arsa Met. 132 14 Tamamı 1056 
" 1475 ,, Hacı Muhiddin Lllkilmcüler ,. ,. 300 165 ., 680 
" 1478 Kıızıuncuk Kmııuacuk Boıtaa ,, ,, 75 25 ,, 150 ., 

Yukarıda yaır:ıh ııayrımaakullerln mlllkiyetleri lıir hafta milddetle temdidea sabfa çıkanlmışbr. lhalıleri 1466-1469 au:ııaralana 26/10/934 
Partembe •• 1474 - 1475 - 1478 nuaaralılarıa 27/10/1934 Cuınartesi aaıt oa dllrttedir. {6983) 

Kartal Malmüdürlüğünden: Yunanistana Seyahat 
5 - 11 - 934 Mav.lcü Ciaal Hl.ese miktarı Muhaııımen kıymeti Borçluaaa ismi 

Fiyat 32 lira 
Paaaport - Vizalar - gidit d6-

nllt bileti 

Pendik Pavli Tuğla va kiremit 125/80 biaaaıl 3840 liradır Doktor Koeato Foaçi 
lskeleıi Fabrikaaı veledi Lılyu 

CIH mevki va hiuıli miktarlırı yukanda pterila• em!Ak vergi borcaadaa dolayı satılığa 
çıkanlmıfbr. Taliplerin ihale tünil olan 3/11/934 tarilaiae mi111dif Cumartesi a-üail aaat 14 da 
İdare Hayatine müracaatlın. (6923) 7462 NAK 

IST ANBUL RIHTIM, DOK 
VE ANTREPO 

Türk Şirketi Tahvilat Sahipleri Heyhııti Umumiyesi 
18 T. Eve! 1934 tarihinde gazetelerde intiıar eden ilin mucibince lttan• 

bul Rıhtan, Dok ve Antrepo Türk Şirketi talıvilat sahiplerinin 1906 senain
de Şirketçe tahvilat ihracı ıuretile ak<l edilen istikraza ait ıeniıin Devlete 
nakli hakkında Hiik<ımeti celile taraf ndan vaki olan teklifi mü:nıkere ebnek 
üzre 4. T, Sani 1934 pazar ıı:ünii uat tO buçukla Beyoğlu'nda htikliJ cad· 
desinde No. 140 Fransrz Tiyatrosu salonunda Heyeti umumiye halinde iç
tiınaa davet edihniı olduklarım hatırla brız. 

Tahvilat sahiplerinin içtimada hazır bulnabilmeıi için tahvillerini yevmi 
İçtimadan laakal bir hafta evel htanbul veya Pariı'te Osmanlı Bankasına 

tevdi eylemeleri lazımdır. Jdare Meclisi (3938) 

Istanbul Ziraat Mektebi 
Alım Satım ~{omiıyonundan: 

Rıhtım cıdde!I 7 
__ , ________ .. --- Talefoa: 43126 •t--ıi!I 

Deniz yolları 1 Aıkerl fabtikalar il&nlan 1 
1 Ş L E T M E S 1 Bakırköy Barut Fabrikaları 

T~~;:" _: s::=-~ülı~. I muhafız efradının Kanunuev -
--- H-. T.ı 2214C 411--.; vel 934 iptidasından Mayıs 

E 1 935 nihayetine kadar altı ay 
M RS N YOLU zarfında iaşeleri için lüzum gö-

ÇANAKKALE vapuru 25 rülen aşağıda yazılı Et ve Seb-
Birinci Te,rin PERŞEMBE ze açık eksiltme uıulile ayrı 
11 de Sirkeciden kalkacak Gi· 
ditte İzmir, Antalya, Alanya, ayrı alınacağından isteklilerin 
Anamur, Mersin, Paya'aa. Dö- S - Teşrinisani - 934 Pazartesi 
nütte ilaveten T~ucu, Çanak- 1 gÜnÜ saat 14 de Fabrikada Sa
kale ve Gelibolu'ya uğrayacak- tınalma Konıisy~nuna müra -
tır. (7022) 754<. o..ı.at etmeleri, (638) (6804) 

AYVALIK YOLU Kilo Cinsi 
3200 Sığır Eti ANTALYA vapuru 24 Birin

ci Te,rin ÇARŞAMBA günü 
saat 19 da Ayvalığa kadar. 

