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Antalyalılar Dün şehirlerine 
varan lktısat Vekilinden ora
da da bir çuval fabrikasının 
kurulmasını isteyecekler. 

. Sahip ve Bqmuliarriri : Sürt Meb'uıu MAHMUT. ' 

FlA T1 5 KURUŞTUR. 

Bir alımsatımın 
Siyasi ehemmiyeti 

T okyod•n bildirildiğine göre Sovyet 
Rusyanın Şarki Çin timendiferlerinde~ 
hissesini ıatmak için bir zamandanberı 
yapılmakta olan müzakereler müsbet bir 
netice vermiş ve ıimendiferlerin on mil .. 
yon 1 ngiliz lirasına sablması kararla§• 
mı§tır. 

Şarki Çin timendifer hattl, Mançur
yayı garptan ıarka doğru katederek 
Sovyet Rusyaya Vladivostok'ta denize 
mahreç temin eden bir demiryolu idi. 
Bu yol, Mançuryayı timalden unuba 
doğru katederek Por Arthür' de niha
yetlenen cenubi Mançurya timendifer 
hattile beraber, Çarlann Rusyaya Uzak 
ıarkta bir deniz mahreci temin etmek 
hususundaki rüyalarını hakikate kalbe
den askeri ve iktioadi bakımdan ehemmi
yetli iki şimendifer hattı idi. Cenubi 
Mançurya timendiferlerile Por Arthür 
limanı, 1905 senesinde Rus - Japon har
bi nihayetinde Japonlara terkedildi. 
Çarlık Rusyanın Mançuryadaki vaziyeti
ni hayli sarsan bu muharebeden sonra 
Şarki Çin şimendiferlerindeki Rus ala
kaıının da tasfiyesi bir zaman meselesi 
halini almıştı. Bununla beraber, Çarlık 
RL>Syası ve Çarlık Rusyasından sonra da 
Komünist Rusya, Çin ile müştereken 
Şarki Çin ıimendiferlerini idarede de
vam ettiler. Ta ki üç ıene kadar evvel, 
Japonya, yaptığı bir emrivaki ile Man· 
çuryayı istili etti ve burada müstakil bir 
devlet kurdu. Bundan sonra Sovyet 
Rusyanın vaziyeti büsbütün müşküUeıti. 
Gerçi Japonyanm kurduğu Mançuko, 
henüz hiç bir devlet tarahndan tanınına
mııtır. Fakat memleket filen Çinin ha
kimiyetinden çdnnıf, Japonyanın haki
miyeti altına girm.iıtir. Sovyetler, bunun 
üzerine, realist bir zihniyetle hareket e .. 
derek ıimendiferlerdeki hisselerini Ja-
1><>nyaya ıatmağı teklif etmişlerdir. Ja
ponya ıimendiferlerde Çine ait olan his
senin Mançuko devletine intikal ettiğini 
ileri ıürerek, Rus hissesinin de Mançu· 
lı:o tarafından .atın alınabileceği • 
ni ve kendilerinin bu muamelede ancak 
mutavauıtlık rolü oynayacaklannı bil
~rdiler. O zamandanberi Sovyet Rusya 
ile Mançuko, daha doğrusu Japonya ara• 
ı~da bu ıimeadiferlerin ıatılması için 
müzakere cereyan etmektedir. ilk adım. 
da engelin fiat meselesinde olduğu anla. 
tılmıttır: Sovyetler iki bin kilometre ka
d~or ı:ızun ol~n bu hattaki biaseleri için 
yırmı bet nulyon lngiliz lirası istediler. 
Japonlar ise, bet milyon verdiler. Bun
dan sonra uzun bir pazarlık baıladı ki 
ar~da geçen zaman Japonyaya yardım 
ediyordu. Çiinkü ıimendifer hattının 
geçtiği arazi Japonların inalleri altında 
bulunduğundan demiryolunun ticari 
~etini dütii1'mek için bir takım ted
bırler aldılar. Şimendiferlerde çalııan 
Rus memurlarını tevkif ettiler. Eıkiya
lan tahrik ederek demiryolunu, yolcu ve 
etya nakli için emin bir vasıta olmaktan 
çıkardılar. 

Mançurya Japonyanın eline geçtiktıen 
ıonra şimendifer battı aıkeri ehemmiye
tini kaybetmiıti. Ticari kıymetini de 
kaybettikten aonra artık Sovyet Ruaya• 
nın bu alakada ısrar etınesinin miniisı 
lı:almamııtı. Ancak vaziyetferinin kuv
vetinden emin olan Japonlar çetin bir 
pazarlığa girittiler. Bir aralık liu timen· 
difer ibtilifı yüzünden ıulb tehlikeve 
düter ıı:ibi oldu, 

Bunun içindir ki timdi nihai bir itila· 
fa varılması her tarafta sevinçle kartı• 
latmııtır. Sovyet Rusya ötedenberi de
lnİryolunun satıcısı idi. Fakat Japonya 
makul ve mantı.ki bir fiat vermiyordu ve 
verm~~iği için de sulhperverliğinden fÜP• 
he edılıyordu. Japonlann nihayet Sovyet 
Rusya ile anlatmağa muvafakat etınele
ri, Rusya ile ha<bi göze alamamalan de· 
mektir. 

Filhakika son zamanlarda Ruıyanın 
hem ıiyasi, bem de aıkeri vaziyeti hayli 
kuvvetlenmiıtir. Sovyetler bütün Avru
pa devletleri ve Amerika tarafından ta• 
nınmıt)ar. Komtularile ademi tecaviiz 
misakları imzalamıılar. Milletler Cemi
yetine girmiıler. Hülisa siyasi münase
betlerini tanzim ederek dünya miivaze
aes:inde faal bir rol oynamağa baflamıı· 
lardır • 

Sovye~ Rusyanın Uzalı prktaki as
keri vaziyeti de kuvvetletmittir. Sov • 
yeller Uzak tarkta ıenelerdenberi JU 
gayeyi temine çalıııyorlar: Sibiryayı aı•eri noktadan otonom bir hale getirmek. 
Yani Avrupadaki Sovyet arazısının 
yardımı olmakımn Japonya veya her
hangi bir yabancı devletle dövütebilecek 
bir vaziyete koymak. Bunun için be§ ıe· 
nelik iktisadi programlarım bile ihmal 
ederek bir takım büyük teıebbüılere gi· 
riımişlerdir. Bu mıntakada tayyare Ja. 
ponya için en büyük tehlikedir. Çünkü 
Japonyanın kalabalık ıehirleri Sovyet 
Rusya tayyarelerinin kolayca yetişebi
leceği bir mesafededir. Diğer taraftan 
Jap?n tayyareleri Sovyetlerin kalabalık 
fehırlerine yetişemezler. Binaenaleyh 
~ muharebesi bakımından Sovyetler 
b İyi bir vaziyettedirler. Japonya 
knları nazan itibara alarak bir harp 
~ "!"'P ta demiryollarını parasız almak
.. n 13e, on milyon lngi)iz lirasını verme .. 
Re muvafakat etıni•tir. Esasen bu para-
nın b " "k ' c . uyu bir kısmı e§YB olarak verile-
t:gk'.'1den ıytançukıi için büyük bir yük 

ş 1 etmıyecektir. 
se J~Ponları bu muameleyi bitirmeğe 
hev heden mülahazalar ne olursa olsun, 
in r •ide netice sulh ve müsalemet na
Ç~.11~~emnuniyetlc karşılanmağa değer. 

"" u bıı ıimendifer alım satımı ale1'1· 
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Soldoki r.im: Veliaht Guatav Adali H.ıı. Haydarpaıada eşkj IJe ıinıclikl ·lsueç teliri ile 1ıonuıurken. Said ahi resim: 
.V eilaht Hz. ile refikaları Prenıea Marie Loui-., IJe kerimeleri Prenses /ngrit HGZTetlıeri 

• 
lsveç veliahti Hz. ile refika ve kerime-
leri dün geldiler ve Ankaraya gittiler 

Aziz misafirleri Haydarpaş.ada bir çok zevat ve bu me· 
yanda şehrimizdeki lsveç kolonisi karşıladı 

< 

iki milletin bayraklanyla süalenen garda askeri merasim yapıldı 
Ankarayı ziyaret edeceğini yazdı· 

ğnnız laveç veliahti Prena Guatav A· 
dolf Hazretleri ile Prenses Marie Lou· 
İıe ve kerimeleri Prenses lngrid Hz. 
dün seyahatlerine tahsis edilmit olan 
lıveç bandıralı Vasaland vapurile Hay 
darpaaıya gelmi§ler ve hazır bulundu 
rulan hususi trenle Ankaraya gitınit
lerdir. Vapurun aaat 17 de Haydar • 
paşa önünde demirlemesi mukarrerdi. 
Saat 16 da vali ve belediye reisi Mu· 
bittin Bey, Hariciye veka.Jeti namına 
be§inci daire ıefi Huhui Fuat ve pro 
tokol müdür muavini Şefkati Nuri Bey 
ler ve Pren& Hazretlerinin mihman • 
darlıklanna tayin edilmi§ olan HÜlnÜ 
Rıza Pata, Sakarya vapur.ile Marma.
raya açılarak Vasaland avpurunu kar 
tılamıılardır. Vapur tam sa.at 17 de 
Haydarpa§a önünde demirlemİ§tir. 
Bu aırada Selimiyeden atılan 21 pare 
top muhterem misafiri aelamlamı§tır. 
Dört tıayyareden mürekkep bir tay• 
yare filomuz, Marmara Üzerinde uçuf 
Jar yaparak Prens ve Prenses Hazret- !Veliaht H z. garda 
!erine hoı geldiniz demit§ir. Vaaaland Prena Guıtav Adolf Cenapllı.n göa Haydarpafll iakeleain'de 
vapuru da düdük öttünnek ıuretile !erilen eseri nezakete tetekkür ettik- Haydarpafa nhtmıı Türk ve L • 
ıelamlara mukabele etıni§tir. ten aonra seyahatlerinden bahaetınif • veç bayraklan ile aüslenm.iıti. Rdıtmı 

Vali Muhittin Beyle, HulU.i Fuat Jer ve Türkiyeye ıreldilderinden dolayı claa ~ kadu- yerı.r.. haldar ae 
ve Şefkati Nuri Beyler ve Hüanü Riac çok _,.. olddklarmı ~ler • rilmıitt>. J.taey- içinde bir tabUJ' a.a • 
Paşa, vapura girerek muhterem mi• cm-. ar ve kapıda bir müfreze polis ibti-
ıafirlere bot ıı:eldiniz demitlerdir. Va. Muhterem mi-firler iiç çeyrek aıı: ram vaziyetinde misafirleri bekliyor• 
Ji Muhittin Bey Prenses Marie LoWse •t vapurda kaldıktan aonra Sakarya du: Rıhtmıda vali muavini Ali Rıza, 
Hazretlerine tehir namına mükellef mUfU ile Haydarp~ iskelesine çık • Poliı müdürü Fehmi, b~lediye reiıi 
bir buket takdim etmittir. mqlardır. (Devamı 6 ıncı sahıfede) 

""""i~t~~b~i~;·k~;;i~Ş~"'"'"~t:~::i~:i'"""'"" 
6 Teşrinievvel günü yapılacak büyük 
merasim için bir program hazırlandı 

Hariciye Vekili toplantıda 
izahat verdi 

'.ANKARA, 2 (Telefonla) - icra Ve
killeri Heyeti ıaat 17 de toplandı. Top. 
lantı geç vakte kadar devam etnüttir, 
Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Beyin Ce-
11evre temaslan hakkında kabine arkadaş• 
lanna izahat verdiği tahmin edilmekte• 
dir. 

1
Dereceleri 
Yükselen hakimler 
intihap encümeni tarafın. 
dan terfie şayan görülenler 

ANKARA, 2 (Milliyet) - Eaki ha 
kimler kanununa göre bir dereceden 
diğer dereceye yükselmeğe hak kaza. 
ıı.an hakimlerin listesini bildiriyorum: 

Dereceleri bir derece yükseltilen • 
ler: 

latanbulun kurtulur gününde Şülırü Naili Para ,ehre ilk aaınıını ahyor • , , 

Adliye intihap encümeninin toplan 
tısında nazarı dikkate alınarak daha 
yüksek vazifelere tayin edilecekler • 
dir .. Betinci dereceden altıncı dereceye 
terfie şayan görülenler şu hakimlerdir: 
Yusuf ~~it Bo~u reiai, Mustafa. Adap& 
zarı reıaı, Necıp Nadir lstaııbul birin
ci ceza reisi, Mustafa. Nuri Antalya ih 
titas müddeiumumisi, Mehmet Zeki 
lstanbul ikinci hukuk reiai Sali.hat • 
tin İstanbul altıncı hukuk ;.,isi , Meh
met Kemal l&tanbul aazaı, Cemal Ça 

6 tetrinievvel ı.tantıulun kurtulut günü 
programının Belediyede toplanan komi1-
yon tarafından tespit edildiğini Yıı.zmıt • 
tık. 

Programa göre, o gün bütün remıi ve 
hususi binalar, ticarethaneler, vapurlar, 
tramvaylar gündüz bayraklarla donatıla
cak, ve gece fenerlerle aydınlatılacaktır. 

Merasim geçidine ittirak edeceklerin 
isim ve geçi§ sıraları şöyledir: 

Motosikletli polisler, askeri bando, Har
biye, Deniz harp, Tıbbiye mektepleri, Ku 
leli Maltepe askeri liseleri; Deniz Ge
dikİi Küçük Zabit mektebi (bandosu ile) 
bir piyade taburu (bandosu ile), bir süva
ri bölüğü, bir sahra bataryası, şehir ban
dosu (Galatasarayda yürüyüş koluna 
girecektir), eolis müfrezesi, itfaiye, Üni
versite ve yüksek mektepler (alfabe sıra-

de bir ticaret muamelesinden ziyade 
nazik ve tehlikeli bir siyasi mesele idi. 
Bu meselenin balledilmesi sulh için bir 
kazanç olduğu gib~ istikbal için de üınit 
vericidir. 

Ahmet ŞUKRU 

sile>, mekteplerin izcileri (allııiıe aıraıi
le), iseler talebeleri (alfabe anııaile), 
esna.: cemiyetleri. 

Merasime girecek kıtalan ve aıkeri 
mektepleri lotanbul Kumandanlığı, Oni
veraiteyi Üniversite R~ktörlüğü, sivil 
mektepleri Maarif Müdürlüğü, cemiyetle· 
ri Esnaf Cemiyetleri Mürakabe Bürosu, 
diğer krtaatı mensup oldukları makamlar 
hazırlayacaklardır. 

Merasim şöyle olacaktır: 
Merasim geçidine iştirak edecekler 

tam saat dokuz buçukta Sultanabmct 
meydanında toplanmı§ ve yerlerini almış 
bulunacaklardır. Teşrinievvelin 6 ncı 
günü Kolordu Kumandanlığı Sirkecide 
İstanbul toprağı.'la ayak bastığı tam saat 
10 da lstanbul Kumandanlığından tayin 
edilecek mevkilerden 21 pare top atılacak 
ve ilk top sesi duyulduğu zaman limanda 
bulunan büyük küçük bütün vapurlar 
düdüklerile kurtulu~ bayramını kutlula
yacaklardn·. Halk ve kara ve deniz nak
liye vaS>taları iki dakika oldukları yerde 
duracak, lstanbulu bu saadete kavuştu· 
ran tehitleri anacaklardır. 

(De•·ıımı 2 inci sahifede). 

(Devamı 2 inci sahifede) 

BUGÜN 
3 üncü sahifede 

1' AVSIYELERIM 

• FELEK 
BlR YAZ GONO RUY ASI ... 

Mümtaz FAİK 
4 Üncü sahifede 

OZ DiLiMiZLE 
M. SALAHADDİN 

5 inci sahifede 

' 

HAFTALIK RADYO PROCRAMI 
VE HABERLERl 

Kübada Komünist isyanı çık
tı, örfi idare ilan edildi. Yu
nan başvekili muhalif Jider
lere son şartlarını bildirdi. 

Tel: { Müdür : 24318~ Yazı iılel'i müdürü : 24319, 
Jdue ve Matbaa: 24310. 

lnJihap yerlerindeki heyecan ve kalabalığı tesbit eden bir intiba •• 

• 
intihap f aaliyet:i hara-

retle devam ediyor 
Halk şuur ve heyecanla, tam bir 

serbestlik içinde reyini atıyor 

Dün de on binlerce rey verildi 
Belediye intihabatınm dün ikinci gü. 

nü idi. intihabat düo de çok canlı ve he
~ bir tekilde devam etmittir. Saba• 
hm saat ( 8) inden itibaren rey ıanclılda• 
n açıhnıı ve reyler atılınağa batlanmıt • 
tır. Bazı kpzalarda, daha sandıklar açıl· 
maclan evvel intihap yerinde toplanmıt 
vatandaşl:ır göriilmektedir. İstanbul hal· 
kı, belediye intihabatmı en batta gelen 
vazifesi olarak kabul etmektedir. Vatan· 
daılar, reylerini abnak için sabırsızlan • 
maktadırlar. Herkes, Cumhuriyet Halk 
Fırkası namzetlerine seve ıeve re)'ini 
ıvemıektedir. 

Sandıklar dolaştırılıyor 
Dün intihap ıandtkları kaza merkez. 

ferinden kalclınlarak, nahiye ve mahalle- t.-___ ..:;;::__• 
lere götiiriilmüt, diğer mahalleler halkı 
reylerini vermişlerdir. Sandıkları kendi 
ayaklanna ıı:elen halk büyük bir aevinç 
duymaktadır. Heri<es reyini kolaylıkla .. , 
&al>ilmektellir. Mmuılih ıra.. --'rezle. 
rinde de aynea ....., ...,cbk buhmdurul
maldadır. Bu sandıklara da, evvelce ken-

Sandık başında 

eli m.ı.allesinin IR'811 ıı:elince, reyini kuJ. 
len•T •t vatand·ı'• reylerini abnakta• 
dırlar. Kaza merkezlerindeki aandıldar, 

(Devamı 6 mcı sah ite de) 

Bir sanayi müessesesi daha 
• 
ilk kükürtlerimiz ilkbahar 
da piyasaya çıkarılacak 

lktısat Vekilinin Keçiborlu'da nutku. Yeni 
maden kanununda prensipler 

hAkim olacaktır. Celal Bey Antalyada 
BURDUR, 1 (A.A.) - Dün ıı:ece kürt İzabe ve uzatma tesisatının ku • 

Eğirdirden Keçihorluya gelen lktısat rula.cağı mahalle giderek civar vilayet 
Vekili Celal Beyefendi sabahleyin ma. )erden ve kasabalardan gelmit olan 
den oca.ğmı ziyaret ederek kükürt tir heyetler tarafından karşılanmıştır. 
keti müdürü Şahap B.den ve daha evvel Vekil Beyefendi merasimi açarak ha • 
Keçiborluya gelmit olan tetkik heye- raretle alkışlanan atideki nutku irat 
yetinden izahat almıştır. Buradan kü- (Devamı 6 ırıcı sahifede) 

Çeklerle futbol maçı •.• 
Cuma günü Fener bahçe kuvvetli Bo

hemians takimı ile karşılaşıyor 
Sarılaci' e tlilerin Çeklerin karıısına yeni bir 

ıekille çıkacaklan söyleniyor 
Dünkü yazımızda, Çekoılovakya'nm 

en kuvvetli ve profesyonel takımlarından 
Bohemians'ın cuma günü F enerbahçe ile 
k8rfılatacağmı bildiriıi<en bu takım bak 
kında malümat vermiıtik. Bugün de F e• 
nerbahçenin Çek futboküler önüne çıka· 
racaldan tlılmn hakkında duyduklarımızı 
ve dÜ§ündiilderimizi yazacağız ••• 

Tramvayda bir muhavereye kulak mi
safiri olduk. Dünkü yazmıızı okuduğu 
anlatılan biri•İ yanındakine: 

- Eğer Bohemianc oyunculan, kendi 
memleketlerinde takılan iıme göre Kan
guru iseler, bizim Fenerbahçe de iyi bir 
takımla çıktığı ve oyunu t11.tıuğu zaman
lar liİlindir<lir, ezer geçer wllahi ••• 

Bu, Fenerbahçenin halk. arasındaki 
ıöhretini gö;teren bir ciim(edir, Doğrusu, 
Fenermhçe şöhretinin büyük bir kısmını, 
ecnebi takımlar karımnda göaterdiği gü. 
zel oyunlarla temin etmiştir. Bunun için 
tramvaydaki muhaverenin-kaydettiğimiz 
cümlesini pek haksız bulmamak lazımdır. 

Hakikaten F enerbahçe, takımını iyi 
yaptığı ve isteyerek, hissederek, yenmek 
azmile oynadığı zamanlar, ecnebi takım .. 
lar karşısında güzel muvaffakıyetler top
lamıştır. Bu cuma da meşhur Çek futbol· 
culannı ihtiva eden Bohemiana karşısına 
iyi bir takım ile ve muvaffakıyet azmile 1 
çdıarsa çok ıey ve biç değilse seyirci zev
kiami tatmin edecek bİT oyun görece~-

-
Bohemians ile karşılaftlcak Fener. 

bahçenin kaptanı Fikret 
miz muhakkaktır. 

F enerbahçe bu istediğimiz ve bekledi
ğimiz oyunu gösterebilecek midir? Öğ • 
rendiğimize göre, F enerbahçe u.sta Çek 
futbolcularının karşısına iyice tadil ve n· 
lalı edilmi§ bir takımla çıkacaktır. Riva. 

(Devamı 2 inci sahifede) 
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T t R IHI TEFRiKA: 156 

ittihat Terakki! 

~ A 

HARiCi HABERLER 
ve 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 

Her hakkı mahlıızJ11r. 
BIRAKTICI VES1KALARA CORE} 

Yazan: A. C. 

Yapılacak işler arasında Hıristi
ganların da müslümanlarla elbir
liği yapmaları tavsiye ediliyordu 
Bu tabancalarla beraber dinamit mada vilayet tetkili.tmm ikmalin

ve bombalar da nazarı itibara alm- den sonra v ilayet içindeki beyetle
sın! Bunların, ziyade miktarda bir re ve tubelere ait olmak iizere her 
defada veya azar azar ithali çare- on bet ~nde bir çıkmak, hük.Uıne
leri dütünülaün, fabrikalarla mü • tin cemiyet hakkındaki takibab 
zakere edilsin. Onların Tesirleri ve ve icraatından, efradın tebzip ah
su: eti istimalleri hakkında bir muh- fi.kından vesaireden bahsetmek ü
tıracık tabettirilmesi de muvafık - zere bir gazetenin ne,ri karar altı
tır. na alınmıştır. Onun için hariçte çı-

Ordu dahilinde bir çok mevki - kan gazetenin de muntazaman gön-
lerde eski toplara mahsus dökme derilmesi lüzumunu tekrar hatırla-
demirden içi boş muhtelif çapta byoruz. 
bir çok y;uvalık mermi vii'.Nır. Bun- 7-Tabii malUınunuzdur ki da-
ların ne ile, ne yolda ve ne nisbet- bili tefkili.t nizamnamesi yapddığı 
te imli. edilecekleri ve nuıl aletle- zaman cemiyetimiz bu kadar terak
nip istimal olunaca.klan bildirildiği ki etmemitti. Şimdi ise yeni ihti
halde bu ihtiyaç ta bertaraf edilmif yaçlar bat göste:.diğinden talima-
olur. tm bazı cihetlerinin noksan oldu-

Şayet bunla: m hariçten ithalle- ğu görülüyor. Her şeyin yavaş ya-
rinde atlatılamayacak müşkülat vaş tekemmül etmesi fÜpheıizdir. 
varsa ve imli. ve istimal tarzları Onun için bu noksan, iktidarsizlik 
mahir bir ustanın vücudunu mucip seyiesidir gibi bir iddiada bulundu
ise Ermeni vatandaşlarımızdan bun ğumuza hamledilmesin. Komiteci
ların imal ve istimaline aşina muk- likte dehşetli adnnlar atan tecrübeli 
t edir bir zatın buraya gönderilme- Bulgarların bile talimatı her sene, 
sini arzu ederiz. Biz o zatr burada noksanlarının ikmal maksadile bir 
inayeti hakla istediği gibi saklanz. çok tadilata ve ilavelere tabi tutul-

4 - ( Müslüman vatandaşlarınu- maktadır. 

Cabada yeniden 
isyan çıktı 

____.,_ 

Hükumet memurları 
vaziyete hakim 

olduklannı söylüyorlar 
HAVANA, 2 (A.A.) - Kuba hü

kiimeti, Havana ve Santia.go eyaleti~ 
rinde bir komünist isyanının ke§fedil 
mit ve bunun üzerine örfi idare il~ 
edihni§ olduğunu beyan etmektedır. 
Ayni zamanda ordu zabitanından bir 
çoğu da tevkif edilmiftir. Bütün bu 
tedbirler, evvelki akşam Havananm 
birçok noktalarında atılmı,t o~a'.' 28 
bomba yüzünden ittihaz edılıniştır. 

Münakalat amelesinin grevi, Hava 
nada tesini:z bir haldedir. Ancak da
hildeltl bazı menatık ahalisinin bu yüz 
den müzayakaya duçar olduklan gÖ 
rülmektedir. Hükfunet memurlan, ken 
dilerinin vaziyete hakim o2duklarmı 
söylüyorlar. 

Fransa dışındaki 
fransızlar 

P ARlS, 2 (A. A.) - Hariçteki Fran
~ızlar kongresi bugün açılmıftll'. 4. 10. 
tarihine kadar deYam edecektir. 

İralyada bir sergi 
NAPOLI, 2 (A. A.) - Mürtemle'ki.t 

N azrrı M. de Bono, Kralın, Piyemonte ve 
Spoleto Prenslerinin, ayan ve meb'uaan 
reislerinin ve resmi, hususi miihim talı· 
ıSİyetlerin huzurunda, müstemlekit sana
yii ikinci sergisini açmıştır. 

