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:~:i::i~:~~E:i~:r;: : Gazi Hz. diyorlar ki: .Yurtta çok gereklı· ı·şler go··ru··ımu··ştu··r. ! 
he maliktir. Fakat eski idareler za- 5 _ 
nıanında bu it bir türlü ba,arılama- § e 
ınıttı. Büyük harp yıllarına tekaddüın - E 

~:~~i~~~:nr~:~::v:~~~:vi::~1; 1::2 Dış işlerdeki arasız çalışmalarımız da genel 1 
olan evkaf tarafından bir hareket ıe- l ı Ik •• ı k b ı E!! 
:zildi. Mal:zeor.e ıunarlandı. Kıa:nen u sa u•• u•• muze uygu 0 a a a t ~ 
~fr::~~~r~~::7::::;=1;:.~:~~:- sıyasamıza, u ... ~ n r aş rı mış ır •.• I 
ıe•i~~~:.::~!i.b~i:~t;~~;p :::~::,.ı;; ~ "Balkan antlaşması, balkan devletlerinin biribirinin varlıklarına Özel saygı beslemesinin ~ 
~ea~!~~!~~~d~:~~~n~~t~:ba~e~~r~1~- 5 göz önünde tutan belgedir. Sınırların korunmasında gerçek bir deaeri oldug"u besbellidir. -
bu ıddıalann yerınde olmadıgını goı- = ....,. O ,, 1 
::~~u~~e~i~;:::e~~::r~n~:ka!!~r~; ~ Türk parası sag" lam deg"' erini tutmaktadır - F abrika!arı çok geçmeden kurup işleteccgy iz - Tu-rk 
takrır edılmıt oldu. ~ 

:~~~Z:~=a~:~~:a:=~::~;d~~;;~:::.- a gençliği ve ~ürk _k~lt~r ~şlerinin gi·~-~şi_ - Bu yıl Türk ~usiki d~ği~in:1~~i de yapacağız. ~ 
aından müıtefit olması için ileri ha· ANKARA, 1 (A.A.) - Reı- degerlı vekıllertne •aygdarımı ogunç ıle anıt~nıya ~e~er. nnln kurul.up 11letilmen ırın, vesi içindedir. = 
reketler görüldü. l\.ncak itin hesaba sicumhur Hazretleri, Büyük aunanm. Vlkemn verımı lence, malıyece gerekenler de ôkonomik •ıkıntının ortaya = 
da:ı'anarak baıanl~ası gerekti. Uzun Millet Meclisinin dördüncü içti- Geien yıl içinde, yurtta çok Arkadcqlar, bul~nmıııtur. çıkardığı yeni gidiıter içinde, 
mun~kaıalar ve ruuzakereler ol~u. ma devresinin dördüncü top- 11erekn i1ler görülmüftür. Dıı İf· Vlkenin ökonomik kurumunu Vlkenin, en belli ek.sik/iğini yeni ticaret yöndemlerinin iyilik. 
Hatta lst,.nbııl tramvaylarının bu ııe • daki al al b k•t k • l k ·· "d k l b I b •kal l l 

l.k 1 1 k d b 1 d" laoma yılını araıken a""gı /erindeki aranz Ç lfm anmız er ı ere genlJ etme , en on- ~ erece o an u a n arı, eri flÖrü mÜJtür. Ancak, bir 
a a a .ınması ve on yı a ar e e ı- ~ y- l d • • • ku • 
yeden muavenet gürmek, yollarn ta- nutku irat buyurmuflardır: da, genel aıyaaamıza, u asal iil- e tuttugunııız ıflerdendır. Onun çok geçmeden, rup İfletmek, yandan da, dıf ticaretimizi, yar-
nıiri belediyeye ait olmak ve beledi- Mecli•İn değerli çallfnlaal kümüze uygun olarak ba,anl· için, ııanayi programımızı, dur- hükiimetin en önde flÖreceii İf • clımcı kurumlarla, doğru bilgiler-
Ye için prim almamak gibi müsait "Biiyiik Millet Meclisinin m1Jtır. Bundan ötiirii, büyük maı:lan, yiirübnekteyiz. /erden olıu:akhr. le kolayl'lflırmak yolları arlJf" 
t~klif~"rle bu i~in l~taı:-bul _ ~~v~:ı' dördüncü devresinin dördüncü meclisin ulus iflerindeki özeni, Tasarlanan labrikalardan ço- Ticaret baflılıklarunız, /tar- hnlmal&dır. 

Anfırketkıne hriverıll~eabı blıle akduıunüldakdıı; toplanma yılım açarken, ulusun ulımımıızıın canldığı, gerçekten fıınun temelleri atılmıJhr, hep- plıklı, denk, anl'lfmalar ,. (Devamı 6 mcı ahifede) 
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, 
ne pahaıına olursa olsun, dört buçuk 
kilometrelik Usküdar - Kı11klı hattı. 
nm iıler biı· hale getirilmesine ve bu· 
nun için muktezi tahaisa.tın verilme
ıi.ne karar v .. rdi. Ancak bu karann 
tatbikatı kolay olmaJı. Çünkü ikti
ıadi cihazJ.arın iktisadi !artlara uygun 
olarak ı.a,arılması gerekti. Derhal 
bu kısır ıahadan i.ıin geniı ve verim-

Balkan itilafı hariciye 
nazırları mecliste •.• 

ı; b:r mıntaı. .. ya yayılması için ıirket Meclı"s 
ınecliai harekete r~çti. Once tekem ... önünde toplanmış olan halk 
ınül etmemiş olan imtiyaz itini temin 
eıti ve K~dıkoy «: havalisinde tram
vay yıı.pnıak imtiyazını Üzerine aldı. 
Bu Sllretl .. ak hamlede Uaküdardan 
H"; darı>·•t~Y• ve BAtlarbaşından Ka
t-e.cs.ahnıede kadar altı kilometrelik 
lelı. l>&t malzemeıi temin ve tefrit e
dildi. Ancak bu da tubelrenin verimi
ni uttıracak mahiyette değildi. Çün· 
lrii Uıküılar . Kıııklı hattı ancak ya
zın ve o da cuına ve pazar gÜnlerin
de hasılat getiriyordu. 

Usküdar • Haydarpaıa battı ise 
ıayr: tabii bir ıurette Haydarpaıa 
geçidine dayanmış .bulunuyordu. Bağ
larbaş.ı • Kat'\.caahmet hattının vazi
yeti l;•küdar · Kısıklı ve Usküdar -
H .. yd•rpaş~ hatlarını bağlayan bir 
bat idi. B:itün bu vaziyetlere ilaveten 
on buçuk kilometreyi hulan bu batla
l"tn dört Ouçuk kilometreai bot araa
lar ve mezarlıklarla dolu idi. Kadı
köy ile muvaıala temini için ikinci 
bir vuıtaya ihtiyaç zarureti vardı. 
Geçit köprÜ•ıİnÜn yapılamama•· dA 
Kadıköy İrtibatını !CÇiktiren bir a
lbeliye idi. Buno.anla Ôt:rabt:r. asıl me· 
sele, şirketin mali ecph~de darlıkları 
1enerek ticaret kanununun anonim 
tirketler hakkındaki ahkamı daire • 
ıinde bir tasfiye vaziyetıne gitmeden 
İtin mutlak ıurette ileri götürülmesi
ili emrediyordu. 

Bunun için iki tarzı hareket var
clı: Biri ıirketin mali darlıktan yen
tneıi ve mevcudiyetini idame etmesi, 
diğeri Kadıköy tebelı.eainin mutlak bir 
IUrette ve kısa bir umanda yapılma
lı idi. Şirket her yıl belediye bütçe • 
ıinden 50 bin lira almak i:ztirarında 
idi. Çünkü açıkla itliyordu. Bu Taziyet 
kar,ıaında tırketin taafiyeıi dütünii
lebilirdi. Ancak Anadolu yakaaında 
aenade iki, iki buçuk milyon vatanda· 
tın o kadar gayri müaait teraite rağ
-n muvualaaı temin edildiğine gö-

' .... halk tramvaylarmı taıfiye etmek 
doinı olamazdı. 

Her yıl belediye bütçeıinden elli 
•hı lira ,,...;ı.. bile nihayet on sene 
lonra bet yüz bin lirayi bulacak olan •ir aermaye de erimit olacaktı. Şu 
laaıe göre, tebekeyi gelirli ve belediye 
lıeutçaine yılrnn olmıyacak va:ı:iyete 
aetirmek için kat'i 'harekete geçmek 
aaruri ofmuıtu. Şirket, bu maksatla 
hesaplara iıtinat eden bir çok teklif
ler hazırladı. Bunlar tehir teıkilatm· 
da Te umumi mecliste iki yıl tetkik e
dildi. Şirket ic!anıinin belediye kefa· 
letine dayanan bir <naJi tertip için 
•ldıiı salahiyeti bir Alman konaorıi· 
)omu ile büanü euretle intaç ettiği 
•ictedilen mukavele ile anla ııldı ve 
ldannin mali ve fenni cephedeki etüt
leri muhtelit encümen mazbataaile 
tevıik ve bkdir edilmek ıuretile u • 
ll\ıuni mecliıin taıvibine iktiran et• 
u. 

/ Bu suretle be, buçulr yıllık bir kre
di ile ve yüzde yedi bir çeyrek faiz
le tutan bir ... ilyon liraya yaklatan 

Gazi Hz. ni coşkun tezahüratla karşıladı~ 
Fevkallde bir manl:ara 

- at on beşi bet geçe Mıüet Mecj(. 
sinin dördilncü devresinin dördün
cü toplanma yılını her zamanki 
gibi derin mana ve kudretli ita· 
retlerle dolu bir nutukla açtılar. 

Meclis riyantıne tekrar •eçilen 
Kôum pafG Hz. 

ANKARA, 1 (Telefonla) 
Reisicumhur Hazretleri bugün sa-

bir kredi temin edildi ve malzeme ıi
parit ve celbedildi. Muntazam bir 
çalı§llla planile geçen ilkbaharda bllf
layan inta ameliye&İ altı aylık bir faa
liyetten sonra batarılmıt oldu. 

Kadıköy tebek ... i tamaıııen çift olarak 
dötenınit ye en aon ıiatem arabalarla 
techiz edilmittir. Bu tebekede inta 
edilen batlann diğer ıebeke ile bir • 
tikte uzunluğu yirmi bet kilometreye 
baJiğ olmuı bulunuyor. Bu intaat ee
numda muhtelif mütalealar serde
denler de olmamıt değildi. Tramvay 
yerine otobiia iıletilmeai de mevzuu 
bahaedilmiıti. Suadiye civannın gü • 
zelliii bozulacağı ileri ııürülmüttü. 
Halbuki halkm bugfuı ıöaterdiği rai· 
bet bu iddialann yerinde olmadığma 
en canlı bir delildir. Şebekenin kmm 
kmm itletmeğe açılan ballan vali ve 
belediye reiıi Muhittin Beyin geçen 
gün söylediği nutkundan da anlapl • 
dığı Üzere, çok ümit verici bir halde
dir. Çünkü halk kendi tranwaylannı 
benimıemit bulunuyor. Bu milli e
rin inta cephesi ve iıletme devreai 
0 muhitte içtimai ve iktisadi tekilde 
de bir çok hareketlere veıile vermit • 
tir. Uıküdar ve Kadıköy biribirine 
bailanmıı ve o taraflarda arsa ve em
lak fiatlan çok yükselmiıtir. 

Iıin milli cephesindeki diğer bir 
busuıiyeti, vaktile latanbul tirketinin 

Sürekli atkıtlar arasında riya
set kürsüsünü ifgal eden Büyük \ 
G~:M Osmanlıca kelimelerden nef
retle uzaklatarak öz türkçe keli
melerle hazırladığı ıenelik nut
kunu kendisine mahsus ahenkli 
aesile irat ettiler. 

Ulusal Şef nutkunda ökonomik 
itlere mühim yer vermişti. Bi!ha• 
sa güzel sanatlar bahsinde Tiirk 
musikisinde beklenen değitikligin 
yapılmasını emir ve itaret eden 
Büyük Reiıin sözleri "yata,, ııeale
rile karşılandı. 

Gazi Hazretleri harici ıiyuet • 
ten bahsederken Balkan antl~· 
ar üzerinde ehemmiyetle durdu. Bu 
husustaki ıözler Millet Meclisin
de sulh davasına olan sevgi ve bağ-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

münhasıran Türk idarecileri ve Türk 
itçileri tarafındall batanlmıt olınaaı 
ve ifletme itinin de bizim elimize 
geçmit bulunııwuıdır. Bunu, iıtikbale 
matuf meaai için dikkate taYan bir 
hareket telakki etmek yerinde olur. 

Kadıköy hattının ifletmeğe açıldı
ğı bu ıırada belediye reiai Muhittin 
Beyi ve bu itin baıanlınaaında birin· 
ci derecede imil olan murabbu aza 
Necmettin Sahir Beyi tebrik ed~z. 

Alımet ŞUKRU 

BUGÜN 
2 inci SAHiFEDE: İttihat ve tecak-

ki - Ecnebi Matbuatı hüllsa-
lan - Dünya haberleri. 

3 üncü SAHiFEDE: Felek, Gtınün 
Gölgesi. 

4 üncü SAHiFEDE: Katran b1.anı. 

5 inci SAHiFEDE : Haftalık ııyasi 
icmal - Öz dilimizle - Ku
lak misafiri - Hikaye - Bil-
mece. 

&ma SAHIFEDEı Casus! 

9 uncu SAHiFEDE: Haftalık radyo, 
proğramı ve haberleri. 

idaresine almak istemediği bu itin, ••••••••••••••••-

u 

·- Balkan Hariciye 

YuhnJan itibaren: Tevfik Rüfllt 
8. Bulgar mulahatgüzan ile gö

rütüyor • M. Titülesko, Tevfik Rüt
tü B., M. Karahan görütüyorlar -
Yugoslavya hariciye nazır muavi· 
ni M. Puriç Sovyet Rusya elçisi 

M. Karahan ile konufUyor 

Gümrük muhafaza me-
murlarının vazifeleri 

ANKARA. l (Telefonla) - Güm
rük muhafaza memuri:ırmın gümrüğe a
it teknik iılcrile muhafaza umunına ait 
aıli vazifalennin ayn ayn teabiti için 
ıümriilder ......aleti tetkikat yapmalota· 
dır. 

nanrlan pereline verilen gece ymıe klerinden iki kıymetli intiba 

Balkan antlaşma divanı 
dün de çalıştı 

Hariciye nazırları bugün Ankaradan 
ayrılıyorlar. Tebliğ neşredilecek 

'.ANKARA, 1 (Telefonla) - 1 
Misafir Hariciye nazırları hareket
lerini tehir etmitlerdir. Balkan ant· 
!aşma divanı bugün de toplanmıt
tır. 

Divan çalıtmalannın yarına ka-

dar neticeleneceği ve yarın reımi 
bir tebliğ netredileceği tahmin o

lunmaktadır. 

' Altı ay sonraki divan toplan • 

hsı Bükreşte yapılacaktır. 

Gazi Hz. dün vilayetler 
evini ziyaret ettiler 

Radyo programlarından dünden iti
baren alaturka musiki kaldırıldı 
ANKARA, 1 (Telefonla) -

Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey 
yet cibidaini ve vilôyetler evini 

• 

Rei.icumhur Hazretleri yanlarında 
olduğa lıalde llGat on yedide Eınlai

(DeYıımı 2 inci ııahifcdc). 

Nazmi Şehap 

BUGÜN 
BAŞLADIK 

Dördücü sahi/ede takip ediniz 

a 
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TARiHi TEFRiKA: 177 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGJ VESiKALARA GOREJ : 
Her hakkı mahfuzdur. Ytuan: A. C. 

İngiliz sefiri ile Kamil Paşa Sultan 
Hamidi öldürtecek/er miydi? 

Bu mektuptan da anlaşılacağı 
veçhile Sel5.r.ikte, Manastırda ve 
Edirnede faliyet pek ziyade art
mıftı. Yalnız Nasır paşanın Edime 
de öldürüldüW teeyyüt etmemişti. 
O günlerde Manastırdan Parise 
yazılan bir mektupta en seri vası
ta ile Manastıra iki takını peruke 
gönderilmesi isteniliyordu. Bun
lar cemiyetin fedaileri tarafından 
kulanılacaktı. Vücutlarını ortadan 
kaldırmak istemekle, Abdülhamit 
adamlarını öldürecekleri esnada 
t.ebdili kıyafet için de perukalar
ıla.-:. istifade edeceklerdi. O mek
tupta deniliyordu ki: 

"Bu kere Reme, Uhri, Debre te
ıebbü•atı ve Manastırdan esaslı ba 
zı zevatın gaybubeti gibi ciddi iş
lerin baş vermesi her tarafta ser
mayei fahrü mübahat olmuş, her
kes bu bapta amali fikre dalmıştır. 

Evet, fU şecerei ısrarın böylelik
le nermin baharlarım ve pek ya
kında mahsulatı latifesini idrak 
iç'n bütün his erbabı hazır ve ama
de bulunuyor. Sai, muvaffakiyet.,, 

Bu aralık Abdülhamidin ne ka
dar büyük korkular geçirdiğini ls
tanbuldan Parise yazılan aşağıda
ki mektup pek güzel izah ediyor: 

"Muayedenin bu sene Yddız sa
rayında yapıldığını haber almıt
smızdır. Bunun hangi sebeplerden 
Ueri geldiğini size anlatayım: 

Her ne kadar evvela Dolmabah
~e sarayının bundan on sene evvel 
vuku bulan hareketi arzda dıvarla
rının çatladığı ve o vakit tamir e
dilmişse de ... gibi sebepler ileri sü
.ulmekle beraber Abdülhamidin 
Y ıldrz sarayından çıkmaması baş
ka sebeplerden ileri gelmi~tir. Za
lim1e!'in zalimi olan Abdülhamit, 
~vvela Diyarrbekirlilerin birisi Şey 
Jıislama ve diğeri de padişaha hi
taben çektikleri telgrafnaınelerden 
korkmustur· 

lkinci~i: Padişah tarafından ya 
pılan mezalim bir kaç senedenbe
ri tak.et edilemiyecek bir hale gel
diğinden dolayı Jun Türklerin, Os
manlı namım taşıyan muhtelif mil
letlerin cins ve mezhep tefrik et
meksizin el birliğile fU bale bir ne 
tice vermek üzere Sultan Hamidi 
bal'e karar vermeleri de muayede
nin Yıldızda yapılması için irada 
çıkmasına sebep olmuştur. 

Diğer bir rivayete göre muaye
denin Yıldızda yapdınası korkak 
padi~ah tarafından. lstanbulun kö
peklerinden da.ha mebzul olan cur
nalcılarından birinin verdiği cur
nal üzerine emir ve irade verilmi•
tir. Bıı curnalda, muayede e:ınasın
da lngiltere rnfiri ile lzmir valii sa 
bıkı Kamil Patanın ittifak ederek 
padişahı öldürecekleri arzolun
muştur. Bunun üzerine Abdülha
midin etekleri tuluflllUŞtur. 

yeti şubelerine ve azasına aşağıda
ki beyanname ile bildiriyordu. 

"İcraatımız artık başladL Taf
silii.tını - velev nakıs olsa bile -
mahalli ve ecnebi gazetelerde ta
bii okuyorsunuz. Selanikte mer
kez kumandanı cemiyetimizin fe
daileri marifetile yaralandıktan 
sonra Abdülhamit şiddetle cemiye
timiz aleyhine yürüdü. Selaniği ve 
etrafını hafiyelerle doldurdu. Na
zım Bey vakasını tahkik etmek Ü• 
zere Selaniğe gelen üç Abdülha
mit Paşası cemiyetimiz tarafından 
kovuldu. 

Abdülhamit namu~lu, fedakar 
erkanı harbiye kumandanlarını, 
zabitlerini ve paşalarını casusların 
cumalları üzerine birer birer avla
mağa cüret ettiği için artık sükut 
edilemezdi. Selaniğe gelen paşalar 
kovulduktan sonra Manastırda da 
polis müfettişi Sami idam edildi. 
Hükumet bu idam hadisesi üzeri -
ne daha zivade ,iddet göstermeğe 
ba,•adı. Fakat hükilmete her taraf
tan li\zmı Pe!en mukabelelerdP bu
lunuldu. "Resne,. mevkiinde Ma
nastır avcı taburu kolaifası Niyazi 
B,.v iki yüz lcisiden miirekkep mü
.-.. l.hez ve mülc.,.,..mel bir çete tef
k11He <l"P.a çıktı. Dağa c•km,.~r .. ~ 
}-..,1'.nr hir melmrnla pıı.ditaha bil
dirdi. Yazdığı melrtupat: 

"Hüriyet ve adalet namına mu
harebe ediyorum. Müslüman, hı
ristiyan cümlesinin müşterek hak
larını istilısal edeceğim.,. 

Dedi. Abdülhamit hükumeti fev
kalade dehşet içinde kaldığından 
o ahrarın takibine ferik Şemsi pa· 
şayı memur etti. Şemsi Pata alay
lı zabitleri intihap ederek iki ta
burla hareket eyliyecekti. Fakat 
postahaneden çıkarken fedaileri
miz tarafından atılan kurşunlar -
dan birile haki nedamete serildi, 
beş dakika sonra da öldü· 

Eğer bu adam sağ bırakılmıt ol
aaych, cemiyetimizin kuvvei mane
viyesi bozulabilirdi. F ıı.kat bu va
kanın zuhuru Yıldızı büsbütün kor 
kuttu. Hafiyelerinden ve saadetli 
bey.erinden ikisini Selaniğe gön
derdi. Bunlardan birisinin ismi Ha 
cı Hakkı, diğerinin Hacı Osman 
idi. Cemiyetimizin fedailerinden 
birisi Hacı Hakkı ile katibi üzeri
ne a!eş etti. Katip Şuayip aldığı ya 
ranın tesirile öldü. Fakat Hacı 
Hakkıya atılan kurşun maattees
süf namlı içinde kaldığından mer
kum muvakkat bir zaman için kur
tuldu. Bu suikasti Hacı Hakkı ken
disile beraber gelen diğer hafiye 
Hacı Osmana atfetmiş olduğtİndan 
Hacı Osman derhal mabeyin tara
fından geri çai[ırıldı. 

Bunlan takiben Selanikte Ma
nastır topçu alaylarının birinde 
müftü olan Mustafa efendi hükil-
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ARİCI ABERLER 
Fransadaki islahat 

Radikaller ile M. 
Du.merg henüz 
anlaşamadı 

PARIS: 1, A.A. - Dün akşam üzeri 
dolaşan rivayetlere göre, bütün ro.ı.;..ne 
erkanı devlet otorıitesirun tııkvi}"lsi lüzu
munda mutabık iseler de bu baptaki pro
gramın bir nokt.Hmda uyuşamamışlardır. 
o da, ayanın muvaffakıyetini almadan 
mebusan meclisini feshetmek meselesi
dir. 

Radikal nazırlardan H erriot, B«to, 
köy, Marşondo, Viılyam Bertonun ve La· 
murö, Mont kongresinin temennilerin<. 
sadık kalmıt olmak için, ô.yaıun hukuk 
ve imtiyazlarına taalluk eden her türlü 
tedbirlere muhaliftirler. 

Dün, &:ıclikal noktai nazarla, M. Dou
mergue'in nokta.i nazan arasında gene 
bir itild hasıl olmadığı anlaşılıyor. 

Diin akşam, başvekil, bu hu.susta hiç 
bir pazarlığa girmemek azminde görünü
yordu. Bununla beraber, parlamento iıza 
larından bir çoğu, kabinenin gelecek iç
tima günü olan cumartesiden evvel, her 
türlü çarelere baş vurulacağını ve böy
lece teS'İ.ratı dahilde ve hariçte çok va
hlln olacak bir buhranm önüne geçilebi
leceğini ümİt etmekte idiler. 

Amerikada -· 
Japon çiftliklerinde yedi 

bomba patladı 
LOS ANJEWS: 1, A.A. - Geçen 

pazartesi akşamı, Arizona eyaleti dadıi· 
linde Sult River vadisinde kain bazı Ja
pon ?ftl<Jclerinde patlatılan bombalar
dan dolayı, buradaki Japon konsolosu e
yalet valisine bir protesto telgrafı çdoni1 
ıtir. 

Bu telgrafta, konsolosun müracaatlan 
na ve aldığı temi:nata rağmen, son altı 
haf.ta içerimde 7 bomba patladığı ve 
bir çocuğun yaralandığı ve maddi ~ 
rat vukubulduğu beyan edilmeloteclir. 

Daha kuvvetli Amerika 
NEVYORK. l,A.A. - Liman tersa

neleri kumandam bahriye miralayı Y ates 
Sterl!i.ng bir nutlnmda ezcümle demiştir 
iri: 

« - Sirle§ik Amerikanın daha büyük 
harp ve ticareti bahriye gemilerİı>e &a.• 

lıip olması muhakkak lazımdır. Piya-
müsavatıru muhafaza için k\lVVetimirz:i u· 
zak şarıka kadar yayma" vaszt;1larma ma
lik olmamız lazımdır. 

Y anyada arnavutlara 
karşı miting 

ATINA, 1 (MilliY"t) - Telgrafla 
bildırdiğiıne göre Anıavutluık hüküme
tinin Yunan ekalliyeti haıkkmda tatbık 
etmekte qlduğu tedbirleri protesto et
mek üzere Y anyada büyUk bir miıi.ng ya
pılmıştır. Bu milıingte rtı.ilıaz edilen ka· 
rıırlar bir heyet tarafından Cumburreisi 
Mösyö Zaymise takdim edilecektir. 

metten aldığı bin kuruşa mukabil 
hafiyelik ettiğinden Istanbula gi -
deceği sırada istasyon civarında i
dam edilmiştir. 

Sadık Fazı! Pata namında bir fe
rik' in Fransız vapurile lstanbula 
giderken vapurun içinde bir fedai 
tarafından cerhedildiği bugün ec
nebi gazeteler tarafından ilan edil
di. Bu hadiseye dair henüz tafsilat 
alınamamıttır. 

-Bitmedi-

Londra - Melbrun 

Hava yarışına 
iştirak edenler 
geri döndüler 

ATINA: 1, A.A. - Tayyareci Cenea 
ile Vailer diin saat 15,26 da buraya va
osıl obnuşlardır, bu osahah lngil reye 
herekcıt cdecekl..-clir. 

ATINA: 1, A.A. - Cones ile Val
ler bu sabah 5,25 de l.nıril tereye hareket 
etmişler-cfu. Bu akşam varmak ümidin· 
dedirler. Italyanın üzerinden geçerken 
fırtınaya hrtuldı:klarmdan, diin Bağdat
tan lngilt..,..,ye dosdoğru uçmaktan vaz
geçmişlerdir. 

MELBURN: 1, A.A .- Parmantiye 
ile Moll tarafından idare olunan Holan
da tayyaresi - ki buna uçan otel isoni ve
rilmiştir - on dört yolcu ile dün H~
daya h...-eket etmişti.-. 

MELBURN: 1, A.A. - lngiltere - A
vusturalya hava yanşına i~tirak eden 
Danimarlralı tayyaı-eci Hansen bu gece 
23,33 te buraya vannrştır. 

İngilterede 
Lortlar kamarasının islahı 

için bir müracaat 
LONDRA. 1. A.A. - Lordlar kama

rasının ıslahı lüz111DU·nu tavsiye ebnek 
üzere kendilerine müracatıta bulunan 
parlamento iizasından ve muhafazakar 
lardan 15') kişilik bir heyete cevaben, 
Mr. Baldvin, ezcümle demiştir ki: 

«Paırlimentonun bu içtima devresinde 
Loırdlar kamaı·asmın ı«bhmı ntihdaf e
den b>r kanun !ayihasıru tevdie vakit 
ycıktırr. Esasen vakit ol:;a da bu ıslaha
tm icrası hakkında henüz. hükfımet erira
m arasında ittifakı efkilır hasıl obnatru§• 
tır.• 

Türk - Yunan ticaret 
muahedeıi 

ATINA: 1 (Milliyet) - Bmadaki 
TiiTkiye ticare,. miime>sili Halil Mithat 
hey Türkiye - Yunan ticaret muaheu<. ... 
nin 1 kanunuevvel 1934 de kadar temdit 
edildiğini tebliğ eylemiştir. 

1 Harici küçuk haberler 1 
~ Ueyls Meyi gazt:esi, lngıltere huku

motinin silah ve mülıiınmat imali ve satı· 
!• haıkkrn:la tahkikaıt icrasma karar ver
miş olduğunu yazıyor. Bu karar, krsmen 
Va§İngtonda ayan medisi tarafından 
yapılan tahkikattan kısmen de silahları 
bırakma konferansı müzakerelerinin ke
ıilmesinden mülhemdir. 

Deyli Meyi, lngiltere hiikiimeti tara
fından açılacak bu yen:İ tahk>at.un, hususi 
şilah imalatına müteallik umumi bir kon
feransm mebdei olacağım eöylüyor. 

* ıHenüz teeyyüt etmiyen bir ııayiaya 
nazaran Almanya devlet peı:koposu Mon 
senyör Ludvik Mililer istifa etmiştir. 

* Hayat pahalılığmm artmaaı ihtimali 
ne binaen, M. Roosevelt, memur maaşla
rından yapılan y~ 5 ıllsbetindeki- son 
tenkihabn, 1 - Temmuzdan itibaren 
lağvedildiğini haber vermiştir. 

* Faşlıımin 12 ıinci yılı zamnda yeni
den teessüs eden sınai L'lÜes.seseleıi kon
trol vazifesi.le mükellef nazırlar encü
meni, yeni te&İsat için sepkeden 412 talip 
ile mevcut tesisatın tevsii için vaki 191 

ıtalebi teıfilk etmİ§tıİr. 

* Avam kamarasında sorulan bir su
ale cevaben Sir Con S"ymon, Bolivya 
ile Paraguay hükümetlerine eili.h ve cep
hane satışını meneden beynelmilel mı.a. 
fın mevkii tatbike girmİJ ol<luğwıu &Öy• 

!emiştir. 

Maliye teşkilat kanunu 
martta Meclise veriliyor 

Barem kanununda mevcut 22 lira maa 
aşlı derecenin kaldırılacağı söyleniyoı 

"ANKARA, 1 (Telefonla) - Barem kanununun maaş cetvelindı 
mevcut (22) lira maaşlı derecenin kaldırılması ve ayni kanunda yük
sek mektep mezunlarının terfileri ,hakkında kaydın kaldırılması mev
zuu bahistir. 

Terfiler alelitlak üç senede bir olacaktır. Bu hususlar nıüsteşarlaı 
komisyonunda göl"üşülecektir. 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Maliye vekaletinin yeni teşkilat ka
nun projesini harırlamak üzere getirilen M. Allan çalışmalarına devam 
etmektedir. 

M. Alfan tetkiklerinden sonra elde ettiği neticeler hakkındaki ra
porunu hazırlamağa devam etmektedir. Mütehassıs raporunu gelecek 
ayın başında vekalete verecek ve bundan sonra maliye teşkilat kanun 
projesi vekii:etçe hazırlanacaktır. 

Maliye teşkilat kanunu projesi 1935 bütçesile birlikte martın ba
şında meclise sevkcdilecek ve proje bütçeden evvel müzakere ve ka
nuniyet kesbedecektir. 

Haber aldığıma göre vekôlet varidat umum müdürlüğünün bu-
günkü kadı·osunu kiifi görmemekte olduğundan umum müdürlüğün 
merkez teşkilatını takviye ve taşra teşkilatını tevsi edecektir. 

Vekiilet birinci mümeyyizleri kO:•Jırdacak yerine 40 lira maaşlı 
kalem amirlikleri, ikinci mümeyyizlikler yerine de 35 lira maaşlı mü
meyyizlikler ihdas olunacaktır. 

Mısıra işleyen vapurlarımızın ara
ma usulleri tespit edildi 

'ANKARA, 1 (Telefonla) - Bugün gümrükler müsteşan 'Adil Be 
yin reisliği altında muhafaza umum kumandanı Seyfi Paşa ve Güm
ıük:er Umum müdürü Cemil Beyin de iştirak ettiği bir komisyon Is
tanbul ile lskenderiye arasında işleyen milli selainJen dönüşte Izmire 
uğrayanlarda arama usulleri tesbıt için tetkikat yapmış ve bu husus
ta bir talimatname hazırlamıştır. 

Dahiliye Vekilinin çay ziyafeti 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Dahiliye vekili bu akşam vilayetler 

evinde emniyet amir:erine bir çay ziyafeti vermiştir. 

Münhal mebusluklar namzetleri 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Münhal bulunan altı mebusluk için 

önümüzdeki halta içinde kısmi intihap yapılacaktır. Halk fırkannın 
göstereceği namzetler yakında ilan edilecektir. 

Ankara belediye meclisi toplandı 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Yeni belediye meclisi bugün saat on 

yedide belediye reisi Nevzat Beyin reisi~ği altında ilk toplantısını 
yaptı. 

Nevzat Bey kısa bir nutukla toplantıyı açtı ve meclise fehrin 
menfaatine uygun muvaffakıyetler temenni etti. Bundan sonra reis 
vekilleri ile katipler ve encümen a;r;alan seçildi. 

Avukat Mümtaz Beyle Şükrü Bey reis vekilliklerine, Makbule Na
ci Hanımla Mecdi Sadrettin Bey katip~iklere, lbrahim Rauf, Ziya ve 
Halim Beyler daimi encümen azalıklarına seçildlkler. Müteakiben 
ruznamedeki işler görüşüldü. 

İzmirde Alp Kazım ve l 
Şükrü Kaya bulvarları 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Izmrnle 
açrlmakta olan yeni bir bulvarla bir par
ka lzmirin hiinnetle ve bir çok haöra
larla andığı bir adı ebediletti.nnek için 
Aip Kazını isminin verilm.,.,;., diğeT bir 
bulvara d.ı Şükrü Kaya isminin konması
m kararlaştıran lzmir belediyesi bu ar
zusımu bit mektupla Meclis ~i paşa 
hazretlerine ve Dahi.IİY"' Vekili Şükrü 
Kaya beye bildirmiş, müsaadel,,.-ini rica 
cımittir. Belediye riyasetinin temennıl
leriııi ihtiva eden mektupları I:mlİI' şehir 
meclisi azasmdan Mehmet Ruşen bey 
geti:rmİJ ve .kazmı paıa ile Şükrü Kaya 
Beye takdim ebniştir. 

Yuioslavya kabinesi 
BELGRAT, 1 (A.A.) -Adliye 

nazın M. Bozidar Maksimoviçin 
istifası kabul olunmuştur. Liraat 
nazın M. Dragutin Kojiç adliye 
nezaretine tayin edilmittir. 

Alaturka musiki 
Kaldırıldı 

(Ba§ı ı inci sahifeder ~ 

Fakat dessas, zalim padişah, ln
ğiliz sefiri ile Kamil P~ın ken
disini öldürmelerini menetmek için 
ikisini de sureti mahsusada mua
yedede hazır bulunınağa davet et
ıni,tir. lngili:ı: sefiri Sir Nikola ce
napları muayedenin hitamına ka
dar bir an bile gözünün önünden 
ayırmamış, muayede bittikten son
ra sefirle gayri resmi surette mü1a· 
kat etmistir. Kamil Pa+ı ise padi
şahtan ,imdiye kadar görmediği 
derecede iltifata nail olmuştur. Pa
ıanın arzusu üzerine, akra.basın
dan bir hanıma birinci rütbeden 
şefkat nişanı vereceğini ve o hanı· 
mı saraya göndermesini söylemiş
Hr. Fakat Ki.mil Paşa., padişahın 
arzusuna kulak asmıyarak o hanı
mı Yıldız sarayına yollamaktan 
vaz geçmiştir. Bunun üzerine ni
tan mabeyincilerinden birisile Ka
mil Paşanın konağına gönderilmiş
ıir. 

("-_E_C_N_E_B_i_M_A_. T__::.B_:U:....A~T_I_N_D_A_O_K_U_D_U_K_L_A_R_I_. M_I_z--:--) 
bulmasını ve kendiainin riyaaefine gel
mesine yarayan, harekete bQflamak 
u:ure, 19 mayıs 1919 tarihinde Sam
suna çık11Uf iili. 

ziyaret etmitler ve Vekil Beyin v~ 
kaletler mahallesi hakkında verdi
ği izahatı dinleyerek bazı mütalea
lar sert buyurmuşlardır. 