(7023) 7541 

1199 Patates 
360 Kuru Sovan 
680 Pırasa 
680 Lahano?. 
850 Ispanak 
340 Taze Bakla 

Ankarada Koca tepede ka
palı burun yoliyle bir kışla yap 
tırılacaktır. Üzerine bırakıl
ması 14· 1 1-934 Çarşamba 
günü saat 11 dedir. lsteklile 
rin bağlık ve projelerini gör
mek için her gün ek~ilt.~eye 
girmek için de bellı gun ve 
saatte dilek kuntuları ve pey 
akçeleriyle Ankarada M. M. 
Vekaleti Satmalma Konıisyo
rıuna müracaatları. (504) 

lstanbul Ziraat Mektebi talebeleri için yaptırılacak 46 ta 
kım elbisenin harç ve dikimi pazarlıkla ihale edilecektir. Ta
lip olanların 30-~0-934 salı gilnü saat 15 de lstanbul Maa-

Erzurum Müstahkem Mev- rif Müdürlüğü bınasmda Lise:er Muhasebeciliğine müracaat 
ki ihtiyacı için 80 ila 120 a- Iarı. (7051) 
det demir putrele açık usuliyle ı----!!9-"'!'""!!!'~-----------------

KARADENiZ YOLU 
GOLCEMAL vapuru 25 Bi. 
rinci PERŞEMBE günü saat 
20 de Hopa'ya kadar. (7038) 340 Sakız Kabağı 

7323 

"' "' Bakırköy Barut Fabrikala-

(7062) 
• • • 

Edirne Liva kıtaatı iht~ya-
cı için iki şartnamede sekizer 
hin kilo sade yağının yapılan 
münakasa neticesinde pazarlı
ğa bırakılarak 20-10-934 pa
:zarlık münakasaıma verilen 
bedeller pahalı görüldüğün
den 28-10-934 te pazar giinü 
saat 14 de tekrar pazarlığı ya7 
Pılacağından taliplerin ~dir
ne Liva Satmalma Komısyo
tıuna müracaatları. (502) 
(7058) . ' . 

Cinsi Kilosu 
Bulgur 18,SOO 
Bulgur 18,500 
Liva kıtaatınm ihtiyacı o-

lup 16 Birinci Teşrin 934 de 
Yapılan mün~aaasmda veri
len bedeli pahalı görüldüğün
den 21-10-934 den 28 Birinci 
'I' eşri~ 934 pazar günü pazar
lık münakasası yapılmak üze
re bir hafta temdit edildiğinin 
Ve talip olanların Liva Satmal
ıtıa Komisyonuna müracaat-

. ları.(509) . (7060) 
• • • 

. Tekirda jındaki kıtaat ih· 
hyacı için açık münakasası o
lan 13000 kilo ve Malkaradaki 
kıtaat ihtiyacı için 5000 kilo 
Zeytin yağlarına ihale gÜnÜ 
olan 20- 10-934 tarihinde ta
lip çıkmadığından ihalesi 
28-10-934 pazar gününe talik 
edilmiştir. Evsaf ve şeraiti gör 
l'tıek İsteyenler her gün ve mü 
tıakasaya iştirak edecekler de 
h.elli gün ve saatte teminatla
kıle birlikte Tekirdağında Fır-

Satınalma Komisyonuna 
l'tııiracaatları. ( 508) (706 l) .. ~ 
. Corlu ve Muratlı kıt'aları 
1 tiyacı için çık ek iltme ile 
l .ırmi iki bin kilo Pilavlık pi
rınc satın alınacaktır. Eksilt
l'tıe rrünü 14 lkin~ı Teşrin 934 
!' rsamba .. nü s t 15,30 da-

münakasaya konmuştur· Mü- -mune ve evsaf mı görmek is
nakaaası 3-11-934 cumartesi k teyenlt-rin her gün ve müna-
günü saat lS tedir. 11 temi- kasaya i~tirak edeceklerin bel
natı 127 lira 50 kuruştur. Şart 

b li glin ve ı;aatte teminatlariy-
namesi Erzurum Tra zon, !:;;- l b. ı·k Ç 1 d ki k 
tanbul Satınalma komisyo- e ır ı te or u a omis-