Amerikada sanayi 
Mütarekesi 

za) n a mile cebe sığacak kadar ufak Şimdilik en büyük ihtiyaç vila
hacimde, açık ibareli muhtasaT ve yet teşkilatında görülüyoıo Bu ihti
müfit bir ı·isaleye kat'i ihtiyaç var- yaç, t~kilatı bilen kazaların çok
dır . Bu risalede Abdülhamidin sah luğundan dolayı bütün kuvvetile 
smdan, reyyiatından bahsedilm~ _ ha~ gösterdiğinden, umumi merke
m ek üzere tekmil fenalıklardan ve zin reyile vilayet tetkilab karar al. 
bunların 'eriatı islılıniyeye muvafık tına almınıs ve 1324 senesi birinci . Patronlar eski ıartların 
o lmadığından ve hıristiyan vatan • gününden iİibaren icra ve ili.n edil- d • • w • • • t • l 
daşlarımıza hürmet ve riayetin di- meai tamim olunmuttur. Binaena- eğıştıgını ıs emıyor ar 
nen bize borç olduiundan balıse • leyh, buııanın mührü nef&i ka:ıı:a ve NEVYORK. 2 (A.A.) - M. Ruz-
dilsin. civar köyleri heyetine teslim edile- velt'in bir sanayi mütarekesi akdi hak 

( H · kındaki teklifi amelenin muvafık ol . ırıst.iyan vatandatlarrmıza) ceğinden vilayet merkez heyeti i- makla beraber teennili cevabıle karşı 
namıle boyle ufak bir risaleye lü- çin (Osmanlr T.1~rakki ve İttihat lanmıftll'. Sermay~arl";" i&e .muk~il 
zum vardır. Bunda da ittihattan cemiyeti Manastır vilayeti) nanıile bir teklif serdebnıflerdır. Fılhakika. 
vatanın selametine çalıtmaktan' yeni bir müh:•e şiddetle lüzum var- . Amerikan fabrikatörler birliği, akto
harici hiikUınetlere aldıkları par~ dır. lunacak mütarekenin ıimdiki çalııma 
mukabifo:ıde hizme~ etmekte bulu- Evvelce umumi merkez va:srtaıi- ıartlanrun değiımemesi ıartına bağlı 

k · ~ • 1 dı .. olmasını iıtemİflİr. nan omıte!~rın telkinatma kulak e yazıl ğı gibi tetkiliitı ikmal e- Gö:ııy"§fı bir nutuk 
a •mayıp Müslümanlarla. elele ver- dilmi4 olan Resne, Ubri, Debre, VAŞiNGTON, 2 (A.A.) -.~eye-
~eleri lüzumundan behsedilmeli- Elbasa.n, Florine, Pirlepe, Kırçova, candan, adeta boğuluy~ıq .gibı, M. 
dır. Kesriye, Naşi iç, Grenye, Alaaonya, Conson, milli kalkınma ıdareaı ~ B 'b' · J 1 larma veda •e halefine sadıkane biz• U gı ı rıaa e erin alıalı' u··zerm· de Serfire, Kozane, kayalar kazaları- · t' M C 

k b ,. m t etmelerini tavsiye etnu§ ır. · on P~ . ü?'6k tesiri olduğu tecıübe e- na. ait 14 mühürle beraber vilayet ...,: bundan fazla bir ıöz söyleyeme· 
ddmıştır. Onun İçin İmsak ve ihmal mühürünün ve arma.sının süratle mittir. Sesi hançeresinde tıkanmış ve 
olunmayıp bunların serian ve faz- irsali müsterhamdD', gözleri yagla dohnuştur. "" 
la mik~arda irsali kemali ehenuni. - Bitmedi -

Çeklerle 
Futbol maçı 

ye tle r ıca olı~nur. Zira bu ihtiyaç 
b~ndan takrıben üç ay evvel hisse
dı lerek ,..-numi merkeze Yazılmıf 
ve tabedilmekte bulunmllftur. 
5

-Abdülhamidin şahsı aleyhindeki (Başı 1 inci sahifede) 

makaleler henüz nefvünema buJ. (Bagı 1 inci sahifede) . Onu beı geçe kıtalar yürüyüı 11ırala-

İstanbul un 
Kurtuluşu 

mamı. efkarda (şüphe yok ki mil- yetlere inanmak lazımgelirse FranH~a rına göre Sultanahmet meydanından~-
!et, nıtbet kabul etmez bir ekseri- Montpcllier'de oynadrktan sonra şehrı - reket edeceklerdir. M~s.nnde h~rkesm 
yetle bu halde) ıuitesir hasıl edi- mize dönen eski lstallbulsporlu Sa:lahat- alacağı yeri öğrenmesi ıçm ~~rasımden 
yor. Onun İçin gazete ve neşr,iyatta tin ve Beşiktaıın soliçi Şeref, cunıa günü bir gün evvel bu işlerin t~ne m"."'ur 
sahı h kk d ı· Fener<bahçe takımında yer alacaklardll'. birer zat Merkez Kumandanlıgına gide-
. 

8 

a m a ısanın tadilbuyurul ak k d · rek laz" ım gelen •-lı'ı:natı alacaktır .. K olba-ma h ' h Bu rivayetlere inamn · ne a ar guç ~ 
&I V~ya ıç şa sından ·halısedil- ise inanmamak ta o kadar kolay değildır. şı Alemdar - Salkmısöğüt - Reıadıy~ ve• 

meme~ ı hassate n rica oluııur. Ateş olmayan yerde duman olmaz.. köprü üzerinden tramvay yolunu takiben , 
Gazetelerde saray hayatından, Biz bu hususta bazı Fenerbahçelilerle Taksime gidecek ve Taksim meydanında 

onun melanet vedenaetinden hah- görüıtük. Salahattinin ve Şerefin takımla tr:bünün önünde duracaktır. . 
solunacak d h nnda oynayacağı haberlerini tekzip etb- Kılanın vilrııdundan sonra Beledıye ta-

. · yer e amaseti milliye- ter. Fakat biz bu tekzipleri kat'i, yani nfından Cumhuriyet abides\ne bir çelenk mızı, mefahiri kavıniyemizi ihya e- kesip atan nev'inden bulmadı:k. Olabilir kona,caktır. Çelenk fU suretle konacakteJe~ ~akalelerden, alılaJci fazi- ki yanılıyoruz, fakat tahakkuk etmeyecek tır: 
e erımıze, uluvvücenabımıza falı 't olsa bile, bazı rivayetleri kaydetmek ga- Bir müfreze polis saf nizamında cephe-

olacak tarihi vakalardan bahu 
1 

zetecinin vazifeleri ara.ında değil midir? 1 si tribüne karp olmak üzere bulunacak 
Müslümar.ıların Hıri&tiy~ va~:~ Belki de yanıl.ınıyoruz, bu takdirde de ge- ve selam vaziyeti alınacaktır. Bu ~ırada 
d~şlarına ka.rfı borrlu oldukları ne vazifemizi yapını' ol<traz. meydana dikilen direğe Türk bayrağı çe-
h t ,. Her ne ise bu rivayetler ister doğru, is- kilecek ve bayrak çekili&en çelenk ko-~rme. \7e i•ıayetten ve bu busu•ta 1 b' nacak ve u.--.'·ye mektebı· bandosu tara-k t 'h• · · " • ter eğııi ohun, lıakilcat o an ır ıey vana ....,.,..., 1 

ar~ 1
. mıaallerden bahis buyuru! 0 da, F eneırbahçe'nin Bohenıiano karım- fından l~tiklal m&l'fı çalınacaktır. Bundan 

ması acılen lazımdır. na en kuvvetli şeklile çıkacağıdll'. sonra gençlik n-ına yükııek mektep ta· 
6 - Yukarıdaki nıütaleattan Bu kuvvetli f"'kille çıkmak arzusunun leı.e.inden ve tehir namına Şebir Mecli-

anla.şı.laca. ğı vechile gazeteve şı'd. bir kaç sebd>i ,·ard.ır: si azasından birer zat tarafından birer 
d ti ht ' Bohemians Feneri>ahçe ile muhabere - nutuk aöyleneceı.tir. Nutuklardan aonra e ı ı ıyaç vardır Bunun .. t . ... . 

Yunanistan da 
Uzlaşıl ama yor 
Başvekil intihap kanu• 

nunun 'tekrar 
kabulüne gidecek 

ATINA, 2 (Milliyet) - Baıvekil 
M. Çaldaris gazetecilere vukubulan 
beyanatmda. muhalefet liderlerine uz 
!atmak için son ve kat'i ıartlarını bil 
dinniı olduğunu söylemi§tir. Artık mü 
zakerelere mahal kalmadığı anlaıılı -
yor. Baıvekil yarma kadar cevap al • 
ma.dığı takdirde, yeni intihap kanu • 
nunun tekrar kabulü cihetine yürüye 
cektir. 

Lehistanda bir suijstimal 
VARŞOVA, 2 (A. A.) - Müddeiu • 

mumi ahiren bütün ıervetini millete ter
l<etmiı olan Kont ·Potokin'i.o zararına on 
milyon zlotiyi suiistimal et:ıniı olan Ba
ron Nelken'i tevkif ettimıittir. 

iki tren çarpıştı 
VARŞOVA ,2 (A. A.> - K.rakovi ci

varında iki ekspres çarpıfllllp. Üç ~ti 
ölmüı, bir çok kimseler yaralanmııtır. 

Einstein Avrupaya 
dönmeyecek 

NEV - YORK, 2 (A. A.) - Profeıör 
Albert Einstein bugün artık hiç ıbir va
kit Avrırpa'ya dönmeyeceğini bildirmiı • 
tir. Almanya'dan hicretindenberi, profe
sör Prince5ton Üniversitesinde ders ver
mektedir. . . ___.,, ______ _ 
ispanya kabinesi 
Nasıl düştü? 

--0-

Katolikler muzaherti kesin
ce hükumet istifa etti 
MADRIT, 2 (A.A.) - Samper ka 

binesi istifa emniıtir. Esasen kabine 
mevcudiyetini, 115 ka.tolik mebusu -
nun müzaheretine medyun idi. Ve dün 
akıam Kol'tezlerin lideri hükiimeti 
fiddetle tenkit etmiı ve katolik fırka 
sının bundan böyle hükiimete müza • 
heret etmiyeceğiııi söylemifti-

Beynelmilel fizik 
konferansı 

LONDRA, 2 (A. A..) - Dünyanın her 
.tarafından gelen yüzlerce yüksek 3.lim, 
bugün birinci heynelmilel fizik konferan
sıııı lngiltere'de aı;mı§'lardır. 

Almanya, Amerika, F ranıa, Çekoslo -
vakya, Sovyet Rw.ya, lsviçre ve Holi.nda' 
da yapılan iıler hakkında malümat veri
lecektir. ----M. Eden Norveç'e.gidiyor 

LONDRA, 2 (A. A.) - M. Eden Nor
veçliler tarafından ilci gün Norveçte ika
met etme&i i~in vulrubulan daveti kabul 
etınittir. 

Sovyetlerin 
İştiraki 

____.,_ 

Sulh sistemini daha fili 
ıekle sokmuştur 

SUTPORT, 2 (A.A.) - M. Hen
derson tarafından Sovyet Rusyanın 

Milletler cemiyetine girişi hakkında 
izhar edilen derin memnuniyet karan 
itc;i fırkası tarafmdan ittifakla kabul 
edilıniıtir. Bundan batka. kararda, bu 
tarihi hadisenin Milletler cemiyetinin 
büyük ıınikyasta kuvvetlendireceği 
komtu hükiımetler arasmdaki mün~ 
betleri da.ha iyiletıireceği, kollektif 
sulh ıiatemini daha fili bir şekle soka 
cağı ve tedrici bir ailablan bırakma İ· 
çin bir dünya anlapııası yapılmasını 
tacil edeceği kanaati de bildirilmekte · · • sura sinde, sarılicivertlilerin futbol takmunın Merkez Kumandanlığının ııareti uzerınc 

ve ~n!ızamla İrsali Çarelerinin te- 0 hafta içinde 1934 lstanbul şilt şampiyo- kıtaat ayni sıra ile tribünde bulunacak o-

d.~rıkı son derece lazımdır. Bu, bü- nu olduğunu öğrenmiıtir. Binaenaleyh lan lıtanbnl Kumandanı öniinde geçit . jaketatay ve silindir ıa~kadır. 
tun ahrarm hergün gazetenin vü- Fenerbahçenin karıısında sıkı bir maç ya- resmi yapacaklardır. Gece programı 
";'du hakkında malumat almak İ- pacaktır. Fenerbahçe de bu şampiyonluğu Geçit reamine geleceklerin Su}tanah • Gece Taksim meydanında şehir bando-

dir. 

çın. so;'dukları mütehalikiine sual- taııyan bir takım olduğunu mioafirlere metteki içtimalar.mm yürüyüı •ıralannı au tarafından milli parçalar çalınacaktır. 
lerıle de rabit olmaktadır. filen de ispat etmek mev:lriindedir. geçit resminin in~ıru ve kıta.atın du- Saa,t yirmi buçukta (Kahraman ordumuz 

K lkinciıi: 1934 - 1935 senesi ilk lik ve ruı ve hareketini temine Merkez Kunaan- ıerefine) Maksim salonlarında lstanbul 
ongre muhteviyatını nesreden ıilt maçlan batlamak üzeredir. Bu maç- danı memurdur. Sivil teşekküllerin in- Vali ve Belediye Reisi Muhittin Bey ta-~alnız bir tek meşveretten' sonra lann arifesinde Fenerbahçe talamının en ,tizamına memur olanlar Merkez Kuman• rafından bir ziyafet verilecektir. 

uraya gazete gelmediği taaccüp kuvvetli ıeklini bulmak ve bu tecrübeyı danlığı ile evvelden temasa geleceklerdir. Halkevinde merasim 
ve hayre tle arzolunursa, zamanın yabancı bir takım karş15mda yapmak mec Yollarda ve Taksim meydanında inti- ' HALKEVİNEDN: lstanbulun Kurtu-
ne kad b f ki buriyetindedir. zam ve inzibabn teminine de Eminönü 

ar sa ıraız ı· a eeçtig" i ko- 1 d luı ,Bayramı 6 birinci te!inn 934 cumar-
layca anla~ılır. Yann Fenerbahçenin Çekler karşısın- ve Beyoğlu Kaymakam arı memur ur • lesi günü Evimizde aşağrdaki tekilde kut 

M t k . da nasıl bir ti.biye kullanması lazımgel- !ar. lulanacaktır: 
. ~?a~ ır mer ezı gazetemize ar- dignu"' • yazaca<nz ve oynayacaklarını talı- Merasim alayının güzergahında traın-

zett k 1 J h .,. A) Cağaloğlu merkez salonunda: saat .. ıgı.mız ma a e eri azırla~ak min ettiaimiz Fenerbahçe Eutbolculanna vay arabaları bulundurulmayacaktır. b .L h ~ •· ,____ • .. • 22 de danslı çay. ıçın ı ;o i<-"1rir eyeti teskil etmi!ti ayn ayn, kendilerine faydalı olabileceği- Taksim meyaaıuııda münasıp vus atta B> Gülhane' parkı methalinde Alayköı 
Gazetelerin gelmemesi. üzerine 'bu. ni zannettiğimiz bazı tavsiyelerde buluna bir tribün ile nutuk söylenecek kürsüyü künde: Saat 20,30 da Temsil Şubemiz 
d ·· .. · k J " Beyoğlu Kaymakamı hazırlayacaktır. 

a yuzustti a dı. Her nekadar bu- cagız. Sadun GALiP Trib~de lstanbulda bulun11n meb'us- tarafından temsil. 
rada müstensı.ht 'b 1 ak 1 C' Tepeba•ı Meşrutiyet Caddesinde-.. en ı aret om ij. )ar, Vali, Şehir Meclisi aza an, askeri er- :J • 
zere uç ufak matbaası varsa da Yugoslav gDre~çiler bugUn kan ve ümera, mülkiye rüesası, belediye ki Beyoğlu Kazanuzda: Sa.at 20,30 da b 1 b · ' y bir konser verilecektir. un ar ızzat kasabada b ı gelı'yor erkanı, üniversite ve maarif erkiinı, ıiya-

.. k d u unan !ek . Yerin mahdut olması sebebile her üç yuz a . a r •, ube ile bı'r r ok kaza 1•• ıi fırka rüesası, bayır ve mes cemıyet- · . 
1 

. 
,. B-" · · · tir' "- d ek müsamere için tertip edilen <lavetıye en 

Hümmanın aşısı bulundu 
PARIS, 2 ( A.A.) -Tunus Pas tör enstitüsü müdürü M. Nikol &an 

hummanın aşısı bulunduğunu diin ilim akademisine bildirmiştir. Evve
la Tunusda ve sonra Fransız garp Alrikasında yap<lan beş bin tecrübe 
kat'i müsbet neticeler vermiştir. 

Romen kabinesi ve M. Titülesko 
BU KREŞ, 2 ( A.A.) - Sanayi nazırı M. Manolesko ,ahsi sebepler

den dolayı istifasını ı;ermiş ve bu istifa bütün kabinenin i&tilannı in : 
taç etmiştir. Kral istilayı kabul etmi~ ve M. Tatareakoyu tekrar yenı 
hükiimetin teakiline memur etmisti r. Bu tebeddül çoktan beri beklen-
mekte idi. , ' 

CENEVRE, 2 (A •• ) - Havcu Ajansının mümeuili evvela M. Tata 
reskoya istilasını verenin Hariciye nazırı M. Titülesko olduğunu öğren
miştir. M. Titüleııko bu i&tilanır bütün kabinenin çekilmesini intaç ett!· 
ğini dün haber almı~r. Buhranın sebebi M. Titüleııkonun harici siya -
&ette sel olarak kcu"mağı ve bunun meauliyetini deruhte etmeiJ İ&feme
aidir. Bu arzuya vaki olan muhalefetler sebebiyle Romanya Hariciye 
nazırı istilaırını vermiştir. 

M. Molotof - Vasıf Bey mülakatı 
MOSKOVA, 2 ( A.A.) - M. M olotol tlün Türkiye büyük elçi&i Va

sıl Beyi kabul etmitfir. 

Küçük itilaf iktisat meclisi 
BELGRAT, 2 ( A.A.) - Küçük itilaf iktısat meclisi dün öğleden 

sonra M. Y evtiç'in reisliğinde topl anmışhr. Mumaileyh söylediği bir nu 
tukta ezcümle demiftir ki: 

"Faaliyetöniz sayesinde bugün daimi konseyin taavibine bir muka
ı;e~e şeklinde arzettiğiniz birçok meseleler üzerine anlaşabildiğinizi bü· 
yük bir memn,.niyetle görüyorum.,, 

Nü/ us U. müdürünün tetkikatı 
TRABZON, 2 (Milliyet) - Nüfus umum müdürü Ali Galip Bey 

Şark Viliiyetlerintleki tetkikatını ikmal etmiş ve bugün şehrimize gel -
miştir. Ali Galip Bey burada birkaç gün kaldıktan sonra Karadeniz sa. 
hillerinde tetkikatina devam edecektir. 

• 
ispanya kabinesi teşekkül etti 

MADRIT, Z ( A. A.) - Larus (Lerroux) kabine tqkii"ini kabul et
miştir. 

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

Dereceleri 
Yükselen hakimler 

İmtihan meselesi 
Muvaffak olmıyanların 

(Başı 1 inci sahifede) evrakı yeni• 
nakakle reisi, Nuri Trabzon hukuk 
hi.kimi, Mustafa Nuri Bursa ceza re- den tetkik edilmiyecektir 
isi Ankara ticaret azası, Murat Hulıi- ANKARA, 

2 
(A. A.> _ Maarif Ve-

si İstanbul azası:, Osman Sani Giresun 

reisi, Hasan Fehmi Bursa ikinci hu - :.ı:n::;:zı!=:=~=t::::: 
kuk reisi, Ali Rıza 1:ıım.ir ticaret aza- ler neşredilmektedir. 
sı, Yahya Sezai Sinop ihtisas bakimi, 
Cemil Antalya ihtisas hakimi, Abdul 1 - Orta mektep ve lise mezuniyet 
lah Erzincan reisi, Remzi Kars ihtisa• Uırtihanlannda muvaffak olnuyan tal<l>e· 
hakimi, Mehmet Milat lstanbul ihtisa.o nin imtihan evrakı yeniden ve baıt.an 
müddeiumumisi, Abdülkerim Naci An tetkik edilecektir.,, deniliyor. Vekalet~ 
kara ceza reisi, Ahmet irfan dördün- böyle bir haber verilmiş değildir. Anc:ık 
cü hukuk rei•i, Hasan Tahsin ihtisas şikayet mevzuu olan evrak gene mektep 
müddeiumumisi, Ahmet Reşit lstan • muallimleri tarafından tetkik edilerek 
bul ihtisas müddeiumumiai, Mustafa ınütaleaların Vekalete bildirilmesi emre-
Celalettin Bilecik reni, Ali Atıf Ço • <lilmittir. 
rum ağır ceza reisi, Abdulhafiz Nuri 2 _ Bakaloryaya tabi olmıyan 6, 7, 9 
Sinop reisi, Hayrettin Van ı:e.isi, ':eh- ve 10 uncu amıflarda dönen talebenin lıU 
bi Ankara birinci hukuk rem, Alı Üs dersten ipka kalanlann yeniden İmtİhal\) 
küdar ceza hakimi, Hilmi ordu hukuk •evkleri için verilmiı hiç bir karar yalı;. 
hakimi, Oa.ınan Nazım Sivas müddei- tur. 
umumi&i, Ahmet Na:zif lstanbul aza- 3 _Orta mekteplet"in ve fuelerin aon 
~ı, Mahmul Celalettin Gümütane re - sınıflarında yalnız bir dersten 1ınıfta ka-
isi, Arif Antep hukuk hakimi, Ahmet lan talebe bulundukları tah•il müeuese-
Sabri lstanbul azası. Celal Samsun hu- ierine almınayacaklardır. Bu kararların 
kuk reisi, Hayrullah Ankara ağır ce- drşında ncıredilen bavacli&ler doğı'I <!e-
za azası, Ali Rıza Mardin reisi, Sırn ğildir. Maarif Vekaletinin bilgiye ver -
ikinci sınıf Adliye müfettiti, Muhar- mekte olduğu değeri görübnüıtür. Bun-
renı Rahmi ikinci sınıf Adliye müfet-

lardan her hangi bir ıekilde yapılacak in· 
tiıi. ~~f tt~.tin Zahir ikinci smıf ad_l- hiraflar bu gayeden uzaklaımayı icap et· 
ye mu e *• lbrahim Kaznn temyız . d'"' 'h 

1 
aı· tarak 

mahkemesi raportörü, Ali Rıza tem • t?'l ıgıh~ bie~ e t • ımda~. uti?'~lmeun o ektir' ve· 
d · A · T · rı en ıç r emır egış rı yec • yiz raportörü, Sa ettin vnı emyız 

raportörü, Aii Rıza ik~i •m1f :ıdli - ,Kafkas dağlılar mecmuası 
ye müfettiıi, Ahmet Galip tenıyı:z mah l k t k 1 k 
kemesi raportörü, Hüseyin Ekımel tem mem e e e SO U mayaca 
yiz raportörü, Mlütafa Nuri üçüncü ANKARA, 2 (A. A.) - Memleket 
sınıf adliye müfeltiti, Şemsettin h';' • haricinde neıredilmekte olan Kafka .. dai· 
•- k · t · b . . Mehmet Hık-ıa.u 1§ en aı muavım, . . H lılar mecmuasının matbuat kanununun 
met lstanbul üçüncü ceza reısı, a • . . . . --'·'-

H . s· 'ht' hi.kimi Şerif 51 ıncı maddesıne tevfikan m"""""'ete 
san ayn ıvas ı ısaa • 1 V-'-'11 . H . 
Necati Muğla reisi, Osman Ramiz Ea sokulması cra '''"' en eyetince ya• 
kigehir reui, Mehmet Nuri Adana ih- aak edilmiştir. 

tisas bikimi Mehmet Emin Üsküdar S hh' V k'J' A k d 
ceza h~ Mehmet Naz~ lst~ul ı ıye C 1 ı D ara a 
azası Hasan Arif Jzmir ihtısas mud- ANKARA, ~ (Telefonla) - Sıh-
dei~umisi. Mehmet Em.in Mar~in biye Vekili Refik Bey bu aabah celdi 
hukuk hakimi, lunail Rasım Mamaa Vekalet erkanı tarafından kar§ılandL 
reiai, Cemal Ankara ağır ceza az.aaı 

Adil Muğla ihti$&$ hi.kimi, .. lbr8:11im Devlet demiryollarında 
Etem Malatya ağır ceza reısı, Alı Ay 
dm hukuk hakimi, Ahmet Ata Balıke 
air hukuk hakimi, Mehmet Refik lı • 
tanbul ihtisas hakimi, Fazıl latanbul 
azası Cemal lstanbnl müstantik aza
sı Mehmet Nail Kocaeli Reisi, Ahmet 
Ş~ki Mersin reisi, ~min Kast.a~onl!' 
hakimi Dervif Danı§ Kula reısı, Alı 
Riza Mersin hukuk hi.kimi, Arif Sırrı 
Burıa birinci hukuk reisi Beyler. 

Altıncı dereceden ikinci sınıfa ter • 
fi eden hakimler: 

Ali Necati Temyiz mahkemesi ra • 
portörlerinden, Hüseyin Hüınü lzmir 
hukuk reisi, Ahmet Kazan .lstanbu! 
5 inci hukuk reisi, Raşit teftış hey~tı 
reiai. Osman Sabrit birinci sıruf mu • 
fettif, Ahmet Suat lzmir a~": ce;ı:a re• 
isi, Necati l:zmir ticaret rem, Sule>'. : 
man Mesut Kayseri ağır ceza reısı 

ANKARA, 2 (Telefonla) - 5 birinci 
teşrin tarihinden jtibaren Devlet Deınir
~ollaruıda tam ..agonla nakledilecek her 
nevi madenkömürlerinden ton ve kilomet
re batına bir kuruş ücret alınacaktır. 

Hindenburı teberrüü 
BERLIN 2 (A. A.) - Müteveffa 

, .dnb , Reisicumhur Mareşal Hın e urg un ar· 
zusuna tevf"tkan Hindenburg i smini taşı· 
yan teberrü, geçen sene.erde olduğu gibi, 
yapılacaktır. Şu halde bugün 150 hisseye 
ayrılan 425,00() mark harp malulü olan 
2.838 kişi arasında taksim edilecektir. 

Milli gümüş 
da.rel.erıne, zabtu" raptın temı·nı' ve- arı<an ıampıyonasrna '! .... e ec leri rüesası, bankalar müdürleri ve iı:nti- I 

Y nl .. '] hr' · elmi 1 arzu edenler şimdiden ait oldukları dare sa 1 · k l 1 una 1 gureşçı er şe ımıze g f er • yazlı şirketler ve esnaf cemiyetleri riiesa-
Beyler. VAŞiNGTON, 2 (A. A.) - 9 ağus· 

tosta gümüşün m1llileştirilmesindenberi 
hazine 90.969.584 ons gümüt almıttır ki, ır. I~ erın o ay '4tırılması mak- di. Bu sabah ta Yug<>slav gÜreıçiler ve il bulunacaklardrr. Memurluklarından tedarik edebilirler. M. Blum M. Doumergue' e sadı!e vücude getirilen tamiınlerin belki de Bulgarlar geleceklerdir. Öğleden sonra saat 16 da Belediye Re- '. Talebeyi daı;et 

ne8ş .. ıne ancak kifayet edebiliyor. Balkan şampiyonası müsabakalan, ev- ôıi ve Şehir Meclisi azasından ve cemi. Milli Türk Talebe Birliği Umumi Ki· çıkışıyor Melbourne'un lOOüncÜ yılı 
t ahminen 2,830 ton demektir. 

un?an başka mü~tensihlerle velce de bildirdiğimiz gibi, yann a'kşam yetler mümessillerinden ve fıırka rüesaoın tipliğinden: NARBON (Fransa>, 2 (A. A.) -
nesredılecek bı'r ~akale ·ı h f saat 21 de Beyog"lunda Fransız Tiyatro- dan seçı'lecek birer heyet lstanbul Ku • 6 birinci teşrin cumartesi günü lstan- BI d" ROMA, 2 (A. A.) - ltalya, "Di.az,. ·~ ı e t B' l' " ' · d Sosyalistlerin Lideri M. Leon . um, un la ~eşro!unması arasında muru a: sunda başlayacaktır. Birinci ve ikinci Bal mandanlığı merkerine gidecek, l:ıalkın or- bulun Kurtuluş bayramına ır ıgunız e burada bir nutuk İrat ederek Doumergue kruvazöriınü gönderme!< surttile, Avus· 
t • · 'b ·ı k b anevı kan şampiyonluğunu alan gÜreşçilerimı- dumuza olan ıükran hislerini arzedecek- iştirak edeceğinden bütün arkadaşlarımı· hükiımetine karşı iiddetli bir lisan kul • t ralyada Mel1:ıurn ş hrı yüzüucü tesi• esır ı tı arı e pe Üyük bir fark zin üçüncü Balkan şampiyonasını da al- t' zın Sultanahmet l>Nıçesinde o giin sabah yıldönümüne iıtirak edec ktr. 

vardır. Bunula beraherbu ~s:o:n~i~ç~t=i-~~ın=a=la=r~ın=ı~t=e=n=••=n=n=i~e=d=er~i=z·~~~~~~~~-ır~.M:e:ra:.:si:m:e:.:d:a:v:et:li:.:o:la:n:la:r_::İç:in~k:ı:ya:t:e:t..:._t_o~p-la_n_m __ aı_a_rı--eh_e_mm~-İy~e-t-le~tcl>~li~'ğ:__o_ıu_n_u_r_ • .:__'•_n_m __ ''_tı_r_. ~~-~---~--------~~~~~~~~~~~~...,.. 
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ltlCLE~ 
Tavsiyelerim 

Efendim, belediye işlerinde ba
zı güçlükı'er hadis o!~~ş ..• . Bu.~u 
bana belediyeden bırısı gelıp soy
lemedi. Kimin ne haddine gelip t': 
benimle gürüşsün ... Ben de beledı 
yeye gidemem. Bir aralık dostla • 
rımla ağzına kadar dolu olan bu 
daire şimdi benim iç~.n .?irf m_~".!a· 
kai memnua) dır. Yuzumu goran
ce isi rast gitmiyeceğini zanneden 
sabı.k doatlarımızı lüzumsuz yere 
tedirgin etmeyi istemem. Ben be • 
tediyenin bu güçlüklerini gazete: 
ferde okudum. Eh serde gazetecı· 
.'.k var. Karışmadan duramam ..• 
/se karıfmak iatedim ..• 
· Belediyenin karşılaşhğı güçlük

ler şunlardır: 
Malum ya! Belediye gürültü ile 

mücadele ediyor. Zaten mübarek 
ne ile mücadele etmiyor ki: ( gaze 
tecilerle bile) 

Bu gürültü öyle kolay kolay ye
n • .'.r pehlivan değildir. insanın ö
nüne bin türlü müşkülat çıkar .•• 
Netekim çıkmış ta ... Teker/ekleri
ne /O.tik takılması istenen yük a· 
rabacıları bu işi yapamıyacaklar
mış. Çünkü bir takım lastik 72 lira 
tutuyormul/. Arabacı/arda nerede 
bu kadar para?. Eğer belediye ıs
rar ederae işlerini bırakmaya mec
bur olacaklarmıı. Halbuki bunlar 
•enede bilmem kaç bin vagon ar -
pa, saman •ar/ederler 15 bin nü.: 
lu• geçindirirlermiş ... O halde gu 
rültü berdevam olacak demektir. 
Çünkü zahire •atışının her şeyin 
üıtünde tutulduğu şu sırada ara • 
bacıları kırmaya kim cesaret ede
bilir?. E, ne olacak? •• 

T elciş etmeyin, ben çaresini 
buldum •.• Arabaların gürültü et • 
meaine mani olamıyorsak, şehirli
nin gürültüyü duymasına da ma
ni olamaz mıyız? •• 

Almanyada uykusu hali/ olan • 
lar için yapılmıf kulak hkaçları 
varmı,. Halka bunlardan birer ta
ne almalarını tavsiye etmek ... Hem 
bu auretle yalnız yük arabasının 
değil, halkın İfİtmeainde zarar O• 

lan bütün gürültülerin işitilmesi • 
nin önüne geçi/mi, olur ••• 

Belediyenin .::edelreştiği ikinci 
müşkül de aüt me•eleai.dir. 

