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Günün sıuasası 
Bugün Cenevre' de neler görüşülecek? 

1 Milletler Cemiyeti konseyinin 1 febbüslerine kartı cephe birliği ya 
fevkalade içtimaı bugün Cenevre- pacakları gibi, diğer taraftan da 
Cle toplanıyor. Türkiye Hariciye Yugoslavya tabii olarak küçük iti-
bakanı Rüştü Aras Beyin de işti • lafın ve Balkan misakı devletleri-
rak edeceği bu içtimada Avrupa- nin yardımına mazhar olacakbr. 
ııın en tehlikeli meselesi olan Sar • Yugoslavya tarafından takip e-
ifi müzakere edilecektir. Milletler dilen harici siyaset daima diğer iki 
Cemiyeti konseyi bunun müzake - küçük itilaf devletinin muvafaka • 
resi için toplanmakla beraber, Yu- tine iktiran eder. Balkan misakı 
goslavya tarafından ileri sürüle • devletleri ile küçük itilaf arasında 
cek olan başka bir ehemmiyetli me bu noktadaki yakınlık ta Yugos • 
M!leyi de müzakere edeceği anla • lav Kralının cenaze merasimi sı • 
tılmaktadır. ralarmda Belgratta llefredilen bir 

Paris ve Belgrattan bildirildiği- tebliğ ile anlaşılmıştır. 
ııe göre, Yugoslavya hükumeti, Fransanrn bu fİkiyet karşısın • 
Kral Alekaandrın katli meaelesini da azacık mütkül vaziyette kala • 
Milletler Cemiyetine intikal etti- cağı tahmin edilebilir. Çünkü 
riyor. Binaenaleyh kapanını~ telik Fransa bir taraftan Yugoslavya 
ki edilen bu facia tekrar dünya ef- ve küçük itilafı gücendirmek iste-
kıirmı itgal edecektir. ~ mez. Diğer taraftan da bu aralık 

Yugoslavya, katil hadisesinden ltaJya ile anl~ak siyaseti takip 
dolayı, bazı komşu memleketleri etmektedir. Dollfuss'un katlinden 
mesul tutmaktadır. Bu memleket- sonra ltalya sıyasasının takip et-
lerin, Yugoslavyadan kaçan tet - tiği yolu Fransa pek ziyade beğen 
hit unsurlarına hudutlarını açtık- mektedir. ltalya ile bir anlaftnalUD 
!arı, bunların iltica ettikleri mem· ille şartı ltalya ile Yugoslavya ara-
leketlerde tefkilat yaparak çalıt • sında bir anla.tına temin ebnek nok 
tıkları, hatta baz,an iltica ettikleri tasında olduğuna inanan Fransa, 
memleketin hükfunetlerinden yar- vaziyetin böyle bir felkil alma.sın -
dmı gördükleri ve auikasdi tertip dan memnun değildir. Çünkü Yu-
ettikleri iddia edilmektedir. Yugos goslavya ile ltaJya arasında.ki mü-
lavya bu vaziyetin, Milletler Cemi- nasebetleri gerginleştireceğinden 
yeti miaa.kının on birinci maddesi- dolayısile bir Fransız • ltalyan an-
nin çerçevesi içine girdiğine kani- l&fmasının tahakkukuna mıini ola-
.!ir. On birinci maddenin hülıisası bilecektir. Meğer ki Fransa Yugos 
tudur: lavyadan vazgeçsin ki bunu da ya-

"Ulualar arasındaki iyi münase- pa.mıyacağı atilcardır. 

betleri boz~ ~likesinde hıra - Bu noktada Fnınsanın Yugoslav 
kan her vazıyeti aza devletlerden ik" . 
h b

. · · etin" '-- ahut ya f ayetıne yardandan kaçına _ er ın cemıy ..... naey vey . • . 
asambleaine bildinnek hakkmr ha mamasına dıger hır sebep te fU -
izdir." dur ki cinayet Fransız toprağın -

Bu maddeye dayanarak Miltet- da irtikap edilmit ve bunda Fran-
ler Cemiyeti konseyine fİlcayet et- sız hüklımetinin de ihmali görül-
mekle Yugoslavya, Kral Aleksan- ınüttür. Şimdi Yugoslav hülcUme-
dr'm ölümile neticelenen hadise - ti bu cinayetin faillerini meydana 
nin uluslar arası münasebetlerini çıkarmak için admı attığı bir sıra-
bozacak mahiyette olduğunu iddia da Fransa eski dostuna yardnn • 
etmektedir. dan kaçınamaz. 

Yugoslavya notasının metni he- F 
nüz bilinmiyor. Belki bu metin an- ransa için dütünülecek bir 

nokta da şudur ki Almanya, son 
cak Milletler Cemiyetine tiki.yet zamanlarda Yugoslavyayı Fransa-
yapıldık.tan sonra nqredilecektir. d k 
F-'--• y ı bu "-• ti an oparıp almak için ciddi te -- ugos avyanın fli<ilye e bbü başlıca Macaristanı istihdaf ettiği fe .. sler yapmaktadır. Kralın ö-
aarihtir. Esasen Macaristandaki lümüne sebep olan şartlar Berlin 
Hırvat mültecilerinin faaliyetle • tarafından istismar ediliyor. Al-

manya Yugoılavyaya mühim iıktı
rinden Yugoslavya Marsilya aui -
kasdinden evvel de tikayetçi .idi sadi menfaatler vadediyor ve bu 

noktada Almanyanm Fransadan 
Ve bu 

'
ika" yet Milletler Cemiyetı" dah a iyi bir vaziyette olduğu in -

konseyine aktettirilmitti. Yugos • kar edilemez. 
lavya gazetelerinin yazdrklarına 
göre, memleketten kaçan bazı Hır- Bunun iç;nd;r ki bugünkü kon -
vatlar, Macar hükumetinin de tas- sey içtimaıncla Yugoslav tiki.yeti 
vihile Yugoslavya hükUıneti aley - müzakere edildiği zaman Fransa-
hine bir takım hareketler tertip et- 11;ın ihtiyatla hareket etmesi gerek-
mektedirler. Belgrattaki Vreme tır. • • gazeteai son günlerde çıkan sayıla
rının birinde Macar Batvekili M. 
Gömböt'e bir sürü sualler sormak
tadır ki bu suallerden Hırvat mül
tecilerinin Macar hükfunetinin ma 
liimab içinde tetkilat yaptrl<lan, 
kendilerine silah verildiği, batta 
Macar zabitleri tarafınd- talim 
edildiği manası çıkmaktadır. 

Yunan iktisat nazırı Ma
liyeye geçiyor mu? 
ATINA, 20 (Milliyet) - Hükümet 

taraftan g~zetelerin yazchlclarrna gö
re, Batvdtil lkbsat nazın Mösyö Pes
muıoğluna Maliye nezaretini teklif ey
lemiıtir. 

Mösyö P.esmazoğlu kabul edip et. 
medifini bugün bildireceğini aöyl& 
mittir. Mösyö Pesmazoğlu Maliye ne
zaretini kaıbul ettiği takdirde iktisat 
nezareti ne eski Dalıiliye Dll2lr1 ~ 
yö Y anopulos getirilecektir. 

At;nadaki h\ kumet car
besi teşebbüsü 

ATINA, 20 (Milliyet) - Son dar
bei biikiunet müteşebbislerinden kay

~'." z~ ile arkadaştan tabliye 
edilmişlerdir. Muhakemeleri serbeıot 
yapılacalotır. 

HARiCi HABERLER 
Amerikalıların Londra gö 
rüşmelerinden ümidi yok 

• • ••••••• 
Japonlar bir kruvazör denize indirdiler 

bir de tayyare gemisi yapıyorlar 
NEVYORK, 20. A.A. - Amerika Biri za.keratıo akamete uğramasmdan değilse 

leşik törüleri, silahsızlanmada gene bir de bu akametin mesuliyetinden kaçın-
anlaşmadan bütün umutlarıru kestiği i- mak istedikleri aşikardır. Halta lngiliz-
çin silah getiren ve çıkaran bütün fab- lerin diplomasi yolu ile yaptıkları ça-
rikacılann işlerini kontrol edecek bir lışmalann bir neticeye varıp varmıya-
proje yapılmasını öteki uluslara söyle- cağı da ıorulmağa değer. Ama-ikan ma-
miştir . hafili Japonların tekliflerinde fedakarlık 

Amerika diı bakımı M. Hul demittir yapacakları hususunda betbindirler. ln-
ki : "Silah ahı verifinin uluslar arası gilizler pek yakın bir gerginliğin önü-
kootrolu için Amerikanın çizdiği pro- ne geçmek, sonra teknik bir uzlaşma 
je bugün Cenevrede toplanacak olan si- formülü bu:mak hususunda son bir te-
lihsulanma konferansı bürosuna v::ile- şebbüstc bulunacaklardır. Müzakerele-
cektir .M. Muısolini'nin Amerikan pro- rin bir inkitaa uğramam~~• kayguna-
jesini soğuk kaqıladığına dair M. Vil- caklarJır. Müzakerelerin b:r inkitaa uğ-
son'dan hiç: bir rapor alrnamı§trr. raınat11:21ıı kaygusu herkesten ziyade 

J 
. b kendi&:inde bulunan M. Mac Donald'a 

aponya 'fi ozacak düşmektedir. 
LO~D~, ~.A.A. - lnl!iliz dit ba- Japonlar iki yeni gemi 

kanı Sir Simon tle Japon elçisi M. Mat- l 
sudeira deniz işinin 'Siyasal görünüşleri- yapıyor ar . 
ni konuşmuşlardır. YOKOSUKA, 20. A.A. - Japon ım-

lng"li kaynak! da - 1 d""° peratoru, nazırlar ve 20.00() den fazla 
1 z arın soy en ıgme ki"'' 8 500 ton! k "Suzu a kruvaz··ru·· .. J ...... v . ~~•~ t u y " o -gore apon torusu aşmgton aı=LŞma- ·· d · · d' ·ı · · ·n.ı ha 

h · "d .. • nun enıze 10 ın ınesı merasırnı e -
11oı angı çag a bozacagmı karar.aştır- zır bul lard B .. b' ta 
mı1l'ır. Ancak bunu sonradan bildire- .. u.nmuş baır. I ugun tr yyare 
d<tı" gemısı ınıasma ş anmııtır. 

c r. S k .. .. od l 1 ... uzuya ruvazoru, en s0ın m e n-
M. Mac Donald ugraşıyor giliz kruvazörlerinden iki defa daha 

LONDRA, 20.A.A. - lnıııilizlerle Ja- kuvvetlidir. Altı pusluk 15 topu azami 
ponlar arasmda derin ihtilaflar mevcut 90.000 beygir kuvvetinde dört 'türbini 
olduğuJMl far:zetmek boıtur, fakat Japon vardır. Ve sürati 33 m!I tahmin edilmek· 
heyetini teşkil eden diplomatlann mü- tedir. 

Toplantılar 

Küçük anlaşma 
Törüleri 

Beli'rat törüsünün rgöster
diği büyük soğuk 

kan!ı 'ı}ı değerledilcr 
CENEVRE, 20. A.A. - Küçük an. 

laşma törüleri dıı bakanlanrun dünkü 
top'antılan 16 ya kadar sürmÜ•tÜr. Bu 
toplantıdan sonra hiç J,ir teblii veril
memişse de Romen ve Çekoslovak dış " 
bakanlan Bel,at törüıünün gösterdiği 
büyük soğuk kanlılığı değerleroe4<tedir
ler ve Yu!!o•lavyarun Cenevrede ist.~ 
diklerini elde edeceklerine inanları o!
duğunu söylemişlerdir. 

Yunanistanda 

Kurşuna dizilen nazırlar 
için kilise yapılacak 
ATINA, 20 (Milliyet) - Dün 

Ba,vekilin riyaseti altında Mösyö Mak
ıimos ve Mösyö Pesmazoğlu müte
kait cenerallerden iki kİ'fİ ile

0 

;ki ga
zeteciden mürekkep olaı'ak teşddriil e
den bir kcmioyon, Yunanistarun Ana
dolu mağlübiyeti üzerine iktidar mev
kiine gelen ihtilal bükÜmeti t.ırahn
dan kurı ... a di.Z'ihneK ıur<>tile i.danı e
dilen loal taraftarı altı nazına kurşu
na dizildikleri Gudi mevk.tinde bir k,i. 
lıse yapılmasına karar vermi1:.ir. 

--o--

Sissiz Lon ::!ra 
LONDAA, 20 (A.A.) - Londrada 

gtd:, gelişe en~el ola:ı :sisin ge:ıe be-
lirmes.i Üzerine bir l .-viçre1i mi.iheDdi .. 
•jn ıil.İ cla ;.atmak için bulduğu ü~:ra .. 
viyolcli makine etrafında ye..,~·den kıo.. 
nuJa1mağa başıl&n:ruştcr. 

Mühendis yedi sekiz m.uine ile 
Lor>dra si•ioin yenil.>bileoegini .öyle. 
niştir. 

LONDRA, 20 (A.A.) - Dünkün
den az o~malda beraıber, Londra ik 1 n
gikerenin şimalinde kaha bir ııôs taba-
1.Mı vardır. 

Orta Avrupa 

Roma da 
Yeni görüşıneler 
İtalya· Avusturya Başve

killeri Balkan 
müvazeneıini def. ör üt tü'er 

ROMA, 20. A.A. - Mussolioi - Şut
nig görü~melerinin .ikinci'i çok samimi 
bir hava içinde geçmiıtir. Bu konl!J
malarda fevkalade bir şey olmanuı ve 
Avrupa meıe1eleriyle Ba.kan muvaze
nesi tetkik edilmittir. 
Neşredilen rcısmi tebliğde deniliyor ki: 

" Mu•solini .. Şuşnig mülikatı iki mem4 

leket arasındaki sıkı anlaşmayr teyit et
mittir .Bu mülakat esnasmda, iktisa
di bünyesi tarsin edilen ve ll'alyarun 
ve Macariıtanın müzaheret.İne nail olan 
Avusturyanın Tuna hav.ı::aaında mütera .. 
fik ktıvvetler arasında muvazene temin 
etmek vaz;fesine t"krar başlamasına im
kan verecek şartlar tetkik olunmuftur. 
Keza bu mülakatlarda tripartit anlaş
malann bu üç memlekete inbiN.r ettiril
mesinin mevzuu bahsolmadığını teyit ey .. 
lemit ve Italyan • Avasturya kültür mü
nasebet:erinin inkifafı lüzumunu göster .. 
mittir." 

İtal)"a ö:lünç para alıyor 
ROMA, 20 (AA.) - Daily Tele

graııO muhabirinden: 
ltalya hükfuneti, 200 milyon liralık 

yüzde 4 faizli ve 9 sene vadeli ikrami
yeli bir istikraz yapacaktır. ikramiye
lerin m;J.:tan her sene için 5 milyon 
lirettir. 

Atina suikastı 
Muhakemeye cumartesi 
günü Pirede başlanıyor 

ATINA, 20 (Milliyet) - Dün har
biye nazırı ceneral Kondilisin riyase
tinde toplanan bir komi91on önümüz .. 
deki cuma.rteıi ırfurü Pirede yapıla
cak olan Venizeloc sui:k•ti muhake
mesinde ta!kınlıklara meydan verihne
mesi için alınması lazun gelen tedhir
leri almağa karar vennittir. 

- • .. "'t •• ~ • • •' 

D~-
Kazanç temyiz komisyonu reisliği 

ANKARA, 20 (Telefonla) - Ziraat Bankaı ı idare meclisi azalığı
na •eçilen eski mebuslardan Cemal Beyden açılan bir numaralı kazanç 
temyiz komisyonu reisliğine iki numaralı kazanç temyiz. komisyonu 
reisi Hamit Bey tayin edilmiştir. 

Silahları 
ölmesine 

bırakma kon/ eransını n 
meydan verilmigecek 

CENEVRE, 20. A.A. - Silahlan bırakma konferan&ı bürosu top
lantısının •onunda M. Henderson, Röyter ajansı muhabirine beyanatta 
b~lunarak bu toplantının şimdiye kadar yapılmış toplantıların en iyile
rınden biri olduğunu söylemiştir. M. Henderson, demiştir ki : Kon· 
feransın ölmesine meydan vermiyeceğiz. Silahları bırakmaya ait bir 
mukavelename hazrrlayacağız u" daimi bir komisyon kuracağız. 

Silahları bırakma hak
kında Amerikan projesi 
Amcrikalı!ar silah ticareti meselesinin 

yoluna konulmasını isteyorlar 
CENEVRE, 20 (A.A.) - Aıneri- 1 

ka mümessili M. Wilson, beyanatta bu
lun11rak A:rr erika hükiimetin;n Cenev • 
rede timdiye kadar •İlah imaline ve 
ticaretine müteal'lıik olarak görülmüş o
lan işlere hususi bir ehenuniyet ver
ırn:kte olduğunu söylemiıt;ir. 

Amerikan heyeti, bu husus hakkın
da evveke ~ olan ınuluıve
lenamımin ll!ollddelerini birer birer izah 
etnıit olduğu ııibi daimi bir •ilahlan 
bmııkma komisyonu kunılmasuıa dair o
lan maddO:eri de tı;ııtlbik ve tavzih eyle
m'ıtir. 

Bu kmnicyoınm kuruhnasmdan mak
$al aynca bir pnfagma meydana getir
mektir, bu anlaf<D& bül'çe ına,.,..f]anna 
ımiite ilk bir faslı da ihtiva edecektıir. 

Amerika hükümeci, M. Wilsonun 
SÖylediğme göre, pek az ye.nillcler gös
teren bir metin baz?;;"lamıştır. 

'Bv. metin, M. Bousquin'in raporu 
ile lrouıisy-un siliıh imal ve ticareti 
bddnndeki t.,.,.,:ı tari.hJ.i raporwıdan 
ve 192!; tarilıli si!M tK.eti antl-
ıından ve Ingiliz projesinin baz• lu
unıdan ndan mülhem bulunmakta<ID'. 

Bütün bu ımıhtelif metinlerin, si
lahlan bırakma hakkında gen..! bir 
mukavelename yapılmasını beklemek
sizin aynca bir antlaşma tan:Uım edile-

Eskişehirden giden Ho!an· 
dalı tayyareciler 

ATINA, 20 ( Miltiyet) - Holla.ıı· 
dalı tayyareci dün öğleden bi
raz sonra Tatoi tayyare istasyonuna 
imnift.ir. Bu ....ıı Aımteııdama hare
ket etmi~tir. 

Meksikadan çıkarılan 
papazlar 

ŞIKAGO, 20 (A.A.) - M'dııailaıı
dan 300 papazla birlikte çıkardan Mek
ılko piskoposu Leopold buraya gel
iııiı ve ydonda Meiıısikada komünist 
idaresinin batına geçeceğini söylen>İf • 
tir. 

Büyük bir uçak 
NEVYORK, 20 (A.A.) - "Va

nameril< Airvays,, Kalifunıiya ile Ç!n 

arasında bir hava yolu açmak İÇn bü
yük bir deniz uçağı yaptırmaktadır. 

Bu yol Havay Ye Filipin adalarm
dan geçece4cıtir. Y aıpılmakta olan de
niz uçağı 32 yoku alacak ve hiç dut"
madan 3000 mil gidecel.tir. 

bilmeoi için, ancak bazı tali lasmda.-
rmda .ı.;o.;_,,..,.. ·--.................. yapıum~hr. 

M. Wilton, Amerikan proıes
ana bır!t.armı ıu suretle anlalmrfttt: 

Bu proje, bımai eali;ba imalatı ile 
devletin esli.ha imaliılmı ve bu siım
f.,n ilınıcat ve itıhalatını ııetir yolu i
le t.oMnile aydurlatmayı ~d.,f et
melııtedir. 

Bundan batka · Amerl<an pn1jesl, 
ıililı imal ve ticareti meoelesinin ,.... 
•aı yavaı yoluna looyulmaomı İltiyaa 
bir ıııistem de ileri ııünnekteılir. Bu ... 
temin bilha91a ~ için iıııı>al edilin ol• 
te olduğu açııktan açıp anlaşılan N.. 
la.blar hakkındaki abkimı, ıiddedidir, 

Arnerül<a hükıimet>nin f"ııkrince, Iİ • 
liiıhlan bırakma dmmi komisyonu, eslıl• 
ha imal ve ticareti ve bütıçeler mubte
v'İyatııvn neşri meoeleleri ile mefl'll 
olacak asıl mües-.lir. 

Bütıün bu maelekıre ait tmlUm.ıt. 
tek bir vesika haline g~ vn 
ta.dilk edilmek üzere aldbdar devr. 
fere biMirileeektir. 

M. Wilton, netke olar*, böyle lıir 
vesikanın kabulü keyfiyetinin silalıl .. 
n btrakmırya müteall~ l!"Rei bir _... 
kavelenamenin kal>ulünü kolaylaıttr· 
racağıru aöylemiftir. 

İngiliz kralı 
Kamarada 

-
Dünya aulhünden endişeli 

olduğunu ıaklamadı 
LONDRA, 20.A.A. - lnııiJtere tcr. 

lı, bugiin parlamentoııun yeııi ceisesiai 
açmı,tır. Nutkunda, Kral ezcümle do
miştir ki ı 

·~ - Dünya ıulhunun idaneıi mete" 
lesi, hükıimetime çok ciddi endiıel ... 
vennekten geri kalmamaktadır. Hükıl

metim milletler cemiyetinin otoritesi.nİll 
genişlemesini, <riyasetinin en esaslı ~ 
tasr olarak devam ettirecektir. Hiikü
metim, ıilahlan bır..ım. konferan11 ınr 
aaiainin muayyen netlceler alınmasmll 
daha müsait bir politika bava11 içind9 
tekrar başlanmıuını ciddi bir ıurettn 
ümit etmektedir. Bu arada aynca görii
tülebilecek meseleler hMduııda ulu.W 
arası bir anlaıma elde edilmeai için çr 
lııılacaktır. 

Bundan sonra Kral, Hindistan ı..
nu eoaaiainin tadili projeli baklanda eÖ' 
sö:rlemit ve demiıtir ki : 

Yugoslavya gazeteleri tarafın • 
<lan IOn günler içinde yapılan bu 
neşriyata Macar matbuatı mukabil 
birçok isnatlarla cevap vermekte -
dir. Macarların iddialarına göre, 
son haftalar içinde birçok Macar 
tebaaaı sürü ile Yugoslavyadan dı
farl atılmaktadır. Yugoslav hüku
meti, pasaportsuz ~ ecnebileri 
memleket dıfarJ$IDA çıkardığını 
ve bunlar arasında bazı Macarla -
rm da bulunduğunu kabul etmekle 
beraber, bunun, Macar gazeteleri
nin iddia ettiği mikyuta olduğu -
noı ve yalnız Macarları i,ştihdaf et
tiğini inkar etmektedir. 

Yugoslavlann fika7etleri yalnız 
Macari tana münhasır kalmıyor. 
Avusturya ve ltalyada da birçok 
Hırvat mültecileri vardn-. Hatta 
bunlardan bazılarının Marsilya su 
ikasdi ile ala.kalan olduğu sabit ol
m~ ve tevkif te edilmitlerdir. 
Mesela ftaJyada Paveliç ile Kava
ternik vardır ki bunların her ikisi 
de lt-,,lya hükumeti tarafından tev 
kif edibıiştir. Fakat Yugoslavya -
ya iade edilmiyorlar. Sonra Avuı
turyada mevkuf olan Perçeviç var
dn-. Macari.standa da akıbeti ne 
olduğu pek maliim olmıyan Ser • 
:vozzi vardır. Bunlar, YugOl!lavya 
aleyhinddci hareketlerini asla giz 
leIMmit komitecilerdir. 

,------------------------------------------------------------------------~) l ECNEBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ 
" Ulu•lar arası ticaretinin 6om bdl 

ile tekrar başlamuua müsait olmıyııııl' 
unıurlar mevcut olmasına rağmen, sr 
lecek sene de logiltere'ain dün19 bl-
kımnaımda ön ayak olmaıoa mm.ıA
eden itimat ve teşebbüs fikrinin ~ 
ebneaini görmek en büyülı: ümidimdiı'• 

Avuaturya ve Macaristan Bat• 
vekillerinin Romaya yaptıkları 1& 

yahatlerin hedefi timdi daha iyı 
anlatılmağa ~lam~. Yugoslav 
yanm tilcayetine kartı takip ede -
cıekleri siyasette bu devletler bir 
ahenk temin etmek istemi,Ierd.ir. 

7.aten llo.ına protokolile bu devletler 
böyle vaziyetlerde biribirile isti -
farede bulwımağı kabul etmekte
dir. 

Bir taraftan ltalya, Macaristan 
wı Avuaurya, Yugoalavyarun te -

Mı.ırlılar ve Şark 
musikisi 

Son gelen telırrallara göre, Ga.ı:r 
Muatafa Kemal, Büyük Millet Mecıiai 
n0. b_irinci toplantmnda, Türk musi -
kısının en önde ve en çabuk göz ö -
niinde bulundurulması lazım geldıği· 
ni bildirmiıtir. Ca;z;inin musiki hakkın 
da aldıijı bu tetbir, Türkiye için a•rİ
leıme bokımınclan uygun bir harkd • 
tir. Gazi Ha:z;retleri; Türkiyenin fark
tan teuarüs ettiği eski tidet ve anane
ler:n Türkiyeyi geri bırakacağı ve Av 
rupa devletleri ile yanyana ılerileme
•İne môni olacağr fikrindedir ve bu 
adetler muhalauı edildiği takd;rcfe 
Türk."yenin inkıraza mahküm olacaiı 
zannındadır_ 

Gazi Mu.tala Kemal, tanzim e:tj • 
ğı program• adım adım tatbık etmek
tedir. Gazi Mu.ıafa Kemal on bir yıl 
:zarfında Türkiyeyi yeniden değİftİr • 
mittir. Gazi Mıutafa Kemal on /,ef yıl 
dan beri düşündüğü yenilikleri ı;e de 
iifmeleri birdenbire TUrk nıillctıne 
yaptırmamıflır. 