1. yon\lmuza miiracaatları. 
nunda görülebilir. Ta ıplerin (373) (6416) 6899 

tam vaktinde teminatlariyle • • • 
birlikte Erzurumda K. O. Sa- Safranboluda bulunan kı-
tınalma komisyonuna müra- t'at İçin ikiyüz yetmiş bin ki
caatları. ( 430) (6684) lo rekompozt- lave kömürü 

7147 25-10-934 saat 15,30 da ka· 
palı :t.arfla almacakbr. Talip
lerin r.artnamesini görmek i
çin T ~phanede Levazım Amir· 
liği satınalma komisyonuna ve 
münakasasına iştirak edecek
lerin Safranboluda zatınalma 
komisyonuna müracaatları. 

..-. .., . 
Geyikli kıtaatı için muhtelif 

boyda kapu ve pencere 
31-10-934 çarşamba günü saat 
15 de pazarlıkla yapılacak
tır. Taliplerin evsaf ve şeraiti 
görmek İçin Topanede Leva· 
zım mirliği Satınalma Komis
yonuna ve pazarlık günü bel
li ıaatmda Geyiklide Satmal
ma Komisyonuna müracaatla-
rı. (492) (7008) 

7529 

*. * 
Ayrı ayrı şartnamelerle 

ve açık münakasa ile Bursa 
Garnizonu için 356, Bandırma 
garnizonu için 94 ton ve Mu
danya garnizonu için de 80 
ton Tüvenan Maden Kömürü 
satın alınacaktır. 6-11-934 
salı günü saat 15 de F. Satın
alma Komisyonunda münaka
sa yapılacaktır. Talip olanla
rın şartnameyi görme~ ~ere 
her gün münakasaya ıştıra~ 
icin de vaktinden evvel temı
o'atla satmalma Komisyonun
da mevcut bulunmaları. 

(495) (7010) 7530 

• • • 
Fırkanın Bayranıiçtaki 

Topçu kıtaatı i~~n mu!c:ıddema 
kapalı zarfla ılan edilıpte ta-
lip zuhur etmeyen 300,000 
kilo kuru ot 25-10-934 tari
hinde saat 15 de pazarlıkla a
lınacağından taliplerin Bayra
miçtaki Satınalma Komisyo
nuna müracaatları. (491) 

(7015) 7531 

• • • 
Çorlu Muratlı garnizonun-

daki krt'atı ihtiyacı için açık 
münakasa ile 11775 kilo yeşil 
merc0 mek satın alınacaktır. i
hale günü 27-10-934 cumar
tesi giinü saat 15 dedir. Nü-

(374) (6417) 6900 

• • • 
Müteahhit nam ve hesabına 

1900 kilo Zeytin Yağı pazar
lıkla satın alınacaktır. Pazar
lık günü 31-10-934 çarşamba 
giinü saat 15,30 dadır. Şart
nameyi görmek isteyenlerin 
her gün ve pazarlığa istirak 
edeceklerin belli gÜn v~ saatte 
teminatlarile birlikte Çorluda
ki. Komisyonumuza müracaat 
ları. (505) (7057) 

• • • 
Beşyüz ~lli bin kilo ıaınan 

kapalı zarf usuliyle ihalesi 31 
~~ş~~evvel 934 çarşamba 
gunu •.a~t ~~ dörttedir. Şart
ııameıını gormek üzere h .. .h l er 
gun ve ı ~ e gününde vakti 
muayyenınden evvel tenıi t 
ve teklif mektuplarını nak 
buz mukabilinde Ankara rr;__a _ 
v":zım Ami~liği satınalma k: • 
mısyonu Rıyasetine verme] r · 

(370) (6428) 6~21. 
• • • 

İzmit Mu. kıt'atının 97800 
kilo kuru fasulya ihtiyacı ka
palı zarf usuliyle satın alına
caktır. İhalesi 28 Teşrinievvel 
934. pa~ar gÜnü saat 15 dedir. 
T alıplerın şartnamesini gör
mek için her gün ve münakasa
sma iŞtirak edeceklerin belli 
gün ve saatten evvel İzmit sa
tmalma k~misyonuna teklif 
mektuplarını vermeleri. 