Gazi Hazretleri yeni eserleri 
takdir ederek Şükrü Kaya Beyi 
tebrik etmitlerdir. 

Bu muayedede Sadrazam hiç il
tifatı şahaneye mazhar olmamış
tır. Biçare ciğerci arnavut teessüf 
ve kederinden bayramın birinci ve 
ikinci günleri hiç bir kimseyi ka. 
bul etmemiştir . ., 

Abdülhamit, hayatı etrafında 
dönen tehlikeleri böyle cinsi dü
şünceler ve çocukça tedbirlerle iza
leye çalışrken Rumelinde başlıyan 
galeyan Abdülhamidin artık önü
ne geçemiyeceği bir şiddet ve aze
metle coğalmakta devam ediyor
du. Pa;isteki Terakki ve ittihat Ce 
miyeti 1908 de ilanı mesrutiyete 
takaddüm e~en günlerdeki, vazi-

Fena seçilmiı 
nümuneler 

Yabancı bir manleketin hükumet 
aiatemini etraflı bir surette anlamak en 
vukuflu mütehassıslar için dahi. fevka
lade :;ı;or bir feydir. Bunun için BQfVe
kil M. Dumergue'in devlet rrelonnzı 
hakkında radyoda söylediği nutukla, 
lngilterenin hükumetlerin faaliyetinde 
nclı:ım olan meşruti mekanizmadan ta
mamile bihaber olduğunu göstermiı 
olması, hiç te §ap.lacak bir hal değil
dir. Maksadımızı daha açıkça izah et
mİ§ olımak İçin fana sö yliyelim ki, -
Fransız Başvekili şimdiye kadar hiç 
bir /ngilu başvekilinin hau olmadığı 
salahiyetlerin kendisine verilmesini ia
temiftir. 

Evvela, parlamentonun feahini tek
lif eden bQfvekil olmayıp bütün na.zır
lar heyetidir. Kabine parlamentonun 
feshi kararını Verdiği zaman bQfvekil 
bu karan sadece icra eder. Hatta ba
:zan, 1894 senesinde Gladstone zama
nında olduğu gibi, meclisin feshini mu
vafık olup olmayacağı hakkında ba§
vekil ile na.zırlar artumda anlQfama· 
mcu:lık çıkmakta ve nazırların fikirleri 
baıvekilin fikrine galebe çalmaktadır. 
Bundan maada nazıralr parlamento
nım feshine karar verdikleri :zaman hü 
kumdarın., bütün kabinenin mes''uli
yetini tesbit için tahriri bir karar ver
melerini istemesi de vaki olmaktadır. 
Nitekim 1871 selK14inde, orduya müte
allik bazı tedbirlerin ittiha.1i1 mevzuu 
bahsolduğu zaman kraliçe Viktorya 
böyle bir tahriri karar verilmesini ia
temifti. l:r;uti nefsini okşıyan herıe
ye teveuül kabiliyetinde olan Dısrael 
parlamentonun feshini kabinenin haiz 

bulunduğu hukuktan neıef ettiğini tcu
rih ederdi. Maamalih bu me.ek hiçbir 
zaman Jngilterede büyük bir ehemmi
yet uyandırrmt değildir, ura bin de 
nazırlar aleliimwrı tesanüt halinJedir
lu ve başvekil ya bun/arala birlefmAI• 
ye veyahut meruıup olduğu fırkadan 
a;yrılmağa mecburdur. Saniyen lngilte
rede ne bQfvekil ne de kabine, ncuırı 
olarak, meclisin ftuih hakkını haiıı de
ğillerdir. Şimdiye kadar neıredilerı ve
aikalara bakılırsa ne kraliçe Viktorya 
ne de yedinci Edixırd hiçbir zaman bu 
hakkı verememİ§lerdir. Bundan lxıfka 
şimdiye kadar neıredilen veaikalar
dan hiçbiri bize, herhangi bir lngiliz 
bQfvekilinin böyle bir hakkın kaıdi.si
ne verilmesini iatemiı ıkğildir. 

Kral Georgun 1925 senesinde Avam 
kamarasını feahetmek hakkı Makdonal 
da verm~ olması, 1895 senesinde kra
liçe Viktoryanın bu hakkı Lord Derb;ıl 
ye vermiş olduğu gibi, bu hakkın vü
cudunu gösteremez. 

Bir koalisyon hükumeti reisine arka
daşlarının rızasını anlmak mecburiyeti 
olmadan, parlcunentonun feshi hakkı
nı verecek olan usul, tehlikeli bir usul 
olur. M eselô başvekil vakti merhunım
da parlcunentoyu feshederken yalnız; 
mensup olduğu fırkayı, diğer nazırla• 
rın men$Up oldukları fırkalar zararına 
olmak üzere kuvvetlendirmek gayesi
ni takip eder. 

Bir ba§uekilin bilcümle harekatuaın 
doğruluğu, Avam kamarasında arka
daşları nazırlar ile birlikte haiz oldu
ğu ekseriyette mündemiçtir. Kabinenin 
kendisine balıfettiği istinatpahtan baf
ka bir başvekilin ıahlli otoriteri me,,_ 
cut değildir. Velhtuıl bugüne kadar 
mevcut ve miitecımil şekl.i ile lngıtız 

hükumetelrinin kıwveti, M. Down.er
guein :zannettiği gibi baıuekilin aaliihi
yetlerinde değil, müteoımia bir kabine
nin tetkil ettiği istinatgôhtır. 

Bu sözlerden maksadUfUz, fesih hak
kun Fransada lW:umsuz olduğunu id
dia etmek değildir. Fakat bunu lngilız j 
meırutiyeti hakkındaki yanllf kıytul;ı
rın değil, Fransadaki ahval ve ıartla
rın haklı kılması 1.Uun olduğu fikrin
deyiz. 

J • 
(Lu) 

Samsun hakkında 
bir kitap 

Samsım hakkında ya.zıbnıı bir kita,. 
bın ya.kındrıı neşrolunacağı bildirilmek
tedir. Bu kitabın rmıharriri olan M.R. 
Vadala dokuz; sene mütemadiyen Fran 
aanın Samsun konsolosluğunda bulun
muş ve son zamanlarda Korfo konsolo
au olmu~tur. 

Eevvelce Samsunda Fransanın mu
lekten obnayan bir konsolos ajanı ta• 
rafından i.dare edilen bir ajanlığı var• 
dı. Hükumeti 1925 senesinde M. Va
dalaya birinci sınıf bir konısolosluk te
aia etmek Üzere Sam.nma göndt:rmiı· 
tir. Bu tedbire tevesml bir zaruret idi. 
Çünkü Samsun, Türkiyenin karadenu 
limanlarının en mühimmi halini almak 
ta idi. Yunanlıların Amoisos adını ver
dikleri Samsımım yirmi beı asırdan 
beri ziyade devam etmİ§ olan tarihi 
vardır. Samsun Avnıpa ve hatta Ame
rika ile doğrudan doğruya münasebet
leri olan- bir pazargôh idi. Ve bugün 
de öyledir. Samsım, Türkiyenin §İmen
diler hattı ile dahik bağlı olan yega
ne Karadeniz limanıdır ••. Bundan ma• 
ade Sam.sun yeni T ürkiyerıin vücut 

Bu kitap gerek oryantalldlere Ve 
gerek ticaret erbabına faydalı olacak 
bir eserdir ve gayet llÜ.Jiel bir lisanla 
ycuılnıııtır. 

(Le Meuager d' Atlı-) 

Faşist kadım 
F Q§iıt hrk=, F 4fİ« kad mma va.

zile sini öğretmek için üç yülısek mek 
tep açmqtır. Mekteplerin açılma me
rasiminde Maarif Ntatrı ile Fa§ist fır 
k= umumi katibi hazır bulunmuştur. 
Maarif nazırı ltalyan kadınına teret • 
tüp eden vaz.ife hakkında uzan bir nu 
tuk söyleımiıtir. F aıi.t fı.rk= umumi 
katibi bu üç mektebin muualfakıyeti
ni temenni ettikten sonra demiftir ki: 
Kadının um vazifesi ailede, mektep• 
te, yardım iflerinde, fabrikalarda ve 
köylerdedir. Faşiat rejimi böyle ha • 
dmlara rmılıtaçtır. Kadın hakkında 
Muuolininin prensiplerini takip ede
ceğiz. Kadm bütün faziletleri öğre • 
necek ve öğretecektir. Faşiırt kadını 
ıu faziletleri öğrenecektir: ltaal fazi
leti, q fazileti, İyilik fazil".ti. ve sada
kat faziletidir. Nutuklar bıttıkten son 
ra gerek Maarif nazın, ı>e gere/ne fa
şist fırkası umumi katibi mektep bi -
nalarmı gözden geçirmiılerdir. Bu bi
nalar modern ciha.zlan ihtiva etmekte 
dir. "il Popolo d'/talia" 

Bulgariatanda Türkler 
«Novi - dini» ga.zetesinin 18 • 10 - 34 

tarihli nüahasmda R.S. imzalı çıkan bir 
ya:wla Bul1tarca lisanından ga~ lisan 
ı ....... konaıulmasındaıı ıikaye( edil-

Reisicümhur Hazretleri emniyet 
abidesini pek beğemnitler ve "bü 
yük manalı, çok güzel bir eser,, 
diye tavsif buyurmuşlardır. Vila
yetler evinin gerek pli.nmı gerek 
inşadaki isabetini ve binanın mak· 
sada mutabakatını takdir buyur
mutlar, Ankaraya kazandırılan hı; 
güzel eserde'\ dohv, takdir ve 
memnuniyetlerini hildirnıitlerdir. 

Alaturka musiki 

Dahiliye Vekaleti bugün Büyük 
Millet Meclisinde Gazi Hazretleri 
nin alaturka musiki hakkındaki ir 
şartlarından ilham alarak bu ak· 
şamdan itibaren radyo programla
rından alaturka musikinin tama
men kaldırrlmasım ve yalnız garp 
tekniğiyle ·bestelenmit mutifleri 
musiki parçalarırmzın garp tekni· 
ğine vakıf sanatkarlar tarafından 
çalınmasını alakadarlara bildirmiş 
tir. 

mekte '"' fÖyle denmekledir. 
(Bir çok yerlerde Türkler ve Rum 

lar Bulgarca bildikleri halde konuş
mamakta ve türkçe konUfTrlağı tercih 
etmektedirler. Hatta Bulga,./arın bil< 
bunlann aralanna kahldıkaln ve tür 
çe konıq;tuklarını teeuür ve teeuüfle 
görüyoruz. Bu memlekette hakim ola. 
unsurun hayatını rencide eden harek• 
hakkında alakadarların nazan dikka 
tini celi.ederiz .•• 



[E ELE'ff5+111 
Bir beyinsizin cevabı 

GençliğimizJe spor meydanla· 
rırıda başlayan, askerlikte sağı'a • 
ilan ve muharrirlik mu/eğinde de 
:Üğümlen·en bir dostlukla (Seliimi 
hZzet) i tanır ve severim. insanın 
~· sevdiğine nazı geçtiği gibi bi
~m de biribirimize nazımız geçer, 
daha doğrusu geçerdi. (Seliimi iz. 
zh~t) son belediye intihabında şe· 
ır meclUi azası oldu. Matbuattan 

fehir meclisine giren ilk bahtiyar 
~~eğildir. Yeni ve uki şehir mec
~';S'nd e birçok muharrirler sayabi. 
ıriz. Bunlar iı;inde bence en pİf'" 

kin ve olğunudur, nazım geçer di
~ (Selami l=et) i ele alarak iki 
ııç giin evvel bir yazı yazmıştım. 
f abii hepiniz okudunuz. Hatırlar
~ız ki; daima dikkat ettiğim gi-
ı, çocuğun ne/ili.ne ağrr gelecek 

ciadi veya şaka ne bir k 'ime n ~ 
6fr İyma yazdım. Sadece , endi İs• 
tidatstzlığımdan bafurettü. _, 

O yazının özü şu idi: 
Dört sene evvel Beyoğlunda 

l>ir yangında (Se:ami izzet) i va· 
li Bey yangın muhitinden dışan 
~tmıştı. (Seliimi) de bana pek 
~fit. O zaman ben vali Beyin 
ıioatlan arasında idim. Dört sene 
lonra iş tersine döndü. Ben de bu 
dönüşü mevzııq bafurederek (Selii· 
ini izzet) le latife ettim. 

(Seliimi) buna iki gün e.vvel 
(Y'akıt) gazetesinde yazdığı bir 
hikaye ile mukabele etti. Bu hi • 
lıayede anlattığına göre bir kaza 
lleticuinde beynim zedelenmİ1, 
l.i.r hastahanede kala tasımı afıp 
6e;ımimi çıkarmışlar ve tedavı el· 
lllek üzere alıkoymuş/ar. Ben bü • 
tiin belediye hakkında yazdıklan
lrtı hep beynim hastahanede iken 
Yazmışım, sonra da beynimi alma
J<ı lüzum gömemi,;m. Şimdi - ta· 
6ij - beyinsiz imişim .•. 

(Seliimi izzet) gene nazik ıra· 
Ctıh imiş. Çünkü bir Avrupa lık
l'Q>sını yakanda hülilsa ettiğim ~e
kiıde adapte edip beyinsizl.igımi 
dolambaçlı yoldan <>.debi bir tarz
dq ya:J:acak yerde şehir meclüi a· 
ı.u, olur olmaz (Seliimi) nin de
İİfcceğini tahmin etmiyerek onun
lcı eski arkadaşımız gibi latife e· 
dişimi delil g~rip bana açıkı;a 
(be;yinsiz) diyebilirdi. 

itiraf ederim ki; belediye i,leri 
lıakkındaki mizah yazılanmı ya:::· 
llıo.k için fazla beyine de lii:.:um 
BÖ• miıyordum. Bununla beraber 
Se!Qıninin ihtarı üzerine onun da 
dediği gibi - başkasının beynile 
değişmesine biT türlü razı olma • 
~ığım - eırki beynimi tamir iı;in 
~ıcıkhğım ha.taneden aldım. Ye· 
)lne koydum. Şimdi beynim sapa 
lcığl~Jır oe artık (Selami) yi 
'-ki gözle görmek ııerıemı'i.ğini 
)Qpmam, 

lakin , dört ırenelik bir vak'a· 
)i hatırlamıyacak kadar halıuuı 
"l:o.yıllcmıış olan eski arkadaşını 
(Seliimi) nereden, neyi bulup ka
lq tasına koyacağını da merak et 
lııekteyim. 

• Şınayi yazmak İns(ı/ icabıd ;r 
lıı; senelerdenberi tatlı acı birçok 
1~rıkit ve mizah yazdarile şüphe • 
'i:ı: canını çok sıktığımız eski doıı· 
~tız Muhittin Bey lstanbul va • 
Ilı olduğu halde, dün içimizden 
~kıp daha bugün şelıir meclisine 
Cltııran mes1ektaşımız (Seliimi /z. 
~~t) İn yaptığı gibi beni yeyİnsİz· 
'<ille tav sil etmiş değildi. Bunu 
\lq:zmamak ta haksızlık olur. 
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POLiSTE 

Bir gazeteci ye 
Evinde tecavüz 
Son Posta •ahiplerinden 

Halil LiHfi Beyden ta
banca ile para istediler 

Evvelki a.lqam Son Posta ..,fikj. 
mizin ...tıiplerindeıı Halil Lutf.i Be-

ye evinde bir te
cavüz olmuş, fa
kat zabıtanın da
ha evvelden aldı· 
ğı tedbirler üzeri. 
ne, belki de feca
atle neticelenecek 
bir hadisenin önü
ne geçilmiştir. 

Halil Lôtfi B. 
Şişlideki evmde 
gece oturuııken, 
evine ilci ~ıs gel. 
...aiş ve kıapıyı ça· 
lara.k Halil Lôtfi 

Halil Uıtli B. Beyle görii§nıek 
ıistamişlerdir. 

Halil Liitfi Bey ziyaretçilerin kim 
olduğunu öğrenmek için ıkapıyı açın
ca, karşısına tabancalı .iki §-ILhıs çık
mış ve üzerine saldınnışlardır. 

Fakat Halıil Lutfi Bey böyle bir te
cavüze manız kalacağmı daJıa evvel· 
den öğrendiği veya tahmin ettiği i
çin polöse haber vermiş ve o gece İ• 
ki polis evine saklannuştır. 

Kapıdan giren şerirler, Halil Lutfi 
Beyin üzerine &aldırınca, ~arında 
yalnız Halil Lôtfi Beyi değil, polisle
ri ve kendilerine tevcih edilmiş taban· 
ca namlularını da görünce f'ltırIDI§ • 
)ardır. 

PoH..ler düdük çalmoa, diier pol • 
!isler de gelmişler ve her iki müteca· 
vizin bileklerine kelepçeleri geçirmiş
ler, ellerinden tahancalan a.lmışlar • 
dır. 

Mütecavizlerden birinin Şevket is
minde ve Halil Lutfi Beyin uzak ak • 
rabasından ve diğerinin de Şevketin 
arkadaşı Abdullahtır. 

Ze.bıta tahkikatına göre, Şevket 
evvelce bir cinayetten hapse mahkôm 
olmuş, yedi buçuk &ene yattı:kt.an aoıt· 
ra, mütebaki cezuı affa uJirayarak 
hapishaneden çıknu§tır. 

Şevıket, .,,,velce bkkaç defa Ha· 
lil Lô.tfi Beyi sıkıştırarak para hte • 
mit ve tehditte bulunmuştur. 

Son defa da gene para ilıtemiş, 

tehditlerde bulumnU§ ve bu suretle 
Halil Lıitfi Beyi müteyakkız bolun • 
maya sevketmiş ve bu cürmü meşhut 
tertip edilmıiı, gazeteci arkadaşunız 
akibeti feci olabilecek bir tecavüzü 
tedabiri sa,....inde aılatmıfir, Arka· 
datmııza geçmiş olsun. 

Mumdan yangın 
Y en;şehir cadd....ande oturan Mor

dik efendiye ait dükkanda kiracı 
Civan efendi uyurken yalanı§ olduğu 
mwndan yangın çıkmış .ise de söndü· 
rülm~tür. 

Bakır çalması 
Bostanbatı Tımbm mahalleai Bos

taniçi sokağmda oturan Hüseyin Ef. 
ve refıikası Makbule hanım bakır kap· 
tan pişiruriı oldukları yemel.ten ze· 
hirlenme alametleri gösterdiklerinden 
hastahaneye kalchnlmı,lardır. 

Bir kızı yaraladılar 
Ovaa bey mahallesinde Şakir isminde 

lıi.ri Nemr imıiıtcle bir kızcağızı yarala
mıştır. Kr- hastahaney<' kaldınlmıt ve 
Şakir yakalaumıştır. 

Taşla başınıyardı 
Nur apartmıanmda oturllill Moiz iıı

mindeki çocuk ayn apartımanda oturan 
Josef efendinin kızını tatla başından 
~şbr. 

Çarpan otomobil 
Ortaköycle 18 numaralı evde otur:-Jll 

Sedııiıs lmnsı E v>da zabıtaya müracaaıtle 
8 yaşındaki oğlunun 2565 num....ıı oto
mahilin çarpması net:iceo.~de muhtelif 
yerlerinden yaraladığmı iddia etmiş, ıo· 
fö~ yakalaııa.-ak tahkil<ata başlanmıştır. 

Bir bi siki at • Otomobil 
çarpışması 

Dün a.lqam saat 19 ...ddelerin· 
de Ali Beye ait ve toför Mehmet F e• 
rit efendinin odareaindekıi 2419 numa. 
ra.lı otomobil, Sirkeciden vilayete doğ 
ru çıkarken, yukarıdan süratle gel • 
mekte olan 2346 numaralı bbiklette 
Kemal oğlu Nesim efendi ile §iddetle 
çaıpqmıılardır. 

Kemal oğlu Neıııim efendi arl<adan 
gelmekte olan seyyah otamobilinden 
sakınmak istemiı, fakat bu esnada 
karşısında otomobili göriince biUkle • 
ti tutamamıftır. 

Çarpıpna neticesinde otomobilin 
camlan lurılmı§, ve Ne&im efendi de 
yüzünün ve müteadan yerlerinden a.
iır auretle yaralanmı.:;tn-. Yaralı, Cer
rahpaşaya kaldınlmıŞ'(ır. 

Dün sabahki sis 
Evvelki geoe şehri bir siı tabakası bü
rümeğe başı..:nıı ve di.İfl sabah ıi.s ço· 
ğalınııt>r. Bu yüzden Adalar ve Boğazi
çinclen ilk ve ikinci postaları yapan va· 
purlar, .;, tam::ımile limanı kaplamadan 
gelebilmişlerdir. Bunlardan sonra vapur· 
lar teel:ılıürle gelmişlerdir. Köprüden •• 
kizle do4.uz arasında vapur kald.ırılama
mrştır. 

MAHKEMELERDE 

• 
1

1 Nüfus tezkeresi 
Satan memur 

Y emipeki 8ebze ve meyve hali in Plı ııomma gelmif bulunmaktadır. 
Kabzımallar halden pek memımı~ gorünmıiyorlarsa da binanın toplu· 

luğu temin edeceği anla'}ılıyoT, Resmimiz halin bugünkü 
lıolini. göı;termektedir. 

EKONOMi 

Zaruri ihtiyaç 
Maddeleri 

Piyasada geçen seneye na
zaran fiatlar ne alemde? 

Zanıri ihtiyaç maddeleri fia.tları 
geçen seneye naza:nın büyük tahavvül 
ler göstermektedir. Geçen &ene bakla 
kurmu 4 buçuk kunı§ iken bu sene 5 
kuruş· olmu§tur. 

Bulgur geçen sene 6,43 kuruş j. 
ken bu ııene 7 kunı~ satılmalrta.dır. 
Mercimek te ayni §<'kikle 6, 77 kuruş
tan 7 kuru~ yükselmittir. Yalnız no
hut geçen sene ayni ayda 8 kuru • 
fa satılırken bu aene ayni ayda 7,5 
kuru§ üzerinden muaınele göıımii§ -
tür. 

Zeytin yağı ise 35 kuru§tan 35, 79 
kuru§a yük•elmiştir. Bilhassa sabun
luk zeytin yağı geçen sene 20,5 ku • 
ruşken bu sene 28 kuruş olmuştur. 

Diğer maddeler üzerinde büyük de. 
ğişiklik olmamıştır. 

Dün de, lst;,_nbul bonasma dahil 
maddeler üzerinde toptan olarak ahı 
veri§ fiatı şu şekilde idi: 

Kahve 100 kuruş, liınon 405 adet· 
lik sandığı 650 kuruş, Trablm 480 
kuruş, patates 60 paradan itibaren 5 
kunqa kadar, pirinç ise 17 kuruştan 
39 kuru§" kadar, sabun 16 kuruştan 
24 kuruşa kadar, sade yağ 32 kuruş
tan 70 kuruşa ka.dar oatılmaktadır. 
Şeker fiatı ise Al pullu 36, 75 kuMI§ • 
tur. 

Ymnurta 1440 adetlik bütün san
dığı 36 liradır. Ufak boy ywnurbı.lar 
35 liradır. Zeytin fiati 18 i-.-ıırllJ!an 37 
lwruıa kadar tehalüf etmei<tedir. 

Hayvan borsası · binaları 
Hayvan borsaııınm binalarında ye

niden bir çok tadilat yapılacaktır. 
Bilhaua bonada muamele gören hay
vanlar için kafi miktarda ahır obua
dığmdan bonıada bu aene yeniden ahırlar 
yaptıracaktır. 

Son ay muamele gören buğday 
Son ay zarfında l&tanbul boırsuııı.· 

da 66,768 tl'ft buğday mua:mele gör
müştür. 

Geçen &ene ayni zıunanl...,da mua• 
mele gören buğdayın ton miktarı 
353,051 idi. 

Bu sene latanbula 40,981 ton buğ• 
day ithal edilmiştir. Geçen sene 
35,216 ton buğday ithal edilmişti. 

ihracat ise geçen senekine nisbetle 
pek fazla.dır. Geçen 9e11.e 543 ton 
buğday ihraç edilmiı iken, bu sene 
bu miktar 14,384 tonu bulmuştur. 

İzmirde çalınan 35 
Bin liralık bono 
Maznunlardan birisi bu

rada tevkif edildi 
Dünkü niidıamızda lzmir mubabiri

mmn çektiği bio- telgrafta 1"1kan daire
<Iİnde 35 bin liral.ık ıuiistüna.I yapıldığı, 

maznunlardan birisinin yakalandığını, 
diğer iki aırkadaımın l..tanhulda olduğu 
bildirilmi.Jtl. Dün bu suçfulanlaa birisi 
yakalamnı§tır. Yakalanan adam lzmirde 
Alııancakta Mesudiye maballesmıle, Me
sudiye &akağında 60· numaralı evde otu· 
ran Süleyman efendidir. Henüz yakalan· 
mamıı olan s~lu da oğlu IVıuıstafadır. 

Süleyman efendi baldnnda l:ı:mir müd· 
deiunıumiliği.ndeıı çeki4mi§ bir lıelgmf 
varda-. Bu telgraka gerek Süıleymam e
fendinin, g.,.-ek oğlunun ha.l<kmda tevkif 
müzekkereli bulunduğu bildirilmekte ve 
tevkifleri isteniJnıeı.tedır. 

Zabıta Süleyman efendiyi tevkif ve 
dün Sultanahmet sulh ikinci ceza mah
kemesine tevdi etmiştir. Süleyman efen· 
diye eorgusunda kendisine lzmir iskan 
dairesinde 12 bin fralık bono hırsı:dığı 
isnat ediLliğ.i bildiı· •. miş, ne diyeceği "°" 
rulmuştur. 

f üleyman efendi bunu inkar ebnİ§, 
- Benim haberim yok. Çalsam tabii 

onlan burada satardım. Neıııede, kime ve 
nereye satmişım, sorulsun, ispat edilsin, 
eğ.,.- bu hırsızlığı oğlum Mustafa yaptı 
i&e buna aklun ennez cleıni§ti.t. HB.kim 
Süleyman efendiniıı ]zmire gönderilme
sine kar al" vermiş.tir. 

\ ~.AA R J F T E 

Universite 
Rasathanesi 
Yeni bina 240 bin liraya 

münakasaya kondu 
Universite baılıçe&İne inşa edilec:Ek m

saıtlıane binası dün 240 bin lira)"' müna· 
kasaya konmuştur. Nebatat ve ·hayvanat 
enstitüsü (20) bin liraya, Gureba ilıas-
4ıalıanesine yapılacak ilave (18) bin li
raya münakasaya konmup:ur. 

Tamir edilen ilkmektepler 
Tamirat dolayıısile, şimdiye kadar 

tedrisata ba1lan8nlilyım ba:;n iDcıın~ 
!erde yanndan itibaren denlere baş-lana
caktır. 

Maarif mUdUrü mezun 
Maarif müdürü Haydar bey bir ay me

zuniyet alınrştır. Haydar bey mezuniye
tıiıni Ankara ve 1..tanbulda geçirecektir. 

• 
SPOR 

Şeref turnavası 

İkinci maçı 
TÜı'kiye idman remiyetleri ittifakı 

lı>tıınbul ınmtakllSI riyasetinden: 
1 - Şeref kupası maçlannm Sinem 

2 - 11 • 934 cuma giinü - 15,15 te Be
fil<tay - F...-babçe biriuai futbol talkım· 
laırı araS1nda Kadıköyünde Feneırbahçe 
.tadında yapılacaktır. 

2 - Saha komiseri Futbol heyeti re
ni Nea:ni beydir. 

3 - Müsabaka hakemi Suphi, yan ha
kanleri, Şazi, Halit Galip beylerdir. 

4 - Gişeler .saat 12,30 da kawlar -
at 13 te açılacaktır. 

5 - Bu müsab.ı....ıer iı;in tavzif edi
lenlerle müaabaka yapacak idmancılaı
ve hakemlerden maada hila i.stıisna her. 
kes bilet alarak sahaya girecektir. . 

6 - Uçüncü müsabakanın programı. 
aynca bilcliıiecdotir. 

lstan bu.spor Ortaköy 
J.bmbul Futbol Heyetinden: Geri kal
amı ol- L&ta.nbul&por • Ortaköy tilt ma· 
çı 2 • 11 • 1934 cuma günü saat 10 da 
ıBeşikta§ Şeref sahasmda yapılacaklB'. 

Hakem izzet Mu.bıOtıin beydir. 

Voleybol birincilikleri 
Voleybol ve Basketbol IH!yetinden: 

Voleybol birincililderine 9 ikinci teırin 
1934 cuma günü başlanacağından; mez. 
kfır birincil.iMeo-e ôştirak edeceık kulüp· 
)er ffkistür ,tanzUni içiın vasi salahiyetna
mel.i birer murahhaslarını 6 iilo.inci teşrin 
1934 salı gimü saat 17 de heyetimize 
göndermeleri, aılosi takdirde haklamu 
kaybedecekleri tebliğ olnnUT. 

Afyoa morfinleri 
kararları 

Cemiyeti akvam aJYon biiro&U al· 
yon inlıiaar idaresine miiracaat ede • 
rek afyon morfinleri hakkındaki ka
rarlarını tebliğ etımi1ti. 

Afyon inhisar ~i bu karara 
göre t.edlıör alacaktır. 

İtalyan •eyyahları geldi 
l>ün sabah Vulcımia vapurile ıehri· 

miZ4I 1700 kadar kat,.,.. oeyya:hı gd
ıoiılıir. Vapurun aabalı ~ gelmesi 
mukarrer imse de, • yüzünden ancak 
öileye doğını limana gir<:bilmiftir. 

Rekorcu İtalyan 
tayyareci geldi 

ŞeJınmize geleceğini yazdığımız, Tri
}'Ol&te ile Masua arasında hattı müste

kim iı&tıİkaınetincle me.afe rekorunu kır
mıt olan ltalyan tayyarecilerinden Stop· 
pani ve CotTadino ve Suriano dün -
at 13 le rekor kı .. dıklan deıllz tayya· 
re&ile Büyükıdere tayyare istasyonuna 
gelmişler ve Büyükderede bulı.Jıan tay• 
ya<"ecileırle ltalyan sefareti ve konsolos
t.ane&ine mensup zevat tarafından. kar. 
•ı!anmışlardır. Tayyareciler Büyükdere
de biraz iatiTahat ettikten sonra §<'lıTe 
ıimnitle.-dir. Propaganda seyahati yap· 
makıta olan .\ayyaı·eciler iki gün lstımbul
da kaAdıktan ıoııra Odesaya gidecekler
dir. 

Dün ıulh ikinci cezaaa 
tevkif edildi 

O.ün Sultamıhmet "1lllı ikinci ceza mab 
kemes.inde Yusuf Ziya bey isminde esl<ıi 
biır nüfus memuru tevkif edilmi§tir. Yu· 
&uf Ziya bey küçük 'lallatlar kanunu ile 
Türk vatandaşlarına hasredilen işleri ec· 
nebilerin ~apabilmesini temin maksadile 
sa.hte nüfus tezkereli tanziminden suç· 
ludur. 

Necip isminde Anmvuduk tebaasın· 
dan bir adam kendisme memnu olan kü· 
çük sanatlardan bir işi yapabilmek i?n 
çltreler düşünürken bu Yusuf Ziya bey
le ~ılaşllll!, Yusuf Ziya bey de Jrendi.. 
me bir nüfus tezıkeresi alabileceğini, 
ancak 80 lira vennesi 18.zımgeldiğini eöy
lemit ve bu panmın 40 lirasllll P"§İn is
temiştir. 

Necip bu t...ıife demal razı oılmut ve 
istenilen 40 lirayı venni'}, aradan bir ay 
geçtikten umra da Y uguf İya Bey lı:ıendi
sine bir nüfus tezkere&i wımişıir. Ne
cip Bey bu nüfus tezk.,...,siuıi tetik ı> 
dince sahte olduğunu anlamıştır. Filvaki 
bu ınüfus te:zıkeresinin bir kadtna ait ol
duğu, ilaçla kadının ismi •ilinerek yeri. 
ne Necibin ôsmi yaz:ddığı, iradının resmi 
çıkanlara:!< Necibin re:>mi konulduğu ve 
mühür yerine de çizgiler yapılarak mü
hiiTe benzetildiği göriilmüştür. Bumnı 
üzerine Yusuf Ziya bey yakalanmış, e· 
vi aramnıı. eviode de beı altı bine böyle 
safı<psiz nüfus tez.ıkerelli bulmmıuştur. 
Yusuf Ziya sulb mekemesinde tevkile
dildikten sonra müddeiumumiliğe sev· 
kedilmiş, orada hazırlık tahlrilcatı ikmal 
olunarak istintak dairesine tevdi olumm· 
muştur. 

DünkU cinayet davaları 
Dün ağır cezada dunı~ yapı· 

lan suç.Julardan karısı Hüsniye lıa..ımı öl 
dünnelrten suçlu gardiyan Hasip efendi
nin muhakemesi süvari kumandanı Mür· 
sel paşanın şahit olarak çağrılması için, 
Geb:ııede haılkı tedhiş etmekten 6uçlu Ka· 
ra Ali ile Kara Ahmedin ve Kara Alinin 
yeğeni Halilin muhakemeleri de sabıkı\
larına cevap gelmediği için başka güne 
bırakılmıttır. 
--- -----------
İsveç sefiri gitti 

Atinada da Yunan erka
nına veda edecek 

v arşovaya nakledilın.iı alan uveçin 
Ankara &efiri M. l3oelıman dün W>a.h 
~dııia vapurile şehrimizden Pireye ha· 
rd.e4: etm:ittir .M. .Boebmaıı aym """""""'" 
da lıveçiıı Atıina sefiri olduğundan Yu· 
nan hükômetine de veda edecektir. la· 
veçin Aınkara ..,m,Iiğine tayün edilmit o
lan Pari• ııefardi katiplerinden M. Winl
her teşrinisan:inin on beşine doğru teh· 

· rimize gelecektir. 

Mösyö Boeman hareketinden evv .. ga 
:z:etecıilere v..a.i olan beyanatında demiı
tir la: 

- Uç sene süren bir ikametteoı "°""" 
T üriöyeyi terl<etnıeMe olduğumdan do
lay ıçok müteessirim. Hükfunel: eri<a.nın
,dım gördüğüm hüsnü kabulün unutul· 
maz hatıralariie memleketinizıden ayırdı 
yorum. Ani<a<-aya iik defa geldiğim za· 
man aradaki büyük m1aaıt nazandikka· 
timi celbetmişti.. Daima temkf<iye, daima 
asri ve miitekimlll bir hayata doğnı yü. 
rüyüı ve h:iç bir zaman İ§'iİz kalmayan 
bir tezgah gibi çalışan Türkiyeyi esefle 
temediyannn. 
lsveç V diahti Hz. le .<evce ve kerime. 

!erinin Türkiyeyi Dy..retleri iki milleııe, 
ılJiribirlerini mütekaılıôlen daha iyi tıımt• 
mak fwsatını vermşti.r. Veliaht hazTede
rimn Ankarayı zıiyal"etİ emasmda yeni 
Jneç sefaretmin açılıt resmi yapılımftır. 

iki memlelr.eıt arasındaki ticari mÜDa• 
sebata gelince: laveçıin Türkiyeye itha· 
lôıtmm pek mahdut olduğunu itiraf et
mdı; mecburiyebııdeyim. Fakat umumi 
iktisadi vaziyetin düzelmesüe, iktisadi 
münasebatımızxı da al'tacağını ümit ede
rim*JI, 

İnkılap sergisi 
)kinci inkılap resim ve heykel ıergiıi 

bu sene Ankarada lmıet Pap kız ensti
tüsünde Maarif Veıkiletrnin himayesi • 
albnda açılml§br. Elli büyük parçadan 
ve bir çok heykellerden müıte§elokil olan 
bu aergi geçen ıeaelcine nazaran daha 
çok muvaffak eserleri ihtiva etmektedir. 
E~e..ıeriıı hepli inkılaba ait mevzulara 
tahsia edilmiştir. Sergi, Maarif V eki.1i A
bidin Bey tarafından a~ ve bir çok 
ziyaretçi tarVmdan gezilııBttir. Vekil 
beyefendi her eserin karfmnda UZU11 u
zun durar.ıık beymu takdirat ebııtı ve re• 
<ıimleııin sahiplerini ayrı ayrı tebrik et· 
mi§'lerdir. 