Gazi, bütün bu yenilikleri ıeJricen 
tatbik ettirmif ve her sene bir veya iki 
ua.tı yenilik ihda• rlnıekte bvlunn•Uf 
tur. Bu suretle Türkiyede vikude g~tı
dlen esa.slr yenilikler yirmiden faL/a
':"· 8ugÜnkü Türk, eski Türklen çok 
•arklıdır. Bu günkü Türk şap~a giyi
~ or, sokaklarda, mekteplerde kadın • 

lar ile yanyana bulunuyor. Lalın harf
/erile :ya~p okuyor. Din meselesi de 
Türkiyede devin i§lerinden ayrılmı~
trr .. Şimdi buııünkü Türk ıark mcınle
ketleri fQrkmnın ,.erine, garp ~arhı • 
larını ve garp musikini dinleyecektir. 
Ga;ı;i, fQrk musiküinin ortadan kaldı
nlmıcuına ue yerine garp musikisinın 
konulma::una delalet ettiği için gayet 
değer Ü bir harekette bu/unmuıtur. De 
cliğimiz gibi ıark musikisi; Mısrr ıar
kısı olsun, Ermeni ıarkısı ol•un, Türk 
ıarkuı ol.un hakikat halde Bizaru mu
sikiaidir. Bu musiki Şarki Roma impe
ralorluiundan alınnuf ve Mı•ıra, Su .. 
riyeye, lraka, Ermeniatana, Arabista
na ve Trablus garbe yayılınıtıır. Muır 
ıarkıları Biuıns dini farkısıdır. Bu far 
kılar halihazırda Mısırda kıpti kilue
lerincle okımmaktadır. Bu kiliae far • 
kıları, Bi=nsların bundan bin dört yüz 
yıl evvel okuduğu ıarkılardır. Ve bu -
gün bütün kiliae binaları da Bi%alla 
mimarisini andırmaktadır. 

Muaiki, bir millet için iter/ettiril -
mesi ve yükselttirilmesi ger-ek olan bir 
şeydir. Ve bwıu yapmayan bir millet 
inkıraza mahhümdur. Musiki Avrupa 
memleketlerinde çok terakki etmiftir. 
Buna mukabil ıark milletlerini Biuın
sın ataletini andrran ıarlnlar kapla - , 
mqhr. Bugün Türki,.e veya Muırda bu 
lunan ıark konserı>atuvannın lağviyle 
yerine bir garp konservatuvan konul 
ma.nnı birkaç defa Utedik. Bu ıurelle 

gevfek, ağlatan ve ruhuh :z;ailleten 
fQF'k<larımuı kaldrnnaija muvaffak o 
labileceğiz. Fakat yüksek bir düfiin· 
ce ile ya:z;clrğımı:z; bu §eyler Mmrda 
menfi bir surette karıılanmıfhr. lıte 
bugün, şark milletleri arasında bir 
millet, keneli musikiıtini ıJe ıarkrlannı 
kalclırmııtır. Niçin biz de hakikati söy 
/emekten çekiniyoruz? Niçin Muır mil 
leti b:ı eski ve hazin ıaı·kıları ortadan 
kal~'ırarak ve yer:ne gençlerimizin ve 
kı~larrnuzın ruhlarına ıecaal ve sebat 
duygubrı aJ•layan garp musikiaini koy 
masın? ( Elbelağ) 

Bitlerin mutemedi 
Da'/y Herald gazel sinin diploma

si muhabirinin öğrendiğine göre, Hit
ler kendisinin mutemet Ribbentrop'u 
lngiliz hükümf!!tİne Almanyanın Q§a • 
ğrya kaydedilen tasavvurlannr bildir· 
nıek üzere memuriyeti mahsuıa ile 
Lonclraya göndermiftir. 1 - Bütün 
milletlerin teslihatlannın tahdidini ve 
Almanyaya 1932 senesinde vadedilen 
hukuki mÜ•avatı tahakkuk ettirmeğe 
muvaffakryet elvermediğint!.en dolayı 
Al.manya kendisini Versaille• muahe
deıinin beıinci faslının ihtiva ettiği a.s 
keri tahtidata tabi adcl..tmediğini ilan 

. edecektir. 2 - Almanya diğer millet-
lerle tam bir hukuki müsavat elde et
tikten aonra Milletler Cem;yetine ve 
•ilahsız/anma konleraruına tekrar ıri 
recektir. 3 - Eğer Fransa yukarıda-

ki madclekre muva/Qkat ederse o tak 
clirde Almanya, Fransanın çok büyük 
ehemmiyet verdiii fark paktına ken· 
disinin de girmesi huıusunu teemmül 
ve tetkik edecektir. Rıbbentrop, bu ta 
savuurların lngiliz hükiımetince sem• 
pati ile karşılandığınr. görürse, o va
kit Pame giderek bu huaus/ar hakkın 
da Franaız hük~ti ile de gi:z;li mü
zakerelere girişilecektir. Daily Herald 
muhabiri bu habere Qfağrclaki müta • 
lealan da iltiue ediyor: 

Almanlar Versay muahedesinin 
kendilerini diğer milletlerin dahi si • 
ltihaızlanacakları hakkında verilen va 
it üzerine ıtiltihsızlanmağa aevkettiğini 
daima iddia etmiılerdir. Versay mua
hedesinin tesühat hakkındaki hüküm 
lerini mahluz tutmak ve ayni .zaman
da umumi silahsız/anma hakkında mü 
zakereye ıririşmek mümkün olduğunu 
geçen üç sene ispat. et'?:'iftir. Huku~i 
müsavat hakkındalu munakaıalar •• • 
laluızlanma konlerannrn akim bırak • 
nuJlır. Binaenaleyh Versay muahede 
sinin va:z;ettiği tahdidat, ahlaki esa.s • · 
/arım kaybetmif ve umumi silahsız • 
lanmağ• meneylemiı olduğundan mua 
hedenin bu husustaki hükümlerini 
gayri mevcut İmİf gibi saymak Al -
manyanın hem hakkı ve hem ele vau
fesidir. Almanya artrk kendisini bu tah 
clidata tabi tutmadığı cihetle, Ribben
trop belki bu kayıtların kuvvet ve me 
riyetten re.men iskalı laLCm ırelcliğini 

Ticareti bahriye vaziyeti enmıeli lıit 
surette nazarı clikkafe çarpmakı..dır. 

Yük vapurlornruzın ciddi vaziyıııcl 
yakında tetkik edilecek ve parlamentoı. 
sanayiio bu ıubesône muvakkat bir y.r 
dun yapabilmek için tedbirler a1.-jn 
davet edilecekti!'. 

Melburn - Avusturya yo
lunda bir f l\cİa 

MELBURN, 20 (A.A.) - v...-· 
tah körfezindeki kumluğa düıen bil' 
tayyare iskemlesi, 19 ilk tetrinde, tfO" 
harttan Melburna uçan tayyarelerd~ 
birinin denıze dü~tüğÜ ve için ..... 
9 .. yolcu ile lki pilotun boğul duİJarll" 
gostennektedir. 

ele bildirecektir. Daily Herald'a gör#,• 
Ribbetrop'un evvelemirde lngiliz hfl' 
kümeti nezdinde Sondaj yapacaiıJ~ 
ve Alman tekl:finin mahiyeti ele bat' 
lardır. lngilterenin hudutta mü.saııtıl 
meseleainclen Alman noktai nazar•';:. 
taııvip ettiği malumdur. Bununla ~ • 
ber Vera~y muah.edeı.'nin askeri h~.J 
kümleriyle kendiaini artık mukaY:r~, 
tutmadığı hakkında Almanyanın b• 
taraflı beyanatını Lorıclranın tası! P r 
dip etmeyeceiii f;phel:clir. 
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ELE ŞEH i R HABERLERİ 
Ocak yıkanlar! 

Türlü türlü ocak yıkılır ve c~. • 
1st içinde görülen g"rç~k ( tr_aıedı) 
ler arasında "n acıklıaı ıuph<!sız (o -
CWiı yıkılma) dır. 

Bu ocak yıkımının da türliUii var. 
E.kid.,n saray "•piyonlan bir ad~ · 
lıolta olur ocağını yıkarlardı. Şundı 
ıı.ni ve daha acıklı bir ocak yıkılma.<• ' 

ôKONOMI 

Palamut rekoltesi 
45 bin ton 

BELEDJYEDE 

Emlak 
Müdürlüğü 

-.Örüyoruz. Dinleyin ve hele hanım - Bu yıl mahsulü daha fazla 
ları aiz dinl.,yinl .. ibdaı edilen müdürlük 

faaliyete geçti Hayat piyaaaırında birkaç yıldır tu fiatla 11ahhyor 
Pemi§ diıili erkekli bir takım adam-
ı..,. var ki; bunların i§i evli çiftlere Yeni yılm palamut rekoltesi 45 
Dıusallat olmaktır. lıidiyor:runuz: bin ton olarak tahmin edibn4tir. Bu 

d . b k l uı lalan yılm palamutlan, top" lama ve kuruma Yirmi sene ır ev ar o m 
1'anım ve filan bey •.. iki de ~o~ca , mevsiminde yağmur yağmadığı için 
focuklan var. Yirmi ııene geç"!dıkten geçen yıldan daha verimli olmu§tur. 
lonra günün birinde bey ya b~ ~ay • Yurda çok para getiren hu maddenin 
ila, ya bir birifte bir hanım g'!ru!"~· bitimi 1929 da 38 bin tan iken her yıl 

" 
•- Ik c:ı bır biraz dana artıru§tır. anı •ıcakfal. Tanıffyort.UT. ın . 

Belediyede yeni ilıdaa edilen em -
lak müdürlüğü faaliyete geçmiJtir. 
Bu müdürlük, belediyenin ne kadar 
malı, mülkü vana bun.lan birer birer 
gözden geçirecek, vaziyetleri haklını 
da bir i&tatiatik yapacaktır. Beledil">
ye ve huaıısi ida,..,,.e ait bUıalarm ek- , 
aileleri, gedikleri tamamlanacaktır. 

)ferde bir daha biribirine rasfgeliYf!r- : Bu yrlm palanıutlan, İç piyuala -
!cır. Doatluk bağlan birm:. daha -ır • rımı.zda yüzde 10 - ı5 artık fiyatla aa 
la llyor .... Ufüncii defa bır ptUtac!4a tılmaktaclır. Oirendiğimize göre, Al - . 

al tik -.. ve ltalya memleketimizden dol-lrÖrüfülüyor. Aradan h ay .r1eç .- mi.k 

Elli s&nelik bekçi 
Beyazıt yangın kulesinden 50 aene- , 

dir bekçilik yapan baı ağa Şükrü Ef. 
Ye, ikramiye tertibinden 30 lira nıaq 
verilmesi belediyece karar)Aftırılnut
br. 

k I nkl (allı ırun · darda palamut alacaklardır. len aonra bu doatlu N! enn -
c1te> dedikberi artık herkesin afıktan Sadeyağ fiatları 
D•rg' a bildig-i bir ıey oluyor ... Toplan- ı 
-. kod l Son gÜn)erde sade yağ fiya.tların
hlarda klôs'k dedi u m~~zu aı:ı · "!" 1 da bir yükselme ıörülmü,ıtür. Bu yük 
ra..ın 1 oiriyor ile günün bırınde ıfilı-

.. aeLne, Kara ve civanndan yağ gelme-
Yorsunuz: Y4indendir. Söylenildiğine göre bu 

- Filôn Bey kannnı bofQyormuf. Fa fiyat artımı daha bir müddet devam 
lan hanımla e11lenecekmİf. Zaten he- edecektir. 
nı.n hemen berabfl!r )'Qllyorlardı .. : • 

Bunun ter.sine olanı da 11ar ••• Fılan 
Ha ıı:n bir çayda, bir bal'?"a bekôr • 
!ardan lalan beye .-tgelıyor. T atı'fl• 
Yorlar ... Hanım evli ve kocasile bera
ber, Kocası •al adam. Bekôr dostwıu 
ı.ansına takdim ediyor ..• Uz.atnnya -
lırn: Demincek söylediğim ,ekilde ~~ 
do,tluk a;ılıyor ... Sonunda hanım soz 
lrelişi 17 .enelik evini barkını bırakıp 
b•ı.ôr .,rkekle evlenmeye kalkıyor ..• 

Diyeceksini:ıı; ki: 
- Kanwı buna müsait değildir •.. 
Doğru lôl ! Lôkin biri ötekini i.ste -

rniyen bir çiftin bir arada oturması 

bir cehennemdir ••. Bu Ç"fİt çarpılnrıf 
Ocakların mazlum tara/lan ne kadar 
dayansa günün birinde (iUôllaJı) diyip 
artık ayağının bağını çözdürmeyi böy
ı. cehennemde yaf011K1Ya tercih eder. 
H<i!,im de öncelfl!ri İfİ dü~ltmeye fU• 
"1.,.. BOfaTamıyacaiını anlayınca, ve
l'İr bof<U1ma kararını, gefer gider ••• 
8a1ka türlü yapılamaz. Çünkü adalet 
ıilemi rahatnz etmek için d<!ğil, 
dii2en vermek ifin kurultnıf§ bir 
rtıakinedir. Sonra ne olur? •. Ne ola • ' 
•al,! O çarpılan ocakl.ar yıkılır ... Ço
tuk/ar kimsesi.z ve boynu bükük ka
ı... ... Evini barkını bir baı dönmesine 
Feda eden erkek veya kadın 
belki bir mücld.,t •evdanın ilk 
.,caklığı içinde )'<rr<Jnın acısını 
duymaz;, B<!ride yıktığı oca -
iının anka:ıı;ı altında kalmıı ae11gİ par
ralonnın sı:ıı;ılannı hiuetmez. Lôkin 
riin geçer, wlar durulw, gözler iıleri 
eakisi gibi gö~ye ve kala olanı bite
rıi eski.si gibi düıünme;ı.oe ve tartmaya 
baılaraa yapılan irin yüreğe çöken a
.,,., tadılan birkaç yudum Hvda fer -
betile giderilemez ... 
Hanımlar ve beyler/ Ne bir küraü 

feyhi, ne bir Protestan papazıyım... 
Sö:ıı;ferim, hfl!rgiin gözümüzün önünde 
alııp giden hayat rrmağının çağlaytf• 
lar.ndan ile ağlayıılarından alınmıftır. 
&ilen bilir ki; dediklerim birer 11er • 
~ı. (trajedi) clir. Bu trajedilerin baf 
l'o/iinü almaktan fekininiz. Yanmakta 
01an "•ki bir ocak, ne olursa olsun o
'-tın enkazı üzrrine kurulacak yeni 
Lir mercimek lınnından çok daha mu 
lıQddestir. 

FELEK 
'--~~~~---<~~~~~~~ 

~ıhtım ş;rketi umumi 
heyeti bugün toplanıyor 
.. IUhtun şirketi umumi heyeti bu-

tii~ fevkalade olarak bir toplantı ya
~i\taok lır. 
L ~ra,.ız tiyatroaund'.' y~r~ _olan 
""tunkü toplantıda, ıirl<ebn hiikume
~ devri .iti bir karara bağlanacıık
~. 
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Aydın tütunu 
AYDIN, (MiHiyeıt) - Aydm in

bisarlar baımüdürlüğü mmtakası.nda
lı:i tütün ekiı &abasını yaz-yorum. Bu 
-.e merkez Aydında 367,286, Çinede 
2,043,827, Kuşadası G,568,189, Söke 
2,818,870, Selçuk 314,372,. Denizlide 
1,187,682, Çalda 2,880, lspartada 
772,357, Egirdirde 70,S2G metre mü
rabbıu toprağa tütün ek.ilmittir. 1 stiiı -
sal olunan tii'tün mktan da §udur: 

Mnez Ayaında 19,795, Çinede 
116,480, Kt.....ıa..ındı> 437,978, Söke
de 189,949, Sclç~ta 17,118, Denizlide 
125,146, Ça\da 381, lspantıada 68,253, 
ve Eğirclirde de 4,650 kilo wtün alın
mıttır. 

Başmüdürlük mıll'lal<asmın bazı y .... 
)erinde tütün ııabıı baılamı§'br. inhi
sar idaresi bu aht satıtlarda nazım n>

lü oynamakta ve ekicinin ürününün 
değerile ıatılmasmı teıuin etmqtir. 

Kuıadaoı ve Sökede iıi»sar idaresi. 
84, Geri, Glen ve di Amerikan kınnpan
yalan da 80 kuruıtan ııatın almıılar
clır. 

Çinede Geri kumpanyası 70 ı.un..
tan tütün ürününün salın almağa baı
laonıttır. idare de burada piyasaya çık
mak üze..edir. 

Geri kumpanyası merlrez Aydın tü
tünlerine 50 - 65 kun.ı vermİ§llle de 
doim<iler bunu az gönnüıJ.,.. ürünleri
ni vennemi,lerdir. &§miidüriiik çev -
resinde halka yerlerde heniiz alı§ aatıı 
yoktur. 

inhisar idaresinin Evrensel Tim< 
tütününün dıı pazariarclaki eoki ~ 
tekrar elde etmesi ~ gösterdiği ..ıa,. 

ka ve yardım tiitiin ekicilerini çıok oo
vindinnitlıir. Mıntaıkanuz tütünleri bu 
_.., az olmakla berab... kalite itibıni
Je çoık yüksektir. 

Alaturkacılar 

Garp musikisini ö§'ren
mek yollarını arıyacaklar 

Jlk Türk operalarının oynamnaaı -
na hazırlanmak için htanbula gelen 
Münir Hayri Bey buradaki işlerini bi
tirerek evvelki ak~ Ankaraya dön
müş.tü. Karmen operasında oynamak 
üzere ~ilen amatör artiatlere, Kar -
men türkçeye adapte edilrukten acın -
ra, herkeain kendine ait olan parçaaı 
gönderilecek ve ondan Mınra çalqıl
mağa haılanacaktır. 

BugÜn saat ikide alahırka aaz ça 
lanlar idare merkezlerinde toplana
rk, alafranga öğrenmek yollarını ara 
yacaklardıır. 

Berberler 
Ne istiyorlar? 

Berberlerden bir grup 
reislerinin 

sözlerini beğenmiyorlar 
Bed>erl... Cemiyeti reUi ve berber

ler mektebi müdürü Mustafa Beyin 
berberlik itleri haldanda söyleclilderiııi 
yaunıtbk. 

Dün matbaamıza ~!..-den ba • 
zoılan gel.,.ek Mwotafa Beyin sözılerine 

kar§ı ıliyecaderini bildirdiler. 

Bunlar diyorlar ki: "Ecnebi tebaa
ııından olduğundan dolayı mel<tepten 
çıkanlnu§ olan JUi Halm buradadır. 

Evl ... e giderek gizli gi:di betbeıl.ik yap
maktadır. 

Şimdi mektepte muallimlik edenle
rin de nereden diplomaları varclD', bil
miyoruz. 

Her imfıhan:ı girene dipkıma veri
liyor. Kadm baberlliğine bakılmıyor. 

Altı aylık ondülasyon da kolay öğretil
mez. Bunun için de bir çcı&.: kadınla -
rnruzm dçlan yakılıp duruyor. 

Bunları düşiinerek çığırından ç1k -
~ o!an berbe.lik işine bir düzen ver
mek iı.U:yon.12.,, 

BakırköyUnde terkos 
Ba.kırköyüniin m meııeleıı.i bu ilk:ba 

hanla bİlmİ§ olacakıtır. ilkbaharda bu 
noktaya da ter.kos myu veribilecektir. 
Şimdiye kadar 800 abone yazıhmttır. 
Burada auyun metre mikihı 22,5 ku -
nqtan verilecektir. ilerde aboneler 
çoğalınca, fiyat ta indirilecektir. 

Telefon şirketinin hesapları 
Telefon ıirketirıin hesaplan üze -

rinde tetkikat yapan beyet, iıini bir 
haftaya kadar bitirecektir. Uç aydan 
beri süren bu tetkikatta, tirketin he -
sapları, muamelatı iyiden iyiye göz -
den geçirilmiı, tesisab ve maaraflan 
teabit edilmi§tir. Hazırlanacak rapor, 
gelecek hafta içeı-Wnde Nafıa Veka. 
!etine gönderilecektir. 

Eıo~trik saatleri ayarlanıyor 
Olçü ve ayar nizamname&i gözönüıı 

de tutular.ak evlerde ve miieaseaeler ... 
de bulu.nan elektrik saa.tlerinin ayar -
lanmaama baılarulnııtlrr. Şimdiye ka -
dar, t'rketin tamir için abonelerin.in 
saatleri kontrolden geçiniyordu. 01-
çüler ve ayar ba§'hlüfettifliği, abone -
lerde bulunan saatler için de kontrol 
heyetleri t~kil etmif, bu heyeti..- ite 
hatlamıtlardır. Semt semt dolaııla • 
rak aaa.Uerden gözden geçirilecek, a
yarlanacak, damgalan vurulaca.lr.tır. 

Odun, lömor hemen fırladı -
Havaların iki gündür yağışlı g~e

aıi üzerine odun ve kömür fiatı bir
denbire yiikselmi~tiı-. 

iki gün evveline gelinceye kadar 
230 lruruıa satılmakta olan odun dün 
250, hatta bir sok yerlerde 280 kuru
§8 kadar satılmııbr. 

Toptan olarak 3 kuruta aatılmMı:
ta olan kömürler de mahallelerde 
5 - 6 kuruşa kadar aatıbnağa haılan
""ltrr. 

ViLAYETTE 

Nüfus yazımı 
Nümerotajların nasıl 

yapılacağı 
kaymakamlıklara bildirildi 

935 yılında, yurdım her yerinde, 
yapılacak nüfus yazunı için ilk çalıt
malara bat'atım1flır. Bu İİ§n na&ıl ya
pılacağı, vilayetten kayınak.anılıklara 
bildir:Jmiıtir. ilk iş olarak evlere, ar
salara ve bunun gibi yerlere nwnara
lar konacak, ookaklara adlar ta.kıla • 
caktır. Bu, numarataj iti 935 yılı mart 
ayı &Onunda bitıiril.nıiı olacaktır. Me -
murlar, köy muhtarları bu iJlerde öz
lü çalı§acaklardır. Kuaur yapanlar, 
iyi çalıımıyanlar ceza göreceklerdir. 

Ekim l olunda gidiyor 
Son yağan yağmurlar köylülerin yii 

zünü çok güldünnüttür. Vilayet Zira
at müdürlüğüne gelen raporlara göre 
ekim çok yolunda gitmektedir. 

Gümüş paralar 
Dağıhlmaıoı için Anka
radan buyruk bekleniyor 

Yeni ba11lmakta olan gümüı para
lar boyuna biriktirihnelıtedir. 

Henüz ne bankaya, ne de para ve
ren ve bozan yerlere para dağıtftma:nut. 
bu İt İçin Ankaraclan da bir buyruk 
ıebnemiıtir. 

Paraların ne gün, naıl çıkanlacağı 
belli değildir. Para basılan yerden pa
raların ne gün çıkacağının )>İliımıediği 
söy'lenmi§tir. 

Ocak kongreleri 
Ocak kongreleri devam etmekte

dir. Cumhuriyet Hal< Fıri<ası Alem
dar nahiıyesine bağlı Akbryık - o
c:ağrnm kongresi evvelki gece Divanyo
lundaki ocaklar ınedı:ezinde )'9'>ılmıı
tır. 

Kongreyi ocak idare heyetinden 
Y akup Bey açnufbr. Birinci riyasete 
Cumhuriyet Halk Fırkaaı vilayet mer
kezi ba§katibi Kazan Bey, ikinci riya
sete doktor F uırt Ha.nit, ve kiıtiplide
re de Turhan, Sebnan Beyler seçilmit
l-1is-. 

Konıgrede bir senelik mesai rapo
ru okunmuı, ve kabul edilmöflir. Kon
grede bir çok dildder yıııpılmıt ve t ... 
bit edilmiıtir. 

Tasnif neticesinde yeni heyeti ida
reye Sadık, Y akup, Ali Rrza, Halda, 
Abdullah ve Vahdi BeyJ.er sesilıınôtler
dir. Nahiyeye miimes&il olarak Kazım 
ve Sadık Beyler intihap edilmitla-· 
dir. -

MAARiFTE 

Üniversite 
Rasathanesi 

Temelatma merasimi 
bu sabah yapılacak 

Univers:te babçeainde yeniden ya
pılacak rasathane binasının temelat -
ma merıuimi bu sabah yapılacaktır. 
T emelatınada Üniversite rektörü, de
kanlar, profesörler ve daha birçok 
kim..,Jer bulunacaklardır. 24 lkincıitet 
rinde de nebatat, hayvanat .....titül&
rile, Gurebada yeni yapılacak pavyonun 
miinak•a.ası yapılacaktır. 

Sanat muallimleri 
Kültür bakanlıiı, orta. ve ilk mek

teplerdeki resim, musiki, eliti, jiınnaa 
tıik muallimlerinin tamamen ihtisa.a sa 
bibi olmalarını kararlqtırmıl§rr. Bu -
nun çin de aenehaım.da, Usküdarda, 
Beyoğlunda ve Iatanbul mıntakasm -
da o'mak Üzere üç ku,,., açdacalrtrr .• 
Bu dersJeri veren muallimler bu kurs
lara devam ederek birer ehliyetname 
alacaklardır. lhtisaJ& sahibi olmayan 
muall:mler bu der&leri veremiyeoek -
!erdir. 

