
Ökonomi bakanlığı deniz 
alım satımının düzenliği için 
beş yıllık bir proğramın te .. 
mellerini kurdu. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT. 

FlATl 5 KURUŞTUR. 

Yunanistan ve 
Arnavutluk 

Büyilk harp, büyük mikyasta, her 
lbilletiın kendi mukadderatına hakim ol
IDaSmı temin için çıknuf bir. mücadele
dir. Bü ha"Pten evvel, biT çok milletltt. 
yabancl memleketle_rin hudutlan içinde 
YBıamakta idi. Her milleti ayn hu-dut
lar içine a~ için yapdan fedalı:ıiir
lıkıl....a rağmen, bugün ekalliyetler me
klesi balle~t bir dava değildir. 
Ce>vi harpten evvelki vaziyete naza
ran bwgünkil hudutlar ııhnal ayrılıkla.
ra daha. uygun bir tekilde ı;izilmiştir. 
Fakat her milletin her ferdini aymi hu
dut içine almak mümkün olmRdığma 
göre, ekalliyetler m elesi de bir dava 
hamı de devanı edecektir. 
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M. Herriot, M. Germain • Martin, M. Hemi Roy, M. Pierre Laval 

Yeni Fransız kabinesi 

Kabineyi ayan ve mehu
san meclisleri iyi karşıladı 

Türk• Yunan anlaş• 
masının esasları 

. ' . 

Resmi tebliğ neşredildi 

'Yunan lktısat Nazırı lktı • 
sat Vekilimizle birlikte bu· 
gün Ankaradan ayrılıyorlar 

ANKARA, 10. A.A. - Türk n 
Ywan heyeti murahıı..aJan arasmda 
bir kaç günden beri müzakere edilmek 
te oıan Tük •Yunan ticaret ula§· 
maaı bu aktam Hariciye vekaletinde 
imuılanmıf " ın tebliğ neıedilmi.t
tir: 

Jki dost memleket arasmdaki ika 
ıi mubadelelere müteaHik meseleler 
en samimi bir zihniyetle tetk& edil· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

1 

EkalliyetJer meselesini b,..W. daha 
ehamniyetli bir ulu:slar arası davası 
td<Jiıade telıarüz ettiren nokta 'f'ldur 
ki meydana gelen yeni milli devletler, 
eskiıııine nisbetle bu n.aktaıcla Liberal 
değillerdir ve yeni devletin kenduini 
mükellef gördüğü vazife ve ınesU!iyet
ler karıısında Liberal de olamıyorlar. 
yeni milli devlet, buıdutları içindeki 
vatandaşa eskl•İ:ne nisbetle daha ağır 
vırdeler talımil et:mektedir. Ayni dil
den, ayni lıatıııtan olan, ayni ümit et· 
nılında roplanan vamndaşlar bu vazi
feleri seve seve yapıyorlar. El<ıdli:Y'!t
ler bu tqelıbüılere karıı gelmeğe ce
saret. edemezleroe de bazan bunlardan 
kaçınmM< yolunu buluyorlar, hazan aa 
bunlan Jiıkaytlik ile karııhyorlar. 
Bu da ekıseriyetiıı, elcalliyete hııdırtlar 
içinde yalnrz ı.....ıi menfaıwtini diİ§Ünen 
ve ekseriyetin ~ kuvvetini zayıf. 
•1ttan bir unaur ~e bakmasına se
--IP oluyor. 

Hükumetin beyannamesi nazırl~r meclisinin L0-----.-------'I salı günkü toplantısında kat'ileıecek eniz tıcaret 

Filhakika dı.alliyetlerin hui<uk<ınu 
muhafaza için baızı devletler mukavele
ler ile bir takım beynelmilel taahhüt
lere giriJmişlerdir. Fakat bu hükümle
rin tatbiki ekseriya kolay olmuyor. E· 
kalliyet meselesinin çetin bir tanlı da 
fUdur ki bazım kimin ekalliyet tqkil 
ettiğim tayin etmek :ııordur. F.kalliyeti 
ekseriyetten ayınm hmıusi(vet nedi.r? 
Dil mi? Din mi? Han mı? iri< mı? 
Filhakika bunların hepsi bir arada o
lursa, ekalliyet d<seriyetten aynlabilir. 
Fakat bazao bu ayıran ...... ıf!arm heııM 
bir arada bulunmaz. O zmnan ekalliye
ti ekııeriyetıteın ayınna.1< ta lııolay değil
dir. 

• PARıs, 10 CA.A.J - Yeni kabine, dilerinin iAtmkafından fa~ p gramı 
ayan ve mebusan meclisleri ta.-ahn • aöyJeniy<ır. Şu halde M. Flandm, par. l0 . 
dan da iyi karıılanmışıtır. Ayan ,uec· lameırtoya geldiği z.-an aDCAk ufak H } dı 
~sinde M. LavaJ'in Hariciye nezare • . muhalefetle karPJqacaktıı'. azır an 
tinde kalmaaı ve Maliye encüm-;ni PARIS, 10 (AA.) - Kabine öğ. 
belli baflı aza.smdan M. Regnier ile leden aonra Bafyekil M. Flandin ta.. 
M. Roy'un tayinleri teveccühle k81"§1· ndmdan çizilmi§ ohm pnılgranu ta • 
lamn.q olup bütün gruplara menıoup h..ı.kuk ettirmek için bir toplantı yap 
ayan üyeleri hük\unetin va.zifeaini ko- oruqır. Maliye naz.ı:nmn, yeni maa.u-if 
laylattırma.ya mütemayil bulunmakta ihtiyarı bahsinde pa.-lamentonun t:e • 
dırlar. Mebwan mecli&inde de fi.kir • ,.,tıbiis haldmıı tahdide müııait ol111Cak 
1er ıu ouretle tebellür ebnektedir: M. metinleri tetkike meınur edilmesi göa 
F~andin, radikallerin yanlonını Pıı •. teriyor ki, hükiim.et, parlamentodan 
diden temin etmi§olir. Sosyalistler, m\ls doğn>dan doğnıya kendisinin bir ıli· 
tıenkif kalacaklardır. HükUımetin ken- (Devaım 6 ıncı sahifede) 

M. Mac Donaldın bir nutku . 

Emniyet için evrensel bir 
uzlaşma yapmak la'2ım 

Bu uzlaşma milli müdafaayı hesaba katmak 
şartiyle silahları sıkıca tahdit edecektir 

LONDRA 10 A.A. -

Beı senelik programın 
eıasları bütün 

tedbirleri ihtiva ediyor 

/ 

~-

Sadullah Bey 

\ 

\ 
/ 

/ 

lktıtiat Vekaletince hazırlanmak • 
ta ola.n yeni deniz ticaret programı • 
nm esasları haoı:ırlaNDl"ft ..,.. ve kat'i 
teklini alm.ıpır. Deni:ı: ticaret i§lerimi 
zin tanzim, ralalı vıe inlı:itafı için alı. 
nacak tetbirleri ve yürünecek y<ıllu 
te!ııiıit eden bu program ~ sene zar. 
fmda tatbik ohmacaı!Wr. Aldığmı:ız 
ıınaJUıına.ta göre, yen! deniz ticardi 
]DOU.amı miine=eebtile bir proje ve 
bazı nizamnameler hazırlanmaktadır. 
Bulnar yakında Millet Medi5İne ve • 
lileceldir. Denizciliğe miilteallik lıütün 
meseleleri kökünden halleden bu prog 
rasmn öniimii:zdeki lıazirand- it»a-

Meksika açıklarında gaz 
yüklü bir vapur tutuşmuş. ve 
yanmıştır. 15 kadar ağır ya
ralı vardır. 

Tel: { Müdü.,. : 24318. Ya:ı:ı iılt:ri mi.idÜ'rÜ : 24319. 
J.t.re ve Matbaa: 24310. 

Ankara postası· Yakand~ rea;iml~1!1i:z Reisicum-
• . • • har Hz.. m Nafıa evının ~ma me· 

rasiminde, ~de iş Bankası paoy onunda ipek İf kumaşlarını tetkik 
~larken gösteriyor. Af"i"ıda ki resimlerde &ıfoekil Hz.. in Nafıa 
eounn aıçrllflnda ve Sor.ıyet Selare tinde J'I Mci yıl şerefine verilen 
ınwarede Tevfik RüflÜ, Şükrü Kaya Beyler ve M. Karahan ile birlikte 
gösteriyor. 

Yunanistanın dış sıyasası 

Epirli Yunanlılar Milletler 
Cemiyetine müracaat etti 
Yunan hükumeti bir vaziyet almak için Mil
~ Jetler Cemiyetinin kararını bekliyor 

M. Çaldarisin 
Beyanatı 

ATINA, 10 (Milliyet) - Jlarekil 
M. Çaldaria Hariciye N AZll'I ile iki aa
...ı: gör\iıttükten oonra gazete mümea
sillerini kabul ederek M. Mabimoaun 
Aı>lı:aradakıi Balkan itilafı devletleri 
kcıneeyinden fevkal.ô.de memnun ola • 
rak döndüğünü .öyleonif -... Bulgaris
tuıda Balkan misakına dahli olmağa 
müsait anıular Uıhar edilmğİn:i iliWe ey. 
hım.ittir. Şimali Epirde Yunan ekalli
yeti aleyhinde zuhur eden hadisat ü
zen- Yunanistanm itihaz edeceği ha 
reket bakkmda aarulan Mıale Başve • 
IUI bu mmelenin de Hariciye nazırı i
.le tetkik edildiiini, tiınali Epir YW>BD 

.(Devamı 6 ma sahifede) M. Çaldaris 

Böyle çetin bir elqılrryet meselesi 
lıagün. kOID§Uımrı: Yunanistan ile Ar
aa .... tluık ara$11'da ehamniyedi bir ilı
filü halindıe tebarüz elmİJ bulunuyor. 
Arnavutlhık, Balkan mııbarebelerini n 
..... ında Osmanlı İmpanit<>rluğumlan 
11yr1larak imklilini i13ııı ettiği zaman, 
bu memleketin istiklal.ini tanımak Jııo. 
lay olnw§ ise de huduıtlamıı ~i7ınek 
harpten sonraya kadar intikal edıen 
nriitkül bir mesele halinde AYl"IJP&IUD 
büyük devletlerini ifgal etnıişti. Cerçi 
barpteoı evvel de ArnavUtJuk devleti 
ı.u..mnuşt.ı. F aıkat harp içinde Anıa
'ftltluk arazis.i Sırbistan, Yunan, Avuı
lul'ya ve ltalya ordularnun harp ııah· 
be:Sİ ohnu§'hı. Haq> içinde Y unııınldar 
Arnavutluğun cemıbunu işgal ettiler. 
Bo:ııgwı. üzerine Sırp """""'!eri Amavııt
luğa çekildiler. Anıaıvutluk bu defa da 
Sırıl:li•tanın işgali ahına geçti. Sonra 
1916. taarrll2lll iizerine Avtwllıryalılar 
iı\rnavutluğu Berat ıebrine kadar İş· 
ııa1 ettiler. Bundan ııonra kalyanlar 
:V akma' dan baflıyarak Arnavvtluğu el
lerine geçirdiler. Arnavutluk nilıayet 
~ 1920 tarihinde imzalllll811 Tiran 
mualıedesiledir ki• l.talyanlar tarafın • 
dan teliye edildi. Maamafih bu mem· 
leketin yukandan Y ugoglavya ile, c;e. 

Duıptan da Yunanistan ile hududarmı 
sıizmek bir mesele oldu. Hatta cenup 
hududu çizilirken lulyan cenerali Tel
lini'nin katli de az lıal:dı Yunanistan ile 
ltalya arasında bir mulıarel>eye sebep 
oluyordu. 

M. Mac Donald dün ak
!18111 Londra belediye lor 
du tarafmdan verilen 
bir ziyafette bir nutuk 
ıoöyliyerek dl§< &İy""8dan 
ve ail&hları b..-almıa. me 
aelesinden balısehni, ve 
'"bizim kendi tecrübe • 
m.iz gösteıı:mittll- ki, zi • 
hinlerin fimdilci halin • 
de, silahlan bırakma ta 
tebhüsü, oıilahlarm eksil 
tihneaine veya.hu.t eıwen 
sel gÜvenin arttırılması 
na barıım bericiflirilme 
aine yarayacak bir çare 
değildir.,, clem.i§tir. Mac 
Donald, bundan _..a 
emniyeti t.eıınin için ev• 
rense) bir uzl&§ma yapıl 
maamı i:steııni§tir. Bu uz 
l&§ID" milli ınüdafaayı 
he.aba kaıbnak tartila 
milli ailAhlan a.kı bir au 
rette tahdit eedcektir. 
Bu uzı........, devletlerin 
barqma ve maık&atlan 
hakkında katiyen fÜP ·• 
.heye mahal bırakmıya• 
.cak bir tekilde olmalı
dır. Sarre meselesinden 

ren taıtıbikma, ~kuvvede mub , __ .,.. _______ ..,..====-==-=======~~-=--= 

Ancak nihayet lı.udıı'\ları çDildiği 
ltaman, cenubi A........utlulrta oldukça 
1!11:ıemmiyetli bir Rum kütlesi kaldı ve 
Tiran hükômeti de bu Rumlar hakkın· 
da ekalliyetlere .a hakları tanmıağı 
t.ıalıhüt etmiştir. l§te PncJi iki Bal· 
itan -1eketi anumdaki iJııtil8f e4ıaJ. 
Iİyellere ait bu hakların tatıbilııi ınıı
leııimlen çıkıyor. Yuaımlılar, Arna....ıt· 
ı...ta Rum ekalliyetiıııin kendi ıwt:lııtep· 
ı.,,.;.... giıımelerine, kendi dillerilıe elen 
görmelerine, hallti. kendi dillerile iba
det ebnelerine Mmıvutluk hükiimetinin 
ınani <dd"ğunu iddia ediywlar. Hafta· 
Lırcıanlıeri meHle y,_ a-etelerini 
h>efgu) etmekte Ye AnıavVtluk aley· 
hinde nefrİıyata ....... olmak'tachr. Ar· 
-1uk hilkw-ti tarafından l.taııbul 
""2>ebolerine gönderilen resmi bir teb· 
liğ bu münaka§ayi Türk gazetelerinin 
...ııifelerine kadar ıAiı-üklemi§tir. Arna
-luk hökômeti ı:ıamma matbuat bü
._. tarafından netredilen tebliğ, Y u
llan milleıt meclisiınde bir mebus ta
.. afmdan aüylenen nutka cevaptır. Bu 
lbeb1111Un sözlerini Yunan gazetelerinde 
<>irumuıtuk. Şimdi Anravutluk hüku
metinin tebliğini dıe olnıdulrlaıı sonra 
ll-radaki iihtilihn ıümuliinü daha İyi an
ltyonrz. BİT defa iki devlet arasında 
itimin ekalliyet tePiJ ettiği .ıtıralmda 
ibtilaf olduğu anlıqılıyor. Mebusun 
IÖzle•foden yalnız cenubi Arnavutluk
ta yÜz elli bin Rum bulunduğu netice
•i çıkmakıtadtr. Halbuki Arnavutluğun 
tebliği, Rumlann miktarını yirmi bin 
<>larak tesbit ediyor. Geriye kalan yüz 
otuz bin "Ortodoks diAine menwp., 

bahseden. Başveı.i.I, ln • M. Mac Daınald nutuk irat derhen 
gıiltere hükfunetinin ahiıren Plehaia • kendi kendine alaıın.yaacğmı ve Al • 
tin giiriiltii&üzce yapılmaısnu kabul et· manya Milletler c-;yeıti.ne dönüp 
melr.te alduğuna dair Alman hükUme. CÜİllmİyeceği meselesinde kararaız kal 

temeldr. 
Pr<ıog1"8ftMla yazılı İfler, ehemmi • 

yetlerine göre sıra.sile tatbik ...ı..ı
- konu.lacakıtır. lktı-ı Vekfiletinin 
öınümüedt>k.i sene bütçeııine program 
için yeni tahasat ilave edileı:ekl:ir. 