Süte su katılmaıına nasıl mani 
olmalı?. 

Bunun ilri sarui var: 

1 - Sütü ineklerle dağıtıp müş
terinin önünde sağdırmak. 

2 - Eğer bu biraz güç gelirıe, 
aüte •u kan,hrılmaaın diye şehir -
deki bütün kuyu, çef111e, maslak ve 
ıarnıçları kurutmak. 

Şafıyorum bu kadar basit şey • 
leri naııl bulamıyorlar? 

FELEK 

Ta77are cemiyetinden 
çıkarılan memurlar 

latanbul Tayyare Cemiyetinden çıka· 
nlan beı memurdan dolayı bazı pJ.ayetler 
vaki olduğu ve halta lıtanbul heyeti mer· 
lıeziyesİ1ıin keneli ıalahiyeti dahilinde 
bulunan kadro iıinin kendi mütaleaaı alın 
makuzın yapılmasından mÜte<!$sir ola • 
rak itiraz ettiği yazılmaktadır. J:?ün bu 
b.uusta lstanbul Tayyare Cemiyetine uğ
rayan bir muharrirlmize ıu izahat veril
mİ§tir: 

- Müt~kait beı zat vardı. Bu zatlar 
ihtiyarcadır. Kadroyu küçültmek laznn • 
geleli. Yükaek Ücret alan bu zatlar çıkarıl 
ılı. Yerlerine gençlerden olmakla beraber 
a.z maaılı beş kişi alındı. Başkaca bir şey 
yoktur.,, 

1 BORSA 1 
<Jı Bankaaından alınan cetveldir) 

2 T. Evvel 934 
AICIAlıl FIYATLARI 

l!ITIKRAZLAR 1 TAHViLAT 
ı.tilsrUJ dahilj 97 R~~tını . 17,75 
1933 Erıa.U 97 Muıne•sıl 49,75 
Uail1'rk 28,35 ,, il 46,15 

il 28.25 .. ili 49,00 
: 111 28.40 

ESHAM 

I B kau Nama 10 l Reji kuponau& 2,.25 
f Han 'li 10 "' ~ 1:" J 197ı70 ., ,, aau •• T , 18 

Mieııiı 106 er•O• 
nu t 12QS 
Türlr.İ1• Cumhu· · 0 ·~ 
»'İJ"et Bankaıı 59 lthhat d•7 13 ı;o 
Tram.,-ar 32 Şark de7. 0,85 
Anadolu H .... 27,40 ı Balya ~~ 
Şır H 7r17• 15.50 Şark il'."- ecaa 

ÇEK FiYATLAR/ 
Lo...ı.a 615 Praı 19,03,13 
Parıa 12,03 Berhn. J,97,65 
Nü1ork O,BO MoakoYa 10,90,25 
M,1....,0 927 75 B•lırat 34,83,50 
Cene-.re 2,43 44 VarfoYa 4,20 
At na &3,38.25 Budapeft& 3,95,14 
Brulııel 3,39 85 Madrit 5,80,11 
~hl•terdarn. J,17:17 Bu.kret 79.S

4
1.2

1
5
5 0>af1a 65,35 Viyana • 

N U K U T (Satıı) 
Xu.ruı 

170 
123 
106 
22 

618 
216 

ZJ 
115 
24 

20 l lıviçr• 
l Peaeta 
1 Mark 
1 Leloıi 

20 L•Y 
20 DınaP 

l C'erno•ıc 
Altın 
Mecıdıye 

Kurut -808 
18 
49 

ıo.so 
19 
53 

923 
36,50 
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EHİ R • HABERLERi 
EKONOMi 

Yün, tiftik 
Av derisi 

-o-

Me:ıat yerleri tesis edil
mesi düıünülüyor 

Ticaret ve Zahire Borsası! Y_ün, t!f;i~ 
ve avderiıi satışlarının geniş etılme&ı ıçın 
mezat mahalleri tesisi imkanJ;ın e!r~fm· 
da tetkikata baılamııbr. Zahire gıbı bu 
maddeler için de muayyen salonlar ku· 
ruhnası ve satı1lann zaptürapt altına a• 
lınması müstahsilin olduğu kadar alıcı· 
nın da 'menfaatına uygun görühnektedir. 
Ancak, mezat mahall~rinin teıia _edilebil
mesi için, müzayedenın yapılacagı ve mal 
fann muayene edileceği büyük salon.la 
ayrıca bir antrepo tesiıi İcap etmektedir. 
Ticaret Borsa11, bu imkanlan araı~nmak
tadır. Yapıla'! t~tkik~t yak~nda bıtecek- ı 
tir. Öğrendiğımıze gore; Tıcar~ ve ~
bire Borsası salonlanndan, tevsı au~etile 
iıtifade edilmesi de düşünülmektedir. 

Muammer B. lskenderiyeye 
gitti 

lı Bankan Umum Müdür vekili M~ • 
ammer Bey, dün Denizyolları vapuru ile 
lskenderiyeye gitmiştir. Muammer Bey, 
Iı Bankasının lıkenderiye şubesinde tef
tiılerde bulunacak, on beı gün sonra dö
necektir. 

Zeytinyağ bidonları 
Zeytinyağı ihracatında kullamlan de • 

mir" ve galvan.:Zli bido<ılann muvakkat 
ıekilde ve clearing hesaplarına '!hal edil
meyerek ı:eçirjlıneıi kararlaıtınlmıı ve 
alakadarlara tebliğ edilmiıtir. 

Almanyıya ithal edilecek 
mallar 

Almanya'ya itbal olunacak malların 
hususi müsaacl,.:;,ve tabi tutulmaaı haldan
daki yeni Alman döviz ahkamının, son 
Clearing anlaıması dolayıs.ile memleketi
mizden gönderilecek mallara tatbilı: edil
"!eyeceği bildirilmiıtir. 

Diş tababeti 
Kurultayı --
Seçilen mevzuları hazırlı-
7acak zevat intihap edildi 

Diı tababeti ikinci kurultayı 24 
Tetrinievvel paazrtesi giinü yapıla • 
caktır. Kurultay bir .hafta devam ..ı. 
cektir. Yunanlı doktorların da gel • 
meıi beklenmektedir. Kurultayın iki 
gününde A vrupadan ı:elecek filmler
le buradaki dit depolarının demoatraa 
yonu yapılacaktır. Kurultayda diı ta 
babetine ait mamulat ile aletleri gös
teren bir aergi de bulunacaktır. Bu ae 
neki kurultaya ıekiz rapor takdim e· 
dilecektir. Kunıltay faal heyetinin aeç 
tiği mevzuu hazırlayacak :zevat aeçil
m4tir. 

BELEDiYEDE 

Sinbmalır DarUIAcaze 
hissesini yeriyorlar 

Evvelki gün Darülaceze vergisi 
vennecliklerinden dolayı kapatılmıı 

olan bazı ainemalann vergiyi verme • 
ğe muvafalr:at ebneleri üzerine tek· 
rar açılmalarına müsaade edilmiıtir. 

Sinemalar, bundan birkaç ay evvel 
belediye ile aralarında gene Dariila • 
ceze resminden dolayı çıkan ve aine
maların birkaç hafta kapanmaoını mu 
cip olan ihtilaftan sonra bilahara hu
auıi bir komisyon tarafından verile • 
cek karara intiz.aren Darüliceze ver· 
giıini vermemekte idiler. Son günler· 
de r.jnemacılar ile belediye arlllmdaki 
ihtilaf yeniden alevlenir gibi olmuı • 
tu. Sinem"acıların evvelki günden beri 
mütterilerine verecekleri biletler Üze 
rinden yüzde on Darülicze reamini ver 
meğe muvafakat etmeleri üzerine me -

tele halledilmittir. e --
İsveç sefiri başka vazi

feye tayin edildi 
laveç aefiri M. Boemann, baıka bir 

vazifeye tayin edildiğinden veliaht haz 
retlerinin avdetlerine kadar memle • 
ketiınizde kalacaktır. laveç.in Ankara 
aefirliğine, Paris sefareti müsteıan 
M. Vinther tayin edilmiıtir. -·-

Dünkü hava 

lstanbul • Ankara • Diyanbekir haııa postcıu mul)Cl/lakıyetle .e/ulerine Je • 
ııam ediyor. Ankara.dan Diyanbekire ilk tridipgelme yolculuiiunu J'CIPG'!l~r 
( x) İfaretile yukandaki re.imde gö.terilmiıtir. Bunların arasında gazetemızın 
hususi lotoiiral muhabirlerindm Cemal Bey Je l)ClrJır. Diğer resim de Tayya-

renin Diyanbekir haı>a idcuyonunda karfllanmaM1ı gösteriyor 

MAHKEMELERDE 

Pırlanta 
Yerine 

Adi yüzük ta~ı verenler 
mahkum oldular 

E.ı.i Hanımeiendilerden Milırimenent 
Hanınun 14,5 kırat ağırlığındaki pırlan
ta taııru muayene ederken adi bir yiizük 
taıı ile değiştirmekten suçlu llhuni ve 
Necati Efendilerin muhakemeleri üçün
cü ceza mahkeme.inde bitnıiıtir. 111ıami 
ve Necati Efendilerin auçlan .at.it olmuf, 
Jlğ ·ain ele clıördera,, ıs er rün 11..,.. ko. 
nulmalanna ve yetmiı beter lira para ce
uıı vermelerine karar verilmitlir. 

Vali şahilıik etti 
lotanbul Vali ve Belediye Reisi Muhit

tin Bey dün adliyeye gelmiı ve birinci 
hukuk mahkemeıinde bir bedeli icar da
va11ndan dolayı şahitlik etmiıtir. 

Vazifeyi ihmal etti 
Kemerborgaz orman muhafaza memu

nı ltmail Efendi vazifesini ihmalden do
layı 45 gün hapae maMu'.im eclilmiıtir. 

Ruamla mücadele 
Hayvanların muntaza

man muaye
nesine devam ediliyor 

Ruam mücadelesine devam edil -
mektedir. Mücadeleyi idare eden mü 
tebaaaıs ve Ziraat Vekaleti ıube mü
dürlerinden Muzaffer Bey diyor ki: 

- Bugün ruam savaıı dünkü gibi 
hararetli olmuıtur. Hayvan tabipleri 
hayvanlarını muntazaman muayene· 
ye getirmektedirler. Dün 165 muaye· 
ne yapılmuına rağm.en, bugün 1 ~O 
baı muayene edilmittir. Ziraat Veka
letinin bu aavata verdiği ehemmiyet· 
le mütenasip halkın gösterdiği alaka 
.aavaşı kolaylattırmakta ve intizamı • 
nm muhafazaıına saik olmakta.dır. 

Si~orta şirketlerinin 
hesapları 

Bütün ıiı:orta tirketlerinde 1933 ıene· 
ıine ait he..,pların tetkikına batlıınrJmıı· 
tır. Müfettiıler, tirlı:etleree tanzim olu • 
nan kir ve zarar hesaplarını gôzden •e • 
çinnektedirler. --
Matbuat cemiyeti heyeıi 

umumiye içtimaı 
lstanbul Matbuat Cemiyetinden 
1 atanbul Matbuat Cemiyeti mutat he

yeti umwniye içtimaıru 4 Teırinievvel 
1934 perşembe ı:ünü aaat 14 de cemiyet 
meri<ezinde ıı;ıpacakbr. Muhterem 8.zanın 
tetrifleri rica olunur. 

ViLAYETTE -
DomuzlarJa 
Mücadele 
Bilhassa lıtranca ve Ya

lovada tertibat ahndı 
Ziraat V elciıleti, memleket içinde mu· 

ırir hayvanlarla çok ı>ddetli surette müca
dele etmektedir. Vekiıletin bir idareme
J.anizması olan lstanbul Ziraat Müdürlü
ğü de vilayet mülhakatında muzir hay • 
vanlan öldürtmektedir. Vilayetimizde 
blllulı.., ı--ca Ol'IDIUllannda ,. YaJo.. 
va ormanlarında yabandomuzları çolfça • 
dn-. Yabandomuzlan, daha ziyade umu
mi harpten sonra çoğalmııtır. Mübadel.:
den evvd hıriatiyanlar bunları yedilıle • 
rind n türemesi az oluyordu. 

Y abandomuzlan girdikleri tarla ve 
bahçeleri, fındıklıkları tamamen harap et
mektedir. Mücadeleye köylüler de kanı• 
maktadır. Köylülere kurıun parasız ola
rak venı.n.,Jrteclir. Şehre getirilen yaban. 
domuzlan loıın para etmektedir. Kilo
sunun 40 kunııa kadaı- sabldığı görül • 
müıtür. Ancak ıubattan sonra yabando
muzu eti çok ağır olduğundan para ebne· 
mektedir. 

Bundan baıka ımre nakilleri de güç • 
tür. Y abandomuzundan konserve yapılma 
aı hakkında dün bir ziraatp, muharriri
mize claniıtir k.i : 

- Bir prket teıekkül etse ve bunlan 
avlasa, fabrika vücuda getirse, çok gÜzel 
\onserve olur ve harice de ihraç edilerek 
memlekete para ırirmiı olur. 

Belediye bütçeleri 
Vilayet, mülhakat belediyeler bütçele

rini istemiıtir, Dahiliye Vekiıletine gön
derecektir. 

Şişli ve Eyup nahiye 
mUdUrlUkleri 

Şişli Nahiye Müdürlüğüne Eyüp Nahi
ye Müdürü Hulüsi, Eyüp Nabiye Mü • 
dürlüğüne Şiıli Nahiye Müdürü Ali Ri
za Beyler nakil ve tayin edilmişlerdir. 

POLiSTE ··-------

Kahvede kavga 
Sirkecide Hocapaşada Haaan Efen 

dinin kahvesinde atÇı Hüseyin, Ha.san, 
kamarot Abdullah, ve Abdülkadir e
fendiler ~r~s.ında kavga çıkmış, kav
gacılar bırıbırlerini dövmiitlerdir. 

Sigara yUzUnden 
Kumkapıda Bodoı reisin kayığın. 

da taife Rizeli Ahmet ile Halil ara • 
tında ıigara yüzünden kavga çıkmış, 
Ahmet su&talı bıçakla Halili kolun • 
dan yaralamııtır. 

Elbisa hırsızı 
• Çeıınberlitaıta oturan Kerim Efen • 

ISTANBUL, 2 (A.A.) -. 5.ıfır ~er_e 
cei hararete ve deniz sevıyeııne ındı
rilmi barometre bu saabh: ~at 7 de 
763, 'ıaat l4 le 765, dereceı ha~aret 

,ıı•nmıııınınııuınmın 

dinin bir takım elbisesini çalan Haoan 
ya.kalannuıtır. 

ınııııııııııııııuıııııımııı "\ 
t 7 de l3 aaat 14 te 21 azamı de-

aaa • • · har • hararet 23, asgarı dereceı a-receı 

ret 12. • · A • 
Rüzgar yıldızdan emu§tir. zamı 

.. t' aaniyede 8 metreye çıkmıştır. 

Vatandaş ::ıs 

~ 
aura ı 

1 
, 

ı Küçük haberler . _ • §j 
* Himayei Etfal Cemiyeti He~e~ı. ~er· . = 
. . d·' akir Pauonın reıslıgınde = kezıyesı un . .- . d • = 

Belediye azalığı seçimi devam 
edigor. Reyini kendi Öz ülkün ve 
fırkan olan C. H. F. namzetle-

a lık toplantısını yapmış ve b~~ı ı arı E 
yeseleler görütüldükten ıom-a Sut dam· =: 

m • .1 • cuk bakmıla- = lası'nın genışletı meıı ve. ço ~ 

rının arttırıl 

• 
rıne ver. 

-= = 

MAARıı, .... 

Muallim 
Kadroları 

Dün de bir kısım kad
rolar tebliğ edildi 

Bütün mekteplerde dertlere devam 
edilmektedir. Dün de bir kmm mek • 
teplerin muallim kadroları tebliğ e • 
dilnıiıtir. Maamofih, henüz bazı lise 
ve orta meık .. pl~rde açık dersler var 
dır. Bunların mümkün mertebe doldu 
nılmasına çalışılmaktadır, Talebe a • 
dedinin fazlalığına ve ihtiyaca göre, 
bazı ilk ve orta metkeplerde yeni fU· 
beler açılması takarrür etmitşir. Şeh
rimiz dahilindeki mekteplerden mül • 
hakata tayin edilen .ilk mektep mu • 
allimlerinden 35 kadarma tebligat ya 
pılmıtbr. Bu muallimlerden bir luıımı 
dün de Maarif müdürlüğiine müraca
at ederek itirazda bulunm~lardır. 

Talebe birliğinde idare 
heyeti top!antısı 

Milli Türk Talebe Birliği idare he
yeti dün bir içtima yapmıştır. Bu İçli· 
mada, Siirt hük~t hekimliğine ta • 
yin edilen e&ki bir]jk reisi Zeki Beyin 
yerine Osman Nuri Bey aeçiJmittir. 
Bundan baıka, kapatılan Birlik ga2e
tesi hakkında görü~meler yapılmıı • 
tır. Talebe Birliği, 6 Teşrinievvel kur
tuluş bayramına iştirake karar ver • 
miştir. Geçen ders yılından arta kalan 
köycülük konferanılanna da devam 
edilecek, köy kurultayı ikinci teşrin 
başlarında açılacaktır. 

Leyli, meccani talebe imtihanı 
Calataaaray ve Erenköy liaelerin • 

de yapılmakta tolan leyli meccani ta 
!ebe imtihanı dün bitnıittir. Evrakın 
tasnifi bir hafta kadar ıürecektir. 

iki sene ayııı sınıfta kalanlar 
Oniverıite fakültelerinde kayıtlı 

bulunan talebeler hakkında yeni bir 
talima.tname hazırlanmıthr. Bu tali • 
matnameye göre; gerek imtihana gir 
mek, ve gerek devam etmemek sure • 
tile iki tene ayni sınıfta kalanların ka 
yrtlan 31 Teşrinievvelden itibaren ter 
kin edilecektir. Kayıtlan geçen aene 
ailinmeyen ve tecdidi kayıt ıuretile 

bu sene yeniden giren talebeler hak.· 
kında da muwıffak olamadıklan takdir
de ayni ıekilde hareket edilecektir. 

FakUllelere yeni giren talebe 
Oniveraitede kayıt ve kabul mua· 

meleaine devam edilmektedir. Bu M• 

ne fakültelere yeni alınan talebeler, 
rektör Cemil Bey tanıf111dan ayrı ayn 
kabul dilerek kendilerinden vaziyet • 
leri hakkında i:uıhat alınmaktadır. 

Yazılıt müddeti, Tetrinievvelin 15 ine 
kadar devam edecolı:tir. 

Ta!ebeniıı ahlAkf sicilleri 
Bu seneden itibııreoı fakültelerde her 

taWıe için ... litk aicilleri vüc...ıa ııetiril
meti lekaniir etmiıtir. Bu siciller her ·"1· 

!ebenin vaziyetini kontrol ebneie yaraya. 
calctır. 

Firdevsinin 
Bininci yılı 

Yarın· Üniversitede öile
den sonra merasim var 

Üniversitede büyük Iran ıairi Fir
devıinin bininci yıldönüımü Maarif ve 
kili Abidin Beyin himayeleri altında 
yannki pel'§embe günü aaat 1 7 de Oni 
veraite konferans ıalonunda merasinı 
le kutlulanacaktır. Merasimde Türk 
tarihi tetkik cemiyeti azasından ve 
edebiyat fakültesi hocalanndan Mük 
rimin Halil Bey tarafından konferans 
verilecektir. l<onferansta Şehname mü 
ellifi büyijk Iran ıainnin hayat ve e
aerleri haklund .. ~alıat verileeektir. 

Çin heyetinin 
Ziyaretleri 
Heyet cuma günü Anlr.a

raya hareket edecek 
Şehrimize gelmif ol.uı Çin askeri 

heyeti dün poliı mekteb~ni ve Cal~ • 
tuaray izci tetkiliıtmı zıyaret etmıt· 
!erdir. Heyet öğleden aonra Harp a• 
kademiti muallimlerinden Nahit Be • 
yin refakatinde Har~i~e . mektebi ~e 
fen tatbikat mektebmı zıyaret etmıt: 
]erdir. Çin heyeti cumaya kadar şehrı 
mizde kalaoaklardır. BugÜn nbitan 
atıf mektebi, yarın Harp aka~~aini 
ziyaret edecekler ve cuma gunu An· 
karaya gideceklerdir. 

Heyet profesör Cang • Vu'nun re.it 
liği altında Shing • Yu • Tus, Mın 
Teng Chich, Chen Chiec,h, Ch.eng Y~ng 
Ming ve Lee Kiaa Taun dan ıbaretl!.r· 
Heyet rei•i profesör Tang • ~u. du~ 
bize vaki olan beyanatında demıtlır kı: 

- iki günden beri lıtanbulda zi .; 
yaret ettiğimiz müesseseleri pe-k mu• 
kemmel bulduk. Türkiye bu miikem • 
mel müeneselerle iftihar edebilir. 
Bu aeyahatten maksadımız, aiya&i, İÇ• 
timai n a.ı..i bazı tetkikatta bUlun 
-lıbr. Cuma.Pi alıı•mı Ankaraya 

G lı ... unu---- - --ı 
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Bir yaz günu rüyası ••• 
Sabahın dördü... Uykuya kana· 

mamıf bir halde, mahmur mah
mur uyandım ... Sabahın bu saatin
de hatta bıı11Jan daha geç yaltrğı· 
mı lıofırlanııyorum amma, talebe
liğimde İmtihan zamanları hariç, 
bu kadar erken kalktığımı pelr bil
miyorum ... Meğer ısabahın bu saati 
esir haline gelmiş bir şiirmif ••. 
Güne~ henüz doğmamıştı. Uzak

ta se,.t bir göğüs gibi kabaran Ka
yışdağının arkasında yalnız dalga 
dalga kızıl hareler vardı ... 

Serin ve temiz bir rüzgar insamn 
ciğer/erini yıkıyor ve canına can 
katıyordu .•• 
• Bu saatte aea olarak yalnız esme

re kaçan mavi •emanın üstünde 
mütemadiyen kanatlarile fiir do
kuyan kuşların cıvıltısını i,itmek 
kabildi. 

Süratle giyindim ııe derhal ak-
1amdan hazırlanan kayığa atla
dım ••. Oltalarım. yem/erim her fe· 
yim hazırdı ..• balık tutmağa gidi
yordum ... 

Deniz durgun ve sakindi, kırışık
sız, buruşmamıf çivitli bir ye.tak 
çar1alı gibi kayığın altında uzanı
yordu ... Kulaç kulaç suların dibin
deki hayatı, uzaktan, tepeden gör
mek mümkündü .•• 
Açıkta idim. Uzaklarda idim ... 

"Şehrin eleminden bir uzak mer • 
tebede idim . ., "Fanileri gökten ayı
ran perdeye,, değmeden oltamı yem 
/edim denize saldım ve beklenıe-

ı ğe başladım ... 
Uzakta bir sandal ... iki sandal ... 

bir kaç 11andal vardı .. . 
iki balıkçı kayığı, biribirlerin

den ağla ayrılmıf bir akordeon gİ· 
bi uzakla1ıyorlar ... Sonra denizin 
üatünü taşlarla döğdükten ıonra 
biribirlerine yana,ıyorlardı ... 
Ağın içi balık d~lu idi ... Tekir, 

hani, karagöz balıkları vücutla11r.ı 
kayığın tahtalarına vura vura can
çeki~iyorlardı ..• Bunlar ta Kumka
pıdan gelmi1lerdi ve F enerbah e 
koyunu baştan aşağı karış karıf ta
rıyorlardı ... 

iste onlara baka baka tatlı bir 
yaz' gününün tatlı rüyasına daldım: 

Aziz Türkiyemizin döı tte üçü de. 
nizle çevrili ... Bu denizlerin içinc.'e 
serazat dol(lfan servetten niçin a
Jamakıllı iatilaJe edemiyoruz? 
Sahillerimiz h.okı b!rer "Aquari
um,, gibi içinde binbfr çefit balık 
var. Ve bu balıklar, ne fima/ deni
zinin yağlı ringa balıklarına, ne 
de çiy iken bile İs kokan u11kumru 
lanna benziyor. 

lsveç balıkçıları, Holanda ba
lıkçıları Dokkerbank gibi balık 
beıleyen denizaltı düzlüklerini bul 
mak için kilometrelerce mesale. ka
tediyorlar ••• Halbuki biz ıahilden 
yarım aaat u.:z:aklaşıak balığın yu
vasındayız. Oralarda ne mercanlar, 
ne barbünyeler, ne tekirler, ne pa
lamutlar var ... 

Balıkçılarımız eğer tefkilôtlan
dırıl•a, balık i11tihsalatımız bir 
uıule raptolun•a, memleket için ne 
büyük bir kazanç olur ... 

Eskiden Marmara ada•ında bir 
balıkçı mektebi vardı. Bu mektep 
sonra kapatddı. Şimdi eğer balık
çılığımız yeniden ihya olunursa hiç 
fÜphesiz, gerek dahildeki istihlakat 
la; gerek harice yapacağımız •ev
kiyat dolayısile bir çok kimse iş bu
lur, bir çok vatandQf zengin olur. 