Haydırpaşa lisesi muallim 
kadrosu 

Haydarpaıa liaesi nnıallim kadro
aundaki noluanlan Maarif Vekaleti 
doldurmuş, bu mektebe yeniden üç 
muallim tayin edilıni§tir. 

Tc:mir edilsn ilkms~t:pler 
Şimdiye kadar tamirat dolayıaile 

açılamryan bir kı.sım ilk mektepler 
cumartesi günü deralere hqlayacak • 
lardrr. 

Edirneye gidecek Üniver
site lale besi 

Edirnenin kurtulu§ bayrıun.ında bu 
lunmak Üzere Edirneye gidecek Uni • 
ver&ite talebeleri cwnartesi günü §eh
rimizden hareket edecekler, pazarte
si günü döneceklerdir. 

Paris Üniversitesi rektörü 
bugon gidiyor 

Şhriınizde mi&afir bulunan Paria 
Univeraiteai rektörü Profesör Şarletti 
bugiin Romanya vapuriJe Romanyaya 
gidecektir. Profesör bütün Balkan 
memleketlerini dol'4B-calr., sahra, tek
rar memleketimize gelecektir. Profe -
aör bu ıeferki gelitinde Ankarayı da 
ziyaret edecektir • 

Mü hen 1is mektebi için 
getirilecek mütehassıslar 
Mülıendia mektebi için getirilınesi 

takarrür eden müteha.asn profesör ... 
\mı ;Jcisi gelerek ite bqlamqlar -

-· Yakında, elektromekanik tubeai 
için de bir ınütehaa.sıa gelecektir. Mek 
tebin diğer tubeleri için bilgilerinden 
ve tecrubelerindeıı istifade eıcliın-.i 
kararla§tınlan mütehassıslar iki aya 
kadar memleketimize gelmiı olacak
lardır. Bunların adedi sekiz kaclar • 
dır. 

Otomobilli ıeyyahlar 
Çdr.oslovakyalı Mösyö Joseıılı Lıb

radruk ve Yugoslavyalı Mösyö Boris 
Mazarawki oıtomoıbille bütirı dünyayı 
dolaşmak üzere seyahate çılmuılar ve 
lstanbula gelmqlerdir. 

Seyyahlar buradan Ankaraya gide
cdcler, oradan yollarına devam ede
ceklerdir. 

INHJSARLARDA 

Afyon fabrikası 
-o-

Makinaların şehrimizden 
tedariki düşünülüyor 
Ankarada kurulacak afyon fabrik._ 

11 için uyuıturucu maddeler inhisarı 
idaresi hazırlıklara batlamıfbr. 

Ankara fa.brikaaına lazım olan ma
kinelerin, ıebrimizde evvelce kapatılan 
afyon labrikalanndan tedarik edilip e
dilemiyeceği araflırılmaktadır. 

Bunun İçin inhisar iclaresinden bir 
heyet,•Eyüpte ve Kuzırunculrta kapalı 
bulunan fabrikalarda teııkirat yapmak. 
ı.dır. 

Bu makineı ... ~ti geıu., kıy
met biçilecek ve alınarak Ankaraya 
gönderilecektir. lıe ywamaclığı tak
dirde, yeniden tesisat kımılacaktır. 

1 Küçük haberler 1 
* Sıhhiye Vekaleti müat"§an Hü -

.aamettin Bey dün latanbula gelmiftir. 
• Vefat eden Papalık Hariciye na

zın Kardinal Gaaparinin istirahati ru
hu için yarrn §eihrimizdeki Katolikler 
tarafından Pangaltıda Saint Esprit ki· 
lisesinde bir ayin yapılacaktır. 

• Romanya ceneral konsolosu Mös
yö Cretzu ve refikası dün aabah mezu
nen Bükret yolu ile F ransaya ııitmit • 
!erdir. Gelinceye ıkaclar viskomül ~ 
yö Ghica konsolos:luk iJlerine baka
caktır. 

• Fransanın Karadenize gitmekte 
olan Melrong ia.mincleki petrol gemİıli 
evvelki gün Tulondan limımnnıza ıel
miftir. Gemi •İs yüzünden evvelki gÜn 
yoluna devama imkan bulamarnrt ve 
ancak dün ak§'llll Karadeni:ze hareket 
etmiftir. 

POLJSTE 

Otomobil 
Devrildi 

İçindekilerden iki kişi 
hafifçe yaralandı 

Beıik~ mezbahaya gitmek üze
re kasap Hüsnü, llnan, Recep, Nami, 
Kamil efenclilerin binmiı oldu4dan 1888 
nmnaralı şoför Mehmet efendinin ;.ı._ 
resindeki otomobil H iirriyet:iebecliye 
tepesinde devrilmiş, Hüsnü efendi lan
ı- camla elinden ve Ihsan efendi de 
batından yara!aıwmılardır. 

Kavga 
Feneri>a~ gazinocu Yorııi iJe 

ortağı Miço efendiler oyun oynarlar 
ken kavga çııkannıılar ve birbirlerini 
dövmüılerdir. 

Tramvaydan atlarken 
Aksarayda cıturan Meiımt'!t eleneli 

Galatada Voyvoda caddesinde 82 nu
maralı tramvayc!an at.lariı:en yere düte
rek muhtelif yeıderinden yaralanmı§, 
hutaııeye kalclırılmrfbr. 

Kaçak şarap ve tülUn 
Tekirdağı Gaziköyünde oturan 

Mustafa, Bilal ve · 1m ... efendilerin ev
lennde m,..afaza memurları tarafın -
dan anrfbnna yapılmııtır. 

40 kilo kaçak ıarap, 10 kilo kadar 
da luyrlmrJ kaçak tütün buluıımut -
tur. 

MAHKEMELERDE 

Çocuğu ezen şoför 
Galatada otomobili ile Şarlo adlı bir 

çocuğu çiğneyerek öldüren Bujart e
fendinin durvpnası dün üçüncü cezada 
bitiri imiştir. 

Bujert efeoclinin suç:lu olduğu an
laıılmıı , kendisine bir sene ceza ke
AJmittiı-. 

Eli pıçaklı kadın 
Dün Sultanalımeıt sulh hakimliğin

de Feride hanımla Mehmet adlı iki 
kitinin duruıaı•ası yap~ftır. 

Feıide hanım bir etin kapısı ~ 
nünde saıi>oJ olanak Mdımet elendi -
ye bıçak çekmd<ıten ""'l?ludur. 

Feri de hanım suçunu üzerine aJ. 

mamıı: 

- Söyleneni... doğnı ele~, de-

mİ§l~a §ahit getira.ı-i için baı
ka güne hıralalmıp. 

Etıbba odasında kitap 
sergısı 

Etılıl>a od:ııomda bir kiınunuaanicle 
kitap seı,ıisi açılacaktır. Sergi on bet 
gün açıık J<abcal<br. Sergiye ait ki
tapları toplamak .için 10 k:iPden mü
reld<ep bir bey et ayrrlmıJtır • 

Kitap aergisinde tababete ait fen
ni, ikrıi eoerl ... Je aleıtJer t~ edilecd<
Cir. Tefhir edilecek kitaplar arıuında 
ecnebi liıomılarla yazılmq kiıtaplar ela 
bulunacaktır. 

Şoforler intihabı ~ -· 
O:mobilcil... ve toförler demegı 

idare adamlarının seçimi, Emaf ce • 
miyetleri mürakıpleıi tarafından ka • 
bul ecllimit ve kat'il.,.mittir. Dün ge
ce yeni .idare heyeti aaat sekizde c&
miyetin merkezinde topla~a.k ";'"ala
rmdan bir reis intihap etmıtl.erdir. 

SPOR 

Cuma maçları 
Iatanbul futbol heyetinden: 23-11-1934 

cuma günü yapılacak resmi lig maçları. 
Talmim sabumcla: saha komiseri Mus
lih Bey, Galatasaray - Beykoz B. T. saat 
11 hakem lsmail Rıfkı Bey, Topkapı -
Anadolu I. T. saat 12,45 hakem izzet 
Muhiddin Bey, Galatluaray - Beykoz 
I. T. ıaat 14,30 hakem Basri Bey, Yan 
hakemleri: Ekrem v~at Beyler. 

Beıiktaı (Şeref) aahasmda: oaha k<>
miseri Kemal Bey. Betik laf - Süleymıı. 
niye Genç T. aaat 10 hakem Bahaddin 
Bey, Beıiktaı - Süleyınaniye B. T. aaat 
11,15 hakem Mehmet Salim B. Eyüp • 
Kasımpaşa 1. T. saat 13 lıakem Adnan B. 
Bet<J<taı - Süleymaniye 1, T. saat 14,45 
hakem Sadi Bey, Yan hakemleri : Ba
haddin ve Zarif Beyler. 

Fener bahçe sahasında : aaba komise
ri Nuri Bey, A - Büyük sahada : Vefa
l'ltanbulspor B. T. saat 10 hakem Nuri 
B. Hilal - Beylerbeyi l. T. saat 11,45 
hakem Saiın Turııut ey, Vefa - lstanbul
spor l. T. saat 14,45 hakem Snphi Bey, 
Yan hakemleri: izzet Aoaf ve Hikmet 
Beyler. 

B - Küçük sahada : Vefa - lstanbul~ 
spor Genç T, aaat 12 hakem izzet A
saf Bey. 

Voleybol, basketbol 
Voleybol ve Basketbol heyetinden: 

23-11-1934 cmna günü Galatasaray lo
kalinde yapılacak maçlar : F enerbahçe
V ma saat 17 de hakem Feridun Bey, 
J.atanbulspor - Topkapı 17,30 da hakem 
Ali Rıdvan Bey, ıalıa emiri Ekrem Bey
dir. 

ı--· 
1 Günün Göıg;si 

Erkek kı.ığı 
- Öz Türkçe ile -

Pariste bir kılık komitesi yapıl
m11, bu komitenin istediğine göre 
artık bütün erkekler, sünepelik -
ten vazgeçecekler, kendilerine çe
ki düzen vereceklermi~. 

Evet, acun savaşının (dünya har 
bi) sonunda ortalığa bir biçimsiz -
liktir gelmiıti. Kılığına, biçimine, 
giyeceğine alrlrnş eden yoktu. Pa
ra en çok boğaz için saçılıyor. Sa
vaştan artakalanlar banknot/an 
har vurup harman savuruyorlardı. 
Eskiden operaya, baloya fraluız, 
en "f'lğı simokinsiz gidilmezdi. 
Sava, bu düzeni bozdu. Operalar, 
golf pantolonlu, yün kazaklı adam 
larla doldu bo,aldı. Bugün bütün 
evren'in en rık ııandığı Pariae bi. 
le, opera için erkek.'ler böyle sıkın
tıya girmiyorlar. Kafalarına eati • 
ği biçimde, kılıkta gidip en ön sı
ralara oturuyorlar. Bu belki genel 
(wnwni) savaştan sonra birçok 
ülke adamlarının ınk sık başka ü/. 
kelere gidip gelmesinden ile her 
yerde yol kılığı ile dol0f17laların -
dan ileri geliyor. Para a&ıl böylele
rinde var. Eğer tiyatrolar ve ope
ralar bu gezgincilere ( aeyyalılara) 
böyle bir kılık zorluğu yük/etseler 
sonra ifaizlikten ainek avlarlar. 

lyiai mi ne biçim gelirlerse gel
sinler, fakat tek gelsinler demiı • 
ler ve bu zorluğu frakla ve simo -
kinle beraber Üzerlerinden almış
;ardı:r. Bugün Paria operasınm ka
pısında belki de söz olsun diye a
sılmış bir kağıt görürsünüz; bunda 
der ki: 

Salı geceleri ön sıralara gelen
ler, f!İyimli, (Iraklı veya simokin
li, kddınlar için de tuvaletli) gelse
ler iyi olur. 

Fakat buna da kıu'ak a&an yok. 
tur. Operanın göz kamllflıran yal
dızlarla süslü salonunda sırtları 
yarı bellerine kadar açık tuvaletli 
mini mini ııeten ayakkaplı ,.Jı k<ı
dınlann yanında, bağ gözlüklü, 
yün ceketli, kaloş gibi iri papuçla 
lngUiz Mialerini görebilirsiniz. 

Şimdi ııanki her İf yolrma girrnif. 
te bu eksikmiı gibi komite söz kea
mİf: 

- 'Artık yetifir. Bu kadar senli 
benli olmamalıdır. 'Adamlar kentli 
lerine çeki düzen vermelidir de • 
mif. J 

Bu, acaba bütün acunu saran 
ökonomi düzensizliğinin (iktmuli 
buhran) bittiğini mi gösterir, yok· 
sa bu düzensizliğin daha çok ıuıt
pa sardığına mı belge (alamet) 
dir? 

T anınmlf bir sözdür. 1-101' 
insanlar ne kotlar züğürtler/erse 
göaterife, fala/ata eğlenceye o ka· 
dar çok düşerler. 

Belki de labrikatörletr bunu dü
zensizliğin önüne geçmek için bir 
manivela olarak kut~anıyorlar. ÔY, 
le ya rrl- 1

· er fra!.., simoking yap
~ırırıar.•u oırçok fabrikaldnn ba • 
cası tüter. ı, çıkar. Paris gibi, Lon
dra gibi, büyük yerlerde silindir 
şapka ttl§ıyan arabacılarla, Irak, 
simoking giyen lokanta garsonla
" ile bu iş yürümez. Kamunun 
bunu yadırgamadan giymesi gerek 
tir ki top top yün dokumalar satı. 
labilııin. ' 

Onlar parCÜan bankalara yerlq
tirecekler, biz de gövdemizi ( VÜ· 
cutlümiizü) kolalı, sert yakalıklı 
gömlekler içine tıkacağız. .• 

Çünkü komite böyle istiyormuş! 
Bu da acaba bir komitecilik mi 

dersiniz? 
Mümtaz FAiK 

Oturan vapur daha 
kurtanlamadı 

lnroz aclasmın Alilô burnunda 
karaya oturan Loit Triy .. tino knm
panyasınm Helavan vapuru henüz kur
tulaınamt'ftır. 

Geminin yolcularını ayni kumpan
yanm Tevere vapunı alarak Iatanbula 
cloğnı kalkmrıtır. 

Türl< ıemi kurtanna ıirkeitinin kur
tarıcı vapurları kurtanna iş.ine bak
maktadırlar • 

Dünkü hava 
ISTANBUL, 20 (A.A.) - Sıfır 

derecei hararet<: ve deniz seviyesine 
indirilmit baı omeh e bu sabah: 

Saat 7 de 764, 14 le 763, derecci 
hararet 7 de 14, 14 le 15,5. Azami 
derecei hararet 16, asgari 13,5 • 

Rüzgar , lo<ios ile batıdan mütehav
vil esmiştir. Azami sürati sanıyede 
4 metreye kadar yüksehniştir. Saat 15 
e kadar yağan yağmurun miktarı 1,02 
milimetTeclir. 



Soyadı 
Hepimizin birer soy adı olacak. 

Bunu biliyoruz, ııe ıevine sevine 
kendimiz için birer soy adı bulma
ğa çalışıyoruz. 

Bulanlar simdiden soy adlarını ' . 
kııllanmağa bile başladılar. Yal-
nız bu işin beni düşündüren bir ya
nı var: Soy adı yasaıı Üe kendimi
ze seçeceğimiz adları, sayım ( 1) 
Kiitüğüne güçlük çekmeden yazdı
rabilecek miyiz? 

On yedi milyon kisi hep birden 
soy adını kütüğe y~ırmak için 
sayım aylıkçı (2)larının başına üşü 
fÜrse, işlerin kolay yürüyeceğiııi 
pek Mınmıyorum. Gizli sayımın or
taya çıkarılması için aylardan be
ri uğraşılıyor. Gene de fUrada bu
rada kendilerini kütüğe yazdırma
yanlaı görülüp işitildiği için; baş-
11urma (3)günü yeniden uzatılacak 
deniliyor. Demek ki, bir çok kirme
ler kendilerini kütüğe yazdırama
rmşlar. Bunun neden ileri geldiği
ni bilmeyenlerimiz yok gibidir. 

işi kalıbına sokamamak yüzün
den çıkan bir takım güçlükler ki, 
yenmek için şimdiye kadar yapdan 
bunca uğraşmalar, sonsuz kaldı. 
Adına kırtasiyecilik dediğimiz 

bu dert, yeni soy adı işlerine de 
girecek olursa, yıllarca çalıpp ge
ne de adsız kalan/an göreceğiz de
mekliı. 

Bence, soy adı koyan kimıeler, 
en çok yarım saatin içinde yeni 
kala (4) kağıdını alıp kapıdandı
fQrı çıkabilmelidirler. 

Bu böyle olmazsa, ifin yıllarca 
sürüncemede kalmaıından korku
lur. 

M. Salahaddin GUNGöR 

(1) Sayım - nüfus ~ılıgı (2)-ily
lıkçı - memur (3) Başvurma - müra
caat (4) Kafa kağıdı - nüfus tezke
resi. 

Satılık 
Şiıli Bulgar ÇBl'§ısında 1700 metre 

arazi üzerinde fabrikaya elveriıli, ku
yu, sarnıç, havagazı, terkos, garajı ha· 
"i her iki sokağa nazır büyük bahÇ'>
li on odalı ve mobilyalı bir ViHa: 

~işlide terkoı havuzu duvarı yanm
da cephesi iki sokağa nazır 2250 met
relik bir arsa kımıen veya tamamen 
satılrkbr. 42238 mımaraya telefon. 

TEŞEKKÜR 
Mühim bir ameliye neticesi bekle

nilmeyen bir ande vefat eden Düzce et· 
raf ve tüccaranından Hacı Bayram 

Zade F erba~ Beyin ııerek tedavi olduğu 

hastanede ziyaret ve samimi alakaları
nı izhar liıtfunda bulunan dostlarına 

ve ı;crek vefatı baaebile tahriren ve tifa
hen taziyette bulunan zevatı mubtere
meye ayrı ayn teşekküre teessürümüz 
mani olduğundan bu hususta gazeteni
zin lavaHutunu rica ve hürmetler ede
riz elendim. 
V al desi Zevcesi Biraderi oğlu Kızı 

Ayte Safiye Mansur Ali Rukiye 

VEFAT 
Dahiliye müıtetarlığından mütekait 

Fuat Bey vefat ebniıtir. Cenazesi bu
ııünkü çarıamha ııünü eabak Şehremini 
biraderi Mehmet Ali BeJin Betiktat 
Akaretlerdeki baneıinden kaldmlarak 
namazı Sinan Paıa camiinde lalmdıktan 
sonra Y abya Efendideki .Ue kabristanı
na defnedilecektir. Cenabc bak gerik:i 
rahmet eyliye. 

Milli tefrika: 21 

- Yok canım. •. Nerede bu bol
luk? Uç kere yedi buçuk, yirmi İ· 
ki buçuk eder. Veükarun yirmi iki 
buçuğa okkası? Yağmamı var 
Nazmi? 

Genç, bilgiç bir tavır takınarak 
onun omuzuna vurdu; 

- Evet dostum... yağma var ..• 
Var ama, sen gene fırsatı kaçıra
caksın gibi geliyor bana. 

- Neye? 
- Neye mi? A gözüm ... Sen bu 

ay kendininkileri de,müdürünküle
ri de yediter buçuktan vermedin 
mi? 

ldare müdürü ürkerek etrafına 
bakındı: 

- Canım bağırma! ,,Bir işiten o
lur, yavaş söyle! Mektepte de bu 
haltı ettin. Yüreğime mi indirecek· 
~in? 

- Korkma! Müdüre dört otuz 
paradan hesap "erdiğini bir ben bi-

Dokuma - Dokunma! 
Dil SOl)(lflnın rıyandırdığı özenti 

yazılarda, göze çarpan bir değifih
lik yaptı. Fakat arada ııraJa eaki 
alışkanlık yüzünden yanılanlar da 
oluyor. 

Arkadaşlardan biri, yazı yazar
ken, durakladı: 

- Yahu ••. ''M ensucat,,a öz türk-
çede ne diyeceğiz? 

Ben atıldım: 
- Dokuma •.• Dokuma .•• 
Bu karplığı alınca, büıbütün şa

şaladı: 
- Ne düşünüyorııın, yazıan a .•. 

deyince yüzüme eğri eğri bakarak: 
- Dokunma olur mu? dedi, 

1:1ensucatın elbette bir karşılığı ola
cak ..• 

Berı gülmeğe başladım: 
~Dokuma ... dedik ya!_ 
En sonunda anladı : 
- Haşşöyle! .• Ben dokunma san 

mıştım da canım 11kılm1ftı. Neden 
dokunmayacakmışım? •• Ônüme ge
len yabancı söze vuracağım tekme-
yi... . 

Kulakmisafiri 

· f~A_~JJ .İYf/J -. . . - " ~ 

Bugünkü program 
18 ~ ran11zıca den, 18,30 Dana mu

Ulcis.i plak ile, 19,30 Dünya lıal>erleri, 
19,40 Balalayka oıi<~traSI tarafmdan 
Rıas havaları ve koro heyeti tarafından 
teganni. 20,40 Ajana ve borsa bıııber1&. 
ri. 21 Melek ain"Dvmclan nekil 
(Kedi ve keman) Janet Mac Donald 
R<ıman Novaro tarahndan temsil edil
mittir. E.serin mevzuu evvelce spikeri
miz tarafından izah edilecek ve ese
rin devamı esnasında Unem..da bulu
nacak olan 9f)iker sahnelerin değipe
lerini o dakikada bildirecektir. 21 den 
itibaren metbur tenor (Joui Şmit) 
sinemadan evvel oyunun mevzuu izah 
edilecek ve sineman.m devamı esnaaın
da spiker tarafından Ahnelerin deği
tikliği söylenecektir. 

( Hırva lllÜsart oldukça garp mem
leketleri De§rİyab programanıza ilave 
edilecektir.) 

545 Khz. BUDAPEŞTE. 550 m. 
18: Çinıen• orkestrası refakatile Macar t•r· 

laları. 19ı Derı. 19.30: Dana musikisi. 20,30: 
Musahabe. 21,05: Vi:yanad•n naklen AVRUPA 
NANIL KONSERi. 23,25: Haberler. 23,45: 
Çinıene orkeılraaı. 

175 Khz. MOSKOVA, 171 4m. 
18.30: Krzılordu i~in proıram. Senfonik kon 

aer. 19,30: K.anıtlır. netri7at. 22: Ecnebi diller• 
de konferanalar. 

832 Kh:ıı:. MOSKOVA .ııStalia.,, 361 ın. 
18.25: Bır opera temailini nakil. 22,30: Ka

rıtık konaer. 
223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 

18: Hahfi ha .. alar, tarlalar. - Musahabe, 19,15 
Oda muaikiai konaeri. 19,45: Koferana. 20: Jo 0 

bann Strauaaun en İ7İ •alılanndan. 20,020: Mu 
aahabe. 20,30: Konaerin de .. anu. 20,50:0 Haber· 
ler. 21: Hafif muaiki. 21,45: Haberler 22: Cbo 
pinin eacrlec-inden kona.er. 22,30: Konferana. 
''Franaızc.,,. 22,40: Şarlır:ıla.r. 23: Relcl&mlı 
konserler. 23,15: Danı muıikiıi. 

LEIPZIG, 382 m. 
18: Pl&lıı:ta olma7an muhtelif havalar. 19: 

Musahabe. 19,20: Ruhi oda muıikiaıL 20: Şiir
ler. 21: Haberler. 21,10: Koro Lı.onaeri. 23: Ha· 
herler. - Spor. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
17: Oda muıikiai. 19: Koro koe,ıeri. 20,.25: 

latirahat. 20,40: Haftalık haber icmali. 21: 4 
ciddi ıarkl. 23: Haberler. 

K ... LUKSEMBURG, ı304 m. 
lıviçre akıamı. 21,40: Akordeon muaikiai. 

22,40: Oıke11tra konaeri. 23,20: 01"& ''kiFıe· 
den naklenJ> 23,50: Rad70 00rkeatruı . .ı.:ı.2(>: 

Danı muaikiai, 
Sı4 Khz. BERLIN, JST m. 
17: Hafifi muaikl. 18: Spor. Sonbahar. 19,30: 

Orı konaeri. "tarkı.h,. 20,.20: Alman halk tar'" 
kıları. 20,40: Spor. 21: Bacbın eterlerinden or .. 
keatra konaeri. 22: Ora •• koro muıi.kiai. 22, 
10: Temail. 23: Haberler. 23,20: Gece maıi· 
kiıi. 

592 Kbz. VIY ANA 507 m. 
18 Tıbbi neşriyat, 18,20 Viyolonsel -

piyano sonatları, 18,50 yeni iktisatçılık, 
19,15 Müsahabe, 19,35 Eski Romaya 
dair, 20.05 Haberi~. 20,15 Viyana şar
kıları, 21,0S Senfonik konser (Büyük 
konser salonundan naklen), 23,20 Es
perantoca, 23,30 Haberler, 23,50 Dans 
musikisi, 1.3 O Plak 

liyorwn. Kabahat gene senin. Bir 
daha onun odumcla komıturken 
sesini yükseltme! Kütüphaneden i
titiliyor. Anladm mı elmasım 7 -

- ! !._.. 
~Bu ay kaybettiği nfınata gelin

ce; onu da söyleyeyim. Fakat, ken
dini sıkı tut ... Bak, belki bu sefer 
yiıreğine iner! Yirmi gündenberi 
piyasada on b~ kuruttan aşağı ve
sika tiatanlar bil ki budalalık et
mişlerdir. 