(372) (6429) 6903 
" . " 

Çorlu ve Muratlı garnizo -

rı muhafız efradı için aşağıda 
nundaki kıt'atm ihtiyacı için Dr. Ahmet Fahri yazılı 6 kalem elbise ve çama-
açık münakasa ile 4496 kilo (Operatör) , 7r pazarlıkla mübayaa edile-
kırmızı mercimek satın alına - D H.. • K cektı.·r. lsteklilenn· 1 Te•rmı· ·-

1 t r. usey!n enan .. 
caktır. h~le gÜnÜ 27-10-934 (S ni:- hekimi) 1 sanı 934 Pr.r.·şembe giinü saat 
cumartesi gÜnÜ saat 15,30 da- Ruhi Vamık l 14 de fabrikada Satınalma Ko-
d-;-. NÜınune ve evsafını gör - . misyonuna müracaatları. 
mek isteyenlerin her gün ve (Dit tabibi) 1, (7077) 

.. k · t• -k d ki Maayenebarıeler:ni İttiklil cad- f rruna asaya ış ıra e ece e - 50 adet kaput 
· b ili ·· tt t · t desinde Par•akkapı tramvay rın e gwı ve saa e emına - 30 takım kışlık elbı·se 

l · l ı.· lil t Ç l d ki k istaıyoaunda l•am sokag" ında arıy e ır - e or u a O· 1. 100 takım c_amaşır 
· ·· ti Nuri Bey apartımanına naklet· mısyonumuza muracaa arı. 100 Cift kundura 

(37S) (6418) 6901 j miflerd:r. (3937) 259 çift çorap 
Tuzladaki' krt~atm su tesisa-J 40 adet yatak kılıfı. 

tı için < 18) kalem tesisat mal- , .--• GÜNLÜK SAF iNEK TER EY AGI 
ZCfnesi açık münakasa ile sa- ~ımılııe kadar kremalarını S A F Y A G . ---
tın alınacaktır. İhalesi 31 Bi- tnpıan piyasaya satmaktı olan tıcare•h•ne · 

kcndı malın•, 
rinci Teşrin 934 çarşamba gü- ıkhcl ellerden ı:cçukıcn \"e saflığını kaıbett•kten 0 k ... 1 1 •. s nrı yu sca. ıat a 
nu ııaat 14 tedir. Taliplerin ıhnli.ı·c sııı'dığını ı;orduıtunJcn muhterem halkımıza ucıız lfı·•ıl• 
!;artnamesini görmek için her GU•• NLU .. K SAF 1. N · v 

gün ve münakasasma girecck-ı ' EK TEREY AGJ 
lerin belli gün ve saatte İzmit- 1 
te sahnalma komisyonuna 
müracaatları. (427) (6677) ı• 

tımiu için Beyojılu Hristaki Pasajı No. 20 de bir ıatıt yeri 
açmıştır. Daimi mllşterilerina ayrıca teazillt yapmakhdır. 

Ekatra ekatra kilosu 160 kurut - ( 3897 : 7146 
••• 

Pınarhisar krtaatmm ih
tiyacı olan S55809 kilo 
odunun yeniden münaka
sası 15 - 11 - 934 perşem
be günü saat 14 de kapalı 
zarfla yapılacaktır. Şartna
me evsafı eskisi gibidir. Ayrı
ca görmek isteyenlerin her 
gÜn öğleden evvel münakasa
ya iştirak için belli gÜn ve 
saatte Komisyonumuza müra
caatları. (501) (7067) 

.y. • • 

2055 kilo salçaya yine ta
lip çıkmadığından pazarlığı 
24-10-934 çarşamba gunu 
saat 16 ya bırakılmıstır. Ev
saf ve şeraiti eskisi iibidir. is
teklilerin teminatlarile biı-lik
te Çorludaki Komisyona bas 
urmaları. (511) (707Ô) 

• • • 
. . Muratlıdaki kıt'at ihtiyacı 
ıçın pazarlıkla olan sekiz Ton 
~ru Otun pazarlık günü Ko
mısyonumuza hiç bir talip mü
racaat etmediğinden pazarlık 
günü 27-10-934 cumartesi 
günü saat 15,30 da bırakılmış
tır. Evsaf ve şerait eskisi gi
bidir • Taliplerin teminatlariyle 
belli gün ve saatte Çorludaki 
komisyonumuza müracaatla
rı. (496) (7012) 

f stanbul Beşinci icra Memurluğundan: 