Bu seneki sergi, bilhana gençliğin e
serlerini iı.tiva etmektedir. Sergide cD» 
grupu ....,...ıkirlarıle «müstakil reesam 
ve be)'Keltraı b1rliğt» santkUlanmn e-
41..-leri bulumnaktaılır. Bilhassa bu iki 
genç grupa mensup olan sanatka:nl...-dan 
Zühtü, Tuııgut, NUl'Ullah Cemal, Elif 
Naci, Bedri Ra1mııi, Fahri, Hakkı, Halit 
Muhtar, Celal, Ziya, Arif Bedii, Cevat 
Ali Avni beylerle Melahat .Iıann:nlarm e
serleri fevkalade nazan dikalııti celbet
melrtedirler. inkılabı hissedip canl,i.ndır· 
mak isteyen genç neslin bu değerli eser· 
!erinin büyük bir rağbet göreceklerine 
enıiniz. 

Aylık verildi 
lkincit~şrin aylığı dün verilmiştir. 

3 . 

~Ü~il-==;) 
Haşmet u 
Prajadhipok 
Hazret1eri 
Haşmetlu Prajadhipok Hazret

lerini belki tanımıyanlar vardır. 
Onun için kendisini okuyuculan • 
mıza takdim edelim: 

Haşmetlii Prajadhipok Hazret
leri, Hamşedu Siyam kralı hazret
leridir. Epice zam.andanberi , her 
nedense o giize~ım Siyamdaki Bana 
kok merkez~ kralisini bırakmış ve 
Londra denılen gürültüsü ı;ok, ka, 
labalığı dehşet yerde kalasını din
lendirmeğe koşmuştur. 

Haşmetlu Prajadhipok Hazret
leri, birkaç aydanberi Avrupanrn 
muhtelif şehirlerini de dolaşmış ve. 
en nihayet LonJrada karar kdmış
tır. 

Haşmedu, LonJranın ab ve 
havasiie pek ziyade imtizaç etmiş 
ve i'}i taç ve t:ılıttan feragat etme
ğe vardıracak kadar ileri götür
mii'}tür. Bunan sebebi de '!udırr: 

Çiinkü Bangkok mebusun mee> 
lisi haşmet.Ünun, tebaası üzerinde.. 
ki hakkı hayat ve me:nahnı kal • 
dırmıştır. 

Haşmeılu Prajadhipok Hazret· 
leri buyuruyorlar ki: 

- Ben istediğimi asanm, iste
diğimi keserim. Kimsenin benderı 
bıı ha.susta izahat istemeğe hakkı 
yoktur. Bir idam kararı gelirse bu
nu affedebilir ve adwnı salarım ••• 
Tebaamın hayatı ve ölümü benim 
elimde olmalıdır. Çünkü bu hak 
bana, ecdadımdan kalmışhr. Ec
dadım liiıyüat senelerdenberi tebaca 
sını isterse asar , isterse keserdi. 
Ben de bunu istiyorum. 

Meclis azası da cevaben diyor!" 
lar ki: 

- Haşmetmaap, o eski devir
ler geı;ti. Şimdi ancak meşruti bir. 
devlet tanıyabiliriz. Kralın hiç bir. 
zaman kimse hakkında idam kara.
rı vermeğe hakkı yoktur. Yapsa 
yapsa idam mahkWnlannı affede
bilir ... işte o kadar. F a:zila söz ;.. 
temez ... 

işte Ha.şmetlU Prajadhipok H71.. 
bu karar kar,.sında ne yapacağına 
şaşırmış ve tac ve tahttan leragaı 
kararı vermiştir. Çünkü memleke
tinden de uzak bir yerdedir. Si
yama dönmui için asgari vapur• 
la bir ay lazımdır. Ve orada gön 
receği istikbal resminin mahiyeti 
de biraz fÜphelidir. ı 

Haşmetlu Prajadhipok Hazrd-
, /erinin bu luıran şayanı dikkattir. 
Vakıa kral Hazretleri, tebaaa ii
zerindeki hakkı hayat ve memat
ta fazla ısrar etmiş ve buna m"" 
valfak olamayınca tac ve tahtın& 
kuip bir kenara atmıştır. Bu, ta-1 
asrubunun derecuini gösterir. 1 

Fakat şimdi o da bir Siyam fe-· 
baasıJır, Ve acaba birisi Çlkıp ter 
şimdi Si-yamdaki ahali hakkında 
hakkı hayat ve memat iddia ede,... 
se haşmetlu Prajadhipok Hazret• 
leri buna rey verirler mi? MüE-. 
rek ba.şlannı, her hangi bir kim • 
senin eline bırakırlar mı? 1 

Evet, bir insan ecdadının mil• 
letine yaptığı iyiliklerle memleke
tine kazandırdığı zaferlerle iltiha:ıo. 
edebilir. Fakat ecdadının tebaası 
üzerinde, bilıikaydiişart kullandı· 
ğı kanlı kılıcı, yağlı ipi bir hak o
larak açıkça gösteren tacidarlar 
bu a8ırda ı;ok nadirdir. Böyle bir 
iddiada bulunmak için insanda 
hayli cür'et olmalıdır. işte hCl.f"let• 
lu, bu cür'eti gösterebilmiştir. 

Fakat neticeyi dikkatle takip e
delim: 

Demokrasi yiiriiyor ••• Siyamda 
bile yürüyor. 

Demokrasiyi ıreven ve heyecan
la tatbik eden bir millel ırılatile 
bundan memnunuz. 

Mümtaz FAiK 

Harp'te ölen ltalyaa 
Akserlcri iç·n 

Her _,, olduğu bn •ene de lmrpte °"' 
Italyan askeıılerinin habrasmı anmak Ü· 
:zere 5 teJrinnani pazartesi günü F eri<öJ 
kaıtolik mezarhğmda bir iyin yapılacak-
tır. 

Heybeli f aciasından4 cc•et 
Kapıdağında bulundu 
BANDIRMA, (Miliyet) - Kapıda· 

ğmm !<arşı yaka .sahiline dalgalar biri 
kadın ve üçü erkek olmak üzere dört 
ceset çıkarmıştır. Yapılan tahl<ikat neti· 
cesinde buıdarm Heybeli..da deniz faci· 
esı ku.banları olduğu anlaşılımştır. 

1 Küçük haberler 1 
* iki ay danberi ~rk vilayetleri:nrle 

kada.stro işlerini tefti! eden Tapu ve Ka. 
dastro f...-ı müfettişi mühendis Halit Zi· 
ya bey dül'I sabah Batum tarikile fdıri
mize ırelmittıir. 



İktı!lat Vekilimizin tetkik seyahati: 6 
• 
Isparta ve Keçiborluda ... 

•••••••• 
Gülyağı fabrikası, hacmi küçük, fakat 

ehemmiyeti ve manası 
büyük bir teşebbüs olarak yükseliyor 
Dü yanın zengin madenlerinden biri ola Keçiborlu 

ükürtlerin°n işletilme&i çok faydalı olacaktır 

Profesör Granigg ve rliğcr mütehauuiar Keçi.borhıda kükürt ru
yanu tetkik ecliyorl.ar 

Gül yağı ve lıükürt, Im>et paşa bükii- 1 
metinin aanayi programında bakırla bir
likte kısmen, yahut tamamen ihracata 
matuf üç teşcbb'.isten ikisôni tetk'I eder. 

Gülyağ: i<;in bu aybaşında Isparta.da 
temeli atılan fabrika, baını.- çcık mü
tevazi bir sanayi mües~ olaaıktır. 
ıAncak onun kuruluşund.ı.i mini, hiç ile 
küçük değildir. Gülyeğcılık, vaktile clıt 
ticaretmıizde mühimce bir iıbrecat ..,. 
yii tubesi idi. Bugün, dq piyaaalorda 
~ ve itibanm kaybetıınit oftnakle 
bel aber, yalan biı> gelecekte ırene mü
him bir saat olabilir. Bu sanatin, tdaıik 
~ muhar kılmmaımdak:i dü
!iİnce, eyi ve nuiyonel bir istihsal a=uıu 
kadar aiı<:ıya itimat venneık ihtiy•cından 
doğmuıtur. 

Bugünkü alq veriş psikolojisi, •taca· 
ğmız malın ahcıya daima temiz, daima 
iyi ve deiitmeyen evsafta arzedilmesi
Dİ is.temektedir. Malmızı lıtandart tip ii
:uırinden numunesiz ve muamele iz aa· 
tabildiğini.z gün, karşınndalô mü~le
rin çoğu- yenmİf ve ancak piyasanın 
&rz ve taleple taayyün eden h4kilr.i çeh
ıreoi brıısıncla kalmıı olur11UDın. D'! 
ticarette itimadı ..,..., her hareket, 
ergeç, bimt -u yapanların zaı••
olmuıtur. fakat ayni zamanda memleket 
ve müıtahsil kiitleııi aleyhine neticeler 
YerlDİ!Iİr. Bunun, esaslı ve müsbet ted
biler §ddiode tecelli etme&İ l.iznngelen 
ıiddetli abiilamellerini yeni açan iktisa
di devrin bariz vasıflarmdan biri olarak 
görüyoruz. Giil)"'ğı fabrikası ile Stan
clardinasiyon henüz yok denecok kadar 
malıdırt olan ibr.cat ııanayiııııa.ı tatbik 
edilecektir. Diğer taraftan ihracat mal
larwıızı standardlaıtırmak için bergün 
yeni nizamnameler mer'iyet kaıımaktıa
dır. 

Gülyağt fabrikaımm kuruluıundaki 
manayı. işte bu noktada aramalıdır. 

F abrikanm ikinci bir 1-uıiyeti de 
gül7ağı iıtihsali ile alakadar olanlanıı İ· 

• 'Xilli m;;.., on"min reh ı...rlijii al tında 
modern teknikle tı-clıiz edilmatindedir. 
Filhaki:m fabrika kurlur kurulmaz bir 
kooperatif le kil edileı-ek bu iş. müstah
•illere deı.-redilcccıktir. Tesisata daha ev
....,ı ba§lannuı olması sırf, önümüzdeki 
mevsim<lc htıındart tiplere hağlanmrt 
yeni ı=hsuliin İhTacı fınatuu kaçırma
mak içindir. 

lapartnlıL:ır, fabrikmıın temel atımı 
cünü, haklı olarak sevinç ve heyecan i
çimle idiler: Büyük ı:eçim vasıtalarm
d:>n biri olan sanat, muhakkak biır inhİ· 
tattan kurtulacaktı. Biliyorlardı ki eğer 
bu te~üs, içerde müstalısillerin kendi 
iılerini birarada cönneleri, dıııarcla kuv
vetli rakip).,.. arasında. yer almak balmn
larmdan muvaıff;,ı. olursa, cumhuriyet 

Milli tefrika: 1 

"P p ! .. ırr.. ırrr " ıçın 
- Sabah saat 9 •• -

- Rasim. .. O bildiğin it bu ak-
1&m olacak. 

. . . • 
- Hikmet! 

- Hikmet gelmedi mi? Az ev
•el gözüme ilitir gibi olmuftu. Sı
vışmış demek. Naci! Onu görür 
•en anlat ki mesele bir çıkmaza 
ıırmittir, çalışıyorum, Galip! 

- Buradayım. .. 
- Dinle! Enekliğe lüzum yok. 

Öyle güpe gündüz, cadde üstün -
de bulunan bir evin balkonuna, 
sarmasıklara tırmanarak çıkılmaz. 
Adam~ "alnının ortası budur!,, 
derler, bir yumruk ~kederler. 
V al... lah gözlerinden atef fı•kı • 
rır. 

- Sana yanlı, haber vermit o 

• ukürt firketi müclürii Şahap B. 
(solda) mühenclu lbrahim Bey 

(sağda) 

re.iiminin yardımcı eli kendilerine böyie 
bir kaç fabrika daha kıra<aktır. 

Gülyağı fabrikau lnuma tefd>üsünün 
bize verdiği intiba, yeryu: mahalli im
ı.anlara ve kabiliyetlere dayanan küçük 
sanayi tesiıılerinin istikbalde balkın re
fahma müessir bir iımil olacağıdır. is
met pafll hükı1metinin ik . ...rı program 
lan merhale merbale tahakkuk ederd< 
yenileri tatbik mevkiine kondukça bu
çeşit aanay.iin devlet elile lcurulacak kı
snnlannm çoğalacağına ıüı>he yoktur. 

Jspartadalci kutlu lcuruJU§ım ertesi gü
nü, oraya pek yakm olan Keçiborluda 
kükürt izabe tesioatmm tane! abmım da 
kutluladık. 

Keçih0tlu kÜfriirtii dünyanm en iyi 
&.;;kürt cev1"'rlerinden biri olduğu hal
de bir çok madenlerimizin uğradığı ta
lisizlilrten kurtulamamıştı. Eski devir
lerin iş ve kabiliyet aramayan maden po
litikası neticeıi olarak bu maden de bir 
spekülasyon mevzuu olup dunıriı:en 
memleketin küL."iirt ihtiyacını uzun yıl
lar yabancılara para vererek karşılıyor
duk. 

Keçiboriu kükiirtleriniın beş senelik 
programla ele alınıp, bu bakımdan, bir 
işletme teşebbüsünden ziyade memleke
tin menfa,tlerini geniş ölçüde gören ye
ni maden politikasının tezahürlerinden 
birini teşkil eder. Filhakika Türkiyenin 
genit yeraltı zcnginl.ikleri hazineye ce
tireceği «rüsumu nishiye» ile ölçiikrnez. 
Bu zenginliklerin gereği gibi ipetilmesİ· 
dir ki milli • tiııat bakımından onlardan 
bekliyebileceğimi.z faydalan tahakkuk 
ettirecektir. 

Bugünkü iktisat telakkilerimWe artık 
herhangi bir maden imtiyazmm, itlediği 
takdirde resim alınmak Üzere iyi bir fır
satta i>aJkasma devredilmeği bd<liyen 
bir ıpekülisyon metaı olabilmesine mü-

Müellifi: Nazmi Şebap 
lacaklar ağabey! 

- Bilmez miyim ben malımı? 
- Yalan efendim... Bir kere 

gündüz değil gece idi... 
- Hahhahaaah ! Güleyim ha • 

ri... Efendilerim bu harikulade 
geceyi size tasvir etmek isterim. 
Gökte tabak gibi bir ay vardır. 
Bir ay ki ı'ığında yapılır , en kö
tü heykeltr~ eserlerinden daha 
gölgesiz kalreıtlardır. Sevilen ka -
dmın bulunduğu ev, hendesi bir 
cismin olanca vahtetile gözler ö • 
nündedir. Bilmem ki nasıl anla -
tayım size? Neye benzetilebilir bu? 
Hah ... buldum. Tıpkı bizim Hilmi
nin burnu gibi bir fey. 

- ! ! ...... 
- Hayret mi ettiniz? Niçin? 

Dü,ünün bir kere ... Hilmi, bin ki
tinin arasında olsa ve siz boz ka
tırlar gibi inat edip tır tır tepin -
seniz bu burunu görmemezlik e· 

MOESSlF BİR VEFAT 
Esbak Adliye ricalinden Hacı 

Re,at Bey mahdumu Yusuf Ziyaet
tin Beyin tedavi edilmekte olduğu 
Heybeliada Sanatoryumunda 
30-:_10-1934 tarihinde vefat ettiği 
haber alınmıştır. Kederdide ai
lesine taziyetler beyan ederiz. 

1 P E K sinemasında 2 bUyük ve muazzam film ._. 
SIBERYA MAHKUMLARI 

Fransızca ıllzln, oyoıyanlar : 
JOHN BOLES-LUPE VELEZ 

2 - C A N L 1 O E T •ı R V•hşi ormanların gizli sırları 
Yırtıcı hayvanların müthiş mücad•leleri 

ilk defa olarak hiyleıiz ve tamamen hakikiki 11hn•leri göstere• büyük film. 
A.yrıca: MARSILYA'da yapılan hakiki SUiKAST filmi, Kral Hs. Marsilya'ya çıkııı, katil, 
katilin öldllrülme~i vesaire. FOX ıllln,·a habrrleri ... , Bugün 1aat 11 de tenzilatlı mathıe üeniz yolları 

iŞLETMESi 
A ... t.ı.n ı Kar..ı.ö7 K·s l1ıap 

Tel. 42382 - Sirkeci M iir.W-de 

f1almıımm~ Han. Tel ttl 

t~~!!!Ef .Hugün ELtiAIV RA s.n muın ıa ı i.im. S Rl.ŞI.~ RÜ y' A ( Li.ian· HarY J y v• 
' KADINLARIN SEVGİLiSi ( MARTHA EGGERTH) Fiyatlar: Du uliye 2J kuru,. 

M~RSİN YOL 

y lu 
ERZURUM vapuru 3 ikinci 
Teşrin CU t!ARTESl günü 
saat 18 de Hopaya kadar. 

(7347). 
~----------------AYVALIK YOLU 

MERSiN vapuru 3 ikinci Teş
rin CUMARTESİ günü saat 
18 de lzmire k dar. (7343) 

1 tanbııl asliye mahkemesi üçüncii 

hukuk dairesinden: 

Nebiye hanını"' ikametgibr meçhul 

Burbanettin efmıcli aleyhine açtığı 934/ 

836 nınnaralı boşanma clava11 hüküm 

den · "' celmiı ve mahkeme intaç e
dilmek üzere m..ı.lı:eme 28 • 11 - 934 sa-

Buaün 

G 1ZL1 
MELcK ıı 

SEVDA 
emasınd ef s bir şahes~r s.zı brklıyor 

ynıyan; 1 R E N E D U N N E 
Bntnn l:ir kadın aJ ı • Kadın iÜıelüğl - kadın incel'ği mehteşem ve çok mDP~•r l:ir film 

Fi:me ili•e: YUGOSLAVYA KRALI ALEKSANDR HZ. MAR~ILYA'DA UGRADIGI 
Sll1<AST, Hakiki FOX gu.tesi· 

DİKKATı Buglln saat 11 d tenı· Allı matlııe vardır:. 
ıaat tam 1 aeans:nda FRANZISKA GAAL tarafınc:an te sil cdllen ILKB HAR RES 'G -

AAT 

• 
de 

JOHN BARYMOKE 

LlONEL BARYMORE 

JEANl'.'E HARLOV 

WALACE BERRY 

flLIP [!OLMES 

KARl!.N MORLEY 

MADGE EVANS 

EDMOND LOVE 

1] S' 

Bugiin T O R K sinemasında 
Mülhit bir mevzu, heyecanlı sahnelerle canlandıran, harikulade bir film: 

DÜŞ A 
ELİNDE 

Fransrzca cözlü 

E i 
DOUGLAS F AIRBAN KS Jr. 

LESLIE 
MARGARET LINDSAY 

HOWARD 
Vatan uğrunda ölen kahramanların deatam! ... 

ilaveten : 

at 14 de bıralalm:ıp. Usulün 406 mcı --••t•--.. ------· MARSIL YA SUiKASTI 
maddeaine tevfikan gıyabında yapılan 

muameli:ta bet ı:ünde itiraz etmdde be

raber 7evmü mezkUrde gelmediği takdir 
de gıyaben iobıç edileceği ilin olunur. 

(4297) 

saade edeoneyiz. imtiyaz sabil>inde hem 
teknik, hem mali kabiliyet arayan Cum
huriyet Oükiımetinin cörüfiindeki isa
bet, meydandadır. Bi:ııe Keçiborlu kü
kürt madeninin tarihçesini anlattılar, ib • 
retle dinledik: Neticesiz ve semeresiz 
biribi.rini takip eden imtiyazlar ve feıih • 
ler- • 

Alağıdaki notlar, yalnız cevherinin 
aHığı itibarile değil, fakat toaajmm 
çokluğu iti:baril de :zengin olan bu made
n.in behemehal itletilmesine müncer o
lan kararın ne kacl.. yerinde olduğunu 
gösterir: 

Madenin yalnız sathında gonmen 
covher 40 bin ton r.ddeaindedir. Bu mik
tar uzun seneler ihtiyacumza .kafidir. 
Jeolojik tetkikler henüz hitınemiJ olmak
la beraber cevher m.iktannm ihracat 
yapmağa müsait bir zengin.tikte olduğu 
söylenebilir. 

Kükürt cevheri yüzde 40 safi kiikürtii 
i.ııtiva etmektedir. Halbuki Sicilya cev
herleri aıııcak yüzde 20 • 25 kükürte ma
liktir. 

Kükürt ıiçin, 1928 cı.. 1932 ye kadar 
bet •ene içinde her sene dıııanYa verdi
ğimi;: para, vasati 337 bin liradır. 

Kükürt, yalruz ziraat için değil, ayıı:ıİ 
:zamanda •anayı pn>gramında mübUn bir 
yer almış olan kimya sanayii için de çok 
lüruınlu bir maddedir. 

Keçiburluda kükürt firketi lıümmalı 
bir faaliyet içindedir. bir taraftan mo
dern izabe tesisab ve öğiibne değhweru • 
kuruluyor. Diğer taraftan binalar yapı
lıyor, bir yandan da maden işletilerek 
cevher ~toku yapılıyor. Şirketin genç ve 
dcğer,li müdürü mühendis Şehap beyin 
söylediğine göre önümüzdeki ziraat mev
siminde bağcılarımız kendi kükürtleri
mizi kullanııbileceklerdir. ihracatı istih
daf edecek genit işletme §İmdi~ mev· 
zuubahı değildir. Bu hususta, yapılmak· 
ta v.. pey.ı..rpey yapılacak olan sondaj
ların neticesine c<ire bir karar alınacak
tır. 

M. s. 

debilir misiniz ? 
Süreklı ve taşkın kahkahalar 

ifitildi. Davudi bir ses, yan müs
tehzi yarı anak bir ahenkle konu
'uyor, tırnakları pml pırıl parla -
yan iki el, göderi kaplı küçücük bir 
defterle oynuyordu. 

- itte ev mahallenin böyle bir 
evi ... Ve sonra, sanki bu vuzuh kil.
fi gelmiyormut gibi kapısında, sol 
taraftaki köşebaşında ve on adım 
ötede bir eczanenin duvarında be
ter yüz mumluk limbalar yanmak
tadır. Nasıl Galip Beyefendi, iyi 
anlatabiliyor muyum? 

. . . . . 
- Bizim a,rkın gece dediği 

bu. Ve bozkırı aydınlık içinde e • 
fendim? Tıpası açılmıt bir şişe
den kaçan ispirto gibi, amonyak 
gibi, ruh gibi bir fey oldum veh
mine düşmüf ... A,ık dünyayı gör
müyor ya, dünya da onu görmüyor 
sanmış, -.arma.şıklara asılınca bal
kona auamıf, sahne nasıl? Mü
kemmel değil mi? 

- ! ! ! ......• 
- Bu kranhk ve sakin geceyi 

kafalarınızda daha iyi canlandıra
bilmek için ilave etmeliyim ki bu 
anda sokak tıklım tıklım dolu • 
dur. Etraftaki evlerin pencerele • 
rine millet üşüşmüş, yuhaların, 
alkıtların , naraların bini bir pa • 

Şchııadebatı ---• 
HiLAL sinemasında 

Buglla - Bn ırece 
Mevsimin iki büyük f!lmerl birden 

Biriucl film Edikanto tarafından 
temsil edilen 

ROMA 
Çılgınlıkları 

Fransızca sözlü ve şarkılı büyüt komedi 
ikinci film : 

Volga Volga 
llüyük Rus film! 

Aynca: lpekfilm mamulltından 

MONiR NURETTiN 8. tarafından 
(Ayrılık tangosu) 

programı iltvı olarak : E K LE R 
JUKNAl.in fevkallde nüshası. Mırsil· 
ya'da ıuikısta uğrıyan Yugoslavya kralı 
( ALEKSANDR ) Hazretlerinin ve 
Franıız Hariciye nazırı Mö,yö Barto
u'n un feci ölümü H4diseleri ve bütün 
teferruatı. M ütevefla kralın hususi 
hnvattn-ı nit ~11fhııtl"r. 

ZA YI - Gazi Omıım Paf& mektebi bi
rinci sınıfından aliJığmı tasdiknamemi 
zayi ettim. Y eniıini alacağmıdan hük-
mü yoktır. 714 KiuüJ (4291) 

rayadır. Ne o? Efendi Hazretleri 
kimseye çaktırmadan sevgilileri • 
ne kavutuyorlar. Ya efendim, za. 
tıalilerine o mahalleye gidiniz, 
o evde bir iskanda! çıkarım:ı;,.bi • 
raz gürültü , patırtı olsun deseler
di, o zaman ne yapacaktımz? Maa
zallah! Dütündükçe tüylerim ür • 
periyor. 

- Amma Ağabey ... 
- Suasa ! Eğer büyük denizler-

deki mürekkep •balıkları gibi, hava 
da da ailirekkep püsküren yahut 
kuyruklarının altından kömür toz
lan fıtkıran bir takım kutlar ol
saydı, diyebilirdim ki.- Eh olur a, 
latanbuluıı her tarafı gündüz gibi 
aydınlık iken bunlardan bir sürü 
Makrıköye musallat olmuttur; 
mehtabın o en parlak saatlerinde 
Makrıköylüler göz gözü görmez 
bir karanlık içinde kal~lardır. 
Fakat ne yapayım yavrum ki ta. 
biatin kataloğunda böyle bir mah
lük yoak ... 

- Birz da beni dinle efen
dim. 

- Kıs sesini! Eğer bir defa da
h~ böyle bir kepazelik kulağıma 
çalınacak olursa. .• 

- Farzet ki çalındı. Ne olur 
zannedenin ? 

- Ne mi olur? Evvela ben mer
habayı keserim. 

-

KRAL ALEKSANDR ve M. BATHOU 
oırn katli hadisesine afr en mufassal hususi Ekler Jurnal. Kralm Har-· 
tından bazı habralar - Marsilya'da istikbal meraıimi - Borsa meydanın

da sujkast - Katilin linç edilmesi Kralın son cWrikalan -
Cenazenin Dübrovnik zırhlısına nakli 

en tayanı taaccüp artisti 

1 CHARLES LAUGHTON 1 
Dünakş mS AY S • nemasınd·ı 

6 KARILI KRAL 
fevkalade filminde parlak muvaffakiyetler kazanmıttır. 

FOX JURNAL' de: Marsilya'da Yuğoslavya Kralı Aleksandr 
Hazretlerine yapılan suikast bütün teferrüatile beraber. 

Ağır iç çam~ırlar ve dahili elbiseler vesaire ••. v. s .... 

~ S UM E R (Eski Artistik) ıinemaaı 

lr Yıldızlar kraliçesi MARTHA EGGERTH'in muhtetem temsıtı-1 
• • • 1 

BiTMEMiŞ SE FONI 
§ahesenni gönneğe ko§Ufan balkdan her seansta bir çok seyirciler yer 

bulamayıp avdet ebnek mecburi.yetinde kalıyorlar. 

Musıikisi : FRANZ SCHUBERT - ÇIGAN MU:iiKISI - FILArtMO
NIK ORKESTRA- ViYANA OPERASI HEYETi MUGANNIYESI 

Türkçe izahatlı Fox Jurnal'de Marailya'da Yuğoslavya Kralına ve Mös
yö Bartlıou'ya yapılan ·suikast - Katilin öldürülmesi vesaire. 
Ingilteıre- Avusturalya tayyare yarışı - Moda gazetesinde 

(Hanımlara ağır İç çamaıırlar). 

Fiyatlarında zammiyat 

İV AN MOS]OUKINE 
I_ KARNAVAL ÇOCUGU 

- Farzet ki bu merhaba da ke
sildi, kıyamet mi kopar? 

- Henı de kızılcası... Elma -
smı, her ağıl çobansız olmaz. Bir 
de birisi çıkıverir. Odunu kapb mı 
adamın sırtı bir parmak kabarır. 
Şu nazik tenin sonra ıkaplumbağa 
kabuğuna döner. Yaaa ... .evgilim! 

- Genit omuzlu, &pOil bnen 
tavırlı bir genç, dayandığı dıvar -
dan ayrddı. Kızmıtb; fakat kö -
pürmedi, tatmadı. Yavat yavq 
yürüdü, dar merdivenin laf basa -
maklarmı çıktı, uzaklaştı-. 

- Nereye gitse, kapı dıprı e
dilen bu hayvana artık yüz verme
yiniz ! Galatasaray, Ticaret mekte
bi ... Tıbbiye ... Herifin kovulma -
dığı yer kalmamıf. 

Zaten burada da fazla ikame • 
te karar vermediği muhakkak. 
Efendi iyi top oynarmıf... Bize 
ne? Sayılacak bir meziyet mi bu? 
Bilmem hangi maçta bir tüt çek
mitmit te kalenin direği ortasın -
dan çattadak kınlıvermitmif ... O
lur a ... Para verip oraya kadar 
gitmeğe ütenmiyenler, bunu sey -
redip yenilirlerse alkıtlarlar. Fa -
kat alb tahta, kaya bir kundura -
dan gelen böyle bir şöhret bize k~
fa tutmak için kafi bir kıymet mt· 
dir? 

- . . . • • 
- Mıymıntı! 

• • 
- Ne ise. .. geçelim, Selimi 
-Efendim. 
- Senin patavatsızlığın da 

handa nam vermeğe başladı. 
- Ne olmut gene? 
- Daha ne olsun? Ne yaptı" 

ru aen benden daha iyi bilirs· 
Tramvayda ka<lınlarm yerini a 
ran perdeden içeriye. elini uza 
sın, titman bir hanımın kolUJJ 
tutmutsun. 

- Öyle amma, hanım bund 
memnun olm11ftu gibi geldi b 

- Evvela sıcak bir erkek 
koluma değdi diye memnun ol 
galiba amma, sonradan para 
tasma göz dikdiğini zannetnıİfı 
lise haber vermif. 

- Zenginmit demek. 
- Hem zengin, hem de her 

çantası yüklü ... Faizcilik yapıyo 
mu,, birkaç evi, bir iki apartı d" 
nı varmıf... Sonra seni takip e 
kim olduğunu anlamıtlar. Hadis 
yi güç kapattık... Bir ceza verıJI 
artık farzoldu amma, haydi bu 
ferlik de affedelim. Mahmut 1 

- Söyle dayı! 



J MiLLiYET CUMA 2 

Haftalık 

4.nkaradaki siyasi faaliyet 
siy:: .. •::~,.,.....,.= j '[ Öz dilimizle ) 

· ~ bu hafta siyasi hareketlerin 
lllerkezi olmuştur. Dahili politika 

etlerj bakımından birinci teıı-rin a" 
11 son haftası ile ikinci teşrin ayının 
~taaında Ankara daima faaliyet için 

. • Ciimhuriyetin yıldönümü merasi
bıı hafta içinde yapıldı. Büyük Mil

"y '1ec:li&:i bu bafta içinde faaliyete ge
ot. Geçen yıl, bu vesile ile komşu-

. Sovycı Rusyarun harbiye komlıcri
~nızc:a görü~tük. Bu sene dost 

devletlerinin hariciye vekilleri 
r;aın ıevincimıze iştirak etti. 

11 Yii Ankarada 'ki siyasi faaliyetin 
de hıuici safh sı vardır: 8a kan rni

konseyi içtimamı Ank da yap
, Bu ı Ball:an devletlcri

lıariciye na=lan, Balkan bir ıği 
· e kartı b 0lıhklarını bir de

. daJıa leyit .,..-. La.kan b" ·g, kom
"'ez<>ııunun siya.i scl'hası artı ta -

~. Şimdi i isadi, içtim:ıi ve 
""1ıas da e ı .ıı:i ı::esai İç n zemin 
~a srra g eli. Soara B:ıdmn 

bir İnin n. tek.ilde çalışacaJı hakkın-
niza:mnaıne hazırlamak lazır. dır. 

ılıyor ki, Ankarndaki müzakereler 
llıeseleJer etrafında temerküz etmiş-
• 

• • • 
8ııllıan • kı kii. ··h "t''" mısa ve çu ı .,.,,. 

~ rnimı devi tle.-i ile küçük 
devıelleri araım.ı..ki münasebet, 

Ya efkarı umumiyesun al adat- et
. "~İr. Garp memli>ketlerınin gaze • 
iki oınbinezon m-asmda bir bir

. bile bahsetmektedir. Filhakika 
iki kombinezon hah si sulh mefküre
, lıağlıdır. Sonra da bir kombin"20na 

. bulunan devletlerin ikisi diğer 
..>nun cia azası bulunuyor. Yu

v:ya ;ıe Romanya hem Ba1kaıı İti· 
hem de küçük itilihn azaları • 

' Sonra arada büyük bir yakınlık var-
• au y~ Bel11T1"tta her iki 

· omm da aym ~de bi:r teb-
:'°fretme!erile ve Ankantdan M. &. 
~ l!Önderilen telgrafla tebarüz etıniı

' • 111.at iki ırrup arasmda bir bir-
1-ı>ıılnıası mevzuu bahia değildir. 

Avrupanm ayn ayrı mmt.akala· 
'1alr..c!ar olan kombinezanlardr. 

· bir, yani sulh ye müsalemetln 
"2ası olmakla beraber, yakmôııo 

olduklan mmtaka ~. ls
iki kombinezon anuondaki mü

ı ...... ıetı.- daha allu bir ııahaya intikal 
• Titüleı.co'nuıı Aakm-ada llÖyie-

~ukta da böy.le bir ima vwchr. F ... 
""1Wtik hirlepnek menuu bahla de-. . .. 
l' 112os1aıı kabineai 

\'"&o.lavyada vaziyet .. ı+ı :ı ip. 
ölümünden y ... ...ıa .. ,... .... diif

....... nnım l*<ıledikleri netice talıakkuk 
· Yugoslavya bükUmetiniın harici 

~-otlen' eski vaziyetinde devam 
. aibi, hükUmeti de llf'li:ı yuk.n. 

. ~ te§"kkiil dmİJIİr. Kırahn 
llııcleııı sonra Uzunoviç kııbi-..i is

etn.irti. Yeni kabinenin t"§kİIİ mev
~ olunca; zaımedıilcli ki, muba

"l re;.1...; de kabineye girecek ve br 
iiz kabinesi tqcıldriil ede<:ek. 
Ya kartı Yuıoslivyanm birliğini 

' ıçin böyle bir tem küz kabi
l"fkilıne lüzum göreni« olmuttu• 

. U ~unoviç, yeni kabineyi de eskilİ 
d ~ etJn4, yalnız Harbiye nazın· 
~. • · mi:. • • Kabine · ::ı es!:.i tarzda 

YugosJ:.vya kralı Alek:wmdr 
_.....,,_.,_ takip edilen •iyaoetin deği§• 
".<eiİne en büyük delil olarak göste-
1' . Bu siyasetin hedefi, dahilde Yu
~ hil'ligırun muhafazası, hariçte de 

.<>alavyanın dootluklarma sadakati 
e hülasa edilclıi!ir. Yani dahili 

~le Yugoslavyanın bir merkezden 
devam edecek. Federa1İ2m mev• 

t baı.;. değildir. Harici siyasette de 
?'.livy., t rc:.nsa küçük ·blaf ve Bal
~ile olan bağlarını muhafaza e-

let eder? Burası~~ .belli değil. Ormanlarımızı kur• 
Fransa'da kanunuesasi ihtiliüı taracağız! 
Fran.ız hükiimeti.nin mukaddenmnı Ekim işleri, yapım işleri, yol 

tayin edecek olan radikal sosyalist fır- işleri, iç ve dış alış veriş işleri; ye. 
kası kongresi Vantos tehr.inde toplandı. tişkenlerimizin (i) sürümü işleri; 
Bu kongredeki müza:lrerelerden anlatd- bunları birer birer yoluna konduk 
dığına göre, radikal aoıyalNıt fırkaa.ı tan sonra, şimdi sıra ormanları 
Doumcrgue hükıimetine aleyhtar d&-
ğildir. Hükumete yardım edecektir. Fran- kurtarmağa geldi. 
sız hükumetlerine daıha uzun bir ömür Belki biraz geç amma; gene iyi •. 
vermek için Doumergue'in tarafmdan Ya, daha geç başlanmış olsaydı. 
teklif edil şart'ıırı da kabul ediyor. Ye- Türkiye, ötedenberi büyük or-
ru kuvvetler hükumete taraftardır. Fa- man ülkelerinden biri olarak ta· 
kat iıyan meclisi · rizası alınmaksızın 
parl:ımenton baıvek.l tarafından da-
ğıtılına•ma tıı.raft de;,ildir. Dou • 
mcr uc'in ıslahat tedbir ri arasında 
şu vardı : 

1 - Mcc "sin, :,.yanın muvafakati a· 
lınm=sızın, başvdillin t:ılebi ü2erine, 
c • i tru ı an feshi. 