- Ne diyorsun? 
- ... Hele senin gibi okka üzerin 

d~n hesap yürütenlere söylenecek 
söz bulamıyorum. 

- Ne diyorsun? •. 
ldııre memurunu az kalsın kan 

boğacaktı. Yarı yarıya aldanmıttı 
ha? Yüzü kıpkırmızı kesildi. Hele 
ikinci defa ne diyorsun?,, derken 
öyle bir afallamıştı ki görülecek 
şeydi! 

O......Jıca karıılıklarmı yazdığllDIZ 
kelimelerin öz tiirkçe mubböllerini td<
limizin bot haınelerine yerlq.tiıeuk ..,idi 
kesip "Milliyet Bi:lmece Memurluğuna,, 
göodeıimz. Doğru halledenler araamda 
kur'a çekiyoruz ve kazaınanlan hediye
ler takdim ediyoruz. Müddet: Pertem
be günü alqamma kadardır. 
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Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

1 1 1 1 • ı ı• ı 1 1 
1 ! • ı• ı• •ı 1 1 1 ı• 
1 1 1 1 1• 1 ı• ı ı• ı • 
1 1 1 l•.•I 1 1 1 I• 
ı • ı l• ı • ı•ı 1 1 1 
1 :• ı 1 1 1 1 ı•. •• • 1 1• 1•1 1• 1•1 1 1 

• 1 1 1 1 1 l • ' • ı • 
i 1 1 •I 1 •• 1 1 . ' -

i•l l•• ı 1 1 • ı 1 

•• 1 1 1 1 1 !I' -
Soldan sağa 

1 - Muhabbet (5). Şart edab (3). 
2 - Tir (2). Kasap (4). 
3 - Bahadr, kahraman (5). 
4 - Hedef (4). Cevval (4). 
5 - Latife. kalbur (4). 
6 - Muaiki (2). Emsalsiz (5). 
7 - D iıt, duman ( 2). Asude, müf -

ret (3). 
8 - Efe, Aydınlı ( 6). 
9 - Tahta (4). Rabıt edab (2). Ha

ne, aakf (3). 
10 - Mayi (4). 
11 - lstifuam (2). Düzgün yol, §O -

ae (6). 

Yukardan a§ağı 
1 - Aile ismi (6). Şöhret, lakap (3). 
2 - Ziraat ( 4). Karadeniz oalııilıinde 

bir vilayetimiz ( 4). ı 
3 - Herhalde, petrol (3). Kab (4). 
4 - Dahil (2). Yemekten emir (2). 
5 - Nota (2). 
6 -.Anu (5). 
7 - Kanun (4). Rabıt edab (2). 
8 - Çabuık (3). Şart edatı (2). 
9 - Şüphe (5). Seyyibe (3). 
10 - Nota (2). KilEt (4). Ust de • 

ğil (3). 
11 - Ahali, cümle (4). 

VEFAT 
inhisarlar idaresi Memurlarından A

leksan Beyin valideleri tahtı tedavide 
bulunduğu Y edikule Ermeni bastahane
ıinde vefat etmiştir. Cenaze merasımı 

bugünkü Çarfamba sabahı saat onda 
mezkiır hastane lrilises.inde yapılarak 

Balıklı Ermeni Kabri tanına dcfnedile
cektfr. 

---TlFOBlL 
Dr. İhsan Sami 

Tifo ve paratifo hastal ıklarına tu-
tulmar'1ak için ağızdan alınan tifo hap
larıdır, Hiç rahat11zlık vermez. Her-

~ kes alabilir. Kutusu 55 Kuruş. 
8692 

btanbul asli}"' beşinci hukuk mah
keme•inden: Ahmet Bey ve Hatice H. 
vekili avukat Faik Beyin Kocamusta
fapaıada Çınar karakolu ittnaıindeki 
hanede oturan izzet Bey kansı Fatma 
Rukiye Hannn aleyhine ikame eyledi
ği davanın ilanen tebligat icra11na rağ
men 19-11-934 tarihli celsei taMcika
bnda iobati vücut etmediğinden naıi 

baldanda gıyap karan verilmİJ ve em

ri tahkikatın 17-12-934 tarihine miisa
clil pazartesi günü ıaat 14 de tayin kı

lımmı olduğundan Y"""' ve allti mez

kıirda mahkemede hazır bulunması Iü

zıumu beyan -.e aksi halde H. U. M. 

K. nun 401 ci maddesi mucibince bak

londo. eryabaı muameie icra olunacağı 
tebliğ mııl<amma kaim olmak üzere i-

lan olunur. (4983) 

111111111 
ri Hanım. 

8263 

"' . "' 
Eski Fransız Tiyatrosunda 

ŞEHiR TiYATROSU OPERET KISMI 
Bu akıam caat 20 de 

BUBIR RUYA 
Operet 3 perde 

Yazan: Selma Muhtar H. Besteleyen 

Ferdi. 

"' . "' 
Şehir Tiyatrosu 

Müdürlüğüoden: 
Tiyatromuzun yeni balet kursu açıl

mak üzeredir, yetişmek ve girmek iıti
yen banımlann her ııün saat on üçten 
onbeıe kadar Tepebafında Şehir tiyatro
sunun danı muallim.ine müracaallan li
zımdır. 9133 

Resmine bakınız: 60 yaşını geç 
mit bir kadına benziyor mu ? 
Buna biç kimse inanamaz. Fakat 
böyledir! Bu kadın, büyük valde 
olmasına rağmen bala gençlik 
heyecanlarını duymaktadır. işte 

kendisinin bizzat yazdıkları : 
"Ancak birkaç ay evvel, cildim 
tamamen buruşmuş ve yüzümün 
bazı kısnn "'arı çökınüştü. Seksen 
ya;larında görünüyordum. Bir 
arkadaşım, bana cilt için yegane 
unsur olan (Biocel) Tokalon 
kremini kullanmamaı tavsiye et
ti. Dediğini yaptım ve cidden 
bir mucize oldu. Bütün buruıuk
luklarnn zail oldu ve cildim bir 
genç kız cildi gibi taze ve cazip 

bir şekil aldı. Resmim de yüzü
deki şayanı hayret tebeddülü 
açık bir surette göstennektedir .•• 
Fen ; yüzün buruıukluklan ve 
adelatın zayiflama11 ciltteki Bio

cel cevherinin ziyaa uğramasın .. 

dan ileri geldiğini ispat etmiıtir. 
Viyana Oniveniteıri profeaörl&

rinden Doktor Stejskal'm uzun 
tetkikatı neticesinde genç hay

vanlardan istihsaline muvaffak 
olduğu ve bütün dünyada istima
li bakla Tokalon tarafından te
min edilen "BiocelM namındaki 

kıymetli cevher, §İmdi cilt için 
bir unsur olan pembe rengindeki 
T olcalon kreminin terkibinde 
mevcuttur. 

Bunun ist'imali oayeainde her 
kadm burutulduklardan kurtulur 
ve 1~20 ya§ daha genç görü
nebilir. 

Nazmi, ağız dolusu bir kahkaha di - Saat kaç? 
atmaktan kendini alamadı; ve ar- Uç be, ağız birden cevap verdi: 
tık durmadı da... zavallı adamı. - Dörde bet var usta!.. dördü 
yüzüstü bırakarak uzaklqtı. Zih· geçiyor dayı! 
ni alla it: bullak olan Tahsin bey apı- - Elifi elifine dört amca! 
tıp kalmıştı. Biran 10kak ortasın- - Yok camın, daha on dakika 
da buluııduğunu da unutur gibi var! 
oldu. Arkuından avaz avaz bağır· - Kiliii! Kaç kiti olduk? Dört.. 
dı :· altı ..• on. •. on dört... bir, iki, üç, 

-Okka değil kilo demek! Hesa- ~ ..• altı, yedi daha.- Tam yirmi 
hı okk:ı üzerinden değil kilo üze- bir kifiyiz demek? 
rinden görmeli._ Öyle mi? Tuuub... Hilmi kıs kıs gülüyordu. 
Amma hayvanmıfım ... amma aJ., ·-Neye gülüyorsun be? soytari-
dannutmı be.- tuuuuh ! , lık mı ediyoruz? 

Arkadqlarınm yanma vardığı 
zaman Nazmi onları daha kalaba
lıklatmıf buldu.Bir çoğunun dudak 
larında hala son kahkahaların iz
leri duruyordu. Hilmi, çoktan hat
ladığı anlafılan eğlenceli bir hika
yeyi bitirmeğe savafıyordu. "Aca· 
ba benden mi bahsediyor?., yah!lt 
"ben geldim diye sözünü mü de
ğittiriyor?,, gibilerden kulak ka
barttı; bir iki dakika kadar onu 
dinledi. Sonra kısa fakat tim,ek 
gibi bakış1arla arkadatlarıru birer 
birer tetkik etti. Hayır hayır ... Bun 
!arın hiç biri Hilminin tahit oldu
ğu vakuyı öğrenmite benzemiyor: 
!ardı. Buna kanaat getirince Hilmi
yi dirs<'ğile dürttü: 

- Kes artık tanıatayı ! - de-

- Nearaddin hoca gibi sayıyor
um da. •• 

- Anlamadım. .• 
-.- Kendini saymağı unuttun da-

yı ! - diye birisi izah etti -
- Ha evet. .. Yirmi iki kifİyİz 

öyleyse ... öbür taraftakiler toplan
dılar mı acaba? T uuuh ... Ulan, az. 
kalsın Ömerofu unutuyorduk be! 
Hilmi... Sen hemen mektebe k<>f ! 
Ömerof kalorifer dairesindedir. O
nu al ... Siz ikiniz Tepebatı kapısın
dan dalacaksınız. Oradaki arkadq 
ları say, bana bir haber yolla! 

Korbo seri adımlarla uzakl-.ır
ken, Nazminin gözüne yirmi adım 
ötede bir mağazanın kapısında be
liren Merinos kafalı "lrfan,,la tık
naz Cafer ilitiverdi. Kolkola gir
mi,ler, salına salına yürüyorlardı. 

flCU/UCYl/1 nOVARRO 
d I'.. U/1/1 r. ( t.e_ 

mACDOnALD 
tarafındaa am1alıi:ıı bir surette yaratılan 

Kedi ve Keman 
ıllper filminde hassaten Fransııca 

İ taganni ediyorlar. 

En son sistem dairesinde kısmen renkli ola• 
rak yapılan bu film, göz kamaştırıcı bir 

ihtişam nümunesidir. 

B U A K Ş A M: İstanbul radyosu; 
bütün bu filmi ve filmin bütün 

musikisin\ dinletecektir. 

GEORGES OHNET'in romanından iktibas Ye 
GABY MORLAY 

ile HENRY ROLLAN ve LEON BELLIERES 
tarafrndın bir sureti feTkılAdede temsil edılen 

DEMİRHANE MÜDÜRÜ 
Şaheserinin gördügü rağbet ve kazandığı. munffıkiyet ve herkesin görüp 

dınliyebilmelerinl ıemın mıksadıle 

SUMER (Eski Artistik) sineması 
birkaç gün daha gösıermeğe karar vermiştir .• ______ _ 

.. ____ • lıiveten : YENİ FOX JURNAL "" 

BENBİRCASUSTUM 
•• , 

Musiki meraklılarına: MUJDE 
Amerika' c' a bllylik muYaffakiyetler toplamış olan 

ŞERİF MUHİTTİN Beyi 
4 BiRİNCi KANUN SALI Akşamı ŞEHiR 

TiY ATROSUNDA dinleyeceksiniz 

1HT1RA iLANI 
" Yataklara ve bilhassa sevk usulü 

ile yağlanan dingil kutularına yağların 
tevzii sevki ve tulumbau için usul ve 
tertibat,, hakkında >•tihıal olunan 
16-12-1933 tarih ve 1657 numaralı berat 
ile "bir sevk levhası vasıtasile yatıakla
rma, biJh......, demiryolu vetaiti nakliye
sinin ortadaki ve mil yataklarma, yağla
ma yağını tevzi eden usul ve tertibat,, 
hakkında iıtibıal olunan 16-12-1933 ta
rih ve 1658 numaralı berat bu defa mev
kii fiile korunak üzre ahere devrüferat 
veya icar edileceğinden talip olanların 
Galata' da Çinili Rıhtnn Hanında Robert 

SOREYY A OPERETi 
Bu akşam saat 20,30 da 

Kadıköy Süreyya Tiyatrosunda 

KIRK YILDA BiR . 
Opere~ 3 perde, yazan Y uıuf Surd' 

• 
I nkilapların 

•• • 
Oğrettiklerı 

Vasfi Ra1it 

Yeni çıktı, müracaat yeri Milli• 
yet matbaaııdır. ----

ve 

Sigortalarınızı Galatada Unyon Hanında Ki.in 
U N Y O N S l G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bili.fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmaymı:ıı. 

Telefon : 4.4888. 8044 

Cafer bermutat diline yapıftırdığr 
sigaraya prendeler attırıyor ve ir
fan aoytari seyreden toy bir aınk 
hamalı gibi aptal aptal gülüyordu. 

- Serseriler ..• - diye homur
dandı -

Hiddetlenmifti. Yanına yakl&f
tıklan zaman ,ditlerini gıcırdata
rak; 

- Mqallah ID&fallah ! - dedi
Beyefendiler tenezzühe çıkmıt ol• 
caklar her halde. .. Bu ne kadar ge
oit yüreklilik! Bu ne biçim darül
funun talebeliği! 

Ve ... Caferi göğsünden kavradı, 
katlarını çattı: 

- Neye geciktiniz? Niçin bu. 
tonsuz, sopasız geldiniz? 

irfan arkadqından yana çıktı; 
- Bırak oğlanın yakasını! - de 

di - artık sokak ortasında da ken
dimizi sana tahkir ettiremeyiz. 
Haklı olsan gene ne iıe ne ... Fakat 
haksızsın da... Biz tam zamanın
da geldik. Sopalarımız da itte ..• 

Ikis.i birden ceketlerini açtılar; 
koltuk altlanna ııkıftırdıklan ka
lınca birer odunu gösterdiler: 
-Nasıl? 
- Beğendin mi? 
Nazmi, Caferin öğsünden mah

cup bir eda ile elini çekti. Bu sı
rada çilli suratlı Ziya Gültekin bon 
nıartenin kapısından çıknuf, kota 

rak yanlarına yaklapnıftı. 
10luğa; 

- Ağabey._ - dedi - a0 
kiti olduk. ömerof ta Hilmi ~ 
heeaba dahil... 1 

- Ali. •• saatin var mı~ 
- Var ... itte! 
Ziya Gültekin bileiJni uaıuP'~ıl 

Onun saatine bakarak kendi 
ni ayar etti. 

- Dinle yavrum... Yelko.-ıs 
raya geldiği uman hep 
saldırsınlar, vitrinleri bnnaı
lumlar. Sen timdi onlaroı 
na gidince şaatini bileğind~. 
rır, Hilmiye verinin. Aı:ıa P 

ye vereceksin ha. .. Dildcat et 
me ! Y anlıtlıkla "Ömerof,,• 
sen üzerine bir bardak ıu i 

- Peki ağabey .•• 
- Dur! daha bitmedi. So.,.-

men BonmarJeye dönersin. el b 
daki kıza gidersin, "matlJJllS J 
yere telefon etmek iatiyoruJll;, 
sin ... Alırım telefonu ... nıa1_ 1 
Maksat telefonu kullanllll" f,, 
meydan vermemektir. "ö111ero 
aöyle ... duydum duymadını ~iıtİ 
sin. Vitrinleri kırmak var··· re ı 
lerin içindeki etyaları alıp yejıl ' 
mak var ... Fakat el çabukl11t;,J 
cebine bir fey sokmak yok· eJll' 
lık oldu,manlıtlık oldu din~. 

- Bitmeıı• 
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lstanbulun 
İkinci spikeri 1 HAFTALIK PROGRAM 1 

Bütün radyo gönderici postala
nnda birden fazla spiker olmakla 
beraber lstanbul radyosunda tim· 
diye kadar yalnız bir spikerimiz 
vardL Bu iti gören Mes'ut Cemil 
Bey iti yalnız spiker değildir. Ken· 
disi radyonun spikerinden başka 
daha bir çok teyidir. Mes'ut Bey 
hem çalar, hem masal söyler, hem 
spikerlik eder, hem de daha pek 
cnk işlerle uğratır durur. Hiç dur· 

ıdan, doğru itler bir saat gibi 

lrtanbal raıl,_..,.an .pikai 
Me..ı Cemil Bey 

YÜrüyen bu adam nihayet hepimiz 
gibi bir insandır ve bir insandan 
da aranan feyin bir sınm (hudu
du) vardır. Son günlerde raayo 
tirketinde gösterilen çalıtkanhk 
'Ve it çokluğu kartısında ikinci bir 
•pikerin alınmasına girişilmesinin 
ha,Iıca sebeplerinden biri de bu
dur. Pertembe aktamından beri 
dinlemekte olduğumuz spiker de 
eski radyo meraklılarına sesi ya
bancı olmayan Sadullah Bey 
ınemleketimizde radvonun ilk Jru. 

lstanbal radyosunun yeni apikeri 
Sadullah Bey 

ruluşunda Istanbul radyosunun bi
rinci spikeri idi. Bir kaç sene ko
nutuculuk ettikten sonra yennı 
Mes'ut Cemil Beye bırakan Sa
dullah Bey beş altı sene önce Av
j'1Pa spikerleri arasında en sevi
en bir ıpikerdi .1928 senesinde 
lıtanbul radyosu hür (serbest) 
dalga.sile (1200 m.) ile Avrupanm 
~~ uzak yerlerin<len iyice itidildi
lh kıt aylarında Avrupa radyo
lıırında bir spiker müsabakası ya
P.ılınrştı. Bütün spikerlerin girdikle 
rı. bu güzel konuşma seçiminde i
~ınci gelmit ve Avrupanm her ye
rı~de beğenilmitti. Ondan sonra 
~ilcrofonlar ve stüdyolarda deği
'1klikler olmuttur. Bunun için Sa
dıı!lah Beyin sesi ilk günlerde mik
ro.fonda belki biraz yabancı gel
Q:ttir. Fakat bu dakika Sa<lullah 
I Yi gene mikrofona tamamen a-
l 'fınıt buluyoruz ve yann daha a
Stkın göreceğimizi kestiriyoruz. 
b~dullah Bey bir kaç ecnebi lisanı 
l~:en çalışkan bir gençtir. Kendisi 
~rk radyosunda söz söyliyebile

ıel( 'Ve memleketimizi dişarı mem
lı~ke~lere dinletecek bilgilere sa
ı.?hr. htanbulun yeni spikeri es
tı 1 1fi ba,ına geldiği günden beri 
olograın başlangıcında franaızca 
y 

11~ak söze başlamıştır. Dinlenen 
l·e~ın neresi olduğunu yabancıların 
r:d 11Ylıkla an'amaları için ecnebi 
lııd;olaı:ında da böyle yapılmak
r~dr. Bır takım radyo istasyonla
!; a d her •arkı başında bir k ç 
• 1 h n kull nı'ır. Bud peşte posta
Ö er farkıyı üç dille bildirir. 

nc:e M Al F' r acarca sonra manen ve 
kı an~ızca dillerle söylenecek şar· 

llıı.atılır 

Dinleyicilerin •.esinden hoşlan-

25 Teşrinisani Pazar 
ISTNBUL: ..,.._ 

19~ Ha•a.)'•n kitar taknn•. 
19,30: Dünya haberleri. 19,45: Operet me.zıı
unun izahı. 20: Şehir tiyatrosu operet heyeti 
tarafından Franıı:ı tiyatrosunda •erilecek (ba 
bir rüya) operetin.in aakli, Y aı:an Selma Muh
tar H. • Besteleyen Ferdi bey. (Hav;a müsait 
oldukça sarp memleketleri neıriyab prol'r•
numıxa ili.Ye edilecektir.) 

223 Kbz. V ARŞOV A, ı345 m. 
17,20: Keman konseri. 17,45: Maceralarım. 
18: Oda musikisi tarakından dans haT&ları. 
18.SO: Muhtelif sözler, 20: Piyano konseri. 
20,30: Orlır.eatra konseri. - Musahabe. 21: 
Şark1lı ak,a.m kona~ri. 21,45: Haberler, 21,SS: 
muıahabe. 23,30: Flüt, klarinet. keman •• •İ-
7olonael konseri. 24: Mu.Sahabe., - Dana mu· 
aikiai. 

1195 Khs. FRANKFURT 25ı m. 
17: Kôniıaberrten.. 19: Mozarba •on ••ali 

İaimli ın.ilıı:rofoa netriyatı. 20,10: Orc konıeri. 
20,35: Mu•ahabe. 21,05: Halk mnıikisi. 22: 
Sk~. 22,30: Altıncı büyük Alman kon•eri. 23: 
Haberler. 23.25: Spor haberleri. 23,45: Akıa.m 
kon•eri. 1: Va•nf'rin Par•ifal opera•ı. 
Mı Kbs. BERLlN, 357 m. 
19,40: Ora muaik.İ•İ •• halk ıarkılan. 20,40: 

Spor haberleri. 21: Şarkı refakatile filharmo· 
nik e1erlerinden konaer, 22,30: Şahe•erlerden 
ınüreJdı:ep ko••er .23: Haberler. 23~30: Akıam 
muıikiıi. 

223 Kh.s. BUKREŞ, 364 m. 
11,30t Din: neıriyat. 12,30: Radyo orkeıtraıı. 
13.30: Haberler .13,4S: Popüler Tranailvanya 
muıikiıi. 14,lS: haberler. - Konserin deTamı. 
17: Köylü aaati. 17,15: Romen ıınuıiki•İ. 17,30: 
Köylü aeıriyatı. 18: Jeao Marco orkfftraıı. 
19: Haberler. ı9,1S: Orkeıtrannı de•amı. 20: 
ICoaferaııa. 20,20: Hafif musiki. - Haft.aru1a 
haberleri. 21: Mozartın "Rf'quiem"inden par· 
plar. 22,0Sı Radyo orkestrası. 22,lS: Spor • 
23: Haberler. 23,20: Radyo orkeatraıı. 

686. Khs. BELGRA T, 437 m. 
ı8: Radyo orkeıtTaıı. - Musab.aite- 20: 

plik. 20,ıO: Relr:limlar. 20,20: Pi.yano konıeri. 
21: Mi.ili neıriyat. 21,30: Alman eıerleriode1a 
ıarlular. 22: Kuartet konseri. 22,30: Radyo 
piyeıi. 23: Haberler, spor. 23,30: Radyo orkeı 
traaı tarafından kon•er. 

545 Khs. BUDAPEŞTE, 550 m. 
ıe,so: orkeıtra Konıeri. (Poata memuTUrla· 

rı) 17,30: Hikiyeler. ı8: Konıerin deYamı. 
18,50: Macar ıarkılan. 18,30: Muhtelif bal:ı.ia· 
ler. 20,.30: Spor haberleri. 20,40: Stüdyo tem· 
aili. 22,20: Haberler. 22.,40: Daııı muıiki•İ. 
23,40: Opwa orkeıtraıı. 24: Çingene orkeı• 
tr•••· 

ROMA - NAPOLI • BARI 
18: Hafif muıiki - muhtelif ıözler •e plilc. 

netriyab. 21,4S: Karıtık konıer. 24: Haberler 
950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
ı7: aHfif mu•iki. 19,30: Sel:ı.ubertin ıarkıla· 

nadan. 20,30: Sözler. 21: "Sonıuz ıokak., iıim
Ji temsil. 22,30: Altıncı ıaheaer konseri. 

26 Teşrinisani Pazartesi 
ISTNBULı ' ~ 
18: Franaızca ders. 18,30: Pliklar ile neteli 

muıiki. 19,30: Dünya haberleri.. ı9,40: Grap· 
maıikiıi piyanolu 1'uartet: ıololar, 20,10: Se· 
lim Sırrı Bey tarafından konferans . .l0,30: Pli.k 
ile ıeı muaikiıi. 21 115: Ajanı ye horaa haber· 
lert 21,30: Bedriye Ra•İ.m b.anım tarafından 
türkç• ıözlü eserler. Radyo caz ve tanro or· 
ke•traıı ile birlikte. (Ha•a müıa.i.t oldukça 
srap memlek.et1eri neıriyab proıramımıza ili.· 
"°e edilecektir.) 

223 Kh.s. VARŞOVA, ı345 m. 
16,45: Hafif mu.iki. 17,45: Der.t. 18: Halk 

haTalan •• popüler (koro ile) ı8.25: Anı..· 
tör M•tİ. 18,35: Danı musilc.iai. 18,50: Muıa· 
habe. ı9: Ziraat. 19,10: Musahabe. ı9,1S: Pi
yano muaikiai. 19,45: Çoculıı: procrarnı. ZO: Mu 
aahabe. 20,25: Muhtelif. 21: Popüler Seafonik 
konHJ'. 21,45: Haberler. 22: Keman .. Viyolon 
ıel konıeri. 22,4S: lthiliUi konferanı. 23: Rek· 
lim ko11ıeri. 23,15: Daaa derıi. 23,JS: Daaı 
mu•ikiıi. 24,05~ D•ns. 

1195 Kbz FRANKFURT, 251 m. 
17: Berlinden: Hafif musiki. 19: Çocuk uef" 

riyab. ı9.JO: Mu .. .habe. 19,4S: "ln einrm 
Ki.ih1en Crunde,, iıimli ıarkılı skeç, 20,45: 
Felıefe, 21: Haberler. 21,30: Kon•er. 22,10: 
Berlinden: Verıaille'da Sar meıe1es4., İtimli 
ak.eç. Eıhaı: Clemenceua, Vilıon, Lloyd Ce
orae, Dardieu) 23: aHberler. 23,30: Da.et mu• 
aik.i•i. 24: Gece konaeri. 1: Gece kon•erİ. 