Oğrendiğimize göre, be§ aeneiik 
prog.ramm tatbikat ile Uıt,.,.t V ekale
tinde ayn bir komisyon meşgul ola -
caktır. Bu komiayona, deniz ve ha.va 
müstC>§al'ı Sadullah Beyin riyaaeti 
muhtemeldü:. 

icra vekilleri toplandı 
ANKARA, JO (Telefonla) -

icra Vekilleri Heyeti, bugün lop • 
landı Ot! toplaııtı geS! vakte kadar 
dev anı etti .• 

~ ~n&t alını, olduğunu söyle • dıkça Almanyanm barış ar~nda bu Mu·· hlet du .. n 
llll§tir. Nil.ayet Alma.nyanm Ceıneıvre· 1 d • • deki 1.- •• 
de bulnıwrıama11 m"""leaiıne d kunaın un ugu .suretin ~7anatm diğer 
,Tıngiliz .Ba+vekili, lngiltere hük&netini milletlerin itima.tsızlı:lda karplamak. Akşam bi ttİ 
Alman millelıine yalnız bqma kal • la davam edeceklerini. anlatmaktan 
malı: suretile haıkkmı hiç bir zaman y-1mıyacağını beyan elmİflir. 
"""""'"""=""="""=""""'""""'""""'""""'""""=""""',_,,,""""'"'"""'""""'""""'~=.;,,,,,,,,=="""' Tramvay şirk eti 2 mily OD u 

Armavuttan ibarettir deniliyor. Ekalli- AamavUtluı.ta bir y......., ~ vememek için açtı-
yet nıeaelesinin de en çetin sallıuı e- sine k8'1"§ı taarruz edi!diğini teesoürle d 
biliydi ... seriyetten a)'ITtDakta o1c1u- öğrendik. ee.v; Arııirok•tro'daki ğı avanın sonunu bekliyor 
&unu evwoeb izailı etmi..tik. Yunan kıonooloıdıaoeoine lrarıı yapdan Traımvaıy pt<etinin 1926 mukavele-

Biz bu dava haldı:rnda uzaktan bir t~ dolayı Amavutluk hükıime- oi mucibince yapmağı taahhüt etliği 
hüküm verecek vaziyette değiliz. Kim ti Atinadalri. ıııümessili vaaıtaıaile iza- hatlara ımııkabil bi-
~? Kim Rumdur? Bunu tayin hat vennİ! ve me..ele de kapamnı•br. Jet ücreti · 
etnıek lııolav bir mesele .1-= -"-. F-'--t ' erıne yap,, , ...,,.u...., ırıra Fakat huıdudun her iki tarafmıda hisle- lan zamdan §İındİ-
Yunanhlar cenubi Anıavvtlukta üç riıı galeyan halinde bulunduğu bir sı• ye kadar birilımiş o-
yüzden fazla Rum mektebi olduğww, rırda bu tatkınlıklam asla mahal olma· tan iki milyon lira:yi, 
bunhınn da yakın zamanlarda kapatıl- dığı a§İkanlır. Bu ihtilafta dılld<at eıi;. bu hatları yapmaıclığy 
clığım iddia ediyoıiar ki bn, davalannı lecek ,..a, Balkanlılar arasındaki için hükumete ~ 
lııuvvedeytinnekteclir. Bumınla beraber, aile kavgasma ta§raıclan yabancı dev- ye mednır olduğu ma-
biz bu iıhtilila karşı uzalotan seyirci Jetlerin müdahalesine meydaın verme- IU...dur. 
vaziyetıincleyiz. B'iitüıı dileğimiz, iki mdıtir. Eısasen böyle bir iblıiımal de Şirkete bu parayi ' 
Balkan memleketi anı•mdaki bu iJrtiıla. -yoktıur. Arnavutluk Balkan rnisa4una İıir- bükiımete iade i!:ir. 
fın halledilmesinden ibarelıtir. miıt bir devlet olmamakla beraber, Bal- verilen mUhılet dün 

Yunan hilktınıeti, devlet adamlarına kan ailesinin bir rüknüdür. Bu itibar- -•· L,~. · -•~ ~~~ 
Yaı<ı§ır bir veıkar ve sükunet içinde bu la iki Balkan devleti araıunıdaki bu Hül<ilmet tarafın· 
ihtilafı halletmeğe çalışmaktadır. Y u- ılbtilafm biç biT karışıklığa mahal ver· dan §İrk ete paranın 
nan efikan azıcık hassasiyet gÖsleımek- nny· erek halledilmesı," Balkan milleti~ t · · · · eıbl" M H 
le b 

_L _ ~- esvııyes,ı lıçın t I• • am 
er....,r, bu hassa5İyet gazere sahi- rinin olgımluğuna yeni bir delil leşıl<il gat yapıl"1ış İıse de 

felerinde çıkan hararetli münakaşanın edecekt;r. fi:ıket nezdinde yaptığımız tabkiıkata 
hududunu 11eçmemiştİT. Diğer tarakan Ahmet ŞUKRU (Devamı 5 inci sahifede) 

• 

• 
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Bir tren "-' 

\ 

t 

1. 

Bübük Derbentte bir tren kazası 

iki yük treni hafifçe çar
pıştı, zayiat yoktur 

Yalnız bir kaç vagon yoldan çıkmış bu yüzden 
Ankara yolcuları aktarma ile gelmitlerdir 
Dün Iatıanbulda bir haber fB:yi ol • ı dir. Çarpışan il<i yük trenidir. Ve in-

Ju: Anıkaradan gelen trenle l&tanbul· sanca zayiat ta ycıdr.t1ı.r. Dün bu husu ... 
dan A'Dlka:raya giden tren çarpı!lılll§ ve ta Ankaradan aldığımız telgTafı aşa• 
bazı kimo,eler yaralanmı§ID". Ba haber ğıda neşrediyoruz: 
§ehriınizde büyük bir heyecan uyan· ANKARA, .ıo (A.A.) - 9-10 ge-
dırmış ve yolcularını bekliyen birçok ce yarı11 Büyükdel'bent istasyonuna 
ki.m.seler tel"ıa dütmii§le11dir. Halbu - gelen bir yük treni hudut İşaretini bi-
ki h&dise o kadar .ılıemmi.yetli değil- (Devamı 6 mcı sahife,~•) 
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TARiHi TEFRiKA: 2 

ittihat ve Terakki! 
HARİCİ HABERLER/ 

Sarre regiamında inzibat 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GORE) 

;::~ ~;.::: Meşrutiyeu:::::,: Fransız Hariciye nazırı Al
Meşrutigeti takip eden aylarda bir man sefiri ile gÖrÜştÜ 
çok hadiselere dair rivayetler çoğaldı Eğer reyiamda poli~l~;·ı;~ibatı temin edemez· 

12 - Azil ve tebdili kat'iyyen \ kmd:ı- yazdığı bir mektupta diyor - se o zaman Fransadan askeri yardım istenecek 
tekarrü~ eden ~eyhüliislim hal~ du,~ı: • . CENEVRE, 10 (A.A.) - Havaa ği beyan edilmektedir. Şayet bekleaıll 
mesnedıne sahıp Molla Bey, Adlıye '.danastır, Selanik vukuatı ec - Aja.naı bildiriyor: Şimdi Cenevreyi it- miyen birtakım esbap dolayvile hükı'.i-
Müstetarı Şükrü, Evkaf Müstetarı nebı gazetelerde okundukça yava~ gal eden -ıe Sarre hükiimet ko • met komiayonu, kendi elindeki zabı -
Hüsnü evsaf ve kemalih bergüzi - yav14 heyecan kabarıyor, ümitler misyonu reisinin SaJTedeki Alın.an iı ta kuvvetinin uayiı ve inzibatı koru-
desi tadat olunan Mıur Kadısı Yah uyanıyordu. Cuma günü akşamı a- cep~esinin çahpnuma dair verdiği ra maya ki.fi olmadığına ~~at getirir· 
ya Efendilerden hangisinin müna- laturka saat on raddelerinde meb'- por ıl~ araŞırmalar sıra.srnda ya.kalan se 1926 uzlqnıaaı ~ucıbmce Franaa-

• · · k"" d 1 fi ·ı· dT 1111§ bırtakım dosyalardır. Bunlarda dan a..ker yardımı istemeye hakkı o-
sip olacağı c~mı~~t1ı~ıze. m00

ensuahp usanınaf Ufa ı te gra a ı ~ ek ı ın- birtakım tehditlerle Sane halkı üze- lacaktı:r. 
İstanbul Cemıyetı ı mıyesı en t ce etr ta meserret avazesı optu. rinde yapılan tazyiklerden bahsolun- Alman sefiri ile Fransu Hariciye 
kik edilerek icabının icruı; Ne yalan söyleyim, birtakım sebep- maktadır. Ahali birer birer Alman nazın görüftü 

13 - Şehremanetine Mısrlı Sait !erden dolayı artık kımıldamama- cephesine girmeye d":v~ edilmit olup P ARiS, 10 (~A.) - ~r8! Brük 
P fanın ve Posta ve Telgraf Neza· ğa azmetmitken ben de kendimi tu raporda bu fırkarun ınzıbat memurla sel ve Romadaki Alm.ıı.n sefırlen tara· 

a · t" b-''-- ··d·· ·· F ·t Sal"h t d H b' ·· rırun hakikatte gizli faaliyette bulu . fından lngiltere, Belçika, ve ltalya 
retıne a rn<A mu uru erı , ı ama ım. emen o gece ır numa- 1. ku ti . ld • b bük" - ti . d' _,_ yapıl•M t b • • h ·· ·· ·· ·· H l'l · 1 "b' k d'k nan po ıs vve en o ugu eyan e- ume en nez m= _ eıe -Zekı veya ut Muze Muduru a ı Y•~ a ayı tertı ıne arar ver ı • edilmektedir. Bu raporda Al:n.an hü- biial.erden sonra Paristeki Alman se· 
Beylerden birisinin tercihi hususu Sancaklar, fenerler, müteaddit ya- kılmetinin de Sarre'da müdahalede firi M. Roland Koester, dün sabah ba-
Sadrazama arzedilecek, Maarif Ne ~asın hürriyet, adalet, müsavat lev bulunmu1 oWuğ.ı beyan edilmekt-e ve riciye nezaretinde M. La-1i ziyaret 
zaretine Azmi veya Emrullah Bey- haları yazdırdık. Kemal'in "Amili- bu müdahaleyi rö•terea birtJılum va- etıniş ve kendôsine Sarre'a müteallik 
lcrden birisinin tayini; miz, efkarımız ikbali vatandır • ., katar sayıl.maktadır. olarak Milletler Cemiyeti. tar~f~dan 

• "h b' b H"" k l' "k G b' d Sarre'd · "b<rt almmıı elan kararlan Berlın hukume-14 - Erkanı arp m aşıaı u- far ısını ta ım ettı • ece saat ır e a ınu tinin ne auretle anlamıı olduğu hak-
seyin Kadri Beyin Bulgaristan ki- tekrar mektepte toplanarak alayı LONDRA, 10 (A.A.) - Alman ma- kında malUımat vemı.iıtir. Diğer taraf 
tabet vazifesine, kolağası Edip Be· tertip ettik. Tedarik edebildiğimiz hafili, Alman ıefiri M. Von Hoeach'un tan M. Laval, Fr~m Berlin .efiri 
yin Romanya ve Zipgçe kapı za- kırık dökük bir saz takımını da ö- Sir Jobn Saymsı nezdinde yapm14 ol- M. Fra"'?'i.a P~ıw;~'yi de kain;'! ~§ 
biti Refet Beyin Sırbistan sefaretle nümüze kattık. Yaşasın hürriyet duğu t~ebbüsün, Fransanm Sarre'de ve nazır ıle sefir iki memleketi alaka-
. ·1· l!LL • • l . dalet .. r . b' • Pld>iıı.itin serbe•tçe yapıhıuuı maksa.- dar eden bütün uli meoelele.-i tetkik 

rı alafemt ıterH:«erıne tayın erı; a k , mU"Sava!, mec ısdı b~ usan diyle a1ımı, olduğu teıebbüslere kartı ebnişlerdir. 
15 - Erkiniharbiyece icra edi - ve anunu ~sası ve ara a ızzarur bir nevi proteoto ma.Jıiyetinde olmU§ Sarre'da yakalanan komünistler 

lecek tefkili.t ve tensikat için ordu- "yatasın Su'.tan Hamit., avazeleri- olduğunu bildirmektedir. SarTe hüku- SARBRUK, 10 (A.A.) - Sanda-
hrda tecrübeleri sebkedenlerin İs· le valinin konağı önüne geldik. uıeti kamiayonunı.m talebi Ü.Zerine w..iler'de yedi komiini•t tevkif edil -
tihdanu ile timdi.ye kadar daireler- Vali kapının önüne çrktı. Kemalin Franaanm miiaelli..h bir müda.haJede mittir. Bunlar 5-11 _ta~ihiode ~bu-

.. k "k' d f ku d U bulunmasınm ihtimali olınadığmı, çün lan kantıkhklara ıtt-.ra.k etmışler ve 
Jen ayrılmamış olan umera ve za- fb~ ısı ukı ı e ~ ol d~ uN-,d lzunca kü Alınan)"&!llll Sarre topraklarında bir i~ada serbeWyi temin etmek 
bitanın tayinleri; ır nut ta soy en 1• ı a arımız- nazilerlerin her türlü le§el>büslerme iatiyen Sar polis memurları üzerine a.-

16 - Manastırda polis komiseri la etrafı çınlattık. Konsolos·hane - karşı gelceği hakkmcla teminat v ..... di- tef açmıtlardı. 
Fahri Beyin Karadağ sefareti kita- ler önünde de sureti mahsusada du 
betine tayini; rularak ayin geceyarısından üç 

17 - Ferik Fahri Paşanın be•in- dört saat sonraya kadar de'!anı et
ci ordu kumandanlığı ile vali veki- ti. 
lf'tine tayini hususu ve olamadığı Nümayifi yapanlar iki bin kişi ka 
t11kdirde yalnız vali olarak tayini; dar vardı. Ekseriyeti Türkler teşkil 

18 S ita H 'd' k b" ediyordu. içimizde Yahudi hemen 
- u n amı ın ayın ıra- k 'b' b' d' S d h b 

cleri Ferik Kazım Paşa Bağdattan , yol gAı ı 
1
•r tedy b1• .. ~nkrba. ani aher 

1. B h-1.1-d b' k a an rap ar a uyu ıra ay a-
;:e ıyor. unun aıuuıı a ır arar ı· d b' ·ı 'hak tt'I B h. d' "tt'h 1 ın e ıze ı tı e ı er. u a ı-
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B t 1 1 · d h d' - 1 · d t se er en ıstı a e etme azım ır. 
u a ep erı a a ıı~er erı e :ı· E b"yük' f d A ı y·· kJ 

kip ediyordu. Heyeti meb'use bun- n du ak ay ha . ra? .arık udr er~ 
1 b . b" • · k S 1• ısın ırm ve epımızın ar eş ora 
arı ırer ırer ıntaç ettırere e a- d - uhl d k ""ki f 

nik merkezi umumisine vaziyeti bil ugkut~uzu r arın a 0 et ır -
d . . d me ır.,, 
ırıyor u. Fak l "h T akk' C . M f f tak' d "ol at ttı at ve er ı emı -

b··t··eşrut ıye 1 ıpGae _ent gu 
1 

er yeti, böyle dah:Ii işlerle me~gul o-
u un emmuz ve gua os ay arı l b'I k b' · d •'ld" ç·· 

h h .d. 1 1 d ı ld • d a ı ece ır va:o:ıyette egı ı. un 
ep a ııe ere o u o ugun an kü" • · k" dah "Jk 

bu hadiseler Seli.niğe ve lstanbula k lceldmıydtınke:..ı a~ı - a 
1 k't'b~I 

hatsiz, hesapsız mektuplar ve tel - m r arh 8:0 • d bu mi a~a va_ 
1 

b • 
fi 1 b ·ıd· T d K" • • madan arıcı ar e er ınmege af-

R
gra arda d '- ırı_:!or N~· • ımı~~ lamıştr. Cemiyetin bütün o hadise-

esne e aga ç0<an ıyazıye mu- 1 . alet • • h""'-" 
k 1 b . kd ·ma1· · · d d erı uz an seyretmesı, UKumet 

emme ır ıç ı ı ıçm or u a • 1 • 1 kt ··d h ı 

hal. d · t 1 d - ıs enne ya nız tJza an mu a a e 
ve a ı arasın a ıane op an ıgı- ·d k d - d d • · b 

k . • · ·· .. .. d k 1 · · e ere ogru an ognıya ıt a,ına 
nı, ımısı uçuncu or u as er erının kt k' · L.. • d 

H·· • H'I • p k geçme en çe ınmesı, zu ..... ı e en 
ve u~e~ıh"; 1 mı d&f8.DkllD. anu - hadiseleri bütün ehemmiyefle haY 
nuesasıyı ımaye e ece enne ye • b'I · • · 1 d " 
min eniklerini bildiriyordn. Gelen raya 1 mı:_ı~nl .e mad~lı ~ ut.yofrak!.t 'h"~· 
b h b 1 H .. · H'l nunu esası ı an e ı mıt ı, a u-

u a er ere nazaran useyın ı - '-" t' ki' h' d - · • t' 
· o d Mak d • n;ume ın ı;e ı ıç egıı;memıt ı. 

mı ·~a. an e onya ısyanının S"lh d 1 k d' b'ld"kl • 
bastJrılması sorulduğu zaman pa- :'- • u~ e paşa ar en ı ı ı en 

"B d k ktur Mak d gıbı sıyaset yapmakta berdevamdı-
şa ~ .. en b eçukas er .r0 aİıa1· e on lar. Bulgarların lstanbul mümessi
yCa al u~ Gu T~ıktüy~~ 1 bvar. li Geşof'un ziyafete davet edilme-

um esı enç ur r.,, ceva ını . d k "ht'l· f "d' B · f mesın en çı an ı ı a ne ı ı ve a-
verRmış ıp. . •. y aki k bıali buna karşı ne tedbirler alıyor-

um atrıgı ov m anunue- d ? S 1• 'kt k' • k · · · ·ı· d R 1 k u. e anı e ı umumı mer ezın 
sasının ı anın an ve um arın a • b I d k t'" h b • ktu 
nunu esasi için Patrikhanede nü-
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un 1~.rl lan90Sat 1~h?nd a enk y~ • 

· al d 1 ey u arı ın e mer ezı U• 
mayıf yapm arın an memnun o - • f d C - 1 ·ı d h 

d - al ·· t · ·· • mı tara ın an aga og un a eye-ma ıgını enen goı en1Ae11 uzerı - • , kil b' 1 af 
• ti' f • • Rumlar b' ·· · tı meb uıeye çe en ır te gr na-ne ıs ası ıçın ır numayıf d d .1. d k' 

h 1 akta 'd"I me e em ıyor u ı: 
azır am ı ı er. _ B'tmeJ" _ 
Abdülhamidin hafiyelerinden 

1 ı 
Zeki, Çerkes Mehmet, Kenan Pa
şaların lstanbuldan çıkıp Bursaya 
gibneleri Zaptiye Nazın tarafın -
dan tavsiye olunmuttu. 4300 hafi
ye açığa çlkarılmıfb. ikinci Veli -
aht Yusuf izzettin Efendi fevkala
de alkıtlanmıfh. 
Osmanlı ittihat ve Terakki Ce -

miyetinde kırk kadm iz& bulundu
ğu, gazete ve mektup tevziinde bun 
ların çok ite yaradıktan anlqılmıt 
idi. Arnavutların takındıkları ta
vır ve hareket te lfkodra' daki itti
hat ve Terakki Cemiyeti merkezi 
tarafından fU suretle bildiriliyor • 
du: 

"Kanunuesasinin kabulü üzeri -
ne Meclisi meb'usanın açılacağı it· 
kodrada da ilin edildi. Fakat bu 
haber ltkodrada suiteli.kkiyi mu • 
dp oldu. Gazetelirimizde Abdül
hamit aleyhinde fıkralar bulunma
sı bura ahalisinin cemiyet efradı 
hakkında iğbirarını mucip oluyor. 
Şayet bu yolda mekaleler yazılma
~' zaruri ise bu gazetelerin lskod -
raya gönderilmemesini rica 'ede -
riz.,, 

T rabulusta, Rodosta, Yemende • 
vesair mahallerde bulunan menfa
lara telgraflar çekiliyor ve bunlar< 
dı:: ya, "affı umumi ilan edildi, teb
rik ederiz.,. yahut "padişahımız af· 
fı umumi iliin etti, kurtuldunuz.,, 
dıyt' yazılı bulunuyordu. 