2 - 1 e k ıtların mebu.lar ta-
rafından tel.. if edilmeme ·. 

3 - l\lcmurların kanunuesasi ile 
grev hakkından mahrum kalmaları . 
· lki.nci n üçiıncü t i>ir k ul ed:i!e· 
cektir. Fak t birinci t l>ir d=okrasi 
ile lc.if kabul e ·yen bir hareket teıak
ki c ·yer. Oy le gOrunıiyor ~ 1, 

mcrgue' de iUc teh. · ı.ıoi, t 
her no1< •; .. ıııda ısrar ec! cek de· il, 1 
zarlığ gı.rıiccck ·r. E aenale u ka
nunu si tad.lı etraı •• da ç a:n • 1tilaf 
Fr sada bir buhr ~ .clı~p olınıya =· 
tır • 

• * * 
Kıral Fuat'in hastalığı 

J'dısınn dahili politikasını bir esrar 
perdesi kapamıştır. Kral Fuadın hastalı• 
ğmdan b...; vaziyet vuzuhunu kaybet
miştir. Bir taraftan kral hasta yatıyor. 
Bazdan ağır hasta, bazıları hafif hasta 
diyorlar. Diğer taraftan hastalanınazdan 
evvel tayin ettiği hükıimet ile lngiltere
nin arası açıbnıı, hükümcti, kralın hu
susi eıınlilinin müdürü olan lbra§i Paıa 
tutuyor. Jngiliz hükümeti, şlındi bu pa
p.yı devirmeğe kırar veımit gihi görü
oiiyor. Kral Fullt ile temaa temin etmek 
mümkün değil. Çünkü arada Jbraıi P&§a 
vardır. A.nca kıimcli çoktan beri münhal 
01- baı mabeyinciliğe Ziver Paşa tayin 
edilmiıtir. Binaenaleyh lbrati Pa~ 
lı:analmdan gcçmiyerek kral ile temas et
mek imkanı elde edilmiıtir. Ancalı: ma
beyinci Ziver Paıa ile emlak müdürü 
lbraşi. pafa araısmdaki münwebet .
dir? Bu, henüz maliım değil, Oyle anla
,ılıyor iri, bu entrikalar, kral Fuad.iıo 
tahtı etrafmda dönmektedir. M...- kra
lmıa irim halef olacak? Aad dına budır. 

• • * 
Deniz silahları müzakereleri 

Deniz ıilatılanmn tahdidi için Wafinc
tan' da 1922 ıenet.4ıde iınzalan.t mua,. 

bedenin mukadderatını tayin edecek o • 

lan müzalı:ereler Londrada batlaıtUJ
tır. Ma!Umciur ki, 1922 muahedesi, bü
yük gemilerin hacmini 35 toa olerak -
bit etti ve Jngiltere ile Ameriluuua 5 nıis
betine kartı Japonyaya 3 ni•bet verdi. 
1936 senesinde bu muahedenin müddeti 
bmyor. Muahede tadil mö edilecek? yck

sa ipka "" edilecek? Buna karar venntılı: 
ism gelecek sene bir konferans toplana
caktır. Iıte bu konferans için z<nıini ha
zırlamak maluadiledir ki, Lonılrada In
ptere, Amerika ve Japonya arasmda 
müzakereler bdılamıı-tır. 

lngiltettnin ve Amerikanın ııôııbetine 
kar§ı Japonyantn üç niıbetle iktifa et
miyeceği anlaırlmaktadır. Japonya miı
cavat istiyor. Sonra her devlete bir to
naj mikdarı tayin edilmeshıi ve her dev
Jet bu tonajı tecaviiz etmemek ıartile 
İ•tediği hacimde guni yapabilmesini ta
lep ediyor. Daha bir takım talepleri 
varsa da en ehemmiyetli nokta rnü
ısavat meselesidir. Ameriıka müsavatı ka
bul etmiyor. Binaenaleyh konferans bu 
nokta Üzerinde taıa çarpabilir. Ve ileri
ye doğru adım atabilmek için her şey
den evvel bu ihtilafın halli liiznndn-. 

Al:unet ŞUKRU 

YENi NESRIY AT. 

ittihat ve terakki tarihinde 
eırar perdesi 

Mustafa Rqıp Bey .:ittihat ve Te
rakki» devrinin iç yüzünü gÖ9h:ren bü· 
yi.iık ve ~ eseri A&ı:tdm mıdhaası ta
rafından kitap halinde netredilrnittir. 
Romanın mevzuu, Yakup Cemilin nam 
öldürüldüğü etrafmda toplanmalrtadr, 

Mahmut Şevket paf8Dm ölümü etra
f ındalri gizli sebepler bu e....de ifta o
lunmaı.tadır. Enver, Talat Ye c-J pa· 
talann aralanndalıi nıkabet ve müna-
feretlerine ait canlı bahis! ... lariı: büyük 
fonnacla canedilmİfl:İr. E .... battan ıı.. 
fa dttilıırt ve Terakki» rical ve erkim 
arasmdaki ibtil&flarm en had ve en teh· 
Jikeli saftınlarmı gönermiı ~ ve 
vesaik& istinaden kalem~ almmq buhm
mını itibarile dikkate fayandır. Açık ve 
selis bir u olüple yazılan bu eser timdi· 
ye kadar hiç bir yeNle yazılmayan bir 
çok gizli nakikatler\ açığa vunnaktadr. 
Bu tarihi eıeri büt.in karileıiuıize hara-. 
retle tavııiye ederiz. 

Masallı tedavi su ile tadavi 
Doktorlara ve Tıp talebesine mahsus 

olmak üzere Tıp fakült....; fizik tedavi 
tefı Dr. O. Cevd t B. tarafından (Maaaj 
""'hard<et t clı.visi) &le (Su ile tedavi) 
iıômlerin.w.i kitap neşredilmiıtir. --Tüberküloz cemiyetinde 

htanbul Tüb<.-ri<üloz cemiyeti mutat 
aylık içtimaın 7 • 11 • 934 çarşanıba gü-
nü lB,30 da Cağaloğlu Etibba odası 
salo da aktedecektir. 
Mu eaem mealektaflann tetrifleri rica 
olunur. 

nınmı tı. 

Yeşil sorguçlar takınmamış bir 
tek dağımız yoktu. O kadar ki, bun 
dan ilıi üç yüz yıl önce lstanbulun 
Bebek sırtlarında maral (2) avı • 
na çıkılırdı. Bo;;aziçi, baştan başa 
ormanlıktı. Servi, köknar, sedir, 
çam, meşe, gürgen, diş budak, kı
sacası, yeryüzünde ne kadar ağaç 
çeşidi bulunursa hepsinden bizde 
vardı. 

Yıllar, geçtikçe ormanlarımıza 
da kurt düştü. Sapı, ağaçtan olan 
balta, acımadan, ormanları kökün 
den kazımağa başladı. Ocağımız -
da yakmak, kömür yapıp mangalı
mıza koymak, evimizi çatmak için 
hep ağaca e: attık. 

Sonunu düşünmeden ormanları
mızı öyle kıyasıya baltaladık ki, 
tepesi yeşil sorguçlu dağlarımız, 
kel kafalara döndü. 

Biraz daha ip kendi oluruna bı 
raksaydık, ayakta bir tek dal bu
lamıyacaktık. 

Bugün, eliniizde kalanları kur • 
tarmak ta bir kazanç sayılır. 

Odun yerine kömiirii koymak, 
ormanı """ladan kurtama yolun -
da atılmıf ilk adımJır. Bundan 
sonra, yaş keseni, bap kuenlerle 
bir tutacağız. Bunan başka çıkar 
yolu yoktur. 

M. SALAHADDiN 

(1) Yetişken - Mahsul (2) Maral 
- Ceylan. 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 
Oamanlıca karplılıılann ı yazdığımız 

kelimelerin öz türıkçe mub.billerini ıek
limizin boş hanel<rine yerleJl.İrerelı: 
(Mj!Jiyet lıiJme ..-num.ı- gnderiniz) 
Doğnı halledenler arasında kur'a çeke
rek kazananlara hediyel« vereceğiz. 

Bilmecc:mizin müddeti pazartesi akf'l· 
mına kad'll'C!ır. 

* * • 
Geçen c:lefaki bilmecemizi doğnı hal

ledenler arasmda çekilen kur'ada bUin
ciliği: lstanbul kız lise•İ 11 inci •mıf 
talebesinden Vedia Azlz hanım, ikincili
ği, l&taııhul lisesi talebesinden Ekrem 
Mehmet Bey kazamnışlardır. 1-larehanc
mize kadar teşrif ederek hediyelerini al
malarım kendilerinden rica ederiz. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

* • • 
Ceçsn 

-1JIRAZ TAL.AN 
İ K İiZ lıllD•:Kı ıD İ 
R~ iıliTsE, s 1 A: ç 
A.Z •,•,EIB E 8ıiıllTi 
~ •:S Eı R •ıO.TI N 
•'D,EIBiRIE,TIM EIKla 

7 T •ISIEi•IT.•ıAIKB ~ 
8 AIK•:•iO,M AıBBıFIA 
9 LIEl•l•IT.EIK,•,•ı i ;~ 
10 A DiAıKl•IKı•,fiiıLli 
11 NlflÇlt N•ISIAÇMIA 

Yeni bilmecemiz 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 1011 

2
1 -+-1 -+-+-1 -+I =J..::l •=..ı.l--ı--t.-.1,--1--I 

•ı•• 
3 • •I • 
4 • • 1 1•1 
s •I 1 1 '• 
6 ~i•l•I• • l•l•t•I• 
7 • •I 
8 • • • 
9 • l•I •I 
ıo l•ı•l•I 
llL,L __ .__ı ...................... .ı....ı 

Soldan sağa ve yukardan 
aıaiı 

1 - Nevi ( 5) Arazii gayri münbi
te (5). 
2 - Ruzgar (4). Nisa, refika (4). 
3 - H.ından (3). Sabra (3). 
4 - Hacalet (2). Nota (2). istif ı...n 
(2). Rabrt edab (2). 
5 - Bir kıt yemifi (7). 
7 - Ebeveyn (7.) 
s - Ti·.· (2). Geruılm (2). Hiıkim (3) 
Nota (2). 
9 - Bait (3). Zaviye (3). 

10 - Cadde (4). Bir ı-rİ!IÇ yemeği (4). 
11 - Beddua, inkisar, el ölçüsü (5). 

Bir tuvalet aleti (5). 

HİKAYE 
Burmalı sütun ve öksürük 

Sultanahmet parkmın etrafın
da öğle yemeğinden sonra güne • 
tin tatlı sıcaklığı altmda dolatı • 
yordum. Epey Z'lmandan beri gü
n~in yüzftnü göremez olmu1tuk. 
Ne güzel güneş, ne güzel hava!?. 

iki dikili tatm arasmdaki Bur
malı sütunun parmaklığma dayan
mış gözlerini, sütunun ID"'nmları
na mıhlamış bir kadm duruyor. 
Demin geçerken o orada idi. Dö • 
nüp dolaşıp gel.yoruqı. O, hep o
rada. 

Bir defa şurası malumunuz ol -
sun ki bu kadın, adam akıllı gü • 
zel tey. Yanmdan geçerken bi • 
raz durakladım. öksürdüm. Aldı
nş etmedi. 

Biraz sonra yanına yaklastım. 
Ben de burmalı sütunu tetkike ko
yuldum. Parmaklığm etrafmda do
laştım· O, hep öyle. Hiç ne yerini 
değiştirdi, ne de en küçük bir ha
rekette bulundu. Öyle heykel gi
bi, mıhlanmış duruyordu. Acaba 
benim etrafında dolattığımın far
kında mı değildi? 

Ta yanma yaklattım. Ve ses. 
lendim. Hayret etmeyiniz hoşuma 
giden kadın oldu mu? Dünyanm 
en cessur adamı olurum. Cesare • 
tim akıl ve hayale sığmaz bir cür'. 
et halini alır. 

Evet seslendim. 
- Hanımefendi. irkilmeden ce. 

vap verdi. 
- Efendim. 

- Burmalı sütunla mı meşgul-
sünüz? 

- Evet! 
Laf olsun diye uzattım. 
- Bizanslılardan. kalma değil 

mi efendim? 
-Evet! 
- M,ıaırdan mı getirtmitler ne-

dir? 
- Hayır efendim. O dikili tat

tır. Bu, yunani bir eserdir. Görü. 
yorsunuz ki rumca yazılar var. 

Ve devam etti. 
- lranlılarla harp etmitler· Ga. 

lip gelmişler, aldıklan alat ve e
devatı harbiyeyi eriterek bu sütu· 
llU v~• ııetirmitler. Bu da 
(1856) da anlatıldı. Zira o vakte 
kadar asıl bu esrarı saklayan sü
tun kaidesi toprak altmda kalmıf 
bulunuyordu. 

- Siz meraklısınız galiba! 
- Eh biraz. Yine sustuk. 
Ben hem artık lafm kesilme • 

ıinden korktuğum, hem de bu ka
dmm karşısında cehlimden utan
manın verdiği bir hicapla: 

- Ben de minyatürlere merak
lıyım hanımefendi, demiş bulun
dum. 

Kadın, bana eski şark sana· 
tınden, minyatürlerden, acem res
minden uzun uzadıya bahsetti. Ya
rım saat konferans verdi. Çama -
çar inledim. Fakat arkasından bir 
teklifte bulundu ki az kaldı bayı-

1 

1 

lacaktım. 
- Arzu ederseniz hende çok 

minyatür var. Evimde size onları 
gösterebilirim. dedi. 

T eşek.kür ettim. Görmekle çok 
memnun olacağımı söyledim. 

- Buyurun! dedi. Yürüdük. 
Mehmet paşa karakolu civarmda 
küçük ahşap bir evde oturuyordu. 

Temiz, döşeli bir odaya gir ik. 
Beyaz kolalı örtüler. Tam bir fark 
odası. Alaturka hanımefendilerin 
mısır patlattıkları, peçiç oynadık
ları odalardan biri. 

So da kaim ciltli k:taplarla do
lu bir kütüphane. 

Kadın yanıma oturdu. Elinde 
kocaman bir cilbent, içinde min
yatürler. 

Tam bu sırada kalın bir erkek 
öksürüğü işittim. Boğarcasına bir 
öksürük. Yırtılan bir hançere, me
rak ettim. 

- Bu öksürük? 
-Kocam. 
- Hasta mı? 

- Evet. ölecek fakat. 
Bunu o kadar tabii söyledi ki 

ürktüm. 
öksürük arttıkça arttı. Feci bir 

halde ziyadeleşiyordu. 
Kadm kalktı. 
- Bir dakika müsaade edin. 

Yanına gideyim dedi. 
Kadın dışarı çıktığı zaman o

danın ötesine berisine göz gezdir
dim. Konsolun üstünde bir fotoğ· 
raf, genç bir erkek fotoğrafı du. 
ruyordu. Derhal tanıdım. Bizim 
Enis. 

Kadm geldi, sordum. Fotoğrafı 
işaret ederek: 

- Bu, Enis değil mi hannne • 
fendi. 

- Evet kocam. 

Ne?. Oda başıma yıkılacak gi
bi oldu. Enis, en &f&ğı yirmi sene
lik dostum. O Enis ki hana bu ka
dmla nasıl evlenmek istediğini na· 
ııl tanıştıklarmı, nasıl seviştikle
rin; anlatmıf, ne heyecanla bu hi
kayeyi ne kadar uzun zaman ken
dimize mevzu yapmıştık. 

Demek Enia ölüyor, tekrar sor· 
dum· 

- Kocanızm kurtulmak imka-
nı yok mu? 

- Hayır! 
- Kendisini sever misiniz? 
- Hayır. 
Fakat bunları öyle bir sadelik

le söylüyordu ki ilave etti. 
- Hasta sevilir mi beyefendi? 
Daha fazla kalamıyacaktnn. 

Kalamazdım da. 
Hiçbir şey söylemeksizin, iza • 

hat vermek!izin onun garip garip 
nazarları altında kalktım ve ken
dimi -sokağa attım. 

Bet gün sonra gazetelerde E -
nisin vefatını okudum. Feci şey 
vesselam. 

Makbule ADNAN 

Kadrköyünde Osmanğa mahallesinde Muhtar sokağında 
41 No. lu hanede mukim iken elyevm ikametgahı meçhul E
mine İhsan Hanıma 

lstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan: 
Emniyet Sandığından 8-8-929 tarihinde borç aldığınız 

bin ikiyüz liraya mukabil ipotek gösterdiğiniz Osküdarda Ah
metçelebi mahallesinde U zua yol sokağında eski 1 O yeni 16 
No. lu gayrimenkule ait borç vadesi hitamında verilmediğin
den paraya çevrilmesi talebile icrai takibe konmuş ve bu ker
re tamamına (5575) lira kıyın et takdir ettirilerek satışa çıka
nlmıştır. Satış şartnamesi 15-10-934 tarihinden itibaren 
her kesin görebilmesi için dair emizde açık bulundurulacak ve 
7-11-934 tarihine müsadif çarşamba gÜnÜ saat 14 ten 16 ya 
kadar dairemizde birinci arttır ması icra edilecektir. Arttırma 
bedeli kıymeti muhammenin yüzde 75 ni bulduğu takdirde 
müşterisi üzerinde bırakılacak tır. Aksi takdirde en lon arttır
manın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gÜn müddetle 
tecdit edilerek 2~11-934 tarihine müsadif perşembe giinü 
aynı ıaatta Dairemnde yapılacak ikinci açık arttırmaımda 
arttı~a bedeli kıymeti muha mminenin yüzde 75 ni bulmadı
ğı takdırde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri 
bırakılır. MezkUr gayrİmenku le ait açık arttırma ilan sureti 
tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet 934-1998 aosya 
numarasile tarafınıza ilanen tebliğ olunur. (7353) -

Liseler Alım Satım komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut leyli mekteplerin Tavuk ve 

Hindi Etleri 21-11-934 tarih in emüıadif çarşamba gunu 
saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile mevkii mü· 
nakasaya konulmuştur. Şartnamesini görmek isteyenle
rin İstanbul Erkek Liseıindek i Komisyon kalemine ve müna
kasaya İştirak edeceklerin de teminatı muvakkate makbuz 
larile birlikte Komisyonumuza müracaatları. (7333) 

' . 

-• 
Darphaneyi gezerken 
Gümüş liraların basıldığı gündü. 

Darphanede dolaşıyorduk. Para 
basmanın ne demek olduğunu, avu
cun:ıuz içinde şıngırdattığımız gü
müş, nikel, bronz paraların nasıl t? 

meklerle, kaç e!den, kaç makine· 
den geçerek meydana geldiğini, 
iyice anlayabilmek için Darphane
yi görmeli. Külçelerin eritilmesi 
ayrı iş ••. 

Kalıbı alınması ayrı iş ... kalıptan 
kalıp çıkarması ayrı iş ... Pul haline 
getirmesi ayrı iş ..• Hasılı, yıkanma
sı, temizlenmesi, tartılm~ı, kesil
mesi, ayrı ayrı, öyle yorucu iş/erki 
insanın bakarken bile başı dönü
yor. 

Göreceklerimizi görüp Darpha
neden dışarı çıkarken arkadaşlar
dan biri sordu: 

- Paranın böyle bin bir kifİnin 
elinden geçip meydana gelisine sas-
tın değil mi? · ' ' 

Dedim ki: 
- Va/nii, ona şaşmadım değil, 

lakat beni asıl raşırtan ba~ka şey 
oldu. 

- Nedir? 
- Kalpazanların zekası ..• Düşü-

nün bir kere, elinde bunca vesait 
varken, bir devlet labı ikasının ay
larca uğraşıp meydana getiıdiği bir 
parayı, küçük bir kalpazan kum
panyası şıpınişi taklit ediyor. hem 
de kimbilir, ne entipüften makine
lerle! .• 

Siz olun da bunların menli zeka
sına hayret etmeyin! .. Bereket ver
sin ki, ye::i gümüş liralarımızı - , 
kenarlarındaki yazı yüzünden -
taklit etmek, hiç bir kalpazanın 
• • d "il 1 ışı eg .•• 

Kulak MiSAFiRi 

Bugünkü program 
18 :Plak &le ldioıik tım ~ları. 18,30 

Masal ve hikaye. 19: Türk musiki net· 
riyatı. (Ekrem B. Ruşen B. Cevd<:t B. 
Vecihe H. Nazan Feridun H. Şükran H. 
Nadide H. Ovrik elendi.) 20: Plak j,ie 
dans mu~). 20,2(1. Ajanı haberleri. 
20,30: Türk mımkisinin devaını. 21,20: 
Ajans w borsa haberleri. 21,30: S~an 
musikisi, •tiidyo tango ve caz oriı:estraoı. 

823 Kb. B0KREŞ, 364 m. 

13 • Gündü~ 15 (Plak) ne.triyat. 18: Rad7ct 
orekıtraaı tarafıud.an hafif muai.ki. 19: Haber 
ler .19 .. 15: Radyo orkestrası 20: Üni•erıite. 
fonk koDıer. 23,30: Şiirler. 23,40: Rekli.m •• 
koo•er. 24,05: Koro konseri. 

548 ıc:ı.._ BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Şiirler. 18,35: lmre Stefania taraflndan 

ruhi musiki (Liı:r.tia eserlerinden.) 201 Oüni
veraite k.iliıe ç•ulan. (neıriyat tatildir.) 

STOKHOLM, 426 nt. 
ı8,5Sı Pli.k. 19,S!h Muaeabe. 20,30,0 Oda 

muıikiıl 21: Moıab.abe, 21,30: Radyo orkea
ll'laD muıikiıi. 

20,20: Pli.k. (Bulıar muıiJUıi.) 20,45: Konfe
rans. 21: Senfonik konser. (Fill;...rmonik or
keıtra ile.). 22.ı lıtirabat. 22,15: J(. ~serin de· 
nmı. 

Z23 Khz. V ARŞOV A. 1345 m. 

19,15: Piyano koaıeri. 19,45: Konferaaı. 
20ı Ora musikisi. 20 20· Aktüalite. 20.30·0 Orı 
konıerinia de•allU. - Muıahabe. 21,15: Sen-

713 Khz. ROMA 421 m.: 
20.bO Müsahabr, muaikili neıriyat yoktur. 

MILANO-TORINO-FLORANSA TRIYESTE 
Muaikili netriyat yoktur. 

Pra.1 4i0 m.ı 
16,65 Danı muaikiai, 17,45 Drrı, 18 Kuar• 

let konseri, 19 Borsa haberleri, 19,10 Ame-
le neıriyatı, 19,55 Keman koo.aerı 20 50 Ak
tüalite, 21,05 Plak 21.20 Tiyatro • te~aili, 23 
Haberler, 23115 Pl.i.k., Ruıça neJriyat. 

1 iş ve işçi 1 
lılilliyet bu •ulunda ıf ue lffİ İalİ• 
yenlere taıxu.ut ediyor. lı ue İffİ 
Uti.Y-nler l>ir melıtupla lı büro • 
mw ııaüıı acmat nm.lidirla. 

İı arayanlar 
. ~tep mezunuyum, Herhangi 

lıir lfte çalı§lnln. Karaköyde emekye
mez mahallesinin emekyemez sokağında 
4 ınwımralı evde Y ııauf efendi. va•-tasilo 
N. Be:ffı-

* • * 
22 Yllflndaymı, taı.ailim ortadır. Tüc

Clll', miitealıhit ve ırvukat yanında çalı§
tun, 1-- ne İf ohraa y........,,. Üsküdar 
Çinili külban sabılı: No. 30 H. Doğan. 

Mükemmel ~.: lnnsızca daktilo
lltero tiirkçeai çok kuvvetli hi~ ~ 
zel ehvaı tenıitle İf .... ,..... Milli,..t Qle. 
fcm .........._ münc:ut. 

• • • 
Eh- tereitle ütü, pmafır, orta biz. 

nmi yapacalı: biheldno .,., kadını bir ha
DDD it arıyor. T'*atliyan oteli ark-ncla 
25 numarada Dr. Naıı.-y.., yanmcla 
.ş.mu. 

Aırm umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye içia Barit: isitı 

L. K. L. K. 
3aylıjı,..,,,,, 4- 1-
6 •••••••. 750 14-

12 • • • • • • • • 14 - Zil -

Gelen eTrak sari Tarilm•- Müddeti 
ıeçen nilıbalar 10 kuruıtur.- Gazete .,.. 
matbaaya ait itler i~i11 müdiriyete mira· 
c"'at edilir. Ga.aetamb ili.nlann mec'u.Ji, .. 
tini kabul etmez. -



Milliyet'in Romanı: 24 

,ı azan: Marthe Richarıl Tercüme eden: M. F. 

Yolu değiştirelim, dedi. Bu adam 
tanınmış bir casustur 

Hülasa 
[Marthe Riclıaro Fransa casusluk tq

lriatı tarafından İspanyaya Sen Sebaa
tiyen'e ı:önderilmiştir. V~esi, ora~ 
Alman casus teşkilatına gırmek ve iki 
cihetli casusluk yapmaktır. Orada ken
disine lııur yapan Walter isminde fi!man 
Alm0nla taıuJmıştır.] 

Bir Alman başka bir 
Almanı atlatıyor 

Şitman Walter yemek eımasın
tia bana olmadık komplimanlar 
yaptı. Bu adamın bir kadın ka.Jlı· 
unda ezilip büzülmesi o kadar ga 
rip ve o kadar bot idi ki kendimi 
Jiilmekten alamıyordwn. 

- Siz çok güzelsiniz 1 
- Evet biliyorum. 
- Sizi yarın tekrar görmek iste 

rim- Sizi daima, her gün görmek 
isterim. •• 

Suratımı ektittim. 
- Yann mı? Yarm benim için 

Paris demektir. 
Müteeuir olmu,tu. 
- Yalan söylüyorsunuz. inan • 

rn.ıyorum... Ne olur biraz daha 
Sen Sebutiyende kalaanız. 

Hiç fÜphesiz bunu söylerken 
'ıocarruın kalbi kocaman göğsü i • 
çinde küt küt atıyordu. Bazan yak 
latıyordu. Hareketlerinde, lakırdı 
unda daha ziyade ceıaretli idi. 
Tam bir Almandı. Kadın için bile, 
Alman metodu kullanıyordu. 

- Niçin gitmek istiyoraunuz? 
- Param yok. 
- Fakat kazandınız. 
- Evet, fakat bununla ancak 

borçlarımı tesviye edebilirim. 
Safça değil, fakat sinaice yaptı· 

ğım bu itiraf, onu berbat ediyor 
ve benden uzakla,tırıyordu. O bi
le bu zamanda benim caaua ol • 
mamdan fÜphe edecek vaziyette 
değildi. Hatta bana İkr&.2\ ebnek 
iıtediiini bile farkediyordum. 

Onunla adamakıllı alaya ba,la 
mıttım. lıpanyadaki Almanlara 
dair ıualler aoruyordwn. O zaman 
biraz çekingen davranıyor, fazla 
lif etmek istemiyordu. 

Yemekten aonra onunla bera • 
her Salvidor parkma gittik. Bura
ıı güzel bir au tehri idi. Yolda ba
na Kamerun' da harpten evvel ge· 
çirdiği günleri yalnızlık günlerini 
anlatıyor, bol bol benim güzelli • 
ğimden bahsediyordu. Yolda dört 
yapraklı bir yonca buldwn. He
men kopardım. Haddi zatında ba
bl teYlere inanan bir kadın değil. 
dim. Fakat her nedeııae bundan 
~ok memnun oldum. 

- itte bu bana saadet getire
cek , diye haykırdım. Hiç füphe • 
llİz bunu söylediğim zaman yapa
cağım iti dütünüyordum. 

Walterin para meaeleıinden do 
layı cam tıkılıyordu. Onun için aşk 
meselesinde fazla ısrar etmiyordu. 
Diyordu ki: 

- Bu aktam gazinoda kaza • 
nırsmız. Bak göreceksiniz. 

- Hadi öyle olsun dedim. .. 
Bu aözlerimden benden çok o 

memnun olmuJtu. Tam bu esnada 
uzaktan uzun boylu, zayıf, tek gôz 
lüklü bir adamın bize doğru geldi 
ğini ııördüm. Bu, hiç 'üpheaiz si • 

1 vil giyinmiJ bir Alınan zabiti idi. 
Walter kulağıma eğilerek: 

- Yolu değiJtirelim dedi. Bu a
dama rastgelmek iatemiyoru.w. Ta 
nmmıt bir cıuustur. Eğer sızı ona 
takdim edersem aonra batınıza be 
la açmıJ olurum. 

- Filhakika bu dakikada çok 
mütkülat içindeydim. 

Walterin bu münasebetsiz neza· 
ketinden canmı ııkılmıftı. Tam bel 
a bu adamı tekrar görmek kabil • 
dir diye düJünüyordum ki birden-. 
bire öbür yolda onunla kartı kartı 
ya geldik. 

Walter elini ııkınağa mecbur ol· 
du. 

Casusun almanca olarak adama 
beni sorduğunu duydum. Bun • 
dan çok memnundum. Demek na
zarı dikkatini celbetınittim. Walter 
fransızca olarak cevap verdi: 

- Bir Fransız kadını, burada 
ııazinoda para kazanmak için Fran 
.. yı terketınif. 

- Fakat heyhat! diye mırıldan 
dım. Hiç bir tcY kazanamadım. 

Ve yarın Parise avdet edeceğim. 
Fakir olduğumu bir yem halinde 

onun gözü önüne atmıttım. 
- Madamı bana takdim eder 

misiniz M.Walter dedi. 
Walter mecbur e>lmuttu : 
- M. Stephan, !\ •.. dam Richard ! 

dedi. 
Etrafta casus devtiren M. Step • 

han oltayı ısırmıştı. Sordum: 
- Siz de mi geziyorsunuz? 
Casus: 

- Evet, dedi, ıize refakat et • 
meme müsaade eder misiniz? 

V alter hiddetten kıpkırmızı ol • 
mu,tu. Ne aöyliyeceğini bilemiyor, 
boyuna yutkunuyordu. Bununla be 
raber rakibini hazmetmek mecbu· 
riyetinde idi. 

- Çok güzelsiniz! dedi. Sizi 
tekrar göıım~ kabil değil mi? 

- Continantal otelindeyim. Fa 
kat ancak 24 saat daha oradayım. 

- Hadi canım. Hadi biraz daha 
kalınız. Ne olur bizim hatınmız İ· 
çın. 

- imkanı yok! .. 
- Paradan yana mı ırkılıyorau-

nuz? 
Stephan gözlerile etrafı süzdü. 

Valter canının ııkıldığını belli et • 
mek için birkaç adım geri çekildi. 

- Kocam zengindi, dedim. Fa
kat lsviçrede bir tayyare kazıuın 
da öldü. Belki tanırsınız Henri Ri
chard? 

- Siz de tayyareci olmayası • 
nrz? 

- Tam üzerine bastınız. 
Bu cümleyi aöylediğim zaman 

Stephan'ın gözleri birdenbire ay • 
dm landı. 

-Tayyarede çok dostlarınız var 
mı? 

-Tayyareci arkada,larım bana 
çok itibar ederler. Fakat gururu • 
mu bir türlü yenip te kendilerine 
ifli.a ettiğimi söyliyemedim. Koca 
mm ilk karısından iki çocuğu var 
dı ... Vaziyeti anlarsınız değil mi? 

{llitınedi) 

(Nurlu Gençlik ) Şiir Kralımızla bir arada •• 
Bir ihtifal silnü,. Eyüp genç· 

!er mahfeli miine..-verlerinin • , 
yüksek alkışlarla l<arşıladıklan 
ve çok samimi aayırılar la teş
yide bul11nd11klan • Türk Şiir 
Kralı Filorinalı Nium Bey • 
etrafında, bir • hürmet haleai. 
teşkil ederek • mahfelde • çek
tirdikleri reıimdir. (4310) 

An\alya Nakliyatı Umumiye Şirketi 
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/ Yeni Şehir meclisi de dün / 
ilk toplantısını yaptı 

Daimi encümende Nakiye Hanımdan 
başka bütün aza değişti 

Dün Riyaıet divanı, daimi encümen ve ihtisaı; 
encümenleri intihabı yapıldı 

Yeni ıehir mecliainin illı toplantr.nna umumi bir bakq 

Yeni Iotanbul umumi meclisi, dün .... edildi. Neticede Sadettm bey birincô re
oıt 14,30 da be!Ediye İ9lJma oa.lonunda ilk " .....ı..tli, Necip bey ikiuci reis vekilt, Ab-
t~mı yaptı. Diidtü toplantıya 78 dülkadir. Ziya, Refik Abrn<>t, Faruki bey-
aza da gelıniJti- Geçen seferden meclio- ler de riyas ~t divaru katipliklerine seçil-
"" iza bulunan, edci belediyeciler, gene ôiıler. 
evvelce oturduklan yerleri itgal ediyor. Sonra, gene reyibafi ile daimi encü-
lardı. men intihabatı yapıldı. Neticede 64 rey-

Vali muavini, bdediye reiı muavinleri, le Nakiye hanun, 60 reyle lanai.I Şev-
belediye müdürleri de gelmiılerdi. Sa- ket, 58 reyi.. doktor "Galip Halda, 55 
at 14,30 da Vali ve Belediye Reisi Mu- ıer reyle hmail Sıtkı, Hulki, Reşat bey. 
biddin bey salona girer.ok riyaset l<i.iı-Mi· ier, 52 fer reyle Nemlizade Mithct, Hay-
ıüne g09t.i. Muhiddin bay bir açıı nutku n beyler daimi encümene iza t1CÇildiler. 
irat ederek cıelseyi açtı. Vali Bey yeni Bundan sonra, reyi İ.Jan ile bıitçe ve 
.eçilen azayı tebrik etti ve onlara mu- tetk'.k hesap encümenlcrı in i.bap edil<lt. 
vaffa4ayet temennisinde bulunduktan Diğ..- ilıtisu encümenleriain seçilmesi 
M>nra, btanbul belediyesinin mali vazi. içm divanı riyasete ...W.iyct verildi. 
yetini anlattı. Huıuoi idarenin 3,463,000 Yeni umumi mec!i.sıin ilk toplanması 
lira, bel.ediyeain de 5,855,000 lira vari- dolayt&i!e Reisicumhur Hazrerierine, 
datı olduğunu ıöyledi. Bu paran.mı müb- Meolim reisi ve Baıvd<il paıalara teJgraf-
rem ihtiyaçlara aarfedildigim, ıebirde lar çekilmesi karll'!"lafbnldı. Bu hu~usta 
yeniden büyük i~er görmek için, bukün. bir encümen toplandı. Meclis istıirahat i-
kü bütçenin çak dar bulunduğunu ilave çin on dakika tatil edildi. licinci celse 
etti. Vali Bey, diğer Avrupa belediye- aat 16,30 da toplandı. Çekilecek •eılgraf. 
!erinin cenelik bi>tçelennin çok fazla ol- lamı ıuretleri okuadu. Kabııl edildi. Bun 
duğunu mesela Berlin Belediye bütçesi- dan ıoırra 1932 ..,.,esi kat'i "-!> rapo-
nin 532 milyon T ürl. )iraıoı, Hamburg runun mıizakerelİııe geçildi. Saat 17,30 
belediyesinin 355 bdyon Türk lir-, da ikinci celseye <le nihayet verildi. Şe-
Bükrq lı, Cenevre 9, Sofya 8 milyon bir mecliai ikinci toplantrsmı pazarlelİ 
Tiri< lirası varidatı bıılwıduğunu cöyle- eünü yapacaktr. 
di. Yeni daimi sıcümen dün tıkf81D eeç 

Muhiddin Bey, bundan aonnı, mecJi.. val.ci.t toplanarak eski encümenden İ.fleri 
Iİıı tatil zamama tesadüf eden yedi aya devnlmıflir. 
yakın bir müddet içindto be ediyenin ne- Şehir meclisinden bir istila 
gibi iı!eo- gördüğünü cıra ile ımlattı. En Son dakikada Beyoğlu azuınılan 
eoounda: Kara Mustafa zade Ahmet beyin dhvali 

- Belediye riyaaeti mecliai ilinizin ııhhiyeoinden dolayı umumi meclU 8.za. 
ikaz ve ir§"datına daima amade ve eıa· ılığından i8tifa cttiiini ve İltifaunm ka-
sen muhtaçtr, dedi. bul ediıldij;.;ni öğrendik, Yerine Beyoğ· 

Bundan sonra, numame mucibince mü !undan en fazla rey alan yedek aza mü
zakerata geçildi .Evveii reyi hafi iıle mec tekail deniz kaymoılumu Haca.ıı Fehmi B. 
lic riyaset divanı .eç;Idi. Reyler tasnif geçecdd:V. 