84ı Khz, BERLIN, 357 m, 
19,05: Ktt aporuna da..ir. 19,30: Piyano kon· 

ıeri. 20: Şair ıaati. 20,20: Kanıık fe• netriyat. 
20,40: Aktüalite, haberler. 21,10: JıCııa üç 
akeç. 21.SO: N~eli netriyat. (küçük &rlin 
radyo orkeıtraıı. ) 22,30: Frankfuttan nakil 
23: Son haberler. 23,20: Uzun rec.eler "i•i•li 
ıiir (arada muıiki.) 

823 Kbs. BUKREŞ, 364 m. 
13: P1&k (lS t• kadar) 18: Radyo orkestra· 

aı. 19: Saat ayarı. 190,lS: Radyo orkeıtraıı. 
20~ Konferans. 20,20: Romen pl8.kları. 21: Ku· 
artet oda muı.ikisi. 21,4S: Danı muıi.kiai. 22,.ıS: 
Yeni pliklar. 23,25: Kahvehaneden naklen kon 
ael". . 

686 KL.. BELGRAT, 437 ın. 
ı8: Kuartet konseri. 19,20: Muıalıa.be. 19,30: 

Almanca derı. 20,10: Reklimlar, 20,20: Milli 
neıriyat. 20,50: Haberler. 21: Zasrepten nak
len bir opera temsili. 22,30: Haberler. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35: Salon takımı, 19,30: Pliklarla danı 

muıikiai. 20: Konferans. 20~40: Filbarmonik 
takım tarafından Ye keman •irtuozu ERIKA 
MORINl'nin ittirakile BeethoYen, Bartok ye 
Mendebaolnun eserlerinden büyük kon•er. 
22,50: Haberler. 2411S: Danı mu.•İlcİ•İ. 

ROMA • NAPOLI • BARI, 
18.30: Filh.armonik takımın konseri. 18,SS: 

Muhtelif. 20: Plik. - Musahabe. - Plik. 
Zl,45: (Bari): Rusça ne•riyat. .. Yunanistan 
için,, 21,45: Campariden a nal<lea karıtılıı: kon· 
•er, 22,45: Konferan•. 23: Varyete. 24: Haber· 
ler. 

950 Khz. BRESLAU,. 316 m. 
17: Hafif mu•ilıı:i. - Kanıık neıriyaL 19,20: 

içki tarkdarı, - Sözler. 21,10: Popüler ak:ıam 
muıikiıi. 22,10: Franlıı:furttan nakil. 23: •la· 
herler. 23,30: Mozartın pli.klan. 24,15: A.lı:ıam 
konıeri. 

27 Teşrinisani Salı 
ISTNBUL: 
18: Almanca derı. ı8,30: Daaı muıikiıi plik 

ile. ı9,.30: Dünya haberleri . 19,40: Möıyö 
Goldenbera idaresinde koro heyeti muhtelif 
eıerler. 20,10: Sıhhiye •eki.Jeti namnta. doktor 
Mahmut Sabit bey tarafından konferans. (Ye· 
ni b.ir ııtma m.ikrobu •e •ılma nakleden ıİ•rİ 
&inekler hakkında yeni ketifler, Adana 61 tm" 
er stitüıü tetkiklerj.) 20,40: Mehmet Münür 
bey tarafından la•anni. 21,15: Ajanı ye boraa. 
haberleri, 21,30: Stüdyo orkealrası. tsr•fından 
muhtelif eıerler. (Hava müıait olduk~a garp 
memleketleri netriyatı ef'Ogranuıı:sııı:r:a ilıi•e 
edilec .. 1'.tir.) 

223 Khz. VARŞOVA, ı345 m. 
18: Taıannili p..iyano. - Muhtelif bahisler. 

ı9,15: Piyano - Keman :le ıonatları. 19,4S: E· 
debiyat. 20: Org konseri. 20,20: Aktüalite. 
20 30: Piyano ile ıarkıar. 20,45: Muhtelif, 21: 
Lemhersten: netelj popüri.ler. 21,45: Haber· 

dıkları Mes'ut Cemil Beyi itide
ceklerdir. Mes'ut Bey masallarile, 
öteki aktamların az, çok program 
lu ~mlarınında konuşuculuk ede
cektir. Yalnız sev'nelim ki Istan
bul radyosunda pek sevilen ses
ler birken ikile~mittir. 

f Turgut MITHAT 

)er. 22: Dünyau tanınmıt halk muaikiıi. 23: 
Reldi.mlt konıer. - 23,45: Fransızca konferanı 
24,05: Danı muaikiti. 

1195 Kh.s. RANFURT, 25ı m. 
19,45: Hafif muıiki. - Muhtelif. 21,ıO: 

Leh mu•ikiti. 22,15: Kabara netriyab. 23: Ha· 
herler. 23,25: Nibelünren. 24: Cece masikiai. 
l, • 3 aece muıikiıi. (Schumannın eıerlerin· 
den), 

84ı Khz. BERLIN, 357 m. 
20,30: Hukuki bahi.tler. 20,40: Aktüalite, ha· 
berler, 21,ıO: lıTeç dan.tları. Ye rapıodiler. 
22: Tiyatroculuğa dair sözler. 22,30: Halk 
ıarkıları. 23: Haberler. 23,20: oMzart konteri 
(Berlin radyo orkestra••· ) 24: Danı pli.kları. 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m. 
ı3 • lS ründüz neıriyatı. 18: Plik, 19: Saat 

ayarı. 19,15: Pl&k. 20: Konferanı. 20,20: 
Pli_k, 20.4S: Konferans. 22: Senfonik radyo 
orkeıtraıı. 23: Haberler. 23,20: Kahyebane mu
aikiıi. 

686 Khz. 8ELGRAT, 437 m. 
18: Piyano konseri. 19.25: Muıahabe. 19,30: 

Derı. - Konferans. 20,30: lngilizce farkrl•r. 
21: Radyo orkeatraaı. 21,50: Rekli.mlar. 22: 
Milli neıriyat. 23: Gazete haberleri. 23,15: 
Kral sarayının orkeatraaı. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
Opera orlu~•traıı tarafından ko•ıer. 19,05: 

Muıahabe. 19,3S: Viyolonıel konıeri.. 20,15; 
Film atüdyoıundan reportaj, 21: Musahabe. 
22,15: Haberler. 22,35: Plik. 23.15: Haberler. 
23,30: Piyano konıeri. 24,2S: Salon kuarteti 
tarafından hafif mu•iki.. 

ROMA • NAPOLI • BARI 
18,10: Kuartet konıeri (Bari.) 18,ıO: Hafif 

musiki "Roma,, 20,20: Pl&k. - Konferanı. 
21,10: Plik (Roma 21,10: Yuaan.İıtan içia. 
neıriyat. 21,4S: aKrııık konıer. Te b:.r piyea. 
23,lS: Hafif musiki. 

950 Kh:r.. BRESLAU, 316 m. 
17: Hafif muıiki. 18,30: Şundan, hundan. 

19,lS: Mıanclolın konıeri. - Sözler, 20: Hariç 
f'lem1eketlerdeki Almanlar için program. 21: 
Kı6a lıaberlf'r .21,10: Radyo ork.eatraıı. tara· 
fından .,.ı~hu·, 22: Radyo temıili .23: HaLerler. 
23,ll1: Tel-Dik (10 dakika.) 23,30: Danı muaj .. 
ki.i. 

28 Teşrinisani Çarşamba 
ISTNBUL: 
18; Franın:ca der•. 18,30: Da•• mu•ikiıi 

pli.k ile. 19,30: Dünya haberleri, 19,40: Bali.· 
layka orkeıtra•ı tarafından muhtelif eserler -ve 
tasanni koro heyeti. 20,40: Şen ıarkılar. 21: 
15: Ajanı ye bora• hahrleri. 21.30: Radyo caz 
•e tanco orkestraı. (Hava müıait oldu1'ça 
sarp memleketleri neır.i1ab pro•ramıınıza İ· 
ıa.,.. edilecektir.) 

2ll Khz. VARŞOVA ı345 m. 
tö: KöyJü küme (koro) konıeri. ıCJ,2.:): Kl\· 

dın ıa11ti, - Pli.k. 18,50: Spor. 19: Zirai mu· 
ı•habe. lff,15: Şarkılı piyano koaseti, 1!>,45: 
lktiı"di 2(J: Şarkılar. Hafif haYalar. 20,20: Aka 
tü:ılılf'. :-:o,30: Çiter konseri. 20,5P: Spor. 2J: 
Salon rr:\.'.aikiıi. - Haberler. 22: Chpinin eıer· 
lerinrleu n1:.irekkep konıer. 22.30: S~or İngİ· 
Jızc-e. 22,40: Koro küme konıeri. 23: R~ldiım. 
k?na•rİ 2.1,15~ Dana mu•ikiıi. 24: Haberler. 
24,05: Dana musikisi. 

1195 Khz. FRANKFURT, 25ı wt. 

Ji: Grce musikiıi. - Mu•ahab .. 19,45: Ne· 
ıeli mu.ıiL.i. -· Mu•ahabe. 21.10: Sar neıriyah, 
22: Neıeli neıriyat. 23: aHberler. 23,ll): Ot\a 
ı.ıuıi..Lisi. 24: Da.uı mua.ikiıi. 1: Gece kunı~ri. 

Bu ukf'Utl 8aat Zl de Bralwru'ın ıarkı· 
larından ..öyliyecek olan Soprano mu· 

gunniye Elisabeth Laube 

84ı Kh•. BERLIN, 357 m. 
19,ot: K•dın ali.ati (bjr ıkeç.J ı9,3'J: F.r MU· 

•i'-iai, ~0,40: Aktüalite. ~herler. 21,ltl: Sar 
ne4riyatı. 22: Orkestra kouıeri. 23: 1-f:tberl«"r. 
4l3,30: Oaı•ı musikisi. 

823 Ki,., liUKREŞ, 364 m. 
11 - )5 c\;ndü:r; plik netriyab. ı8: R .. ct•o nr• 

Leıtr,•f. 19: Haberler. 19,lS: Radyo ol"k~ı.tra
ıı. 20: Konferanı. 20,20: Oda muıikiai. 21,45: 
Şarkılar. 22,05: Salon orkeıtrası, 2.J: H"ber· 
1er • 23,20: Salon orke•traır. 

6S6 Khz. BELGRA T, 437 m. 
17,30: Radyo orke•traaı. 19,25: Musafuı~. 

•eıaire. 21: Jübliyanadan nakil. 23: Hal:.erler. 
545 Khz. BELGRAT, 550 m. 

. 18,35: Manditı ıalon orkeıtraıı. 19,4S: Ame· 
le netriyat. 20,20: Şarkılar Ye hafif ha•alar. 
(piyano refakatile ) 21: Stüdyodan liy"tro 
temıili. 22,40: Haberler. 231 Dan• rnusikiıi 
24: Friedlin idareainde opera ork.eslraıı. 

ROMA • -NAPOLI • BARI 
18,10: Kuartet konıeri. 18,10: Karıtık kon· 

ıer, Muhtelif bahisler. 21,45: Puccininia eaer• 
!erinden kanıık konser, 23~ıs: Muhtelif. 2.ıı 
Muhtelif. 

950 Khz. BRESLAU, 3ı6 m. 
17: Hafif muıiki .- Muhtelif hah.isler. 21,35: 

MilU neıriyat. 22: Mozartrn neteli eaerleria
den parçalar. 23: Haberler. 23,30: Danı mu· 
ıikisi. 

29 Teşrin is r n i Perşembe 
ISTNBUL: 

ı8: Almanca der•. 18,30: Danı muıiltiıi plik· 
ile. ı9,30: Dünya. haberleri .19,45: Tiyatro meY 
:r;uunun anlablmaıı. 19,45: Şehir tiyatrosundan 
nakil (Madam sen jen komedi üç perde ye bir 
batlanırıç. Yazan Viktoriyen Sadu -ve Emil 
Mora. Tercüme eden Seniha Bedri Hanım. 
(Haya müıait oldukça rarp memleketleri ne1· 
riyab programımıza .ilive edilecektir. 

223 Khz. 16,45: Hafif mu•iki. - Muhteli'. 
19.lS: Piyano lconaeri.. - Musahabe. 20,30: 
Senfonik konıer (P1i.k ile.) - Muaahabe. 21: 
Leh muıiki:si. 21,45: Haberler. 22: Senfonik 
konıer. (Leh muaikiai.) 22,45: Konferan•. 23: 
Rekl&m konıeri. 23,lS: Dan.t dersi .23,35: Dana 
muailıı.iıi .- Muıahabe. 24 .. 0S: Danı muıiki
aL 

1195 Khs. FRANKFURT, 25ı m. 
19,15: Neıeli muıiki. 20,45: Günün haberleri 

21,10: Sar neıriyab. 21,30: Karıtık netriyat. 
23: Haberler. 23.20: Vatinıtondan naklen 
lııı.flanın mü.h.im haberleri. 23,30: Alman halk. 
mu3ikis]. 24: C1Pce muıiki.i. 1: Keza. 

841 Khz. BERLIN, 357 m. 
18,lS: Puccininin ölümünün 10 uncu yıldönü 

mü rnünaaebetile opera eserlerinden konıer. 
19: Muhtf'lif. 19,30: Sö?.!er. 20,40: Haberler. 
21,10: Rr~ılaudan nakil. 23: ITaberler. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 CUndüz pl&k neıriyab. 18: Salon 

111 .. 11 
Vals ve tango musa-
bakasında kazananlar 
ldanbul radyosunda açılan vals 

e tango müsabakalarına iştirak e
den 38 eser için gelen cevaplar tas
nif edilerek dinliyicilerin bizzat 
seçmit oldukları parçalar geçen 
hafta radyo ile ilan edilmişti. Bun
lardan bir kısmı iki gün evelki pa
zartesi akfamı birlik Soprano mu
ganniye Bedriye hanrmın iştirakile 
ve radyo caz orkestrası tarafından 
çahnrrııttır. Genç musikitinasları· 
mızın gayretile yaratılan bu eser· 
ler hakikaten pek h?ta gitmiştir. 

Pa;r;cırteai akf'Jl1U müeabakacla aeçi • 
len tango ve ıxılslardan bamannı sö1 
li;yen Lirik Soprano muganniy. Bed • 

riye Rcuim Hanım 

Şarkile birlikte dinletilen bu eser
ler bestelenen parçalardan daha 
düşkün olmadrğı iddia edilebilir. 
Radyonun bu müsabaka te,ebbüsü 
nün memleketimizde yerli dans 
parçalarının yakında çok artmasın 
lla büyük yardımı olacağım uma
rız. 

İstanbul Programına 
ucile bakış 

.. 
goz 

Geçen hafta lstanbul radyosu 
programlarında yapılacak yenilik
lerden uzun, uzu bahsetmiştik. Bu 
haftaki programı bu dakika göre
mediğimizden programın her nok
tasına temas edemiyeceğiz. 
Programda epeyce ilavelerin bulun 
duğuna kulak misafiri olduk. ltitti
ğimize göre Avrupa radyolarının 
bazılarında rastlanan fakat timdi
ye kadar lstanbul radyosunda din
lemex nasip olmayan koro (küme) 
konserleri programa konulmuttur. 
Macar çingeneleri tarafından çalı
nan orojinal Macar musikisini ls
tanbul radyosunda da dinlemek 
pek hot olmuttur. Masar mu•ikisi 
son zamanlarda - yorgun sin·rte -
re pek İyi tesir ettiğ:nden - Lond
ra radyosile Alman ve daha bazı 
Avrupa merkez:erin<le de pek çok 
çalındığından burada da bunun 
programa girmesi dinleyicileri 
memnun edeceği füphesizdir. 

Umumi mahallerden yapılacağı
m bildirdiğimiz nakillerin ilki To
katliyan otelinden olmuştur. Cuma 
giinii dinletilen bu nakil pek fena 
netice vermiştir. Çünkü vaktin dar
lığından evvelce tecrübe edilmeden 
ve hesapsız konulan mikrofon mu
sikiyi hozuk sesle almıftı. Halbuki 
fen memurları mikrofonun yerini 
tespit ~derek pazar günü yaptıkla
rı nakıl hakikaten stüdyoda çalı
~a~. or~estra konserinden hiç farklı 
oegıldı. Yakında daha bir çok yer
lerden nakillere devam edileceği 
kararlathrıtrnıştır. 

orke•traıt. 19· aHberler 19 15 S 1 k 
• • ı : a on or eı· 

traıının deYarnı. 20: Konferanı. 20,30: Rom•• 
operaıındannakil. 23: Haberler. 

686 K~z. BELGRAT, 437 m. 
. 1

1
8 = Radyo orkestraıı. 19,55: Muhtelif ı,... 

bıı e.r. Reklina '"' plilıı: neır.iyab. 21: MilR 
neırıyat. 21 '2ft., p · •~ . 

22 2Z,30· Rad f"'IV· ıyaao •onıerı. : Konferans 
d · Yo orkeıtraaı. 23: Haberler. 23,15ı 

Ra J'O orlı::eıtraaı. (Hafif ma•İk.i.) 
545 Khz. BUDAPEŞTE 550 ., 
ıa,30 p· • • 

ı9• pf•k ıyano refakatile Macar farlulan. 
• a · 20,10: Puc.cin.iye da.ir ıözler. 20,30: 

O~erada Yerilecek bir opera temıiJiai (iıim 
yo RtÖ~A nakil.) 23,30: Haberler, 24,.30: Cazband 

• NAPOLI • BARI 
18

= afffif rnua.iki . -Muaahahe .. - Pli_lr. 
Musahabe 21 45· "L c· d . . 1· P 

"
, ır . · • · a ıocon a,, ııım 1 o•· 
ıe tnın opera temıiJi 
950 Khz. BRESLAU 316 m 
ı7· Hafff .,_. 'M . 

k · . muuıu. - uhtelif'. 20: Keman 
2~~~~rE:~2s: s~~· 21: Kııa radyo haberleri. 

' • Berhnı canlandıran netriyat, 

30 Teşrinisani Cuma 
ISTNBUL: 

18: T ok"tliyan otelinden nakil • çay ıaati. 
12,30: PJAk nlPfTİyatı - orkeıtra Ye danı nuı 

ıikiıi. 18: Otel Tokatliyandan nakil • çay ıuti 
191 Çocuk ıaati, hikiyeler .19,30: Dünya haber 
leri. 19,40: Mö.yö Cold.enberc idareıindeki 
muıiki heyeti tarafından tacanni. 20,10: Kart· 
ırk muıiki neıriyab, Plak He. 21,lS: Ajanı ve 
borıa haberleri .21,30: Radyo orkeatraıı tara• 
fından hafif muıiki. 22: caz ve tango orkf'ıtra• 
hı.n. (Haya mÜ•aİt oldukça garp memleket· 
leri nf',ri1atı prorramımıza iliYe edilecektir. 

223 Khz. VARŞOVA, ı345 m. 
16,4S: Hafif musiki. ı7,45: Hastaları teae11i 

18,15: Piyano - Keman kon•er.i .. - Muıahabe. 
19,lS: Şarkılar. 19,45: Konferans. 20: Armo· 
ni.k kon•er. 20,20: Mu.ababe. - Plak. - ıpor. 
21,0S: Senfonik kooıer. 23,30: Şi.irler. 23,40: 

TARIHf TEFR[KA: 11 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA CORE) 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C. 

Meşrutiyet ilan edildiği halde 
istipdat idaresi devam ediyordu 

Ayni zamanda eski hareketlerine j rakkı evrakı arasından çıkmıştır. ' 
devamdan çekinmiyorlar. Bunlar Bunlardan birinde deniliyordu ki: 
memuriyetlerinde kaldıkça ve elle- "Tıbbiye mektebi müdavimlerin. 
rinde eski kuvvet bulundukça Van den Hasan Rıza bey cemiyetimizin 
havalisinde hiç bir ıslahı hal ve muhallef seyyar azasından olup a· 
kanuni tetebbüs yapılmasına İm· hali ve memurinin kendisine her 
kiin yoktur. Meşrutiyet idaresi de veçhile itimat etmeleri aşağıdaki 
daimi bir tehlike altındadır. Hüsnü mührümüzle tasdik olunur.,, 
hareketi malfun olan Kavat kazası Filhakika bu kağıdın altında 
kaymakamını tardettirmeleri bu id- "Teşebbüsü tahsi, me,rutiyet, ade
diamıza bir delildir. Bu adamlar mi merkeziyet cemiyeti lstanbul 
da derhal lstanbula getirilerek mu· dahili merkezi., yazılı olan bir mü. 
hakeme altına alınrnaldırlar . ., hür basılmıttı. Fakat cemiyet na· 

Ondan sonra yedi Kürt reisinin mına mührün yanına atılmı' bir 
ismi zikrediliyor ve bunlar hakkın- imza yoktu. Bundan da anlatılı· 
da da f(lyle yazılıyordu: yordu ki Sabahaddin bey mümkün 

"Bunlar da bir çok cürümler iş- olduğu kadar gizli çalışmak istiyor
ledikleri, İn!anları katlettikleri du. Tıbbiye talebesinden Hasan 
halde timdiye kadar yakalanıp mu- Rıza beye verilen o vesika, Saba. 
hakeme altına alınmamı,lardır. O- haddin beyin ilk İcraatına mani ol
nun için müstebitlik:erine devam mak için, her nasılsa Hasan Rıza 
eylemektedirler. Yerli ahali, şimdi- beyden İstirdat edilerek Doktor 
ki meşrutiyet idaresinden ve ada- Bahaddin Şakir bey tarafından 
!etten istifade ümitlerini keserek saklanmıştı. Fakat ittihat ve T e
yeniden muhacerete hazırlanmak- rakkı cemiyeti, Sabahaddin beyin 
tadırlar. Yerliler tarafından intİ· cemiyete karfı ufak tefek işlerde 
hap edilen zevat hükumet kapıları muvaffak olsa dahi, Ademi merke
önünde sürünerek hiç bir 'ey ya- ziyet cemiyetinin de ona büyük bir 
pamamakta iken bu adamların zu- gaile çıkarmak istidadında oldu
lümlerine devam etıneleri caiz de- ğu inkar edilemezdi. 
gildir. Hükumet bu hale bir niha- Meşrutiyetin ilanından beri iki 
yet vermek için hiç bir tetebbüste ay kadar geçtiği halde istipdat ida
bulunmamaktadır.,, resinin her tarafta henüz kuvvet ve 

Ondan sonra Hüseyin paşa na- ~iddetini göstermesi de ittihat ve 
mmda bir Kürt reisinden bahsedi- Terakkiyi çok müşkül bir mevkide 
liyor ve deniliyordu ki: "Mütevali hıraloyordu. Memleketin dört ta. 
cürümleri, zulümleri, gazaplan ile rafm.dan lstanbula yağan tikayet 
meşhur olan bu adam liva merkezi- telgraflarına ve mektuplarına ce
ne celbedildikten sonra tevkif ve vap yetittirmek mütküldü, nerde. 
muhakeme edilmeksizin aveneaile kaldı ki o şikayetler nazarı dikkate 
birlikte serbest bırakılmıt ve evine almsın da fenalıkların önüne geç. 
geri dönmesine mü~aade edilmiş· mek için 18.zımgelen tedbirlere 
tir. Bu adam yakalanarak tahtelhı- başvurulsun. Bu tikayetlerdeki te
fız lstanbula getirilmeli ve muha- nevvüü anlatmak için onlardan ha. 
keme olunmalıdır.,, zılarını dercediyoruz. Diyarıbekir 

Sonra Bitlis vilayetinde me,hur deki ittihat ve T erakkı merkezin. 
Musa bey biraderi Kasım beyden den bir telgrafnamede deniliyordu 
bahsolunuyor ve deniliyordu ki: ki: 

"Geçen sene şubat ayında üç "Hürriyeti müdafaa ettiğinden 
kişiyi öldürmü,, Karslı bn. ihtiyarı dolayı maarif sandık emini Nazım 
ve diğer bir adamı daha kuyuya at- efendiyi iki jandarma yüzbaşısının 
mış, ikincisinin zevcesini şimdiye huzurunda katleden Sabriyi der. 
kadar yanında saklamış, bir çok dest etmek için bugüne kadar za
kadınların ıro;ına geçmit ve daha bıta tarafından hiç bir teşebbüste 
bir çok cürümler itlemi,tir.,. bulunulmadı. Kanunu esasinin ili. 