.~~niyet .Sandığına 
Bırıncı derecede ıpotekli olup paraya çevrilmesine karar 

verilen ve tamamına 4290 lira kıymet takdir edilen Usküdar 
d~ I~saniye mahallesin~e Sultaniye sokağında eski 45,46 ye
nı 7 ~· ~9 n~aralarla murakkam karşısındaki bahçeyi müş
temıl i:nr . e~n tamamı açı.karttınnaya vazedilmiştir. Art
tırrı;a peşındır. Arttırmaya l§tirak edecek müşterilerin kıy
m~t~ 1?uhaınmenenin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya 
mıllı hır bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap e
der. Müterakim vergi, tanzifat tenviriyf! ve vakıf bordarı 
borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 14-11-934 tarihine ~ü
sadif çarşamba günü Dairede mahalli mahsusuna talik edile
cektir. Birinci arttırması 26-11-934 tarihine müsadif pazarte
s~ g~ü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, bi
rıncı arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin yüzde 75 ini 
bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son 
arttırmanın tahhüdü bakı kalmak uzere arttırma 
on beş gÜn daha temdit edilerek 11 - 12 - 934 
tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede 
yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranm üstün
de bırakılacaktır. 2004 numaralı lcra ve lfls kanununun 

126 mcı maddesine tevfikan hakları tapu sicllerile sabit ol
mıyan iootekli alacaklarla diğer alakadaranm ve irtifak hakkr 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma,arife dair olan 
iddiabrmı ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı 
müshitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bede
linin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malfunat al
mak istiye:,1erin 934-3417 numaralı dosyada mevcut evrak 
ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlaya
cakları ilan olunur. (7076 ) 



r 

•• •• •• san vv 
şurubu 

a 
pastılleri 

Öksürük, nezle, bronıit, boğaz ve göğü• haı
talıklarile sesi kısılanlara tif ai tesirleri çok-

-Zaafı umumi. kansızlık ve kemik hastalıklarına şi-
fai tesirleri çoktur. Çocuklar, gençler, genç kızlar 

ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. tur. 30 kuruştur. Hasan ecza deposu 

Dişleri her göreni kıskandırıyor 

Halbuki diı macununu değiıtir~rek RADYOLIN 
kullanmaya başlıyalı daha bir ay bile olmadı 

Çam~ırİarınız için kullanılacak sabunun cınsıle bizzat alaka· 
"dar olursunuz. Çünkü fena sabunların onları ya iyi temizlemiye· 
ceğini, yahut ta temizlerken tahrip edeceğini bilirsiniz. Di,Ieri
niz çaınaşırlarınızdan daha mı az ehemmiyetli ki di, macunu 
intihabında ayni alakayı göstermiyorsunuz ? Fena dit macun
larının fena sabunlar gibi ditleri ya iyi temizlemiyeceğini yahut 
ta temizlerken tahrip edeceğini düşünerek her zaman ınarla 
RADYOLIN isteviniz. 

• 
' 'En büyük sergilerde 18 diploma. 48 madalya kazanmıftır. 

Nafıa Vekaletinden: 
r Vekalet binasının 17 pençe resine muktazi muhammen be
üeli (1800) lira bulunan perde, tül ve kornişler pazarlıkla mü 
bayaa edilecektir. 

Pazarlık 4 - 11. 934 tarihine müsadif Pazar gÜnÜ saat 15 
<le Vekalet Malzeme Müdürlüğü Makamında yapılacaktır. 

Taliplerin Ticaret Odası vesikası ve 135 liralık muvak
kat teminatlarının Merkez Muhasebeciliğine yatırıldığına da
ir olan makbuz veya nümunesine uygun Banka kefalet mek -
tubu ile beraber aynı gün ve saatte Komisyonda bulunmaları 
lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Veka. 
let Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (6667) 

7260 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden:. 