Memleketin her tarafında yapı
la 1 ıı>inıayislerc dair mektuplar da 
rdmt.1e ba~i.ı·onlıı. Menf~.<la bu. 
lunr.'1 bir zat, b:.ı ıı:im:ı.yi,Jer hak -

Hitlerin memuru 
Von Ribbentrop Londrada 

ne gibi işler yapıyor? 
LONDRA, 10. A.A. - M. Hitler'in 

mm-..ili M. v- Ribbentrop pazarte. 
Iİ ırünü hariciye nazaretincle M. Aato
ny Eden tarafından kabul edilecektir. 
iki devlet adamının oilihları bD"akma 
meseleoi. ile Almanya - Milleti.er Cemi
yeti münasebatı hakkında röriiımeleri 
muhtemeldir. 

LONDRA, 10.A.A. - M. Von Ribben 
trop, Londraya aceba Almanyanın muay
yen ıartlarla Milletler Cemiyetine ve 
silatıları bırakma konferansına avdetini 
hamlamak için mi ge'di? 

Daily Herald'dan ıonra ıimdi de Dai
ly Teleırraf bu suale cevap vererek bu 
ihtimalin varit olduğunu yazmakta ve 
bir çok alametlerin Almanyanın ~iıatı
lanma proırramıru tatbik yüzünden çek
mekte olduğu sıkınttları gÖ•termekte 
bulunduğunu söy~mektedir. 

Bu e-azete diyor iri t 

Diğeı taraftan Berlin hükumeti, tek 
baıına kalmaya mahkum olduğunu anla
mıştır. Bütün bunlar hukuk beraberli
ğine ait matalibatını bıralanaksızın, 

Milletler Cemiyetine dönmek için fırsat 
kolladığını göstermektedir. 

Alınan mümessili, Londrada Alman ... 
yanın si ahlanma emrivaküni kabul ve 
bu esas Üzerine emniyet meselesine ait 
m~zakereye dcv-ım için bazı temayül
ler bJlmuştur. Mo:mafih, bükümetçe res· 
n1en bir mutalea dermeyan edilr.nemiş ... 
lir. 

M. Gömböş niçin 
Seyahat ediyor 
Macar Başvekilinin Roma 
ve Viyanadaki temasları 

ViYANA, 10.A.A. - Macar Baş·;e
k~ li M. Gömböı, Budapeıteye dönme
d.n evvel Viyanaya uğrayacaktD'. fles
mi mabafil, d;i ı M. GömböijÜn Avus
turya ricali ile yapnuş o'duğu görüşme· 
ler hakkında büyük bir ketumiyet gös
termektedir. 

Macar baıvekilinin Viyanaya uğr.ıma
s•nın temamen huauıi olduğu resmen 
bildirilınit olmasına rağmen Avusturya 
ricali ile yapılan konupnalann ıu nok
talar bakkmda olduğu ıöyleniyor: 

l - Okonomi iı 'erinin tanzimi, ve 
bunlaTın tanzimine ait teknik mesele~er, 

2 - Genel nyasa. 
Ak~"m gazeteleri, bu görüşmelerden 

basıl ol&n intibaları kaydetmekte •·e iki 
m mlelı>•tin ökonomik ve sıyaıal yakın
lığının 'zamanı geldiği tezini ilm sür
mektedir. 

Her halde ltalya ve Avusturya se
yabat'an, Viyana • Roma - Budapeşte 
müse~lesini kuvvetlendinnifl'ir. Göm
bö~'ün Berline gideceği hakkınıl~ ge· 
çenlerde ortaya atılan havadisten artık 
pek o kadar bahsedilmemektedir. 
BUDAPEŞTE, 10.A.A. - Başvekil 

M. Gömböı Avusturyada bir gÜn kal
d ktan sonra Roma seyabatındam dön
mÜ§lÜr. 

Tethişçi.ere karşı 

Diğer hükumetlerle müşte
rek tedbirler alınacak 
PARIS, 10.A.A. - Hükilmet, lıare

kelleri barqı tehlikeye koyan Evreııısel 
gizli tetbitçi komitelerin teıebbüslerini 
meydana çıkarmak ve bu teıebhü•leri 

kırmak için bütün mesuliyetleri tesbit 
ettirmek, cezalan tertip ve tatbik et;. 

mek için diğer bükiimetlerle müıterelı: 
bir faaliyet ıı;östermek ı:necburiyetinde
dirler. Y uluırdaki karar sureti, Y uğoa
lavya Krab Aleluandrm c:enue merui-
mine ait olarak verilen beyecmı uyandı
ran maliimat n IDÜl'eYeffa Kralm ziya-
reli münaıebetile icap eden ı.ütiin ihti
yat tedbirlerin alıııınamıı olmuı dnla
yi.sjla izhar olunan teeııaüfler üzerine a
yan meclisi hariciye encümeni tarafın .. 
dan ittihaz edilmiıtir. 

Amerikada 
Demokratlarla terakkiper
verler arasında anlaşma mı? 

VAŞiNGTON, 10. A.A. - Rooneltia 
intihabatta pek parlak bir ekıeriyet el
de etmit olan yeni tenı.kkiperver fD"ka
run reısi ayandan M. Lafolet ile göriiı· 
mesi büyük bir a!i.ka ile kartılanmıftD'. 
Şimdi M. Roosvelt, M. Lafolette ile bir 
ittifak mı aktedecek, yoksa içtimai ve 
iktisadi ıabalarda tam ve cezri tslabat 
istiyen M. Lafolette, demokrat fırkanın 
ve batta cumburiyetcilerin sol cenabı 

nı kendisine doğru mu çekecek? suali 
sorulmaktadD'. 

M. Lafolette, razetecilere iktisadi bulı 
ranın zaruri olarak fırkaların bir araya 
gelmesini intaç edeceğini söylemittir. 
Lofo'ette ileride takip edeceği batb ha
rEketin Rei-sicumhurunkine bağlı ola
ca ·" ını bildirmiş.tir. 
Dab~ şimdiden bazı liberal demokrat

lar, M. Roosvelt terakki siyasetınden 
vazgeçtiği takdirde kendisinden ayrıla .. 
caklannı söylemişlerdir. 

Gaz vapurunda 
Feci bir infilak 
15 ağır yaralı var 30 l:ln 

galon gaz yandı 
PARIS, 10. A.A. - Nevyork He

rald gazetesisinin (Avrupa 11usbasr), 
Galicbe ismindeki Amerikan gaz vapu
runda bir infilak vuku:ı geldiğ;ni ve va
purun Mobik' de yani Meksika körfe
ziııin 10 mil açıklarında tutuıup yandığı
nı haber vermektedir. 15 ağır yaralı 
\·aı·dır. Kaptan, bun'.ar meyanındadır. 
B:r kişi de kaybolmuştur. 

30 bin ga!on yani 2.150.000 litreden 
fazla petrolu hamil olan Galiche'in bü
lün bamulesi mahvolmuııtur. - -Ha vanada karışıklıklar 

HAV ANA, 10.A.A. - Aıkeri bir ta
k:m kıtaat dahi:iye nazırından emir al
maksızın kaylüleri Ralengo denilen ve 
büyük babalarına hükiimetçe verilmiı o
lan ve sonra bazı vicdansız hakimler ta
rafından buralarda biç bir hakkı bulun• 
mıyan ecnebi şirketlere temlik edilm1ş 
bulunan ereziden ı çılanaia icbar için 
Guantonomo'a gelmiştir. 

200 asker, 18 motör'ü Ralengo'ya hü· 
cum etmiştir. 500 köylü dişten tırnağa 
kadar silahlı oldukları halde topraldarmı 
müdafaa etmektedirler. 

Sindikalar umumi federasyonu, loir 
t..sanüt ırevi ilan etmiştir. 

İtalyada 
M. Mussolininin faşizme 

dair söylediği nutuk 
ROMA, 10. A.A. - içlerinde bq ka-

dın bulunan ve 22 korporasyon& men
sup bulunan ve aktedecelderi meclia, 
yapılacak kanua11-i iıı!i.hatmdan soa• 
ra hakiki bir parlııınento haline relecek 
nlan 823 aza, ilk defa olarak kapitol
de top!aamqlarclır, 

M, Muuolini, bir nutuk irat ederek 
billıaasa fÖYle demijlir ' 

" Geçen ,..,.. fertlerin .iyaııi mi
vabnl ilan eınaq idi, f8'fİ.st asn, lıôr bak 
ve bir vazife tdi.kki edilmesi lazun ıı;e

len it brııunda müoavab ilıi.ve etmek 
suretiyle bu müsavatı ipka etmittir.,, 

Bütün meclis ayakta olduğu halde 
D11çeyi uzua uzadıya setamlaımtlır. 

Romanya kabinesi M. Ti
tüleskoya teşeklcür etti 
BUKREŞ, 10. A.A. - Nazırlar mec

lisi, M. Titulesconun harici siyaset ve 
oon siyasi velcı.yi ha'ldandaki etraffr iz.a 
batını dinledikten sonra memlekete ifa 
etmit olduğu hizmetlerden dolayi k
disine hararetle teıekkür etmiştir. 

Almanya ile İngiltere 
arasındaki ticaret 

BFıRLIN, 10 (A..A.) - RAYitb- • 
km altın ihtiyat a'l<çesi, 4.735.000 Ra
yiş ~ eksilmqtir. Bu dos.ilme §Öy
le izah edilmektedir: 

Almanya ile lngiltere arasmda ya
pılmrt olan yeni u.zla'flD'llllll tatbik e
dilel>ilmmi için Almanya lngiltereye 
400 bin l ngiliz lirası ödemıiş tir. 

Bu ödemenin Ahnanya ile lngih-ere 
arasındaıki ticaret münasebetlerinin bu 
yeni uzlaıma •ayesinde artacağı Ü· 
midi ile yaprldığı bildirilmektedir. 

Bu yill>dcn yii2'de 2,25 ni betinde 
olım altın karşılı~ yüzde 2,24 de in
mi~tir. 

Meclis encümenleri intihabatı 
'ANKARA, 10 (Telefonla) - Büyük Millet Medisincle bugün, le; 

küiitt eıuuiye, bütçe, dahiliye, hariciye, maliye, milli müdafaa, ziraa 
gümrük ve inhİsarlar, meclis hesaplarını tetkik, kütüphane, arzuhal er. 
cümenleri toplandı ve reis, mazbata muharriri ve katipleri •eçildi. En 
cümenler, geçen senenin aynidir. Yalnız Hariciye encümeni reisı!ığin 
Saffet (Erzincan) Bey seçilmi1tir. 

Adliye vekili / stanbula geliyor 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü ile: 

bugünlerde lstanbula gidecektir. 

Kontenjan tevziati gümrüklere 
bildirildi 

'ANKARA, 1"0 (Telefonla) - Birinci ve ikinci lianun aylarına ai 
kontenjan tevziatı bugün telgrafla gümrüklere bildirilmiştir. 

Ziraat Ban kası toplantısı 
'ANKARA, 10 (Telefonla) - Ziraat Bankası umumi idare heyeti 

adi surette yarın saat 15 te toplan*aktır. 

Hakimlerin tasfiyesini yapan 
encümen çalışıyor 

'ANKARA, 10 (Telefonla) - Yeni hakimler kanununa göre, lıa. 
kim sınfına mensup olanlar arasında tasfiye yapacak olan encümen, an 
cak bu ayuı ıonlarıan doğru mesaiıini bitirecektir. 

Rıhtım şirketinin satış mukavelesi 
ANKARA, 10 (Telefonla) - latanbul Rıhtım fİrketinin mübayaa 

sı etrafında hazırlanan mukavele projui, Adliye Vekili Saraçoğlu Şülı. 
rii Beyle hukuk mü1aviri'eri tarafından tetkik edilmektedir. Tetkikat in 
tikten sonra mukavele imza edilecektir. 

Adliye vekaleti Avrupaya heyet 
gönderiyor 

'ANKARA, 10 (Telefonla) - Adliye Vekaleti, muhtelil 'Avrupc 
devletleri:'!.! Balkt11n devletlerindeki icra te,kilatlarını, hapishane,'eri, tef 
kik etmek üzere bu yakınlarda Avrupaya iki heyet gönderecektir. Ve. 
kiilet, memleket dahilindeki hapishaneleri de tetkik ettirmekteciir. Biı 
Adliye müfettişi, Trakyadaki hapishaneleri tetkik ederek 1ehrimize gel
miştir. Ayni müfettiş, bugünlerde memleketin muhtelil yerlerinde ha. 
pishaneleri de tefti, etmek üzere lzmir :Je hava/isine gidecektir. Müfet 
tif, tetkikatını ikmalden sonra, hapishane,er hakkında mevcut kanurc 
ve nizamnamelerle Millet Meclisinde bulunan hapishaneler kanunu la 
yihasını tetkik edecek ve hazırlayacağı raporu vekalete verecektir. 

Azılı bir hırsız öldürüldü 
'ANKARA, 10.A.A. - Azdı hırsızlardan kara Haydar oğlu :Ala 

Yozgad'ın deli Hasan köyünde jandarmalar tarafından müsademe ile 
imha edilmiştir. Diğer üç arkadaşı biri yaralı olarak kaçmıflp:rdır. 

Zehirli gazlara karşı konferanslar 
KARS, 10 A.A. - Halkın zehirli gazlara karft bilgilerini arttır

mak için diinden itibaren konferanslara baflawr.ıştır. ilk konferans, 
ordu evinde verilmi.f ve pek çok halk bulur.muştur. 

Kırklareli kurtuluş gıldönümü 
KIRKLA.RELi, 10 (Hususi) - Kırklareli bugün kurtulu,unun or. 

ikinci yılını büyük bir heyecan ve içten gelen bir samimiyetle kutluı'adı 
Hava yağmurlu olmasına rağmen, halk bir deni zhalinde t0f4Tak, 1elıi 
ler durağında memleketi kuran orduyu karşıaldı. Her taraf bayraklarlt 
donanmı1tır. Şehir sevinç içindedir. Gece ie fener alayları yapılacktu. 

Tiitün ve üzüm işinde inhisar yoktu_ 
ANKARA, 10 (A.A.) - Tütün ve hile ne tütün ne üzüm ne de herban 

üzüm itinde Türk - Yunan çalışma gi bir mah~uliinaüz için inhiur §Clı:lin-
ve hedef birliği baklmvlllki müşte.:-ek de bir elden ihraç mevzuu baJıaoJm:ı. 
tebliğin bazı tüccarla.rca ve bilbaoaa dığmı teyt etmiştir. Tiitiin için ~ -
tütün ibrae&trrun bir elden idare edile zuu balıfs olan ıddin sabcı ve alıcı pi. 
ceği ıeldinde tehir edildiği iıitilmit - yasalar menfaat ve taleprine uygun 
tir. Y apbğımcı: t~t böyle br tel - ve piyasaların miiaaa-deleri imki.nı ile 
sire mahal obnadığraı gÖ&lermq ve mütenıuıip bir kıymetlendirme ve ia . 
ti:mdiye kadar mükerreren ve en aal&- tikrar tesis etmek m•badmdao ibaret 
hiyetli qkilde söyleımıif olduğu v~ olduğu anl&Jılıyor. __ 

İki dost devlet adamı arasında 
samimi telgraflar teati edildi 

ANKARA, 10 (A.A.) - YwıanD-1 tım dobıyı hararetle teteldoiir ederim. 
tan Hariciye nazm M. Makaimoa Hz. Ankara topl--n, ~ ve 
Türkiye topraldarmr terkecleriı:en Ha lwvıretini isbat etımiı birer Yesika ola· 
riciy>e vekilimiz T-61. RÜJIÜ Beyef- B M an anlafl""ımm y.-atbğl t......;r 
diye ıu telyaz1M111 göndermittir: ve Tiir1< • Yu- anlaJı:nasile biriltiri· 

Hariciye V..ıüli T-ro1ıc Rüttü Be• ne baib bulunm Yumnistmı "Tür-
yefendiye; ANKARA t ·ye ara11ndalıi ıılrı lıirliji bir .w,._ 

Güzel ülbnizde bulunduğum .....,_ ı.. ...Aenniıtir. Bu BaMcaa ve AVNpa 
da gönlüiüm ve Qnlln unutulma:z bir su•u eserine olan tabsi Y....._"" 
hitırumr beraber rötürdüiüm cana 9QI< büyüktür. Ve mesut ııelicduik 
değer luıJoulden dolayı en aletli teıek- 9QI< verimli olan toplanbmn:dan aonra 
kü:riimü çok ımütehaeeia bir kalple bil bu y&l'clımı tiikranla _... isterim 
dirirıim. Biyük ıefi Gazi Mustafa Ke- Sevimli düıüncenizclen çak n:ıiihılıassn 
mal Ha:zretlerinin münevver idareıı.i al olaa Reioicumlıur Haaetleri derin te-
tmda aail doet milletin yaptığı ve ve - fdd<ürlerinin size bildirilmelline ben. 
rimli neticeleri beıraben:e güttüğü • memur etti. hmet Paıa da ıiu biitiiı 
müz Wlh e&eri ~ en emin bir zı - kaftıile teıeJd<ür eder. ~.dam Maıloai 
man oı- hayret verici gayretleri bir mo&a saygılarmu bilıdiımeniz:i rica e 
dalıa görebilmek fın.abaı bu'®ğum • der ve size de rW>el bir dönüı ve iy 
dan dolayı bilhusa ba.htivar oldum. bir silılıat dilerim aziz dostum. 
iki memlebtiıniz ...,.mdıılııi ı.ıkı el- Tevfik RUŞTU 
birlôğiain bu yeni temasla daha çok 
kuvvetlenmif olduğu kanaatiyle Tür
kiyeden ayrıl.,.,.,_ Balkan anlat -
mail .k.oıueyllıiıı vardığı mühim neti -
celer, .sıyuamızı ~..,ken ve dOlll dört 
ülkenin her çareye b,.. vura• 
rak aulbiin yeri.,_.._ yardım et
mek huıı111W1daki kat'i azimlerini 
teyit eded<en beılemi! olduiumuz bü
tün ümill!lerin yerinde olduğunu gÖSler· 
mittir. Reiaicumhur Hazretleri, ba1 -
vekil Haa:reıtleri ""' Türk hükfuneti 
nert}erinde filkranrma ve en derin min· 
net ve sadakat duycuiamna tercüman 
olmanızı rica ederim. 