Balkan itilafı Hariciye 
nazırları mecliste 

(Başı T inci sahifede) 
hlığın tezahürüne vesile oldu. 

Meclisin dünkü manzara&ı 
ANKARA, 1 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclisi bugün saat lS te 
dördüncü intihap devresinin dör
düncü içtima senesine Reisicumhur 
Hazretlerinin mutat nutuklarile 
başlamıştır. 

Bu münasebetle meclis bugün, 
bu gibi büyük günlere mahsus fev
kalade bir manzara arzediyordu. 

Bugün localarla yine içtima sa· 
lonunda ayrılmıt olan yerlerde 
vekaletler müste,an ve umum mü· 
dürleriyle milli ve ecnebi müesae· 
ıeler müdürleri ve davetli dinle • 
yenlerle hınca hınç dolu idi. 

Elçiler locasında büyük ve or· 
ta elçiler, reisicumhur Haz.retleri· 
ne mahsus localarda ise Balkan iti
lafı hüki'ımetleri hariciye nazır • 
)arı M. Maksimoa, M. Titülesko, 
M. Puriç ile Yunan iktisat nazın 
M. Pesmazoğlu Ye refaketlerind&
ki zevat ve madamları yer almq • 
!ardı. 

Büyük Erkam Harbiye ve Mil
li Müdafaa erkanı, büyük üniforma 
larile riyaset kürsüsünün kartı • 
aında kendilerine ayrılmış olan yer· 
de oturuyorlardı. 

Saat IS e doğru Reisicumhur 
Hazretleri Büyük Millet Meclisine 
tefrif buyurm~lar ve burada Bü
yük Millet Meclisi reisi Kazmı ve 
Ba,vekil ismet Pa,alar Hazeratı ve 
riyaset divanı azaları t.rafmdan 
ka?lılanmıftır. 

Reisicumhur Hazretlerinin ge
lişleri meclis önünde toplanmış o
lan halkın c~kun tezahüratına 
sebebiyet vermit ve başta riynııeti
cumhur bandosu olduğu halde bir 
kıta asker selama durmuttur. 

Saat IS te reis vekili Esat Bey, 
yanında riyaset divanı katipleri 

olduğu halde mevkiine geçmit ve 
nisabı ekseriyet bulunup bulunma.. 
dığını tesbit için yoklama yapıla
cağını bildirmittir. 

Yap an yoklamadan ıonra ek. 
seriyet lduğu anlatılmıt. ve Esat 
Bey Reisicumhur Hazretlerinin nu· 
tuklarını söyliyeceklerini bildir • 
mittir. 

Bunun üzerine Reisicumhur 
Hazretleri Millet Meclisi azaları • 
nın ve samiinin alkıtları arasın -
da salona teşrif ederek riyaset mev 
kiini işgal buyurm~lardır. 

Reisicumhur Hazretlerinin öz 
türkçe olarak aöyledikleri nutkun 
her noktası, ve bilhassa bu yıl i
çinde batarılan itlerle , musikimize 
verilmesi lazım gelen istikameti 
itaret eden nokta ile Balkan iti • 
lafı ve Türkiyenin harici siyaseti
ni te&bit eden kısımlar sürekli al. 
kı,lar ve ya,a seslerile allnflan • 
mlfbr. 

Reiıicumhur Hazretleri içtima 
aalonundan alkıtlarla uğurlanmıt
tır. Müteakiben Esat Bey riyasete 
gelerek reis ve reis vekilliklerile 
idare amirlerinin ve riyaset diva
nı katipliklerinin intihabı yapıla· 
cağını bildirmit ve mebusları rey 
vermeğe davet eylemittir. 

Reis ve reis vekillikleri 
Yapılan intihabat neticesinde 

riyasete Balıkesir mebusu Kazım 
Pata hazretlerinin, reis vekillikle· 
ıine de Esat (Bursa) Refet (Bur· 
sa) Hasan (Trabzon) Beylerin ıe
çıldiklerini bildirmiştir. 

idare amirliklerine Mehırl!t Ali 
(Artvin), Halit (Beyazıt) irfan 
Ferit (Mersin), Katipliklere Ham
di (Menin) Celal Ferit (Mersin). 

Rize (Refik) Konya) Haydar 
Rüştü (Denizli) Ali Muzaffer 
(Konya) Beyler seçilmişlerdir. 

Reisicumhur hazretlerinin nutuk.a 
(Başı 1 incı ıalıifrde) 

Dış ülkelere sattıklarımız 
Arkadaşlar, 

BilİırlÖniz ki, clıtarıya aalt!l<lannıwn 
batlıcaoı, ekim ürünlerimttdiT. bu yıl, 
iirünlerimiz.den bir mceoinin değeri ge
çaı yıllara ııöre daba dveri§M olmut
tur. Yapılan Nlolann da., yurdumuzun 
üstün güzellikle olan ürünlerini, ı»ya
salara tanıtımııl<ta ç<* yardmıı alacal<tır. 
Bıınula birarte, elam ifine, ürunlerımi
ziıı artırılmasına, bütün özenirıiD verme
niz çok yerinde olur. 

Ark.-daılar, 
Y urdıın bayındırhğt pl"<>ITOIDI da büyük 
-..ekle durma.dun yürutulmelrtedir. 

Bugün, yapJmakta bulunan yeni de
miryollan bq yüz kilometreyi geçmek. 
tedir. Satın alınanlarla birl&kte devlet 
elindeki claniryollarnnu: bet bin lı:ilo
metreyi geçer. 

Türk paraaı 
Arkadaılar, 

Geçen yıl, bütçede alınan tutumlardan 
ölçülerden aynlmayarak yiirumeye ö
zenle çalışılmıı.ktaclw. Devlet gelirinin, o
ralandığı gibi gerçeK!eştirilcceği çok 
umulur. Türk parası oağlam değerini 
tutmaktadır. Hüküınet bu ••yasaya çol< 
değer vennektedi:r, bundan böyle de bu 
AyMadan aynlmıyacaktır. 

Ergani ödüncünün, üçüncü bölümü 
de, bu yıl, beklenildiği gibi kapanmıftır. 
Uiuısımıuzun, böylelikle, hem devletin 
maliyece olan gücüne güvenini, hem de 
bayındırlık 11yasanuza verdiği değeri, 
lıôr daha goırtermiı olman, övünülecek 
bir erginliktir. 

Uevlet iJlerini maliyece sağlam bir te
mel üzerine kuıonak için, millet meclisi
nin gösterdiği uyanıklığı övgület-le ana· 
rmı. 

• • • Türk gençliği 
Ulusun, uluı gençlerinfo, çocuklan

ıun cağlıklan, sağlamlıklan, gürbüzlük
Ieri, üzerine düştüğümüz çok gerilikli bir 
dirlik qtir. cSağlık soysal yar<lmı ba
kanlığımn• bu yönden bize kıvanç vere
cek yolda çalı§maıkta olduğunu gönnel<
teyiz. 

• • • 
Kültıir İ§lerimiz üzerine, uluaça gö-

nüllerimizuı titrediğini bilirsiaiz. Bu it 
!erin baımda da, T üri< tarihini, doğru 
temelleri üstüne kunnak, öz Türk di· 
!ine, değeri olan geoişliği vennei< tçin 
candaıı ı;alıtılmakta olduğunu ıöylenıeli
yİln. Bu çalııımalann göz .kamaştıncı ve
rimlerine ereceğine pmdiden İnannabi· 
1inöni.z • 

• • • Türk musikisi 
Arkadaılar, 
Güzel sanatlann hepsinde, ulus genç

liğinin ne türlü ilerletihneaini ntediğini
zi bilirim. Bu, yapdmak.tadw. Ancak, 
buncloı • en çabuk, en öode götüri•lmesi 
gereidi olan Türk musilıiRclir. Bir ulusun 
yeni değitik!Mdiğine ölçü mu.a.ide de
tiıikliği alabilmeai, kaVTayabihnesidr. 

Bugün dinletmeye yeltenilen musiki 

1 
1 

yüz ağartacak deierde olwM:tan 
Bunu açık~a bıl.ııehyiz. Ulu...! ,inct 
guları, diitüncelcri anlatan, yükşek 
yiıleri, söylcfİ1leri toplıımak, oniatlt 
ı:iiD öooe, geoe.I son ım.....0 kw
göre İJl<m<ıl. gereıl<tir. Ancak, bu 
de, Türk ulusal mwi.kisi w·· ı...~ 
evrensel mt»iki de yerini aJahilir, 

Kültür işleri ba:kanlığımn buaa 
rince ozen vermesini, kamunun da 
da ona yardmıcı olmasmı dilerim. 

• • * 
O., nyasamız ve uluslar arası 

aıyasamız 

Arkadaılar, 
Uluslar aruı 11yasa acunu, geçeıı 

içinde koruıuna kaygusuna clüıtii. 
yıizden bütii.ıı ülkelerde ai.labl 
hız verildi. 

Cümhuriyet hüktimeti de, ~ 
layı, bir yandan, ulusal koruma gii 
,.. • ..,~tınneye çalııırken, bir yandaD 
bart§ID sarsılmamaaı içtıı, uı...Jarnı 
liıkte çalıımasına umul veren yt>l •an' 
rdmamak uğrunda elind&~ ı.u ,., ~· 
memiıtir. 

Cümlıuriyet Türkiyesinin, do&tl 
Da Ç<)ZUlmez bağJı!Jjrt, geçnU§ yıJI 
türlü itlerde deneıımqtir. Uhısum 
acunca tanmmıı özlüğünün gereği 
kar§ılıklı verilmi§ sözü hrtmaktır. ı; 
ne türlü özenildiği, bundan böyle de 
nileceğ; bellidir. 

Balkan antlaımcuı 
BaMuııı antla~•ı, Balkan devle 

nin, birilıirinin varl.idanna özel 
beslemesini gözöniinde tutan mutlu 
belgedir. 

Bunun ,ıınııiann korumnasında, 
çek bir değeri olduğu besbellidir. 

Ankarada toplamnıı olan «Balkao 
la§UIB divanının» ven;ı,li, yerıode, 
lıpnasıru ul111wnuz sevgi ile kac 

Arkadatlar, 
Uiusumuz, genel ökonomik, genel 

yasal l<ar§ılığı büyük olguıılı.ld'1 
ıılamııtır, kencline gösterilen y 
doğ.-ıı!İığunu anbrnı§br, yeniden 
lecek güçlüklcn yenmeye de aıuk o 
ğunu gö.termiıtir. 

Son belediye seçirnle,inde, rey 
nabiılecek olanlann, yüzde yetıni§ b 
den çoğu reylerini kullanmışlardır. 

Uluaun, içerde birliğinin, hem 
hem dencnmiı, olmau, gelecek içjıt, 
büyük güvenç tir. 

Arkad"§laı·, 
Dördüncü Büyük Millet Meclisi, 

birliğinde, devlet aıyaa,,,;ında yük 
ı;alııma değerini göstenniştir. Bu t 
Jantı yılındaki çalı§malar•nız ıır 
size geJeceık ulus itleri için de, en d • 
yollan bıılup göstereceğinize güven" 
vardn-. 

Toplanbnız ku.tlu olsun. 

Oz türkçs kelimelerin osma 
lıcadıki karsılıkları 

' 
ANKARA: 1, A.A. - Nutukta g 

türlı:çe l<elimelerin karıılıklar:ı r..ınl• 

Türkçe Osmanlıca Fransızca 

Sayın Güzide, muhtereın Honorable 
Üye aza, unsur, uzuv Membre 
Ulus Millet Nation 
Genel "Gen, geiıif,;" Umumi General 
Sıyasa "Yaşa,. Siya et Polit'que 
Ulusal "Ulus,, Milli National 
Yöndem Usul Procede 
Özen itina, dikkat Attention 
Ögünç, övünç iftihar Fi erte 
Öğünmek Fahretınek 
ökonomik iktisadi Economique 
Kurum "kurmak, Tetkilat Org-aniaation 
Berkitmek Tahkim etmek Conaolider 
Gerekme icap etmek, lazım 

olmak 
Gerelienler icap edenler, lizım o- Conditiona neceasai 

!anlar 
Denk Muadil, müıavi Equilibre, balance 
Ekim Ziraat Agriculture 
Ürün Huilat, mahsul Produit 
Bayındırlık imar, umran 
Bayındır Mamur 
Arıtmak Tasfiye etmek ' Selectionna 
ffianlamak Tahmin etmek Prevoir 
Ödünç istikraz Emprunt 
Güç Kudret, kuvvet Force 
Öğmek, övmek Sena etmek Louer 
Diriklik "Dirik,, Hayatf Vital 
Soysal "soy,, içtimai Social -
Bakanlık Vekalet, nezaret Ministere 
Bakan v .. kil, nazır Miniıtre 
Kural Kaide Regle 
Güzey Saye, gölge Grace a. 
Evren Felek, Kainat 'Jniverı 
Evrensel Alemttnmd Univerael 
Pekittirmek Takviye etmek Fortifier 
Barıt Sulh Paix 
Gereği gibi icabı gibi Comme il faudrait, 

tel qu'il faut 
Ant Aht 
Antla tına Misak ?acte 
Özel "öz, Hususi Particulier 
Uzel Ezel, evvel 
Mutlu Bahtiyar, meaut Heureux 
Belge Hüccet, vesika Document 
Sıyasal Siyasi Politique 
Anımak Hazır olmıi.k Etre pret 
Anık Amade, hazır Pret 
Güvenç latinatgah, zahiı Appui 
Güven ltimat Confiance 
Kutlu Müteyemmen Beni 

Riyaset intihaplarmı müteakip 1 
küraiye gelen Kazım Pa,a Hazret
leri fU nutku söylemitlerdir: 

Beni tekrar reisliğe se,ı;diğiniz· 
den dolayı çok tetekkitr ederim. 
ite batlarken ıizin çok değerli !3"~
dımlarınıza güveniyorum. Hepını· 
zi sevgi saygı ve sevgi ile selamla-

rım. · 
Müteakiben reis vekılliklefl 

seçilmit olan Refet, Esat ve ti~ 
Beyler de bu intihaptan dol 
Meclise teJekkürlerini bildirnıİ 

Meclis perşembe giinu topl 
mak üzre toplanıta nihayet 
miştir. 



Kış hazırlıkları başladı 
1 •••••• 1 

Bu mevsimde sahne eğlentileri geçen 
senekinden fa"rklı olacağa benzeyor 
lstanbuhm mevsimlere ka111 ga- çığırtkanlarını, kapı önlerine yer-

Yet hassas olan bir muhiti vardır: leştiımiııler: -
_Şehzadehaft ! .. Bah!U'ın uzak!:" . - Bu kebap, bizim kebap.. Be-

lıgını, yazın yaklaştığını, kı~ın gır· yım, buyrun_ 
llıek üz ld "unu Şehzadeb,,.nı . Meş:lıur Şamlı baklavacı, altı ere o ug , -r l .. ku d 
~ı Şöyle bir dolaşarak anlayahilir- ay sur~n uy ~un a? uyanını~, 
•llliz. E" · kapılarında leb· camekanda tepsı tepsı baklavalar, 
1 ger sınema t . · h ··beki · ebici k ta · susam helvacı ve epsı tepsı anım go en .• 
f ' es necı V ·ı d - .. .. k S h 
ıstıkçıl - l tAsa Şehzadeba- eznecı ere ogru yurur en , e 

ar çoga m T • d b k'I · d b" ·ı 
fınııı c' · li d · b"'Aladı demek- za e aşının es ı erın en ırı e . ıvcıv evrı ..., , ___ 1 Ad - b · k tir.. • Karfl aştım. amcagız, enı en-

lfaziran, temmuz, ağustos ayla
l'lnda Şehzadebaşı, suyu çekilmiş 
değirmene benzer. iki çift laf ede
c~ kimseyi bulamaz.ınız. Evli e
Vıne, çekilir, köylü köyüne .. 

Bütün kıf, 66 oynayıp, bilardo 
illa.sası başında karambol yapan 
ll'ençler, yaz güneııi ile beraber, 
i01uğu dışanda alırlar. Kimi mem 
eketine gider, kimi de yazı geçir
llıek için köylerden birine... Sa
llatJı:iir Naşit Bey bile, ta11ı tarağı 
tcıpJayıp Göksuda, Beykoz.da ça
~ırsafasına çıkar. Sinemalar, çay-
a.neler, birer birer boşalır. 

] ~ Şehzadebaşını artık yerinde koy 
~ "Unsa bul ! 

Sonbahar gelince, semtte yeni
~eıı canlılık başlar. Gidenler ge

r, dağılanlar toplanır. 
Akşamlan, tıklım tıklım dolan 

kıraathanelerde, yine radyolar cı
~trdaınağa, içerlek kahvelerden, 
tleka sesleri gelmeğe başlar. 

l>ün, önünden geçerken baktım: 
~ehzade, bu yıl, biraz erken ne'e
et;nıeğe baı;lamış. Çünkü Rama
~a.n pek uzakta değil. 
h Yolda yürürken, sağdan soldan 
, Urnuma boya kokuları geldi. Me
&erse, dükkanlara tuvalet yaptın· 
hyormuş. 
Çıraklar, ellerde paçavra, habi

~e camları par~atıyorlar. Dülger • 
•r, ufak tefek meremetle meşgul .. 
Naşit Bey bile, tabelasını yolun 

I l'arısma kadar uzatmış: -
"Raks, düet, varyete .. , , 

En albnda da şu haber: 
"Naşit Beyin radyoda konfe • 

l'ansı !,, 
Kendi kendime: 
- Gördün mü, raifyoda 'dinle

~ec:ek konferansı dedim, söylese 
e can kulağile dinlesek.. 

1 
Ferah sinemasında da epeyce 

b~İyet var: Sinema, boks, mono
g, mehter •• 
Bundan ötesi can sağlığı .• 
Kebapçılar hile Şehzadebafı 

ltıevsiminin yaklaştığını görünce 

f' Şerik aranıyor 
'&ir çok kazanç getiren fabnlı:a te

tİsat'.ı için A vnıpalı mütehe.ssrs tara

fından piyasayı çok iyi tanıyan bir 

tiiccar aranıyor. r.'lakinelerin bir kıı

lı\l nıevcuttıır. Lô.zmı olan sermaye 

takriben 5000 liradır. Alakadar olan

ı_ lstanbul P. K. 2032 nmnızune 
llı.ilracaat edebilirler. ( 4286) 

~- A K B A--1111111!!! 
MOESSESELERI 
Ankaranm modern her türlü kitap, 
llazete ve mecmua ile model Ye fotoğ
tllf levıızmu ihtiyacına c;eyap veren 

l'egane müesseselerdir. 
Merkezi : Maarif V ekileti karı•· 

•ında Şuhffi : Samanpazarı. Telefon: 
3377. lctanbul ıubemizde Anbranın 
ne,riyatmı bulabilirsiniz.- ikdam 
hı-du ittisalinde. 

1 
7144 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

·Ca!atasara)da Kanziık ec:zalıanesi 
~§ısında Sahne ıokağmda 3 numa

ralı apartımanda 1 numara. .... 

l>r. Hafız Cemal 
e Dahiliye mütehassıu 
( Uma.dan hatka günlerde saat 
1)~'30 dan 6 ya) kadar İstanbul 

1"'anyolu No. 118. • 
Muayenehane ve ev telefoouı 

ı ~98 yazlık ikametgah telefonu: 
.. Kandilli 38, Beylerbeyi 48 r ...._ r· 6646 

..._Göz Hekimi-..ı 
l>.-. Süleymau Şükrü 

Birinci srnıf mütehu11• 

... ..,111<1111\·aı,·,aıl-i)•A-nkara--ca•d•desi-· No. IO 
664 54111 

di semtinde görünce memnun ol-
du: 

- Haş şöyle!. Azıcık ta bizim 
tarafa gelin yahu!.. Alem, bir Be
y-0ğludur, tutturmu' gidiyor. Be
yoğlu da nedir ki? Bir avuç yal
dız. 

Zamane gençleri, \IU Beyoğlu 
yüzünden mahvolup gidiyor. Cep
te beş on kuruş gördüler mi, atla 
tramvaya, haydi Beyoğlun.a .• Pas
tahane senin, sinema benim, der
ken bir şıllık karşılanna çıkıyor. 
Oç bet tek .. Bir iki kırıtma filan 
ondan sonra sökul paraları... Sa
bahleyin, yüz göz şafi köpeği gibi 
dön lstanbula.. 

Bizim Şehzadebaşınm suyu mu 
çıkımt ki! Ama, Beyoğlunda ça
lım var, caka satmak var. Bizim 
burada, kim olursa olsun, içeceği 
bir fincan acı kahve •• On.un da ke
mali beş kuruş ••• 

Kaç meyhane açildı ise, hiç biri 
itlemedi. Nasıl iş!esin? Beylerimiz, 
Beyoğluna tutkun! .. iki kadeh te 
ziflenecek olsalar, illa ki, oraya 
gidecekler-

Sordum: 
- Bu sene Ramazanda karagöz 

ortaoyunu var mı? 
Acı acı gülümsedi: 
- Kim oynatacak Karagözü?. 

Ortaoyununu? •. Hayaliler, perde
de:ı çekileli bani oldu. Ortaoyuncu
su lmıail Efendi, çocuklara ma -
cun satıyor. Şimdi var mı, öparat 
(operet) , aen ona bak. •• 

Böyle konuta konuta, Şule'nin 
önüne Jı;adar gelmiş<iz. Beni ko
lumda'iı tutup içeri çekti. Birer is
keınleye yerlettik. Garson, ocak 
batından 1ı0rdu: 

- Ne emredersiniz? 
- Taze deıııinden iki çay! di-

ye seslendi. 
Sonra bana dönerek: 
- Tavla hilirmisin, tavla. .• de

di, seninle karşılıklı iki bir atalım. 
Zira, Şehzadehaşıncla eğlence o
larak kala kala tavla ile iskambil 
kaldı! •.• 

M. SALAHADDiN 

MiLLiYET CUMA 2 TEŞRiNiSANi 1934 

a ara 
PİRİNÇ UNU FABRİKASININ 

· Veni bir muvaffaklyetl 
Burllne kadar İnııfitere ve Amerikadan ithal eılilen Kuvake· 

roçu • yani ezme tane 7ulafı - bu kere memleketimiı:la en 

olpn yulıhndan imalı muvaffak olan 

ÇAPA MARKA 
Bu 

• [ 41841 
yeni hizmeti de şeref duyarak muhterem 

halka arzeder. 8064 

Istanbul Dördüncii icra 
Memlilrluğundan: 

" Heybeli adada Büyük ca dde sokağında Üç daireden mü
rekkep 14 numaralı kagir han c bir sene müddetle açık müza
yede suretiyle kiraya verilecek tir.Elyevm ayda yirmi liraya 
talibi bulunan işbu haneyi dah a fazla bedel ile kiralamak iste
yenlerin 4 Teşrinisani 934 tar ihine müsadif pazar günü saat 
14 den 16 ya kadar 934-926 dosya nwnarasiyle dairemize 
müracaatları ilan olunur. (72 73) 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
namına birinci derecede İpotekli olup tamamına 1914 lira kıy

met takdir edilen Kartal Malt epesinde eski \Vapur iskelesi so
kağında eski 519-10 mükerrer yeni 338-11 No. larla murak 
kam maa bahçe bir bap müfrez hanenin tamamı açık arttırma· 
ya vazedilmiş olduğundan -3-1 2-934 tarihine müsadif pazarte
si giinü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci ~rttırması İcra 
edilecektir. 

Arttırma bedeli kıymeti muhamminenin % 75 ni bul
duğu taktirde müşterisi üzerin de bırakılacaktır: Aksi taktir
de en son arttırarun taahhüdü baki kalmak Üzere attırma 15 
giin müddetle tecdit edilerek 18-12-934 tarihine müsadif salı 

giinü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 2 inci 
açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhamminenin 
yüzde 75 ni bulmathğı takdirde satı~ 2280 No. h lcanu nahka
mına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir, arttırmaya işti
rak etmek isteyenlerin kıymeti muhamminenin % 7 ,5 nis
betinde pey akçası veya Milli bir Bankanın teminat mektubu 
hamil bulunmaları Tazmıclır. H ... It!arı Tapu sicilli ile sabit 
olmıyan İpotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarmı evrakı mü sbiteleri ile birlikte ilan tarihin
den itibaren nihayet 20 gÜn zarfında dairemize liildirmeleri 
la:.. mıdır. Aksi takdirde hakları Tapq sicilli ile sabit olnuyan
Jar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar müterakim 
vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu 
medyuna aittir. Daha fazla malı'.iınat almak İsteyenelr 
15· 11-934 tarihinden itibaren herkt-bin göreı>ilmesi için dai
rede açık bu~und~rulacak ar ttırma Jartnames; ile 934-2808 
No. lı dosyaya müracaatla me zkıir dosyada mevcut vesaiki 
görebilecekleri ilan olunur. (7~54) 
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Taksim; abii!e karıısında ' 

AV LOKANTA ve BiRAHANESİ 

• 

ince ve hassas sesile pek 
çabuk kendini sevdiren 

Müzeyyen Hanım 

Sarayburnu parkı, Mulenrııj, Eden ve l:lelvü 
müesseselerini senelerce işleten muktedir 

eller idaresinde 

Bu müesseselerde kendini tanıtan ve sevdiren 
memlekctimizio çok kıymetli musiki san'at 
karlarının isimlerini aşağıda göstermekle nıü 

essese iftihar duyar. 

SAZ HEYETi 
l - Kemani Necati Bey 8 - Kllrnet Şükrü Bey 
2 - BestekAr, Tanbud Sıltlıadd!D B 9 - Darbuka Hann Tahsin Bey 
3 - Kemençe Aleko Efendi Muğannlya ve .Muğannller 
4 - Kordeşl piyanist ve uıU Yorgl Et 10 - Bclma Hanım 
5 - Neyzen Ihsan Bey 11 - Semiha ,. 
6 - Ud! Cevdet Bey il! - Suveyda " 
7 - Cümbüş Cemal Bey ( Zeynel- fS - Celal Bey 

abidin Z. ) 14 - Hı mit fley 

D•kk f• 1 - Saz gı>oe saat 1 e kadar devam eder. 
1 8 • 2 - Bu kadar büyük feda.ldirlığa rağmen fiyatlar 

her müesseseden ucuzdur. 
f rl " rf" p"k vakmda muhterem müşterilerin" . l"lıihim hir 

sürpriz de hazırlamaktadır. 

. . .. 
MiNE DIŞ MACUNU 

En mükemmel bir diş macunudur. 
Çilnkil : iki yüzü miltecaviz mlltehasau dft tabipleriadea 
mllrekkep bir heyet tarafındatı ihzar olunmuştur. Ve bu heyet 
aon terakkiyatı tetkik etmiı Te bütila dllnya mütehuaularuıııı 

da aradıklan bilümum evsafı bir araya toplıyarak 

(MiNE DIŞ MACUNUNU) 
meydana getirmittir. 

İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
300 liraya mulCabil bın;inci de recede ipotekli olup tamamına 
1356 lira kıymet takdir edilen Sultanselim Tabağyunus ma· 
hallesinde Tabagyunus sokağında eski 39, 37 yeni 41 No. lı 
uh§ap hanenin tamamı açık arttırmaya vazeclilmiş olduğundan 
3-12-934 tarihine müsadif pazartesi gÜnÜ saat 14 ten 16 ya 
kadar birinci arttırması icra eC:ti.lecektir. 

Arttırma bedeli kıymeti muhamıninenin % 75 ni bul
duğu taktirde müşterisi üzerin de bırakılacakhr. Aksi taktir
de en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere attırma 15 
gün müddetle tecClit edilerek 18-12-934 tarihine müsadif salı 

günü saat 14 ten 16 kadar icezadairemizde yapdacak ikinci 
açık arttırmasında arttırma · bedeli kıymeti muhamminenin 
yüzde 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lı kanu nahki
mma tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir, arttırmaya işti· 
rak etmek İsteyenlerin kıymeti muhamminenin o/0 7 ,5 ni .. 
betinde pey akçası veya Milli bir Bankanın teminat mektubu 
hamil bulunmaları lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklarda cliı!er alakadaranın ve irtifak: 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarmı evrakı mü sbiteleri ile birlikte ilan tarihin
den itibaren nihayet 20 gÜn zarfında dairemize bildirmeleri 
l~ zandır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan
lar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar müterakim 
vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu 
medyuna aittir. Daha fazla malumat almak isteyenelr 
15· 11-934 tarihinden itibaren herkesin görebifmesi için dai- ' 
rede açık bulundurulacak ar ttrrma şartnamesi ile 934-2817 
No. lı dosyaya müracaatla me zkiir dosyada mevcut vesaiki 
görebilecekleri ilan olunur. (7358) 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundanı 

Emniyet Sandığı 
namına birinci derecede ipotekli olup tamamına 2678 lira kıy. 
met takdir edilen Kadıköy Cağferz.ğa mahallesinde bahçe so
kağında eski 48, yeni 54 No. lu maa bahçe hanenin tamanu 

açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 5-12-934 tarihine mü
sadif Çarşamba günü saat 14 len 16 ya kadar dairede birinci 
arttırması icra edilecektir. ' , 

Arthrma bedeli kıymeti muhamminenin % 75 ni bul
duğu taktirde müşterisi üzerinde bırakılacakhr. Aksi taktir
de en son arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere attırma 15 
gün müddetle tecdit edilerek 20-12-934 tarihine müsadif 

perşembe gÜnü-saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapda· 
cak 2 nci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muharnmi

nenin % 75 bulmadığı takdirde satış 2280 No. lı kanu nahki
mına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir, arttırmaya işti
rak etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin yüzde 7 ,5 nis
betinde pey akçası veya Milli bir Bankanın teminat mektubu 
h~l bulunmaları lazrmclır. Hakları Tapu sicilli ile sabit 
olmıyan İpotekli alacaklarda diğer alaka.daranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu hakların ı ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını evrakı mü sbiteleri ile birlikte ilan tarihin
den itibaren nihayet 20 gÜn zarfında dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olımyan
lar satış bedelinin paylaşması nd2 n hariç kalırlar müterakim 
vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu 
medyuna aittir. D~a fazla ma liimat almak İsteyenelr 
15-11-934 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dai
rede açık bulundurulacak ar ttırma şartnamesi ile 934-2604 
No. lı dosyaya müracaatla me zkUr dosyada mevcut vesaiki 
aörebilecekleri il&n - olunur. .(7355) 



• 

• 

• Jlrl.U:LIYET U MA 2 TEŞRiNiSANi 1934 

İç ticaret umum müdürlüğünden: İst acn41ıll.I - - -. 
30 llıinc.itepin 330 ı..ihli kanım hü kümlerine cöre tacil edibrı oı.. ecnebi 

pketlerinden Metro • Golclwyn • Mayer P,.keti Türiôyedelô faaliyetine nihayet 
Terdiiüıi bildlrmiı<ir.Ma.kiır prketle ali kası olaılarm firkete Ye ic:ıoılımda lstan-

._ ____ L_e_v_a_z_n~n __ A_m...;.;;;;,;ir~l~iğ~i-l=Ia~An~J~a~n:.._ ____ , 

Hastaneler ihtiyacı için 
200 çift hasta bakıcı gömleği, 
10 adet fildekcs fanile, 200 a
det yün battaniye, 200 adet 
yüz havlusu, 20 adet hamam 
takımı, 20 adet hamam peşte
malı, 100 adet karyola lake, 
10 adet ördek sırlı 7 adet otu
rak, 20 adet hamam nalını, 
2000 kilo Yataklık '?.amuk, 60 
adet bakır su sürahisi 38 adet 
süt kabı, 200 adet su maşraba
sı, 10 adet hamam tası bakır, 
bir adet yağ tavası bakır 
1O-11-934 cumartesi gunu 
saat 14,30 da pazarlıkla alına
caktır. İsteklilerin Tophane
de Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. (518) (7375) 

İhtiyat Zabit mektebi için 
beş bin kilo Yataklık pamuk 
1O-11-934 cumartesi günü 
sa~• 15 le pazarlıkla satın alı
nacaktır. İsteklilerin Tophane
de Levazım Amirliği Satmal
ma Komisyonuna gelmeleri. 

uçuncu ıcra Siz dahi 
memurluğundan: Fi.. k "' b 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar- 1 usun ar ir te 
....- elli top aer DMrludı patiska muh- M J" k J b • 1 · • • 
telil cinı ve renkte mantoluk kumaşlar a 1 o a 1 ırs1nt bul Valilijine müracaatları ilin olunlB'. (3730) 8056 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundanı 

Emniyet Sandığı 
namına birinci derecede ipotekli olup tamamına 2575 lira kıy. 

met takdir edilen Osküdarda BuJgurlu mahalfesinde Şeker 
maslağı sokağında eski 33, 33 mükerrer yeni 7-9, 7-8-1 nu
maralarla murakkam maa arazı bir ahşap hanenin tamamı a
çık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 5-12-934 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci 
arttırması icra edilecektir. 

Arttırma bedeli kıymeti muhamminenin % ·15"" ni bul
duğu taktirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi taktir
de en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere attırma 15 
gün müddetle tecdit edilerek 20-12-934 tarihine müsadif 

perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapıla
cak 2 inci açık arttırmasında ıırttırma bedeli kıymeti İnuham 

ninenin % 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No.lıkanun ahka 
mma evfikan geri bırakılır. Satış peşindir, arttırmaya işti
rak etmek isteyenlerin kıymeti muhamminenin % 7,5 nis
betinde pey akçası veya Milli bir Bankanın teminat mektubu 
hamil bulunmalan lazımdır. Haklan Tapu sicilli ile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklarda dit"er alakadaranm ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını evrakı mü sbiteleri ile hirlikte i'ran tarihin
den itibaren nihayet 20 gün zarfında dairemize l>ildirmeleri 
la7.ımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan
laır satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar müterakim 
vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu 
medyuna aittir. Daha fazla malfunat almak isteyenelr 
15-11-934 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dai
rede açık bulundurulacak arttırma şartnaemsi ile 934-2822 
No. lı dosyaya müracaatla me zkılr dosyada mevcut vesaiki 
görebilecekleri ilan olunur. (7357) 

İstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

F.11111iyet Sandığı 
namına Dırmcı aerecede İpotekli tamamına 1670 lira kıymet 

taktir edin Kadıköy Osmanağ a mahallesinde eski Söğütlü ye
ni Kuyu sokağında eski 172 mükerrer yeni 9 No. lu maa bah
çe bir evin tamamı açık arttırmaya vazedilıniş olduğundan 
3-12-934 tarihine müsadif pazartesi günü saatl4 ten 16 ya 
kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. 