330 Adet Simens Marten çeliksaç lavha : Açık eksiltmesi 25 
Birinci teşrin 934 Perşembe günü saat 14 de. 

1 Adet Pleyt ve teferrüatı : Açık eksiltmesi 25 Birinci 
{ Teşrin 934 Perşembe günü saat 15 de. 
f Cins ve mıktarları yukarda yazılı iki kalem eşya hizala
rında yazılı gÜn ve saatte açık eksiltme ile alınacağından 
şartnamesini almak İsteyenlerin her gün ve eksiltmeye gire
ceklerin de o gün ve saatte Kasımpaşada kain Komisyona mü-
racaatları. (6274) 7823 

Gümrük Muhafaza Umum Ku
mandanlığı İstan-

bul Satınalma Komisyonundan: 
; 1 - İstanbul Gümrük binaları tarasalarının tamiri 
1-1 1-1934 per§embe günü saat on dörtte pazarlıkla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Tasdikli şartnamesi her gün Komisyondan alınabi
lir. 

3 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan yediyüz 
yetmiş bir liralık vezne makbuzu veya Banka kefaletnamele· 
rile belli zamanda Komisyona gelmeleri. (6830). 

_.u.;.-~..... '1634 -

Radyo aleminin en son terak.kiyatından 

ve doların % 40 ıukatundan istifade etaıek lıter aıiıiniz? 

Londra •• , Paris. .. Berlin .•• istasyonlarını ma
halli istasyon kadar kuvvetli ve berrak 

dinlemek iıtermisiniz? 
Bu arzularınızı aııcak ''her dalıra 

471 - 8,, modeli ile tatmin 

edebiliniau. 
10 limba kuyyetinde 7 llm· 
balı ıüperheterodin 

Lu - S modeli ı 
8 6 liaıba ku•Yetlnde 5 llmba· 

1ı ıOperbeterodia 

8 dinamik hoparlör 
8 110 - 220 Tolt aılltenavlp ve 

mlltemadi cereyanla çalışır. 

dinaıııik hoparlllr 

Bu aıodel eb'adının ufaklıtı ve ılkletinia azlığı itibarile de 
tıaı manaılle portatif bir radyo oldutuadan ıabitaa ... meaıur 
beylere bilhuaa tavsiye olunur. Lu - S modelinin fiatı: T. L 110 ... 

Amerika' da klin "The Rudolph Wurlltııer Manufacturinır 
Company., fabrikaları mamelltından. 

, 
WURLITZE 

RADYOLARI 
SERVER BEKİR ZADE 

ISTANBUL- Galata, DanUb sigorta Hanı t ı9 Voyvoda Caddesi 
Telgraf: Sema lıtanbiıl - Telefon: 49J78 

Katalog iıteyiniz. <il( 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI 

Satılık Emlak 
Muhasebe 
Esas No. Mevki ve v Teminat 

2 Nişantaşında Meşrutiyet mahallesinde Harbiye 1000 
caddesinde 115 · 117 No. lı Selçuk apartmanr. 
137 metre murabbaı bin ayerini 90 metre bahçe• 
yi havi ve biri zemin kat olmak Üzere dört dai-
reyi müştemildir. 

3 Büyükderede Yalı mahallesinde Gülistan ve Çe- 400 
lehi sokağında 28, 30, 32, 34, 36 ve 2 No. lı al-
tında iki dükkanı üstünde iki kısma müfrez oda-
ları müştemil kagir bina, bina 130 metre üzerine 
mebnidir. • 

• 

4 Sarıyerde Reşit Bey ve Hüseyin Ef. Sokakların- 250 
da 1, 3, 5, 5. 1 No. lı maa bahçe iki kısımdan mü 
rekkep hane sahası 175 metrodur. Alt katta üç 
oda, bil sofa, mutfak, kiler, hala, banyoyu, üst 
katta dört oda, bir sofa, bir mutbak, hala ve ban 
yoyu havidir. 