Maksimos 
Hariciye vekili Tevfik Rüıtü Bey -

efendi cevaben aşağıdaki tel yazısını gÖn 
denniştir: 

Hari<>iye nazırı M. Maksimos Hz. ne 
ATINA 

Türkiyeden ayrılırken bana gönder· 
Dle'k lutfunda bulunduğunuz telgraf -

Odesa 
Kançilarımız 

Meçhul bir adam tarafında· 
kurşunla yaralandı 
ANKA~ 10 (A.A.) - Türkiye 

nin Oc:leaa kançılan Zeki Cem.il Bey 
meçhul bir adam tarafından atılaı 
kurıunla yaralanıruttır. Kendisi der 
hal tedavi altına alınmıı ve kurıua 
!arın çıkarılması için ameliyata kara 
verilmiştir. Zekıi Beyin yaralan hafif 
tir. Mos.kova vislionaoloeu Fuat Bel' 
hadisenin tahkiki için Odesaya ~ 
ket etmi~tir. · 
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Tufeyli hayvanlar 
Geçenlerde bizim gazetede ııcu

dı: Avrupada bir panayirde bir 
adam kendi e:.ile terbiye edip ye
tiştirdiği pireleri te; 'ıir ecliyor ve 
bunları oynatarak JX4ra kazanıyor. 
mllf. j 

Acıyonan.... içim sızlıyor •.• 
K._inıseaiz kalelı şu ihtikiir!.. Hiç 
lıiınse keneline mal etmiyor ..• Or
IQdq kaldı biçare! 

Gazetelerele okuelum: ihtikar 
0cır ını, yok mu eliye arllfhrmaya 
'11eınar komisyon bir tür~ toplana 
llUYormUf .•.• Komi.yonun reift o • 
IQıı zat bunu açıktan açığa gcu;e • 
lecilere söylüyor: 
,, - Ekseriyet olmuyor! eliyor ••• 
" e ihtikar hakkında ela: 

- Elenelim! ortada dolafan ka
llQat ihtikar mı. yoksa fiyat yük • 
..,kliği mi, brmıı ayırt etmek mese
lesidir." diye bir mütalea serelecli-
)'or ••• 

Bakınız.! Banu bu düpjneme -
':~ti~: Öyle yal. ihtikar diyonız. 
Vflllalım! ihtilıar mı? Fiyat yük· 
tekliği mi? -

••• 
Şimdi biraz Qdd'i gôriifelim

lfi latifeye elökmekle bir fey elde 
ed-: •.. ~ı~-ı 
-•uyecegrmız -.....,.wıyor ••• 
Bu ne biçim İf ve ntUJ komis -

>oııdrzr? Bu komi.yon azası olan 
lıey[eT neden üstlerine alelıkl.an i
fe bağlanmazlar ela ekseriyetin te
fekkülüne mcini olurlar? Devam -
~ bir adamın bir komisyonda a
ı.ı olman komisyonun aylaklapn.a 
"na sebep olar." lstanbullu, eana
#ııı ihtikiin önünde kıvranırken 
ıl<ıJıa ihtikar var mı yok mu onu 
letkike memur olan komuyonela 
ek.eriyet h&.t olmuyormuş... Bu 
komisyonela eğer hakkı huzur yok
~ diyelim ki; bunu kaybetmek 
'<Orkusu olmadığından alelıran 
~hl Lakin biraz inaaJ ve acınma 
~ • el • k~ ar emıyo •• 

ihtiyar madelelerinin fiyatları 
tö:ze battu:ah bir fekilde arhnlıp 
ıfflrrırken bu beri tarafta ihtikarla 
llıiicadele için eleğü, onun mevcut 
olqp olmadığını ar'Jfhrmak için 
lıomisyon yapıyoruz, orada da ek
•eriyet hiisıl olmuyor ••. E buna can 
~~dayanır? •. Ba ne vazile,inaslık 
"<iyle beyler?. 

Kürsüde söyfiyeceh bir f8Y hiitı
~rıa gelmediğini söyliyen Nasret. 
tiıı Hocaya oğlunun: 

- Kürsüden inmek temi aklına 
telnıiyor baba? •• dediği gibi, ho • 
ıtıisyonda toplanmaya vakti olma
lleuı beylerin istila etmek te mi 
llkıllarına gelmiyo1'. T ci ki çalıfa • 
Crlk eliğerleri oraya gelebilsin! Doğ 
l'ıısu şaşılacak ve acınacak fey! 