Arttırma bedeli kıymeti muhamminenin % 75 ni bul
duğu taktirde müşterisi üzerin de bırakılacaktır. Aksi taktir
de en son arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere attırma 15 
gün müddetle tecdit edilerek 18-12-934 tarihine müsadif salı 
günü saat 14 ten 16 kadar keza dairemizde yapılacak 2 inci art-
tırmaamda arttırma bedeli kıymeti muhammenin 
yüzde 75 nİ bulmadığı takdirde satış 2280 No. lı kanu nahka
mma tevfikan geri bırakılır . . Satış peşindir, arttırmaya işti
rak etmek isteyenlerin kıymeti muhamminenin % 7 ,5 nis
betinde pey akçası veya Milli bir Bankanın teminat mektubt· 
hamil bulunmalan lazımdır. 'Hakları Tapu sicilli ile sabit 
olmıyan İpotekli alacaklarda diğer alakadaranm ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklann ı ve hutiusile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını evrakı mü sbiteleri ile birlikte ilan tarihin
den itibaren nihayet 20 gün zarfında dairemize bildirmeleri 
1azımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan
lar satııı bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar müterakim 
vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu 
medyuna aittir. Daha razla malfunat almak isteyenelr 
15-11-934 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dai
rede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 934- 1761 

' No. lı dosvava ~üracaat1a mezkiir dosyada mevcut vesaiki 
~ görebilecekleri ilan olunur. (7359) 
-lstanbul-4 ü_n_c_ü_l~-cr_a_M_e_m.;...u_r_l_u_ğ_u_n_d_a_n_: ___ , 

Emniyet Sandığına 
~1600) liraya m~abil birinci derecede ipotekli olup tamamı. 
na (9871) Ur~ kıYı_!l~t takdir edilen Boğaziçi Kandilli mahal
lesi Kandilli caddesi Rıhtun yolu eski 42 yeni 2"5 No. lı maa 
bahçe ahşap yalı açık arttırma ya vazedilmiş oldummdan 
5-12-9~4 tariJ:ıi?e !°üsadif ça~şamba günü 14 ten {6 yaka
dar daırede bırıncı arttınnası ıcra edilecektir 

Arttırma bedeli kıymeti muhamminen~ % 75 ni bul
duğu taktirde mÜştensi üzerin de bırakılacaktır. Aksi taktir
de en son arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere attırma 15 
gün müdde~~ tecdit edilerek 20-12-934 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 ten 16 Ya kadar keza dairemizde yapıla
cak 2 inci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muham 

ninenin % 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280No.lı kanun ahki. 
mma tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir, arttırmaya işti
rak etmek isteyenlerin kıymeti muhamminenin % 7 5 nis
betinde pey akçası veya Milli bir Bankanın teminat ~ektubu 
hamil bulunmaları lazundır. Hakları Tapu sicilli ile sabit 
olmıyan İpotekli alacaklarda diyer alakadaranın ve irtifak 
ha~kı safı!pl~rinin bu hakların ı ve hususile faiz ve masarife 
daır olan ıddialarını evrakı mü sbif eleri ile birlikte ilan tarihin
den itibaren nihayet 20 gün zarfında dairemize LiJainneleri 
l? ı.ınıdır. Aksi. t~dirde hakları Tapu ~icilli ile sa~it olmıyan
lar satış bedelının paylaşmasından hariç kalırlar müterakim 
vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu 
medyuna 'littir. Daha fazla ma lfunat almak istey 1 
15-11-934 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi ic:d:;_ 
l"ede açık bulunCl!-lrulacak ar tbrma şartnamesi ile 934-2009 
No. lı dosyaya müracaatla me zlo';" dosyada mevcut vesa "ki 

(529) (7384) 

• • • 

ve Delterclar fabrikasmm kaput be%İ ve
sair tuhafiye mallan 6 • 11 • 934 tarihi
ne miisadif ....ı. günü sart 16 elan 17 ye 
kadar birina açık artıbrma ılll'etile Is
tanbulda Mahmu.tpaıada 181 numaralı 
manifaıtura mağazasmda ..rulacağından 
aliplerin Y"IDV ve mahalli mezkıirde ha· 
zır bulunacak memura müracaatları i-

lan olunur. (4307) 

Beyoğlu hirinci sulh hukuk hikimliğin 
den: 

Maltepe Askeri Lisesi tale
besi için 160 adet kaputun ku
maşı ciheti askeriyeye ait ol
mak üzere pazarlıkla imal et
tirilecektir. Talip olanların 11 
Teşrinisani 934 pazar günü 
saat 15 de Tophanede Satmal
ma Komisyonuna müracaat-

Harp Ak~!si ihtiyacı 
için 6000 kilo Pirinç 10000 ki 
lo Bulgur 7200 kilo Nohut, 
10000 kilo Kuru fasulye 
25-11-934 pazar günü saat 
14 de kapalı zarfla almacaktır. 
Şartname ve nümunesini göre
ceklerin her gün ve münakasa
ya İştirak edeceklerin belli saat 
ten evvel teklifleriyle T opha
nede satmalma komisyonuna 
getirmeleri. (521) (7372) 

• • • 
İstanbul Levazım Amirli

ğine bağlı kıt'at hayvanatı i
çin 154 ton kuru Ot 24-11-934 
cumartesi günü saat 15 te ka
palı zarfla alınacaktır. Şart
namesini göreceklerin her gün 
ve münakasaya İştirak edecek 
lerin belli saatten evvel teklif 
maktuplariyle Tophanede sa
tmalma komisyonuna gelmele 

30 • 9 • 934 t.-ib ... 3737 nanıaralı 

cumb..'l'iyet gazetu.inin 10 uncu ... yfa

srmn üçüncü bendinde Ye keza aynı ta- · 
rih ve 5739 numaralı Ak§&m gazetesinin 

11 inci ıayfasınm ilkincı bendindeki F e

riköyünde Kaiıthane caddesinde eski 

181 yeni 353 • 353 numaralı avcılar ga

zinosunun müzayede ilamndo kıymeti 

muhımımenenin 10899 liıra aknıış yedi 

kurut olacak iken oelıven 18:.9 lira alt

uuı yedi olarak ilin edildiğinden keyfi. 

yet tashih en ilan olun..-. ( 4308) 

Bilecik icra dairesinden: 
Bir bo<'CUll temini tahısıli için malı cuz 

Ye sabfı mukarTer Gölpazannda motör· 

le mütdıanik bir kara değinneai Ye bir 

z:iraat tralotörü 6 - 11 • 934 sah g-ünü ... 

et 14 te birinci müzayidcai ve 1800 lira

nın yüzde yetmiı betini bulmachit t.ıık

ds.de 13 • 11 • 934 alı süınü saat 14 te 

irinci müzayideleri icra edileceğinden 

praili müzaideyi cönnek ioteyealerin i

haleden 10 gün evırel ... müzayedeye 
iftirak edeceklerin yiRde yedi lıuçuk pey 
Mcçeknle Göılpıızannda lrd.ın .. Mtıt 
aıemwumuza mii:racaaıtlan ilim olunur, 

Yüze "mat bir görünüş,. vere 
pudra hakkında yeni bir keşif 
Şimdi; bütün tık Fransız kadı~ 

rnım, ırüzel Ye mat hir cgörünü~ü• 
lan tenleri vardır. Bu da cösterir 
onlar; bütün ırün perdahsız du 
mat bir cilde malikiyet çaresini b 
mU§lardır. 

Bu sır; Tokalon tarafmda.n kel 
dilen yeni imtiyazlı bör .....ı aayes~ 
elde edilmiıtir. Şöyle ki (krem kô 
ğü) gayet ince ve ipek elekten üç 
fa geç.iribniı pudra ile karııtmıııl 
olmuıdır. Bunıuı içindir ki Tokal• 
pudrası diğer pudralardan üç d•ı 
dafa fazla müddet sabit kalır. Sı 
bir ea.Jonda saatlerce danstan .,,ıJ 
Teya yağmurlu Ye rüzg-irh hir havı 
da bile yüz ve bunmda· . hiçbir pat 
laklık izi görünmez. ( "'-> köpii" 
cildin tahii yağlı ifrazatmm Tokal 
pudrur üzerinde kunmıaama mani 
hır. Hiçbir meiin mukavemet ~ 
miyeceği füaunkir bir tene malik 
mak iateneniz, hmnen bugünden 
Tokalon pudruı atm almız. Terl<İ 
bindeki (kreım köpüğü) nün mev 
diyeti, diier pudnı.Ju.dan tamaııı 

farklı m«mnuniyetbahı bir oemere 
diiini l'Örecekainiz. ( 3053) 

ları. (533) (7382) 
••• 

Bir numaralı dikim evi ih-
tiyacı için onbeş, bin adet toka 
11-11-934 pazar günü saat 14 
de pazarlıkla alınacaktır. İs
teklilerin Tophanede Satınal
ma Komisyonuna gelmeleri. 
(528) (7385) 

• • • 
İhtiyat Zabit mektebi için 

3 adet büyük helvahane 12-1 1-
934 pazartesi günü saat 14 te 
pazarlıkla almacaktır. İstekli
lerin Tophanede Levazım A
mirliği Satınalma Komisyo
nuna gelmeleri. (527) 
(7386) 

• • • 
Hastaneler ihtiyacı ı~in on 

bir adet bakır çamaşır liğeni 
on bir adet büyük bakır ka
zan, 270 adet sırlı kapaklı süt 
kabı 12-11-934 pazartesi gÜnÜ 
saat 14,30 da pazarlıkla satın 
almacaktır. isteklilerin Top
hanede Levazım Amirliği Sa
tmafma Komisyonuna P.'t>lme-
leri. (526) (7387) 

••• 
İstanbul Levazım Amirliği

ne bağlı kıtaat için 1861 adet 
soba borusu, 508 adet dirsek, 
423 adet anahtarlı boru, 75 a
det şapka, 13 adet büyük man
gal, 335 adet soba talltası 
12-11-934 pazartesi günü saat 
1 Ste pazarlıkla satın alına
caktır. İsteklilerin Tophanede 
Satınalma Komisyonuna gel-
meleri. (525) (7388) 

• • • 
Hastaneler ihtiyacı için 

5100 kilo yataklık pamuk 610 
yüz havlusu 610 büyük cibin
lik 75 hamam takımı ve aynı 
mıktarda hamam peştemalı ve 
hamam havlusu 14 Teşrinisa
ni 934 çarşamba günü saat 15 
de pazarlıkla satm alınacaktır. 
İsteklilerin Tophanede satınal 
ma komisyonuna gelmeleri. 
(524) (7371) 

• • • 
Hastaneler ihtiyacı İçin 800 

çift terlik 15-11-934 perşem
be günü saat 15 de pazarlıkla 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
Tophanede satınalma komis
yonuna gelmek:ri. (520) 
(7373) . .... 

Hastaneler ihtiyacı için 500 
adet battaniye 8-11-934 per
şembe günü saat 15 de pazar
lıkla satın almacaktır. istek
lilerin Topanede Lv. Am. Sa
tmalma Komisyonuna gelme-
leri. (522) (7390) 

• • • 

ri. (530) (7383) 
••• 

Harp Akademisi Efradının 
ihtiyacı 4800 kilo lspanak, 
4800 kilo Pırasa, ·2400 kilo 
Lahana 11-11-934 pazar günü 
saat 14,3.!'da pazarlıkla alma
caktır. İsteklilerin Tophanede 
Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(523) (7389) 

••• 
Harbiye mektebi için 10,000 

kilo Zeytin yağı 25 Teşrini
sani 934 pazar günü saat 
14,30 da aleni münakasa ile 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gÜn ve münakasasma girişe
ceklerin belli saatte Tophane
de Komisyonumuza f?'elme~e-
ri. (532) (7381) 

••• 
İstanbul Levaz~ yollama 

müdürlüğü emrinde bulunan 
Cur'et Romörkörünün makine 
ve tekne tamiratı ayn ayn 
4-11-934 pazar 'günü saat 15 
de aleni münakasa ile yapıla
caktır. Taliplerin şartnamesini 

görmek ve münakasasına işti-· 
rak etmek için T C~Jhanede Le 
vazım Amirliği satınalma ko-
~·•vonuna müracaatları. 

(435) (6714) 
••• 

Y eşilköy Hava Makinist 
mektebi için 45 ton Y edikule 
kok kömürü 4-11 -934 pazar 
günü saat 14 te aleni müna
kasa ile alınacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek ve müna 
kasasına iştirak ebnek üzere 
T opfianede satmalma komis
yonuna müracaatları. ( 437) 
(6722) 

• • • 
Y eşilköy Hava makinist 

mektebi için 350 çeki odun 
4-11-934 pazar günü saat 

14,30 da aleni münakasa ile 
alınacaktır. Taliplerin şartna
mesini gormek ve münakasası
na iştirak etmek için Tophane
de satınalma komisyonuna gel 
meleri. (438) (6716) 

• •• 

(4309), 

Kadıköy ırulh icra daiııefinclaı: 
Bir boram temini inü .. ı zımnında 

mahcuz olup peraya çevrm.-i mıılo<arer 
bufunan ıki bat inek 4 • 11 • 934 pazar 

cünü ....t 10 dan 12 ye·kad• Ullkü.ı.. 

atpazmnnda eçıık ıu ttnuw ile ...tılacaiın· 

dan ymde iki buçuk remni te1laliyeü 

mü§leritine ait olmak ;r-.., taliplerin 

mezkilr gün Te -tte mahallinde hazır 
bulunacalı: ,_,,..,... müracaat eylemele-

ri iliın olunur. ( 4299) 

Beyoğfo birinci sulh bulwK bi)cjmlj. 

p.dan: 

ı.t.ıbul hazine mulıabmıot müdiir-

lüğün Ortaköyde lıahçe ııolıak 24 numara 

ralı hanede otur.. Sehri efendi aleyhi. 

ne ikame eylediği alacak clan.umn 
Z1 • 10 • 934 taribıli eelseyi ID'ıhalr.me. 

einde müddei cel..-... müddei oıleyh cel· 
memiı Te müddei zabtı daYasınr tekrar

la .....-. ihraz etmiı Ye talep üzerinde 

bundan bahisle y1rmıi hq ırün müddetle 

ilanen muameleli &'IY•P karan td>liiine 
karar verilerek muhakeme 6 • 12 • 934 

.aat 10 na talik kıuuu.u.ı cwnillk..a tarı.ııi 

ilandan itibaren müddeıi lıanuniyelİ zar

fmda mahkemeye müracaatla itiraz edi· 

lebileceği •e aksi takdirde mahkeme,.. 

lmbW olwmıayacağı tebliğ mıılramma ka 

İm olmak üzere ilan olunıır. (4305) 

tır. lstekliİerin T Öphanede sa 
tmalma kol\lİsyonuna gelınele 
ri. (514) -~7318) 

8193 • •• 
Maltepe Askeri Lisesi ihti

yacı için 1500 metre yastık ve 
500 metre yatak çarşafı bezi 
1 7 -1 1-934 cumartesi gunu 
saat 14 de pazarlıkla alınacak
tır. İsteklilerin Tophanede sa
bnalm akomisyonuna gelmele
ri. (534) _ . _ ,(7377) 

L. - •• • 
İhtiyat Zabit ve Topçu a

tış mektepleri içi nayn ayn 
İstanbul Levazım Amirliği şartnamelerle 380 altlı üstlü 

ne baglı kıt'at ihtiyacı için bin karyola 3-11-934 cumartesi 

Buna asliye mahkemesi bir' 
lıukuk daireainden: Uzun çarııda 'I 
zıcı zade Ali Bey c:.e:nibind- Oanıııl' 

b Bank•sı Bursa fllhe&i a.bık müd~ 
rü Vızantal efendi aleyhine ikame ~ 

lunan ba aenet ( 350) lira alacak d 
Taamın İcra kılman muhakemesind 

Müdda.aleyhin ikamehıri.lu meçhul b 

lunduğundan karart mahkeme d • 

ünde iliııen tebliırat ifa edildiği b 

de g-elmediğinden talebi -ıci d • 

ainde ımeblait müddeabi.h ( 350) · 

DID ıt>ll4 maaarif.i muhakeme müdd 

alay h Viu.ntal efendiden tah&il.iııe ~ 

rar Terilmit olduitmdan tarihi il.i.ıı 

dan itibaren cm bet cün zarfında hl 
kt temyizini istimal eyı-ıe.; aksi 

dirde hükmün kebJi laı.tiyet edecei 

ilan olunnr. (4170) 

la: 2 nci iflu memıırluitmdan: 

~ali Kardaılar 'l'e mahtuml1 

n firkati ile ıüreki.dan Sarmı, Hilı 
met, F et.tan Rıza Beylerin terki ..,, 
ya) auretile yaptıkları konkurdatoıı 
katilepnea.i üzm- mahkemece ge 
rek tirket ye g-erekse ıürek&dan Sa 
nm, Hikmet, F et.tan, Rıza Beyi . 
iflUlarmm kellrıneerna 12-6-934 ta 

rihinde kara.r verilıniı olduğu ilan 
aur. (4314) 

Aadafar sulh bilııimliiinden: 
Miite...effa Seftır- oilu Nikola.ki 

ta ı · il.e dol.ter Terlik Rauf, O 

beylede Ayre Melibe, Al.ime, Saliha '{ 

cine, Nazım Güzide, N üTeyre, ı..-ııııl'I 

nn pyıan Ye mü~on ımutaoanıf 
)up pyri ..... ......... aı&cluğuodan • 

meli _,,, •\klltliÜn )iizde yetmiı 

ai lrulmadtimdım ... hq sün müdde 

ilıinci utmınaya -ljı.nitıir• 

Telliliye " ihale pulu ıniifteriye ,; 
obnııık üse mııhmwnin iuımeti aı,; 

6800 m-m )'mele )'edi buçuiu · 

cio.de pey oıkçmile ı..nl>eo talip ol 

nı 18 - 11 - 934 tarihine müaaıdif ~ 
cünü ...,.t 14 tea on altıya kadar A 

...ıı. uıah"-inin 932 • 232 _ _,,,,, 

li lık Ç b ~ p· gün üsaat 14,15 te pazarlık-ra or a.t:ıc ve l• le müracaat eylemeleri ilan olmnır. 
l lık · · 3 T la satın alınacaktır. İsteklile- ) av pırınç eş- (4298 
rinisani 934 cumartesi gÜ· · rin Tophanede satm alma ko- J 

misyonuna gelmeleri. (535) Mukaddema Beyoifunda l.ııiklaJ ~ J 
nü saat 15,30 da pazarlıkla deiinde 85 numaralı .ı;wka...ıa Jokan~ 
almacaktır. İsteklilerin Top- (7378) , · [ Faik beye: 

hanede satınalma komisyonu- • • • ' '- btanbul dördiincü icra dııirMind""' 
Saraciye kısmı için 100 ki- na gelmeleri. (513) ,(7317) Harbiye ve merbutu mek- Nip.n Andonyan efendinin · · 

~o •wl.6 No. lı Bobin el işi keten 8192 tepler için 75 ton yulaf ve 100 dm elacağmclan dolayı tahtı hacze f' 
ıpligın 5-11-934 pazartesi gÜ- • • • ton Arpaya verilen fiat pahalı ,..,ctiemine b.....ıaian eıYaL.. haldaoda"' 

nü saat 14,30 da pazarlıkla sa İstanbul Levazım Amirli- görüldüğünden pazarlığı itiumım: var u., 3 ırün zarfında .ıern"' 
tm alınacaktır• İsteklilerin ğine bağlı kıt'at ihtiyacı için 5-11-934 pazartesi günü saat yan eyle.neniz icra Ye ifliı kanunuıı~ 
T h d S t 1 K · b" li 103 üncü maddesme tevfikan mahalli r op ane e a ma ma omıs- ın "ralık kuru fasulye 4 T 15 t l kt T li l · 

.görebilecekleri ilan olunur. (7356) 
1 

eş- e yapı aca ır. a p erın kametgahmızm ~huliyetine bO-~ 
yonuna gelmeleri. (519) rinisani 934 pazar günü saat Tophanede Komisyona gel- bu davetname tarafınıza ilanen t 

-~:J::'~~~:---=~-=;;::~~;::::;::--::::---:=:::=-~-(~7-3_7_4~)----------------~1~5:,3:0:..:d~a~p:az:a:r:lı:kl:a~a:lın::a:ca:k:·_!_~m:e:l:er:i.~(~5~3:6~)------~(~7~3~7=9~)~ol:utt:ur:· __________ ~<:42:96:) 
frrkı, Şir~etTe 1 ~ '.:> 5 • / 
'.l'icntll rrrludı e:::::;, '-.J E c E A J A N D A s 1 İntipr etmiştir. Her yerde arı::1 "' 

kullanılaa Dapnsu: M, Sadık Afitap 1 Mağazası Ankara caddesi No. 11 



&tanbul r dyosunda 
ikrofon reklamları 

. Buhran arttıkça ticarethane sa· 
1P~erile fabrikalar da mallan için 
tııı, Yeni ve orijinal reklamlar a

tadırlar. Son ı;enelerde bü
. ı şehirlerde yapılan reklamlar 
1n. ıni: tehassıslar türemiş ve en 
ıp ve pratik il5.nlar bulup hem 

ndiJcri , hem elektrik şirketlerine 
11 suretle kazanç temin ediyorlar. 
~reklamcılar göz kamaştırıcı zi-

arla ve bazı büy!ik tehirlerde 
.a"ai fişeklerle yapbkları bu rek· 
. lar nihayet muayyen bir halk 
. ileri tarafından görülür .. Şüphe
lıkldir ki yeni sistem ve en müessir 
.. aınlar radyo ile yapılanlarıdır. 
tünülmelidir ki seneden seneye 

erliyen ve fiyatça ucuzlıyan rad· 
aletleri gittikçe daha fazla sa

lıyor ve dolayısile dinleyiciler de 
IYor. Esas itibarile musiki dinle-; 

.ti-~ maksadile alınıp, günün ver
d" Ilı Yorgunluktan sonra bir konser 
ı:liyenler, konser araamda bal
~dırıp ilan ec!ilen ve ihtiyaç· 
di olan bir feyae merak e-

p not alacakları muhakkak olan 
:ı:_ nsların ne kadar müessir o!aca
•1 takdir edilir. 

Bunun için Avrupa ve Amerika 
llııkrofon ile yapılan reklimlar pek 
khalıdır. Bilhassa Aemirkan rad
r0!clarındaki anonslar fevkalade pa 
""-lıdır. Oradaki en tanınmıt pet-
1'111, yağ ve ma.kina fabrikaları r 
~ ile bir kaç cümleden ibaret söy-

necek reklamları için en tanınmıt 
~kestralar angaje ederek radyoda 
~serler verditirler. Takımların 
'IC:tetleri temamile bu müesaesele
İ:, aittir. Reklamlar da konser ara
h ında !.u müesseselerin isimleri 

d~. kaç kere söylenmekle iktifa e
ılır. 