Bilmem Fikirlerim doğ.o değil-., 
mı .... 

l,te bir yaz günü sabahleyin er
kenden, denizde balık avına git
mek bana bugün bu yazıyı yau/ır
.Jı .•• 

Bir yaz günü rüyası... Fakat hiç 
fÜpheıiz ki Cumhuriyet hükıimeti
mizin azmile bu rüya çok yakında 
bir hffkikat olacaktır ve olmalıdır. 

Mümtaz FAiK 

Hintli bir hakim ge'd'. 
Hint hikirnlerinden M. Mir A • 

miruclin aileıi ile birlikte tenezzüh 
makaadile tehrimize gelmiıtir. Hintli 
hakim adliye teıkilii.tımı.:z: ve yeni ka
nunlarımızla alakadar olmaktadır. --Mısır murahhas heyeti-

nin teşekkürü 
lSTANBUL, 2 (A. A.) - MılD' Par

lamentoıu murahbaa heyeti reiai Mutı.m
med Tevfik Rifat Paıa ile murahhaa he
yeti izaıı, kendilerine lütfen göıterilen 
kıymetli yardım ve izazü ikramdan dolayı 
Türk.iye Cumhuriyetine ve Türk milleti. 
ne en ha1iı şükranlanru ve en samimi 
ıaygılarını takdim eder. Vatanlarına dön 
meden evvel bu civanmert memlekette 
gördükleri hayatiyet, kuvvet, intizam ve 
ııüzel idare delailini hayranlıkla temaıa 
ettiklerini Tiirkiycnin Ulu Şefi Gazi Mua
tafa Kemal Hazretlerinin rehberliği ile 
bütün saadet ve refaha ennesini temenni 
eylediklerini ifade etmek diler).,., 

Mısır Parlamentosu murahhaı 
Heyeti umumi k 
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AŞKI TANIYAN KADINLAR . . . UNUTULMACI 

iSTEMEYEN ERKEKLER ••.. 

K A G 1 T Neler okuyorlar? 

Vells diyor ki: Kağıdın mentei 
Çindir. Çin, kağıdı milattan iki. a
sır evvel kullanıyordu. 751 de Çın
liler Semerkant müslümanlarile har 
be girittiler; bu harpte . mağlup 
bir çok esir bıraktılar. Ecırler ara
ıında mahir kağıtçı ustaları da var
dı. Bunlar galiplere kağıt yapması
nı öğrettiler. Avrupa kağıdı ora· 
dan aldı: Garpta ispanya arapları, 
~rkta Yunanlılar vasıtasile. 

Xlll üncü a.ra kadar Avrupada 
iyi kağıt yapılamadı. Avru~ad.~ 
kağıdın taammümü XIV u~cu. 
asırda ba,ladı. xıv üncü asır, ılmı 
kulaktan kulağa dolatan bir sır ol
maktan çıkardı; bütün fikirleri sa
ran bir dalga haline getirdi. Avru
pa edebiyatının tarihi bu asırda 
doğdu; mahalli lehçeler tip lisanlar 
önünde bu tarihte kaybolmağa hat 
tadı. 

Alim W ells'in bu sii;'.lerinin zev
kine varabilmek için XIV üncü ve 
XV inci asırların tarihine bir göz 
atmak azımgelir. Avrupa nizam 
ve aleminin mühim bir dönüm nok
tası olan bu iki asrın tarihini bir 
fU suretle hülasa edebiliriz: 

Yüz sene muharebeleri orta za
manın madJi kuvveti ve ana daya
ğı olan derebeyliğini yıkmı,, yeri
ne millet mefhumunun temellerini 
çıkmış; 

Yenilik iıtemiyen ki ise, yediği 
darbelerle eski zamanın mistisizmi
ni kaybetmit: Ruhlar ve fikirler ü
zerindeki tazyiki gev,emit; 

Bizans ortadan kaldırrldrktan 
ıonra garba dönen kocaman bir im
pa ator • uk, kartısındaki kütleleri 
mütemadiyen ıarımağa, hareketlen 
dirmeğe batlaınıt; 

Christof Co'omb ile Vaıco de 
Gama Amerika)le Hint yolunu 
bu:arak AYrupaya genit ufuklar 
açmı~lar; 

Giotto'lar, Saute'ler, Medicia'ler, 
Leonard de Vinci'ler, Raphael'ler, 
f.1ichel Ange'lar Yunan ve Roma 
asarının Italyadaki enkazından 
ilham alarak eski zamanın ıanat 
dehasını meydana çıkarmıtlar. 

Coster' er, Caxton'lar, Gütten
bcrg'ler yarattıkları matbaada Se
merkantlılardan öğrendikleri kağı
da, soluk partömenlerde uyuya kal
rnıf fikir ve bilgi hazinelerini basa
rak teksir etmitler .. 

Böylece Avrupa nizamında maat 
teri yeni bir vicdan, yeni bir ruh, 
yeni bir fikir doğarak yeni bir de
vir açılmıf. 

Düne kadar Rönesaru, intibah gi 
bi yabancı kelimelerle ifade ettiği
r "z ve bugün öz dilimizle uyanıt 
diyebileceğimiz devir itte bu devir
dir. ilmi ku'aktan kulağa dolatan 
bir sır olmaktan çıkaran; Avrupa 
edebiyatının tarihini doğuran; ma. 
halli lehçeleri tip lisanlar önünde 
solduran devir. 

Wells'e göre, bu devri mümkün 
kılan en batlı vasıta kağıttır: Se
merkand' ın Çinden alarak Avrupa
ya öğrettiği kağıt. 

Kağıt, • ellüloz liflerinin çaprast
lanmaıi e hasıl olan bir tabakadır. 
Kenevirden, ketenden, pamuk 
parçalarından; hurma yaprakların
dan; kavak, huf, çam tahtaların
dan; alfadan yapılabilen kağıt, 
ambalaj itlerinden yazı ve matba
aya kadar bir çok yerlerde kullanı
lır. 

Kağıt imalinde paçavra kullan
nıldığı vakit bunu evveli yıkayıp, 

;emizlemek sonra tırnaklı bir üstüva 
neden geçirerek lif haline koymak 
lizımgelir. Oıtüvanenin bulundu
ğu kazanda bu lifler ıu ile kaba
rrncaya kadar veya kireç kaynıağı 
ile beyazll!.tılan bir hamur halini 
alrr. 

Kağıdın biri elde, diğeri makine
de iki imal tarzı vardır. Evraki 
nakdiyede, resimde, lükı itlerde 
bu elde yapılan kiğrt kullanılır. 
Kenarlı madeni bir levhaya alınan 
hamur tazyık edilir, kurutulur, 
zamkla bir mahlulde yıkanır. 

Makinede yapılan kağıda gelin
ce: Nişastalanmıt hamur hareketli 
bir levhaya düter; orada mukavva, 
ağaç, bakrr üstüvanelerle ezilerek 
tazyik edilir ve kurur; ölçülü boya. 
!arda kesilerek rulolara sarılır. 

Tatbikattaki kullanı' yerlerinin 
çokluğu dolayiıile kağıtları sınıfla
ra ayrrmak zor ise de yazı kağıdr, 
matbaa kağıdı, filigranlı kağıt, Çin 
• Japon kağıdı, pidinç kağıdr, sün
ger kağıdı, parfömen kağıdı, neba
ti kağıt, renkli kağıt, ambalaj kağı
dı diye bir çefit yapmak mümkün
dür. 

Yukardaki tarihi ve teknik maili
~~••-," sonra kiğtdın biraz da 

Yazan: Necip DORRO 

memleketimizle ôlan münasebetine 
bakalım: 

Bu münasebeti ne medreselerle 
bilgi yapmağa çalıtan tanzimat ev
velit·inde, ne de muarifi metihat, ev 
kaf, cemaat, harbiye, bahriye, 
maarif, hususi idare gibi bir çok 
makam arasında taksime uğra~an 
tanzimat sonrasında aramalıdır. 
Okur yazarları çok az olan bu de
virlerin kağıt kıymeti mevzuub!l.hiı 
olamaz. 
~yada kıyınet faydasının dere

cesine bağlrdır. Kağıt bizde yük. 
sek faydasını inkılap devrinde ve 
Cumhuriyet idaresinde buldu. Bu 
devir ve bu idare memlekette milli 
varlığını kazand;ran, millete milli 
kültürünü veren bir devir ve idare
dir. Bu devir ve idarede millet 
okuyucularının - top yekun - a
dedinin yüz binler hanesinden mil
yonlara çıktığım görüyoruz. 

inkılabın yarattığı bilgi ateti a
lev gibi ruhları ve fikirleri sarar
ken memleket temellerine kağıt 
sanayii için de bir taf konacağı ta
bii idi. 14 Ağustosta lzmitte diki
len bu laf kısa bir zamanda koca· 
man bir fabrikaya kalbolurken ka
ğıt ihtiyacımızın kartılanmak üzere 
olduğunu görecek ve her sene bu 
yüzden dıtarıya gitmekte olan mil
yonlarca liramızın koynumuzda 
kalacağını dütünerek sevineceğiz. 

Y almz bu kadar değil. Dahası 
var: Türkün kafasından çrkacak 
fikir ve bilgi; ruhundan akacak 
heyecan ve his, hamuru Türk ko
luylo yoğurulmut kağıda baı:dacak. 

1 -----· - -- ---7· -- - - - --, 
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Bugünkü program 
823 Kbz. BUKREŞ, 364 m. 
13 • JS Güodüı:. neıriyab. 18: Radyo orke•· 

traaı. (hafifi muıik.i.) 19: Haberler. 19,15: 
Solo keman İflİrakile parçalar, 20: On.iverıite. 
20,20: Plak. 20,45: Konferanı. 21; Piyano -
keman konaeri. 21,45: Sopbie Munteanu tara· 
hndan ıarkılar. 2.2,15: Salon orkeatrası. 23ı 
Haberler. 23,05: Konserin. de•&m.1. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18,35: Taaanni (piyano ,nfakatile,J 18,SO: 

Spor. 19: Zirai muıahabe. 19,15:. Oda mu!İ· 
kiıi. 19,45: Konferanı. 20: Mandolıa konıerı.
Muıababe. 20,30: Mandolin konaerinin de•amı. 
- Musa.baba. 22: Chopinin eaerlerinden mü
rekkep konıer. 22,301 Alaııa.nca konf•ranı. 
2Z,40: Tacannili konser. !3: Reklim ve lconıer. 
23,lSt Dans musikiıi. 

545 Khs BUOAPEŞTE, 550 m. 
19,30: Rajterin idareıinde orkeıtra konıeri. 

20,25: Muıah.abe. 21: KonaerTatu•ardan nak
len oda muıikiai, 22: Harice bir bakıt. 23,40: 
Aakeri konıer. 

Khz. PRAG, 470 m. 
19.20: Almanca neıriyat. 20.10-: Pli..k • M\,14 

sahabe. 20,35: Askeri konaer. 21,30: R.\tat~Oi 
neden nakil. 22,10: Radyo orkeatr•IL 231 Mu .. 
sahabe, Esperantoca netriyat. 

Khz. LUKSEMBURC, 1304 m. 
LOKSEMBURC akıamı. 20,35: T&l'tnni. 211 

Dünya haberleri. 21.,20: Taıanıı.i .. 21,35: Orkes· 
tra konıeri. 22,10: Karıtık orkutra konseri. 
22,35: Lüıembura mliU.ildlL 23,30: Dans pli.k· 
1,.rı. 

686 Klı.r. BELGRA T, 437 m. 
20: Radyo orkeatratı. 20,25: Rekli.mlar. 20, 

35: Sli ... muıikiıi. 21: Musahabe. 21,30: Jüb
liyanadan nakil. 23: Haberler, 23,15: Plik. 23, 
35: Kah•ehane konseri, 

ROMA 7 NAPOLI • BARI, 
?.1,10: Plik. - Musahabe. 21,45: 0 11 Vascel

Jo fentaına•n iaimli opera temsili. - Haberler .. 
841 Ku. BERLIN • Tesel, 357 m. 
19,30: Tacannili konıaer. 20,40: Aktü.alite .. 

21: Haberler. 21,10: Alıı:ıam tarlaları. 21,35: 
Milli neıriyat, 21,45: C..nçlere milli neıriyat. 
22: Radyo orkeıtraıı. 23: Haberler. 23,30; 
Danı muailıı:iıt 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
17: Hafif muailci. - Muıahabe. 19: Aktüa

lite. - Sonbahar hik&yeleri, 20: Ak .. nı muıi
lciai. 2lı35: Milli neıriyat. (zirai.) 22: Hafif 
musiki. 23: Son haberler. 23,25: Dans muıilıı:i~ ... 

547 Kbz. MUHLACKER, 523 m. 
19,30: PIAk. 20: Virtüos küçük parçalar. 21: 

Haberler. 21,35: Milli ne,riyat. 22: Miubi 
aeıriyat> 23: Musahabe. 23,30ı Dana muıikiıi. 
1 den 3 çe kadar sec• muıikiıi. 

1 

Istanbul .ikinci ifli.a memuıiluğunclan: 1 

Müflis Antuvan Foakolo efendiye ait 1 

Soba ve ınutbalı levazmıına müteallik 

mallar açılı: artım>& ..,retile 6/Teıriniev

vel/934 Cumarteııi günü saat 10 ela sa

tılacaktır. lneyenlenıa Galatada KllrfUn
lu banda 26 N. lı depoya müracaat et • 
meleri ilan olunur. (3220) 

, 

- En çok hangi biti (1) ler satı
lıyor? Bunu bir biti yayıcısına (2) 
sordum. Yüzünü buruşturdu: 

- Onu ne ııen sor, ne de ben &Öy
liyeyim ..• 

- Gelişi güzel ıöyleyiver ca-
nım ... 

Kısaca dedi ki: 
- Kamu (3)nun aradığı feyler 

•atrlıyor •.• 
- Peki ... kamu, neleri arayor? 
- Onu da ne sen •or, ne ben 

söyleyeyim ... 
Üzerine varınca söylettim: 
- Masal, ne çefit olursa olıun .•• 

Ama içinde ölülll,. kan, ve kadın bu
lunacak .•• Bir yrlın içinde yirmi bi
ne yakın Arsen lüpen satıldığını 
ba,kasından duymadın•a, benden 
duy! ••. Para•ızlıktan kıvranıp duıa
cağına bir çekirge Zehra, bir Pire 
Necmi, bir Şeytan Hadiye, bir Cin
göz Recai de sen yazsan a ... 

Şimdi herkeı, böyle neıneler o
kuyor. 

- Pire Necmi ha! ... 
- Evet, Pire Necmi, Çekirge 

Zehra, Şeytan Hadiye, Cingöz Re
cai ... Anadoludaki biti satıcıları
nın 11marlayış ( 4) listelerine hiç 
göz gezdirmedin mi?.. Bütün ara
nanlar bunlar ... 

Okulak (5) bitilerinden başka 
toplu olarak giden ba,ka biti yok. 
Bu kollukçu (6) ma•allarının en 
kötüsü, iki üç gez (7) basıldı. Bu 
gidişle onuncu gez de basılacak. 

Demek istiyorum ki, şimdilik ne 
yapılsa boş! Sen i.tediğin kadar, 
kültürü yükselteceğim, yurt bilgi
sini arttıracağrm diye r;alıf dur •.. 
Kamu, gene bildiğini, alıştığını ara. 
yor! 

Biti yayıcıs11ına şu karfılığı ver• 
dim: 

- Ben ıenin gibi düfünmüyo
rum. Kamu, alıftığını arayabilir. 
Fakat ıen onu elinden gelirıe yeni
liklere alıstırmal11ın. Köroğlu, Şah
i smail, aşık Garip isti yenlere onla
rın yerini tutacak tatlı, güzel, bık
tırmayacak masallar ııunnıak öter. 
Ancak bu işi başarmağa bilirim, 
seıtin gücün yetmez. KamuYlf, ıqan· 
dıracak neıneler ortaya. koymak i
çin, törünün yardımı, "maarifçi,,
lerimizin yol gös~ermcai gerektif. • . 

Yokm, böyle giderae, yüz yıl 
ıonraki köy çocuklarına okutacak 
'1iti bulamayacağız! 

M. SALAHADDiN 

(1) Biti - kitap, {2) Yayıcı - na~ir, 
{3) Kamu - halk, (4) lsmarlayıf - si
parij, (5} Okulak - mektep, (6) Kol -
lulrçu - polis karşılığı, (7) Gez - defa. 

Raşit Riza temsilleri 
Saray (eaki Glorya) 9 ve 10 birinci 

tetrin Salı ve Çal'fBIDba 
RAŞlT RIZA TiYATROSU 

(Hede faiz Buseler) 
5 Perde 

Yazan: Birabeau, Nakleden: M. Fe
ridun. Deko'rlar: ( d) grubu. Giteler 

her gün açıktır. ................. ._ 
lRilliy~ı 
Aırm umdeai "MILUYET" tir. 

"""'ABONE OCRETLERlı 
Türki,.. için HU"it iti• 

L K. L. K. 
3ayhiı .. ,.,,,. 4- a-
6 ......... 750 14-

12 " • .. • • • • • 14 - 21 -

c.ı •• •• ra1ıı: a•ri Yerilmea.- Mü.ddetl 
aeçea aGılıııalar 10 kuruıtur.- Cuet. •• 
matilaaya a.it itler için. mDıdiriyete mib' .. 
ceat edilir. Gazete11111ia ilblana m .. '.Ji7• 
tini kabul etmea. 

Mığızı ve licarethaııe memurlarına ~--11111ı 
Sut ; ve 9 dan sonra serbestsiniz. Bu fırsattan blUstifıde 
A8RT BiR LiSAN Öt'iRENMl!:ÖE. ÇALl.INIZ 

BERLiTZ MEKTEBi 
Sizin için her lisan için 2 kun açdıyf)r. 

6 ay için 15 liradır. T ediyatta teabllat yapılır. 
Ankars: Konya caddesi - lstanbul: lstıklAI caddesi 373 

ve 

Sigortalarınızı 'Galatada Onyon Hanında Kain 
O N Y O N S l G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafaııla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan ıiırorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 6649 

t___..:;~.:.;.;.;.;,;,,; ___ , 

Kıt'at ihtiyacı için (37500) 
kilo sade yağı kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. i
halesi 10-10-934 çarşamba 
günü saat 10 da yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek iste
yenler İstanbul Levazon A
mirliği Satınalma komisyonu 
Reisliğine İştirak etmek iste
yenler ihale günü saatinden 
evvel teminat ve teklifleriyle 
biriikte Burnova Askeri sa
tmalma komisyonuna gelmele-

en hissi - en cazip - en müesbİr bir .-heser görmek için 
BU AKŞAM M E L E K sinemasına koşacaklar. 

Kadın Asla Unutmaz 
fransızca sözlüdür. 

ri. (286) (5958) 
6718 . ,,. . 

Garp Hd. Kumandanlığı ef
radının bir senelik ihtiyacı o
lan ve aşağıda yazılı erzak 
25-9-934 tarihinden itibaren 
11 -10-934 tarihine kadar mü
nakasaya konmuştur. 1 1 -10-
934 tarihine müsadif perşem
be günü saat 14 de Sade yağ
lar kapalı, gaz ve sabun ve sai
re açık münakasa ile ihale o
lunacağından taliplerin yüzde 
7,5 teminat akçeleriyle belli 
gün ve saatte bulunmaları ve 
şeraiti öğrenmek isteyenlerin 
her gün satınalma komisyonu
na müracaatları. (289) 
(5963) 

Kilo 
8000 
8000 
3000 
7000 

10000 

Sadeyağı 
Sade yağı 
Zeytin yağı 
Gaz 
Sabun. 

* * * 
6719 

Bin Yedi Yüz Kırk Yedi 
ton değirmi saz Linyit kömü
rü kapalı zarf usulile ihalesi 
13 Teşrinievvel 934 cumartesi 
günü saat 14 tedir. Şartname 
sureti musaddakasını görmek 

--natlariyle birlikte Çorludaki 
Komisyona müracaatları. 
(330) (6178) 6751 

.. * 
Samsunda bulunan kıtaatın 

ihtiyacı için aşağıda cins ve 
miktarları ve ihale günleri gös 
terilen 3 kalem Erzak ve saire 
münakasaya konulmuştur. Ta
lipler şeraiti öğrenmek üzere 
her :Iiin ve münakasaya iştirak 
için muayyen günlerde ihale 
saatlerine kadar teminat mak
buzlarHe Komisyona müra
caatları. (5904) (273) 
340,000 Arpa 9-10-934 salı 

ı;aat 14 te münakasası ka• 
palı 

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

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

kapalı. 
6710 

••• 
Açık Münakasa ile satın a

lınacak 5957 kilo yoğurda mü
nakasa gününde talip çıkınadı
ğmdan pazarlığa konmuştur. 
Pazarlık günü 8 Teşrinievvel 
934 pazartesi günü saat 15 de 
Evsaf ve şeraiti göreceklerin 
her gün ve pazarlığa iştirak e· 
deceklerin belli gün ve saatte 
teminatlariyle Çorludaki Ko
misyona müracaatları. (344) 

(6296) üzere lstanbul Levazım Amir· .v. • ,,. 

liği Satmalma Komisyonuna Pazarlığa konan On bir 
müracaatları ve ihale günü bin kilo şekere verilen fiat pa-
vakti muayyeninden evvel te· halı görüldüğünden tekrar pa 
minat ve teklif mektuplarını zarlığa konmuştur._ Pazarlık 
makbuz mukabilinde Ankara günü 8 Teşrinievvel 934 pa-
Levazun Amirliği Satınalma zartesi günü saat 15 Otuz da· 
Komisyonu Riyasetine ver- dır. Evsaf ve şeraiti görecek
meleri. (290) (5964) lerin her gün pazarlığa İştirak 

6720 edeceklerin belli gün ve saatte 
"" • "" teminatlariyle Çorludaki ko-

Çorlu Garnizonundaki kı- misyona müracaatları. (343) 
t'at ve müessesat ihtiyacı için (6297) 
aleni münakasa ile 393000 ki- • • • 
lo hamam çamaşır tutuşturma 29.9.934 tarihinde pazar-
odunu alınacaktır. ihale gii- lığa konan 350 bin kilo koli 
nü 20-10-934 cumartesi gÜ· komürüne yine talip çıkmadı. 
nü saat 15 tedir. Evsaf ve şe- ğından tekrar pazarlığa kon-
raitini görmek isteyenlerin muştur. Pazarlık günü 8 Teş-
her gün ve münakasaya işti- rinievvel 934 pazartesi günü 
rak edeceklerin teminatlariyle ıaat 16 dadır. Evsaf ve şeraiti
birlikte belli gün ve saatte Çor ni öğrenecekler her gün pa
ludaki Komisyonumuza mü- zarlığa gİreceklerin belli gün 
racaatları. (333) (6184) ve saatte teminatlarile birlik-

6737 te Çorludaki komisyona mü-
• • • racaatları. (345) (6298) 

Çorlu'daki kıt'at İçin Beş bin * • * 
kilo benzin pazarlıkla almaca- 28 kalem muhabere malze-
ğmdan pazarlık 1. 10. 934 , ~e~,in~ "T~ir ve Temi~lik İ· 
Pazar günü saat 16 da dır. Ev- çın yı~e talıp çıkınadıgından 
saf ve şeraitini görmek isteyen P~zarlıgı 7-10-934 pazar gü. 
lerin her gün ve pazarlığa işti· nn saat 1~ de. yapdacaktır. 
rak edeceklerin belli gün ve sa- Malze~enın ~ıns ve rnıktarla
atte teminatlariyle birlikte rını gormek ıste~e~!~r latan-
Çorludaki komisyonumuza bul Lev~zmı ,Amırligı satmal-
müracaatları. (332) (6176) ma ~omıayc;>nuna ve ı>azaılığı. 

6749 na gırmek ısteyenlerin Çorlu
da satınalma komisyonuna mil 
racaatları. (348) (6301) 

• • • 
Muratlıdaki kıt'at ihtiyacı 

için pazarlıkla 39 kalem talim 
terbiye malzemesi alınacaktır. 
Pazarlık günü 1- 10 - 934 Pa
zar günij saat 16,30 da dır. 
Malzemenin cins ve mıktarları 
nı görmek üzere lstanbul Le
vazım Amirliği Satınalma ko
misyonuna ve Çorludaki ko • 
misyona ve pazarlığa iştirak e
decekler belli gün ve saatte te
minatlariyle birlikte Çorluda· 
ki komisyonumuza müracaat-
ları. (331) (6177) 

6750 
• • • 

Çorludaki kıt'at İçin Bin ki
lo Benzin pazarlıkla alınacak
tır. Pazarlık günil 7. 10 - 934 
Pazar giinü saat 15,30 da dır. 
Evsaf ve şeraiti görecekler her 
gün pazarlığa İştirak edecek • 
lerin belli gün ve saatte İ:emi • 

" . "" 
Tekirdağı kıt'atı hayvanatı 

İçin beher partisi 50 ton ol
mak üzere 6 partide 300 ton ar 
panm ihale günlerinde veri
len fiat gali görüldüğünden İ· 
hale müddeti bir hafta müd
detle talik edilmiş ve 7. l 0-934 
pazar günü saat 14 de icrası 
tekarrür etmiştir. Evsaf ve şe
raiti anlamak ve nümunesiru 
görmek İsteyenlerin her gün 
ve münakasaya iştirak edecek 
lerin belli gün ve saatte Tekir
dağ Fırka Satınalma komisyo
nuna müracaatları. (359) 
(6354) 

~ * o\C 

Tekirdağmda bulunan kı
taat ve müessesatmın birinci 
T eşrln 934 ihtiyacı için 1 1,000 
kilo patlıcan, 3600 kilo doma-

• •• 
Tekirdağı kıt'atmın ihti1' • 

cı olan 50,000 kilo bulııur ıl 
çık münakasaya konulmuştu' 
İhale günü 24-10-934 çat' 
şanıba günü saat o.n beştec:litt 
Evsaf ve şeraiti öirenınek., 
nümuneaini görmek İıteyeııJI 
rin her gün ve münakasa~ 
İştirak edeceklerin de be"d 
gün ve saatte T eklrdağmdJ 
Fırka satmalma komiıyonud. 
müracaatları. (358) . (163~ 

••• l -

Pazarlıkla satın almaca' 
36 bin kilo arpaya pazarblı ' 
gününde talip çıkmadığmdıı' 
tekrar pazarlığa konmuştıd' 
Pazarlık günü 6-10-934 c&I' 

2 
martesi saat 15 tedir. Ev.J 
ve şeraiti eskisi gibidir. Talif 
lerin Evsaf ve şeraitini gör 
mek Üzere her giin ve pazarlt 
ğa iştirak edeceklerin belli gd 
ve saatte teminatlariyle Ço,.lı 
daki komisyona müracaatlaıf 
(363) (6348} 

• • • 
Haydarpaşa hastanesİnİJIJ 

tamiratı kapalı zarf usulile t' 
nakasaya konulmu§tur, llsıJI 

" 

.. 
si 27-10-934 cumartetl İı1i: 
nü saat on birdedir. T alil)I~ 
şartnamesini görmek için b4' 
gün ve münakasasma iıtirP 
edeceklerin belli gün ve saat* 
ten evvel teklif mektuplarıOI · t 
Ankara' da M. M. Vekileti Si' 
tmalma Komisyonuna verııı' 
leri. (356) (6347) 

• 

r 
2 

• 

• • • 
Eskişehir Garnizonlar~ 

kalorifer tesisatı kapalı zarfll 
yaptırılacaktır. $artnaıneaiıı' 
görmek İsteyenlerin her giiJI 
münakasasma İ§tirak edecek 
lerin 22-10-934 pazartesi gil' 
nü saat 10,5 de teklif ve te
minat mektuplarile Ankara ,,C. 
M. Vekileti Satınalma Ko~1 

yonuna müracaatları. (355) 
(6345) 

Dr. A. KUTIEL 
Kıraldiy Topçular caddesi No. J 

J 



Radyo programları nasıl olmalı? 
Opera tiyatro ııe sinema gibi u· ııap ııeren bile olmaz. • 

t, raf ndan seyredilen tem• lngiliz radyolarının pek zengın 
mun a ı l · k' dil" B 

"ilerle konserlerin gazetelerle ~· o an ~eırıfatı ten /t ~l' ıyd. ~a 
an ağıza tenkit ııe methedil· lôk~yı_thka mayan. ngı ız ra ydoaı taa· 

~-- • • ol akta ruı nı ayet resmı mecmuaaın • 
iğine ötedenben fahıt m • kımlara ııerdiği yüksek ücretleri 

ıız. göstererek herkesi sükiita davet et-
Bunlar gibi bütün memleketler- mek mecburiyetinde kalmıftır. 