FELEK 

Kadastrosu biteD 
Mahalleler 

IC.adaatro poatalan faaliyetlerine 
devam ebnektedir. Küçülıcpa.zar civa
~daki Hacıbdm mahallesinin de ka
~~~u ikmal edi)mjftir. Bu civarda 
ııı,.,,..;,.;. bitiren ıx-tıalar ı 7 T efl"İn:İaa
~ CUm.arteai ırününden itibaren Yeni
""l>ıda Yalı ınahalleainin kada~
~ .~layacaklardır. Yalı ınahallesi 
~!indeki emliı.kin hudutlarmm tah
.ııt ve teabiti ile mefgu) olacak p<»
~'!" için o civar halkına kolaybk ol
~ üzere bir de ev tutulmuttur. Kum 
L Pıda Muhsine Hatun mahalleainde 
,._l~1dutro nihayet bulmut ve aicil kü -
-'erine geç:İrilmittir· Alakadarlara 
~? aenetlerinin nrilmeaine ba~lan • 
""t<ll'. 

Eczanelerin kapanma 
saatleri 

l Nöbete tabi obnıyan ve münferit 
... !erdeki eczahaneler müateana ol -
~ üzere nöbete dahil olan eczaha
"""'""in bundan .sonra aaa.t 21 de ka • 
~bnaları Vilayet Sıhhiye müdiriyeti 
-~dan kaym•kamlılı.lara ve far -
ııı...oloğlar birliğine bildiri!nı4tir. 

( Hüı<;:,A 1 
\lı Bankuından alman cetveldir) 

10 T. Sani 934 
AKŞAM FiYATLARI 

1, iSTiKRAZLAR 1 TAHVILA T t:"•:u dahili 94 R1hbm 17,50 
{) .. Erıaa.i 97 Aa. Müme••;l 49,80 
ttit~rk 29,62,50 An. Tahvili lı 11 45,70 

" it 28,25 • ili 48,!>0 
" ili 28,50 

11 ESHAM 
._ a.._"l..•ı Nama 10 1 R•J. i lr.upoD•U 2.25 
" " H:a.naiıline 10 T elefoa 10,50 
lt ~le•tia 97 T erkos 19,2S 
!!> ır.,,,. c.._ı.... Çimento 13,70 
l .. -ı BaoluaN 58,SO ıttuıat dey. 1.i 
1..:.'-••y 31.75 Şark d.,.. 0,85 
Ş'-' dolu Hia11e Z7.SO i B•l1• 1,55 

' liayriye 15.SO Sark m. ecaa -4,75 

~ ÇEK FiYATLARI 
.... _dra 628.50 Pr•i 18,99 

~-~· 12.06 BeJır•t 34,93 
~\& "o 9,27,28 Moalıo•• 10,96 
c~01'\c, 79,45 ... 1 BerliA 1,.97.38 
f\.~ e._.,.e 2,,44.25 Varıo•a 4.20.51 
'~ 83,24.08 Buda~.. .oo,:ıs 
4.rrı •el 3,40,-41 M•drit 5.81,36 
~oı' 1•1'd .. rn 1,17,45 Buk.reı 79,-41 

J., 66,t 1,70 V ty•na 4,24,48 
N U 1' U T (Sahf) 

Kurut k.urllf 
OF 
1 r) F"•••aa 1ro 20 1 ı ••• < ... 815 

"1 ola .. ızs 1 Pn.•ta 18 

1 ~İ" Çek 98 ı Mulı 43 
l le A.,. 2.150 ı Zloı.. 22 
~ ~teı-iln 630 zo Le7 18 
tıQ ll'et 218 20 Dı-r 64 
la~· 23 1 C.mo•İf ~ 
1ıı ~ e.ı.,ı.. 115 Altın. 9,23 
ı r, ....... 24 Mecidir• 36.50 

Orın 83 Banka.ot 231 

ôKONOMl 

Tütün ihracatımız 
Çoğalıyor 
Son hafta içinde epeyce 

tütiin sattık 
Son zamanl8l'Cla tütün ilınıcatınuz 

canlı bir ""31 alun§tır. Müstııhtil 
mmtakalarda tüccar elinde bulunan es
ki sene mab...Deri tamamile satılmı] • 
tır. 

Şehrimideiı:i ilıracat müeıeeııeleri 
- olarak Mmanyaya 3 milyon kilo 
i§le:nmiı ve iılenmemlf lÜtıÜn ae*et • 
miftir. Bu tütiiııler 30 - 60 kuruı li
atla &atdınJf'br. Diğer taraltaıı, bir AJ. 
- fab .... ı.taııhul piJ-mdan 50 
lıİD kilo tülün almıftır. 

Verilen maliimata göre; Atmhııya 
rejİIİ lıa yıl, memleketimizden her -
ıııokiırdeu f'mla miibayaatta bulıınacalı;. 
tır. 

Maden ihracından alınan resim 
Maden ihnıcatmda Cl.,..mg'in hüs-

111Ü ııuretle ifan için Medı:ez bımkaun
ca rılınmıılrta olan yiiade 2 res.im yüz
de 10 a pkanlm1fhr , 

Bu va..İ'yd , maden ilıracatımızı • 
li4<aıdar ettiği için, madenciler birliği 
ıtarııfından alibdııırlar nezdinde teşel.
büUerde buluınHm"'I, resmin azaltılma
&ı i&tenmiftir. 

· latikar komisyonundan istifa 
Azalannm içtimaa gelmemeieri yü • 

zünden aon toplantnımı yapamıyan ih
tikar komisyonu azaamdan Eminönü 
kaymııbmı Raif Beıy iılerinin faz:lalı. 
ğmdan dolayı iatila eıtmiJtir. 

Kooıftyoııa, vilayet n!WTlına ~ 
bir munıbhas seçm.:ek-tir. 

Fıçı kıtiığı başladı 
Son gÜn)erde balık ihracatmm ço • 

ğalması yiizüoden bir fıçı ihti<in ba1 
göstenniııir. Once 80 kuru§a mtlan 
hçılann fiab aon günlerde ıso kunııa 
çdmu§tır. 
~. bu bu5US!a §e4ıriınİZ ti

caret odaaına müraca:ıtta bulunnmş • 
!ardır. Oda, fıçı ..-eleloİnİ teddk et
mektedir. 

Sanayi, ticaret ve maadin 
büroları 

Verilen mali:ımata göre, Sanayi, Ti
caret ve Maadin biin>larırun ticaret o
dalanna bağianması takarrür etmiştir. 
Bu hususta gelecek ay içerisinde bir 
karar venJecektir. · l 

Bina vergileri 4 
Taksitte alınacak 
Umumi meclis dört tak

sitte öden-
mesini muvafık görüyor 

laotanbul umumi meclİ$i, diiıı top • 
landı. Eski zabit okunduktan sonra, 
ruzname mucibince müzakerata geçil 
di . Mecl.Me intihap edilen aza.el.an bir 
lmmınm tetkikatı ikmal edilen maz
bata muaııneleai hakkmda riyaaet ma
kamının tezkereai heyeti umumiyeye 
arzedildi ve kabul olundu. Bundan 
-.ra, yükaek makamlara çekilen ta
zimat telgraflarına gelen cevaplar o
kundu, alkı,landı . 

Muhtelif encümenlerden tubeler • 
den gelen evrak okunarak ait olduk
ları makamlara gönderildikten aonra, 
bina vergilerinin tak&it müddetleri 
hakkında iktıaat encümeninin mazba • 
taaı okundu. lktıa&ot encümeni, Mali -
ye vekile tinin noktai nazanna q tirik 
etmiyordu. htanbulun husuai vaziyeti 
ve bugün.kil ikbaadi f&rllar dahilinde, 
bina vergilerinin gene etkisi gibi 4 
takaitte ödenmesi liızımgeldiği ileri aü 
rülüyonlu. lktısat encüım.eninin bu 
mazbatası çok muvafı.k göriikl.ü. Mü] . 
hakat ve adalar kaza~ı ınüa.tea.na, la
tanbulda bina vergilerinin gene 4 tak 
aitte alınmaaı muvafık bulundu. Bu 
huııw.ta.k.i mazbatanın Maliye Vekale-

. tine bildirmek üzere makama verilme
si takarrür etti. 

Bundan sonra, ameli hayat meık
tepled rnü....uler heyetine oeçilecek 
üç yeni aza hak.kında makamın tez -
kereai okunda. Bu tezkerede aeçilen 
azanın dört aenede bir intihap olun • 
duğu, müddetin hitam bulduğu bildi
riliyordu. Makam tarafından yapı -
lan teklif kabul edilerek Reflık Ah • 
met, Etem Akif, lhaan Naruk Beyler 
seçildiler. 

Meclis aa.lı günü öğleden aonra tek
rar toplanacıW<br. 

SEFARETLERDE 

M. Vonçeff geldi 
Bulgaria.tanın yeni latanbul Cene • 

ral konaoloau M. Vonçeff Sofyadan 
ıebrimize gelmiftir. Fenlandiyanın 
Ankara aefiri M. Onni Talaa, ayni za 
manda Fenlandiyanm Sofya aefiri ol
duğundan itimatnamesini Bulgar kra 
lı Hazretlerine takdim için Sofyaya 
gibniıtir. 

Yeni Arnavutluk ceneral 
konsolosu 

Arnavutluğun latarıbul c:eneral .kon 
soloau Sülo Bey Arnavutluk Hariciye 
Nezareti siyasi itler müdürlüğüne ta
yin edilınittir. Yerine Ferit Bey Der
viı tayin edilmiıtir. Y enö Cen«al koın
aül ya.kında febrimize gelecektir. 

* Romanya maalahatgüzan - Ro
manya mMlahatgüzan M~ö Mari
nescu Ankaraya, ataıemiliter kuman
dan Pon~cu Sofvava ıribnişlerdıir. 

Görünen köye klavaz istemez! 
lealelınlmıyan bir donanma takt,ne 
de yeni yapılmakta olan bir apar
hmanın yapı iskelesidir. Bu, iki 
üç sene evvel kemerinin t(lflan yol 
cuların üstüne dökülmeye başlı • 
yan Mısırçarfısı kapısına o zaman 

Evkafın yaphğı talıtaperdedir. Bu 
t.alıtaperde orada senelenlen beri 
neclen elımır?. Eğer bu kapının ke
merlerinin yıkılma tehlikesi varsa 
iiç senedir Evkaf bunu neden ta -

mir ettirmez ve belediye neden Ev 
kala maili inhidam bina .Jıipleri
ne yaphğı muameleyi yapma::z? 
Eğer kapının yıkı.ima tehUkesi yok 
m bu pi., aki ve İğrenr talıtaper
de neden orada Wır? .• Böyle bir 
tahtapereleyi halktan biriai kapısı 
önüne yaphnrsa ertesi gün ceza ile 
serlereli. ••• lstanbala giizelle,tirme 
ye paramız yok'" Anladık. Lakin 

:lediye fıeın heyoetine annağan: 

Bu würdüğünüz ruim, ne hiilii 

il çirkinle,mesine miini olmaya da 
vaktimiz mi yok?" 

MAARiFTE 

Fakir talebenın 
Vaziyeti 
Rektörlük bazı himaye 

çareleri dü;ünüyor 
F a.kü.l.telerde talebenin devam mee 

buriyet.i üzerine mağdur vaziyete dü

Cenıil Bey 

şen fakir talebenin 
himayesi için rek • 
örlüılı:. tarafından 
Jazı tetbirler alın
.,,ak üzeTedir. Uni 
eraite rektörü Ce .. 
nil Bey dün bu hu 
wıta ıunJan oöyle 
,.;~tir: 
-Yakında bu 

. ibi miihtaç talebe 
çin tetbirler alaca 
ğız. Muhtelif çare 
lcr dü§ünüyoruz. 
Henüz ne şekilde 
yardnn edileceği 
belli değildir. Ak

"'1"1an, bu gibi taldıeye mabıus kurs
lar açmağı veya diğer bir tel.il bul
mağı düıünüyoruz. Muhakkak ki müh 
taç talebenin vaziyeti kurtarılacak • 
t ... ,, 

Söylendiğine göre, haftada iki gün 
öğleden sonra ytı11>ılnıaKta olan aıme-Ii 

denlerin de, miihtaç talebenin ha
riçteki itlerine devam edebilmeleri i. 
çin gece saat 8 de yapıhnası muhte-

meldir. 

Usulsuz talebe nakli 
Bazı ilk mektep ba"1tluallimlerinin 

usulaüz talebe na.kil ilmühaberi ver • 
dikleri anlaşılnuştır. Bu gibi batmual 
!imlere ihtar cezası verilecektir. 

Yabancı dilde rı imtihan 
Universitede yabancı diller melde

bine devam etmek Utemiyerek bir ec
nebi dilini liıyikıyle bildiğini iddia e
den talebenin imtihanları dün yapıl • 
mıştır. lıntihanlar daha birkaç gÜn de 
vam edecektir. Lntihanda muvaffak 
olanlar ecnebi kurlarına devamdan 
muaf tutulacaktır. 

Roma hukuku dersi 
Gelecek seneden itibaren hukuk fa 

külte•inin ikinci ıwufında okutulan 
Roma hukuku derai kaldınlaca.k, yal • 
mz birinci sınıfta okutulacaktır. Bu 
aene bu iki sınftaki Ronıa hukuku der 
a.i profesör Honik ve Schwartz anuJn 

da taka.im edilmiştir. 

Profesör kadrosu tamamlandı 
Son gelen birkaç ecnebi profesör • 

le Univeraite fakültelerinm profeaör 
kadroau ta,ma.m.lanmı~. Evvelce me 
zuniyet alan bir ilci profeaör de me • 
zuniyetlerini bitirerek vazifelerine 
ba;lamıılardır. 

Nakil vasıtalarının 
Tespiti 
Ka:ıalarda tahrir faaliyeti 

başladı 
lstanbul vilayeti dahilinde ca:nlı 

ve canaız biliimuın na'kil vuıtalanrun 
Tedariki vesaiti nakliye kıomi&yonla
rınca yazdma.sma b~anaca.ktır. E • 
minönü kazaamda 11 ikincitqrin pa. 
2ar günü yazılme•ma ba§lanması ka· 
rarl 41tınlmıttır. 

Kanun mucibince yazıma tiıbi ve
aait §Unlardır: Aıt, kısrak, katır, etek, 
dişi ve erkek manda ve öküz, deve tek 
ve ç.ift a-tlı binek ve yük arabalarile 
manda ve öküz arabaları ve kağnı • 
larla bisiklet, motoo.ikJet, otomobil, 
otobüs, kamyon, kamyonet ve traktör 
ler, ailindir ve arazöz ve, lolromobil -..e 
vapurlar hariç olmak Üzere motorlu 
motorsuz deniz vasıtaları. 

Yazılma işleri Ern:inönü kazasında 
Küçükpazar nalıiyeııinde: naili~ mer
kezinde 11 • 13, Beyaz>! nahiy.,.inde: 
14 • 17, Kumkapı nahiyeainde 18 • 21 
Alemdar nahiyesinde: 22 • 25 mer -
kez nahiyeainde 26 • 27 ikincit~in 
&'Ünlen yapılacaktır. 

CEMiYETLERDE 

Şoförler intihabı 
Dün bitti 
Bazı şoförler yolsuzluk 
yapıldığı irldiaaında 

Dört gün evvel baflıyan oıuıuobil
ciler ve ~örler cemiyeti intihabatı ev
velm giin bitmiş, reylerin taanifi ip 
dün tamamlanmıştır. 

Hıaırianan rey sandığı, i.11< gün 
l-stanbul, ikinci gün de Beyoihındald 
t.a..i yerlerinde clola§brılm11tır. Bu i
ki g'Ün içeritıinde reylerini istimal e • 
demiyen ıoförler, üçüncü günü cemi • 
yet mer.kezine getirilen sandığa reyıle

rini .abnqlardır. 
Reylerin tasnifi neticeainde, Ahmet, 

Senihi, Salih, Süleyman, Kadri, Enver, 
Cemal, Ali, Nuri, Mdımet , Cavit, Nu
ri F.lendifer asli azalığa ~ap edil • 
mişlerdir. 

Fakat, a)dığnnız mallımata göre; 
ıolörlerden mühim bir kısmı intihap i· 
tinde yohmJuk olduğunu ve seçimin 
tam bir seıt>esti içerisinde geçmediğini 
ilerıi ııürerdc aliıkadar makamlara mü • 
racaalta bulunmuşlardtr~ Bu müracaat 
tetlôk edilmektemr. Lüzum görülürae 
seçim yeniden yapılacaktır. 

Birlik ten istifa 
Milli Tüdı: Talebe Birliği 

lıirtibi Rülmetl:in Bey, umumi 
vazifesinden istifa etmi§tir. 

ViLAYETTE 

umumi 
kit.iplik 

Gelen muhac:rler 
Bir ayak evvel müstahıil 

vaziyete geçirilecekler 
Nüfus umum müdürlüğü nüfus pı· 

besi müdıirü Sabri Bey, Ankaradan 
şehrimize gelmi~tir. 

Sabri Bey, dün vilayete gelerek va
li muavini Ali Rıza Beyi ziyaret etmiş, 
niifu-s ve is.kitn müdürleril.e de görüı • 
mÜftür. 

Sabri Bey, fdırimizde bir müddet 
kalacaktır. Bu esnada yeni gelmekte 
olan muhacir i§lerile mefBUI olacak
tır. 

Hükumet yeni gelen muhacirlerin 
yerleştirilerek bir ayak önce müstahsil 
vaziyete geçmelerine büyük ehemmiyet 
vermektedir. 

Nüfusa yazılma 
Gizli nüfusun yazılma iıine birinci 

lı:anun sonuna kadar devam edilecek • 
tir. 

iskanda tasfiye 
hitan idaresi birincikanun a)·ı so

nunda kaldırılacaktır. Bundan dolayı 
i*"n idaresinde bütün clo6yalar tasfi
ye edilmektedir. lmn i9leriıne bom
dan böyle nüfus müdüı !üğü bakacak
tır. 

Piyango 
Bugün bitirilecek 

ı8 inci tertip Tayyare piyangoau
nun birinci kegid .. i bt14rÜn mutat v..;· 
bile saat 13 te Universite konferaM 
aalonunda b&flıyaaclctır. ~denin eo 
büyük ikrauıiyesi 20 bin liradır. Her 
zamanki gibi iki gÜn ıı.ürmiyecek, aa· 
Jcında dera olduğu için bugün bôtirile
oektir. 

1 Küçük haberler 1 
* Cumhuriyet Halk Fırkası Şi§li 

nahiyesinin cuma günkü toplaııtıamda 
idareye Ekrem, Muammer, Canil, Hul
ki, Nusrat ve Tahir Beyler seçilmiı • 
terdir. 

• Emniyet müdür muavini Hüsnü 
Beyin riyaseti altında bütün ıube mü
dürlerinden müreld.ep bir komisyon 
toplamnı§, polis mesleğine yeniden gi
rec:.&. efeoıdilerin imtihanlarile m~gul 

NIAHK.EMELERDE 

Beşiktaş cinayetini 
Yapan adam 
Kevser Hanımın katili 7,5 

sene hapis 7atacak 
Betiktaıta Ke,,..... Hanım .imıinde 

bir lcadmı o'ldünnekten suçlu m.-angoz 
Hüseyin efendinin muhakemen dün a
ğır ceza ınahioemesiı>de bifuilmiJtir. 

Bu cinayet pçeıı _.., lıaai>an bwy. 
nmının üçiinc:ü günü olaJuttu. iki -
nedenberi Kevser hanıımla oeviftiiini 
iddia eden ~- awıılıakanede söy
ledildePine nazanm Hüaeyin efendi 
K,,,....,.. ba...,,la eon zamanlarda niJı:ilı. 

I--" ta iatmıit, fakat bu- ımmıf• 
kaıt -'ilım.eıı ...... 

Kuıt.an bırynmnun uçuncü gunu 
K......,.. hanım ı.ar.tegi Burhanla birlik
te gezerken Hüaeyin Ef. kendilerine 
rast gelmİ§, ID aendik bir tamfll<hğın 
.,,., nikiıtılauaa raddesine gelen bir ..,. 
mimiyetin 9evkİle Kevser hanıma be • 
nher ge:ıımek teldifuıde bulunmuştur. 
Fakat bu teklife pek diiriiat bir tarzda 
mukabele edilmiı, - bir ar&Y< ta: 

- Şu &ptıılm zoruma bal<, denilmit • 
tir. 

l §te bu .....tuı>de zaten niloiıtı IS • 
lifinin reddinden muğber olan H üaeyin 
efendiyi biioi>ütiin müteessir etmit ve 
Hüseyin efendi yanmda tat.dığı pıçağı 
çektiği gıbi Kewer hannna saplamaya 
bagtarnııtır. Kener H. aldığı yarala • 
rm tesirile hir müddet sonra öhnüş, 
Hüseyin El. de yakıı .. ınnılJ adliyeye 
verilmi§, tam mıJbakemffine batlandı
ğı sırada adliye yangını olmuı, ~
lar ya11T11'1tır. 

YapılMı yenileuıe muamelesi netice
ainde dosya tSrar meydana getirilmi§, 
muhakeme başiamrı ve dün bitmiıtir. 

Hlileyin ef. ıs sene bapae mahklım 
olmuş fakat muhtelif sebeplerden ce
zası ~altılarak 7,5 seneye indirilmit • 
tir. Hüseyin ef. amme hizmeıterinden 
malınıını olacak, ayrıca Kener Hanı
mlll vari.lenne bin lira taaninat vere
cek, 38 lira da mahkeme masraiı öde
yecektir. 

Komüni~tıarin muhakemesi 
K<ımünistlik propagandaTI yapmak· 

tan suçlu Salahi, dıoiııtıor Hilımet ve ec
zacı Vasıf Beylerin muhakemelerine 
dün de ağır ceza maıbkemesinde gizli o
larak devanı edilmiş, ve muhabmenin 
devamı başka güne bırakılmr§tır. 

Tutuu kaçakçıiığı 
Tütün kaçakçılığı ya.pma.kla maz· 

nun Hendeğin Mebmetbey köyünden 
lamail hakkındaki duru,"11B dün doku 
zuncu ihtisas mahkemeMnde netice • 
lemnittir. Mahkeme, lornaili, altı ay 
hapae, 95 lira para ce:.ıasıru ödene -
ğe mahküm etmiştir. 

ONIVERSITEDE 

•• 
Universitede 
İtalyanca 
Yeni muallim Türkçede 

kullanılan İtaylyan
ca kelimelerden bahsetti 

Umversitede italyanca derslerirte 
başlanmı~tır. Talebenin ekserisi '9ndi 
Fen fakUltesinde okumakta olan deniz 
lisesi taleı-idir. 

Yeni itıdyanca muallimi Dr. Ezio 
Bartalini ilk deıWoi yeriıtıen, bir mı • 
tuk söyl.,,,.q ve bu nırtkunda ezcümle 

demiştir ki: 
"ltalyanın henüz milli birliği tamaro

lanmadığı sıralarda Sivaatopol kapıla • 
nnda ltalyanları Tikklere yakla§tıran 
N""1 arkad~ğırun hatırasına l tal yan
lar lakayıt kalamaz. Bu siliıh aıt.ada§
lığı bile iki doH milletin biriOirkrini 
daha iyi tannnalan iç.in lisanlarını öğ
remnelerine ki.fi bir sebeptir. ltailya.da 
da Runa, Napoli ve Bari ünivenİ'lel&
rinde Türk dıli öğretiliyor. ltalyan • 
cadan türkçeye pek çok kelimeler gir. 
mittir· Hu itibarla italyancayi öğren • 
md< Türk dilini ihni usullerle tetkik 
etmek iatiyen için faydalı olabilir. 

Aynca aon zamanlarda il.im ve td<
ıUk ı.abasmda teı '#]~:- göstermiş o
lan bir memld<eıtm dilini öğrenmekte
ki faydayı da kimse inkar edemez. Ta
rihçe de bvnun ayn bir lüzumu v,.. • 
dıY. Büyük bir Tül'I< müverrihi Vene
dik ve Cenevecldö bu ha:zinei eYrak· 
ta buluna.o veaikalar tetkik edilııneclik· 
çe Osmanlı tarihinin yazılamryacağrru 
.öyleıID§ tir. 

Diğer taraftan ilci lisanın tauvvot 
yakınlı it vardu-. Bugün türkçede mev· 
cut kopya, banka, bona, posta, for • 
ına, paata, moda, fabrika, ..... ta, ooda 
gibi kelimeler italyancadan geldiii hal· 
de Öz türkçe gibi kullanılıyor. Yalnız 
T iiTk denızcilil< l.ioanında itaiyancadarı 
geçme yilllen:e kelimeler vardır. Le • 
va, issa, alar&"a. adıınl ve muço, prova, 
pupa, pusula, çimba, bmıdıra, flama, 
manivela ve saire pn-

Hatti ~ kelimeli bile ilı:i li
sanda mü,ıerektir. GiirülÜ)"Or ki, ne 
kadar anlll?"ak için yarabltntJ i1ri mil
letiz. Onun için derslerimize bati.,. • 
lren, bplu deni-zciler gibi fÖyle söyli • 
yebiliriz : "Alesta, iua ~!" 

oloıuttur. 
• Bu .eferki pol~ kursunu ikmal e

den komiserler ile polisler birer dere
ce terfi etmişlerdir. 

Bu pireleri nasıl besleı: ·;m .,.., 
ran bir tıdama cevaben kr" ına ~ 
mıı ve kırmızı lekeleri e· sterereM 
demiJ ki: 1 

- Onlar beni, çocak: . . -m, ~ 
tün ailani besliyor; ~~ kacl, 
kanımı feda et.em çok mı•? 

Dün de Dr. Osman .Şe~r: .. ~ 
Beyin bir makalesini ofmr' m. 
Doktor, lekeli hümmaya kar'!• a- • 
srl serom hazırlandığını iz.ah (" er 
ken diyor ki: 

Halihazırda en müessir r~ P11 

emin lekelihiimma apsı Ler.-''("T~ 
ele Weigel tarafından ihzar " '""u'"' 
yor. Bu apyı yapmak için , ~ n"' 
Weigel'in laboratuvarında::'; 00" 
3()()()() bit bulunmaktadır. (, · •#il-. 
ne bereket) 11 senedenberi l d 
bu bitlerle uğrapyor (iyi < 7ef 
iyi sabır eloğnuu) her giin ı ~ bİt* 
bit doğmakta ve üç bin bit te ı 
için aarledilmektedir. 

Bu bitler günele iki elela beslfl"' 
nir. Bir adam günde sabah ve ali• 
fQ111 olmalı üzere 1000 bit besleye
bilir. Yani bin adet bit bu adamın 
üzerinde günde iki elefa kıamını 
doyurur. ( iiliyet olsun) Bunun içir. 
liiboratuvarda on kişi mevcuttur. 
Bunlara günde iki zloti verilmek
tedir. Takriben kırk üii elli kurul'. 

Demek bu hesaba göre bir bi • 
tin beslenmesi aşağı yakan günd" 
iki paraya geliyor. Günele iki öğün 
tabldot çıktığına göre bir ziyafc-t 
bir paradır. O halde bitten ucu..: 
karnını doyuran mahlük tasavour 
edilebüir mi? 

Bizde eskiden bir 1ı8I ••ardı! 
Bit yiğite yakışır; elerlerdi. Fakat 
günde 1000 biti besleyecek kadaı· 
profesyonel yiğitlerin bulunacağı 
nı da hiç kimse tahmin etmezdi • 
Demek oluyormu. 

insanların Bıhhati için vücaclii
nü vakfeclen bu on kahramana acı
mak mı yoksa kendilerini takclir 
etmek mi liixrmgeldiğini bilemiyo-
rum. 

Vakıa dünyanın her yerinele bit 
li insanlar varelır. Hele Pariste bwı 
ların envaına tesadüf edersiniz. 
Sen nehri sahillerinde otururkır, 
sırtlannı güneşe verirler. Ve hay • 
vancıkları çatır çatır hrnaklarımn 
arasında katliam ederler. Eğer bu 
serseriler, Polonyada bitten para 
hazanılelığını bilseler hiç elımıp 
dinlenmeden Lemberg'in yolunu 
tutarlardı ..• 

Fakat bit de bir alıpklık var
dır. Eğer bitli bir aelam vücaclün • 
deki bütün tufeyli/er- , itliil eelip 
temizlenirse imkiim yok rahat ede 
mez, derler. Bu itibarla ben Lem· 
berg'de bitlere süt annelik, yalıul 
kan annelik yapan kimselere acı.)'Q 
rum. Tasavvur edin bir kere: Gün
de iki defa boru ötecek: 

- Hadin hazırlanın, g5ğüsleri
nizi açın, denecek. 1000 tar.e bit 
birden hücum edecek, şapur şupur 
o kıllı göğilse yapışacaklar. Em 
bire em ... Em bire em ... 
~~Jursen öldüremezsin. Kap • 

•an kafıyamazsııı. Çünkü maa. 
zall,;h 1000 bitten biri eksilirse, ö
lüııerirse sonra laboratuvar feli kı
yameti koparır ..• 

Hadi, bitler devamlı üstünde ii • 
rese ne ise •... 

Biraz sonra emir çıkacak ve bin 
bit birden bir orelu halinele rical 
eclip kutularına, çekilecekler •.. Bu
rası fena .... 

işte ben bunu dü,ünerek bu a
damlara, bu on fedakar asri yiğite 
acıelım. F alı.-_t sonra kendi keneli
me dedim ki: 

- Hiç olmazsa bunlar tufeylile 
rini tanıyorlar •.. Zamanında kan • 
:.annı veriyorlar ve biliyorlar ki bu 
kan emilecektir. Fakat buna mu • 
kabil bir zloti vardır. Halbuki ha
yatta hepimizin ba,ında, içinde 
vücuchinde, kalbinde cebinde ne 
tuleyliler vardır ki bu bin bitten 
daha ziyade kanımızı, canımızı 
emerler ve bizi /ıapnmanın zevkin 
den bile mahrum bırakırlar. Çün
kü farkına varmayız. 

M iimtcu F Al K 

Ocak kongreleri 
Cumhuriyet Halk fırka.oı ocak kon. 

grelerine devam edilmektedir. Dün de 
Betiktat kazasında Türkali ocağı, Be
yoğlu kazasında Me~tiyet ocağı, 
Eminönü kazaamda Çelebioğlu Ala • 
eddin ocağı, Fatihte Alı.saray sanı o
cağı, Üsküdar kazasında Oudullu köy 
ocağı kongreleri yapılmıştır. Bugün 
de Usküdar kazaamda Çekme köy o
cağı, Fatm kazasıoda Eyüp semt oca
ğı kongreleri yapılacaktu. 
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l1 __ ık_ti_sa_d_i _ba_h_is_ıe_r _I ( Öz dilimizle ) 1 Öz Türkçe ile 
Almanya ile ._ _______ ___._ Bilmecemiz 

Dirlik düzenlik 
Klearingio ftlerimiz 

Ehemmiyeti Romanya, Yugoslavya ve Y-
ni.tanın ıhf ifleri (1) bakanları 
(2) konak •eoer Ankarada günEskiden bir kumı memleektierden h. 

mi olan ithalit fazlalığı, diğ,,r memlıı>
ketlere yapılan ihracat fazlalığı ile k~l'§I· 
laıınlı. Böylece bir çok memleketlerin 
aralarındaki ticari blinçolanncla ıouva
zene hasıl olurdu. Fakat timdiki milli 
iktisat devrinde her memldset ilıtiyacım 
kendi temin etmeye çalı,Oğmdan, Al
manyanın ticari ve tediye DllU'ftZeJleain
deki açık lıapanaım:yor. Iıte bu sebeple 
Ahnanyayı kurtaracak sebeplerden biri 