Memleketin her tarafı otuz üç nından sonra da bu gibi katillerin 
seneden beri Abdülhamidin adam- takibinde gevfek davranılması, bu
larile doldurulmut olduğundan ve ı-adaki memurların metrutiyeti ne 
bunlar yavaş yavaş kaldırılıp yer- yolda korumak istediklerini mey. 
!erine meşrutiyet taraftarları ika- dana koyuyor. Katili ntutulmaması 
me edilmedikçe adilane it görülme- fena bir misal teşkil edeceğinden 
si imkansız bulunduğundan ittihat adaletin yerine getirilmesi için da. 
ve Terakki cemiyetinin, metrutiye- hiliye ve adliye nezaretlerinden .ı
tin <le ilk aylarında fark vilayetle- it olduğu dairelere tiddetli emirler 
riııdeki Kürt aşiretlerine karşı biı verilmesini rica ederiz.,, 
kuvvet ve nüfuz eseri göstermeye. Adana civarında bulunan üle
ceğine ve Ermenilerin isteklerini madan müderris Mustafa Remzi e
yerine getiremiyeceğine şüphe yok-' fendi ittihat ve Terakkı merkezine 
tu. fÖyle bir telgraf gönderiyordu: 

Bir de Sabahaddin beyin "teşeb- Hamiyet sevkile tamim ve tah-
bfüü şahsi, metrutiyet, ademi mer- kime çalıttığım ittihat fikri Cebel 
keziyet., cemiyeti memleket dahi- müftüsünün gayri mefru emelleri
linde faaliyet göstermeğe batlanııt· ne muhalif olduğu için hayatım 
tı. Bu cemiyetin merkezi F ransada kurtııtılara hedef edildi. Caniler ta
Paris civarında "Suresne,,de bulu- rafından üç kurtunla tehlikeli su
nuyordu veyahut öyle demek la- rette yaralandım. Müftünün efkan 
zımgeliyordu. Çünkü muhabere ve nı terviç eden mutasarrıflrk tahki
saire için kullandığı evrak üzerin- kata lüzum görmedi.Bu uğurda fCha 
de henüz o adresi yazılı idi. Bu ka- deti cana minnet bilirim. Vücudum 
ğıtlardan bazıları da ittihat ve Te- - R;ı,.. .. ~· 

Rekli.m konıeri. 24.0S: Hafif mut.iki. 
1195 Khz. FRANKFURT, 251 m. 
19145: Eeğlenceli konser. 20: Muhtelif. 20,lO 

Neteli kouıerin deYamı. 20,50: Siyaıi kıaa ma· 
llımat. 21: Haberler. 21,lS: Milli netriyat. 22: 
Danı muıilr.iıi. 23: Haberler, 23,15: Sa.ar. 
23.30: Aktualite. 24; Karıtılıı: aeıriyat. 1 .. 3 
Gece konıeri. (2 den ıonra pli.k.) 

841 Khz. BERLIN, 357 m. 
19,30: Ş.rkılar. 20: E•ki. seç.it reıiralerine 

ait marılar. 20,25: Aktüalite. 20.SO: Siyaal .kı .. 
haberler. 2ı: Haberler. 21,15: Milli •etriyat. 
22: BeetJaoYenin eıerlerinden lı:e•ıer. 23: Ha· 
herler. 23,20: Plak. 23,50: Scbonretk - Caı .. 
tanap bok• •açı aeticeıi. 24: Romen tefrika· ... 

223 K1"'. BUKREŞ, 364 m. 
13 • ıs aündüz pli.k neıriyab. 18: Radyo 

orekıtraıı. 19: Haberler. ı9,15: Radyo orkeı
traıı. 20-: Konferans. 20,20: Plllr. 21: Seafoai.k 
konaer. Ü.Zerine babia. 21,10: Filbarmoni tara· 
fındaa ıonfoailı:; kon•er. 22: Maıahbe. 22,15: 
Senfonik lcon•erin deyamı, (BeethoYenia Sin• 
c.i do m.inörü). 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
ı8: Kültür fizik. 19..SS: Mulıtelif .20: Kon

f•ranı. 20,30: Reklimlar. Milli netri1aL 
21.10: Haberler. 21.JO: Zairepten nakil. 23: 
Haber1er. 23,lS: Radyo orke•traıı. 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Bir ıekerciden naklen hafif muıiki 18,4S 

Stenorrafi derıt 19,lS: Spor. 20,10: Konferans 
20,45: Pl&k. 21,45: Muıababe. 22,20: Rajterin 
idar"sinde opera orkeatraıı. 23: Musahabe. 23, 
50: Çin.ene takımı tarafından Macar halk q. 
'Yaları. 

ROMA • NAPOLI - BARI 
21.45: Romen konseri. Sonra Ufif muıild. 
950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
11: Hafif muıi.ki. 19,15: Hitler se•çliii. 

19,SO: Sözler. 20: Skeç. 20,4S: Kr&a siyasi 
malUmaL 21: Kııa haberl~r. 21,15: Milli neıri 
yat (temıil.) 22: Muıik.ili kantık: neıriyat. 23 
Haberler. 23,20: Danı mut.ilı.isi. 

Kanunuevvel Cumartesi 
223 Khz. VARŞOVA, ı345 m. 
18: Vilnad.an nakil. 18,50: Musahabe. 19,15: 

Çift piyano koıwıer.i. 19,45: Musahabe. 20: kü .. 
me koro konıeri.. 20,20: K.onferanı. 20,30: 
Piyano refakatile caz. 20.45: Muhtelif ıözler. 
21: Hafif muıi"-i. 21,45: Musahabe. 22: Senf0 • 

nilc. konser, 22,45: Edebi1at. 23: Reklim ko ... · 
ıeri. 23,15: Danı mn.tikiıi. 24,35: Orkestra 
1: Danı mu.ikisi. 

1195 Khz. FRANFURT 25ı m. 
18.30: Pli.k. ı9: Muaa.habe, 19,4S: Hafif 

m.aıiki. - Alı::tüal.ite. 21,0S Saar ne,riyab. 
( muaikili.) 1 • 3: Gece koa•eri. 

841 Khz. BERLIN, 357 m. 
19.0S: Plik Üzerinden bir aylak mühim ra• 

por hidiııeai. - Hafif ıarkılar. 20: Karıfık m• 
ıik.i. 20,20: Atk tarkılan. 20,40: Aktüalite 
••herler. 21:10 Hamhurıta.n nalc..il, 23: Haber
ler, 23,2(h Mua.ilr.:ili procraıa araaı. 24: He•· 
burstan na.kil. 

823 Kh.s. BUKREŞ, 364 m. 
ı3 .. ıs &'iit:td.ü.z plik nefrİyatı. 18: Danı m• 

ıilciıi. 19: Saat ayarı. 19,15: Radyo can. 20: 
Konferana. 20,.20: Yeni. pli.klar. 21: Brahmsr91 
~Recuieminden parçalar. 22: oKnferanı. 22 30I 
lıpa.nyol beıtekirların.ın eserlerinden müreka 
kep konser. 23: Haberler. 23,.20: Bir lok.ant• .. 
dan nakil. 

686 Khz. BELGRAT, 43 7m. 
17: Askeri konıer. 19,5S: Musahabe. 20,301 

Rekli_m.lar. 20,40: Pli.k. 21: Haberlf'r. 21,10: 
Milli neıriyat. 21.40: Radyo orkettraıı. 22, 10. 
Radyo pİyeıi. 23: Haberler, 23,ı5: Koro koa• 
•eri. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,20: Loıonc:r:i • Schweizer ıaJon takımı. 

ı8,SO: Mupaahabe. 19.SO: Konferanı. 20,50: 
Şandor Bura çin•ene takımı refalı.atile l\.1acar 
f&r)ulart. 21,40: HabıprJer. 22: Sopran kahv~ 
ıinden opera orke•traıı. 

ROMA - NAPOLI • BARI 
18,10: Hafif musiki. - Mıohtetf. ıö:r:ler. -ve 

pl&k. 21,45: "11 Ouchino., isimli operet. 
950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
ı7: Hafif musiki. 19: Muhtelif. 19,10: Alr

tüalite. 19,25: Harpa konseri. 19,50: Muaaha
he. 20115: Gelecek haftanın prosramına dair. 
ıö:r:ler. (pli.k ile.) 20,40: Haftanın haber i~ 
mali. 21: Kısa haberler. 21,10: Ne,,.Ji ne,rİ· 
yat. 23: Muaik.ili proaram araıL 2·1: Hambur.
tan n~kiL 



fı illiyet'in Romanı: 39 

~CASlf~ 
~- ~ 

~HAY ATIM f'___. 

Yazan: Marthe Richard Tercüme eden: M. F. 

Anııem dedi ki: Vatana hizmet ede
bileceksen tekrar git ve çalış 

Hülasa ı rümeyen, benim gayretlerimi, ve 
[Marthe Richard Fransa casusluk belki bafkalannın gayretlerini de 

teşkiliitı tarafından İspanyaya Sen Se- sarpa saran bir nokta var: lspan-
bastiyen'e gönderilmiştir. Vazifesi ora- yada bulunduğum zaman belki si-
da Alman casus teşkilauna girmek ve ze müstacel bir tey haber vermek 
iki cibetli casusluk yapmaktır. Orada isterim. Bunun için de elimde gızli 
kendisine kur yapan Walter isminde 
ıişman bir Almanla tanışmıştır. Bunun· mürekkep ve posta vardır. Hiç ol-
la bir parkta gezerken Stephan ismin- mazsa iki gün bu suretle kaybolu-
de birisine rast gelmişlerdir. Stephan yor. Çok müstacel itler için hu u-
bir Alman casusudur. Onu Alman ca- aul pek pratik değildir. Bunu elbet 
sus teşkilatı reisi Baron Fon Krolın'a te siz de itiraf edeniniz. 
tanıtmıştır. 

Kendisini bu teşkilatın içine alınış- M. Delorne beni böyle ş~kın bir 
Jar ve casusluk yapmak üzere Franaa- vaziyette görmekten dolayı mem-
ya gcinderınişlerdir. Marthe Richard nundu: 
Fransada casusluk teşkilatı reisi M. _ Tekrar dönünüz dedi. Size o-
Ladoux'tan izahat alınış ve tekrar ls- d d k •mk J 
panyaya Sen Sebastiyen'e ve sonra ra a yar ım etme ı an arını a-
Fon Krohn ile beraber Madrite gelmiş- rayacağım. 
tir. Marthe Richard burada Alman t:ah- •••• Vazifemin hiç bir menfaat te-
telbahirlerinin Fransamn cenup sahille- min etmemesini istemiyordum. Her 
rini bombardıman edoceklerini öğren- teYden müteessirdim. Gizli hizme-
dikten sonra Parise dönmüştür. tin yolunda gidip gitmediğinden 

- Benden ne istediklerini biı - bile endite ediyordum. Çünkü ben 
miyorum. Vaziyete göre ya cevap bile ~eflerimle alakam kesik bir 
veririm, veyahut vermem... Zatfı -.·aziyette ya,ıyordum. 
çantama koydum. Acaba içinde ne Bir sual daha sordum: 
vardı? Oldukça endişe içinde i. - Yüzba~ım dedim. Collargoli-
dim. Otomobil benden uzaklatır u um'IE- yazılan yazıları okumak i"'1-
zaklaşmaz ben de otelin yolunu tut kanım bulabildiniz mi? 
tum. Nihayet odamda zarfı açabil- - Evet, evet, dedi. Merak etme-
mittim. Bu mektup bana güya, yin. Kimyagerlerimiz bu itle met-
• çünkü bir ca.&us için katiyen inan gul oldular. 
mak yoktur - lngiliz Entelicens - Almanlar bir aya kadar tahtel-
Servia'i tarafından gönderiliyor ve bahirlerile Basque sahillerini bom-
gayet güzel teklifler yapılıyordu. l-anlıman etmeğe hazırlanıyorlar ..• 

Bugün b~rma iki hadise gel • Yüzbaşı gözlerini açtı. Dişler.nin 
mitti.Birçok tahitler huzurunda Ce arasında bazı heceler geveledi ve-
neral Denvignes ile konutmuf, ar- ilave etti; 
kasından güya lngiliz Entelicens - Görüyorsunuz ya, sizin m!I· 
Servis'inin mektubunu almıflım. hakkak orada bulunmanız lazım. 
Fon Krohn ile Fon Kalley arasın- Mümkün olduğu kadar süratle ls-
daki rekabeti, bana hiç izahat ve- panyaya dönün, sizin için bazı ma-
rilmeden zaptedilen Sinci büronun lümat hazırladım: itte. O kadar 
mektubunu ve bizzat Fon Krohn'u ehemmiyetli değil, fakat iktifa et-
heıaba katmıyorum. meniz lazım. Eğer icap ederse Sen 

Şüphesiz elimde Fransarun çok Sebastiyen konsoloshaneıindeki a-
itine yarayacak malümat vardı. Fa taşe M.B.ye müracaat edersiniz. 

kat füphe kafama çökmüt, ve beni -Bitmedi -
pençeleri ara.ama almqıtı. 

Birdenbire içeri Fon Krohn gir
ld.i. 

- Marthe dedi, derhal Fransa. 

ya dönmeniz ve bana oradan yaz
manız lazımdır. Orada ilerdeki mu 
ha.bereler için bir muhabir bulunu 
'11JZ. 

Ellerimi, ellerinin içine almıfiı. 
Çok eoditeli davranıyordu: 

- Ne oluyor kuzmn? 
- O kadar mühim bir fey değil. 

Fa.kat sizin bir müddet için bura
!da bulunmamanız lazımdır. Bunu 
•ize istemiyerek söylüyorum. Tek
rar geldiğiniz zaman sefaretin ku 
bnçlığına kartı bir çare bulurum. 

- Ne yazık! diye söylendim. 
'.(Sevincimi saklamak istiyordum. 
Çünkü bu seyahat bana kendi kcn 
ilime avdet imkanlarım verehıle -
cekti) Bugün sizin itinize çok ya 
rayabilecek bazı temaslar yaptım. 
l,.te bakın, sizi alakadar edebile • 
cek bir mektup. iki adam beni bu
gün takip etti. Ve bana bunu ver
ailer. Siz hu ite ne dersiniz? 

Fon Krohn mektubu aldı, oku -
lılu, ve bana bakarak dedi ki: 

- Evet biliyorum; Jeneral Den 
'\'İgneı ile de konuttunuz. Bu me~e 
leler üzerinde durmak lıizmnclır. 
Faka.t evvelemirde sizin Parise 
aönmeniz icap ediyor. 

- Bombardıman etmenizi bek
.lemek için birkaç gün Biarritz' de 
blaam?. 

Afallar gibi oldu: 
- Bu ola.bilir, dedi. Fakat bek

lemeyin. 
Birdenbire, benim tatlulıgunı 

farketti. Şüpheli füpheli bana bak 
mağa başladı. Tekrar tabii va.ı:iye
timi almıtf:ım. Bund~., ..ıolayı müs 
tarih oldu. O kad?.- ··•rlu ki 
bu itte aldandığmın .>1le 
varmak istemiyordu. 

Geri gelmek için tekrar eskııi 
gihi gazetelere bir ilan verirsiniz 
dedi. 

Tekrar Parise gelmittim. Der · 
hal "M. Delorme" un yanma kot· 
twn ve kaybolan mektubu hakkın
da kendisinden izahat istedim. 

- Ben bunu gönderdimdi. Size 
temin ederim dedi. 

Bu cevabının tonundan bunun 
doğru olmadığını seziyordt • Tek 
rar sinirlcnmistim. Ben yalnız her 
•eye itaat ede~ bir kadın değıldim. 
Vaziyeti tenkit etmek ve kendi tc 
•ehbüslerimle iş görmek en birir.ci 
--- ımdu. 

• ni'IŞlm, dedim. Ilu iste .) ı.i 

Fransada 
Endişe artıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
Raporu,,. •onunda deniliyor lı:i : An
~ ve silihlann bırakılması için 
verilen bunca emeklere rağmen Fnuı
IMltn kOfJl!ulan döğüte hazırlanıyor
lar. Banıın bozuln-.ı i.teniyorsa 
Franaarun güçlü bir onlu elde bulundur
ması gerektir. 

Gayrimübadil 
Bonoları 

(Başı 1 inci sahifede) 
satmalıotan ise ipotek gÖ•t"""'* ru
tile bir bankadan para alabilecelder • 
dir. Halbuki bugün bonolar bo,,..da 
kabvl edilmemiı olduğu için, ihtiyaç i
çinde çırpman bazı gayri mübadilıler 

sarraflann elinde O)'Ul"lcak olmuıl.aır ve 
booolannı yok pahasına bunlara kap
tırmıtlardır. 

Booolar borsada Coter ettmlecek 
olursa kıymetlerinin az zaman içinde 
yükseleceği ve bir iki ay içinde kırkı 
bulacağı ümit edihnektedir. 

Kaçak mallaa aatışımn arttırılması • 
na gelince: Bunun için bazı hazırlık
lar yapmak üzere bir k~yon kunıJ. 
muttu. Bu komisyon , bu it için bazı 
prensipler koynıuttur. 

Bugün Mali) e hakanlığuun ba preı>
si:plen kabul etmesi >stenmeldedir, 
Ankaraya gidecek Hüsnü ve Şahap 
Beylerin bu iKi i.ftcn nyecla, kaçak 
k.imoelere ait maHardan, milli ....ıa i
daresi için aynhnıt o1an baı malların 
da gene satıı komWyonuna verilmeti 
Maliye bakanlığından istıeneceklir • 

Maliye bıokanlığmm bu İlteld.İ ka
bul edeceği, batta bonolarm borsada 
CGter ettirilmaine izin vet eceği ümit 
edi:tiyor. 

Bundan '-tka &"•yrİ müİ.aclitlere ya
lnnda para claiıtmlıılı: ta kahil olecak
tır. Kaldırılan muhtelit mübadele ko
ırllsyonunun Maliye bakanlığına verdi
ği 30 bin lngilız Jiraımın yü:ııcle yarım 
heaabile, dağrtılması için de yalanda 
hüküm~e bir karar verilecektir. 

Devredilecek ihtira beratı: 
" Kanatlan ıerbeat surette dönen tay

yarelerde islahat ,, hakkındaki ihtira i
çin lkti<?.t Vekaleti Sanayi Müdiriyetin
den is i al edilmit olan 19 ikinci Tet· 
rin 1 ~32 tarih ve 1517 numaralı ihtira 
beratının ihtiva etliği hukuk bu ke..., bat· 
kasına devir veyahut icara verilec~ği 

teklif edilmekte olmakla bu hususta faz. 
la maliımat edinmek i.teyen zevatın ls
tanbul'da, Bahçekapu'da Taı Handa 
43-48 numaralı idarehaneye müracaat 
eylemeleri iliın olunur. (4885) 

9055 

(Bqı 1 inci sahifede) • 

ütiyen yeni bir müıteri olacaktır. 
Pamuk yetittirmek iti 

Pamuklu dokuma ipni pamuk 
yeti,ıirmek ip ile birlikte takip e
diyoruz. l'amuklarunızın hem cinır 
hem miktarı için aldığımız tedbir
ler müırbet neticeler vermektedir. 
Görüyorsunuz ki fabrika kurarken 
çi/çilerimiz aynı zamanda fayda
lanmı1 oluyorlar. 

Ereğli bez fabrikasına - elektrik 
santralı ve ifletme sermayesi bir
likte olarak • üç buçuk ınilyon lira 
harcanacaktır. Takriben 1250 ame
le çalı,acak, 4 milyon metre lnmıaf 
çıkacak ve aynca 800 bin kilo ince 
iplik elde edilecektir. 

Sümer Bank 1935 yılı bitmeden 
Ereğli bez fabrikasını İfletmeğe 
baflıyacakhr. 
Verdiğim rakamlar harcanacak 

paranın miktan, lefebbiUün ehem
miyetini anlatmağa yetecektir. Sa
nırım, diye biliriz. Ereğli bez fab
rikası ile memleketin ökonomilı 
varlığı hiş olunacak surette kav
vetlenecek ve zenginle,ecelıtir. 

Ereğlide gerelı kasabalı, gerek 
köyden gelen valanda1lann gös
terdikleri sevinç yerindedir. Bu 
müeııııeıre için halkın Sümer Ban· 
kayardım etmek yolunda elinden 
geleni yapmak gayretine teırekkür 
ederiz. , 

Hatiplerin benim ve arkadQ,fla
rım için söyledikleri lütufkar söz
lere aynca te1Şekkürlerimi snnıa
rım. 

Büyük önderimiz Reisicumhur 
Hazretlerine bugünde her tara/tan 
ta,an coşkun sevgi tezahuratına 
fQhit olmaktan çok mütehassis ol
duk bu samimi ve asil duyguları 
Rei icumhur Hazretlerine arzet
mek benim için fere/tir. 

Şimdi hep beraber değerli ipnıi
ze, Ereğli bez labrikaırının temeli
ni atmak i,ine sevinçle b~ıyalım. 

Yolda, köylüler araırında 

ULUKIŞLA, 20 (Miltiyet) - Baı
vekilimizle v<kiUeri taııyan tren istas
yonunu dolduran kaı-Jrlayn:ı büyük 
bir kalabalığın copum alkrşları ara11n
da Konya Eleylisine ilerliyor. 

Batord<iümiz dün gece saat 24 te 
Y ericöyden geçertııe.ı tnnden inerok 
buğday anbarlamn gezdi. Ziraat banka
amın anbarı önünde banlııaya buğdııry 
.atrnağa gelmit olan köylülerle gö ... 
tü. Köylünün fazla bekletitmemes.i :;;. 
Turiıaldan clöned<en verdiği emirlerin 
taıbik edilip edilmediğini tetkik etti 
-ve yeni direktifler verdi. 

Niğdede 

Tren ..W.leyin yedi bo"Ç'lılr.ta Niğ
deye vardı. Bator<iril ve arJuıclaılan 
merasimle ve ko.hhalıık ı..tl.m allotla • 
rile karfılandı. ~ kıonağn. p. 
den* orada bir müddet »tiraha.t eden 
l1met Pata kalem odalannı dola§tı. 
Ve gördüğü evrakı gözdem geçirerek 
i§lerin ıünotle yapdıp yapdmadığım tet
kik etti. Bundan sonra belediyeyi, halk. 
evini, askeri daireyi, fıri<ayı ziyaret 
etti. 

Bat vekilimiz Niğdenin ölr.onomik 
vaziyeti hakkında malümat aldı. Bil
haHa elma yet:İflirilmesile çok alika • 
dar oldu. 04wnomi vekilinden Niğde 
elmalannm ihracı imkim hakkında 
izahat aldı. 

Cdal Bey, Niğdeliler elnıalarının 
cinsini ıslah ve istandaıoclizaayonunu te
min ederlene ihracı kabil olacağını söy
ledi. 

Hususi tren - on buçukta hal • 
kın (-yega) sealeri anwnda ayrıldı, 

Bar istaoyonunda bütün kasal>a bal
kı ııevgili baıvekillerini ırönneğe gel
mifli. Ba§"V'!kil kaoıabanm esnaf cemi
yetim müm.Ulerile ıörüıtü. 

Fabrika , İlltasyoıı ve dericilerin di
ledi:lderile bilbana al•ka•hır oldu. 

Ok.oooml vekili CdAJ Bey, der.icil... 
ri bir ..-orya toplanarak bir cemiyet ku
rarlarsa kıenclilerine ~ gönd&
rileceğini ve böylece lizmı gelen alet 
ve efYalan kolayiakla taain olımaca
imı oöyledi. 

1>--d '!" • L->- .L U'°-"-~ 
~ .... -ı••wz, PISW. ua QU&UlllCl 

daireoini, belediyeyi ziywat elllS. Ve 
tren - cm ilı:ide büyük t ' iirwt ... 

m!r nası 
Tatbik edildi 

(Baıı:ı 1 inci sahil ede) 
E..-velki sabah saat ona çeyrek ı..... 

la I• efendinin kahvesi tıka "- do
lu idi. Anıl>acı Ahmet ağanın kın. Ji. 
rahk meP.ur (Saka Kanırya) sı ötü
yordu. Bu an-ada ortalık binlenlıire 
kanttı, üç potiıı içeriye girdi. Hiç bir 
fey ~ımadan ve söylemeden kuı Jm. 
feol...me doğru g>den memurlar luıfe&
leri luranık, ku§lan serbest bmılanağa 
ve heP!'ici sahvermeğe baJ!adılar. 

Bu vaziyet üzerine ku§çular avaz. 
ları çıktığı kadar hağırmağa ve halda-

Kuşçuların bo~ kalan kanarya 
kafesleri 

ruu .istemeğe koyutduJar. Fakat me
ınurlar buradan Zühtü Beyin dükkanı. 
na, oradan da kuşçuhaşı Kamil Şdıbub 
efeDclinin dükkanına giderek ayni iti 
yaptılar. Ve bütün kuşları salıverdi
ler. 

Bu e ..... ıda çok krym<Jtli kuşlarının 
~ı:na ve bu sebepten yüzlerce lira 
zarara uğnımağa tahaımmi.iıl edemiyen 
Muhittin ekndi kutlan tulmağa çalı
tll'ken camlann üzerine düft\i, eli ve 
kalu yaralandı. 

Bu hidHeyi 48 senedenberi Y enka. 
~e kuıçuluk eden kuı mezatıçnı ls
mail efendi §Öyle anlatıyor: 

- Belediye ikti'IM müdüriyetinin 
miirakabesi altında bJlunan Y enicami
dclci !ıuı mezat mahalline bir 3 oü komi
oer ve 3 memur bey geldiler. Ve derhal 
kut kafeslerindeki k""4arı sabverdiler. 
Meıra.klılann elinde bulunan k.,.Jan da 
:oıorla alarak &alıverdiler. Benim dük
lWunun camları kapalı idi. Memurlar 
camları kırdılar. Bu .,...ada oğlum Mu
hittin de elinden yaralandı. 

Bunun ii:z:erine mem\W efendilere: 
- Ben meaıt muıhanwniniyim. Ba· 

na ne tMıriri, ne de Jifaiıi ku-J al1D1 ve 
Mlımı hak.kında emir verilmedi. Bu
nu neden yapıyorsunuz? dedim. Fakat 
polis mt'SIJUrları: 

- Biz senin kutlarını salrverelim 
ele eeu dava et, dediler. 

Sonra da, (vay sen kanuna muha
!elet mi ediyorsun?) di)"l!l'd< ifademi 
alcblar. 

Kuı alnn ve satımı ımenedilnıediği 
halele bu itin r.eden yapıldığını anJa. 
yanwdık 

Benim bilcliğWne göre, mezruata 
faydalı olan kuflann alan ve satnm 
hııııtta tutulması yasakıtır. Bunlar bö
cek ve kurt yiyen kuşlardır. Yoksa 
fiJÜt')'a, sab değildir. 