·-in radyolarından da memnun ka· Radyolarda olmaaı lazımgelen 
• an az ııe fikayet eden daima çoJı. feylerin başlıcalanndan bir ka-

l el'd" pndan bah•edelim: Mu•ikili piyes, 
!ur. Bu pek tabii görüm ı ır. monolog, muhtelif parçalardan mü-
Çünkü yüzlerce ııe milyonl~rca a- te,ekkil popüler, ne,eli sohbetler, 
&oneleri olan radyolar neınyatla· nezih fen piyesler, tefrikalar, her 

erını herkeaein arzularına göre sahada konferanslar ilmi bahuler 
'anzim edenmiyeceklerl pek tabi· vesaire ııesaire. Bu sonunculan 
idir. Radyo dinleyicileri içinde de herkesin anlıyacağı halk bilgileri 

b kal feklinde muntazaman ve deği,ik, 
refit çeıit halk ta a annın mev· mevzular üzerinde olmalıdır. 

· cut olmaaına nazaran netriyatın Diğerleri de sureti mahsusada 
nevi hususunda büyük bir ihtilal radyo için hazırlanmıf ve ıanati 
olmaıına hayret etmemek lazımdır. ihtiva eder mahiyette olmaları la. 

adyo program müdürünün z"hnl· zımdır. Bunlarla başlı baıına uğra· 
• ni en çok kan,tıran bu meseledir. ıacak bir teşkilata ihtiyaç ııardır. 
Çok klasik bir program orta ııe faz. Birçok radyo idareleri mali ııe ma-

la popüler tabakasının canını " • 'i:~i t~":!'kn:~:ı:ka[s~:JiZ,":~Yh:ı°c1:· 
'kar. Fazla popüler bir program İse bir türlü muvaffak olamıyorlar. 
klasik musiki tarafdarının hoşları· 
na gitmeyeceği gibi diğerlerinin de 
arzularına uymaz. Bu sebeple rad· 
yolarda umumiyetle mutavassıt ve 

•mütenevvi bir program yapılmak
la beraber en klasik ııe en popüler 
bir nefrİyatın da programa llaııe •
dilmesi pek doğru olur. 

Bu ,erait dairesinde tanzim edi· 
l lecek bir programla gene herkesin 

memnun kalacağına ihtimal ııeril· 
memelidir. Radyo dinleyicileri gibi 
büyük bir kütle içinde en münaaip 
bir programı da tenkit edecek çolı 
kimseler bulunacaiı fÜpheıizdir. 

Tabiidir ki bir radyo idaresi fika 
yetçilerinin her birini memnun et
mesi kabil değildir. Yalnız munta-

• zam bir program tatbiki lôzım ge
lir. 

Müteneııvi kültüral ve memleke
tin kabiliyetile mütenasip bir pro
gıı,am yapmak her radyo müeHese· 
sinin ııazilesıidir. Bunu yaptıktan 
sonra iste n hoflanaın, isteyen 
hoşlanmasın ııe radyo dinlemuin, 
Artık tenkit edenlerin sözlerine ce-

Bunlardan maada radyo halkın 
en faydalı bir bilgi ocağı, amele 
ııe köylünün mektebi olmaaıdır. 
Bunun için de radyo makinelerinin 
ucıu:lamaaı ve bir amelenin ve köy
lünün alabileceği bir fiatte satılma
•« lazımdır. Amerikada ııe Aıırupa
da halk aletleri vücuda getirilmiş
tir ki üç ııe dört lambalıları Ame
rikada on dolara, Avrupara da on
bq Türk liraaına .atılmakta ııe bir 
sene gibi uzun ııadelerle ödenmek
tedir. 

Bir radyonun memlekette ilerle
mesi için her cihet tetkik edilerek 
o •uretle radyodan faydalar bek
lemek icap eder. 

Turgut MlTHAT 

Fabrika amelesi radyo dinliyor 
Holi.nda tehirlerinin bazılarında 

ki fabrikalarda amelenin ne~le
nerek daha fazla it çıkarma111 için 
atelyelere bir radyo tesisatı yapıla
rak it zamanlarında hafif mmiki
den mürekkep konserler dinletil
mektedir. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 5 TEŞ,.~INIEVVEL 1934 

Eduardo Bianco Budapeştede 
Arjantin caz tak.mu dünyaca 

Avusturya 
Cumhurreisi 
Ve radyo 

1 tanınmıt olan Eduardo Bianco (Bi
l anko) tango takımı ile halen Buda

peftede bulunmakta ve Pettenin 
büyük kahvehanelerinden biri olan 
Ostende'de çalmaktadır. Ayni kah
vehaneye konulan mikrofonlarla 
bu takımın tango havaları tamami-

' le radyo ile netrediliy .. Bu haf
taki pııogramlar!mızda ,ıtsterilen 
saatlerde orijinal hir Arjantin mu
sikisi dinlemek i:K.-yenlere Buda -
pefteyi bulmalarını tavsiye ederiz. 

BugUnlerde Awatwyada radyo
nun 10 ncu ytldiSnilmil münasebeti. 
le cmnburreiıi Herr Mildas bir rea 
ınile Afa#ıdıı!d tebriknameyi radyo 
tirket\ne elhıdeı<ıııittir. T erciimeai 
budur: 

Avusturya radyo tirlteti teesaü-
6ilntin 10 ncu yddönümünü tesit e
diyor. Herkesin takdirlerini kaza
nan bu müesseseye sevinçle tebrik
lerimi aunarım. Vatani hizmetlerin 

de devam edeceğine füphe etmedi 
ğim bu Avusturyalı müesseseye bü 
yük muvaffakıyetle.- dilerim. 

Viyana, Eylül 1934 
MI KLAS 

Biliyormuıunuz ki? ... 
• •. Dünyanın her tarafındaki rad

yo merkezlerinin mecmuu 1398 zi 
bulmustur. Bunlardan 949 tanesi 
Amerikada 282 si Avrupadadır. 
Mecmuunun anten kudretleri 9198 
kilovat tutuyor. 

. .. Antenlerin her biri icabında -
toprak hattile bağlı olmak ,artile
birer paratoner vazifesini görür. 
Yugoslavyada bu yaz bir çok evler 
antenler sayesinde yıldırım çarpma 

11ından kurtulmuttur. 
. .• Marconi tarafından icat edi

len ve toföre ihtiyaç olmakaızın 
radyo mevcelerile batlfa bir yer
den idare olunan bir lokomotife 
merbut bir tren Amerikada da ya
pılmıf ve itletme tecrübelerinde 
muvaffakıyetli neticeler alınmıt
tır. 

.•• Marconiye geçen ay doktor 
Unvanı verildiğinden badema Bo
lonya üniveusitesinde kendisine 
verilen bu ünvan üzerine ismi "Dr. 
Marconi,, olmuştur. 

•.. Sovyet Ruıyada 23 merkez 
mevcut olduğu halde bunların bir 
çoğu yalnız 1 ili. 10 kilovat arasın
da bir kudrette çalışmakta ve içle
rinde bir kaçı 100 zer kilovat ve 
bir tanesi yalnız 500 kilovat anten 
kudretindedir. 

,. 'WMCA,, nın mürsileleri 
"WMCA:,, c~iyetinin hizmetle

rinde ve kon..,rlerini netretmek i
çin Amerikanın muhtelif semtle· 
llUll! 6 radyo istasyonu teaia edil

mittir. 

20,30: Solist konseri. 20,45: Muıalııabe. 21: 

' E1 1 RADYO PROGRAMI 1 1 
Plilı, 21,45: Haberler, 22: Copinin eserlerin• 
d•n lconı•r. 22,30: Ecnebi dilila konf..-anı. 
22,40: Taıanni. 23: Rekli.m •• konı•r, 23.15: 

7 Teşrinievvel Pazar 
184 Kbz. ISTANBUL 1621 m. 
18,30: Plak. 19,20: Ajans bab•leri. 19,JOı 

Türle muıiki•i (Kemani Retal, Meı•l Cemil, 
Muzaffer Beyler 'Ve Veci.be, Vedia Rn:a ha_nım· 
lar.) 21: Ateı • Cünet kulübü.nde11 nakil 21,30 
Radyo caz ve tanso orkeıtraıı, 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
12: Ojle lr:onıeri. 13: Pl&k. 13,4Sı Konfe· 

ranı. 18: Karrtık konıer. 19: Haberler. 19,16; 
J@an Marco orkeıtraıı. 20: Konferans. 20,.20 
Plıik. 20,45: Musahabe. 21: Atk. ıark.ıları. 2Zı 
Spor. 22,10: Rus muıikiıi, 23; Habftler • 

PRAC, 470 m. 
18,30, Musahabe .. 18.45: Pli.k. 18.SS: Senfo· 

n.ik konser. (M. • Oıtravadaa.J 20,05: Şiirl•r. 
21,05: Kl&ıik hafif ml~iki. (Brünodan.) 21.20: 
Musahabe. 23: Saat ayarı. 23.20: Pili:. 23,2Sı 
Almanca haberler. 23,30: Orkestra konseri. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18: Danı muıi.IOıi. • 18,50: MuNhahe. 20ı 

Hafif musiki. 20,45: Musahabe. 21: Popüler 
tacannili senfonik konser. 21,45: Musahabe. 
22: Lembercten neıeli neıriyat. 22,45: Mu· 
sahabe. 23,15: Reklim "• konser, 23,50: Bachın 
eserlerinden ıenfon.ik konıer. • Musahabe. 
24,05: Danı muıikiıi. ... 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,40: Siıan musikisi. 19,40: Musahabe. -

Spor. 20,30: Şandor Potöfin•n UJANOS vı. 
TES., operası. 21,30: Haberler. 23,50: Dana 
musikisi. 

686 Khı:. BELGRAT, 437 m. 
20: Beetho..-enden kurtet koncıeri. 20,30: 

Reklamlar, 20,40: Plıi.k. 21: Muıalr.abe. 21,30ı 
Muhtelif opera ha•aları. 22: Operetlerden par• 
çalar. 22,45: Muhtelif haberler. 23: Popiiler 
orkestra konseri. 23,30: Danı pl&klarL 24: Kah .. 
yehane konseri, 

Khz. LUKSEMBURC, 1304 m. 
lnıiliz akıamı: 201 lnailis muıiki•İ. 21: K., .. 

rıttk musiki, - Mu ... habe. 221 Hafif m•liki. 
22,30: Danı muaikiıi. 23: Taıanni., 23,30ı Daaa 
parçaları. 24: Karıtık akıam mu•ikiıi. 

841 Khz. BERLIN 356 m. 
19,30: Radyo orkeıtrat1. 20.40: Spor. 21s 

• Hafif musiki. 23: aHberler. 23,201 Danı .m.•· 
aikiıi. 

Khz KONIGSBERG, 291 m. 
19,.30: Mandolin muıikiıi. - Muıahabe. 20, 

25: Neteli ne t riyat. 20,35 : Muuhabe. 21,05: 
Spor. 21,15: Verdinin 1'Macbetb,, operası. 23: 
Haberler 23,30: Muıababe •• 24ı Danı musiki· 
st 

BRESLAU, 316 m . 
19,25• Aktliabte, 19,55: Edebi mu • 

2 ,35 : H ft...am yenıllkleri. 2ls Karıtık 
• muı lôlr neırıyat. 23: Haberler. 23,30 
uı 111. 

5 Z Kbz. ViYANA 607m • 
V 18 Otto Vacek bandoau. 19,25 Frans 
ı:rf•I (kendı eıulerindenJ, 19,50 Haberler, 

Şarkılar, 20,45 Johann Strauıı'un, Ziıeu• 
~~ baron, opereti. 23 Radyonun hakiki ta• 

llc.•nden bahialer. 23,30 Haberler, 23,50 Kli· 
:.. 

1
ocla muzikaıı opera takımı, 24.40 Scbram• 

• Kuarteti. 

8 Teşriııievvel Pazartesi 
:~ Khz. IST AN BUL 1621 m. 

"fG.-k Oı Fransızca derı 19• Konferana. 19,301 
~d 1tııuıi1ıci:ıı. (Ekrem, •Ruıen, Cevdet, Keman.i 
"-ııırıı.:t .S.ref, ILrah beyler, Vecihe, Belma. 
t1 .3Q r.) 21.20: Ajuaı •ıt boraa h.a1,erleri. 

Bedriye R&aım hanımın ı llrakila tanco 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 .. 15 Gündiia naıriyatı .. 18: Çay konseri. 

19: Saat ayarı •eıaire. 19,15: Radyo orkeıtra .. 
aı. 20: Konferanı. 20,20: Pl.i.k. 20,45: Konfe· 
ranı. 21: Rus oda musikiıi. 21,30: Konferan•. 
21,45: Taıanni. 22,05: Viyana musikisi, 22,55: 
Kah.Yehane musikisi. 

Khz. PRAC, 470 m. 
18,45: Piyano konseri. 19,10: Musahabe. 

20,10: Plik. 20,15: IJ.u•ça derı. 20,lOı Radyo 
popuriıi. - Musahabe. 21,40: Orekıtra rad· 
70 orkeıtraıı. 23,15 Pli.k. 23,30: Almanca 
tiyatro netriyatı. 

223 Khz. VAR ŞOVA, 1345 m. 
18: Keman konıeri. 18,25: Muıahabe, 18,35: 

Tacanni. 19,10: Musahabe. 19,15: Hafif muıi· 
Jci. 19,45: Pli.k ve musahabe. 20: Edebiyat. 
20,20: Muıahabe. 21: Hafif musiki. 21,45: Ha .. 
herler. 21,55: Muaahaff. 22: Viyana konıari.
Konferanı. 23: Rekli.mlı konser. 23,lS: Dana 
musikisi. 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, 5SO m. 
18: Radyo konseri. - Musahabe. 19,20: Bi· 

anko danı orlceıtraıı. 20,20: Musahabe. 21,20: 
Rajterin idaresinde opera OYekıtrau. 22,40: 
Haberler. 23: Siıan muıikiıi. 24: Mizaht al· 
manca netriyat. 24,15: Piyano oknıeri. 

686 Khz. BELCRAT, 437 m. 
20, Plak. - Reklômlor. 20,20: PIU., 20,30: 

Musahabe, 21: Zaırepten neklen opera temsili. 
Khs. J.OKSEMBURC, 1304 m. 
Polonya aktamı. 20,35: Akordeoıt ile par• 

çalar. 21: Haberler. 21,201 Radyo orlıı:eıtraı1. 
21,35; M'-ıahab.. 21,40: Karıtık konserin de· 
vamı. 22,40: Senfonik Lell musikisi. 23,40: Danı 
pliklarL 

841 Khz. BERLIN, 358 m. 
19,0Sı Spor ıahaıında Alman kızları 19,30: 

Plak. 20,20: Aktüalôte. 20.40: Mu..ı.aı... 21,15: 
Milli neıriyaL 22: Hafif musiki. 23: Haberler. 
23,.30: Oda musikisi. 

Khs. KONICSBERC, 291 m. 
19,lSı Ziraat. 19,50: Ha•• raporu. 19,5511 

Yaylı aazlar kuarteti. 20,35: it ıaati 21t Ha• 
berler •eıaire. 21,15: Motörıüz tayyarelere da'" 
ir. 22: Kanıık neıriyat. 22,40: Hi.k:Ayeler. %3t 
Haberler. 23,30: Berlinden nakil. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
19,201 Leh asker ıarkılarL - Musahabe. 211 

Kııa haberler. 21,15: Milli netriyaL 22: Taıan .. 
ni 23: Haberler. 23,~: Musahabe. 23,40: Ga• 
c• konseri. 

592 Kbz. ViYANA 507m · ' 
18,10 Pli.k, mÜ•ahabe, 18,40 Filbarmnnik 

konsere dair ıöı:ler, 19,20 Müıalıabe, derı. 
20 Haberler, 20,20 Teknik, 20,45 Net'eli net· 
riyat, 2 1,40 Neı'eli muıikinin de.,amı, 22.30 
Piyano muıikisi, 23 Danı muıikia.i, 23~0 
H a berler, 23,50 Danıın devamı, 1 Plik. 

9 Teşrinievvel Salı 
184 Klu. ISTANBUL 1621 "'· 
18,30: Pl.i.k. 19: Mesut Cemil be7 tarafından 

çocuklara maıal. 19.30: Türk musikisi. (stüdyo 
1&'& heyeti, Melilika ve Nedime hanımlar.) 20, 
45: Münir Nurettin bey ve arkadatlan. 21,20: 
Ajanı ve borıa haberleri. 21,30: Stüdyo cu 
orkeıtr1tıı. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz neıriyatr. (Plik.J 18: Milli 

musiki. ( ıiıan takımı.) 19: aHberler. 19,15: 
Milli konserin devamı. 20: Konferans. 20,20: 
PJi.k. 20,45: Konferans. 21: Senfonik konıer. 
ll: Konferans. 22,15: Senfonik konaerin de· 
vamı. 23: Haberler. 

Kbz. PRAC, 470 m 

Almanca neıriyat. 19,S.S: Almanca haberler. 
20,10: JC..Uofen ıo!o. 20.,30: Opera musikisi. 
21,40: Musahabe, 21,55: Opera parçalan. 221 
Haberler. 22,20: Kanıık neıriyat, 23: Haber• 
lar. 23,15: Pli.k. 

223 Kkz. V ARŞOVA, 1345 m. 
18; Pi7ano konıeri. 18,35: Pli.it. 18$: Mu· 

ıahabe. 19: Ziraat . 19,15: Popüler konser. 
19,46: Şiirler. 20: Konserin de•amı. 20,20: MH· 
sahabe. 20,30: Pli.le. 20,60: Muhtelif bahisler. 
- Karıtık netriyat. 23: Reklıim •• konser. 23, 
15: Dana musikisi. 23,•5: Ecnebi d.ilile konfe· 
rans, - Danı. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,15: Taıanni konseri, - Musahabe. 211 

Macar halk tark.ıları. 22,20: Haberler. 22,40: 
Caz musikisi. - Musahabe. 23,40: Fridlin ida· 
resinde opera orlr:eıtraıı. 

686 Khs. BELCRAT 437 m. 
20: Pli.k. 20,20: Rekli.mlar. 20.30: Opera 

parçaları. - Musahabe. 21,30: S.nfon.ik plak· 
lar. - Musahabe. 23,05: Orkestra refakatile 
halk tarlaları. 23,35: Kah•ehana konseri. 

Khz. LOKSEMBURG 1304 m. 
Belçika aktamı. 20,40: Radyo muıilır.iıi. 2lt 

Haberler, 21,20: Karı,ık Bel~ika musikili. 
21,.35: Borsa. 21,40: Konserin devamr. 21,55: 
Piyano konseri. 22,351 Senfonik halk musikisi. 
23,30ı Danı pJi.kları. 

841 Khz. BERLIN 357 m. 
19,05: ' 1Stumflut 1634., isimli ıkeç. 19,JOı 

Pli.k. 20,Bi Muıahabe. 20,401 Aktüalite. 21,40t 
Potıdandan reportaj, 22,30: C.nç beıtekirla 
nn. eserlerinden konser. 23: Haberler, 23t20ı 
Mozart netriyatr. 23,50: Dan• muıikiıi. 

Khz. KONICSBERC, 291 m. 
19,25: C.n~Hk neıriyatı. 21: Haberler. 21,10 

R.eicbıwebr muıild luıyati. 23: Haberler, 23,.30: 
Cec• muıilciıi ve danı parçalan. 

950 Kh•. BRESLAU, 316 m. 
19,15: Mandolin konseri, 19,50: Mu.ahlM. 

20: Balladlar •• &Yet ıarlulan (hariçteki Al· 
manlar için.) 21: Ciinün luıa haberlet"i 21 10: 
18 İnci ura ait operetlerden parçalar. 23ı 

1

ffa .. 
berler. 23,25: Teknik 23,35ı Danı musikisi. 

592 Khz. ViYANA 507m •' 
18,30 Piyano konseri, Muhtelif bahiı1er, 

20,30 Operet muıilciıi Halzer idareıinde 
21,46 Müıa.habe •• musiki, 23,30 Haberler: 
2~,50 Kuartet oda muıilciıi, 24,45 Bert Sil .. 
"''"I takımı. 

1 O Teşrinievvel Çarşamba 
184 Khz. ISTANBUL 1621 m. 
18,30: Fransızca derı. 19: Plak. 19,30: Türk 

musikisi, (Necati, Şevki, Ekrem, Ruıeni Ce•· 
det, Mustafa beyler •e vecibe ile Semiha ha· 
nımlar.J 21.20: Ajanı, boraa 21,20: Stüdyo caz 
•• ta.nıo talıunu, • 

823 Kbz. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz neıriyatı. 18: Neteli muıİ• 

ki. 19: Saat ayarı vesaire. 19,15: Radyo orkeı· 
traır. 20: Konferans. 20,20: Pli.le:. 20,45: Kon· 
feranı. 21: Piyano konıeri. 21,45: Taıanni. 22, 
05: Orkestra ıalon muıikiıi .• ) 

KHz PRAG, 470 m. 

19,051 Plik. 19,10: Amele neıriyab. 19,25: 
Almanca neıriyat. 20.10: Bir elektrik atelyeıİn• 
den reportaj (Oıt.ravadan nakil.) 20,55: Veri· 
lecek konser hakkında izah.at. 21: Smetana ıa .. 
)onundan naklen lillıarmonik konser. 23: Ha .. 
berler. 23,15: Plik. 23,30: Fransızca haberler. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18: Keman konseri. - Muıahabe. 18,35: 

Pli.k. - Muhtelif. 19,16: OrkeıtrL - Muıa• 

Danı musikisi. 
645 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m, 
18,.35: Orkestra konıert - Amele neıriya• 

tı. 20.30ı Operadan nakil, 23,30: Siıaa. muıi.ki· 
ai. 24,20: Danı muıilı:iıi. 

686 Khz. BELCRAT, 437 m. 
20ı Plak. - Reklimlar. - Plak. 20,30: Kon· 

feranı. 21: Jübliyanadan naklen bir opera tef'll· 
ıill. 

Khz. LUKSEMBURC, 1304 m. 
lıpan:ro1 akıamı. 20,35: Akordeon musikisi.. 

21: Haberler. 21,20: Radyo, orkaıtraıı. 21.35ı 
Borsa. 21,40: Radyo ork•ıtraıı. (lıpanyol mu· 
ıikiıi.) 22,J!h Vi1olonıel •• piyano ile parça• 
lar (taıanniliJ. 23,05: Valılar. 23,35: Danı 
parçalarr. 

841 Khz. BERLIN 357 m. 
19,30: E" muıilciıi. 20,40: Aktüalite .,.. ha.· 

herler. 21,tOı Naıeli mu.•ilc.i. 21,35: Milli net• 
riyal. 22: Orkeıtra konseri, 23: Hab.rler. 23, 
20: Neıeli ıece musikisi. 

Khz. KONlGSBERG, 291 m. 
19.25: Musahabe. 19,50: Şiir saati. 20t20: 

Orı .muıikiai. 21: Haberler. 21,10: Keman. mu• 
ıikist. 21,35: ı;rıilli neıriyaL 22: Karıttk neı• 
riyat. 23: aHbarler, 24: Gece muaikiıi 

950 Kbz. BRESLAU, 318 m. • 
18,35: Plak. 19,25: Aktüolôte. 19,50: Musa

habe. 20: Akıam konıeri. 21,35: Milli netri• 
yat. 22ı 

0

Sanııouıi de sakin ıaatlerll isimli 
ıkeç. 23: Haberler. 23~0: Danı musikisi. 

592 Kha. ViYANA 507m •• 
18.05 Kuartet konseri~ 19 Mü•ahabe, 20,20 

Kaernten halk ıenliklerini na.kil 21 05 R'. 
bard v ,. ' ' 1 

c , •ı?er.ın ••et"lerinden koDıer Arturo 
T o.'u~ıninın ıdareıinde •• Lotte Lehmann'ıa 
ittin.inle, 23 Aktüaliı., 23.,20 Eıptırantoca 
23,30 HaLerler, 23,50 Şrammel 1a.uıikiıi İ 
Plôk. ' 

11 Tefrinievvel Perfımbe 
184 Kı... IST ANBUL 1621 m. 
1.8:30' Pli.k. 19,20: Ahu. 19,30: Türk ma• 

alkuı .~Kemal Nn1aai, Az.mi beyler ile Hayriye 
•• Muzeyyen hanımlar. 21: Selim Sırn bey ı., .. 
rafından konferanı. 21,30: Rad7o cu •• t 
takunr. anıo 

823 Kbz. BOKREŞ, :164 m. 
13 • 15 Gündüz neıriyatr. (Pli.k ila.J 18: Ka .. 

r141k ko~ıer, 19: Saat ayarı. •eıaire, 19,19: 
Konuıerın de.,amı. 20: Oniverıite. 20,15: Kon• 
feranı. 20,30: Plak. ile üç perdelik Waınerin 
"WALKYRE,. isimli birik opera temıili 

Kb•. PRAC. 470 m. • 

11,55: Çocuk muıikisi. 18,20: Harpa musiki· 
ai. 18,4.0:' Plik. 18,55: Ziraat 19,20: Kuartet 
konıerı. ~: Mu.ahabe. 20,15: Plıik. 20,30: Ka· 
".'~k netrıyat. 21,tO: Konferans. 21,25: Taıan
nıla konser. 23,15: Hermann takınu tarafından 
Cbrammel muıikiıi. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
19,15: Pi7ano konseri. 19,45: Musahabe. 201 

Sa~ıofon (pli.k). - Musahabe. 20,30: Eski 
Plaklar. 21: Mus.i.lcili musahabe. - Haberler • 
22: Senfonik lıı:onıer. 22,55: Konferana. 23ı 
Konser. v• reklıim. 23,25: Danı musikisi, 23

1 

45: Konreranı (ecnebilere) 24 05· Danı muıi· 
kiai. • ' ' 

545 Kn. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35: Caz. - Derı. 19,50: Plıik. - Musa• 

habe. 21,10: Piyano. 21,55: "Coroı:;el,~ isimli 
monolos. 23,10: Haberler. 23,30: Budapeıt• 
lconıer takımı, 23,SOı Siyasi neıriyat. 

686 Khz. BELCRAT, 437 m. 
20: Plak. - Relr.li.mlar. - Plak. 21: Kon• 

feranı. 21.30: Keman konseri. 22ı Popüler Sırp 
·ıa~kıları. 23,lS: Rad10 orkeıtraı1. 23,45: Danı 

Garip bir neşriyat 
Budapefte radyosunda tuhaf bir 

netriyatın icra edildiği bildirilmek
tedir. Atağıda bildireceğimiz bu 
imdat netriyatı Macar, Alman, ln
giliz, Fransız ve Felemenk li&anla
rile netredilmittir. 

Anadoludan avdet eden bir Ma
car seyyahının fazla sıtmalı bir 
yerden geçerken zehirli ve henüz 
tedavisi bilinmeyen " Etero
ooccus ,, nevinden bir tropi
kal sinek mikrobundan ağır 

surette rahatsızlıktan muztarip 
olduğu ve kendisini en methur Ma
car doktorlarının tedavisinden a
ciz bulundukları ilan edilmittir • 
Bu hastalığa kar,ı ne yapılabilece
ği Budape,te radyosundan cihana 
sorulmakla da kalmayıp dünyanın 
her tarafına müteaddit telgraflar 
çekilerek ne suretle tedavi edilebi
leceği sorulmaktadır. 

1 

Halen hastanın ne vaziyete oldu
duğu bilinmemektedir. 