hiç ıiiphesiz, piy-1armı gitgide deiiı
tirınek olacaktır. Bilba.,.. bu yüzden, 
Türkiye ile Almanyanm ticari rabıtası 
çok kuvvetlenecektir. Esasen ııeçeıı.lerde 
"Herr Sahacht,,da Almayanın memldre • 
tlmizden çok mal a1maia hatlıyacaimı 
eöylemipti. Nitdcim, Almuıyaya ton za. 
manlardaki pamuk, yapağı, buğday ve
Air maddeleri ıatııımız bunu teyit et
mektedir. Almanyarun İ•tihla.k kııAJiliye
tin.in ehsmniyetini gösterebilmem için 
bir misal zikredeyim. Bu memlekette 
mebzi&len ebna yetifliği halde, 60 mil
yon nüfusun azim istiblikiltı yüzünden, 
1929 •eneaiode Almanya Amerikadan 
12 milyon Türk liraaı kıymetinde elma 
ithal etmİftir· Memleketimiz ri.oidir. 
Külliyetli miktarda :ııire.i maddeler istilı
aal ve ihraç edebiliriz. Filvaki pamuk 
ve y~ nevilerimizin evsafı yülcıek 
değildir. Fakat hükUmebmizin alacağı 
tedbirlerle bu sahada da muvaffak ola
cağız. Zira çok müsait iklime maliki:z. 
Hatta eski zamanlarda Merinos yapağı 
yalnız Milas mıntakatmcla (Muğla vila
yeti) bulununnu1. Bu yüzden 8 inci 
asırda orada istihsal edilen kıumatlar 
Dünyaca manıf imif. Bilİllıare oradan 
hpanyaya koyun geçirilmiı ve bu suret· 
le MerinoJ cinsi dünyanın her tanfma 
yayılnuf. Şu mülaba:za ile anlatmak is
tem. ki, Türkiye bir çok zirai madde
ler meyanında, Alamııyaya daimi ve bü· 
yük mi:kyuta yapacağı ve pamuk ..tı
tmcla bulunabilir. Çünkü orada inç ııa· 
muk y«i;mediği ıribi dahlldeılı:i yaıpağı 
istiıbsaliıtı ela, istilılikin ancak :yüzde 
yedsini te~I ed<bilmektedir. Iıte bu 
y\Dden de, çiftçi ve köylülerimize düten 
en büyüle vazifelerden biri, luynwıtli Bat
vdı:ilimizin bundan 10 yıt evvel ortaya 
attığı "lıer sene iki misli mahsul., düıa
turu akında ilerlemektedir. Hele muıh. 
terem lkıi.t V el.ilimizin ihraalt mad· 
delerimize tatQİk etl:İımeye batJadığı İa· 
tandarizas:yon usulü, bu mevaddm IÜ· 
rümünü hem temin ve hem tetvik etmit 
olacalrtır. itte bütün bu noktalar, m<ım· 
leketimizin ihracat l>aaninin iMiLbelinin 
çok emin olduğunu bir kere daha ispat 
ebnekted,, Hele Almanya ile llrtiaadi 
miioaoebetimizin itin biilıbütün parlak· 
tır. Zira memleketimiz oanayileımekbo 
olduğundan, kıymeti nİoe milyonlara 
varacak olan makine .;pariılerimiz ola
caktır. Sonra pek haklı olar;dı: miibali
ğalı bir surette ısanayileşmek İ•temedi
ğimizden, uzak istiı.balde dahi, h..nçten 
almaık isteyeceğimiz bir Ç<Jk sanayi tna· 
mwatı olacaktır. Bu husus, ise, karı•· 
ı.klı muvazene eoaamı gene takviye et
mi) ola<:aktır. 1 şte ciharun geçimıekte 
oldufu bu buhranlı ve nazik devirde sa• 
nayileımemizle beraber ancak kiearİ'ntr 
prensibinin tathikidir ki, iktiaadi vaziye
timizi yükselterek ,u bir kaç ıene İçin· 
de memleketimizin ölı.onomik ~ 
aım büsbühı değiftirecektir. 

Kumaş Sanayici 
Dipl. Kfm. Hayrı SUREYY A 

lerce kaldrlar. Dönüıte, ldanbula 
uğra)'CITak baroda da birkaç gün 
gezip tozdukkın sonra yurtl~ 
döndüler. 
Şu dört beJ yıldanbeıi diifiinii

yonan da, bizde kİ#Rler konalılt:ı. 
madı? 

Sovyetlerden baflıyarak, ff(t • 

be, bakanlarına llClll'tncaya kadar, 
yeryüzünün her yanından komık 
geldi. 

Yugoslavya Kralı, ban Şehin • 
ıahı, bütün Balkmı kolJlflllarımn 
bukmıları, Macar bafbakanı, ltal
yanın GranJı.,si Sovyet Rasyanrn 
en ileri gelen adamları konukla • 
rımızdan b41}ıcalarıdır. 

Kötülük yapmak için önüİıde ar
dında dol"f'UI kimselerin de bulun
duğu bu konuklardan birkaçı, Tür 
kiyede iken polisimizin ı;:ö:ziine uy 
ku girmedi. 

Her ne kadar, konuklarımız, 
burada kendilerini baysal (3) için 
de bultu:aklarına inanmı,Lardı. Fa 
kat, biz •u uyıır, yağı (4) ayırmaz 
diye düfÜnerek tetikte bulunduk. 

Böyle de yapmak gerekti. Ar • 
tık, herkes öğrendi ki, ne Ankara, 
ne de lstanbul Marsilya değildir. 
Kötü düfiinceli kİnuieler, Türk top 
raklarına ayak basamazlar •• Bas. 
salar da kolayca tamnırlar. 

T ürkiyede, yer yer ve yıl yıl kar 
g~ıklar olmadı ve kötü düfÜn • 
celiler çıkmadı değil. Fakat Türk 
polisinin uyanıklığı; kötü dÜfÜn. 
celi/eri çarçabuk yakalayıp birer 
birer kafalarım ezdi. 

Göğsümüzü gererek söyliyebi • 
liriz ki, dirlilı düzenlik bakımın • 
dan yeryüzünde az bulunur ülkü
lerden biri de biziz. 

Bizi görmek, bizimle tanıpnak 
isteyenlerden, irim olursa olsun, 
kılına dokunulmayacağına güvene 
rek bu topraklara gelebilir! 

M. SALAHADDiN 

( 1) n., işleri • hariciye umuru, 
(2) Bakan ' nazır, (3) baysal • ıEnı· 
niyet, ( 4) yağı . düşman. 

Istanbul Asliye mahkemesi 6 mcr hu· 
lruk ılaireünden ı 

Agavni hanms tarafından kocau Sa
matyada Ağa hamam kilise altı 33 numa-
ralı hanede Manliroe oğlu Arpk efen
di aleyhine açılan boı•nma davasına 

mütedair dava arzuhali mumaileyhin İ· 

kametgilımm meçhuliyeti hasebile tebliğ 
edilemediğinden arzuhalin 15 ııün müd
detle ilinen tebliğine karar verilmit 
ve bir sureti de mahkeme divanlıaneoine 
asılnut bulunduğundan tarihi ilindan İ· 

!ibaren on bet ırün zarfmcla cevap 
layihası vennesi lüzumu tdıliğ makamı· 
na kaim olmak üzere ilan olunur.(4636) 

ve 

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

Türkiyede bilafaada icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 8044 

J'l""lJi tefrika: 10 

doktorunun sanlı kırmızılı tabela
sı sallanıyor. 

Ve içeride büyük bir aynalı do
labın önünde sabah tuvaleti yapan 
bir genç kadının saçlarını firketele 
diği görülüyordu. Kollarmm, o
muzlarının gerdanının ve ensesi
nin bütün güzelliklerini, en obur 
gencin gözlerini doyuracak bir 
cömertlikle açıp saçmıştı. 

Her tarafı hareket halinde idi. 
Bir tek mafsalı bir an için olsun 
durmuyor, kah birden bire bükü
lüyor, kah kalçalarını oynatıyor, 
beli kıvrılıyordu. Az sonra aynanın 
önünden çekil<li. Bir dolabın kapa
ğını açtı, bir feyler karış
brdı bir ~eyler aradı. Bir h'\ş
ka dolaptan aldığı bir tomar çora
bı konfeti dağıtır gibi bir şuhlukla 
fırlatb. Bu çoraplar havadan hı! -
dll"Clll yağar !fibi yatağın üstüne 

Müellifi: Nazmi Şebap 
düferlerken, geceliğini çıkarıp bir 
tarafa attı. Çırdçıplak gardiroba 
yaklaftı. 

Karfıda rüyasında Meryem ana
yı görmÜf bir katolik papazı gibi 
gafyolan, gözleri bulutlanan tale
benin, hiç farkına varmamı' gibi 
idi. Ovunmağa, masaj yapmağa 
ba,Iadı. 

Bereket versin ki bu masaj, pek 
uzun sürmedi. Kadın, talebenin gö 
remediği bir yerden aldığı İpekli 
bir kombinezonu sırhna geçirdi. 
Fakat gene durmadı. Şimdi kolları
nı geren, dizlerini büken, bütün a
dalelerini oynatan, yorucu bir cim
nastiğin sırası gelmitti. 

Sıcak yaz sabahında bu vücut, 
yatakları iyi yağlanmıt ve istimini 
iyi almıt bir makine gibi ifliyordu. 

Nazmi kendinden geçmİfti ... 
Ba,ı dönüyor, kulakları uğuldu· 

yordu 

1 
2 
J 
4 
5 
6 

· 7 

bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

1 1 l• I 1 1 1 1 ı• 
• I• • 1 l•I • 1 1 ı• : •ı• • l•I 1 • 1 

1111 1 1 l•I l•I l• I• 
1 I• l•I 1 1 I• 

•I I• l•I 1 
8 
9 
10 
11 

1•1 
1 1• 1 1 
1 l•ı 

LJ.!11 •• 

l•I I• 
l•l•I I• 

l•I 
1 111 

Osmanlıca karfllıklannı yazdığmuz 
kelimelerin öo: türkçe mukabil1-ini tek· 
limizin boı haneleriıae yerleıtirerek "Mil 
liyet: bilmece memurluğuna,, ııönderi • 
niz. Doiru halledesıler arasnda kur'a çe
keceiiz ve keza,,.nl•a hediyeler vere • 
ceğiz. 

Müddet: Yara dş ıw kadardıı', 

Soldan aağa 
1 - Millet (4), Felek (5) , 
2 - Beyııir (2). Birader, hmıtire 

(3). 
3 - Memul ellnek (5). Geniflik(2) 
4 - Merhamet &ı>ek (6) Aııy11t, 

dest (2). 
5 - Arzu, can, ruh, (3) 
6 - lmfh.a (2), Zahmet (4). 
7 - istifham edoılı (2), Nezaket (3}. 

iptida (3). 
8 - Bir a>eyTa (5). l.tifh.am (2). 
9 - Belde, vilayet (2), Nota (2), 

rabıt edatı (2). 
10 - Lisan (3)., Sert (4).. Yama (2). 
11 - Eıp (2), .uerin , varol ( 4). 

Yukardan qağı 
1 - K.a değil (4), tohumdan _,.. 

.. (4). 
2 - Emmekt- <mir (2), iNınleri 

aıfat yapan bir edat (2). 
3 - Cennet, tayan.n etmek (5). 

.w.;ı (2), OClta (2). 
4 - Alem, dünya (4), dunmn ldııe

.; (1).. 
5 - Hücum (4). Ayıp, melik, kemi

ğin içindeki ( 4). 
6 - Lahim (2). kabile (3). lra • 

mer (2). 
7 - Cereyan et:ıDdı; (5). wıak nida

sı (2). 
8 - Nota (2). hariç (3). 
9 - Hama, çok ııüzel ( 3), meznı 

(4). 
10 - Cedde, büyük valide ( 4 ), kir 

(4).. 
11 - ,.. ... (2}. lhr adet (3). 

K Kimyager ;;3!!!ii! 

Hl HÜSAMEDDiN 

1 
Tam idrar tahlili 100 kuru~ur. Bili'.1-
mum t:ahlilat. Eminönü Emlıik ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet B.ham 

8336 

11111111 
8263 

.. • * 
Eski Fransız Tiyatrosunda 

Bu akt"m saat 20 de 
YARAŞA OPERET 

3 perde, Besteliyen Y ohann StraUM 
Tercüme eden: Ekrem Ra,it. 

Fiyatlarda büyük tenzilat 
8356 

Kadın, her an biraz daha azıtı
yordu. Genci mutlaka böyle bir e.
labete mi sürüklemek istiyordu 
ne? Vücudunu, en olgun güzellik· 
(erini, en güzel gösterecek 
tekillere sokarak yormağa batla· 
mı~b. Talebe, gözbebeklerini olta·, 
ya talalmtf ta çekiliyorIDUf gibi ka 
dından ayıramıyor; kafasını ne ta· 
rafa çevine &özleri mutlaka oraya 
bakıyordu. 

Kesik w ıık soluyuflarla burnu
mın delikleri açılıp kapanıyor, gen 
zinden, gırtlağından tuhaf tuhaf 
ıesler çıkıyordu. 

Dıtarıda tebetir tozlarının dağıl 
masını bekleyen hoca, kolları ar • 
kasında, nezaretlerden birinde me· 
ınurluk aramağa gelmiş bir kadro 
harici gibi atağı yukarı dolaşıyor· 
du. Bir sefer, kapının önünden ge
çerken durakladı, gülümseyerek 
gözlüğünü düzeltti: 

- Nazmi Efendi. • • • dedi • Ga
liba a:.sırma sırası size geldi .•• 

Bu hitap dalga geçen talebeyi, 
daldığı tatlı hülyadan çekip aldı: 

- Yaa. • • Evet. • • Bilmem ki 
hocam. . • • diye kekeledi • 

Muallim ondan cevap bekleme • 
den savuftuğu için Nazminin ne • 
!erle meşgul olduğunu çakamamıt· 
tı. Zaten değil o gözlüklerle, eline 
teleskop verip baktırmıt olsalardı 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL: 
18: Tokatliyan otelinden nakil: Çay 

.....ıi. 19: Tayyare ile Aı:ıkaradaft lstaıı
bula bir yolculuk. 19,20: Ajam haberleri. 
19,30: Hava}"ell ıa- talamı, muhtelif 
lcibor eserleri. 20: l'ıak ile moniki neıri· 
yatı. 21,15: Ajans ve borsa haberleri. 
21,30: Odc:eıstra muhtelif eserler. 22: 
Radyo caz ve tango od<estraıı. 

823 Klu<. BOKREŞ 364 m. 
11,4$; Dini neıriyaL 12: Koro kon.eri. 12,30 

Hafif orkestra konseri. 13,30: Hafif m.aaiki. 
14,15: Haberler. 14,40: Hafif •••iki. 17: Köy
lü netriyab, 18: Coroloeo• caı: taknaı, 19: 
Haberler. 19,15: Dan• muaikiainin de•amı. 
20: Oni•eraite. 20,20: Leh. muaikiai. 20,45: 
Konferanc. 21: Popüler Romen m.uaiklai. 
(koro tarafından.) 21,30: Radyo orkeıb'aıı. 
22: Konferans. 22,15: Radyo orkeatraıı. (U .. 
•ertür ,... ••l•lar ). 23: Haberler. 23,20: Plik. 

223 Klu<. VARŞOVA, 1345 m. 
18: Dana mu•iki..L 18$: Mu•ahabe. 20: Ka· 

n11k mu•iki. 20145: Muhte)jf bahisler. 21: Lel\ 
musikisi •enfonik orkestra .. pİ7aa.o. 21,45: 
Haberler, 22: Neıeli neıri7at. - Mu•ahabe. 
23,15: Konserli reklB.mlar, 23,30: Pli.k. (Leh 
danalan.J 

592 Kbz. VIY ANA, 507 m. 
18: Pli.k. 19,05: lavjçr• • A.-uatur7a futbol 

maçının neticesi (Vi7ana at.adından.) - Mu
sahabe. 19,40: Zuckma7er (kendi eserlerin· 
den.) 20,10: HabMler. 20.20: Viyana ıarkıları. 
ve havaları. 21,05: Schiller neıriyatı. 23,05: 
Max Shhöher' idaresinde konser. 23,.30 : Ha
berler, 24: Aktam. koaaerinin de'faau. 24,15: 
Danı muaikiai. 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, SSO m. 
18: Hafif salon muaik1al. 19,10: Ne,eli ıöz

ler, 19,45: Plik. 20,45: Hlki7eler. 21.20: Ko,u haberleri. 21,30: Eski •• yeni Macar tat'kl· 
ları 22,15: Haberler. 22,45: Polis takımının 
konseri. 24: Dana muıikiıi. 

841 KJ.z. BERLIN, 357 m. 
18: Spor haberleri. 19,30: Bando mızıka. 20, 

40: Spor tetkiklet'i. 21: "Lobetan.s., isimli ço· 
cuk operaaı. 22~: Müntehap keman koaıeri. 
(8ü7ük orkestra refakatile.) 23: Haberler. 
23,30: Neıeli muaiki. .. . . 

Ankara radyosu 
Menim dolayu.ile Ankara radyo

~u proırramlarmı büyük dikkat ve iti· 
na ile tanzim etmekte olduğundan 
radyo sütunum~a bahsetmiıtik. Bu 
ne~riyatı tak.ip ebnek isteyen birçok 
meraklılardan aldığımız müteaddit 
ınc.ktuplara cevap ve.rmek Ü.zere pi • 
yasamızdaki mevcut en hUi8s ve ayır
ma kabiliyeti en "fazla olan ı &dyo a • 
leıleri ile tetkikatta bulunarak oku • 
yu-.ıılanmızı meraktan kurtanr1ak Üze 
re radyo aa.hifemizde İnti ş o.ruı.dan ev 
ve) neticeden maliimat veriyol'UZ. 
Ankara radyosu kuvevtli aletlerle gÜn 
diızleri oldukça iyi ifitilmekledir. Fa
ul e.kıam üzerleri başlayan mutat 
neşriyatını dinlemek kabil olamıyoT. 
Çün.kü kom§U dalgalarda çalı~an bir 
lı.aç ia.ta.syon\Dl kuvevtli ta.:azatından 
mütevellit 111ık ve uğutlu o kadar faz. 
ladır ki aöyleııeıı söz ve mı.aikıyi an• 
lama.k ve dinlemek imkansızdır. 

An.kara radyomuzun miıntehap 
emiıyonlannm tacizata tabi kaJnu. 
yacak bir dalga uzunluğuda yapıl
m.ı."'1' .ut olan makamairdaa belde· 
mel< baldı olur. 

Sultana.'ımet birinci ...U. hukuk mah· 
keme.inden• 

Tortop Oğlu Y orgi efendinin 54 Lira 
35 kurut alacağından dolayi Mısır çar• 
tıamda Yorııancılar caddesinde 21 Nu
maralı dükkanda Y orııancı Fahri elendi 
aleyhine ikame eylediği alacak davasının 
cari muhakemesinde ı Müddeaaleyhin 
61hal ikametgihı meçhul bulunmaıma 

binaen ilanen yapılan davetiye tebliğa
tı üzerine muhakemeye ııelmediğinden 

muhakemeai ıııyaben icra edilmiş ve 
Müddei b.. kıta Fatura sureti ibraz e
dip bu bapta muameleli ıtJYap karan· 
nm tebliğine ve muhakemenin 12-12-934 
Ç8J'1'llDiıa ırünü saat 14 de talikine karar 
verilmiı ol.malda keyfiyet ilan olunur. 

(4647) 

bil<- olup biteni farkedemiyeceği 
muhakkaktı. 

Çok tannmııf bir Tiya.ziyeci 
olan bu adamın ka.fası bot zaman· 
larında da ya bir cebir muadelesi, 
ya bir hendese davasile uğratırdı. 
Sınıfta bir vazife olarak kullandığı 
ilim, ona dışarda esrar gibi, sigara 
veya afyon gibi keyif verici zehirle 
re benzer bir itiyat olmuftu. Canı 11 

kılan bir adam nasıl dudaklarının 
arasına bir sigara yerleftirine o da 
derhal ilim dağarcığından bir me
sele, bir muadele veya bir dava se· 
çip zihnine saplıyor, dalgın dalgın 
dolaşırken onu halle uğratıyordu. 
Daha doğrusu hoca, ilmile gevit 
getiriyordu. 

Mamafih onım konuşuşu, talebe
ye bir sınıfta bulunduğunu ve ho
canın bu sınıftan ancak havalan -
ması ve tebeşir tozlarının dağılma· 
sı için çıkmıt olduğunu hatırlattı. 
Ve o anda farketti ki pencereden 
gelen hafif timal rüzgarile tebetir 
tozları çoktan dağılmışlardır. De
mek ki hoca nerdeyse damlayıve • 
recekti. Gözü tekrar komşusuna 
daldı. O, ~imdi karyolasının üstü· 
ne çıkmıf, duvarın yüksekçe bir ye
rine uzanarak terliğinin tersile bir 
yere vuruyor, galiba bir çivi mıhlı
yordu. 

Etekleri dizlerinin bir ka"' yu. 

- Bu hafta 
M U 

SARAY 
L E N 

Oynayan: C O N S T A N C E 
artisti - Mühim mevzu güzel musiki 

Sllly .Senfoni ve F ox Jurnal 

GÖZ KAMAŞTIRAN BİR iHTiŞAM • ZENGiNLiK VE 
GÜZELLİK dekorlan araıııida bi11i ve canlı bir me·n:u: 

Karnaval Çocuğu 
Bq rollerde: 

IVAN MOSJOUKIN • TANIA FEDOR 

!lml ................. ı .. ~ 
Unutulaııyacak hatıralar hıra· 

kacak emaılılıı bir film 

DEMİRHANE 
MÜDÜRÜ 

Oynayaıı: GABY MARLA Y 1 
Pek yakın<!a SUMER sinemasında 

iWBNAaNda 

1 - MELiKESİ 
FERAH SiNEMADA 

ZA Yl - Deniz yollarına depozito ofa. 
rak yatırmıf olduğum 18 Şubat 934 ta· 
rih ve 665 numerolu kasa fiti ile 796 
No. lu vezne makpuzunu zayi ettiğim. 
den hükmü olmadığını ilin ederim. 
( 4634) Ali Riza 

... ..................... ...-~~ 
Deniz yolları 

İŞLETMESi 
Acenteleri : Karaköy KöprübB!• 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzad1 

ill __ ._Han. Tel. 22740 ... --'i:~ 

lskenderiye yolu 
EGE vapuru 13 lkincite,rin 
SALI 11 de Portaaite kadar. · 

(7601) 

ZA Yl : Ankara memurin kooperat~1 
den, almıt olduğum yirmi bet 1.İl'ııi'ı "' 
( 4(;88) N o. lu hiue aenedini zayi 
tim, yenisini alecaiımdan hükmü y:~ 
tur. Fı:'.J~ 

ZAYi - Nüfuı tezkeremi, aokeri v . •I 

kamı ve bedeli nakdi malı:puzlanıııakı· t 
bettim. y enileriııi çıkartacaiımdan "' 
larm hükmü yoktur. 323 do· 
Mustafa Asım oğlu Neaip. ( 4633) 

: .. ' ~ .. - - ~· •, SÜMER BANK 
UŞAK ŞEKER F ABRIKASI 

r.ı 0 D 0 R L 0 G 0 N DEN: 
u,ak Şeker Fabrikası için bir adet "motopomp,, satın alma· 
caktır. Şartnameler lstanbul SUMER BANK Müdürlüğünden 
alınabilir. Teklifler azami 30.11-934 tarihine kadar Ufak Şeker 
Fabrikasına gönderilmesi lazımdır. ( 4639) 

Gümrük Muhafaza Umum KumandaO~ 
lığı İstanbul Satınalma Komisyanund3 u 

1 - Muhafaza deniz teııki latı için Yetmiş ton ikinci ne1' 
benzin kapalı zarfla 22-11-934 perııembe günü saat on döt1 

te eksiltmeye konulmu§tur. dt 
2 - Tasdikli şartnamesi her gün latanbul Gümrük rJ 

hafaza Baş Müdürlüğü binasındaki Komisyondan almabil.it· 
3 - İsteklilerin hangi mü esseae sahibi veya vekili old 

larma dair vesika ile muvakkat teminat olan bin yediyiiz e. t 

dokuz liralık vezne makbuzu veya banka kefaletnameler! 
birlikte teklif mektuplarını belli saatten evvel KomisyonıJ 
vermeleri. (7162) 8~ 

Jandarma Umum Kumandanlı" 
AnkaraSatınalmakomlayonnnda 

Sahn alınacak olan 600 altı yüz komple Eğer ta 
kapalı zarf eksiltmesinde veril en fiatm uygun görülmemeli~ 
den pazarlıkla satın alınması 18.zmıgelen ve pazarbğJI. 
15-11-934 Perııembe gÜnü saat (11) on birde yapılman .

1 rarlaştırılmıştır. İsteklilerin o günün saatinde teminatlat' 
Komisyona gelmeleri. (7495) 

karısına güçlükle inebilen ipekli, 
toz pembe kombinezon beline, kal
çalarına., her yerine bin kat daha 
güzel bir tat vermişti. 

Ani bir kararla karatahtaya yak 
!aştı. Silgiyi kaptı, üç bef kere, yan 
lamaaına eline vul'du. Odayı yeni • 
baştan bir toz bulutu kapladı. Bu 
manevrasında o kadar muvaffak ol 
muftu ki, tam bu sırada içeri gir • 
meğe hazırlanan hoca; 

- Ovvv ! · diye haykırdı • Bura
da nasıl oturulabilir efendim? E. 
sasen benim için yapılacak bir if te 
kalmadı. Siz, muadeleyi iyi kopye 
ediniz. Bugünlük bu ka.dar kafi. •• 
Allahasmarladık Nazmi Efendi ••• 

- Güle güle hocam •• • 
Bu sözlerin ağzından çıkmaaite 

kapıyı kapaması ve pencereyi boy· 
laması bir olmuftu. 
Sağ elini ağzının kenarına daya. 

yarak; 
- Mari ! Mari ! · diye seslendi -
Aralarında epi eski bir dost • 

luk olduğu anla,ılıyordu. Zira, o 
zamana kadar odasında kendi ifile 
meşgulmüş gibi duran ve göğsün • 
den yukarısı gözükmeyen kız, bir· 
denbire eğildi, alnını cama daya • 
yarak sol gözünü kırptı ve elile; 

- Sakallı gitti mi? grbilerden 
bir işaret yaptı. 

Nazmi bıqile lastik edince kız, 

"' - Vay canına. • • iki bir yo 
Herif kat'i karar vermişe benS1 

( Bitmecli} 



Bu 
Melek ve ipekte 

filmleri haftanın 

Kraliçe Kristin 
M-elek "" ipek sin<malan bu hafta 

Gari>o tarafuıdan viiou<la gel:İrİ· 
, l<raliçe Kristin filmini göstennek • 

ler. Filmm mevzuunu hülaııa ede-

lsveç kralı Giistav Adolf ı...,, DJeY· 
hela öldüğiı zammı yerine kızı Kris
teçer. Genç kraliçe giizeldir ve 
bir erkek teri>iy .. i almıttır. O ele
. iri daha ıirndiye kadar kadın el • 

ıeo; bile giymemiştir. 
E:.n büyük zevki atma veya araba • 

binip ııaraym ıılu<:ı muhitinden u-

•• gitmektir. 
"••beyinci Manyüa kraliçeye aıık • 

· F •kat mukabele gönnediğinden, 
t olabilmesine imkan yoktur. Bun

. dolayı saadeti tavanutta arauııı ve 
linin hiç ıevmediği bir adamla, 

.... Şarı ile evlenmesi için s-"' uğ • 
!lır. 

Bir gün kraliçe gene arabMı ile ııa
Ydaıı u>:a.klaşır. Yolda karlara ııap • 
. 1 başka bir araba görür. Bunun 
ııcıeı.; yolcu ispanya kralı ta..afm • 
h krali~eyi ıstemd< üzere hveçe ııön

. >ilen Don Anlonyo'dur. An<ıonyo kra
Yi erkek zanneder ve arkadat olur
~ k.ristin farkına varmadan ııaray • 

Çok uzaklaşmış ve geceyi bir mi • 
ı~ rhe.nede geçirmeğe med>ur olmuı • .. 
~ntonyo da ayni miııafiıt.anede ııe
~ eoelctir. Yemek esnasında ad<a
~ lıkları ilerler. Fakat ııari>e bakın 
dıı~telde yalnız bir tek ı..,. oda hulun
•l~lnından ayni odadö\ yat:mağa mecbur 

l'lar •.• 
i A.ralannda çok büyük bir ati< do • 
.::··· Ber .. ber hpanyaya gilmeğe ka • 

•erirler ... Uç gÜn o misafiıiıanede 
lar ... 

ı..!tteai gün Antonyo ııaraya, k.rali • 
Yot; • huzuruna kabul edilir. Ve hüvi
t ııı Öğrenmeden ıevdiği kadmsn knı.
~ olduğunu görünce hayretten dona ... 
· .\>; aamanda halk, kraliçenin saade-

. tahammül edemeyen Manyüsün 
'~ile ayaklanır •.. Antonyoyu ö!dür

ııter. Kraliçe sevdiğinin hayatını 

; 1"'1nak için bir mektup yazar hu • 
· .~ birleımelerini, gidip orada ken • 
·'"'• beklemesini, beraber ispanyaya 

""•klerini bil<lirir ... 
~anyüs bunu da haber alır. Krali-
1.ududa varmazdan evvel l<eodm gi

ve orada Antonyoyu öldürür. 
.. k.raliçe nete ümit ve saadetle sev
liıine kavuımağa gitmektedir. Fa • 
t son nefesini veriri<en yetİ§ir ... Is. 
Yaya giden vapurda kraliçe Krist.in, 

·~ ~ kederli, ağl1111taktadır. Manrü· 
n ,.!ediği olınuıtur ..• 

'>it A.tkı İçin tahbnı feda eden Kriııotin 
k tneıut olamaz. 

ı\ıı, B~ film fransızca duble edilmiı ~ 
d,,-~ ... filınidir. Ve dublaj çok ıyı 

tildir. 
~ilt Sreıa her zamanki ilt.lıi Gretadır 
.ı._, t.iı bu filmde diğer bütiin filmlerin
\ıı, Çok daha ziyade mavaffak olınuı
<:, · O derece ki lsveç kralının bile 
t-:-Yİ ecdadını bu kadar mükemmel 
~ğtndan dolayı pek haklı olarak 

ettiği söylenmektedir. 
<:~"!"'! Greta eğer hcndine Joıhn 
ı.._.-.:ı 'ten daha muktedir bir oyun ar
~· seçmiı oba idi muvaffalayeti o 
~Paylaşaoağından G•etanın mükem • 
~dL ?Yunu bu kadar göze çarpmazdı.
.;~il.a John Gilbert çok heyecan • 
liııı 0 Ynanu1 ve kendi&inden beKlenen 
'~eti gösterememiıtir. 

1:., bet.arlara gelinoe: Bazı sun'i de • 
~~~ tabiileri tercih edilse idi daha 
~·~ olurdu. Maamafib dekorlar çok 
'ôlı idil'. Bilhassa kabara ve saray 
)\~eri fevkaladedir. Muhavere de i
ı.;;;; • Yalnız baızı yerlerde çok uzun 
~z lakırdılar vardır. 