F Fakat konserler az kimse tara
llıdan dinlenmediği için pek mües 

:'.tdir. Amerikadaki radyoau olan-

• 
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Aonıpa raılyolannı tanıtıyoruz ı 1 1 Z 

~~~~ı~--,-E-·T-eş_r_ı-nı~!~a-n_i_P_z_a_r_R __ A_~-0-~-~-!-~-~-~-~-~-,-:-ı-~-~-~-:-.--?-.-~-~-~-.-M-~-!-:-:-ı.-~-i~-:-~-~-~-~~~p~~~~-'..~~-~-:-.-~-~-,~~J~~~-
mana göre pek iyi duyulan bazı J.. s.10!4!.~;.~~~~~=f:;!.~~:J:;s: Pertis, .u!r,: .~~~f 2~:u~:~j~;:-:::~.:·~!~~--~~~;~~~·,:ıi; ~-~- ü4;~ ~~r H~fz1~~öi~~:'e':i:d:0::tı:~l: n:J,;iÔ günü bir kaç haftada nberi devam 
ta.lyan merkezlerini, bilhassa Ro • Aneene orkestrası, 20,45 Muaahabe. 21,20 Spor It9'rİ7ah. 21.10: Aktllrn k'>nıft.i. 22,lS: Reichı- Aktuahte. Haberler 23,50: Dacb İn tanınmı.t pt eden rul1a ni kato

1 lı~ kongresinin hi-

ma ı"stasyonunu herhalde hatırla _ haberleri, 21.30 Gj tar konseri, 22,40 Son ha.- •ehr takınunın konıcri. 23,.:lS: Siya•İ bahiıier. yana ve 0 a h·. çlan. 24,..>0: O.ana muaikiai. t ·· b t"l p b" . • 
berleri, 23 Rajterın idareainde opera ork.e.h·a· Zl.SO: Gece ınuıık"ıi . amı munase e 1 C apa on lflllCl 

malan lazımdır. Beynelmilel söy- ·~ 2•1,30 Dan• mu.;k,,i. 592 Khz. ViYANA 507 m. i 9 Teşrir:isani Cuw.a Pius kongreyi Vatika:n'dan radyo 
teti haiz ltalyan hafif ve ağır ope- 823 Klız. DllKREŞ 364 ... , ı 8.30: K• .. ı • k ~on• ... 19: muhıoı;ı. 20: Ha· vasıtasile selamlamıc ve takdis et· 

11.30 Dini netri7a t, 12 Hafif öğleyi n m u- herler. 20,10: Şarlular •• h.,.(if parçalar . 20,50 645 Khz. BUDAPEŞTE 550 m.: Y 

ra tenısilleri}e neşeli ltaJyan popÜ aikiıi, 13 P li.k, 13,45 aTıa.nni plAk, 14,15 Memleke t propaganJaaı. 21,10; Musikide ı .. i- 18,3 OPiyano konıeri, 19,05 Spor, 19,:0 Çiru- mİştİr. 
ler musikisini sevmiyen dünyanın haberler, 14,40 P lak 17 Köy lü neıriyatı, J9 ıab (Holzer•e kuartet orkeıtraııJ. 22.20 Mı.ı· b a l muıikiıi, 19,.55 Mıi ahabe, 20,50 Pette O• Papanın 'bu hitab~i Vntikan rad 

Haberler, 19,15 Danı muıikiı i, 20 Univeı-ıite, aahabe. 22,30: K onserin d t.:vam1, 23,30: H a- peratıından naklen Verdınin Aida operası, 22.30 
her tarafmda severler. l ta.lyan raC: 20.20 P li.k lıı:o nferaoı, 20,45 Kon(eran•, 21 T i· herler . 23,50; Tautenb~7n kuarteti. 24,50: Dan• H aberl.:r, 24,10 Raıt.z Çinaene orkeıtrası. ;JOSQ vaaıtasıle Berlin krsa daJgalı 

.:Sık t •k nakil yapılan T orino 
opermı 

yolarmda en çok bu iki kısım net
riyata pek ehemmiyet verilir. ltal
yan radyolarında hafta<la dört beş 
gün operadan nakledilmek ıureti • 
le muhakkak bir opera veya ope • 
ret temsili neşredilir. Bundan do
layı Avrupadaki bütün opera me • 
rakhları sahırsızlıkla bulundukla • 
n haftaya ltalyan radyolarında han 
gi operalarm verileceğini sabırsız· 
lıkla beklemektedirleı:. Mevcut ope 
ra temsillerinin en romantik ve an 
layıfı güç olımıyanları da ltalyan 
besleki.rlan tarafmdan vücude ge 
tirilmit olanları olduğu için mem
leketimizdeki musiki meraklılan
nm da seve seve dinledikleri Tos
ca, Boheme, Butterfly, Aida; Ca· 
valleria Rusticana gibi hafif ope
raları ltalyan radyolarından din • 
[emeği ten:ih ettikleri pek tabiidir. 

yatro, 22 T a 1rannili r adyo orkes traı ı, 22.20 pla.kla n . 823 Khz. BUKREŞ 364 m.: 
Spor, 22,30 Romen muıikisi, 23 Haberler, R ad · 13-15 G1.ınduz p lAk neıriyatı, 18 Kanıık r ad-
70 orkeatrasınm deva.m ı. 7 T ış r in isani Çarşamba yo ork~ıtra11, 19 liaberler, 19 ,1 5 Rad yo or- 1 

223 Khı:. VARŞOVA 1345 m.: lil keıtraıı, 20 Univerıite, 20,20 P li.k Opera-
17,20 Tasaııni, 17,45 M uhtelif 18 Popül w 545 Kbz. BUDAPEŞTE 550 m.: baletler i, 20,45 Ko nfer a na, 21 Serıfooik lır.on• 

Polon7a danı, 18,50 Müaababe, 20 H a fif mu· 11,30 Flü t kon~eri , 19 l talyanca dera, 19,30 rin devamı, 23 Haber ler , 23,30 Pl.lk. 
aiki, 20,45 Müıalıabe, 21 Senfonik konıer, Kalmar aalon Kuıntet talcınıı1 19,55 Neı 'eli ha· 223 K hz. VARŞOVA 1345 m .: 
21,45 Haberler, 22 Lembers t'en aakil, 23,15 biı ltır, 20.3 OFra nz E rkel'jn Bank B an ismin· 18,15 Piyano re(a&ı:at i le t• rkılar, 18,30 Bee t.-
Rekl ıİ.m • e konser, 23.30 Richard Strauıı'un deki opera11, 21,25 H a berler , 23 ,15 H aberler hoven'in e ıerleı-i nden • onatla r , 18,50 Müaa-
Eu1enapieıel iıimll aenfo ni k temıili, 24 Mü· Sonra Çinae11e orkeatraaı, 24,15 Danı muıiki: habe, 19,15 Piyano kon ıeri , 19,45 Müaahabe , 
aahabe, 24,05 Dans muıild ai. ai. • 20 Kıilofon •e mandolin muıiL. i 1i p)i k, 21,15 

Kbz. PRAC. 470 n:ı. . : 823 Kbs. BUKREŞ 364 m .: Sen fonik konser, 23,30 Şiir ler , 23,40 Konıer; 
17 Aıkeri konıeri 17,45 Oıtra•adaa 11akil, 13-15 Gündüz ne, r iyab, 18 Radyo orkeatra- relr.1i.mlar , 24.0S Dırı na muıikiai. 

18,45 Plak, 18,55 Almanca aeıriyat, •• orlceat· •ı , 19 Haberler, 19,15 Radyo ork eatra u , 19 Kh.11:. PRAC. 470 m .: 
" lıı:.oaaeri, 20 Haberler ,20,05 Aakeri halk ha- U11iveraite ,20,20 Orlceıtra ile mütehap parça- 18 Müsa habe, 19 Z ira.a t, Amele n-.ri7ah, 
-.alan, 20,40 Müaababe, 21 Çek Filharmonik lar ,20,45 Konfera na, 21 Keınan lconıeri, 21,30 Almanca neıri7at, 20,10 Ta1ra.nni, 21,20 Çek 
taluını tarafından koaaer, 23,20 Pli.k 23,25 Ha.. Koa.feranı, 21,45 T aı•llnİ, 22,05 Radyo saloQ portlen •e ıırçalarına dair lı:onferana, 21,4e 
herler, 23,30 Çift piyano ile daM muai&uai. orkutraıı, 23 Haberler, 23,30 Koıı•eriıı d.- Radyo orkeatraaı, 23 Haberler, 23,15 Pli.C 

Kh. LEIPZIG 382 m.: wamı. 23,30 Ruaça habtırler. 
18,20 Sonatlar, aktüalite, 19,30 Londrada.n Kb. LEIPZIG 382 mı.: 

-klen Bando muzika, 20,30 Ne' eli muaik.i Te 223 Khz. V ARŞOV A 1345 m.ı 18,30 Yeni Türkiye b.klır:ınde Dw. Kari Dr 
..,.kılı Detri,.at, 21,.30 Uça biliriz, hava bixim- 17 Cez orkeıb'aıı, 16.45 müsalwhe. 18 K• da ta.rahndan ko•fıeranı; Die Modtır11e Tür-
dir! iaimli •keç, 22,30 Orlcestra refakatile •i· ma.n konaeri, 18,25 Müaababe, 18.SS Pi1an1t ke:İt 19 Muhtelif 19,35 Neı 'eli Alman ıarkı:la· 
yoloDıel konaeri, 23 Haberler, •por, 23,30 refakatile tapnni, 18,50 Müıahabe, 19,15 Çift rı. 21 Haberler, 21,15 Schillere dair ae4ri7et. 
Danı muıi.kiıi. piyaao koaaeri, 19,5 Sakıofon muaikiai, pli.k. 23 Heberltır, spor 23,20 Hamburs'tau Bahri 

Kh&. LÜKSEMBURG 1304 m. 20 koro koıueri. 20,20 Aktüalite, 20,20 Vil· aeıri1at, 23,40 Dana muaikiai. 
nadan naklen ıarlular. Müaahabe. 21 Hafif 
maaiki, 21,45 3Haberler, 22 Chopin'in eserltı· Klu. LOKSEMBURG 1304 m . 

l•sili• aktaını; 21; Palmoli•e konıeri. 22,30: 
Musahabe. 23: Kan41k 1acillz muaikiıi. 23,30: 
Hafif muıilü. 24: Taıaani. 24,30: Danı muıi· 
kiai. 1: Gece konıeri.. 

950 KU. BRESLA V 316 •· 
17: Danı muaikisi. 18,30: "Almaa meT"a•ı1:1 

iaimli m•ıikill ılır.eç. 19,30: Bando mızıka. 23,30 
Aktüalite. 21: Tarihi ko•ıer. 22,30: Stutıart· 
taa: Orkestra refakatile vi7olonael konaeri. 
23,10: Haberler. 23,35: Danı maaikiai. 

Khz. KÖNIGSBERG 29ı m. 
17: Ma.doli111 muaiki.ai. muhtelif. 18,20: Ha

fif nıuailri. müaahabe. 21: k.arıtık danalar. 
Skeç. 22,30: Stut1rart'tan naklen orkeıtra. 23 
Haberler. 23,30: Danı muıikdi. 

592 Kbz. ViYANA 507 m. 
17,55: H•fi fmuaiki. 18,55: Müaahahe. 19,20 

Sürter. 20: Haberler, Spor. 20,10: Amerikall 
11:1uaikiıi (Pliık). 21.15: f'ra•z Suppe'ai.n .. BOC· 
CACCI0

11 
iamindeki operau. 23,40: Haberler. 

24,10: Dana muıiJriıi. Pli..k • 

5 Teşrinisani Pazartesi 
545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m.ı 

18,50 Taıaıınlli konaer, 19,30 Müıahabe, 
20,40 Filbarmonik konııer, 22,45 Haberler, 
23,10 Risa Çina ... orkeatraaı. 24,15 M&n.clita 
caa talamL 

1123 Kbo. BUKREŞ 364 -~ 
13-15 Gündüz aqri7at, 18 Oileclea •oara 

kon.eri, 19 Haberler, 19,15 Rad70 orlı:eatraaı, 
20 Uıti•erıite. ZO,ZO Plak, 20,45 Konferan•, 
21 Kuartet oda muıikiai, 21.,30 Kouferaaı, 
21,45 Se.rbaıı T•ııiao tarahudan ıarlır:ılar, 22,10 
Piya.1110 refaka tile hafif mu•i.ki, 22..45 haber .. 
l.r, 23,10 Kahvtıbane muaikiıi. 

223 Klız. V ARŞOV A 1345 m.; 

riaden parçalar, 22,30 Almanca Konferana, Holanda aktaımı: 21,35: Kabare netriyab. 22 
22,40 Kuartet konıui, 23 Konserli rekli.mlor, Haberler. 22,20: Taıanni. 22,35: Boı-aa. 22,40: 
2.J,15 Danı muıilıı:iıi, 24 Müaahabe, 24,05 Şululu. 22.SO: Orktııtra. 23,30: Karqılı: kon· 
D .. ı nıuıikiıinin de'ramL ıerin d mı. 24,40: Dana plakları. 

Kbz. PRAG 470 m., 960 Khz. BRESLAV 3ı6 m. 
18 Pli.k, müaahabe, 19,05 Pli.k, 19,10 Ame- 17: Hafif musiki. 18,35 Aktüalite. 18,SS: Şar• 

le netriyab, almanca netriyat, Mizahi aetri- kılar. 19,25: Çocuk. 20: Aktam konaeri. 21: 
yat, 21,35 Pi7ano konaeri, 2: Bir opera t-•İ• Haberler. 21,15: RadJo pi1eai. 22: HKitap •e 
Ji, 23,15 Eaperanto dilile netrİJ'•t. millet" iaimli n .. riJ'at. 23: Haberler: 23,25: 

Kb. LEIPZIG 382 m .: Orı konıeri. 
19,25 Piyano refakat.ile tarkılar, 20,35 Bal- Kbz. KÖNICSBERG 291 m. 

kanlarda Cenn•n ırkı. 21,10 Soatlar, 21,35 Mil· 17: Hafif maıiki. Müaahabe. 19,30: Pli.lı:. 
li neıriyat,22 Yeoi Ye eaki lıalk muaikiai, 23 19,30: Düet (Taıannili). mÜ•ahabe. 20,50: Si· 
Haberlu, 23,20 Oda kon.seri, 24,30 Plil ile :yaai kısa malUmat. 21,15: .. Alfred Brehm., iıim 
danı muaikisi. li temsil. 22: Kitaplara dajr. 22,10: Senfonik 

Kbz. LOKSEMBURG 1304 m. konaer. 23: Hab.rlM. ve •aire. 24: Hambura'· 
Leh akf&JD'ı 20,30: Kanıık llafif ına•iki. 21, lan: Neıeli muıiJci. 

SO: Müaalıaba. 21,35: Kantık koaıer. 22: Düıa- 592 Khs. ViYANA 507 m. 
,... haberleri. 22,20: Orkeatra konaeri. 22,35: 18; Çocllk •etriyab. 19: Muit.telif. 20,20: Vi· 
Haberler. 22.40:Tapm:U. 23,lO:RMbo or~· 7allo operaııodan nakl.,. opera temaili. 23: 

Akıaın kon•eri. 23,30: Haberler. 23,50: Xon· 
..ria devam1. 24.SO: Schrammel auailU.li. 

1 O Teşrinisani Cumartesi 
545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m., 

18 Müaahebe, 18,35 Hurma bahçeıi.D.d-. na• 
kil, 19,15 MüıaU.be, 19,45 Plak, 20,40 Tb.e 
journeyı .. d iaimli \'adyo ti7atroıu, haberler, 
22,35 Friedl'in idareıinde opera orkestra•L 

S23 Kbs. BUKREŞ 364 m.: 

13-15 Cüadüs pli.k aqri.1ab, 18 Haberler, 

19,lS Ork•ıtranın devamı, 20 Uai•erıite, 
20,20 Yeni pli.klar, 20,45 Konferaaı, 21 FraAS 
Leharm Carniç operet tem•ili, haberler.' 

223 Kbz. VARŞOVA ı345 m.: 

1~15 Hafif ••aik:iıi, 18.SO IC.oaf.-..na. 

Bari raılyoaıı spikeri Sandra 
Bellucci 

postasına nakledilmiş, kuvvetli 
Berlin kısa dalgalı postasının ce • 
nubi Amerikaya müteveccih reflek 
törlü antenile yaymıf olduğu net
riyat Buenos - Airesten alnlmıt ve 

Turino raılyo mukile post.ası ııe 
bir anten kulesi 

~ın mikdarı 18 küsur milyondur. 
!lir evde vasati olarak dört kitinin 
tt.dyo dinlediği kabul edilirse tak
lihen 72 milyon kitinin konser din· 
~iği bir hakikattır. Bu konserler 
dinlenecek olsa reklamı yapılan 
~üessese için bundan ca.n.:ı bir rek 
~ tasavvur edilemez. B.mdan do 
~Yı dinleyicilerin bu kadar çok o- l il~?~ 
~ memleketlerde bir kaç sözden 
""llret olan reklam konserlerine 
~~dikleri binlerce liranın pek pa.

16.46 Danı muıikiıi, 17.ZS, T acanai dera, 
18 T•a•naiJi pıy-o muaiki•i. ıa.zs M...J:ııe.&if 
plAk. 19,15 Hafif orkeatra muaiki, rnııahtefif ba
b.i.ler, piyano re(akatile, 21,45 Haberler, 22 

"Sda musikisi, 22,45 Müıahab .. daaı m\l•ik.İ•İ 1 
24 Miiaababe, 24,05 Danı maaikiıi. 

19,15 Piy .. o koDs•ri. müaaha.btı. 20 Pi7aao r ... 
fakatil• keıın•a koQ•eı-i, 20,20 Mü•alıabe. 21 
Hafif musiki orkeıtra ile, 21,45 Müsab..a.be, 
ll Senfonik kona.r, 23 Konıerli reklimlar, 
23,15 Dpıı maıikiıi, müaahabe, 24 Danı mu· 
aikiai. 

\ 

ser-ek kongrede bulunanlar ve ge
rek •ımnmi mahallere konulan bü
yük hoparlörlerle herkese dinleti!. 

~ı olmadığı a.tikardır. 

Avrupa radyolarmda da muh
~if_ tekillerde reklamlar yapılır. 
"'lllılarm en r.azipleri Fransız ra.d
hılaruıdakileridir. "Pui• postası,, 
~yosunda ilan edilen mikrofon 
'ııonslarmı dinlemek hakikaten bir 
~vktir. Reklfımlar yapılırken ııü· 
~1 bir musiki de dinletilir. Şöyle 
~ reklamlar için tahsis edilen net
fi)lı.t esnasında halk taraimdan en 
'-nnuru, fantazi musiki parçalan
tlttı hatlarından birer parça tattırı-
1'1'k ilerisi beklenirken orkeM:ra 
~Ya solo alet durarak bir reklam 
~~Pdır ve bunu diğer bir parça ta
ııı:ıp eder. Son bir kaç haftadan be
ti V &rf<>Va radyosunda da bu nevi 
~fımlara başlanmıqır. 

lstanbul radyosunda da bugün
~e reklam nefriyatma fazla bir 
~ aynldığı radyo dinliyen!erce 
~iimdur. stanbul radyosunun M>n 
Iİinlerde orijinal bir reklam ınte
llıi kabul etmittir. EVTelce ıltanbul 
'-dyosunda fazla r«dim yaptınl
llıaınumm muhtelif sebepleri var-
lfıı.. 
Doğrusunu söylemek li.zmı gel" ·

'- evvelce latanbul rad~mıun mik 
tQfon reklam tarifesi tüccara biraz 
~ı geliyordu. Fakat son zamıuı. 
"1'da lıtanbnl radyosu reklim üc
~erinde hayli temili.t ya.pmıftır. 

\
Bir müddetten beri de radyo tir
~ti spor ve radyo mecmuası olan 

Olimpiyat mecmuasile hususi bir 
~ife ile Oli.mpiyat'a ilin veren 
tliecarıarm reklfımlarmı ayni za· 
lııaııda ıtanbul radyo vuıtuilcı. de 
~retmeği kabul etmİftİr. 

Her ne suretle olursa ol.un mik
l'l:ıfon va11tasile -.redilen reklam· 
~ pek büyük faydalan vardır. 
~nkü en iyi bir konserin dinlen
di&; bir sırada tavıiye olunacak 
~~ teye ihtiyat olduğu takdirde 
•.n bt,. lf"~;'" h1 .-a' ' 

P ~ ""~" t•"• ulleri de rad-
Yo ı ı.erkezlı-rinJen reklam yaptır
lnamaktadırlar. Mesela Çekoslovak 
ta radyolarında mikTofon reklam· 
"ltına müsaade edilmemektedir. 
Fakat hu rek lamların l ıymet i ni tak 
b~ı eden Çek fabrıkaları lıuna da 
lr Çare bularak kendilerine ait 

!'eklamiar1 heo1 hudut ..lduklan 

.. 

Torino soikeri Granada 
ltalyan radyolarında üç, bazen 

Cie dört program neşredilir. Birin
cisi Roma ve Napoli ve Bari Dlet'

kezlerinde itidilir. ikinci ayn prog 
ram da timali ltalyadaki merkez
lerin biribrinden müştereken nak
lederek neşrettikleridir ki Mili.no, 
T orino, Floransa, T riyeste ve Ce
nova merkezlerinde ayni program 
dinlenir. Üçüncüsü Palermo, dör • 
düııcüsü de Bolzano iıtasyonların 
da ıapılan müstakil netriyatbr. 
Bolzano uzaklardan duyulamamak 
ta iken Palenno üç kilovatlık zaif 
bir posta olduğu halde deniz üze 
rinden gelen bu neşriyat &ayet iyi 
i.fidilebilir. 

Bu merkezlerin en iyi itidilen 
leri Roma, Mili.Do, Floransa ve 
Baridir. Bari merkezi timali Afri
ka ile Yunanistandan çok iyi eu -
yulduğu bir siyasi propaganda poa 
tası olarak kullanılmakta ve gü -
nün muhtelif saatlerinde müstakil 
çalıfbrılarak arapça, nımca ve ar· 
ıııavutça programlar neşredilip o 
memleketlerin dinleyicilerini cez -
betmek gayesinde bulunnluyor. Şi 
mali ltalyan postalan da havadis 
ve 9eyyah celbi netriyatlarmı Al
man ve Fransız dillerile de verir· 
ler. . 

Bütün bu merjı:ezler neıtriyat& 
~)arken allo diyecek yerde Eiar 
diye söze ~!arlar; mesela Roma 
radyosu f(>yle ıöyler: "EIAR,, radio 
Roma e Napoli ... ,, Eiar, "Ente ltal 
iana Auditione Radio fonic.e,, is • 
mini lafıyan ltalyan radyo tirke
tinin dört bat harfidir. Nasıl ki 
Avusturyada (Ravog) veya lngilte 
:rede (B.B.C.) olduğu gibi. 

Roma timdiki halde 50 kilovat 
anten kudretindedir. Pek yakında 
kudreti 120 kilovata çıkarılmıt o • 

. lacaktır. 

Polonya radyolan vasıta.sile neşret
tirmektedirler. 

lıtanbul radyosunda radyo tüc
carlarının çoğundan maada diğer 
ticarethanelerin anonslannın da 
bulunması mikTofon reklamlarının 
ehemmiyetini gösteriyor. 

Turgut MITHAT 

Kbz. PRA~ 470 m., 
ıs,20 Plak, 18,25 Müoababe, 18,35 plü_ 18,45 

Romaaılar, 19,10 Müıahabe. 19,20 Al .... nc::a 
aeıriyat, 19, 55 Almanca babHler, 20 Haber• 
ler, ıo.10 Pli..k, 20,30 Popül• auıiki, 21,15 
Müıah:ıbe, 21,30 Slav tarkd•n, 21,55 Müaab.a
be, 22 Radyo orkeıb'•ıa, 23,15 PJi.k, 23,30 Al· 
mao.ca haberler. 

Kb. LEIPZIG 382 m.ı 
18,25 Net'.!i. tarlı:ılar, 19 lktiaad.i 111 .. riyat 

19,35 Ka.rııık konıer, 20,35 Tibbi a .. riyat. 21 
Haberler, 21,10 Berlin'den aakil Göbbelı'in 
konferanaı •• diier ıözlü ...,;,at_ 23 Haber• 
ler, 23,20 Karıtık lı:oftaer. 

Khz. LOKSEMBURG ı304 m. 
Çekoılo•ak ak,amı: 21,35: Tapnni. 22: H~

berler. 22.20: Sakıofoo fan.tazileri. 22.:>Sı Mü· 
..Jaabe.. 22,40 Kuartet talu.mı. 23.15: Ka.ntık. 
orke•tra. 23,45: Gala kona.wl. 23.~ Daaı• 
plôklan. 

950 Khz. BRESLA V 316 m. 
17: Ne4eli mu•iki. Müaahabe. 18,SS: Sile•Y• 

beatelerinden f&rlıalar. 19,30 Aktüalite. 20: 
Eilelleeli lı:onaer. 21,30 Göbbelı tarafında• 
konfaraııı. 22,45; Beetbo•eo'iıı eıerlerindesa pİ• 
yaao aanatlan. 23: Haberler. 23,lOı. Dana ve 
b.ali.f muıiki. 

Khz. KÔNIGSBERG 291 m. 
17: Hafif ınuıiki. - Mubtelif. 19~; Şiirler, 

Koro, ıarkılar. müıahabe. 20,30: Viyolonael, 
konıeri. 21: Haberler. 3.1 ,0S: Duo lda.aik tar· 
kılar 21,30: Dr. Göbbelı'in konferaoınu aaldL 
23 :Haberler. 23,.30: Danı •e U.fif parçalar. 

592 Kbz. ViYANA 507-. 
181 Muıilı:i parçaları. 18.,20: Telmik aeıriyat. 

18,30: Radyo miaafirleri.ain konıeriui. 19ı 
Müsahabe. 20: Haberler. 20,20: Sebillerin .,Uf· 
telerinden muaiki. 22,25: Kolı:er radyo orkee• 
traaa. 23,30: Haberler. 23.50: Konaeria dn•· 
mı. 24,46• Pli.k. 

6· Teşriııisani Salı 
545 Kbs. BUDAPEŞTE 15150 m.ı 

18,35 Friedlia idareıiode ork•lra koaı..L 
19,50 Müaahahe, 20,30 Yeni Macar ıürleri. 
21

1
10 Macar tarkı:ları Çinaen.e orkeatr .. ı 're

f.katile, 22,20 Son ._aherl•, 22.,40 Buclapeıt• 
musiki b.ey'eti tarafından Mıur.art konıeri. 
23.10 Opera b-.alan. 24,ıo Plik. = Khz. BUKREŞ 364 m.ı 

13-15 Gündüs konseri, 18 Hafif m .. ild pli.k, 
19 haberler, 19,15 Pli..k, 20 Uaiverait .. 20,20 
Plak,, 20,45 Konf•an•, 21 Soliatlerin i4tirakil• 
orkestra konaeri, 22 lıtira.bat, 22,15 Ra.d.70 or• 
keatraıı, 23 Haberler. 

223 Kbz. VARŞOVA 1345 m~ 
16,45 Popüler tarlı. muailır.iai. 17,45 M'""a.aalla· 

be. 18 Piyano refakatile tarlnlar, 18,25 Kon· 
fer .. a., 18,35 Hafif muaiki pli.k, 19,15 Oda m'1• 
•İlır.iıi, 19,45 Edebiyat, 20 T apnni, 20,20 Ak· 
tüalite, 20,30 Piyano konıeri pli.k, 20,45 
Muhtelif, 20,50 Haberler, 21 Hafif 4arlnlar~ 
21,45 Haberler, 22 Senfonik h.alk mn.aikiıi, 
23 Koaaerli rekliıalar, 23,15 Danı maaikiai. 

Kbı:. PRAG 470 m.ı 
18,05 Pli.k, 18 Müıahabe, 18.50 Cik K ... 

ma.a konaeri, 19,10 Haberler, 19,20 Almenca 
•etri7at, 20,10 Şarkılar 20,50 lranlı f&İr Fir· 
daainin 100 ncü ölüm yıhnı teı'it, 21,10 Mu· 
•İkide ıür k.emea. ilıe, 21,30 Temıi.l, 23,15 Plik, 
23,30 lnıiliıce hah•rltır. 

Kb. LEIPZIG 382 ..., 
79 Pi7ano ile ev muaikiıi. 19,25 Müaaha .. 

be, 19,40 Bir yerde, bir t•Yı 20 Orkeıtra lc<nl'" 
ıeri, 21 Haberler, 21,10 Müaaha be, 21,50 Ce
nubi SJavya muailciai, 23 Haberler. 23,20 Danı 
m.uaikiıi, 

Khz. LOKSEMBURG ı304 "'· 
Belçika akıamı: 21 ,40: Akordeo•. 2.2: DÜ•· 

ya lıahrrleri . Z2,20: Taıan ni.. 22,35: Kırırııtık 
konseı-. 23.SO! Taganni. 2.1,25: Danı muailc.i. 

950 Khz. BRESLAV 316 m. 
17: Nrıeli konser. muhtelif. 19,lSı M.ax Re· 

1rer'ia eıerlerinden piyano, keman refalı:atile 
ıarlullll', muhtelif. 20: Hariçteki Almenlar için 
ıiirler. 21,10: Rad70 ork .. traa. 23: Haberler • 

Kısa dalgalı Roma ınürsilesi 

-·· 22,3!5' Gala ı.-Mri (!'i7- nfakatile) 
24,20: Da•a pli..klan . 

950 Khz. BRESLA V 3ı6 m. 
17: Hafif muıiki. müaa.habe. 19,20: P'"ıpıto 

(Scbnbert, Reır, BraluooJ. ZOı Amele oeıri· 
7ab. 21: Haberler. 21,35: Milli aetriyaL Z2: 
Dana muıik:iıi ..,.. tarlalar • 

Kb.. 1'.ÖNIGSBERG 291 m. 
17ı Hafif muaiki. Müaalıak. 20: N .. eli ora: 

•u•İlriıi. 20,35: Muhtelif. 21,05: Viyolon.ael 
koaaeri. 2,1.,.35 milli aeıriyat. 22: •E.,.(enmemit 
kadınlar" T.imli -.keç. 23: Habwl•. 24: Daae 
muaikiai -

592 Kbz. ViYANA 507 ın. 
18: Yeni A•aıturya mu•ilU•iadeu müreldrep •ir pofuri. 19,05: Muhtelif. 20.20: Vi1olonsel 

muslk.iıi. Aktüalite. 21,05: Ntıteli ıı:ı:etriyaL Z3 
Müaababe. 23,15: Aıkeri konıer. 23,30: Haber 
I•. 23,50: A•keı-i konaerin de•amıı 1: Çiaa• 
M orkeatruı (Peıte'dell 

8 Teşrinisani Perşembe 
545 Kbs. BUDAPEŞTE 550 .,_, 

18,35 D"&nı muaikiai, 19,30 Darı 20 Çill re
- orkeatraaı refakalile Macar tukıla.n, 21 
Muıaabe, 21.b.30 Matlıiaı kiliıeai.nden nakil, 
%2,20 Müaalııabe, Z2.35 Pli.k, 22,50 Haberler, 
23,40 p;,._ koaaari, 24,20 Bacbmaa aaloa 
kainteti. 

S23 Kbs. BUKREŞ 364 .._. 

13-15 Gü.ndüs plak aetriYat. 18 Hafif aa• 
atki, 19 Haberler, 19,15 Net'eli muailr:i •e po .. 
püriler, 20 UniYer•ite, 20,35 Bükreı operana.· 
4aa aaklen bir opera t.mıili. 

223 Kbz. V ARŞOV A ı34S -., 
18,45 Saloa orkeıtı..ı, 17,45 Den 18 Sda.iJ .. 

1.-in Maria Stuard ismi.deki piy .. J, 19 Mü· 
.-hah., 19,15 Schubwt'iıııı ....,ı.n.dell b'İo koa 
..,-i, miaahabe, 20 T aaaaai., 20,20 Aktüalite. 
20.,30 plak, M. Cbe••Jier'nin fal'kıl•nadua, 
20,45 Miiıalaa.be, 20,50 Spor, 21 Solo kemaa 
lr.onaeri, 21AS Haberler, 22 s-fonilıı: lr.011••1 
~45 Mü•ahabe. 23 Ko11aerli rekl&mLar, 23,45 
Jııliiıahabe., 24,05 Dan• maaikiai.. 

Kba. PRAG 470 m.ı 
17.SS Müo;k;ı; çocak pro,...a_ 18,40 Plak, 

lS,55 Alma.ne• n .. ri:r•t, 19,55 Haberler, 20,10 
Plil, 20,15 Ruaç.a dera, 20,30 MWıtelif, 22.,20 
Kuartet konseri, 23 Son haberler, 23,lS Her• 
maoo Scbratnmel muıiki•i. 

Kb. LEIPZIG 382 m.ı 

19,10 Alman halk ıarkıları, 19.40 Bando 
aualka. 20.SO Siyaai kıaa Uberler, 21 Ha
berler, 21,15 Hamburatan Milli aeıriyat, 22 
Ak.tam kooıeri. Z3 Haberler ve ıpor, 23,20 
Pi7an.o konseri, 24 Gec:e ınuaikiai. ' 

Kbz. L0KSEMBURG 1304 m. 
Alman akıamı: 20,35: Kar14ık konıer. 21,-

30: Müaababe. 21,40: Soliıt konaeri. 21: Ha· 
berler. 22.20: Şinema orıu. 22,35: Borıa. 22, 
40: Kan,ılc orkeıtra konaeri. 23,SO Taıaaııi. 
24,20 Dana muaikiıi. 

950 Kbz. BRESLA V 3ı6 m. 
17: Hafif musiki. Muh.telif. 20: TqAnni. 

21,10: "'Die Scha{.chur, iıimli skeç. 22,25: Gi
tara oda muaikiıi. 23: Hab~ı-ler. 23,25; Mub
telif, 23,2.5: Danı muıilciıi. 

Kbz. KÖNIGSBERG 291 m. 
17: Hafif musiki. Muhtelif. 21,40: li:ılk ,ar• 

kılan. ZZ,15: Dan• muıikiıi. 23: Hab~rlcr. z.&: 
Gece muaikiıi • 

592 Kbz. ViYANA 507 m. 
18.30: Vi.Jan.a ıarluları. 19: Eıki bat•elu'l 

Kbz. PRAG 470 a.ı 
1&,05 Franaız ..-rkılan, 18,25 Müsahahe, 

18.35 Pli..k, almanca netriy•t1 20,25 Pli.k, mü· 
bahe, plak, 23,40 Cazdan. 

Kb. LEIPZIG 382 -.. 
44Jo•3aBü9küükO,tu 

Kbz. LÜKSEMBURG ı304 m. 
F..-.n ak..-ıı 21,35: Alkordeon ~i. 

Floransa raJycwa 
22ı Hab..J_.. 22,20: !•ette Cailhert tarafm-

' dan Franır.& ...,.lır.ılan: 23: lktiaadi ae4riyaL 
tl.05: Kantdr. pl&k atuaikiai. 23,30: Citro-. 
Z3,4Sı HaSf ınd'liki. 24; T aaaanili ... riyat. 
24.JOı c.-od'·- "MIREILLE. oporumm 

mi,tir. 1 
Ayni neşriyat Bueons - 'Ayı-este

ki kısa dalgalı mürsile i!e Londra· 
ya müteveccih reflektörlü anteni
le Londraya irsal edilmittir. Avru
pa radyoları bu neşriyatı Londra
dan naklederek netretmitlerdir. 

Bu suretle Papa'nm sesi ltalya
dan Almanyaya, oradan Buenos • 
Airese ve tekrar Londraya gelmit
tir. Diğer Avrupa radyoları da Loq 
dradan en müsait işitilmesi hasebi. 
le neşriyatı buradan nakletmeği 
tercih etmitlerdir. 

•on iki la•ını. 1,30: Danı masikr.i. 
950 Kha. BRESLA V 3ı6 m. 
17: Hafif maıiki: 19: Aktüalite, 19,.20: Piya4 

DO refaka.tile keman lır.onaeri. M•btelif. 21,10: 
Sebiller n.•trİY•b. 23: Haberi•. 23,30: Kanıık 
aeco muaikisi (Teaannili) . 

Khz. KÖNIGSBERG 29ı n. 
17: Hafif muaikı. Muhttılif. 20,05: Neteli net 

l'İyat. 21: Kıae haberler. 21,15: SebiJler aeıri-
7ab. 23: Haberler. 23,30: Daa• muıik.lri . 

592 Khz. ViYANA 507 m. 
18,35: Hafif moıilci. 19,40: Halk tarlo1an. 

20,10: H•herler. 20,20: Aktüalite. 20,45: Y a7lı 
ıaasl&r ko•aeri (Bruckner). 21,30: Radyo ka.
bıareai, 23: Holı:er iclareaind• radyo orlr.eıtrast. 
23,30: Haberi•. 23,50: Kon...a dftamı. 24. 
45. Daaa ..... ilôai. 

60 lıilooatlık Mi lan radyo istasyonu 

Triyeste radyosu irsaliye 110• tası ııe anten kuicler" 
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BLAUPUNKT RADYO 
103,S • Modelleri f -----

\ Ba sene 6 yeni super. 

Fenn1 yDkMk evsafları, kudretleri •• 
dtlnyaca taıunmıt güzellikleri aayesinde 
bu ahh:eler bu seae radyo piya1111na 
hlldm olacaklardır. BDtlin yeni, imti
yazlı ıisteadir. Miqkilpe1~nt radyo 
meraklıluınm büt!ıı arıu!annı tat
min eder. 

N. ve S. Nihat Diplom • MDhendİI 

GALATA: Karaköy Palas = 
1 DEVLET DEMlR'!.'OLLARI lDAREsiJLAN~L-A_R_l -, 

{ Cıvata, Somun, Vidalar, Kopilya ve rondelaların kapa
lı zarfla münakasası 24-11-934 cumartesi gÜnÜ saat 15 de 
Ankara'da idare binasında yapılacaktır. Tafsilat Haydar
paşa ve Ankara veznelerinde ikişer liraya astılan şartname· 
lerdo yazılıdır. .(7123) 8158 

10-11-934 tarihinden itibaren para ve loymetli eşya nak· 
tiyatma tenzilat yapılmıştır. , 
t İdarenin mes'uliyeti altında yapılacak nakliyattan, beher 
on liralık kıymet ve küsuru İç in, sigorta, tahmil ve tahliye 
licretleri de dahil olduğu halde beş kuruş, 

ı Mürsilin veya adamının muhafazası ve mes'uliyeti altın 
';la yapılacak nakliyattan da beher on lira loymet için yarnn 
kuru, ücret alınır. 

Fazla tafsilat için istasiyonlara müracaat edilmelidir. 
J - (7260) 8165 

1934 

1 
I I :ı ı« tlcle S<3.:ı ı'« 1t 
Mevaddı iptidaiyede: Birincilik ve tazelik 
ÜS T A HZARA TINDA: NEFASET 

Fiyatta; Re abetsiz yürüyüş 

• 

Ancak 19 Hnelik aynı saha llzerinde devamlı ve mllteklmil bir çalııma sayeıiı:ıde ( Çapa
Marka ) Pirinç u:ıu fal:rilı:asınıa eldo ettiği muvaffakiyetin mahsulüdür. 

H lkı 11hbat 'fe menfaatini düşünerelr., müıtahzaratmı:ı en fenni vesaitle imaliııe çal.~a• 
( Çapa Marka ) fabrikası iştirak ettiği yerli ve bey elmilel sergilerde fevkallde altın madal
yderle takdir •re taltif edilmiı • • daima sıhhatini koruyan, zevkini bilen muhterem halkın 

rağbetine mazhar o!m~ ur. 

Tercih: Sizi aldatmıyacak en dogı-u hakikat işaretidir. 
Bu sahada yegane öz Türk sa n 'at e seri 

Çapa a ka Müstahzaratı 
Kutu •• torba Pirinç ıuılan 1 15 - SO ıramlık paket ve kutu Karabib~r 
Pire ve corbalık Mercimek ,, ,, ,, ,, ,, ,. Kırmızı biber 

., ., • Bezelye ., ., ., ,. ., ., T arçıa 
,, ,, Patateı ,. ,, ,. ,, ., ., Yenibahar 
,, ,. Yulaf ., ,, ., ,, ,. ,, Kimyoa 
,. ,, Arpa ,, ., ., ., ,, ,, Sahlep 
., ,, Faıalya ,. ,, ., .: ., ,, Zencefıl 
,, ,, Baklı ., ,, ,, ., ,, ,. Karaufil 
,, ., Nohut ., Kapıllltı beyu biber Şiıe 

TEP~BAŞI ŞEHiR 
TIY A TROSUNDA 
Bugün matine 14,30 da 

Saat 20 de 
r.ııft~uı !t1taıılft1 

MADAM $~hırTi~ i!frcH! 

KomcZ~~~~N il illlllfilllllll~! 
ve bir b&Ş>lımg'>· lı • '~ 1 il ,, 
Yazanlar Viktorycn ıı il ! 1'ı 
Sardu ve Emil Mora 1 'I ... I ı:! 
Terc~:r;~ Seniha il ,ij 11!1!1! ~· 

8263 
Eski Fransız Tiyatrosunda 

Bugün matine 14,30 da 
Bu akşam saat 20 de 

YARAŞA OPERET 
3 perde, Besteliyen Y ohann Strausı 
Tercüme eden: Ekrem Raşit . 

Fiyatlarda büyük tenzilat ---· Turan Bar 
Şehrimizin kibar ıilclcrinc mahs us 

TE- DANSAN 
(16) dan (21) e kadar 

BÜYÜK VARYETE 
Cuma ye Pazar Matine 

.._ ORKfSTRA TURAN omm 
,. ,, Mııtr ,, Tü:ı:lu'-Iu ,, 

Ve en nefis nişasta son sistem vesaitle ihzar ve imal edilir. 

l 112ve1111 kilo kutu sofra tuzları. Adres Beşiktaş -

---•ııcııı .. .-........... 
. 7 ikinci Teşrin saat 21 de 

Kılı cali, Çapa Marka Tele fon: 40337 ~ 8056 

- - . 
Istanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları . 'i 

Çorlu ve Muratlı kıtalarına bırlıkte Çorludaki komisyona l . 
11775 kilo yeşil mercimek a· müracaatları. (441) (6748) 
çık eksilbne gilnünde talip • • • 80

75 

cılanadığından pazarlığa kon Vize lat'atı ihtiyacı olan 
~uştur. Pazarlık gilnü 10-1 1• 45291 kilo kuru ot ve 96156 j 
934 cumartesi gÜnÜ saat kilo arpa ve 11027 kilo gaz ya-
15,30 da evsaf ve şeraiti ve ğı ve Pınar hisar kıt'atınm ih-
nümunesi eskisi gibidir. Ek· tiyacı olan 9222 kilo gaz yağı-
siltmeye geleceklerin teminat· nın 13-11-934 salı gÜnÜ saat 
larile birlikte belli gün ve saat 15 te yeniden açık münakasa
te Corludaki Komisyona mü- sı evsaf ve şerait eskisi gibidir. 
ra~atları. (557) (7363) Görmek isteyenler her gÜn öğ-

lzmir Mü;t~hkem Mevki leden evvel Komisyona işti-
krtaatnim doksan bin altıyüz rak için de belli gÜn ve saatte 

yirıe komisyona müracaatları 
beş kilo makarna ihtiyacı ka- ilan olunur. (490) (7006) 
palı satın alınacaktır. İhalesi , 094 
24 2. ci Teşrin 934 cumarte- ~-- ~ • • • . 
ı;İ günü saat 15 de yapılacak- Vize kıtaatmm senelik ih
hr. isteklilerin İzmir MüstiJı- tiyacı olan 2189 kilo şehriye 
kem Mevki Satmalma Komis- ve Pınarhisar kıtaatmm sene· 
yonuna müracaatları. (562) lik ihtiyacı olan 1231 kilo şeh-
(7364) riye ve 1380 kilo kuru üzüme 

• • • talip çıkmadığından yeniden 
Safranboludaki alayın ihti- münakasaya konmuştur. 1-

yacı olan 270 bin kilo rekom- hale günü 20-11-934 salı gü
poze Lavemarin kömürü mü· nü saat 15 dir. Talip
nakasasında talibi tarafından lerin belli gün ve saatte Vize. 
verilen iki kuruş beş santim de Satmalma Komisyonuna 
fiat Ko. ca gali gÖrüldüğünden müracaatları. (530) (7208) 

8120 

- -~-

---------ı. : stanbul kumandanlığı aa • 
trnalma komisvonu ilanları 

. Fırka Kıta'.tı ihtiyacı için 
96 ton kuru fasulye kapalı 
zarf usuliyle satın alınacak
tır. İhalesi 21 ikinci Teşrin 
934 Çarşamba saat 15 tedir. 
Talipler, şartname ve nümune 
yi görmek üzere her gÜn ve J 

ihale gilnü vaktinden biraz ev· 
vel teminat ve teklifnameieriy
le Fındıklıdaki komisyonda 
hazır bulıınmalan. (120) 

(70l5). 8111 
••• 

Çatalca müstahl{eııl mevki 
kumandanlığına bağlı lat'at 
ihtiyacı için 11,000 kilo çu
buk makarna pazarlıkla alı
nacaktır. ihalesi 3 ikinci Teş
rin 934 saat l 6 dadır. Taliple
rin şarbıamesini görmek üze
re her gÜn ve teminatlariyle 