Kuvvetli Liyon radyosu 
başladı 

Bir müddettenberi kuvvetlettiril
me aımilyatile devam etmekte olan 
Fransanm Liyon radyosu bir kaç 

Kbz. LOKSEMBURC, 1304 m. 
Alman akıamı. 20,35: Şürler, 20,40ı Taıan• 

ni. 21: Haberler. 21.20: Taıanninin de•amı. 
21,35: Borıa. 21,40: aKntık radyo orkestrası. 
22,45: Kanıık Alman musikisi. 23,35: Danı 
pli.klan. 

84ı Khz. B~RLIN, 357 m. 
18,30: Danı muıikiıi. 19: Aktüalite. 19,30: 

Zirai musahabe. 20: Keman. musikisi. 20,40ı 
Hab.rler. 21.10: Dana muıikiıi. 

Khz. KÖNICSBERC, 291 m. 
19.25: Köylü neıriyab, 19,55: Haberler. 20: 

Cembal aletile konser. 20,20: Hik&ye, 20,30: 
Gençlik neıriyatr, 21: Haberler. 21,10: Karı• 
tık neıriyat. 23: Haberler. 23,30: Berlinden 
danı muıiıkiıi. \ 

950 Khz. BRESLAU. 316 m, 
18,55: Sonatla.r. - Musahabe, 20: Kurtet 

konseri. 21: Haberler. 21110: Danı musikisi. 
Ye neıeli p.ıaYç.alar. - Kısa operet: "Senin oto· 
mobilin. benim otomobilim!,, 

592 Khz. ViYANA 507m • 
18,30 Hafif ınwiki, 19 Müıahabe 19,20 

Alır.tüalite, 19,50 Haberler, 20,10 H~lzer or
keıtraıı •e Carlı Caudrio cazbandı 21,50 
Tarihi neıriyat, 22,15 Anton Bruck~er'in ta· 
•ınmamıı eıerlerinden parçalar, 23 Cift pİ• 
'J'ano konıeri, 23.30 Haberler , 23,50 ~İyano• 
'J'a deyam, 24,05 Danı muıikisi. 

12 Teşrinievvel Cuma 
184 Kbz. ISTANBUL 162ı m. 
~2,30, Plak. 18,30: Plak. 19,20ı A.ioas hobn· 

lerı. 19,30: Türk muaikisi. (Ekrem, Ruten, 
Ca•det beyler •e Vecihe, Naı:an Feridun Şük· 
ran haıumlar •• O•rik efandi,) 21.20: Ajanı 
Te borsa. 21,30: Caz •• tanco orkeıtraıı. 

823 Klu. BOKREŞ, 364 m. 
• 1_3 • 16 Gündüz neıriyatı. 18: Eileaceli mu· 

ıilu. 19: Saat ayarL vesaire. 19,15: Rad,ro or• 
keıtraıc, 20: Konferans. 20,20: Pl&lt.. 20,•St 
Kon fara.na, 21: Solist ıanatki.rlar tarafıadaa 
ko••er. 

ICbL PRAC, 470 m. 
19.20: Almanca neıriyat. - Amele neıriya• 

tı. 20,lOı Plilc, 20,25: Muaaltabe. 20,301 Dimitrl 
İsmindeki AntorUn DYoralun eserlerinden op .. 
ra temsili. 23,45: Ruıç.a haberler. 

223 Kbz. VARŞOVA, 1348 m. 
19,15: Orkestra. - Muıaltabe. 20~ Koırııerin 

devamı. 20,20: Aktüalite. 20,30: PJi.k. (t...ıan.· 
ni.) Muhtelif bıı.hialer. 21,15: Senfonik konser. 
23,30: Okranya tiirleri. 23,40: Reklılm. "e kon· 
ıer. 24,05: Kah.,•hane konı•i. 

545 K ... BUDAPEŞTE, 550 m, 
l8,3S: Flüt konseri. - Spor. 19.20: Si••n 

Mulikiıi. 20,351 Karııık netriyat. 22,40: Ha· 
herler. Eduardo Bianko tanıo takımı. 23.50: 
Şandor Bura caz takımı. 

686 Khz. BELCRA T, 437 m. 
20: PIAk. - Reklimlar . - Konf~Yan• 2115• 

Zacrepten nakil. 22,45: Plılk. 23: Muı~hab.. • 
23,20: Kahvehane konseri. 

Kbz. LUKSEMBURC, 1304 m. 

Felemenk ak:ıamı. 20,35: Radyo kabaraıt. 
21: aHberler. 21,20: Radyo orkestrası, (Kart• 
tık konıer.J 21,35: Borsa. 21,40: Konserin 
devamı. 22,16: Flüt muıikiıi. 22,30: Hill• kon· 
ıeri. 22,45: Flüt musikisinin de~amı. 231 Ta• 
ıanni. 23.25: Dana musikisi. 

841 KhL BERLIN, 357 m. 
19.30: Şarkılar. 20: Hukuki: tavsiyeler. 20,lOı 

Şiirler. 20,25: Aktüalite ve haberler. 21.10: 
"Held unbekannt, ,isimli radyo akeçi. 22,10: 
Neıeli orkestra konseri. 23: aHberler. 23,20: 
Neı•li akıam mus.ikiıi. 24,30: Kültürel netri• 
7atı. 

Kb.z. KöNICSBERC, 291 m. 
17: Hafif muıi~ Muuhabe. 20,15~ Yeıü 

1111ıuıiki. 21,0S: hSHer 21.ZO: Muktelif. 22: 

5 

A. Naci Beye: 

Kahire radyosunun programları
nı dercedemememizin yegane se· 
bebi programın vakti zamanında 
elimize ula,mamasıdır. Programlar 
vapurla geldiğinden ve epeyce eeç 
tanzinı. edildiğinden diğer program 
larunız intitar ettiğinden bet altr 
gün sonra vasıl olmaktadır. Bunla
rın daha evvel gelmesi için teteb. 
büsatt:a bulunulacaktır. 

Dün akıam Viyana ratlyoıuntla ıarlrr 
•Öyleyen Richartl Tauber 

haftadanberi gayet iyi ititilmeife 
batlamıttır. Bu istasyon timdi 120 
kilovat anten enerjisile çalıtmakta
dır. 

Çekoslovakya hududundan 
radyo kaçırılıyor 

Çek zabtıası mühim bir kaçali. 
çılık tebekesi yakalamıttır. Atman 
hududundan geçirilmekte olan bir 
kaç radyo aleti müsadere edilmesi 
üzerine tahkikat icra edilmit ve 24 
aaat içinde Almanyadan Çekoa
lovakyaya gümriikaüz olarak 70 
radyo aleti kaçınldığı anlatılmıt
mıttır. Suçlular mahkemeye veril· 
mit ve aletler müsadere edilmittir. 

Olmeyen eı•rl•rden kooıer. 231 Haberler. Mı 
Viyana mu•lkiıinden mürekkep bir popÜ.ri (ta• 
cannili,J 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
18,30: Gençlik iç.in netriyat, 19,36: AktU..• 

lite. 19,50: Muıetıhabe. 20: 1'Rundum.daa ıili.aı,. 
İtimli mus.ilr.ili piyeı. 20,45: Siyaıt haberler. 
21: Günün kısa haberleri. 21,10: Çeabal ko•Mrıı 
ri. 22: "Alman nıey•a•ı,, İtimli muaik.ili temsil 
23: Habarler. 23,20: Dans maıjkisi. 

592 Kbz. ViYANA 507m • • 
18,20 Şarkılar ve hafif ha.Yalar, 19 Müıahao1 

be, 20 Haberler, 20,10 Memleket neıriyab, 
22,30 Haftanın haber İcmali, 23 Bar mu•ild.· 
ti. 23,30 Haberler, 23.SO Keman. konseri 24 
Gec• muıikiıi. ' 

13 Teşrinievvel Cumartesi 
184 Khz. ISTANBUL 1621 m . 
18.30: Fransızca dera, 19: Plik. 19,30ı Türk 

muıik:iıi (Fahire, aSfiye ban.ımlar •• Refik • 
Fikret be7ler.) 21: Etraf Şefik bey taraftada1& 
konferanı. 21,30: Stüdyo caz ve taaco orkeıc 
traır. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Cündüz neıriyab. Gorobocoı cuı 

tarafından danı muıik.iıi. 19: Saat ayan ••M.I• 
re. 20: Konferan•. 18 inci aıra ait piyano aıu.ı 
ıilır.iıi. 20,45: Konferans, 21: Romen muıiklaL 
22: Musahabe. 22,201 Kabara neıriyatr, 

Khz. PRAG, 470 m. 
19,05: Radyo piyesi. 20,101 Aıkeri koaNr. 

20.SO: Neıeli musahabe. 21,15: CekoaJo.,.alır.ya 
reye aidiyorum? isimli ne1ri1aL 21,30: Val• 
kralı Johana Strauııun es•rlerin.dea parçalat, 
23,15: Plik. 23,30: Caz maıikiıl. 

223 Khs. VARŞOVA, 1345 m. 
18..20ı Pi7ano kon.erl Musahabe. 19,llı 

Hafifi musiki. 19,45: Reportaj. 20ı Popüler. 
ıarlular. - Mu•ahabe. 20,.30: Plıi.lc. ( "• faata"' 
sileri.) 20,45t Muhtelif bahisler. 2lt Hafif m. .. 
ılki. 21,45: Haberler. 22: Popüler. konıw, -
Konferans. 23: Konser ye rellim. 23.llı Daa1 
musiki.si. - Musahabe. Z4,35ı Plak.. 1; Daal 
musikisi. 

545 Klu. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,40ı Harpa kanseri. 20,10: Muıababe. 20,4' 

Orlceıtra. 21,15: Haberler. 21,35: Plak.. - M•• 
eahbe. 23,40: Siıan ınuaik.iıi. 

686 Khz. BELCRAT, 437 m. 
20: Mu•alaabe, 20,30: Plik. 20,50: Rekl.i..m..ı 

lar. 21: Konferanı. 21,30: kralın orlceıtra. he .. 
)'eti U.rafından konıer. 23,30: Popüler ıarlular. 
24: Danı plakları. 

Khz. LUKSEMBURC, 1304 m. 
Franııı: akıamı. 20,30: Haberler. 20,35: Ta .. 

ıanni. 21: Haberler, 21,30: Franıız musilciıi. 
22: iktisadi neıriyat. 22.05: KonıeYİn dr•amr. 
22,45: Karıtdr. neteli •• muılkili neıriyat. 23,45 
Danı plBklarL 

841 Kbz. BERLIN, 357 m . 
18,45: Karanlık olunca- 19.051 Ya1lı ıa:r:lar 

kuarteti.. 19,50: "Patates harbi,. iıimli ık~ 
20,40: Ak,am haberleri. 21,lOı N•ıeli neıri1aL 
23; Haberler. 23,20: Dana muıikiıi. 

Khz. KONICSBERC, 291 m. 
19,251 Ora musikisi. 19,55: Ha•• raporu. 

20: Akıam konseri. 21: Haberler. 21.30: "'Kay• 
bolan val•,. isimli Rob ... t Stol:r:un opereti. 
23: Habt!Yler, 23.30: Danı musikisi. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
19,20~ A1'tüıır.lıte. - Muhtelif bah.iıler, 20,30: 

Mi:r:abi nfltrİyat. 211 Günün kıs• haberleri. 21, 
15 Kllrıtık neıri1at. 231 aHberler. 23,20: Danı 
musikisi. 

592 Khz. ViYANA 507m • 
18,25 Hafif n\utiki, 19,15 Halk ıarlulan, 

19,45 Haberler, 20 Verdi'nin eser1«-rind .. 
Aida operası, 23 Danı muıikiıi. 23,30 t!M.ın'· 
ler, 23,50 Dansın de..-a.mı, 1 Cec-e .k~ti. 
Pl91ı:. 



il iUiyet'in Romanı: 2 

Yazan: Mart he Richard. Tercüme eden: M. F. 

Zozo için casusluğun bariz vasfı 
zabitlerle temas ve para idi 

Hülaıa \ 
[Eskiden tayyareci olan Marthe Ri -

chard harbin ilk senelerinde vatana hiz
met için çırpınıyor. Bir çok askeri mah
fellere girip çıkıyor, Fakat bir gün yolda 
tesadüfen rastgeldiği eski bir Rus tayya· 
recisi Zozo kendisinden liphe ediyor. Ve 
ona bazı sualler soruyor. Akşam ycmeği
ru beraber yemek Üzere ayrılıyorlar,] 

Sükôneti sevdiğim kadar yalnız
lıktan da nefret ederim. Zozo, be
nim için harpten evvelki bütün bir 
devir demekti. iki kanatlı, tek ka
natlı tayyareler, rüzgir korkusu, 
ve bununla beraber inatçı tecrübe
ler demekti. 

Davetimi kabul"etti. Fakat üze
rindeki o vabti tavrı bırakmamıştı. 
Ben bu halini Slavların bir hassa· 
sı, ve belki de onun tabiatında yeni 
bir caprice olarak telakki ediyor
dum. 

... Aktam kendisile Grande - Ar
mee, avönüsünde bir lokantada 
buluştuk. Salonda çok kalabalık 
yoktu. Bir kaç zabit ve bir çok ka· 
dınlar vardı. . 

Zozo, beni tekrar bulmaktan mü
tevellit sevincini pek hara!ıetli bir 
tekilde olmasa da izhar ediyordu. 
Bana sualler soruyordu, tetebbüs
lerim ve askeri mahfillerdeki te· 
maalarım hakkında izahat almağa 
çalı,ıyordu. Gevezeliğin verdiği bir 
likaydilikle bunların ancak yansı
nı kendisine anlatmı,tım. 

Mesela kendisine diyordum ki: 
- Filancayı mı ..• falanca yerde 

gördüm. 
Yahut: .-
- O gün, tayyare karargahının 

koridorlarında iki aaat bekledim. 
Sükütlar, sözler, gürültüler kadar 

muhteliftir. Zozo'nun sükütlannda 
bir sıkıntı, bir can sıkıntısı, bir bi
çimsizlik, gayritabii bir dütüncenin 
mevcut olduğunu anlayorum. Slav 
arkadaşım eskisi gibi değildi. Eski 
heyecanı, ifratlarl' silinmifti. Ko
nuturken, eski kahramanlık hatı -
ralarını, tazelemekten çekiniyordu. 
Neden muztaripti? Acaba paraya 
mı ihtiyacı vardı? 

Lokantaya olan heıabı görmek 
için çantamı açtım. Bir kaç bank. 
notuma, garip, hayran, fatkın ve 
biraz da •üpheli bir tarzda baktı. 

••• Gece yatağa yattığım zaman 
gündüzkü hadiseleri bir makine sü
ratile gözümün önünden geçirdim. 

Hayalimde Zozo'nun çantamdaki 
paralara kartı atfettiği tüpheli na
zar canlandı. Oıtüate tekrar tekrar 

sorduğu sualleri, yaptığı ısrarları 
hatırladım. Birdenbire kafama vur· 
dum: 

-Tabii! timdi anladım. .. de-
mek o dal .•• 

Odamda yalnız b-.ıma gülmek· 
ten kırılıyordum. Hakikaten çok 
tuhaf feydi ! Rus romanlarının ha
kiki bir ~siyeti olan, ve hararetli 
hayaller kuran Zozo da benim bir 
casus olmamdan tüphelenmİfti. O
nun için casusluğun bariz vasfı 
para, ve zabitlerle temaa idi. Kal
l:ıimden yaralanmıf olmaktan ziya
de büyük bir tecessüse kapılmıt
tnn. Onu daha ziyade esrara bürü
mek, aafdiJliği ile azacık eğlen
mek için bir defa daha telefon et
mesini bekleyordum. 

Ateşle, tehlike ile tüphelerle oy
ııamasını severim. icabında bunları 
davet te ederim. Hiç fÜphesiz ben 
de kadınmı, ve bu tekilde dolaplar 
beni de eğlendirir. Ertesi günler 
Larfında beni tekrar görmeğe geldi. 
Ve zamanımı nasıl kullandığıma 
dair isticvaplarına devam etti. 
Mahsus saf görünüyor, ve onun bu 
iptili.sını tahrik ederek cevap ve
riyordum: Bir gün Harbiye neza

retine bir ba~ka gün tayyare fab
rikalarına:Ia üçüncü defa Bonnet 
Rouge'a gittim diyordum. Hülasa, 
zıddına dokunmak zevkile, onu 
dostça sinirlendirmek için, aklıma 
geleni söylüyordum. 

Beni fena yakaladı. Çok zaman 
geçmedi ki mektuplarımın açılmıt 
ve okunmuf olduğunu gördüm. Po
lisler evimi nezaret altında bulun
duruyorlardı. Bütün bunlar beni 
nereye kadar sürükleyebilirdi? 
Ben bir İfe gi dim mi, artık arka 
sını bırakmam, sonunu bilmek is
terim. Zozo'nun beni tetkik ve ta
rassut etmesi iki hafta sürdü. itte 

bu aralık haber aldım ki, kendisi
ne ve görüşüne pek güvenen Zozo 
dostu de Lesseps' e gitmiş ona de
mi~i ki: 

- Biliyor musun, ne keşfettim? 
Marthe Richard meğer bir caıus
mut ! 

Harbin olanca şiddetile devam 
ettiği, Almanların Noyon'da bulun
duğu, 'Parisin tehdit edildiği bir 
zamanda böyle bir iddianın bir 
Fransız vatanperveri üzerinde ne 
gibi bir tesir haaıl edebileceğini bir 
düşünün. 

- Evet, bu kadın, Bonnet Rouge 
çetesile hali temastadır. Ve bunun
la bütün askeri mahafil - arasında 
mekik dokumaktadır. Ve bu mah
fellere girip çıkmak için kendisin
den hiç bir vesika İstenmemekte
dir. 

De Lesseps arkadaşına mukabil 
casusluk [ervisi olan 5 inci büro
nun adresini verdi. 

Bu andan itibaren Zozo artık 
mukadderatın bir aleti olmuştu. 
Fakat o zaman ben de anladım ki 
harp esnasında bir takım kimsele
rin akıl hastalıklarile alay etme
mek lazımdır. 

Polisler beni takipte devam edi
yorlardı. Ve mektuplarım fena bir 
tekilde yapışmış olarak geliyordu: 

Bunu protesto etmeli mi idim? 
Hiç vaktim yoktu. Pathe evi ta· 

rafından hazırlanan film yakında 
çevrilecekti. Hava karargahı müs
teşan M. Rene Beınard' dan Miıide 
uçmak için müaaade almam la
zımdı. 

Zozo bana telefon etti: 
- Bugün öğleden sonra ne yapı

yorsun? 
Onu sık sık görüyordum. Ve hat

ta kendisine has bir şekilde yani 
çok mübhem bir tekilde bana kur 
yapıyor gibi geliyordu. Zaten da
ha harpten evvel bana tutkun gi'bi 
idi. Ve bunun için bana olan alaka
sı, sözleri, teşebbüsleri, kendisi 
hakkında çok ağır bir şekilde şüp
heye d,ümeme minidi. 

- Tayyare karargahına gidiyo
rum! diye cevap verdim. 

Bana: 
- Ben de seninle beraber ıele

yim dedi. 
Zozo, randevudan çok evvel ne

fes nefese gelmitti. Onun bu kadar 
sözüne sadık olmasına alıtık de
ğildim. 

Kendisine mahsus hiç bir feY 
aöylemedim. 

-Bitmedi-

İsveç Veliahtı Hz. 
(Bap 1 inci aahifede) 

muavini Hi.mit Beyler ve merkez ku
mandam Fehmi Paıa ve baıta lave • 
çin sabık Ankara sefiri M. V allem
berg bulunduğu halde şehrimizde bu
lunan lsveç kolonisi aileleri ve hatta 
çoculdarile birlikte, Prens ve Prenaea 
Hazretlerinin tqriflerine muntazırdı
lar. Saat 1 7,45 motör Haydarpaıa rıh 
tımma yan&flllJftL Motörden evveli. 
Prens Hazretleri, sonra da Prenses 
Marje Louiae ve kerimeleri Prenaea 
Jngrit İnmişlerdir. Burada Ali Rn:a, 
Hamit ve Fehmi Beylerle merkez ku 
mandam Fehmi Paıa kendilerine hoı 
geldiniz demiılerdir. Muhterem miu.· 
firler cümlesinin ellerini sıkarak letek 
kür etmiılerdir. Pre....,. Marie Louise 
ve Pre....,. lngrit pek zarif ve sade bir 
aurette giyinmiılerdi, Preıu Hazretle
.; fevkalade askeri ünifonruuını giy • 
miıler ve bütün niıanlannı takmıtlar 
dı. Prenses lngrit etrahnda ve kendisi
ni alkıılayanları teshir edecek bir ze 
rafetlo aüliiımaeyor ve: 

- Ne gÜzel hava.. Ne latif gnıp. 
lstanhula aünün en gÜzel vaktinde 
geldik, diyordu. 

Prenses lngrit hakikaten güzeldi. 
Etrafına nete ve tebe..wn Mçıyordu. 
Veliaht Hazretleri, karş111nda duran 
M. Vallenberg'e teveccüh ederek eli -
ııi aıktı. Sabık sefir kendiaine laveç 
kolonisi namına hl)§ geldiniz dedi. iki 
küçük çocuk Prensu cenaplanna bi
rer buket takdim etti. Prenaea Haz • 
retleri de yavruları okfadılar. 

Prens Hazretleri, karıılamağa ge • 
len lıveç tebaasının ayn ayn ellerini 
sıkarak kendilerile birkaç kelime ko
uuıtular ve memnuniyetlerini beyan 
ettikten 50nra istasyona doğru yürü. 
meğe başladılar. istasyonun iki tara· 
fmda biriken halk kendilerini alkıılı
yordu, istasyon içinde asker selam va 
ziyetini aldı. Muzika evvel& laveç, aon 
ra da lstiklıil marşlarını çaldı. Prens 
Hazretleri iataayonun ilerisine kadar 
giderek aıkeri leflit ettiler. Bu sıra· 
da yanlannda Hüsnü Rıza Paşa bulu 
nuyor ve kendisine almanca olarak i
zahat veriyordu. Muhterem miaafir, 
askerde gördükleri intizamdan dola • 
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İc~!ıi~i~P •• !~d~liyet~ a~~~.~~dık~~!!~: .. şeh. J 
intihabın devamı müddetince duracak • zaole camiinde durmuı ve buraya Kemal
tır. pata, Kalenderhane, Balabanağa rnahal-

Sandık baılannda, rey atacak vatan - leleri reylerini alını lardır. Bugün Nmdık 
dqları fazla bekletmemek için her ma - sabahleyin Süleymaniye camiinde, öğle
balle için ayn bir memur konulmuıtur. den sonra Mercanağa camiinde buluna
lmıini defterde bulmak için müracaat e- caktır. 
den vatandat derhal numarasını bulmak Fatihte .. 
ta Ye rey pusulesını alabilmektedir. Rey 
atan berkesin nüfus kağrdma bir mühür 
basılmaktadır. 
Sandık başlarında tezahürat 
Dün bir çok kazalarda, halk sandık 

başlannda tiirlü türlü tezahürat yapmış
lardır. Sandık baılanna mızıkalar getir
tilmiı, milli, mahalli oyunlar oynaamıb 
intihap yeı-leri coıkun bir bayram yeri 
manzarasını almıştır. Bir çok kimseler 
ffY)erini attıktan 50nra dahi sandık bat· 
larında durmakta, tezahürata ittirak et
melotedirler. Mektep talebeldri, köme kö
me gelerek intihap faaliyetini aeyretmek
temrler. Bir çok esnaf cemiyetleri, İnti• 
hap yerine, süılenmit arabalarla, Qtcmo
billerle gelmekte, türlü türlü tarlalar IÖy· 
lemektedirler. 

Kadınlar ve intihap 
Dün bazı mmtakalarda, kadınlar, er

keklere çok yakın bir miktarda üıtihabata 
ittiriık etmiılerdir. Rey atan kadınlar a
rasında yqlı hanımlar da vardır. intiha· 
bata, gayrimüslim Türk vatandaılanmız 
da büyük bir alaka ile iıtirak etmekte • 
dirleı-. 

Kadınlar Birliği azalan dün muhtelif 
semtlerde intihap yerlerini dolatarak, 
meclisin kadın namzetlerine rey vcrılme
ıi için propaganda y pmıılardır. Kadın
hır Birliği izalan, b" aua hanımlar üze
rinde çok miiOS1ir oı..bilmel<tedirler. Rey 
veren hanımların e.ksC'riıi kadın namzet· 
leri tercih etmektedirler. 
Nakiye H. bir intibamı anlatıyor 

Beyoğlu namzetlerinden ve gene Be -
yoğlu intihap encümeni azasından Naki. 
ye Hanmı dün bir muharririmize §U inti
bamı anlatmıştır: 

- Bir zat geldi. Elinde bir namzet lis· 
t..U. • . Uzun uzadıya tetkik edip duru
yor. Kağıdı masanın üzerine koydu. Me
rakla bakıyor, hanıri isimlerin ıilineceği, 
ni endişe ole bekliyordum. Adamcağız yü
züme bir müddet baktı, baktı. Sonra ka· 
lemini bir isim üzerinde ıüratle gezdirdi. 
Heyecanla s>linen inne baklan. Ne gonı
yim? Bu, benim !smimdi. Donakaldnn. 
Ben adamın yüzüne baktnn, o bana bak· 
tı. Beni tannnıyordu. Bu vaziyet üzerine 
kendimi tanrtmadnn." 

Avni Beyin sözleri 
Gene Beyoğfu Kazasında, intihap ye. 

rinde .•. Daimi Encümen azasından Ada
lı Avni Bey bir aşağı bir yukan dolqı -
yor. • • Bir zat Avni Beyin dolaıtığAll gö
rünce, bir Nkemle ııöstererek: 

- Avni Bey, dedi, burada bir iskem
le var ... Oturacak yer bulamadınsa gel . .,, 
dedi. 

Avni Bey gülerd. fU c......,. verdi: 
- Yer iıtiyorum ama, şu intihap aan

cbğllWl içinde bir Y«' istiyorum.,, 

intihap ve Evkaf . fi 
Belediye intibM>atı dolayuile, E kaf 

ldareai bütün büyük camilenle -..ı.Y" 
kurdurmu,, minareleri geceleri elektrikle 
tenvir etmittir. intihap faaliyeti sonuna 
ka<lar tenvirat devam edecektir. 

Kimler kauınabüecek 
lntibabatm ilci günü geçmiı, daha on 

aün lı:alnuıtrr. Oiıiimüzdeki oıı gün için
de intihabatın ııeticeleneceii, yani nisa
bı ekseriyetin temin olunacaiı kuvvetle 
&ıit edilmdrtedir. Eğer ni- buluna -
mazıa, kanun mucibince, intihap müddeti 
11Zatılabilecektir. Fakat vatandaılardaki 
intihap alakaaı 50Dlurdur. lhatmaia ma
hal kalmayacağı muhakkak addedilmek
tedir. Namzet listeleri üzerinde a.li ve 
yedek tefri< edilmediği için, iÇhap yer
lerinde kimlerin asli, kimlerin yedek ola
laileceği baldcında bir ç<ıl< tahminler ya
pılmaktadır. Namzetler biribirlerile mü
naka'8 ediyorlar, herkes, keneli.inin en 
çok rey alacağmı -<öylemektedir. Fakat 
8!1i aza liatesinin, intihap sonunda, ne te
kilde tecelli edeteii timdiden kestirile
mez. On ikinci gün MfUJU saat (21) de 
rey atımı bittikten 50nra, intihap encü • 
menleri reyleri Mymağa başlayacak ve 
bütün gece bu sayım devam edfcektir, 
Ertesi günü sabahı asli ve yedek liotesi 
ayrı ayn tespit edilmit tekilde gazeteler
le n"!reclilecdrtir. 