>. ~içe KrilPlin filmi hey91i umumi
tiı, itibarile bu ıene göıterilen filınl..
S;\ •ıı gilzellerinden biridir , · 

~A 
Muıen Kuj 

ll~ .S:ıray sineması bu hafta Mulen 
~ '~inde fransı:zca d~le edilmit bir 
~"'ikan filmi göstermektedir. Mev • 

l'>dur· 
Piy~~n °Ruj müzik holinin oynadığı 
~'<=ti Yazan Douıı ılilDİnde bir mu
tı.1 li Var.in-. Bet senedir evlidir ka· 
' elen•i çok sever. Helen evlenmez· 
I~ b:"•l Raket ismindeki bir aıbcla
Yo' •ııQ..;, varyete numaralan yapı • 
lieıtı\ 1 •onradan ikisi de evleıımiıler, 
'-'tiıı sahneyi terketmit, arkadatı ııa
lıı., e devam etmiı ve timdi çok lD<ll" 

lİ Çok aranılan bir artist olmuı. 
~·~~~~ de ıahne hayabnı bet sene 
ııı.i;'"~ten sonra tekrar ona avdet et
~, •~ ~liYor. Fakat kocası katiyen ra• 

""tild• a .... 
~ik u sebeplen aralarında kavga hiç 
~İt~l_?l~uyor. Bir gün Mulen Ruj 
""t' a.J 0 •u Rakeli angaje eder bunu ha
~ an Helen kendisinin angaje edil
ltrı;ı pha eski arkadarının arımılınasma 
ti.ı.,. ide kızar, kocasını bırakır çıkar 

1). 

'"hj <>ug bütün müziık hollere Heleni 
~lae •!:ınemelerini aoyler. it b'!.':1-. 
"1>ı;t telcrar kocaıma avdet edecegını 

li elrııektedır. 
dııiıı elen e ki arkad ıı Raketi otur -
t~11 °tı•lde ziyaret eder. Bet ıenedir 
~. il. hayatlarını biribirlerine anlatır -
ili 011 ~el Yaılı bir "adamla evlidir şİrn· 
,_ teİ...· ·~kıp aııkile kaçm11 ve bura• 
~ıı.ı;btu 'l_lır • Aııkı Rakelin sahneye 

"t lllemcmelrtedir. Rakel de iı-
.,,. -- Helen sahne için çıldı-

rryor. O halde kolayı var ... Hemen bir 
perükir çağrrryorlar, Helenin saçlannı 
Rakelinki gibi ııanya boyuyor, lronu·§U"" 
lren de ecneıbi şivesini ta4ı:lit ediyor. 
Artık Helenin Helen olduğ.ımı hiç kim
se tanıyamıyacaktır. Ve Ralrelin İl§ı • 
kile seyahate giderlren Helenin tİ'yat· 
roda onun yerine ııeçd>ilmeıi. için ha 
kadar değiıildik kınclir. 

Hatta tuhaf ve hatta garip değil 
mi, bet oenedenberi kocası olan Douıı 
bile kansını tıuuyamat.. Ve sahte R.. 
kel'e ilıık ohır. Kanlı olduğımu bil.mo
diği Helenle karısım aldatır • 

Bir çok k-rk vakaıa..dan soDN 
Mulen Ruj yıldızınm Helen oıdu.ğ.ı an
lıotılır kan lroca bantırlar. Doug da 
karwmm arti&tlik lltn>.>oine ariık mİlnİ 
olımrz. 

Filmin mevzuu çolı saçmadır. Ne 
kadar budala oluna olsun bir kocanın 
bet ıeneli'k kanımı bir saçmm renginin 
değipnesile lanıyamryacağına inanabi
lir misiniz? •• 

Fakat bu filmi vücuda ııetiren kum
panya, bir müzikhol fihni yapmak İs • 
temiıtir. Onun için mevzuuna dikkat 
etmemİ1tİr. Eğer gÖsterilen varyeta 
numaralan çok zengin ve ç<ıl< gÜzel ol
ııa idi, beılki diğer kusurlar affedilir -
di. Fakat bazı aahnder müstesna bun
lar da hiç güzel değildir. 

Helen rolünde Constance Bennet 
soğuk V'e donuktur. Söylediği ıarkılar
da Marlene Dietrich'in sesini taklit et• 
mi§ bunda da muvaffak olamanuıtır • 
Douıı rolünd~ Franehot Tone iyidir. 
Bu filmde dublaj çok iyi yapılmıştır. 

Türk'te 

Bora 
Türlı: ıi.-nası bu hafta Bora is

mOnde RUl'Ç& sözlü ço!< güael bir film 
göstermektedir. Bu film geç.en asırda
ki Rua hayatını mümkün olduğu kadar 
hakikate yakın bir tekilde tasvir et • 
mekt.edir. 

Kabanova bir Rua kadaudır. Fakat 
ona pek kadro da denilemez. Eni bo
yundan ııeniı tam bir cadaloo:dur. 

Evin içinde herkeıi o idare eder. 
Oğluna gelinine hatta bazen bütün ma• 
halleye kumanda ~tıneaini bilir. Oğlu 
iyıi bir çocuktur, fakat annesinin kendi 
üzerindeki büyük tesirinden bir türloii 
kurtulamoımalrtadır. Bu vaziyette ı... 
bii en zôyade genç ııelin Katrin ezi,I • 
mekte ve acınacak bir halde buhm • 
maktadır. 

Dert.en bu ıırada Boris gelir. Bu 
gem; adam zengin bir tüccarın oğludur. 
Katrine iıtık olur. O da mukavemet 0o 

demez ve sevifirler ••• 
Katrin uzun zaman vicdan azabmı 

tqır. Kendi kendisinden utanır. Niha
yet faala dayanamaz bir &iin hedr.esin 
arasında günahını itiraf eder. Bütün ma
halle halkının ağır sözleri , bağrıma • 
lan arasında gider kendini. nehire a-
tar •.. 

Mevzu budur. Fakat filmin güzel• 
liği mevzuunda değildir. Film yapılır -
ken en ufak leferrüata bile 90k dikkat 
edilıniıtir. Küçük bir kasabada geçen 
hayat... Dine sığınarak dinden kuvvet 
alarak yapılan dedikodular. Herkesi çe
kiftirmeler çok canlı olarak tasvir edil
mittir· 

Bütün tablolar güzeldir. Düğün sah
nesi, pazar günü gezmeleri fevkalade 
muvaffaık olmuştur. 