Kanarya ve saka ise kafes .içinde 
doğar ve orada öftirler. Benim zararaıı 
SOO lintdan fazladır. Şimdi bütün za. 
rarlarmu kim ödeyecek?,, 

Dün bu hır•usta Eminönü kayma
kamı Raif Beye müracaat etıtik. Raif 
Bey diyor lı:i: 

- Ku,çular arasında çıkan h~ 
yi &"azetecle okudum. Biz.e remnen ti· 
kayet vaki obnamıp. Ziraate 1DllZn' 

hateratın itıah ve Jru.;ük Jraılarm tu
tulmaması hakkında polne vaki olan 
tebliğin yan4ıı telsir edHmİ! olduğu
nu zannediyorum. Bu hU6..ta taJılıi. 
kat yaptınyonun~, 

Diğer taraftan öğreodiğinW:ıe gö
tt, k"!OÇUlar bu it >çin vilayete, en&. 
yet müdürlüğüne ve müddeiumumiliğe 
bat vuımu§iardır. 

.tında hareket etti • 
Heyetler 

AKSARAY, 20 (A.A.) - Bafveml 
1-ı Pata hazretlerine AkurwyWa • 
nn aevgi ve sanılannı arz......a. ~ 
re belediye ve fırka azalarından aeçi • 
len bir beyeıt dün Niğdeye gitmittir. 

Uşakta yeni cumhuriyet yolu 
UŞAK, (Milliyet) - Bur;ıda yol J desi ve Cumhuriyet (Uta!< • teker fab

inf'Ult faaliyeti vardır. Cmnhuftyeı cad.· ı rilunı) yolu inıası hitam bulmut ve 

oya ı nızamnamesı 
•••••••• 

Devlet şurasında tetkik edilen nizam-
• • • name pro1esının 

diğer kısımlarını da neşrediyoruz 
(2 Kanunwanicle tatbikına bafla • 

pcu:ak olan 11ayadı kanununun tetkik 
eclilmek ~ Devlet Şiiranna ueri -
üm ni%alnnanuıııinin iU. kumlarını dün 
kü sayunuıa koymuftuk. Alt kumun 
ela bugün neırediyorıu:) 

Madde: 36 - Muhtarlar defterlerin al
bru ih1İyar heyeti izalarına da tastik et- 1 
t:irerek birer niisbaamı makbuz miikabi
!.inde kaymakamlara, meo-kez kazalarıoda 
nüius müdürlüklerine teslim ederler. Di
ğer nüshalarını da muhtar ve ihtiyar ..,,.. 
yetleri .köy odaaınıla saklamağa ve ele • 
mirbaı olarak halefle-ine devnUııeğe 
mecburdurlar. 

Madde: 37 - Mam.alle müır-.illen 
de bu defterlerin altrnı lastik ederd< 
mald>uz mükabilinde belediye reislerine 
teslim ederler. Belediye reisleri bunların 
altım beledi-ye enciimıenlerine tastik et -
tirdikten connı. kazalarda kaymakamlara 
ve vilayet merkfozl<.rinde nüfus müdürlük 
!erine makbuz miikaibilinde verirler. Dö
ğer .W..halarmı da demiroa~ olarak bele
diyede saklarlar ve seleften halele devre
derler. 

Madde: 38 - Gerek muhtarlar ve ıre-
rek belediyeler bu deit..-len 2/ 7 /936 

1 tarihine kadar bitinneğe ve 15.17 / 936 ta
rihine kadar ta.tikli olarak kaymakam • 
lara veya nüfus müdurlü.klerine venneğe 
mecburdurlar. 

Madde: 39 - Muhtarlar ve mümeuiJ. 
ler bu defterlerin !>.itirilmes.i için 2/ 7 / 36 
tarihini bekltımfoğe mecbur olmayıp köy
:erinde veya mah lel..-inde bulunan nü-
fusun yazılması sonuna erince derhal tas 
tik ed..-ek muhtarlar kaymakamlara ve
ya nüfus rnüdüxlerine ve müınes&iller de 
belediye reislerine teslllD ederler. Beledi
ye reisleri <le ıehir veya kasabanın bü
tün mahalleleruıin bitirilmesıiıni bekle • 
meycrek: yazımı tamam erlen ma..\allıele-
rin dl!it..-lerini üç gün içinde tas.tik edip 
kaymakamlığa veya nüfus müdürlüğÜne 
teslimle m.ıkelleftirler. 

Madde: 40 - Defterler kaymakamlara 
veya nüfus müdürlüklerine teslim edil • 
diklen som-a bu defterlere yazdmayarak 
yazısız kaldıkl~n anlaplan nüfuslar içUı 
ayrı nümunesine uygun soyadı kiğıdı dol 
durularak altı ev başkanı veya ergin er
kek veya kadro taratmdan ve bunun da 
altı köylerde muhtar ve ihtiyar heyetlerı 
ve kasaba 'Ye ıeh.irlerde belediye miimeıı
sili veya Wediye reisliği tarafından tas
<IİI< olunup aynca nüfus dairelerine imrza 
mu.kabili teslim olunur. Bu münferit ka
ğıtlara yazılanlar köyde muhtarlar t..-a. 
iuıdan köy "'°yadı defterine ve teıbir ve 
kasabalarda belediyelerce o mahallenin 
soyardı defterine yazılmak ve hizası $Oya· 
<lı sahibi tarafından imzalanmak veya mü 
hür veya parmak mle tntik 1 edilmek 
mecburödir. NüiU$ .laire.leri de bu def -
t..-lerıle bu adamlann hizasına tesellüm 
ünzasmı koyacaktır. 

Madde: 41 - Köylere ve mıı.baRelere 
soyadı defterlerini yapmak üzere ücreti 
o köy sandığmdıın veya belediyeden "'°" 
rilın<* tart.ile kaymakamlar Yeya Talil. 
tarafından muvakkat memurlar tayin o
lımabilir veya n.evcut nüfus veya diğer 
devair memurlanndan münaaipleri bu it· 
le tavzif edi1el.>ilir. - •-' 

BöLOMV ' -
' 

Soycullannın Nüfus Kütüklerine ve 
doğum kiiğıtlarına iılenmesi 

Macide: 42 - Kaynıakamlar ve nüfua 
müdürleri kendilerine makbuz mükabili 
testim olunan defterleri gene imza müka
bı.li nüfus memurlanna ve miidiirlerine 
ve baJki,tiplere teslim ederler. 

Bu cleiterler o nüfus <'airelerinde do
miıi>at eşyadan madut olup ciltlenerek 
saklanır ve .eleften halefe zimmetle dev
rolunur. 

Madde: 43 - Her köy defterine y .... 
lisine ayn, ~ına ayn olmak üzere 
birden ba,ıayarak hane numarası gibi go. 

yadı nwnara11 konacaktır. 

He.- mahalle defterine de köy defterle
ri giıi yerlilere ayn, yabancılara ayrı ol· 
mak üzere numara yürütülecektit'. Bir 
köy veya mahalleden - de!-tetlerde- ,.. 
ra - ayrı soyadı kilğı-dı gelir<~ bı. 
ğrtlar o defterlere zamkla yapıştırılacak 
ve soy~dı numM"ası bunlar Ü1:erine de 
yür ütülecclctir. 

Madde: 44 - Her k(;y ve mahallenin 
soyadı defterleri kabilite ayrı ve değilse 
münasip miktarı bir araya &"ebrilerek cilt 
)enece:rti:r. 

Madde: 45 - Her köy ve her nWıal· 
Je.ıin ooyadı deftel'leri .., köy veya mahal 
lenin nUfu•tak; eoaa defteı !erine itlene
C"" Iİr. 

Jl.1edde: 46 - Soyadı en; defterine 
yazıldılıJıw MIN"a ve soyadı sahiplerinin 
d• gum ı.ağıtlanna yazılıp nüfus dairele
rinin ! e!lltni rui~brü v er!lemurun İmzl\sile 
taıtik olunur. Soyadı esas • defterine it· 
lenmcdik;e doğum kii;ıthrına yazılma., 
mcmn.ıd\U'. 

Maddr: 47 - Eski vazı ile yazılmıı o. 
olan hüviyet cüzdanlarına soyadı yazıla
maz. Bu gibi cüz.clanlarm yeııi harflerle 
cleğittirihnesi mecburidir. 

Madde: 48 - Nüfus dairelerindeki me 
mur ve 1<8.tipler aoyadlarını esas defter· 
lerine itlemeğe ve doğum kağıtlarına yaz 
mağa yetişcmiyeceklcı-indcn vali ve kay
makamlar nüfu• dairelerine .liger daire
lerden lüzumu kadar yardım•;ı vermekle 
mükelleftirler. 

Nüfus daireleri yardımcı gelen memur 
!ara ayn köy ve malıallele~ vereceklerd:r. 
Her m<mur kendisine verilen köy veya 

çolı: parlak ve hararetli hitabelerle_ kü
§at merasimi yapılınftllr. Bu recimde 
yapılan mmasimi görüyoruz. 

mahallenin esas defterlerıni ve do~JHJ k:-
ğrtlanru işlemeğe mewunlur. Ayni ko/ 
ve malı.ailenin baıka başka memurlar IJ· 
rafıı•:n itlenrnel'i ve doğum kağıtları U.a 

~ -urlar tarafından dolduı·ulına· 
ıu yasaktır. 

Bu memUTlar i~ledikleri soyadı d~ftc· 
rinin taraflarından işlendiğini anlatdn 
bir terh yazarak altını lastik elııueğc ve 
nüfus dairesi memurtma da tastik ettır • 
meğe mecburdur. 

Bir esaa defterine geçirilen soyadları· 
nın cümlesi doğum ı.;.ğıdanna yazılama· 
mıt oluna bu perakende doğum kağıtla· 
nna a.oyadlan nüfus memuru veya ıne .. 
mur edeceği kimse tarafından işlenebilir· 
AncaK bu yolda doldurulan doğum ki · 
ğttlanna yazılacak ıerhlerin nüfus me • 
mutlan tarahncian imzalanması lazım • 
dır. 

Madde: 49 - Nüfus memur:ları, lıBIİP 
leri ve yard1111c gel ... memurlar goyaclı 
defterlerini ana kütüklere ve doğmn ki· 
ğıtlanna itlerleıt.en 7, 8, 9, 1 O, 11, 12 ve 
13 üncü maddeler ve bu nizamname ve 
.oyadı kanumı hükümlerine aykın oluP 
ol.maıdıldarma dikkat etmeğe ve aykın .,, 
lanlan qiemeyjp lmymakımılığa ve l<aY• 
maılı:amı ohnayan merkez kazalarında "' 
liye bildirmeğe ve bu malı:amlaı..ıan gel"' 
cek emirlere göre itleri -yürütmeğe mec
burdurlar. Valiler ve kaymalumılar bu 
m...usta icap eden emri yirmi dört ..,..ıu 
vermekle mükelleftirler. 

Madde: 50 - Nüfus memurları 2/1/ 
935 tarihinden bıqlayaraık nüfus kü.lıJk• 
)erine yazacakları doğumlann soyadlarto 
ru da bet-aber yazarlar. Soyad.ız hiç bit 
doğumu yazamazlar. Yeniden .ıiihiiyeı. 
alınanlar da nÜfu• kütüklerine soyadlall 
ile birlikie yazılrrlar. 

51 - Köy "" mahalle ıooyadı deft..-19 
ri tamamen esa• defterlerine ve doğulll 
ü.ğotlanna itJendikt.., aonra gelecek pli' 
rakende soyadı kiğstiarı nüfııs mennı"1 
veya kiılt:ipleri tanıfuıdan itlaıec ... tir, 

Madde: 62 - Soyadlan esas d~ 
rine i§I~ _.. her kaza h ........ 
heca üzennden niimunes.i veçtıile bir -" 
yadı bileği (repel'tuvan) y_.,ağa -
bunun bir nüshasını merkeze gônclenııı" 
ğe mecburdu.-. 

BöLOM: Vl 

Türlü Hükümler 
Madde: 53 - Soyadı defterlerine, -" 

yadı kağıtlarına soyadı içön verilecd& İ" 
tıidalara ve vesikalara, doğum IGiğldlıl" 
na yazliac:ak aoyadı şedılerine pul ,..,,.. 
tırılnaz. . 

Madde: 54 - Soyıodlannı nüfua Midi' 
ğüne -ve doğum kiğıtlırma yazma iı;ıJ' 
ihmali -görülen memurlar baldrınde W! 
makamlar bir haltabğa vali!... 15 pııliP 
ie kadar maat kesme cezası veı ı •E •ıe 
Bu kararlar luııt'i olup ilk ii J • ,,,, 
attan kesilir. r • 

Madde: 55 - 2/7 /936 tariıine '1Jll 
Mlyadmı köylerde muhtarlar -ve teblr ,.e 
kMııb-lwda mahlılle münıeoaillerine .,.,, 
aiifuı dairelet"ine veya vali ve lıa)H ,,,... 

lann memur edeceği kimselere bilclr • 
meyenlerden bet liradan on bet linJ'I il' 
dar ve bu it için bu ınizamnamede ~ 
-ve biikUmetçe verilecek olan ~ 
78Pmada ihmali görülen nnılırtadar .,. .. 
tiyar heyetleri azaaıntn her birincı.ı "!. 
belecliyel.orce memur ed.ilenlerclen JO .
raclan 50 lôraya kadar hafif para ~ 
alınır. Bu cezalar mahalli idare heyeti 
karan ile verilir. Ve vali veya ka,..,.. • 
kamların taotiki ile kat"ıletir. 

Kat'ileşen bu idare heyeti ~ 
aynca tah•il komisyonları war:,:J!; 
zum kalınaluızın, tahoili emval 
hükümleri dairesinde zabıtaca infaz Jll' 
nur ve tahllİl edil.., cezalar makbuz ııı'.1i',) 
kabilinde maliye vezneoüıe yatınlr. 
ail edilemeyen cezaiar, bir bir gim ~ 
bile valiler veya kaymalııamlar tar.,,_
hapse çevrilir. 

Madde: 56 - Bu ıU:zamname ~ 
)eri 2-1-935 tarihinden itibaren ıaılıil'" 
lunur. • 41 

Madde: 57 - Bu nizamnamenin Jlll 
lriimlerini Dahiliye Vekili yürütür. 

) 

YENi NESRIYAT. 

Capitolivm 
lotanbul Univenitui Hulmk f~ 

kiilteai Roma hukuku doçead_i -~ 
Şemsettin Talip Bey Rcıma ~ 
ve tarihi tetkikleri meq:nuumlll o2 
ci nii&ha.smı netretmiıtir. Bu ·· .JI" 
beynelmilel töhret.i han Robla b tJj}ll 
im profeaörlerinin orijinal, çok ~ 
kate ıayan makaleleri vardır. Bu biİ , 
metli ilim ve kültür mecmuuJDJ .,., 
tün bukukçulara, fa.külte taleıbe)ef"J 
hararetle tavaiye ederiz. 

Holivut gd' 
Holivutun 21 Tetrin nushası çol< ıll 

zel re.imler ve zengin mündere"" 
int.İflll' etmittir. 

../ ~~~~~~~~~----8~ 

Kartal icra memurluğundan: , 
borçtan dolayı mahcuz olup P:;;:ı, 
çevrilmesine karar verilen Pen 'P 

Çatra mevlciind~ derununda 25 ~·>""... 
-~"·tar',.... 

ağacı bulunan 4800 metre nun , ~· 

ve beh..- metres.i 6 kuruı kıyınel1 ~ ... 
hammencli tarla 22-12.934 curna• ıı· 

·ıe >" gunu saat 14 t~ açık arttınna ı . ıs>"' 

Jacağından talip olanların kıymet• ·;" 
haırunenesinin yüzde yedi buç~ ~ ôl' 
tinde pey akçeıile ve 1artna1t1"51 ~.1 • 

mak i..tiy~nlerin tarihi ilandan _0 1)' 
··arı-

Kartal icra memurluğuna ınurS) 
rı . (497 



• 
Istanbul Ziraat Bankası Sa ış 

Sıra 
No. sı 
2804 
2804/ 1 
2811 
2830 
2909 

3435 

Semti Mahallesi 

Beyoğlu Kamer hatun 

" " 
" 

Hüseyinağa 

" 
Kurtuluş 

" 
Hüseyinağa 

Kasımpa a Hacı Ahmet 

Beyoğlu 
Boğaziçi 
Beyoğlu 
Boğaziçi 

Hüseyin ğa 
Yenimahalle 
Hüseyinağa 
Yenimahalle 

Sokağı 

Şirket 

" Ziba 
Nalbant 
Küçük divarcı ve Arnavut çık
mazı 

Papas köprüsü yeni, Kurtu
luş deresi eski Dereboyu. 
Yeni Dıvarcı Adem 
Eski Dördüncü, yeni O zengi 
Ziba 
Eski Dördüncü, yeni Üzengi 

Em!ak 
No. sı 

10 
8 
7 

60 
1 - 11 

• 

33 - 339 - 341 
341/1 - 343 
Y. 31 
E. 1 Mü-

11 
E. 1Y.16 

a~zı. . 

• 
omısJo dan: 

H issesi Cinsi Hi11eye ıröre ._. 

bammeo kıyıoeli 

Tamamı Arsa metresi 37 148 T.L. 

" 
" 
" 3 / 5 

" 14 56 .. 
" 45 360 " 
" 69 414 " 

Kagir hane ve arsa J 442 
" metresi 110 

Tamamı Ar.a metresi 355 1776 
" 

Tamamı 
1/ 2 
Tamamı 

1/ 4 

Arsa metresi 83 
" 57,50 

" 
" 

32 
103,50 

498 
" 30 " 256 
" 13 
" 

1 Yüzde yedi buçuk pey akçeler ile ihale bedelleri nakden veya gayrimüba dil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı ya
J zılı gayrimenkuller açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 29-11-934 perşembe günü saat 14 tedir. Alıcıların Ga-
1 !atada eski Kredi Liyone Banası binasındaki satış Komisyonuna müracaatları. (7588) 

İstanbul Kumandanlığı sa tınaln1a komisyonu ilanları 

lııtanbul Harici Askeri 1 Kumandanlık kıt'atı ihti- !erin Komisyonda hazır bulun 
___ K_ıt_a_at __ ila_An_I_a_n_. --~ I yacı için (1200) bin ikiyüz maları. (310) (7912) 

_.. .............. _. .......................... _ 
Büyük Fırsat-Satılık İrat 

• • • 
t liarbiye mektebi için bir 

Vize kıtaatının ihtiyacı o
lı.n 96156 kilo arpanın pazar
lıkla 25-11-934 pazar gunu 
saat 15 dedir. Talip olanların 
Komisyonumuza gelmeleri. 

kilo Domates salçası pazarlık Fırka kıt'atı ihtiyacı için 
la satın alınacaktır. İhalesi 25 pazarlıkla beş bin kilo merci
ikinci Teşrin 934 pazar günü mek alınacaktır. İhalesi 22 
saat 15 tedir. Taliplerin şart- 1 ikinci teşrin 934perşembegü1 
nameyi görmek üzere her gün nü saat 15 dedir. Taliplerin 
F mdıklıdaki satınalma komis- şartnameyi görmek üzere 

Bcyoğlunun merkcainde mükemmel ye vasi bir apartıman ve 
ma&"aııa satılıktır. Zemin katından başka be, katlı olan bu fevka
lade apartımanda elektrik, hu·agazı, su tesisatı, banyo ve katlara 
ıu vermek iç n motllr mevcuttur. Getirdlii irat pek m6kemmeldir. 

I kknn alitat olimetrik pazar
ı la 4 Kanunuevvel 934 salı 
ini.nü saat 15,30 da satın alına 
taktır. İsteklilerin belli gün 
\'e saatte Tophanede satınal
llı(Ga komisyonuna gelıneleri. 

• * • 
(7924) ti yonuna müracaatlan ve ihale- her gün Fındıklıda satmalma 

Apartımanı gllrmek için Takıimde SıraHrYilerde 121 numaralı 
Ereğli apartımanının kıpıcısına ve malumat almak için de: Galata
da Rıhtım Hanında Rıhtım tirketi betkltiH Zihni Bey• mlracaat 
edilmesi. (4989) 

Ot) (7915) 
• • • 

kirarbiye mektebi için 10,000 
o Zeytin yağı 25 Teşrini

~ıuıi 934 pazar günü ıaat 
4,30 da aleni münakasa ile 

•atııı alınacaktır. İsteklilerin 
§~~tnam.eaini görmek için her 
t'üıı ve münakaıasına gİrİşe
~t:.!derin belli saatte Tophane-

.e Komisyonumuza gelmele-
rı. (532) (7381) 

8276 
••• 

, , Harp Akademisi ihtiyacı 
lçın 6000 kilo Pirinç 10000 ki 
o Bulgur 7200 kilo Nohut, 
lOOoo kilo Kuru fasulye 
~5-11-934 pazar gÜnÜ saat 
~4 de kapalı zarfla alınacaktır. 
c ~ame ve nürnunesini göre
y e . erin her gÜn ve münakasa
t a 1ftİrak edeceklerin belli saat 
rıe~ e~el teklifleriyle T opha-

e .e ıatınalma komisyonuna 
iretırıneleri. (521) (7372) 

8286 
• • • 

•. İstanbul Levazım Amirli
fr~ne bağlı kıt'at hayvanatı i
Çın 154 ton kuru Ot 24-11-934 
cllrtıartesi günü saat 15 le ka
l>alı zarfla alınacaktır. Şart
tıan-ıesini göreceklerin her gün 
le .münakasaya iştirak edecek 
~tın belli saatten evvel teklif 
t aktuplariyle Tophanede sa· 
r'.nalnıa komisyonuna gelmelı 
I, (530) (7383) 

8287 
• • • 

f Askeri Tıbbiye Mektebi i
dın 630 adet yün fanila, 630 a
'i!;,~t Fildekos fanile, 430 adet 

Uderi eldiven 22-11-934 per
~'trıbe günü saat 14 ve 14,15 
lae 14,30 da ayrı ayrı pazarlık
,. ~atın alınacaktır. Numune
'i!;,1.~1 görmek isteyenlerin her 
~n. pazarlığa gireceklerin 
a~ı saatte Tophanede Satm
t' a Komisyonuna gelmele-

lzmir Müstahkem Mevki 
kıtaatınm doksan bin altıyüz 
beş kilo makarna ihtiyacı ka
palı satın alınacaktır. İhalesi 
24 2. ci Teşrin 934 cumarte
ııi gÜnÜ saat 15 de yapdacak
tır. İsteklilerin İzmir Müstah
kem Mevki Satınalına Komis
yonuna müracaatları. (562) 
(7364) 8270 

e •• 

Ordu için 2500 takım Eğer 
kapalı bürüm yöndemile 

1-12-934 cumartesi günü 
saat 11 de alınacaktır. Bağlılı
ğı göreceklerin İstanbulda Le 
vazım Amirliği Satmalma Ko
misyonuna kapalı bürürnüne 
gireceklerin belli saatten ev
vel dilek okumalarını Ankara
da M. M. Vekaleti Satınalma 
Komisyonuna verilmeleri. 