Eminönü ka:uuında 
Dün Eminönündo Mndık sabahleyin 

B"!azıt ~Ü içinde dunmıı ve Camcı 
Ali, Beyazıt mahalleleri halla reylerini 

yı beyanı memnuniyet ettiler. 
Muhterem misafirlerle maiyetleri 

için hususi bir tren hazırlanmıştı. 
Prenı ve Prenses Hazretlerine Gazi Haz-

re~lerine mahıuı olan vagon tahsis edilmiı 
ti. Prens ve Prenses Marie Louise ve 
Prenıeı lngrit Cenaplanmn mihDMın
darhklanna tayin edilmit olan Huhiıl 
Faat Beyin refikaları ile Hariciye pro 
tokol umum müdürü Şevket Fuat Be
yin refikuı Melek Hamın bu 11rada 
iataayonda bulunuyorlardı, Hanıme -
fendiler, Prenaeı Cenaplarına takdiın 
edildi, 

Hareket vakti gelmiıti. Saat 18,15 
te Prena Hazretleri Vali Beyle Ali 
Rıza B.ye ve Fehmi Pı.ya veda ettiler. 
ı:r~ :ı;avaı yavaı hareket etti. Muzika 
latif bır bava çalıyor, asker ihtiram Ya
ziyetinde duruyordu. Halkın alkııları, ia
taayonu çınlatıyordu ... 

la~ç ttliri de gitti 
Prens ve Prenses Hazretlerine ya. 

verlerile bir dame d'honneur refakat 
ebnektedir. lsvec;in Ankara sefiri M. 
Bovemann, ayni zamanda lsveçin Ati 
na sefiri olduğundan, Prens Hazretle 
rinin Yunaniatanı ziyaretinde orada bu 
lunmak üzere Yunaııiıtana gitmişti. 
Sefir de dün gelmit ve birlikte An -
karaya gitmiıtir. 

Hulusi Fuat, Şefkati Nuri Beyler v; 
Hüsnü Riza Paıa da Ankaraya git • 
miılerdir. • 

Dün Fatih Kazasında, rey sandığı yir
minci ilkmcktep binasında dunnuı ve bu .. 
raya Kocadede, Derviı Ali, Beyceğiz, 
Kariyci Atikali mahalleleri halkı reyle
rini atınışlardır. Bugün Fatih sandığı Ka
rqümrüktc yirmi yedinci ilkmektep bi. 
nasında bulunacaktır. 

Usküdarda 
Dün Üsküdar Kazası sandığı Arakiyec.i 

Hacı Mehmet camiinde dunnuı ve bura
ya Selimiye, Kazeıker Ahmet Elendi, A
rakiyeci Hacı Cafer, Ahçıbaıı, Tavaıi 
Hasanağa mahalleleri halkı reylerini at· 
mıılardır. Bulün Üsküdar sandığı Vali·, 
deiatik caıniinde duracaktır. 

Beykozda 
Dün Beykoz Kazası sandığı Kanlıca 

polis karakolunda dunnu' ve buraya Çu- ı 
bufdu, Kanlıca mahalleleri balkı reylerini 
atmıtlardır. Bugün Beykoz sandığı Hisar 
nahiye binasında duracakbr. 

Kadiköyünde 
Dün Kadıköy sandığı Hasanp&'8 ilk • 

melrlep binası dahilônde dunnuı ve bura
ya Hasmıp&fll, lkbaliye mahalleleri halkı 
reylerini atınıılardır. Bugün Kadıköy 
andığı lbrahimağa karakolunda dura • 
caktır. 

Beşiktaşta 
B<Jiktaş K;lzası rey sandığı dün Teşvi· 

kiye camü avlusunda dunnuı ve Teşvi· 
krye, Muradiye mahalleleri halkı reyleri
ni atmışlardır. Bugün de sandık ayni yer
de duracak ve ayni mahalleler halkı rey
lerini atmakta dovam edeceklerdir. 

Beyoğlu kauısında 
Dün Beyoğlu Kazası sandığı Mecidiye 

köyünde Çard*lı kahve önünde durmuş 
ve Mecidiye köyü halkı re:rlerini kullan
mıılardır. Bugün sandık Sütlücede va • 
pur iskelesi yanında duracak ve Hasköy 
mahalleleri reylerini .tacaklardtr. 

Sarıyerde 
Sarıyer Kazası sandığı dün öğleye ka-. 

dar Rımıeli Kavağı meydanında durmuı 
ve Rumeli Kavağı halkı reylerini almı! -
!ardır. Saat 12 den 14 e kadar sandık 
"Garipç-r,, köyü meydanında dunnuı Ve! 

köy halkı reylerini atrruılardır. Saat 14 
ten ıonra aandıl< köyden, Rumelifeneri
ne gönderilmiş ve oradaki meydanda Ru
melifeneri halkı reylerini atmıılardır. Bu 
güa Sarıyer sandığı öğleye kadar Orman 
mektebinde, öğleden sonra Bahçeköyde 
bulunacaktır. 

Adalar kazasında 
Adalar sandığı dün Heybelide, iskele 

meydanında durmuıtur. Adalar sandığı 
bugün de yarın da burada bulunacak, 
Heybeli balkı reylerini atacaklardır. 

Bakır köyünde 
Dün Bakırköy sandığı kaza merkezin. 

de durmu! ve bütün kdZa hallu reylerini 
atmıılardır. Y ann sabahtan itibaren pa
zar ütamına kadar Mahmutbey köyü 
balkı reylerini atacaklardır. Sandık lıöy. 
lerde dola§lırılacaktır. 

Davullar çıkarıldı 
Dün akıam kazalarde. bekçiler davul 

çalmıılar, bütün mahalleleri dolaıarak 
lıel...ıoy. intihabatını bir kere daha jli.n 
•lmitlerdir. lntih.., günlerinde, akıam
lan da'IUI çalınacaktır. 

Ankarıda toplantı 
ANKARA, 2 (Telefonla> - Yeni be

lediye izalrklanna Cumhuriyet Halk Fır
kası tarafından ııösterilecek namzetlerin 
yoklaması ve teapiti için bugün Halke • 
vinde n fırka vilayet idare heyeti reisi 
vekili Mümtaz Beyin riyasetinde bir top
lanb yapılmııtır. Toplantıda fırkanın An
lıara merkezi l"!kiliitında faal vazife alan 
vilayet, nahiye ve ocak heyetleri reiı ve 
azalarından 200 kadar zat bulunmuıtur. 

Mümtaz Bey toplamı sebebini, vazife 
ve maksadı anlattıktan sonra fırka na· 
mına namzet göstermek salaruyeti riya
.et divanınca fırlı:amwn mahalli teıkila
tına bahtedildiğini, bu, büyük teveccü • 
hün tefkilatımızın siyasi olgunluğuna bir 
delil olduğunu ve bu cihetten dolayı ö -
ğünmeğe bütün fırka arkadaılarınm da 
hak kazandığını izah etmiıtir. 

Mümtaz Bey Ankara ııibi cumhuriyete 
merkez olmuş, mütemadiyen İytnar ve in
ta hayatı yaıayan bir şehri temsil edecek 
arkadaıları seçerken herke&in feragatle 
hareket ederek ebliyet Ye ilıt- büyük 
bir yer vennesimn tabii olduğunu Ye bü· 
tün arkadaılann da bu düıünce ile hare
ket etmeğe karar verdiklerini söylemiı 
ve bundan 50nra ~ batlaıımıttır-

Ankara §ehrin.in nüfusuna nazaran Be. 
lediye Meclisi azalığının kanunen adedi 
mürettebi olan 34 &zalık için ilO misli 
&zannı seçilmesine ve bu suretle seçilecek 
68 zabn uli ve yedek aynlmalmzm fır. 
ka namzedi olarak müntebiplere takdim 
ve ilinına karar verilmittir. 

Neticede 68 zat mevcudun tam ittifa
kı ile namzetliğe ıeçilmiıtir. 

Bu seçimin en bariz ve takdire değer 
ciheti fırkamızın Ankara teıkilatmın bu 
lntihap itinde kendi aralannda göster • 
diği aııımimiyet ve tesanüttür. 

Haber aldığımıza göre liıte timdilik 
ilan edilmeyeceJ<tir. Listede gazeteci, a
vukat, doktor, eczacı pek çok serbest 
meale!< erbabı bulunduğu gibi kıymetli 
bir çok tacirler de vardır. Namzetler ara
sında bannn azalann da bulıuımaaı liste
ye daha büyük bir kıymet vermektedir. 

Halk hatipleri 
ANKARA, 2 (Telefonla) - 10 birinci 

teşrinde baılamalı: ve 16 birinci tetrine 
kadar devam etmek üzere Halk Fırkası 

hatipleri tarafından Samanpazan ve Ha
kimiyeti Milliye meydHlannda kunıla. 
cak kürsülerde belediye İntihapları etra· 
fında lronferanılar veı-ilecektlr 

Bir sanayi 
Müessesesi daha 

(Başı 1 inci sahifede) 
etmiıtir: 

"Dün buraya pek yakın olan lıpar 
tada Gülyağı fabrikasının temelini at 
tık. Bugün de gene bu muhitte ikinci 
bir sanayi müesseeasjnin esasını kuru 
yoruz. Bu iki te§ehbüs bildiğiniz gibi 
sanayi programımızı te~kil eden zin -
cirin halkalandır. Şimdiye kadar mem 
leketin kükürt ihtiyacı dıtarıdan geti
rilerek karıılanıyordu. Zengin kükürt 
madenlerimiz dururken milli iktısat ba 
kımından harice mütemad:yen p ra 
verilmeaine müsaade edemezdik. Bu 
itibarla kükürt madenimizi işl•tm k 
mevzuunu ehemmiyetle ele aldık. Kü 
kürt yalnız bağcılık dolayısiyle değil 
ayni zamanda aanayi programımızda 
mühim yeri olan kimya sanayiinde de 
pek lüzumlu bir maddedir, Bu sebep· 
le kükürt madenlerimizin iıletilmesi 
bizim için mütezayit bir ehemmiyet 
arzetmekte idi. 

Memnuniyetle söyliyebilirim ki, tet 
kilderimizin neticesi dahili ihtiyaç için 
tamamen müsbet çıkını§ jeolojik tet • 
kiklerin henüz bitmeımiı ohnauna rağ 
men ıimdiye kadar alınan neticelere 
bakarak harici piyasada mevki almak 
noktasından çok ümitvarız. Bu maden 
yalnız tonajının çokluğu ile değil, cev 
herinin saflığı itibariyle de kıymetli • 
dir. Dnüayada iıletilmekte o • 
lan kükürt madenlerinin va -
aati cevher zenginlikleri yüzde 25 rad 
desinde olduğu halde bizim cevherle
rimizin zenginliği yüzde 40 ı geçmek
tedir. 

Bugün burada kurmakta olduğum 
maden tesisatı memleketin §İmdilik is 
tihlak kabiliyetinden bir misli fazla 
bir istihsal kudretine malik olacaktır. 
Rantabilite hesaplan da beynelmilel 
piyasada satı~ yapmak imkinıru ver
mektedir, 

ilk kükürtlerimiz önümüzdeki İlk· 
baharda piyasaya çıkarılacaktır. Ya • 
kın zamana kadar bu madenin idare 
ve mukadderatı muhtelif ıirketlerin e • 
Jinde bulwvnuştur. Bu müesaeler ta· 
ahhiitlerioi ifa ebnedikleri için imti -
yazları feshedilmiştir. Şimdi onlal'ln 
yerine bildığıruz bu csasıı ve kıymeUi 
tetekkül kaim olmuş bulunuyor. Bu 
münasebetle madenlerimiz hakkında 
birkr_ç •Öz söylrmek isterim: 

lstihsalatımız 
Maden islihsalatnnız 928 den 9:;2 

ye kadar geçen beş senelik devre zar 
f nda kıymet itibariyle 4,5 milyon Ji. 
ra ile 15,5 milyon lira arasında temev 
ı.üç elmif ve müstakar kalıınııtır. Hal 
buki ayni devrede cihan maden istih· 
Mlatı 15 milyardan 7 milyar dolara 
dütmiiftür. Cihan maden fiyatlarının 
mütemadiyen düpneaine raiınen iatıh 
aalatnnızın kıymet itibariyle aabit ka 
labilmesi maden kömürü istihsalatımı • 
zm muntazam bir ıurette artmıı olma .. 
aındandır. 933 senesinde vaziyet daha 
çok lehimize olmuıtur. Kömür iatihsa
laturuz yükselme seyrini takip ettiti 
gibi kömürlerimiz de yÜzde 100 nis
betinde arbıU,ttr. Y eralh ......,,.,.imiz 
§İmdiye kadar büyük bir kıomı itiba 
riyle sergüzeıt arasında ko§AD kimse • 
lerin elinde bir spekülasyon mevzuu 
idi. Sahada bir iki gün birkaç amele 
çalııtmp kanun karıısında zevahiri 
kurtaranlar madenler kiırh bir ıuret· 
te devretmek için fırsat kollamıtlar 
ve it görmek kabiliyeti o1anları dn ı:ı 
hadan uzaklathnnıılardır. 

Bu auretle madenlerinıizm luyme• 
ti ıpckülaayonların arzu ve menfaat· 
lerine göre basan çok yiiiuek, ba:ıaıı 
da çok aıağı gösterilmit, ya bunlara 
inanan aermayedarlann büyiil., zarar 
larıru mucip obnuf, y-1lut ta biç iıle
tilmeden fena ıölıret kazanmııtır. Sal -
tanat devrinde madenlerin devlet ba 
Jnmmclan vergi remli toplamak için 
anc«k mali kıymeti vardı. Bızım tel&k 
kimi~e göre madenler bin:r milli ge 
lir kaynağıdır. Madenleri ıtle~ek i: 
çin müracaat edenler de mali, fennı 
ehliyet arayacaiız. Bizimle çıılııanla 
n mqru ve mükt....,p haklarına ve 
hudut dairesinde kazanç JP.rz·ılarına 
d"kunmak asla habnmızdan geçmez. 

Fakat bunun yaıunda maden servetle
rimizi sadece spekülatif mahiyetinde ele 
alarak umumi menfaaatları ilılal etmek is 
teyenlere karı• şiddetli bulunacağız. Ma
denlerimizi işletenlerin devlete kartı o
lan taahhütlerini yerine getirip getiqne
d.Ktenni dikkatle takiı> edeceğiz. B. M. 
Meclisine takdim etmek Üzere hazırla • 
makta olduğumuz yeni maden kanunun
da prensipler hikim olacaktır. 

Hepinize burada bulunmak zahmetini 
ihtiyar ettiğinizden dolayı teşekkür ede
rim. Bu madenin memleketimize olan 
büyük aeınere ve feyzini ifade etınit bu
lunuyorum, Maden bu muhit için de çok 
faydalı olacaktır. Buranın çalışkan hal
lwu bu münasebetle tebrik ederim. 
Vekil Bey mütealubeıı Burdur yolu ile 

Antalya'ya hareket etmiıtir. 

Celll B. Antalyıdı 
ANTALYA, 2 (Milliyet) - lktısat 

V d<ili. Celil Bey laeartadan buraya gel
<ii. Veil Bey parlak bir surette karıdan· 
mıştır. Şerefine bu akf&lll borsada 150 ki 
tiJik bir ziyafet verilmiıtir. 

ceıaı Bey tehrinıizde bir gün kalacak
tır. Antalyalılar burada bir çuval fabri
kası kurulması için Vekil Bey nezdinde 
tqebbü.atta bulunacaklardır. 

Dokumacılık 
BURDUR, 2 (A. A.) - lktısat V eki

li Celal Bey dün Antalyaya hareketin • 
den evvel Halkevinde ıerellerine veril n 
öğle yemeiinde Burdurun el sanatlan ve 
dokumacılığı hakkında hasbühalde bulun 
muşlardır. Vekil Bey demiıtir ki: 
"- Burdurda sanayi dikkat gozümiızİI 

c;d<ecek mahiyettedir. Vekalette el ıanal· ı 
lan müdürlüğü vardır, Buraya mudur ıle 
mütehauıs ~ndereceiim. Onlann tetkik 
neticesinde verecekleri rapora benim h
ıi kanaatmı da inzimam edttl" tir. Gel<>
cekler ~oku~acılıiı, boya itlerini haı-

İstanbul kumandanlığı ti 
tınalma komi11vonu ilanla! 

1. F. kıt'at ihtiy&cı içi 
400 ton lave marin köınilrl 
kapalı zarf usuliy e satın si 
nacaktır. ihalesi 13 Biriı' 
Teşrin 934 cumartesi gül 
saat 15 tedir. Taliplerin şat 
nameyi görmek üzere her ~ 
Fındıklıda satınalma koıf 
yonuna müracaatları ve Ih• 
ye iştirak edeceklerin de t~ 
nat ve teklifleriyle birl11 

vaktinde komisyonda hal 
bulunmaları. (130) ( 6'f. 

• • • 
latanbul Kumandanlığı !el 

atı hayvanatı ihtiyacı için 5' 
yem torbası 500 gebre 5001 
lafranga kaşağı 500 tımar~ 
çaaı 500 keçe belleme pazar• 
la alınacaktır. ihalesi 3 - ıe 
934 Tarih Çarşamba günü ti 
15 te dir. Taliplerin nürrı1' 
ve şartnameyi görmek üıl 
Fındıklıda satınalma ıcoınit 
yonuna müracaatları ve ib~ 
ye iştirak edeceklerin de -vJ 
tinde teminatı muvakkatelel 
le birlikte hazır bulunmal~ 

(160) (6251) 

"". "" 
1- Fırka kıtaatı hayvan'1 

ihtiyacı için (310) ton Yul' 
kapalı zarfla satın almac 
tır. İhalesi 27 Birinci Teşri 
934 cumartesi gÜnü saat ıSı 
dadır. Taliplerin şartn 
ve nüınuneaini görmek üzel' 
her gün ve ihale zamarund9' 
evvel teminat ve teklifn 
lerile beraber Fmdılclıdaki t 
misyonda hazır bulunmaları' 
(156) (621.f 

latanbul Asliye Mahkemesi Oçüıı' 
Hukuk Dairesinden: Hatice Mehm<!' I 
rumın Beyoğlunda Gibangir caddetİf' 
Yıldız apartımanmda 1 No da muJıİl" 

ken ikametgahı meçhul bulunduğu al 
tılan Kocaaı Tank Kadri bey ale, 

açtığı davadan dolayı mahkemeden ,; 
olan -.e kanunu medeninin 134, 138 ~ 
maddelerine tevfikan taraflarrn bu ıJf 
ten itibuen bo§anmalanna ve 7 yaıııı' 
Ömer ilhan çocuğun verayetinin ~ 
tevdi ılle anası yedinde iı>kasma ve lı' 
on h"! aünde babaya göstenneie .,.; 
medıur tutaı.-ına ve babanın his&flİ 
tiralö olmalı Üllere hüküm taritıindeO 
haren takdir olunan mahiye oa liranı' 

dava vekiline takdir olunan yirmi lir• 
nıti vekalet ile mablıeme ma nıfmırı 1 
rık Kadri be>:den t.tniline miitedaİJ' 1 
lunan 2 T. enel 934 tarih ve 934 

numaralı ilamm mumaileyfa T...ı. J{J 
beye ilanen teiıliği tensip edilmiı ve I' 
liğ makamına kaim olmaiE üzere ilMD -
retinin mahkeme clivanlıaııesino a~ 
mlf olduğu ilan olunur, c:ızcıl 

KiRALIK VE SATILIK 
Şi§lide Bulgar çarıısmda on odalı ti 

zaretli bir villa sablıkbr, 
* Beyoğlunda Misk sobiında bet f 

dalı mobilyalı bir apartman kiralıktır• 
• Şiflide iki cepheli üç lıüı arı•"" 

bir arsa ya tamamen veya kıımen ıatı~ 
w. 
Mütemmim malumat için 

42238 müracaat. 

1 iş ve İşçi 

telefo.,I 
6641 

"" 
Milliyet ha nitatıda İf 11e ifçi UI' 
,,enlera tavauut ediyor. /ı 11e i1' 
Uti;yenler bir melıtupla lı 6iirl' 
m.._ miiracaat .tmeliclil'lu, 

İş arayanlar 
Orta mektep mezumyım tüccar ~ 

mütahhit yanında çahftım, tecrü~ 
vardır yazı makineside yazarım, her ti 
iı olursa c;allfırun. Oıküdar Çi.Jı 
Kulhan sokak No. 30 M. Hayri_ 

* • • 
On senelik bir tahsile malikim, a~ 

ticarette üç ıene tahsil ııördüm. Tasıit 
namem vardır. Almanca, Bulgarca, d; 
tifo bilirim. it arıyorum. Çemberli!#' 
Meleküp han, ıon kat nümero 20 de /o 
rif. 

• • • 
Orta Mektep tahıHim v • 

ila 25 lira aylılıı ile her ne it oluna 
par Uslcüdar Pazarb şı Toprak r" 
k k No. 3 de Sami. 

• • • 
M fran .. zca, İngilizce, 

tilo istcno bilir turkçesi kuvv li b 
bamm mütevazi şeraitle tf anyo - "1 
lıy t • bürosu tel on rumuzun• rtid' 
racaat. 

*** t"-Ortamekte mezunuyum. Askerli ,O 
1 ettim. Dakt'lo bilirim. Aydn <.k 

lira ucretle katiplik anyorum. - ""' 
'8ray, Cureba Hüseyinağa mahalle' 
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Asipirol Necati Deposu: 
Fahçekapıda Salih Necati Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. 

.. : ................. .. 
Deniz yolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri : Karaköy Köprübatı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzado 111--- Han. Tel 2274(1 .---• 

Ayvalık yolu 
ANTALYA vapuru 3 Birinci 
Te,rin CARSAMBA ı 9 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak
tır. (6288) 6797 

BARTIN YOLU 
BURSA vapuru 4 Birinci Tef· 
rin PERŞEMBE 19 da Sirke· 
ci rıhtımndan kalkacak mutat 
ickelelere uğrayarak Cideye 
kadar gidip dönecektir. (6355) - ___ .. __ _ 
Trabzon Sür'at Yolu 
KARADENİZ vapuru 4 Bi
rinci Teşrin PERŞEMBE 20 
de Caiz.ta rıhtımından kalkacak 
gidi~te lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gire: en, Trabzon, Rize, Ho
pa'ya dönüste bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Polathane'ye uğra· 
yacaktır. (ı;~""';) 

,_, _ _,,.. BEŞiKTAŞ 

DlKIŞ YURDU 
On sencdenbeYi tedrisatının mÜ· 

kemmeJiyeti:e tanınmıt hanımlar 

bicki \"e d:lciş m _k.,bidir. Mezun 
ha~~m!._r ı,;rlci ve d:ki1i mükemme· 
len öğrendikten maada ayrıca çı

r ckçılik, sa;.kacıhk, korsecilik ve bo
ya ile tezyin tı da Öğrenirler ve tam 
bjr san'""tk..lr olarak yetişirler. Mek
tebin der• pro~raınını ve şeraitini. 
.ııutl .... ·a 1-~örünliz ve i:.steyiniz .. Kayit 

devam etrNkted ı·. Akaretler 64 No. 
•• ,_ .. __ .. ! 

6811 

--Çocukların ırürbüz, tombul, sih
hatli kanlı ve canlı olması ve çok 

yatama11 için mutlaka 

HASAN 
pirinç, yulaf, patateı, mısır, arpa, 

mercimek ve bezelye vesair 

Özlü Unlarilc 
besleyiniz. Bu saf ve çok mugaddi 
ve I~ unlarla mahallebi, tatlı, 
püre ve çorba yapılır. Hastalann 

Ye çocukların ve hatta büyük 
insanlann hayati gıdasıdır. 

-Devredilecek ihtira beratı 
cTapa emniyet tertibatı• hakkındaki 

ihtira için 1 stanbul vilayeti celilesine tak· 

dim eclilmit olan 10 eylül 19jo tarih ve 
17955 numaralı müracaatın ihtiva eti.İği 

hukulı: bu kere batkasma devir ve yahut 
ferai oluıunası teklif edilınektr olmakla 
bu hususta fazla malümat edinmelı: iste
yen z""atm lstanbulda, Bahçekapıda Tat 
hanında 43-48 numaralı idarehaneye mü 
racaat eyleme1eri i.lin olunur. (2936) 

6665 

Devredilecek ihtira beratı 
•Saniyeli tapa» hakkındaki ihtira için 

iktisat Vekaleti sanayi müdürlüğün~en 

istihsal edilmit olan 27 eylül 1930 tarih 
ve 1706 numaralı ihtira beratmm ihtiva 
ettiği hukuk ba kere başkasına devir ve 
ferai edileceği teklif edilmekte olmakla 
bu hususta fazla malümat edinmek i&tİ· 

yen zevatın lstanbulda Bahçekapıda Taş 
hanında 43-48 numaralı idarehaneye mü
racaat eylemeleri ilan olunur. (2935) 

6664 

~~----E-V~K~A~F~M:.:.:.;;;:,O:D~IR~l~Y:ET~l::...;,IL=AN;.;;.;,;LA;;;.;.;R~l;.._ __ ~ı 
Kıymeti 

Mub mrnen~~i 

Lira 
200 

915 

385 

~] 

110 

203 

97 

233 

56 

K. 
00 

00 

00 

67 

00 

50 

38 

52 

00 

25 

Büyük Çarşıda eski yağlıkcılar yeni örücü· 
ler caddesinde 14(38 No. b dükkanın 1/8 
hissesi. 
Ortaköyde Uncu sokağında yeni 38 ili 44 No. 
lı kagir hane ve altında bir fırın ve bir dükka
nın 1/16 hissesi. 
Şeyh Mehmet geylani mahallesinde arpacı· 
lar caddesinde 34, 36 No. lı iki dükkin tarzın
da bila hava dükkinm 1/4 hissesi. 
Küçük Pazarda Hoca Hayrettin mahallesinde 
Ka:z:ancılar sokağında 8 No. lı ki.gir dükkinm 
1 1 2 hissesi. 
Küçük Pazarda Hoca Hayrettin mahallesinde 
Kazancılar sokağında 36 No. lı dükkanın 
3 15 hissesi. 
Kasımpaşada Camiikebir mahallesinde Deb
bağhane caddesinde 24, 26 No. lı fevkinde o· 
daları müştemil dükkinın 1/6 hissesi. 
Hocapaşa mahallesinde Muradiye caddesinde 
46 121 No. lı maa hava dükkanın 
129600 3110400 hissesi. 
Boğaziçinde Kandillide M~arlık sokağında 
tapu kaydı mucibince 11700 küsur metre ter-
biinde bulunan Taşlıbağ denmekle maruf hağ 
mahallinin 458(1440 hissesi. 
Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Kal
yoncu kulluğu caddesinde 29/37 No. lı gazi
nonun 30/840 hissesi. 
Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Sul
tan çeşmesi sokağında tamamı 129 ımetre ter-
biinde bir kıt'a arsanın 1/4 hissesi. 

Yukardaki emlak satılmak üzere dört hafta müddetle mü 
z<aycdeye çıkarılmıştır. İhalesi 27-10-934 cumartesi giinü 
saat on beste icra kılınacağmd an taliplerin pey akçeledle be
raber M.ıhlulat Kalemine müracaatları. (6086) 

Gureba hastanesi ameliyathane, bevliye ve göz ameliyat
haneleri i~in 934. senei ?1aliye.!si zarfında lüzumu olan 160 
kalem ~~ah t~~b1.~e alenı ıurett~. ~ünakaıaya. vazedilmiştir. 
T. evvel ın 3 uncu çarşamba gunu saat 14 de ıhalesi icra edi
~~ceğinden ~.alıp olanlann şer ~iti an!amak ve listeyi görmek 
uzere her P,"Un Levazım kalem ırıe ve ıhale günü de İdare En· 
cümenine müracaatları. (561 J) 

Istanbul Sıhhi Müeıseıeler Satın. 
a m Komisyonu Reisliğinden: 
Haydarpaşa Nümune Hastanesi için lüzumu olan 168 

B~e~ ~aryola Olbaptaki Şartname ve nümunesi veçhile ve 23 
ırıncı Teşrin 934 salı günü saat 14 de aleni münakasa su

retiyle ihale edilecektir. isteklilerin müracaatları. (6115) 
6684 

......._____ -------

İstanbul Ziraat Bankası Gayrimübadil
ler Emvali Satış Komisyonundan: 

Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi lliosesi f_.mi~ık Hisseye göre mu• 

No. ıı 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446 
1447 
1448 
1449 

Kuzguncuk Kuzgunl·uk 
Beyoğlu Kur~uluş 
Bebek Bebek 
Beyoğlu Yenişehir 
Bebek Bebek 
Uıküdar Yenimahalle 

" .. 
Beyoğlu Hüıeyinağa 

Icadiye 
Direkcibaşı ve bekçi 
Yenimahalle 
Kaya 
Yenimahalle 
Papaz 
Fıçıcı 
Eski valde çe~mesi yeni 
Taksim 

Kagir üç dükkin 
Ahşap hane .. .. 