Yukarıda yazılı emlak bedelleri peşin ödenmek üzere açık 
arttırma ile satılacaktır. Tafsilat için her gün, müzayedeye iş
tirak için de 30 Teşrinievvel 1934 salı günü saat onda şube-

mize müracaatları. (6765) 7293 

İstanbul Ziraat Bankasından: 
Şubemizde çalıştırılmak üzere Galatasaray Ticaret kıs • 

mından ve Ticaret lisesinden ve Yüksek lktısat ve Ticaret 
mektebiyle lise mezunlarından 75 liraya kadar Ücret verilmek 
üzere bilmüsabaka altı memur alınacaktır. İmtihan 4 Teşrini
sani 934 Pazar günü yapılacağından isteklilerin diğer şeraitle 
tevdi edecekleri evrak ve vesaik hakkında malfunat almak ü -
zere Bankamıza ır'"racaatları. (6954) 7507 

' DEVLET D• MIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Münakasası fc3hedilen takriben 431 ton demir tekrar mÜ· 

nakasaya konmuştur. Münakasa 21 - 11·934 Çarşamba günü 
saat 15 de Ankarada idare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beş~r li-
raya satılan şartanamelerde vardır. (6946) 

7503 

Ilgaz Belediye Reisliğindenı 
Çelik boru ile 16249 Font ile 18806 lira keşif bedelli Il

gaz kasabası Su tesisatı kapalı zarf usuliyle münakasaya ko· 
nulmuştur. Taliplerin ihale günü 3. 11 -934 saat 15 te teminat 
akçeleriyle llgaz Belediyesine gelmeleri ilan olunur. (6515) 

7035 

lstanbul Milli EmlAk Müdürlüğünden: 
Bedeli keşfi 468 liradan ibaret bulunan Dolma bahçede 

ki Levazım Anbarmda keşif ve şartnamesine göre yeniden 
yapılacak raflar açık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin 
7-11-934 çarşamba günü saat 14 de 36 liralık teminat ak
çeleriyle müracaatları •• (M). (6847) -

• Norveçyanın ha.ıs l\tlorına balıgının cığer.ennlJen 
baş mahsul olarak istihsal edilen saf ve ga 

orina ba ı 
yağı Hasan 

Ecza deposu 

1VAPURCULUK 
TURK ANONiM ŞlRKETI 

lST AN BUL ACENT ALICJ 
Liman Han, Tel.Jon: 22925. 

Karabiga yolu 
CUMARTESi ve CAR· 

SAMBA, günleri saat 20 de Top· 
hane nhtımmdan bir vapur kalkar. 
Gidiı ve dönüıte mutat iskelelere 
uğrar. 

İzmit yolu 
CUMA, PAZAR, SALI, 

ÇARŞAMBA, günleri bir vapur 
saat 9 da Tophane rıhl'nnından kalkar 

İmroz yolu 
Her PERŞEMBE günü Topha

ne nhtunınclan ıaat 18 de bir va
pur kalkar. Gidit ve dönüıte Gelibo
lu, Lapseki, Çanakkale iıkelelerine 

uğrar. 

A Emrazı dahiliye ve hıfzı ııhhat müte · • 
ha11111 Doktor Muallim 

Sancılarınızla 
Mücadele 

Etmelisiniz 
Romatizmadan muztarip mİ· 

siniz ? Vücudunuzda kırıklık mı 
hiasediyonunuz ? Kımıldanamı· 
yacak bir halde misiniz? Hemen 
gayet basit ve pratik bir tedavi 
metodu olan delikli Allcock ya. 
kısım kullanınız. 

Allcock yakısı, tevlit ettiği ha
raret sayesinde hemen kanı te· 
hacüm ettirir. Bir Allcock yakısı 
tebahhur eden ve çama,ırı kirle
ten mayilerin mazarratından ari 
olarak ağrıyan mahallin etrafı

na kanı tehacüm ettirmekle mü
teharri' asabı teskin ,adelatı yu
mutalır. Bel'eder. Allcock'un te
siri mütemadi, nüfuz ve teskin 
eder. Eczanelerde 40 kuru~a sa· 
tılır. Mühim: Taklitlerinden sa
kınmak için Kartal markalı ve 
kırmızı daireli Allcock yakıları
nı muslrren isteyiniz. 