(SOS) (7583) 8703 
• • • 

Bayramıç Ezine ve Kirazlı 
garnizonlarında bulunan kıt'a 
lann ihtiyacı olan 219,000 
kilo arpanın kapalı zarfla 
28-11-934 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 13,30 da
dır. ihalesi icra kılınacağın
dan taliplerin Bayramıçta sa
tınalma komisyonuna müra-
caatları. (587) (7558) 

87::3 
••• 

Bergama ve civarı kıtatının 
ihtiyacı olan 450 ton linyit kö
mürün verilen fiat yüksek gö 
ründüğünden yeniden pazarlık 
la satın alınacaktır. Taliple
rin 25-11-934 pazar günü 
saat 1 O da Bergama satınalma 
komisyonuna müracaatları. 
(622) (7890) 9107 

Uıküdar icra memUTluğundan: Bir 

bo..çtan dolayı mahcuz olup .atılması
na karar verilen Lo.notof markalı lıör 

adet radyo ve oparlo 25-11-934 pazar 
günü saat 14 ten 15 e kadar l"ltanbul
da köı>rii batında Eminönü Beb* 
tramvay tevakkul mahalli karşu.nda 
perugir düldü.mnda atılacağından la· 

lip olanların yemvimezkôrda mahal

linde buhmacalr memura mÜTaC&at et-
meleri. ( 4980) 

ı. (589) (7718) 
lstanbul beşinci icra memurluğun -

8893 
• • • dan: Bir borçtan dolayı paraya çevril-

GQ 1( uleli Askeri Lisesi için meıine k~rar verilen mahcuz mallanın 
rı· 

9
adet iskemle 22 Teşrinisa- açık arMınna ouretile 28-11·934 çarıaım· 

ıs 3-t. perşembe günü saat ba günü saat 9,30 da Şişl;de Kağıtha· 
lı ,3Q da pazarlıkla alınacak- ne cadc:l<>;inde 233 No. lu dü.kkinda sa

~ r. N'uınunesini görecek'.erin tılacağından alıcıların bu adreıteki me-
•er gün 1 - • ki mura müracaat etmeleri. ( 4984) tin ı:; . ve pazar ıga gırece e , 

lırı I ellı saatte Tophanede Sa- ----------..,,.,.,-
l"r~ !'r.(.a Komisyonuna gelme- ma Komisyonuna gelmeleri. 
- ı. 585) ~7722) (596) (7771) 8932 

8894 1 
• • • 

R' İstanbul Levazım Amirli
d~ne bağlı btat için 5000 kilo 
ttı tnates s çası 8-12-934 cu
ttı~rteai g\ınü saat 14 de aleni 
tı,._nakaıa ile alınacaktır. Şart 
1 -•ıe · · · k ~· e umune 1nı gorece -

ın her .. .. ka 
l f gun Ve mun · S a 

ırak ed ki . b l' .. " ece e ın ı g\.Ul 
Anııtte T oph mede Sntınnl-

••• 
Bir Numaralı Dikim Evi 

için 15 adet altlı üstlü Karyola 
22-11-934 perşembe günü 
saat 15 de pazarlıkla satınah
nacaktır. Nümunesini görmek 
isteyenlerin her ün pazarlığa 
gireceklerin belli saatte Top
hanede Satınalma Komisyo
nuna gelmeleri. (586) 
(7724) 8895 

ye iştirak edeceklerin de vak- komisyonuna müracaatları ve 
tinde komisyonda hazır bulun- ihaleye iştirak edeceklerin de Afyon Vilayetinden; malan. (306) (7908) vaktinde komisyonda hazır 

• • • bulunmaları. (296) (7794) 
Kumandanlık Kıt'atı ihti

yacı için 26 ton Nohut pazar
lıkla alınacaktır. İhalesi 25 
İkinci Teşrin 934 pazar günü 
saat 15,30 dadır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gÜn Fındıklıdaki satınalma ko 
misyonuna müracaatları. İ
haleye iştirak edeceklerin de 
komisyonda hazır bulunmala-
rı. (307) (7909) 

•• e 

Kumandanlık Kıt'atı ihti
yacı için 4000 kilo Beyaz Pey
nir pazarlıkla satın alınar.ak
tır. ihalesi 25 İkinci Teşrin 
934 pazar günü saat 14,30 da
dır. Taliplerin şartnameyi gör 
mek üzere her gÜn Fındıklıda 
ki satmalma komisyonuna mü 
racaatları ve iştirak edecekle
rin de vaktinde komisyonda ha 
zır bulunmaları. (308) 
(7910) 

••• 
Kumandanlık kıt'atı ihti

yacı için namı hesaba 6638 
kilo makarna pazarlıkla satın 
alınacaktır. ihalesi 25 İkinci 
Teşrin 934 pazar günü saat 
14 tedir. Taliplerin şartname
yi görmek üzere her gün Fm
dıklıdalO satınalma komisyo
nuna müracaatları ve İştirak 
edeceklerin de vaktinde komis 
yonda hazır bulunmaları. 
(309) (7911) 

••• 
Kumandanlık kıt'atı ihti

yacı için 25,000 kilo kışlık 
patates pazarlıkla alınacaktır. 
ihalesi 24 ikinci teşrin 934 cu
martesi günü saat 15,30 da
dır. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün Fındık
lıdaki satınalma komisyonuna 
müracaatları ve ihaleye iştirak 
edeceklerin de vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 
(311) (7913) 

••• 
Kumandanlık kıt'atı ihtiya

cı için 5,500 kilo kuru soğan 
pazarlık alınacaktır. İhalesi 
24 İkiiıci Teşrin 934 tarih cu
martesi günü saat 16 dadır. 
Taliplerin şartnameyi gör
mek üzere her gün Fındıklıda
ki satına!ma komisyonuna 
müracaatları ve iştirak ede
cı•klerin de vaktinde komis
yonda hazır bulunmaları. 
(312) (7914) 

:'I • • 

Kumandanlık kıtaatı ihti
yacı için (750) kilo Ayva 
(750) kilo Zerdali reçeli pa: 
zarlrkla alınacaktır. İhalesi 
24 ikinci Teşrin 934 cumarte 
s~ günü saat 14 dedir. Taliple
rın şartnamesini görmek üze
re her gün Fındıklıdaki Satın
alma Komisyonuna müracaat
ları ve ihaleye İştirak edecek -

9009 
••• 

Fırka kıt'atı ihtiyacı için 
7000 kilo nohut pazarlıkla a
lınacaktır. İhalesi 22 İkinci 
teşrin 934 perşembe günü saat 
14 dedir. Taliplerin şartname
yi görmek üzere her gün Fın
dıklıda satınalma komisyonu
na müracaatları ve ihaleye iş
tirak edeceklerin de vaktinde 
komisyonda hazır bulunmala-
rı. (291) (7795) 

9010 
• • • 

Fırka Kıt'atı ihtiyacı için 
7 bin kilo kuru f asulY.e pazar
lıkla alınacaktır. İhalesi 22 İ
kinci Teşrin 934 Perşembe gÜ 
nü saat 14,30 dadır. Taliple
rin her gün Fındıklıda satm
alına komisyonuna müracaat
ları ve ihaleye iştirak edecek
lerin de vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. (298) 

(7796) 9011 
ol' ol' :/. 

Afyon - Gazlıgöl yolunun O t 000 - O t 212 kilometre
leri arasında yapılacak (2939 ) lira bedeli keşifli par
ke döşemesi 27 - 11 - 934 tarihinde saat 14 de ncürneni 
Vilayette ihale edilmek üzere açık usulle münakasaya ko
nulduğundan talip olanların yüzde 7 ,50 teminatla encüme
ni Vilayete ve keşifname ve şartnameyi görmek isteyenlerin 
Nafıa Baş mühendisliğine mü racaatlan ilin olunur. (7696) 

8940 

Mersin Jandarma Mektebindenı 
1 - Mersin Jandarma Mektebinin on aylık ihtiyacı olan 

yüz altmış beş bin kilo Ekmek 29-11-934 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat on beşte kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - Şartnameyi görmek isteyenlerin her gün mektep 
Kumandanlığına müracaatları ve taliplerin münakasa gün 
ve saatinde muvakkat teminatlariyle birlikte Mektep Satınal
ma Komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. (7587) 

8714 ... . ................................. ...... 
Antalya Nak_iyatı Umumiye Şirketi 

Mcaajeri Servisleri 
Yaptığı yeai ve mQhim tetkill tile 

1- 50 kiloya kıdır koli va paketleri 

Saati Saatine Evlere ve Mağazalara 
kadar sevk ve teslim etmektedir. Te'efon: 24220 (4936) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cinsi ve Mevkii Senelik Kira 

Maltepe Askeri Otobüsle
rin tamiri pazarlıkla yapıla
caktır. İhalesi 22 ikinci teşrin 
934 perşembe günü saat 16 
dadır. Taliplerin her gün Fın
dıklıda satınalma komisyo
nuna müracaatları. Ve ihale- Tophanede Topçular caddesinde kışla 

Kirası Müddeti 
Lira 

ye iştirak edeceklerin vaktin- altında 363-373 No hı d"'k1<~ .... 100 2 sene 
de komisyonda hazır bulun- Tophanede Necati Bey caddesi .:le Senayi 
maları. (301) (7798) mektebi altında 423-4:. ... """ • "'dükkan. 60 2 " ___________ 90_1_2_ Tophanede Necati Bey caddesinde Senayİ 

mektebi altında 433-443 No. lu dükkan. 60 2 ,, latımbul betinci İCTa memurluğun

dan: Bir alacağın temini için evvelce 

haczedilip bu kere sabfına karar ve-

rilen hane etyasıruo 2s.11.934 gÜnii 

saat 10,30 da N2fantaşmda Güzem a. 

partnnanıncla bir nunıarıdı dairfllinde 

açık art1:ırma ıuretile artılacağından 

talip olanlama yevmi mahıırsta mahal

linde hazır bulu.._ıan ilin olunur. 
(4986) 

Usküdar icra tnemUTluğuudan: Bir boı ç 

tım dolayı mahçuz ve satılmasına karar 

verilen bir adet Şavrula markalı otobüoün 

26-11-934 ı>azartesi günü saat 1f) dan 

12 ye kadar Oıküdarda Atlama taşında 

Araba meydanında Şii" otelinin ônünde 

satrlacağmdan talip olanların yevmi mcz 

kurda mahallinde hazır bulunacak me- • 

mura müracaat etmeleri ilin olunur. 
(5004) 

htanbul asliye .ilcinc:i tkaret mah
kemesinden: Emine Beyan, Ummügül. 
ıüm Meliha, Sabiha ve Semiha hanun
lar tarafından Balat odun i•keleıinde 
odun taciri A vram Y uvanidiı Efeocli 
aleyhine haczin kaldırılmasına dair ika
me olunan davanın cari ta.hlrikatrnda 
müddeaaleyiıe 18-11-934 tıarih.ine müsa· 
dif pazar günü saat 14 için ilanen 
tebligat ifa edildiği halde gelmedığin
den hukuk usulü muhakemeleri kanu. 
nunun 401 inci maddesine tevfikan 
gıyap karan ittihaz ve ilanen tchliği
ne ve tahkikatın da 9-12-934 tarihine 
müsadif pazar günü ıaat 14 de talikine 
karar ...,rilmiı olmakla keyfiyet ilanen 
tebliğ olllt'lur. ( 4977) 

Y ukardaki yazılı dükkanı ar hizalarmdaki kira ve müd
detler üzerinden açık arttırma usuliyle kiraya verilecektir. İs 

teklilerin 5-12-934 çarşamba günü saat 14 de pey akçe!eriy
le müracaatları. {M.)-{7779) 

Nafıa Vekaletinden: 
Haydarpaşada gümrüklenmiş olarak maktaı 25 X 2 5 1 

m / m ve tulu 2100 m/m olmaküzerealınacakSO ton lama 
demiri 15-1 1-934 tarihinde ya pılan münakasada talip zuhur 
etmediğinden 27-11-934 tarihinde müsadif salı günü saat 
15 de pazarlıkla mubayaa edilecektir. Pazarlık Vekalet Müs
teşarlık Makamında yapdacaktır. Talipler ticaret odası vesi-

kası ve 212 50 liralık teminatı muvakkatelerinin malsandığına 
yatırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka 
kefalet mektubp ile "cek kabul edilmez,, birlikte aynı gÜn ve 

saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler bu husus
taki şartnameleri parasız olar ak Ankarada Vekalet Malzeme 
Müdürlüğünden alabilirler. (7895) 

1 Asker• fab .. ikalar ilanları 1 1 

Bakırköy Barut Fabrikala
rı muhafız takımı efradının 
Kanunuevvel 934 den itiba
ren Mayıs 935 nihayetine ka
dar altı aylık iaşereri için 
13000 kilo ekmek açık eksilt
me usulile bir müteahhide ve
rileceğinden isteklilerin 13 
Kanunuevvel 934 perşembe 
günü saat 14 de Fabrikada 
Satmalma Komisyonuna mü
racaatları. (7591) 

8755 

Sultanabmet 1 inci oulb hul<uk malı
kemeıımden: Müddei: !.tanbul evkaf 
müdüriyeti. Ayvanıarayda Atikmu"ta -
fapaıa mahalle&inde Ayvansaraykapı • 
11 caddesinde 1 No. lu hanede sak.in 
Mehmet ve 1 brahim efendiler aleyhi • 
ne (yüz) liralık haczin fekki hal.kında 
ikame eylediği davanın cari muhake
mesinde müddeaaleyhimanm filhal ika· 
metgalıları meçhul buluıunasından do
layı tebligat icra edilemediği olbap -
taki mübaşir efendinin müıaddak tel>
liğ ilmühaberi ş~rhinden anlaş1lm1t · 
bulunmasına binaen tE.Üligatın i 
gUn müddetle ili.nen icrasına karar 
veribniş o!duğundan muhak •• .lln 
muall k bulunduğu 12· 12·004 ç r Cl· 

ba gunü saat 14 tc m.Uk.ınıeJe • J lLl 

vucut eylom~lcri, a' i t ~·f 'e :\• 
ben muı.'ıakemeain r.i)·cı eı.lil c ... ~ · ., .. "" 
olunur. ( 4'.l 1 



i ·yoI ılarcı t iI ısaı: ı Botun dUnyada fevkalade rağbet 
kazanmış olan 

A 
Pilleri ve Cep fen erleri 

• 

POKER 
PLA Y tıraş bıçaklarını tercih edi
yorsa elbette bunun bir sebep 

ve hikmeti vardır. 
lnııan vücudu diılen 
muhtaçtır. Diılerimi· 
zin de RADYOLIN 
e ihtiyacı olduğunu ,. 
molmamal.ıyız. 

Dişler niçin ~çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yalnız yemek
leri hazme hazırlamakla kalmaz, ayni zamanda yemek 
saatleri arasında di,Ieri temizlemeğe de yarar. Fakat bu 
temizlik kafi değildir. Di,lerinizi çürümekten kurtar
mak istiyorsanız sabah ve akfam RADYOLIN kullana· 
nk tabiate yardım etmelisiniz. RADYOLIN dişleri te· 
mizlemekle beraber ağız guddelerinin daha iyi çalışma
larını da temin eder. 

EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 
. 

SAT LIK APARTIMAN 
Teşvikiyede Hamamcı ıEmin Ef. sokağında eski 3 mü· 

kerrer yeni 19 No. lı 229 metre murabbaı bina yerini ve 97 
melre murabbaı bahçeyi liavi ve sekiz daireyi müştemil T eş· 

, vikiye Apartımanı satıhnak Üzere aşağıdaki şeraitle artır· 
· maya konulmuştur : 
1.- Artırma (kapalı zarf) usulü iledir. 
2.- İhale 3 Kanunuevvel 193 4 pazartesi günü saat onda 

Bahçekapıdaki şubemizde icra edilecektir. 
3.-
4.-

1 
\.) .... 
5.-

' 1 
ı • 

Artırmaya girmek için dört bin lira teminat verilecektir. 
Talipler bir lira mukabilinde alacakları şartnameyi tek· 
lif mektupları ile birlikte ve orada yazılı şekilde ihale saa 
tinden evvel tevdi edeceklerdir. • } 1 

Satış bedeli dörtte biri peşin ve dört senevi taksitle Ö· 
denecektir. Ancak işbu taksitler İpotekli ikrazat faiz ve 
şeraitine tevfikan yüzde 9 1/2 faize tabi tutulacaktır. 

6.- llki peşin ohnak üzere sekiz taksitle satılacağına dair o· 
lan evvelki ilanın hükmü yoktur. 

•7.-- Bu bapta daha fazla tafsilat ahnak istiyenler Şubemize 
müracaat ctm~lidirler. (532) (7791) 8974 

Eskişehir Vilayeti Mubaıebei . 
Hususiye Müdürlüğündenı 

,, ldarei Hususiyeye ait köprü başı mevkiindeki dükkan
lar yıkdarak arsası üzerinde yaptırılacak dükkanlarla halk e· 
vi binası 8-11-934 tarihinden 28-1 l -934 tarihine müsadif 
çarşamba gÜnü saat on beşte ihalesi İcra lahnmak ili:e;re yir
mi giin müddetle ve kapalı zarf u~uliyle münaliasaya konul
mu~ olduğundan taliplerin proje keşif ve şartnamesini gör
mek ve münakasaya iştirak etmek isteyenlerin daimi encüme 
n~ müracaatları i an olunur. (7752) 8942 

Deniz Levazım S tınalma 
Komiıyonundan: 

750 kilo Şehriye : Açık eksiltmesi 24 İkinci Teşrin 934 cu· 
martesi günü günü saat 14 de. 

4500 kilo Makarna : Açık eksi tmesi 24 İkinci Teşrin 934 cu· 
martesi günü günü saat 14 de. 

1300 kilo Beyaz Peynir: Açık eksiltmesi 24 İkinci Teşrin 
934 cumartesi günü saat 15 de. 

Yukarda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddelerinin istek 
lisi çıkmaması dolayisile ihaleleri hizalarında yazılı gÜn ve 
saatlere bırakılmıştır. İsteklilerin her gün, ve eksiltmeye gi
receklerin de o gün ve saatlerde Kasımpaşadaki Komisyona 
gehneleri. (7859) 9102 

Altıdan a~ıa dolapn bir iıiaı 

ŞAUP RADYOLARI 
Kı .. , orta, a111n dalııalı ista1yonlan 
alır, para1lti aıraltıcı cihazı otomatik 
olarak yabancı cereyanları imha eder. 
Şaup radyosuna dl•lemeden radyo 

• ahraanıı pif mao olursunuz. 
Satı, yeri: 

·. ~i Rikardo Lcvi müesıeseıi 
~~!f!~~·:..~:"i·~.-~ .. ~.: : ,Jsıanbul. Sulıanbamam Havazlu han No. 9·11 
ı;J 1 ,,. -- - .... 

1 Adetlik kutusu 
7,!5 kuru,tur. ALGOPAN 

CEVAT 
Dlı ve baf ağrıları için •• fay

dah ve tuirli iliç ALGOPAN dır. 1-6-12 lik madeni kutularda ve 
orijinal ambalajda her eczaneden isteyiniz. 

,, ___ E::;;.V.:.;K:.;;A;.:;F;....,.;M.;;.O;;;D~l;.;.R;;.lY.;.E-.T..,1......,.ILAN;;;.;;;;;.;.;LA;;;.;;;R.;.;;I~--'' 
Sayım Ocağında Maslak dvarında 100 bin metre murab 

baı tarla 30-9-937 tarihine kadar pazarlıkla kiraya verilecek
tir. İhalesi 24-11-934 cumartesi günü saat 15 tedir. lsteklile· 
rin İstanbul Evkaf Varidat Kalemine gehneleri. (7898) 

Selimiyede Askeri Satın-
alma Komisyonundan: 

- 1- 12000 kilo hoşaflık kuru üzümün 25-11-934 pazar 
günü saat 14 de açık eksiltme usulile münakasası yapılaca
ğından taliplerin teminatlarile birlikte Seliıniyede Askeri Sa
tmalma Komisyonuna müracaatları. 

2 - Şartnameyi daha evvel Komisyonda görebilirler. 
(7663) 9005 

VAPURCULU 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALIGJ 
La-n Han, T.lJon: 22925. 

lzmir ve Mersin 
SÜRAT YOLU 
lNôNO vapuru 2~ 

Teşrinisıni 

PAZAR ıünü saat 11 de 
Sirkeci nhtımmdan kalkarak doğru 
fzmir, Antalya, Almıya, Anamur, 
Merain ve Payaııa g;decek, dönüıte 

bunlara ilaveten Taıucu, Çanakk"1e
ve Geliboluya uğnyacakbr. 

Mudanya yolu 
Bir vapur CUMA, PAZAR, SALI 

günleri saat 9,30 da ve Perıembe ıü· 
nü saat 9 da Tophane nhtımmdan 

kalkar. Perıembe postalan ayru gün
de Mudanye.dan saat 14 de latanbu
la döner, 

Karabiga yolu 
CUMARTESİ ve CAR· 

ŞAMBA, gÜnleri ııaat 20 de Top
hane nlıtnn.ından bir vapur kalkar. 
Gidi§ ve dönüıte mutat iakelelere 
uğrar. 

İzmit yolu 
CUMA, PAZAR, SALI, 

ÇARŞAMBA· günleri bir vapur 
oaat 9 da Tophane rıhtımından kalkar. 

İmroz yolu 
Her PERŞEMBE günü Topha· 

ne nbtımından saat 18 de bir va· 
pur kalkar. Gidit ve dönüşte Gelibo
lıı, Lapseki, Çanakkale iskelelerine 
uğrar. ... ................... .. 

l:stanbul asliye beşinci hukuk mah· 
kemesinden: lstanbul belediyesinin 
Haliç fenerinde Cafer ağa subaşı ma· 
ballesinde mektep sol.ağında 16 • 29 
No. lu hanede oturan Panayut Ef. 
aleyhine ikame eyiediği davanın i.liinen 
tebli&ırt icras.- rağmen 13-11-934 

tarihli celsei muhalıemesinde ispati VÜ· 

cut etmediğinden naşi hakkında gıyap 

karan verilmit ve emri muhakeme 
18-12-934 te.rilııine müsadif salı ırünü 

aaat 14 de tayin kılınnnt ve davıııyi va
lı:ia lriikiim denıceoioe gelmit ol.duğun. 

dan H. U. M. K. mm 406 et madde&i 
muciMnce bir itirazı var ise dermeyan 
eın-i td>liğ maluımma kaim olmak 
üz..,., ilan olunur. ( 4970) 

Kışın arız olan 
Sancıları tedavi için ••• 

Romatizmadan ve aa.ir mafsali 
sancılardan muztarip olanlar kıtın 
hulıllü ile daha fazla ağrı hia.seder • 
ler. Ağnlan, kendilerine kı§ın hu • 
liilünü ali.W.i ceviye cetvellerindeoı 
daha iyi haber verirler ... ilk ande Al· 
lcock yakılarına müracaatla Mnel • 

la.rm tevesaüüne maru olunuz. Gayet 
basit ola.n bu tedbir, ıstırabınızı tes • 
kin edecektir. Bir Allcock yakısı 
tabii tarzda ve ayni zamanda dizini:ıı 

' Yeya kol cliraeğiniz bir yere çarptığın• 
da sevki tabii ile yaphğmız. uvma ha• 
reketirulen daha müe.sir bir surette ic 
rayi tesir eder. Ağnyan mahal etrafı· 
na kanı tehacüm ettirmekle daimi bir 
hararet tevlit, aa.ncıyı teskin ve enı~ce 
ve mafsallarda temerküz ehnİf zehir· 
!erin ihracını teshil eder. Bütün gÜn 
mahallinde bulundurabilirainiz. Ha • 
raret tevlit etmesi haaeb;Je Allcock 
yakıları; bel ağrıları, romatizma., nev
ralji, adale sertliği, böbrek sancıları 
ve aoğuk algınlığını teskin ve tedavi 
eder. Bütün eczanelerde 40 kuruşa 
aatılrr. 

MUHIM: Taklitlerinden sakın· 
mak için Kartal markalı ve kırmızı 
daireli ALLCOCK yakılarmı musır • 
ren isteyiniz. 

Sultanahmet auHı birinci hukuk hC.• 
kimliğinden: Hacı Adil Bey tarafın• 
dan Mercan yokuıunda fmn üzerinde 
mukime Mari Godimiti hanımdan ala· 
cağı olan 280 liranın tahsili hakkında 
ikame ey{ecliği dava Üzerine gönderilen 
dava arzuhalinin mumaileyhanın ika .. 
metgahının meçhuliyeti mübaşiri tara• 
fından şerh verilerek iade edılmiş ve 

1 

bermucibi talep ilanen tebligat icrası• 
na karar verilerek ilanen vuku bulan 
tebligata rağmen gelmemesile bitt ı;;• 

gıyabında mıuhM<eme devamla müddei 
esbabı llİİbU'lıİye olarak defatiri tüccari· 
ye ibraz ve ehlivukuf tarafından ita 
kılınan raporda 280 lira borç tahakkıd< 
ettiği bildirilmesine, müddei rapor mu· 

cibince büküm itaamı talep etmiş "" 
yevmi m ... a1t.emesi 13-12-934 tarihine 

müsadif p""§embe gÜnÜ ""'11 14 de 

talik krlmınış olmakla hukuk usulü ....,., 
hakemeleri kanununun 402, 405, 408 

ci maddelerine tevfikan mümailey han•" 
muayyen zamanda bizzat gelmediği .,e' 
yai>ut tarafından 'bW vekil gönde,.,,..,. 
<liği takdirde davaya sabit nazarile 1>3• 
kılarak ve vakıryı ikrar ve kabul eın>İI 
addolunacağı tebliğ makanuna ka.iı" , 
olmak üzere i.liin olunur. ( 4972) 

Umumi Ne,riyatı ve Yazı işleri j 

Müdürü ETEM iZZET . 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. ş. 

·ista: bu Zir at Bankası Satış Komisyonundan~ 
Sıra 
No. sı 
1555 
2362 
1139 
2613 

1581 
1615 

1616 
1618 
1982 
2068 
2979 

Semti Mahallesi 

Beyoğlu Hacı Mimi 
Edirnekapı Hacı Muhittin 
Bebek Bebek 
lıtanbul Ba-Ahiçelebi 
lıkpazarı 
Yeşilköy 
Boğaziçi 

Köyiçi 
Yenimahalle 

Sokağı Emlak 
' No. sı 
Camcı ' 19 
Yağhane 2G 
Kilise ve Manolya 26-36 
Kemerli 19 

Rum kilisesi 
Pazarbaşı ve 
Fıçıcı 

4-6 
124 E.39 Y. 

Cinsi 

• .> • 
Arsa metresı 67,50 
Arsa 
Ahşap iki hane ve bahçe 
Kağir mağaza ve üstü odalar 

Ahşap hane ve bahçe 
Ahşap dükkan ve bir oda 

Hissesi 

1/ 2 
Tamamı 

2 / 21 
4576/ 29558 

75/ 720 
180/ 720 

Çengelköy Çengelköy Kuyu 6 Arsa metresi 47 112/1344 
Boğaziçi Yenimahalle Mektep 22 ,, ,, 79,50 Tamamı 
Çengelköy Çengelköy Kilise 27 ,, ,, 47 ,, 
Kuzguncuk Kuzguncuk Bostan 7 / ,, ,, 59 ,, 
lstanbul Dayahatun Mahmutpaşa 3fi Kalcılar han üçüncü kat ka- · ,, 

H . .. pl\I' 
ısseye gore . 

bammen kıyrnetı 
202 T. L· 

366 " 
858 
916 

67 
125 

l& 

:! 
118 
600 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Mahmutpa~a gir oda 
Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evıatı.f 

zılı gayrimenkullerin açık arttırma suretile satıs. ları bir hrı(ta müddetle uzatılmıştır. 1555-2362-2613 sıra numaralıların 1~ 6) 
lesi 21-12-934 çarşamba günü diğerlerinin de 22-11-934 Perşembe günü saat on dörttedir. .(78l 