,, 
" ve bahçe 

Ahşap hane 
Arsa metresi 33,60 

~~- ıu hammen kıymeti 

1 '2 138-140-142 1000 T. L. 
Tamamı G&-5 1660 .. 

3'4 58 eski ~ e yeni 306 .. 
1 ı2 

' 
131 328 .. 

217 12 eski 14 yeni 300 
" famamı 36 eski 42 yeni 1000 " 4 24 21 278 .. 

Tamamı 195 268 
" 

Uıküdar · Selami Ali Ef. Selamsız Kagirdükkin ve hane 1/4 201 280 
" Bebek Bebek Kilise Ahıap hane Tamamı 76 1638 " ,, ,, ,, Ahıap hane 1/2 59 177 

İhale bedelleri ile yüzde yedi buçuk p;!y akçeleri naklen veya gayrimübad il bonoııile ödenmek üzere yukanda evsafı y~- • 
lı gayrimenkullerin mülkiyetleri açık arttırma suretile ıatııa çıkarılmııtır. ihaleleri 13. 10. 93 4 cumartesi gÜnÜ saat on dört- ı, 
ten itibaren yapılacaktır. M:.i zayedeye gireceklerin mezkur güne kadar pey akçelerini yatırmaları ve daha fazla izahat al- ; 
mak isteyenlerin her giin G..--Jatada Gümrük sokağındaki eııki Kredi Liyone Bankası binasında müteşekkil satış komisyonu- · 
na müracaatları lazımdır. ' 

1450 
1451 
1452 

Belediye ruıumu ile bu &<:nt: vergisi ve sair masarif müşteriye ait olup şartname de bankamız kapısına aıılmııtır. (6011 )' 

lstanbul Ziraat Balllkası Gayrimübadil 
ler Emvali Satış Komisyonundan: 

Sıra 
No. !ıı 
1323 
1326 
1327 

Semti Mahallesi Sokağı Cin si Hiııeıi Emltk 
JSo. su 

Hiııeye ıöre mu .. 

hammen laymed 

Boğaziçi 
Kadıköy 
Boğaziçi 

Y enimaht'.lle 
Caferağa 
Yenimahalle 

Bakkal 
Orta 
Pazarbaşı ve Fıçıcı 
sokakları 

66 metre arsa 
Kagir hane 
Ahşap hane ve dükkan 

Tamamı 
1/2 
1 2 

5 
3 

124-1 E. 

100 T. L. 
2000 

900 
.. 
" 

İhale bedelleri ile yüzde yedi buçuk pey akçeleri nakten veya gayrimübad il bonoıile ödenmek Üzere açık arttırma ile mü
zayedeye çıkarılıp talipleri çılanadığından ve verilen bedel haddi layik görülme~iğinden _d~lavı ihaleleri bir hafta_ ı?nraya ~a
lik kılman yukarıda evsafı ya:ı: ılı gayrimenkullerden 1323 ve 1327 numaralılar a ıhale tc-.rıhı olan 18 - 9 - 934 tarıhinde yıne 
talip çılananuş ve 1326 num·.ralı mala da verilen bedel haddi layik görülmemiş olduğundan bun Jar bir ay müddetle pazarlıkla 
satışa konmuştur. 

' 

İhaleleri 18-10-934 perıembe giinünde saat on dörtten itibaren yapılacaktır. Talip olanların ve izahat almak İsteyenlerin 
b·.ı müddet zarfında Galatada Gümrük sokağında eski Kredi Liyone Bankası binasında müteşekkil ıatıı komisyonuna müra• ı 
caatları ve pey akçalarının dahi ihale gününden evvel yatırılarak makbuzunun ibrazı lazımdır. i 

Bu sene vergiııi ile Belediye resimleri vesair masraflar müşteriye ait olup şartname de banka binası kapısına asılmıştır. ( 5915): 

..... 

Istanbul Ziraat Bankası Gayrimübadil 
ler Emvali Sabş Komisyonundan: 

Sıra 
No. ıı 
1340 
1343 
1344 

Semti Mahallesi Sokağı C i n ı i Hissesi J:mliık Hisseye göre m"' 

Tevkii Cafer 
Hacı Ahmet 

Murat Molla tekkesi 
Bezci 
Papaı köprüıü ve Dere 

, 
Hane 
Arsa metresi 95 
Ahşap hane ve dükkin 

Tamamı 
1/4 
213 

l"o. su hammen kıymeti 

26 
41 

36-7 

. 1920 T. L. 
57 

1438 
.. 
" 

Fener 
Kaıımpaşa 

Beyoğlu 
Kamerhatun çıkmazı. 

1345 Beyoğlu ,, Nlargarit Kagir hane 26/180 20 2500 ,, 
1349 ,, ,, Şebek Kagir harap hane Tamamı 8 4920 ,, 
1350 

11 
Hüıeyinağa Valde çetmesi Taksim • Arsa metresi 85,50 ,, 131 3846 ,, 

1351 ,, Emincami llar " 178,45 ., 15 3570 ,, 
1356 ,, Hüıeyinağa Divarcı Ahşap hane 1/2 102 625 ,, 
1357 Tarabya Tarabya Oereiçi " 1 4 81-83 200 ,, 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller 27 .9.934 tarihindeki satışında müşteri bulunamadığından satışları ayni şart· 
larla bir hafta müddetle uzatu:nıştır. ihaleleri 4-10-934 Perşembe gÜnÜ saat on dörttedir. Şartname Bankamız kapısına '. 
asılmıştır. Tal iplerin Galat ad a Gümrük sokağında eski Kredi Liyone Bankaı;ı na müracaatları. laznndır. ( 6239) 1 

İ•tanbul asliye mahkemesi G. "ıncı hu· j 
kul< dairesinden: . 

Muotafa efendi vekili avukat Hamdi : 
bey tarafından ishak papıda saraçhane · 

ıokaimda 9 NO: lu hanede mukim Me· 

.._ NlŞANTAŞINDA 

ve NEHARi - KIZ ve 

FEVZİYE LİSESİ lele H. aleyhine açılan botanma davasına 

mütedair dan arzuhali mumaileyhanm ika' Ana, İlk, Orta ve Li•e kısımları vardır. 
metga!ıının meçhuliyeti hasebile telılii e- ~ •• < F eyzlye Mektepleri Cemiyetinin l idaresi altında maaevi bir şabsiyet olan mleueH memleketi· 
dilemediğinden 20 ırün müddetle ilanen i- mızın en. ~ski husuıi mektebidir. 
tebliiine karar venlmiı ve dava arzuhali Kayıt ıçın herR'Üll mektebe müracaat edilebilir ve isteyenlere mektep tarifnımell 
bir sureti mahkeme divanhanesine talik ' Telefoa: 44039 
kılınmıt olduğundan tarihi ilandan itiba-
ren yinni ırün zarfında cevap layihası ver 
meai lüzumu tebliğ makamına kaim ol • 
mak üzere ilan olunur. (3204) 

Asliye üçüncü Hukuk mahkemesin • 
den: 

Münevver Hannnın Şiılide o•man 
beyde rumeli caddesinde merhum celil 
paıa apartmanı sırasında 64 numaralı ha· 
nede mukim iken halen ikametgahı meç• 
hül bulunan kocası Muharrem efendi a
leyhine açbğı 934/701 numaraya mukay· 
yet bot""ma davası11ID tahkikab bil'ik • 
mal müçtemi hey'ete tevdi edilmit ve 
muhakeme günü olarak 22/ 10 1934 pa • 
zarteoi saat 14 tayin olunmuıtur. Yevmi 
mezkürda bizzat veya bilvekile gelmediği 
takdirde gıyaben muhakemeye devam o• 
Junacağı ilan olunur. (3206) 

lstanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğündenı 
fıtınbul mıntakası dahilinde kain olup 11lıiplerinin ikametgahı meçhul olaa binaların mevki •• 

•vsafile umumi bina tahririnde takdir edilen iradı gayrıaafileri •• •ergi milı:tarlan aıığıdı ğllsterilmiıtir, 
MezkQr iradı gayrı11filere yırııdan itibare• on beı ıınn zarfında "re1mt tatil gllnleri hariç,, itiraz 

olunabi.eceğl bina verııiıl nizamnameainln 29 uacu maddHİ dellletile hukuk uıul mu:ıakemıleri kıausu• 
nun 141 ve 142 ne! maddeleri mucibince ilin olunur. "6322,. 
Mahalleıi Sok•tı Kapı Cinai T•hmin olunan Niıbet Verıbl Salı.lbl 

No. Gayri ıafi V L 

Kuanisadi 
Niııncı 
Kuaııisadi 

" 

TllrkeU 
Mabeyinci yokuıu 
İsmail Sefa 
Cami 

Mimar Kemalettin Tevfik p•ı• çıkmazı 

63 
24 
3S 
13 

Aqapoda 
,. hane 

Klrir hane 

" " 
5 Ahfap ., 

L K. 
120 55 
144 00 
155 00 
155 00 

240 00 

12 
12 
12 
12 

12 

L K. 
S2 11 
82 13 
60 09 
60 09 

4 23 

Artia Ef. 
AU ata 
HDsniy• H. 
Buaryan 
Artia Ef. 
Zehra H. 

~afiyeti umumiye, iştihasızlık 
l' ~ kkuv':etsizlik hala tında bü-
~ f aı e ve {esiri görülen fatlı ar Mal u Kullanınız. -Her eczane~ 

de satalır. as 
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~" Buyuk sergiler.de 18 diploma 
48 madalya kazanmıştır. 

Böyle guzel di,ler yalnız 

RADYOLİN 
kullananların 

dişleridir. 

Dis tabipleri diyorki: 
' 

• 
- Oişlerin ve ağıııın sıhhati sabah 

·e akşam ıı:iinde 2 defa dişleri temizlemekle kabildir . ., 

Asipin Kenan 
Sizi soğuk algınlığından, nezleden a:rip!e!1, 
baş ve diş ağrılarından koruyacak en ıyı ılaç I 

- budur. ismine dikkat buyurulması-
6660 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

.,....- Çanakkale Jandarma mektepleri hastanesi ile Gelibolu 
\'e Bayramıç, birliklerinin senelik erzak ihtiyaçları meyanın
da Çanakkale Jandrama mektepleri S_atınalma Komisyonun 
ca yapılan münakasalarda mü sbet netıc:e almmamış olması 
hasebile münakasalarmm hiikümsüz addile yeniden müna
kasaya konulması icap eden sa de yağı, et ,ekmek, ve princin 
ve arpanın cins ve miktc.rlarile hangi gün ve saatta münaka
saları yapılacağı aşağıda gösterilmiştir. isteklilerin şeraiti 
öğrendikten sonra talip olacakları erzaka ait ilk teminatlari-

, le beraber ya Çanakkale'de Jandarma mektepleri Satmal
ma Komisyonuna veya Gedipaşa'daki Komisyonumuza mü
racaatları. ,(5952) 
Erzakm Miktarı Kapalı zarf tarihi Günü saatı 

cinsi Kilo 
Ekmek ) 1,198,000 ) 14 Birinci Teşrin 934 Pazar 10 
Un ), 1200 ) 14 
5ade yağı 27100 .. " Sığır eti 154700 ) ,, ,, 
) ".:oyun eti 9000 ) ;-ı 

.. .. 
" " 

" 
" 

14 
16 

Pirinç 48200 15 Birinciteşrin 934 Pazartesi 10 
Arpa 399500 ,, ,, ,, .. " 

15 
-~ ./ 6674 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

~ ~819 adet Kazan borusu: Kapalı zarfla rnünakasası : 4 Birin
ci Teşrin 934 Perşembe g ünü saat 14 de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı i çin yukarda cins ve miktarı ya
ırh bir kalem malzeme hizasında gösterilen gün ve saatte ka
palı zarfla münakasaya korun uştur. isteklilerin şartnamesi
ııü aörmek üzere her gÜn ve m ünakasaya girmek için de o gün 
ve t1aatte Kasımpaşada kain komisyona müracaatları. 

(5576) 6697 

İstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede İpotekli olup ehlivukuf tarafından tama

nuna (5575) lira kıymet takdir edilen Usküdarda Ahmet
çelebi mahallesinde Uzunyol sokağında eski 10 yeni 16 No. 
b maa bahçe ahşap hanenin tamamı açık arttırmaya vaze
dilmiş olduğundan 7-11-934 tarihine müsadif çarşamba gü
nü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması İcra edi
lecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhamminenin yüzde 
75 ni bulduğu taktirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Ak
si takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere art 
hrma 15 gün müddetle tecdit edilerek 22-11-934 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar keza daire
mizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli 
kıymeti muhamminenin yüzd ·::l 75 ni bulmadığı taktirde sa
tış 2280 No. lı kanun ahkamm'l tevfikan geri bırakılır. Satış 
peşindir arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti mu
hamminenin yüzde 7 ,5 nisbet inde pey akçası veya Milli bir 
Bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 
Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan İpotekli alacaklarda di
ğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı 
müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gÜn 
zarfında birlikte dairemize bi lnirmeleri lazımdır. Aksi tak
dirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar ınüterakim vergi, tenviriye, 
tanzifiyeden mütevellit Belediye rusurnu medyuna aittir. 
Daha fazla malfunat alm~k isteyenler 15-10-934 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak 
arttırma şartnamesi ile 934- 1998 No. lı dosyaya müracaat
la mezkur dosyada mevcut ve saiki görebilecekleri ilan olu
nur. (6324) 

1 DEVLET DEMTRYOLLARI iDARESi JLANLARI 1 
653 ton odunun kapalı zarfla münakasası Ankara' da ida

re binasında 20 - 10 - 934 Cumartesi günü saat 15 de yapıla
caktır. Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde üçer li-
raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (6254) 
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Sancı hissettiğinizde 
Kendinize bu suali sorunuz: 
Bir uzvunuz bir yere çarptığı ve

ya burkulduğu anda he:men sevki ta
bii ile o yeri uvmağa başlarsınız . Aca 
ba niçin böyle yaptığınızı biliyor mu .. 

sunuz? Bunun manasını pek az kim
aeler bilir. O yeri uvarken kanın te • 
hacümüne ve bu suretle sancılanan 
mahallin etrafına fazla hararet tev • 
Jidine sebep <ıluraunuz. Fakat, DAi
Mi bir tedavi temin için o yeri yalnız 
uvmak kifayet ebnez, hatta bir mayi 
ile bile kafi değil. Çünkü, tebahhur 
eder. Mayiler harareti temadi ettire· 
mezler. Ancak da.imi bir teıoir tahtın• 
da idame edilebilir. Allcock usulünü 
tatbik ediniz: Ağrıyan mahalle 
delikli bir Allcock yakısı ko)'unuz. ls
tirabınız hararet tesirile derhal aü • 
klın bulur. Allcock yakısı arzu ettiii:i· 
niz kadar zaman cilt üzerinde bulun
durabiljrsiniz. Hatti. İ§İnizden geri 
kalmağa bile lüzwn yoktur. Siz, işi
nizle me~gul iken Allcock yakısı da 
sizin için çalı~ır. Hararet tevlit etme
leri itibarile Allcock yakıları Bel ağ
rılan, romatizma, nevralji, adale &ert 
liği, böbrek aancılan ve soğuk algm • 
lığını teakin ve tedavi eder. Bütün ec
zanelerde 40 kuru§a satılır. 

MOHIM: Taklitlerinden aakınınak 
için Kartal ınarkalı ve kır:mızı daireli 
ALLCOCK yakılarmı muairren isteyi
niz. (2924) 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

IST AN BUL ACENT ALICJ 
Liman Han, Tclelon: 22925. 

İzmir ve Mersin 
SÜRAT YOLU 
ıNÔNO vapuru 4 

Teşrinievvel 

PERŞEMBE eünü ..... ti 11_ de 
Sirkeci rıhtımından kalkarak dogru 
lzmir, Antalya, Alanya, Anamur, 
Mersin ve Payasa gidecek, dönügte 
bunlara ilaveten Taıucu, Çanakkale· 
ve Geliboluya uğnyacaktır. 

Karabiga yolu 
? CUMARTESi ve ÇAR
ŞAMBA günleri saat 20 de Top
hane nhtnnından bir vapur kalkar. 
Gidi§ ve dönüıte mutat iskelelere 
uğrar. 

lzmit yolu 
CUMA, PAZAR, SALI, 
ÇARŞAMBA, günleri bir vapur 
saat 9 da Tophane rıhtımından kalkar. 

lmroz yolu 
Her PERŞEMBE ııünü Topha

ne rıhtımından saat 18 de bir va· 
pur l<alkar. Gidit ve dönüıte Gelibo· 
lu, Lapseki, Çanakkale iskelelerine 

uğrar. 

Osmanlı Bankasından: 
%5 faizli, 1334/1911! tarihli DAHiLi 

JSTIKRAZ tahvillerine ait olup vadesi 
1 Teırini5'>ni 1929 da hulul eden ve ay
nı tarihte tediyesine başlanan No. 24 lı 
kuponlardan ibraz edilmeyenlerin 1 Teş· 
riniaani 1934 tarihinde Türkiye Cumhu
riyeti Hükumeti lehine müruru zamana 
uğrayacağı, mezkur tahvilat hamillerinin 
malumu olmak üzere ilan olunur. 

Devredilecek ihtira beratı 
«Saniyeli tapa • iki tesirli tapa • " Lak. 

kında lbtira için lk:tisat V el<aleti oa.nayi 

müdürlüğünden i&tihaal edilıniı olan 27 

eylül 1930 tarih ve 1701 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukukun bu kere 
baıkasma devir veya ferağ olunacağı tek 
lif edilmekte olmakla bu !ıususta fazla 

mali'.lmat edinmek ir.tiyen zevatın latan· 
bulda Bahçekapıda Taıhanmda 43 - 48 
nwnaralı idarehaneye müracaat eylemele 
ri ilan olunur. (2934) 
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ZAYi. - 5 Teırinievvel 931 tarihin
de Galata ithalat gümrüğünde 13240 nü
meroJu beyanname ile muamelesini yap~ 
mış olduğum •aç le halann makpuzunu 
zayi ettim. Yenisini çikaracağun<lan eı· 
kisinin hükmü yokt c. Sirkecide Mühür· 
dar hanında 24 nüm' -oda 

l\ _ .ZMI (3202) 

j 

A vrupada diplomalarla Musaddak Rir:ncijıgi ve En 
Büyük Mükif atı ve Zafer Nişanını Kazanan 

Hasan Müstahzaratı 
Tıbbi Müstahzarat 

Jlasan Kuvvet Şurubu küçük 60 
100 
150 
30 

" 1: '" 
büyu""k 

" 
,, ,, 1 Kg. 

" 
Öksürük Pastilleri 

Kolonya ve Losyonlar 
90 derece halis limon çiçekleri kolonyasile 

yasemin, leylak, menekşe, nel"kis çiçeklerinden 
ve ruhnuvaz esanslarıdan ihzar edilmiştir. 
. Küçük cep tişesi 1/ 24 litre 25 

Cep tişesi 1/16 ,, 40 
Küçük 1/8 ıı 70 

Nefis Yağlar 
Kuvvet, Sıhhat, Nefaset ve Lezzet ifade eder. 

,Jiasan Zeytinyağı - 1/4 Kg. 40 

" " 1/ 2 " 50 
1 " 75 
2 " 125 

ti Kg. T enekeıile 450 

" ,. 
,, ,. 
" " ,, ,, 17 " 't 1050 

Jlasan Hüil dö Parafin 75 
,, ,, ,, Küçük şişe 50 

200 Hasan flStık özü yağı 
Hasan Fıstık özü yağı 
Hasan Hintyağı halis 

,, . ,, ,, 

ufak şişe 100 
25 Gr. 20 
ı;o " 25 

Hasan ko- Orta 1/ 4 ,, 130 Hasan Bademyağı Şiş, 30 

lonya va 

Losyonlan 

Düz büyük tişelerde ,, 150 
Büyük 1/ 2 1, 250 

1 
" Cam kapaklı şişeler 

,, ,, '' ,, ,, ~, 

1 )> 500 
1/8 " 130 
1/ 4 " 200 
1/ 2 " 300 

Hasan Levantaları 100 
Nesrin Kolonyası 1/ 8 litre 35 

" 
,, 1/ 4 ,, 60 

,, 
" 1/ 2' " 100 

,, ,, 1 " 200 
,, ,, Açık ,, ile 250 

,, Cam kapaklı şişeler 1/ 8 litre 80 
I• " ,, 

" " 
" 
" 

" 
" 

1/4 " 130 
1/ 2 " 200 

Kokulu Sabunlar 
Hasan tuvalet sabunları küçük 

büyu"k 
n '' " Hasan tuvalet sa.bunu 200 Gr, 
,, ,, ,, 140 ,, Lüks 

" " " 250 " 
Hasan Gliserin sabunu 

,, '' ,, 
Haaan Gliserin sabunu gül 
Ha.san Tıbbi Sabunlar 

10 
ıs 
25 
25 
35 
10 
ıs 
25 
20 

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

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" ,, 
" 
" 

Likid 
Yağsız Arjantiya 
:Yağsız bilyük 
Yağsız Likid 
:Yağsız Büyük 

Şampuan Saç Suyu 
ve Sabunları 

so 
20 
2S 
40 
30 
50 
50 
75 

Saçları uzatır, kepekleri ve mikroplarm izale 
edeıı ve yumuşak tutar, 
Hasan f&mpuanı 10 
Hasan saç suyu 25 
Hasan Trihofil saç suyu 125 

Tıraş Levazımatı 
Hıısan Trraş Sabunu 

,, ,, ,, Kreıni 
Haıtan Tırat bıçakları 10 adet 
Hasan Tırq bıçakları 1 adet 

25 
30 
45 
s 

Çiçek, Gülsuyu ve yağları 
Hasan çiçek suyu ,. 1/4 Litre 40 

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

Hasan Gülsuyu 1 ,, 1/4 ., 40 

" " " 1/2 11 50 
tt '' ,, 1 ,, 60 

Hasan Gülyağı halis aaf S Gramlrk 300 

" " " " 10 " 550 
" .. " 1 " 75 

Hasan Neroli Esansı 1 ,, 75 

" " " 5 " 300 ,, ,, ,, 10 Qj() 
" Hasan Nane Ruhu 

Hasan Melisa Ruhu 

Diş Müstahzaratı 

50 
so 

Dişleri inc.i gibi yapan ve diş etlerine ebedi 
hayat verıen ve kaııamasını meneden ve dit ağrı
sını dakikasında durduran, ditlerin sürümesine 
mani olan: 
Hasan Diş Macunu Dantos 20 

,, ,, Suyu 30 
ı ,, ,, ,, Orta 60 
1 ,, ,, ,, Büyük 100 
! Gayet sağlam ve sert ve sıhhi dit fırçaları. 

,, ,, acı " 40 
Hasan Balıkyağı 1/4 Kg. 40 

,, 
" 1/2 " 60 

" 
,, 2 " 100 

" " 2 " 175 

Haşeratı ve Fareleri Öldüren 
Fayda Haaa11 1/ 4 Litre 30 

" " 1/ 2 " 50 •. 
" " 1 80 
" " 6 " 400 
,, ,, Büyük ambalajda safi kilosu 70 
., Pompa · 100 

" " " ... il 60 
Far Hasan Fare Zehir Macun 25 

,, ,, ,, ,, Buğday 25 
,, ,, ,, ,, Büyükleri 40 

Hasan fare zehirleııi ikisi bir arada 40 

Glüten Mamulatı 
Şeker hastalığına ve zayıflamağa mahsus 

olup şeker hastalıklarında son etibba kongresinin 
k111bul eylediği formül üzere tertip edilmit çok 
dakik ve ayarlıdır. Lezzeti güzel ve çok tazedir. 
Hasan Glüten ekmeği 35 

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

Hasan Diyabetik Çikolatası 25 
,, ,, ,, Kg. 450 
,, ,, Şekeri SO Gr. 40 

" " " 100 " 70 
" " " 250 " 150 •• 

Ozlü Hububat unları 
Çocuklara ebedi bir hayat ve sıhhatbahş ve 

en nefis mahallebi tatlı, çoı1ba ve pürlerin imaline 
yardım eden : 
Hasan Pirinç özü unu 250 Gr. , 25 

, Buğday özü ni~astası ,, 25 
,, irmik özü unu ,, 25 
,, Patates özü unu ,, (Ararot) 25 
,, Arpa ,, ,, ,, 25 
,, Türlü ,, ,, 25 
,, Mercimek ,, ,, 25 
,, Bezelye ,, ,, 25 
,, B. mısır ,, ,, (Kornflavur) 25 
,, Kestane ,, ,, ,, 25 
,, Fasulye ,, ,, ,, 25 
,, Nohut ,, ,, ,. 25 
,, Çavdar ,, ,, ,, 25 
,, Yulaf özlü unu 250 gr. 35 

" " " " 500 " 60 
Hasan özlü unları diğer envaı 500 gr. 40 
Hasan Brekfast bisküvitleri 30 

,, ,, kilosu 250 

Pudra ve Sürmeler 
Hasan Çocuk pudrıası teneke kutu 25 

,, ,, ,, Paıket 10 
,, Talk pudrası 500 gram kutu 40 
,, Sürmesi sürmedenlik 25 
,, Sürme lüks sürmendenlikle büyük 40 

Mühtelif Müstahzarat 
Monasti - Nezle P.anzehir sigara1ı 50 

1-Jasan Granto Perzervatif 6 adet kutu 50 
,, ,, ,, 6 ipekli 75 
,, maimukattarı o 4istile 1 kg.şişesile 25 

" " " " 2 kg. " 40 
Hasan Setliç tozları 30 
Hasan Gazoz tozu şekerli 50 

,, ,, büyük sişe 4 misli sekerli 100 
Hasan Karbonatı 100 gram· · 10 

" " 250 " 20 
" " ,,500 " 35 

Hasan Demirhindi hulasası 40 
,, ,, ,, Orta 60 
,, >~ ,, Büyük 100 

Mülkiye Mektebi Müdürlüğünden: 1 
Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonu Reisliğinden: 7 Birinci Teşrin 934 pazar günü sabahleyin saat sekizde 
seçme imtihanına başlanacağından namzet efendilerin o 
gün ve o saatte behemehal mektepte bulunmaları lüzumu ilan 
olunur. ,(6320) 

ı. 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından: 
iki sene terfi edemediklerinden dolayı kayıtları silinmiş 

bulunan talebeden kayıtlarını yenilemek isteyenlerin bu hu
sustaki yeni talimatname hükmünü öğrenmek ve hareketleri
ni ona uydurmak üzere, yazılma müddetinin nihayeti olan 
15 Birinci Teşrin 934 tarihine kadar Fakülteye bizzat mürac 

aat etmeleri lüzumu ilan olunur. (6323) 

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. 

Cins ve mıktarları yukarda yazılı iki kalem eşya hizala
rında yazılı gÜn ve saatte açık eksiltme ile alınacağından 
şartnamesini almak isteyenlerin her gün ve eksiltmeye gir -
ceklerin de o gün ve saatte Ka sımpaşada kain Komisyona mü
racaatları. (6274) 

Umumi Neşriyatı ve Yazı it leri Mıidürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 