ŞEKİP HABİP 
Avrupadan dönmüpür. Hastalarını A ~ BAHÇE MERAKLILARlNA 
yaıofya, Yerebatan caddesi No. 43 Gllzel •e nadide fidanları, la· 

Hacı Süleyman ef. apartımanında ka· loıılar için, bahçeler içia, me-
bul ediyor. Cumartesi, Pazartesi, Per zarlıklar içia, veaaire ... Ortaköy 

şembe günleri öğleden sonra Vqsil'in Modern fidanlığın.!• 
.. _. Telefon , 23035 41_ ... _. bulabilirsiniz. (3538) .,._ 

As ipin en an 

İstanbul Kumandanlığı satmaln1a komisyonu ilanları 

1. Fırka kıtaatı hayvanatı 
ihtiyacı için (310) ton Yulaf 
kapalı zarfla satın alınacak
tır. İhalesi 27 Birinci Teşrin 
934 cumartesi günü saat 15,30 
dadır. Taliplerin şartname 
ve nümunesini görmek üzere 
her gün ve ihale zamanından 
evvel teminat ve teklifname
lerile beraber Fındıklıdaki Ko 
misyonda hazır bulunmaları. 
(156) (6214) 6822 

••• 

Çatalca Müstahkem Mevki 
Kumandanlığı ihtiyacı için 
40,000 kilo kuru fasulye açık 
münakasa ile satın alınacaktır. 
İhalesi 25 Birinci Teşrin 934 
perşembe günü saat 14 de ya
pılacaktır. Taliplerin şartna
me ve nümunesini görmek Ü· 
zere her gün ve teminatlarile 
o gÜn vaktinden evvel Fın
dıklıdaki Komisyonda hazır 
bulunmaları. (6993) 

7523 
••• 

Fırka kıtaatı ihtiyacı için 
64 ton nohut kapalı zarf usu
lile alınacaktır. İhalesi 17 T eş
rinisani 934 cumartesi saat 15 
tedir. Taliplerin şartname ve 
nümuneyi görmek üzere her 
gün ve ihale gÜnÜ vaktinden ev 
vel teminat ve teklifnamelerile 
Fındıklıdaki Komisyonda 
hazır bulunmaları. ( 121) 
(7036) 

• * • 
Fırka İhtiyacı için 64 ton 

bulgur kapalı zarf usuliyle alı
nacaktır. İhalesi 17 İkinci T eş 
rin 934 cumartesi saat 15,30 
dadır. Taliplerin şartname ve 
nümuneyi görmek üzere her 
gün ve ihale günü vaktinden 
bir az evvel teminat ve teklif
nameleriy le Fındıklıdaki ko
nıisyonclaıhazır Lulunmaları. 
(124) (7072) 

• • • 
Ertğrul kışlasının elektrik 

tesisatı pazarlıkla yaptırıla·. 

caktır. halesi 2 ırınci ~
rin 934 saat 14,30 dadır. Ta: 
liplerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve temihatlarilc 
beraber vaktinde Fındıklıda· 
ki Komsiyonda hazır bulun-
maları. (133) (7043) 

* • * 
İstanbul Kumandanlığı 

emrindeki kıtaat hayavanatı 
ihtiyacı için 200 adet çul pa
zarlıkla satın alınacaktır. İha
lesi 25 1. Teşrin 934 perşem· 
be günü saat 14,30 dadır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
üzere, her gün ve t~minatlariltı 
beraber vaktinden evvel F ın· 
dıklıdaki Komisyonda hazır 
bulunmaları. (134) (7045) 

••• 
Fırka ihtiyacı için 400 ton 

Lavamarin kömürü pazarlıkla 
satın alınacaktır. İhalesi 27 
Birinci Teşrin 934 saat 15 te· 
dir. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve te· 
minat makbuzlariyla o gün 
vaktinden evvel Fındıklıdaki 
Komisyonda hazır bulunmala· 
rı. (119) (6991) 

••• 
Çatalca Müstahkem Mevki 

Kumandanlığı emrindeki kı· 
taat ihtiyacı için 11,000 kilo 
çubuk makarna pazarlıkla alı· 
nacaktır. İhalesi 27 Birinci 
Teşrin 934 saat 14,30 dadır. 
Taliplerin şartname nümune
sini görmek üzere her gün te
minat larile o gün vaktinden 
evvel Fındıklıdaki Komisyon
da hazır bulunmaları. (118) 

(6992) 

[
.~:~i M. NECATi 
Taksim Kamer Palas 1 ıc• kır 
Telefon. 49.Jl;ı 7.187 
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