vaktinde Fındıklıdaki komis
yonda hazır bulunmaları. 

(257) (7226) 8143 

• ••• 
· Gümüşsuyu Hastahanesi 

ihtiyacı için 1500 adet tavuk 
pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
5-1 1-934 pazartesi günü 

SARAY 
SINEMASINOA (Eski Glorya) 

MÜNiR NURETTiN 
Konseri 

Programda: Gui Hz. leriııe 

itlaafen beshlenen Milli Dn, ve 
Halk türküleri diğer glllel yeni 
eserlerle armonize edilmit nefiı 

· Ttırk musikiıi nümuoeleri 
mevcutlur, 

Fiyatlar: 75-100·125· lSO kurut 
Riletl ~r ş'mdiden satılmaktadır. 

• 
VAPURCULUK 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT ALICJ 

Liman Han, T.Ielon: 22925. 

Trabzon yolu 
TARI n puru 

4 Tcırinlsanl 

PAZAR 1rünü saat 20 de Galata 
nhbmmdan kalkacak. Gidiıte Zon
ıruldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireaoa, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte 

bunlara ili.vet:en Of, n Sürmeneye 
uğrayac:akbr. -Dr. A. KUTIEL 

Karaköy Topçular caddesi No. 3! 
8053 

Devlet Demiryollan lresinde gerek Matbaa imalatından 
toplanacak kırPıntı kağıtların ve gerek sair suretle teraküm e
decek hurda kağıt, defter vesai renin her ay kaldırılmak şartile 
bir senelik satışı müzayedeye konmuştur. 

pazarlığa dökülmüştür. Ta-
liplerin 7-11-934 çarşamba gü 
nü Alay Satınalma Ko. müra• 

•• 
28-10-934 pazar gilnü saat 

l 5 de kapalı zarfla ihaleleri 
yapılacağı ilan edilen 145200 
kilo elaneğin ihalesi görü
len lüzum üZerine 8 İkinci teş
rin 934 perşembe gilnü saat 
15 de yapılacağı ilan olunur. 

saat 15 tedir. Taliplerin şart-
nameyi görmek üzere her gÜn l&lıaı>bul a.aliye mahkemeleri bınn. 

ci yenileme biin»undan: 
, Müzayede 17-11-934 tarihine müsadif cumartesi ~u 
ıaat 10 da Haydarpaşa mağazasında icra lalınacaktır. Talip 
olanların 50 lira teminat para larıru hamilen mezkiir mağaza 
müdürlüğüne müracaatlan. (7360) 

caatları. (560) (7366) 

••• 
- 5-1 l -934 pazartesi günü 
saat 14 de 300,000 kilo kuru 

İdaremiz için pazarlıkla &atm alıancak olan Gazi ve İs- ot pa:-;-rhkla 225,000 kilo Lin 
met Paşa Hz. nin fotoğrafileri ile yalnız Gazi Hz. nin büıtü, yit maden kömürü kapalı zarf. 
kadranlı baskül, elektrik, hırdavat, cıvata, zeytin yağı, beyaz Ja satın almacakbr. Taliplerin 
karton, boya, kapı kolu, gibi (125) kalem muhtelif eşya- Edremit Satınalma Komisyo
dan Gazi ve lamel Pı. Hazreti erinin fotoğraflanla büst ve kad nuna müracaatları. (559) 
ranlı baskülün pazarlığı 4-11-934 tarihine müsadif pazar gü. (7367) 
nü diğer kalem malzemenin ise 7 -11-934 çarşamba günü • • • 
saat 11,30 da pazarlığı yapılacaktır. İsteyenlerin mezkUr Beş yüz elli bin kilo un ka • 
ıaatte mağazaya müracaatla tahriren teklifte bulunmaları palı zarf usuliyle ihalesi 6 Tet 
ve mağaza dabilind easdı liste do (X) işaretli malzeme için ri~isani 934 salı günü saat on 
nümune getirilmesi ve mımunesiz tekliflerin kabul edilmiye- dörtte yapılacaktır. Şartname 
-:eği ilan olunur. (7361) sini görmek üzere lıer gün ve 

·---~--~-- -
1 ihale günündeki vakti muay • ·--=-:. - -.,..., -1"!". · Oülrnt - ----;;-- • · , t tek ~ - -t'" ~- ..-._....,,,.... - ~, • v~ -~-........ ,. ....... '" ....... uma ve 1 lST A.NBUL 8ELEDIYES1 lLA.NL.«..RI • lif ınektuplnrmı makbuz mu • 

· - k b ,..: kabilinde Ankara Levazım A-
lstanbul Ziraat Ba.ıkasm dan maas alma ta ulunar. r::a- . li - - t alma k -

d ı · l · ;k · · alt hk kla mır gı ~ m orrusyonu 
halli idareler le~~t, ubül~~. ye timbaerlın ı ın~ı d ı ayı Tyo . . • riyasetine vermeleri 
ma ilmübaberlerının ka une ş anacagm an eşrmı- (4J2) (6712) 8072 

sar..i 934 tarihinden itibaren alakadarların resmi senet, maq • • • 
cüzdanı, tatbik mühürü ve nü fus hüviyet cüzi:lanlan ve dol- Çorlu Garnizonundaki lat'al 
durutturacakları fotoğraflı il mühaber ile sicil. kalemine gele- ihtiyacı için 4448 kilo Lahana. 
rek yoklamalarııu yaptırmala n. (7330) 4448 kilo pırasa ve ayrıca ~ı1u-

-~ - ~ 8221 ratlıdaki kıt'at ihtiyacı için 
--------------------....,..- 536 kilo lahana ve 536 kilo pı-
Selİmİyede Askeri Sabnalma rasa açık münakasa ile satına-

lınacaktır. ihale gilnü 5. Ikin-
KomİsyODUDdBD ci Teşrin· 934 Pazartesi gilnü 

saat 15 te dir. Muratlı ve Çor
luya ait sebzeler ayrı ayrı mü
teahhitlere veya her ikisi de 
bir müteahhide ihale edilebilir. 
Evsaf ve şeraitini görmek İste
yenlerin her gün ve münaka
saya iştirak edeceklerin belli 
gün ve saatte teminatlariyle 

1 - Selimiyedeki lataat hayvanın ihtiyacı için 330,000 
kilo Kuru Ot kapalı zarf usu ile 24-11-934 cumartesi gunu 
saat 14 de ihalesi yapılacağın dan taliplerin ~eminatlarile bir
likte ve teklif mektuplarım al arak Selimiyedeki Askeri Satın 
alma Komisyonuna müracaat eylemeleri. 

2- Arzu edenler sartna meyi Komisyonda görebilirler. 
(7332) 

(538) (7273) 
8177 

. .. .. -

Kapalı bürüm yolile eksilt
meye konan 500 ile 1500 a
det dağ top koş\imu katırları
na verici çıkmadığından l<e
si~meai 7 -1 1 -934 çarşamba 
günü saat 11 dedir. isteklile
rin şartnamesini görmek için 
her gün ve kesişmesine giri
şeceklerin f>elli saatte Ankara 
M. M. V ekileti Satmalma Ko
misyonuna Baş Umıaları. 
(553) .(7304) 

8178 

••• 
İzmit için (21400) Danca 

için (13200) Tuzla için 
( 4400) ki cem'an (39000) 
icilo patatesin açık münakaGa· 
sı 26 İkinci Teşrin 934 pazar· 
lesi günü saat 10 dadır. Mu
vakkat teminatı (280) lira
dır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gÜn Eski
şehirde Kolordu ve lzmitte F. 
L V. larma ve eksiltmeğe gele
ceklerin de tayin edilen gün 
ve saatte F°irka Satmalma Ko· . 
mısyonuna 

(543) ., 
müracaatları. 

\7313) 
8187 

F mdıklıda satınalma komis- 4 k&nunuevvel 933 tarihinden ev • 
yonuna müracaatları ve 1- .,.,ı. ikaıne olunup lotanbul asliye bi -
haleye iştirak edeceklerin mu· rinci ticaret mabkeme&.inde derdeati 
vakkat teminatlariyle birlikte rüyet ve Türkiye lı Bankası ile Hatap 

vaktinde hazır bulunmaları. kapılı zade Mehmet Kadri ve bmail 
Hacı Ga.fur efendiler ar;uında ınü.t .. 

(259) (7343) kevvin dava doaya11run yenilenmcai 

Iat.nbul uliye mahlumeleri birin. 
ci yenileme bürosundan: 

4 kanunuevvel 933 tArihinden -
ye) ikame olunup latanhul a.aliye ... 
.kinci ticaret ...ı.ı.-ı-u..ıe derdeati 
rüyet Ye Türkiye Iı Banka.aı ile utan. 
bul -.ba .Warı Türk anonim tirke
ti arumda mütekevviıı daYa d..., .... 
amm yenilenmeai için Yerilen beyan
name Ye gönderilen cfa.yetiyenin Iatan
bul memba aula.n Türk •nonim fir
ketinin &ametır&hmm meçhul olduiu 

beyanile mübqiri tarafından bil& teö. 
liğ iade ed~ .,.., Wr ay müddotle 

ila..-ı tebligat ifuma w-e 4-12-934 ta· 

rihlı>e mü0 dif M.lı ırünü aaat IS te ye-

nileme muameleaine baflannwun• kar 

rar Yerilnıöf oldui"'.ından mezkUr ırün.. 

de yeni pmt•h•nede iki.in birinci y .. 

nileme büroauna gelmediği takdirde 
2367 DUIDIU'la1ı kanım ahkamma t-· 
fik.an yenilemenin gıyabında yapıla • 

caiı ilan olwwr. (4186) 

l•ı-hul altıncı icra memuriuiunclan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz Ye paraya 

iç.in Yerilen beyanname ve gönderil
davetiyeniıı lame.il hacı Gafur efen • 
dinin ikametgilımm meçhul olduiu 
beyanile müba§İri tarafıdan bil& teb
lii iade edilmiı ve yirmi cün müddet 

le ili.nen tebliırıt! i.faama ve 4-12-934 

tarl!Cı. -ıud.if aalı cünü aaat ıs te 

y""ileme muame&e.ıne bql&lllllllll&ID& 
karar veri.lmif oldu.ğımdan mezkiir 

siinde yeni posta.hanede kain b.irinc.i 
yeııileme biiroama gelmediği takdir· 

de 2367 numaralı kanun ahki.mm& 
tevfikan yenilemenin 11"7abmda yapı· 

lacaiı ilan olunur. < 4294) 

latanbul a.aliye mahknnele,.;. bi • 
rinci yenileme bürosundan: 

4 k&nwıuevvel 934 tari.hindea eY• 
ve) ikaıne olunup htanbul asliye bi· 

rinci ticaret mahkemesinde derdeati 
rüyet ve Türkiye it Bankası ile Rifat 
Abdullah, Abdullah Kadri, Ahmet 

Ziya Beyler araaında mütekevvin da. 
Ya dO&J'UIDlll yenilenmesi için Yeri • 
len beyanname ve ırönderilen daveti 

yenin Rifat Abdullah, Abdullah Kad 
ri efendilerin ikanıetg&hmın meçhul 
olduğu beyanile mübaşiri tarafından 

çenilmesi mukarrer bir adet kuyruklu bil& tebliğ iade edilmi~ ve yirmi gün 
piyano, laınape tıdmnı ,htılı, büfe, perde müddetle ili.nen tebligat ifasına ve 

veaair ev eıyaa 7 .. 11 .. 934 tarihme mij.. 4-12.934 tarihine müsadif salı gÜ.nÜ 

sadif çarpmba günü saat 10 da Beyoğ. , •&at 15 te yenileme muamelesine baı
lunda, Polonya sokağında SUZAN a· lanmuma karar verilmiş olduğund n 

partanarunda iki numaralı dairede ik.in- mezkur ıründe Yeni Postahanedc ka· 
ci açık art.mna ıu.rctile satılacağıudan in birinci yenileme büroııuna ge lmedi 

talip olanların mezkur gün ve saatte ği takdirde 2367 numaralı kanun abo 
mahallinde hazır ln:luaacak memura mü- kamına tevfikan yen.lemenin gıya 
racaatlan ilim ;ılunur. (4306) bmda yapılacağı il.in olunur. (4293J 
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,------------------~~~~-----~~.------------~----~E...ı;;3lllmli.;;;.~--_;;;~, bir tıraş bıçağı iıe yuz deıa tıraf 
olduğuna ındedanfer çoktur asa HASA 

TIRAŞ BIÇAGI 
ViTAMİN 
KALORİ 
BIDA 
KUVVET 
KUDRET 
KAN 
HAYAT 
S~~HAT 

Çavdar özU 
Nişasta tızU 

Arpa ez ı 

1 

Şimdiye kadar icat olunan bntnn tıraı bıçakları 
arasında en mnkemmel ve ea fevkalldo oldu;:.u 
tahakkuk etm' ştir: Piyasada mevcut tıra;ı bı
çaklarım ıışırtmııhr. Hasan tıraı bıçağının 
1-2-3-4 numaralı gay~t keskin ve has!H tarafları 
vardır ki her bir- tarafı1e 18.akal on defa tıraş 
olmak kabildir. Bu hesapla bet kuru,luk bir 
adet Hasaa tıraş bıçağı ile kırk defa va ıslak 
bardak ile bilendikte yliz defa tıraı yapı'mık 
mlimknndiir ki dünyanın hiç bir bıçağında bu 
meziyet yoktur. Ha1an bıçağı iıtediğiniz halde 
batka marka verirlerse aldanmayırı.ı. 1aklitle
rinden sakınınız. Fiatı 1 adedi 5 kuruıtur. 11) 

Yulaf özU 
Pirinç özU 
Patates özU 
irmik özU 
Turlu özo 
Mercipıek özu 
Beyaz Mısır özU 

Çocuklannıza yediriniz. İstediklerini ve aevdiklerini bıktırmıyarak deği~tire deği§tİre yediriniz. Vitamini 
:ve kalorisi çok olan bu mükemmel özlü unlarla yavrulannız ne~eli sıhhatli, tombul, kanlı canlı olurlar. 
Çabuk büyürler, çabuk di§ çıkanrlar, kemikleri kuvv~tlenir, ishal olmazlar. HASAN OZLU UNLAR1LE 
YAPILAN MAHALLEBl ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve yemekleriıı lezzetine payan olmaz. 
Hasan ecra deposu. Taklitlerinden sakınınız. HASAN mftrk•sına dikkat . 

adedi 45 kuruştur. Ha1an ecza deposu: 
İıtanbul - Beyoğlu. 

.. 
ıs,,.Is~?bul E; ... aat B:.ı:,~ası s~~~~ Kom~on~~~~~--

No. su -· - No. su bammen kıymet 
1 s.~?;~J.P !!!~~~~!!P.~~!.'!!. 

arzu edenler Çar~ba ila Pazartesi günleri saat 10 ila 12 ara
sınila, Galata, Kürekçiler 18 numarada Mehmet Vasfi Mües
sesesine sahip bulundukları burgularm evsafını hamil şifahen 
müracaatları. 8067 

Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebiınize 108 lira ücretle bir Tarih Muallimi a· 

lırı.acaktır. İsteklilerden hiç bir yerde vazifedar olnuyanlar 
diğerlerine tercih edilecektir. 

2 - isteklilerin Üniversite tarih şubesi mezunlarından 
\'eya Maarifçe müseccel lise tarih muallimlerinden bulun
tllası ve mütekait zabitler için de Üniversitede bil'imtihan eh
liyetname almış olması şarttır. 

3 - Taliplerin sıhhat raporu, hüsnühal kağıdı, nufus 
tezkeresi, ehliyetnamelerinin tasdikli suretleri ile fotoğraflı 
fiş veya kısaca hal tercemeleri ve hizmeti askeriyesini ifa et· 
tiğiııe dair vesaik ve mektepten verilecek taahhüt senedi su
reti ile birlikte 10-2 Teşrin • 934 akşamına kadar istida ile 

ı lieybeliadadaki Mektep Müdürlüğüne müracaatları. (7224) 
8129 

sipin Kenan 
soğuk algınlığından, nezleden ı{rip~eAn, 

ve diş ağrıl~rında? koruyacak en 1y1 ılaç 
budur. lsmıne dıkkat buyurulması- ' 

' 1641 Boğaziçi ,,ı. OrtaköY, ikinci orta sokak Arsa metresi 53,40 12 :Tamamı - 42 T. L. 
1641/1 .. .. .. .. 53,40 12 .. 42 r1 

1642 ,, Divanyolu tramvay Maa kuyu kagir dükkan üs- 86 265,50/600 1127 ,, 

1643 Bostancı 

2119 Usküdar 

2768 

2795 Bostancı 

2900 

2901 Kumliapı 

2947 Boğaziçi 

Bostancı' 

Y enimahallo · 

ıtancı 

T ~vaşi Süleyman 
aga 
Kuzguttcuk 

caddesi tü iki oda ve sofa 
Çatalçeşme Arsa metresi 265 

Fıstıklı bayır 

r Fıshldı Bayır Y. 
Fıçıcı eski 
C.talçeşme 

.. 
l\cem dağı eski 
Küçük deniz yeni 
Tahtalı bostan 

" " 
32,50 

tt " 
69 

" " 
242 

.. .. 207 

" " 
82 

Mae oda bostan 
· metresi 3382,50 

16Mü. 
8harita 

26 yeni 16 
eski 
55eski 
16 
34harita 
16 
12 harita 

123 eski 

:Tamamı 

1/3 

,Tamamı .. 
.. 

1/4 

1-2 3404/12480 

186 
" 

14 
" 

82 ,,. 
222 .. 
186 

" 

42 
" 

1392 " 
Yukarda mevki ve evsafı yazılı gayrımenkullerin mülkiyetleri Bankamız kapısında asılı şartnamedeki şartlar dairesinde; 

açık arttırma suretile satışa çıkanlmışbr. 
İhaleleri 21-11-934 Çarşamba gilnü saat on dörttedir. Satışlar naklen veya gayrımubadil bonosiladır. Alıcıların eski 

Kredi Liyone Bankası binasında satış komisyon una müracaatları. 

a 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan; , 
Sıra 
No. su 

Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye gönı mu· 

No. ha_....,,. kıymet 
7168 r----------------------11111 1581 Yeşilköy Köyiçi Rum kilisesi Ahşap hane ve bahçe 

1541 Kadıköy Osmanagr 1 Söğütlü çeşme Arsa metresi 138 · Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

75/720 4-6 67 T. L 
Tamamı 306 1304 .. 

1

1615 Boğaziçi Yenimahalle Pazarbaşı ve fıçıcı Ahşap dükkan ve bir oda 

1
1616 Çenge~köy Çengelköy Kuyu Arsa metresi 47 

• 
Banka Kome"çiyale ltalyana 

180/720 E.124-I Y.39 125 ,, 
112/1344 6 16 " 

ı 1618 Boğaziçi Yenimahalle Mekteı ,, ,, 79,50 Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret). 
Tamamı 22 94 " . 

1/8 17 75 " 
Travellers (Seyyahin çekleri) satar 

Liret, Frank, lngiliz lirası veya Dolan Frank olarak satılan 
hu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
şır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, şehirde otel· 
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek
leri hakiki sahibinden ha,ka kimsenin kullanamayacağı bir 

•eki ide tertip ve ihtas edilmi,tir. (5999) 8047 
ııııı.ı, ......... ._ ................... 111111 .. aıa•---

~-- 45 Beygirlik yan son sistem mükemmel pek az kullanılmış ---

Kelepir bir Dizel motörü 
ve değirmen alib 1ablıkbr. Galatada Pertembe pazarında 

Ticaret Hanı kapuıuada 
/ 8247 

EVKAF MUDIRlYETl iLANLARI 1 
Müddeti icari 

l - Şişli, Meşrutiyet, Ebe kız sokak 
26-28 No. lı V alde apartımanmm 
7 No. b Dairesi 

936 Mayıs nihayeti 

2: - Galata, Yeni Cami, Kuyumcu so
kak 24 No. lı Dükk8.n 

3 - Çarşı Y ağlıkcılarda 97-129 No.h 
dükkan 

935 ti " 

" " " 
4 - Çarşı Hacı Memiı sokak . 11 -9 

No. lı dükki.n 
.. " .. 

' Yukarda yazılı emlak hizalarında gösterilen müdaetlerle 
kiraya verileceğinden müzayedeye konmuştur. Talip olmak 
İsteyenler 10-11-934 cumartesi günü aaat on beşe kadar Ev

, kaf Müdüriyetinde Vakıf Akarlar kalemine müracaatları. 
(7219) 

, latanbul dördiincii icra nwmuırlu • 
tıu.dan: 

leartaıda mukaddema E.....U kili
~i karıısındaı.i hanede sakin iken el
l>e">n ikametgahları meçhul Aqa.k Di
tadoryan ile Şarohi Bin ti Mikaile: 
ı,· Murat oğlundan 16 ına.rt 336 tari

tnde borç aldığmırz bin liraya karşı 
Ç:faen ferağ eylediğiniz Kartalda Sulh 

tınesi mevkiindek.i on beş dönümlük 
~"1-layi Murat oğlundan temellük eden 
)"'l Bey borcun vcrilmemıeainden do-
8:Vı mezkur gayri menkullerin para• 

l' a çenilmeai talep ed ilmeA iizeııine 
~4 tı.şrinisıa.ni 934 t"1'ihlne mWa.dif 

OSMANLI BANKASI 
% 3 faizli, 1911 tarihli Mıaı:r Credit 

Foncier tahvillerinin, 1-12-934 tarihiıı· 
de icra edilecek itfa keıidesi üzerine ba
şa ba, tediyesi tehlikesine karp Osman
h Bankası Galata Merkezi ile Y enicami 
ve Beyoğlu ıubeleri tarafından pek mÜ· 
sait ııeraitl~ sigorta edileceği mezkiir 
tahvı1irl lıeınillerinin malil.ınu olınalı: 

ü:mo ilan olunur. 

cumartesi giinü bilmüıı:ayede aablacı<• 
ğı teblıiğ makamına kaim olmak üze• 
re ili.ıı olunur, .( 4287). 

1619 Boyacıköy Boyacıköy Çeşme Ahşap hane 
1620 İstanbul Şeh Mehmet Balıkpazarı cadde- Kagir bir fırın ve müştemı 

1622 
' 1982 
1

2068 
2079 

Balıkpazarı Geylani si ve Helvacı latı ve beş mağaza 
Y eruköy Y eniköy Birinci Ahşap iki hane 
Çengelköy Çengelköy Kilise Arsa metresi 47 
Kuzguncuk Kuzguncuk: Bostan ,, ,, 
İstanbul Daya hatun Mahmutpa.şa Kalcılar han üçüncü 

1/48 28-2-4 1870 .. 

1/ 2 
Tamamı 

" ,, 

20-22-24 
24 
27 

7Mü. 
30 

548 
96 

118 
600 

" 1 .. 
" 
" Mahmutpaşa kat kagir odalar 

Yukarıda mevki ve evsafı yazın gayrimenkullerin mülkiyetleri bankamız kapısına asılı şartnamedeki şartlar dairesinde 
açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 15-11-934 perşembe gijnü saat 14 tedir.Ahcılarm Galatada eski Kredi 
Liyone Bankasında Satış Komisyonuna müracaatları. (7081) 

• 
lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 

Sıra 
No. su 

Semti 

1604/1 Bostancı 
1600/2 tt 

1604/3 " 
1604/4 " 
1604/5 
1990 
1607 
1608 
1608/l 
1605 
1609 
2072 
2210 

• , -; ' 1 

Eyüp - · 
Bakırköy 
Büyükdere 

" Yeniköy 
Beyoğlu 
Kasonpaşa 

tt 

Mahallesi 

tSostancı .. 
" .. .. 

Cebecibaşı 
Sakız ağacı 
Büyükdere 

" Güzelce Alipaşa 
Kurtuluş 

Sokağı 

Çatalçeşme 

.. .. 
" Savaklar 

Frenk kilisesi 
Mercan .. 
Bağlar mevkV 
Maslak 
Dereboyu 
Ufak köprü 

Cin si 

Arsa metresi 115 
.. " 115 
.. " 210 
" .. 118 
.. .. 112 

Odası olan bostan 
Ahşap hane 
Arazi metresi 5512 

,, ,, 27560 
Tarla metresi 6375 
Ahşap hane ve dükkan 
Kagir dükkan ve oda 
Bostan metresi 588 

• 

Hissesi Emlak Hisseye göre mu

No. 
Tamamı 11-15 Mü. 4 H. 

,, 11-15 Mü.19 H. 
,, 11-15 Mü.32 H. 
,, 11-15 Mü.35 H. 
,, 11-15Mü.36 H. 
" 21 
.. 48 
" 2 
" 2 
,, 105 eski 
,, E. 32 Y. 7-! 
.. 13 
.. 26-28-30 

• 

hammen kıymd 

116 T.L 
116 tt 

210 " 
118 " 
112 .. 

3000 " 
3200 " 
2308 .. 
2756 .. 

su " 
634 " 
120 " 
298 " 

Gazi Hasanpaşa 
Eyyühüm Ahmet 
efendi 

Yukarıda evsafları yazılı gayrımenkullerin mülkiyetleri Bankamız kapısında ası:lı şartnamedeki §artlar dairesinde açık 
arttırma suretile ·satışa çıkanlmıştır. ihaleleri 10-11-934 cumartesi gilnü saat on dörttedir. Alıcdarın Galata eski Kredi 
Liyone Bankasında müteşekki 1 sabş komisyonuna müracaatlan. (6913) 

Tokat Vilayetinden: 
Niksar - Reıadiye yolunun 14 + 000 İnci kilometresinde 

·yapılacak 15605 lira 75 kuruş keşif bedelli 36.00 metrelik 
Fadh köprüsü İnşaatı 20-10-934 tarihinden itibaren pazarlık 
suretile ihalesi icra edilmek üzere bir ay müddetle eksiltme
si uzatılmıştır. İsteklilerin fenni ehliyet vesikalarile birlikte 
yazılan müddet zarfında Vilayet Daimi Encümenine müra
caatları ilan olunur. _(7287),_ ~.ıı.;,ır g2a7 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Mevkii Cinsi Hisse miktarı Muhammen kıy· 

meli ı 

Pendikte Pavli Tuğla ve ke- 125/80 hissesi 3840 liradır 1 
iskelesi remil fabrikası · 
Vergi borcundan dolayı 3-11-934 tarihinde müzayede

si ilan edilen yukarda cins ve hisse miktarı gösterilen emla
kin ihalesi 3-12-934 tarihine talik edildiğinden taliplerin ta
rihi mezkUrda İdare Heyetine müracaatlan. _(7338) 
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PHlLlPS 336 AN ko-
r caman dünyayı küçücük ça· 
tmızm altına sığdırmağa mu· 
vaffak olan büyük bir san'at 
harikasıdır. PHlLlPS 336 
AN ile kulağınızı dünyanın 
sesine verebilirsiniz. 

(PHlLlPS 336 AN) 15 • 95, 200 • 250, 800 • 2000 
metre arasındaki bütün dalgaları pürüzsüz bir şekilde zapt· 
eden emsalsiz bir makinedir PHlLlPS dünyanın en çok 
kullarulan radyo makinasıdır. 

( 105 illi 250 voltluk mütenavip cereymı.la ıa ve gramofonlu Pidı: • Up ve ikinci 
bo_eaı:lör ~ hueusi prize tatbiki kabildir.) 

PHlll 
• 

Halı Alacak mısınız? 
Zntlnlzl okşıyacalı: en iyi halılan ancak 

ÇOLAK ZADE HALI L TD 
Şirketi mamullb 

HALILARINDA 
bıılacaksınız . 

ISPARTA ve HER CİNS 
l.tediiiıaiI 61çüler, ıarif renkler, mllateına d(ı~nler 

S A G L A M ve U C U Z 
Satıı yeri ve deposu: 
Mahmutpaşa, Tarakçılar Biraderler Hın. No 55 Tel. 24182 

• 
8060 

1- 1 

~· 

( 

M.lJA I' ~~!.!.l-lA.NE 
NAKLi 

E. APOSTOLIDI diş muayeneha
nesi Cumhuriyet (Eski Taksim) mey
danında Türk sineması (Es.ki Majik) 
yanında Amasia apartmı:aPına No.42 ı 
naklolurunuştur. ( 4060) 8057 ' 

•ı.:ı.mı:--,-rl!!!'ıli 

~ · ·- imyager 

1 IJ Tam ı:!~~ti~;1?!?u!~ Bilu-
mum tabliliit. Bahçckapı, Emlak ve 

IJ :r~;;:asr karsısında İzzet B.hanıl 
u~ nn 

Çırçır Suyu ..... 
Kum,.. Karaciğer, Böbrek rahatsızlık

larınızı tedavi için ÇD'çır suyu içiniz. 
Sureti mahsusada menbaında doldu
ralarak muayyen mahallerde satıl

makradrr. Deposu: Taksim Taki 
Zafer caddesi 27 No. Telefon 42291. 

• 8028 

Hakiki bir Fransız Madamı 
Aile nezdinde çocuklara mürebbi

yef;k veya yafh kadma arkadaıhk iti 
arıyor. M. L. nunuzile lstanbuJ 176 NoJı 
posta kutu.awıa. yazılması (4175) 

--------------------~8063 
lstanbul ikinci icra IDJ8Durluğun. 

dan: 
ipotek cihetinden paraya çevril -

ınesi mukarrer olup tamamına yemin
li ehli vukuf tarafından 2600 lira kry
met takdir edilen Gaitada Emek Ye
mez mahallesinde Güvez sokağında 
ki.in eski 2 yeni 4 numara ile murak
kam bir bap hanenin tamamı açık art
tırmaya vaz edilmi§tir. 2-12-934 tari
hine müsadif pazar günü saat 14 ten 
16 ya kadar dairemizde açık arttırma 
ouretile satılacaktır. Arttırma bedeli 
kıymeti mnhammenenin yüzde yetmiş 
betini bulduğu takdirde mezkıir gay
ri menkul mÜ§teri.&i ühtesine ihale o • 
lunacaktır. Akai halde son arttıranm 
taahhüdü baki kalma.k üzere l 7 -12-
934 tariliine te&adüf eden pazarteai 
günü saat 14 ten 16 ya kadar keza da
irunizde yapılacak olan ikinci açık 
art.tıımaamda dahi arttırma bedeli 
mubammen kıymetin yüzde 75 bul • 
madığı surette satıı 2280 No. lu kanun 
ahki.nıma tevfikan geri bırakılacak • 
tır. Arttırmaya İftira.k etmek ~teyen
lerin mezkıir gayri menkulün kıymeti 
muhammenesinin yüzde yedi buçuğu 

nisbetinde pey akçesi veya milli biı· 
bankanın teminat mektubunu baınil 
bulunmaları lazmıdır. Hakları tapu 
aicillerile sabit olmayan ipotekli ala-
caklılarla diğer alakadarların ve ir • 
tifak hakkı sahiplerinin bu lıaklarını 
ve hu&usile faiz ve m.aaarife daır r· -

lan iddia.larmı ili.n tarihinden itiba • 
ren 20 gün zarfında evrakı müsbite
lerile birlikte d..n-emize bildirmeleri 
iktiza eder. Aksi halde hakları tapu 
sicillerile sabit olmayan ipotekli ala
caklılar aatıı bedelinin payl8.flJUlSın• 

<!an hariç kalırlar. Müterakim vergi 
iakıf icaresi ve tenviriye ve tanzifiye 
rüsumu müşteriye aittir. Daha fada 
malfubat almaık isteyenlerin 5 • 11 - 934 
tarihinden itibaren da.iremizde açık 
bulundurulacak arttırma ıartnaıırı.eıi i
le 934 • 510 No. lu dosya.smda mevcut 
ve mezkUr gayri menkulün evsaf ve 
mesaha ve &aireaini muhtevi vaziyet 
ve takdiri kıymet raponınu görüp an
laya.bilecekleri ili.ıı olunur. ( 4295) 

. ı 

AILGOPAN 

• 6 • 12 lik orjinal teneke kutularda 

CEVAT 
Ba, ağrılan, diş Ye •ınır sızıları, Romatizma ve Grip 
rahatsı ıılıkları11a karşı en faydalı ve teskin edici bir iliçbr. 

bütün eczanelerden arayınız: 

Avrupada diplomalarla Musaddak Birinciliği ve 
Büyük ükafatı ve Z:ıfer Niş nını Kazanan 

ista z 
Tıbbi t 

Jiasan Kuvvet Şurubu kiiçük 60 

" " 
büyük 100 

" 1 K 150 ,, u " g, 

" Öksürük Pastilleri 30 

Kolonya ve Loayonıa~ 
90 derece halis limon çiçekleri kolonyasıle 

yasemin, leylak, menekfe, nerkis çiçeklerinden 
ve ruhnuvaz esanslarıdan ihzar edilmiştir. 

Hasan ko-
lonya ve 

Losyon lan 

Küçük cep titesi 1/ 24 litre 25 
Cep şifesi 1/ 16 ,, 40 
Küçük 1/ 8 ,, 70 
Orta 1/ 4 ., 130 
Düz büyük tişele..-.ıe ,, 150 
Büyük 1/ 2 ., 250 

1 

1 ,,500 
" Cam kapaklı titeler 1/ 8 ,, 130 

" " " 1/ 4 " 200 
,, ,, .. 1/ 2 " 300 

Hasan Levantaları 100 
Nesrin Kolonyası 

" " .. 
1/ 8 litre 35 
1/ 4 " 60 
1/2 .. 100 " ,, " 1 " 200 ,, ,, Açık ,, ile 250 

" 
" 

,, Cam kapahlı titeler 1/ 8 litre 80 

" " 
" " .. " 

" 
" 
" 

1/ 4 " 130 
1/ 2 " 200 

Kokulu Sabunlar 
Hasan tuvalet sabunları küçük 10 

u ,, " büyük' ıs 
Hasan tuvalet sabunu 200 Gr. 25 

,, ,, ,, 140 ,, Lüks 25 

" " " 250 " " 35 
Hasan Gliserin sabunu 10 

,, ,, ,, ıs 

Hasan Gliserin sabunu gül 25 
Hasan gliserin sabunları gül ve limon 35 
Ha.san Tıbbi Sabunlar 20 

Krem ve Biryantinler 
Hasan Kremi Vazo yağsız 50 
Ha~an kremi tüp içinde 20 
Hasan Biryantini 25 

" " Likid 40 

" 
,, Yağsız Arjantiya 30 

,, " Yağsız büyük 50 

" " Yağsız Likid 50 

" ,, Yağsız Büyük 75 

Şampuan Saç Suyu 
ve Sabunları 

Saçları uzatır, kepekleri ve mikroplan izale 
eder ve yunıu~ak tutar. 
Hasan şampuanı 
Hasan saç sabunu 
Hasan Trihofil saç suyıı 

Tıraş Levazımatı 
Hasan Tırat Sabunu 

., ,, ,, Kremi 
Haşan Tıra9 bıçakları 10 adet 
Hasan Tırat bıçaklan 1 adet 

10 
50 

125 

25 
30 
45 
5 

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

" " H 1/ 2 J1 50 
,, '' '' 1 H 60 

Hasan Gülsuyu ., 1/4 ,, 40 

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

Hasan Gülyağı halis Saf 5 Gramlıt 300 
" " " 10 " 550 
,, ,, ,, 1 ,, 75 

Hasan Neroli Esansı 1 ,, 75 
" .. .. s ,, 300 
., " " 10 " 550 

Hasan Nane Ruhu 50 
Hasan Melisa Ruhu 50 

Diş Müstahzarah 
Dişleri ind gibi yapan ve dit etlerine ebedi 

hayat veren ve kanamasını meneden ve dif ağrı. 
um dakikasında durduran, ditlerin çürüıneııine 
mani olan: 
Ha.san Dit Macunu Dantoa 

,, ,, Suyu 
,, ,, ,. Orta 
,, ,, ,, Büyük 

Hasan dit fırçalan sert ve aıhhl 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

" 
" ,, 

,, ,, ,, 
,, 
n " 

.. 
" 

20 
30 
60 

100 
20 
30 
50 

100 

Nefis Yağlar 
Kuvvet, Sıhhat, Nefaset ve Lezzet ifade ed 

Ha 0 an Zeytinyağı 1/4 Kg. 

" " 
" " 

1/ 2 " 
1 " 

" " 2 " 12 

" " 
6 K g. T enekesile 45 

" '' 17 " }() 
Hasan Hüil dö Parafin 

,, ,, ,, Küçük şişe 
Hasan Fıstık özü yağı 
Hasan Hintyağı halis 

'' " '' Hasan Bademyağı 

'' ,, 
Hasan Balıkyağı 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

acı 

25 Gr. 
50 " 
Şişe 

" 1/ 4 Kg. 
1/ 2 " 

1 
" 2 " 

3 
4 

Haşcratı ve F arcleri Öldür 
Fayda Hasan 1/ 4 Litre 

" " 1/2 " 
,. ,, 1 ,, 

,,; '' 6 " 
,, ,, Büyülı: amLalajda ıafi kilosu 
,, Pompa 
,, ,, ,, ... il 

Far H8.san Fare Zehir Macun 
,, ,, ,, ,, Buğday 

Hasan fare zehirlezıi ikisi bir aradc. 

Glüten Mamulatı 

2 
40 

Şeker hastalığına ve zayıflamağa mahsus 
olup son etibba kongresinin kabul eylediği for 
mül üzere tertip edilmit çok dakik ve ayarlıdır. 
Tazedir. 
Hasan GJüten ekmeği 

,, ,, Gevreği 

" 
Bademli Glüten ekmeği 

" 
Glüten MakarnasI 1/ 2 Kg. 

,. ,, Unu 1/ 2 
,, ,, Şehriyesi 1/2 

Hasan Diyabetik Çikolatası 

" " " Kg. 
,, ,, Şekeri 50 Gr. 

" " " 100 " 
" ,, " 250 ,, 

•• 

3 

60 
60 
60 
60 
25 

450 
4C 
70 

150 

Ozlü Hububat unıarı 
Çocuklara ebedi bir hayat veren nefis ma· 

ballebi tatlı, çorba ve pürleri yapılan : 
Hasan Pirinç özü unu 250 Gr. 25 

, Buğday özü ni,astası ,, 2.5 
,, lrmik özü unu ,, 2!'> 
,, Patates özü unu ,, :(Ararot) 25 

A-- 25 
'' ~ya. n 1ı '' 
,, Türlü ,. ,, 25 
,, Mercimek ,, ,, 25 
,, Bezelye ,, ,, 25 
,, B. nmır " ,, (Kornfla~r) 25 
,, Kestane ,, ,, ,, 25 
,, Fasulye ., ,. ., 25 
,, Nchut ,, ., ,, 25 
., Çavdar ,, ,, ,, 25 

" 
Yulaf özlü unu 250 gr. 35 

,, ,, " u 500 ,, 60 
Hasan özlü unlan diğer envar 500 gr. 40 
Hasan Brekfast bisküvitleri 30 .. .. kilosu 

Pudra ve Sürmeler 
Hasan Çoçuk pudrası teneke kutu 

,, ,, ,, Paket 
,, Talk pudrası 500 gram kutu 

Sürmesi sürmedenlik " 
Süııme lüks ıünnendenlikle hü-"'" " , ...... 

250 

20 
10 
40 
25 
40 

Mübtelif Müstahzarat 
Ha.san Granto Perzervatif 6 adet kutu 50 

,, ,, ,, 6 ipekli 75 
ı A ,, maimukattan o distile 1 kg.'fiteaile 25 

.. " ,,, it 2b ... 40 
Hasım Setliç tozlan 30 
Ha.san Gazoz tozu tekerll 50 

,, ,, büyük fi1e 4 misli ıııkerli 100 
Jiasa.n Karbonab 100 gram 10 

., n 250 p 20 

.. " ,,500 " 35 
Hasan Demirhindi hula.ası 40 .. n Orta €0 

n Büyü]C 100 

Nafıa Vekaletinden: Devredilecek ihtira Beratı 
"Mevaddı Tdıhiriye ve mümassili ., 

mnıa- aat aiyandriki meueden "" br 
lllİI olan mevat., hakkındaki ihtira içDı ~ 
tisat Vekaleti SM11ayi müdürlügürut.4' 
istmsal edilmi§ ~lan 23 ikinci tepin ıgıJ 
tarih ve 1437 numaralı ihtira 1--atnrll' 
ihtiva ettiği hukukım hu kere ~-
devir veya İcara verileceği teı.ıif ...Vl:ıo'Jı 
te olmruda bu hususta fazla malünr,J ,,. 
climnek istiyen zevatın lstanbulda. ~· 
!;dı:apııla Tat handa 43 - 48 ~ 
idarehaneye müracaat eyJemelori dln • 

Afyon • Antalya hattı 56- 7 4 üncü kı1ometreleri arası 4 
üncü kısun inşaat ve ameliyatı kapalı zarf usulü ile münaka
saya konulmuştur. Münakasa 15 Teşrinisani 934 tarihine mÜ· 
aadif perşembe günü saat 16 da Alı.karada Vekalet Müste 
şarlık Makamında yapılacaktır. Taliplerin tekliflerini Ticaret 
Odası ve ehliyeti fenniye vesikaları ve 10.000 liralık muvak· 
kat teminatlarının Merkez Muhasebeciliğine yatınldığıııa 
dair olan makbuz veya nümun esine uygun Banka kefalet mek
tubunu ayın gün ve saatten evvel Komisyon Riyasetine 
vermeleri laznndır. (Muvakkat teminat mukabili çek kabul 
edıJmez.) Talipler bu husustaki şartnameleri (40) lira mU· 
kabilinde Vekalet Malzeme Müdürlüğünden satın alabilirler: 

(7185) - 8166 

lunur. ıc•!l.'l ı 
o6S 

Umumi Neşriyat ve Ya.• lılerf 
Müıi:.irıi ETE.·tf ILtET 

Gazetecilik ve ın.:>l.ba.aoJ..ı. r. A. ~ 