Bütün filmden ve bilhassa teferrüat 
teşkil eden kııımlarmdan heıp hakikat 
taşmaktadır. Ve film kudretli arıtİ$tler 
tarafından çok tabii bir §Ckilde can • 
landırrlmıştır. 

Şu tablodaki tabiiliği İf&rel e1me • 
den geçemiyeceğiz: Bir diikkandayrz. 
Bütün işçiler kendi keyiflerinde, Nç 
biriıi çalıımıyor. Dııardan bir kitare 
ıesi ititiliyor. Küçük çırak elinde bir 
kova kapının aralığından çalgıyı din -
liyor ve kovadaki ıuyun yerılere dö • 
küldüğünün farkına vaımıyor. Bir iJÇİ 
yavat yavat ya\dqryor , çocuğu poın
talonwıdan yakalryor ve lrovasile bera· 
ber yere atryor. Küç;ik 'bitkin bir hal
de ayağa kalkıyor ve: 

"Dikkat, pırtron geliyor!.,, diyor." 
Ve birden çocuk ta dahil olmak ii7.enl 
lıedteıs ııanki hiç bir fey olmamq gibi 
işinin batına koıuyor. 

Bu filmde bütün artistler hlll'ikul.· 
Mle bir oyun göstenniılenlir. Bilhassa 
Kırtrin rolünü yapan Tarauova mÜ· 
keımneldir. 

Mühlet bitti 
(Başı 1 inci sahifede) 

ııöre, bu para dün akıama kadar hülal· 

- öclenmemiıti. 
Şirketten verilen maliimata göre, 

ıirket bu hususta tiirayi-devlete müra
caat ederek hükiimet aleyhine bir dava 
açmıı olduğundan, ıurayi devletin vo
receği karara intizaren ıimdilik sükutu 
muhafaza etmeği tercih etmektedir. 

Şiri<et umum müdürü Mösyö Han
sesin çekileceği hakkındaki haberler 
de ıirke'I tarafından tekzip edilınekto
dir. 

/brahim B. Ankaradan döndü 
lstanbuldaki ıirketlerin muamela • 

tını kontrol etmekle olan Nafıa bat 
komiseri lbrahim Bey Ankaradan dön 
müıtür. Oğrendiğimize göre lbrahim 
Bey Ankarada alakadar makamla te
ma• ebniş ve raporunu verdikten aon
ra tehrimize dönmüştür. Elektrik, 
Tramvay, Telefon ıirketinde çalıı • 
makta olan heyetlere dün yeniden e
mirler verilmiş ve tetkikatın en kısa 
zaman zarfında ikmal edilmesi bildi
rilınittir. Bu firketlerdeki heyetler he 
sahalın kontrolünü kamilen ikmal et· 
miflerse de muamelatta tesadüf edi
ı- bazı zorluklar kar§ısmda uzun tel 
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Ticari anlaşma 
(Başı 1 inci sahifede) 

miıtir. Mahsullerinin aynı o'ması, ikti
sadi bünyelerinin birbirine benzemeıi 
ve icabatına tabi bulunmak zaruretinde 
olduktan ahdi rejim aralarındaki muba
delenin tanzim itini ibtimalı mesaiye 
muhtaç bırakmııtır. Türk heyeti mu
ralıbasası Yun- mahıulatmm Türk pi
yasa11nda daha geniı bir yer b .. lmasına 
imkİln vermek ve bu suretle muhadele
lerin tiirl< ihracabnı mahsus surette a
zaltmak ile değil, fakat Türkiyeye Yu
nan ihracatını tedricen artırmak suretiy
le raayonıilize edilmesini iıtihdaf etmit
tir. Bu maksatla iki memleketin iktisat 
nazırları M. Peımezoğlu ve Mahmut Ce
lal Bey muhtelif ameli ihtimalleri der
piı ve tetkik etmiılerdir. 

Bugün imzalanan anlllflilada Yuna
niıtana ihraç o1unan Türk mahsu!atının 
tediye usulleri itibariyle bir kaç 11rufa 
aynln"'°'na lüaum görülmüı ve az e
hemmiyetli cirolara tahıiı edilen tripar
tit ı.kas uıuliyle bu sahada yeni bir tat
bik tekli derpiı olunmuıtur. Diğer ta
raftan ,muayyen bir yüade ;tibariyle lam 
takasa tabi bazı 11nıf eıya için huswi 
bir klerin& teıiı olunmuıtur. Türkiyeye 
ithal olunacak Yunan mahsulatı için ser
best ve sabit ve kontenjanlı ithalat liı
teJeri tanzim olunmuf ve bu mahsuı..t
tan ba:zılan için de tarife üzerinden ten
zilat kabul edilmiıtir. 

Imza ','.inan bu anlaıma, ıimdiki anlat
manın münkazi olacağı 15 birinci ko::.
nundan itibaren meriyete girecektir. 

ANKARA, 10 .A.A. - Yunan ilıtiııat 
nazın M. Pesmezoğlu Hazretleriy!e ik
tisat Vekili Mahmut Celal Beyefendi, 
refakatlerinde M. T eodoropuloo, M. Ha
ci Vaıilis, Atina elçimiz Ruı~ .Eıref, 
Hakimiyeti Milliye baı muhamn Bo
lu meb'usu Falih Rıfkı Beylerle Yunan 
heyetine iktisat vekaleti namına mihman
darlık yapan Türkofis müşavirlerin~en 
Hulki, hariciye vekaleti namına ~ıh
man:darlrk yapan Cemil Beylerle Sumer 
Bank umum müdürü Nurullah Esat, He
reke fabrikaoı müdürü Reıat Beyler ol
duğu halde yann ııaat 10 da huıusi tren
le Eskiıebire gidecektir. Heyet 
Eskiıehirden lzmite, oradan Er
tuğrul yetiyle Herekeye. . ve 

burada Hereke fabrikası ııezildikten 
sonra, a)"nİ yatla Mudanyaya gidecek
tir. Heyet saat 4 buçukta Mudanya • 
ya varacak ve otıomobille Bur""'fa gi
derek geceyi orada geçirecekl':'"dır. 

Bursadaki fabrikaları gezdikten son
ra heyet htaııbula donecektir. 

ANKARA 10 (A.A.) - Yeni 
T üıi< - Yunan' ticaret anlaıması, Tüm -
Elen milletleri aı-aundaki •amimi 
uzlaşmanın yeni bir delilidir. Bir hıı.f
tadmı bira daha fazla süren geceli 
gündüzlü münakatalarda iki milletin 
ticari münasebetlerine en devamlı ve 
en iniolctaflı istikameti verecek yol ve 
çareler aa.mimiyetle aranmq, ve pek 
ınülüm kararlara varılmıJltr.• Bu son 
bakımdan devamlı ve elele bir iktısa· 
di çalqııı da götürecek olan safha için 
bir nevi intikal devrea.i. kabiliyetinde • 
dir. Anla§llMl, §ekil itibariyle, bundan 
evvellcilerden evvelıi trİpartit olınası 
itibariyle ayrılıyor. Türkiye ihracatı 
beJ gnıpa. ayrılnuıtu-: B.irinci gnıpta 
canlı hayvanlar ve taze balıklar var
dır ki, Y unaniıtana vaki ihracatımı • 
zın yarıamdan biraz fazlasını te!lkil e
der. Bunların yarı bedelleri serbest 
döviz olarak verilecek ve geriye kalan 
yarısı içllue Yunan mali mübayaa.sm
da kullanılacak bono verilecektir . 

ikinci gnıpa maden kömürü ve tuz
lu ve konserve balrk.lar girmektedir. 
Bunların bedellerinin yarısı, Yunanis
tanın ecnebi ınemleketlerdeki alaca • 
ğından göstereceği karıılığa mukabil 
olarak derhal cumhuriyet Merkez ban 
ka.mı:zca tesv•ye olunacalc ve geri ka
lan yarısı ise, mühayaa olunacak Yu
nan malla.rmdan husuai taku kar§ılı
ğı olarak kabul edilecektir. 

Uçiincü gTUp mallarımız bedelleri mu• 
kabilinde, huausi takaı bedeliyle Yunan 
malı ithal edilebilecek olan pamuk ve 
yündür. 

Yiyecek maddeleri dördüncü grupa 
girmekte ve yumurtadan paıbrmaya ka
dar başlıca yiyecek maddelerini ihtiva 
eden bu ııruptaıı ihracatımızın bedelle
ri, Y wıanistarun ecnebi memleketlerde 
alacağı olup, bize devredeceği paraya 
mukabil Cumhuriyet Merkez Bankamu:· 
da derhal ve ihracı müteakip tesviye e
dilecek bulunmaktadır. 

Beıinci ıırupta mütebaki diğer mallan 
mız bulunmakta ve bunlara ait bedellerin 
yüzde kırkının bono, yiiade 25 inin tri
pa1'1İt, yani Cumhuriyet Merkez Banka
mızca, ihracı müteakip naklen ve Y u
nanistanın ecnebi memleketlerde göster
,miı olduğu karşılık mukabili, ve yüzde 
35 iıe ıerbeat döviz olarak ödenecektir. 

Anlapnaya bağlı dokuz mektup var• 

dır. 
' Yunaniıtana, muayyen ve Türk istib-

salat ve aanayiini müteeuir etmiyen mad 
deler için tarife terurilatı yapılmııbr. 

Her iki memleketin müıterek inanı, 
iki memleket arasında bir iktisadi bir
lik tesiıİındeki lüaum ve faidedir. Fil
hakika iki memleket ökonomik bünyesi
ne yakından bakıt bu lüzumu ve her i
ki memleketin ne derecelerde birbirini 
tamam!ayıcı mahiyette olduğunu aaha
ten göstermektedir. 

Tü.rk - Elen milletleri, asırları yen
miı ve oiyasi sahada olduğu gibi bu ıa
hanm temeli olacak olan iktisadi saha
da da sanıimiyetle biribirine el vermiı
tir. 

Elen ulusal ökonomi bakanı Peamu
oğlu bajkanlığı altındaki elen heye • 
ti yarın 10 da hususi trenle şehrimizi 
terkedecektir. 

iktisat vekilimiz Celil Beyefendi de 
ayni trende bulunmaktadır. 

M. Pesmuoğlu ve Celal Bayar Bey 
efendi arasında ötedenberi mevcut 
büyük dostluk malimıclur. Son anlaı
mada iki taraf için de mevcut büyük 

kika.ta mecbur olınuılar ve bu sebep
ten itlerini bitirememi§leridr. Maaına• 
fih muamelatın en mühim laaımları • 
na ait tetkikat i.kma.l edilmif gibidir. 

POLiSTE 

Camları kırılan 
Otomobil bulundu 
Şoför bir adama çarptıktan 

ıonra kaçmııh 
Dün gece ııaat 24 raddelerinde Ga

latada bankalar caddesinde bir otomo
bil kazası ohnuı v.ı bir adam ağrr w
rette yaralanmıştır. 

Kaza ıöyle olınutlur: Bankalar cad· 
desinden saat 24 raddelerinde geçmek
te olan ve F enenle T ahtaminarede o
turan Mehmet oğlu Recep elendi Şi§
hane yokuıuna doğru gitmekte iken, 
bir otomobile çarpmrı ve Recep elen
di yere yıkılmıştır. Bu aadameden cam
ları kınlan otomobil de derhal kaçmıı
tır. 

V alı:ayi görenler derhal zabıtaya ha
ber venniıler, Beyoğiu meri<ez menıu
nı Huhi•i Bey tahkikata baılamrı, ve 
yaralının hüviyeti te5bit edildikten son
ra .İllldadı ırbhi oromobili ile Beyoğlu 
haotanesine kaldınlmıştır. 

Kazayi yapan otoınobil vakadan 
sonra kaçtığı için zabıtayı epice uğ4 
rllr§tırınıfl:rr. Zabrtanın garajlarda ııaba
ha kadar yaptığı tahkikat neticesinde 
otomobil bulunmuş, ve (1869) nwna • 
ralt şoför Hakkı efendiye ait olduğu an
laıılmqtır. Tahkikat devam ediyor. 

Bayat halık 
Maarif müdüriyetinde mnumi mü

fettişlik hademelerinden Maıhmut Ef. 
ve altı kiıilik ailesi evvelki gün yedik
leri torikten zehirlenme alaimi göster
miılenlir. 

Mahmut efendi, öğleyin balık yedik
ten sonra maarife gelmiş, fakat biraz 
sonra sancılar batl81Illştır. Bunun üze. 
rine Mııllırmıt ef. eczar.t'ye kaldırrlmı§, 
ilk müdavatı yapılınışbr • 

Mahmut efendi eve ııelince reiika-
11 ile çocuklannın da sancılandığını 
gÖTÜnoe balıktan zehirlendiklerini an -
lamııtrr. 

Bunlar da heuıen doktor tarafından 
muayeoe edilmiş Voe verilen ilaç saye -
sinde hayatlan kurtarıhnııtır. 

Bir çocuk on metreden 
duştu, öldü 

Beyoğlunda Hava sokağında 7 nu
maralı apartımanın ikinci katında o
turan tuhafiyeci Manool eiendinin zev
cesi madam Katina bet buçuk yaşında 
htepan ismindeki 90Cuğunu almıı ve 
Bursa ıokağında prügir Volga efendi
nin dükkanına gitmiştir. 

Çocuk pencereden bakarken muva
zenesini kaybederek 10 metre kadar 
yijkaeklikten yere dütetek ağır surette 
yaralanmııtır. Yaralı çocuk hastaneye 
kaldınlınıı ise de orada ölmüıtür. 

Bir kamyon vitrini indirdi 
Dün Çı&:makçılar yokuıundan in

mekte olan Halit oğlu Süleyman efen· 
dinin idaresindeki 779 numaralı kam
yon önüne çil.an hammala çarpmamak 
için fren yapmak isteımiıse de, yayın 
aksaklığından tekerlekler kaynuf ve 
kamyon 28 No. lı mağazaya çarpm'! • 

br. 
Mağazanın vitrinleri kmlmıttır. Ya· 

ralanan yoktur. 

Kahvede kumar 
Dün gece ıaat 24,30 raddelerinde 

Samatyada Faizin kahvesinde kumar 
oynandığı anlaşılmıt, ve yapılan arat
tınna esnasında Truber, Vahram, Ar· 
tin, Mustafa, Kevork ismindeki ta· 
hı•lar yakalannuşlardır. Kwnaı·bazlar 
hakkında tahkikata baılamnıştır. 

Tutuşan baca 
Trlabaıında, Yenituran caddesinde 

Nikola kızı Elenİınİ:ıı evinin bacası tu
tutmupa da ded>al söndürülmüştür. 

İhtikarla mücadele 
Münib, 10 (A.A.) - Bavyera na • 

zırlarından M. Ewaı tarafından bütün 
gıda maddeleri müstahsil ve ıatıcılan· 
na vuku bulan müracaat iUerine bun
lar önümüzdeki kıt ..-siminde bu &'İ· 
bi maddeler fıatlarmı arttırmak ıöyle 
dursun ekıiltmeğe hazır olduklarmı 
bildirmql.....ıir • 

Alman - F ransıı gümrük 
anlaşması 

PAR.IS, 10 (A.A.) - Almanya ile 
Franıa araarnda gümrük resimlerine 
ait yapılan uzlıqma buırün imzalan • 
mııtır. 

Uzlıqma, iki meınlelret arasmdalıi 
j1dtisadi münaaeheitleri kolaylqtırecak· 
tır. lklapna, devlet reisleri tarafmdan 
taıdik edilclikten Mmra meriyete gire-

cektir • 

muvaffakıyet ve karıılrklı ihtiyaca 
uygunluk ta bu iki değerli bankanın sa 
mimi anlaımuı ve kılrtılıklı biribirinin 
menıleketini iyice bilmesinin de rolü 
olıınuttur. 

ANKARA, 10 (A.A.) - Türkofiı 
yarınki pazar akıamı dokuza on kala 
Ankara radyosile Türk • Yunan anlat
ınaamın eıaslann1 ali.kadar tüccarla .. 
rımıza bildirecektir • 

Celal Bey bugün hareket ediyor 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Yu· 

nan lktı•at Nazın eanazoğlu lktısat 
Vekili Celal Beyle birlikte bugün Is
tanbula hareket edecekti. Hareketleri, 
bugüne kalını§tır. Celal Bey ve M. 
Pesmazoğlu, yarın (bugün) öğle tre
nile lstanbula hareket edeceklerdir. 

Ertuğrul /zmite gilti 
Yunan lktısat Nazın M. Peamazoğ 

tu ile lktısat Vekilimiz Celal Beyin 
l:zımitten itibaren merkez yolil~ §ehri; 
mize gelmeleri de muhtemeldır: Er • 
tuğrul ya.tı bunun için dün l:ı:mite git
mİJtİr· Y a.t, limarumıza gelwken H....e 
keye uğ<'ayca.k, Hereke fabrikası da 
gezilecektir • 
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lktiııat Vekilimizin tetkik seyaht1ti: 10 

Vahşi kedi: Petrol 
Petrol aramalarında araştırmaların na

diren kolay, fakat ekseriya zah
metli olduğunu unutmamak lazımdır 

lktısat Vekilimiz, sondaj yerinde Profesör Granigg ile 
Beyin verdikleri izahah dinliyor. 

Cevat -- ~ 

Petrol, bugünkü medeniyetin itici ve f 
ilerletici kuvvetlerinden biridir. Medeni 
ilerlemede rolü buhardan kat kilit fazla 
olmuştur. Buııün, baılıca bir medeni
yet unsuru ve uluslar arasmda üstün
lük, yüksek.ilk ve refNı ölçüsü saydryor. r 

Petrol için yakın zamanlara 
kadar Y"'P•lan siy»i mücadele· 
leri h...-kes bilir. Bu mücade-
leler daha dunnamı§tır. Bunun ch-
ıında da petrol bulmak için tabi.aıtle ııea-
ıiz mücadelelere girit->nler az değıldir. 
1900 denberi araıtırmalanncla muvaf· 
fak olarak petrol fışkırtan memleketle· 
rin ıayuı hemen her yıl artınr§tır. Şim
di, baılıca petrol çıkaran memleketkr 
yirmi beşi geçmiı bulunuyor. 

Biz.im petrol araıtmnalarrmız, her 
teYden evvel, kendi ihtiyaçlanmız için-.. 
dir. 1923 ten 1932 sonuna kadar on yıl
da, petrol ve müıtakları için dııarı ver· 
diğimiz para, 71,5 milyon liTadır. Bu l 
rakam, mernkketin gidişindelı:i ilerleme 
ile bir kat daha kabaracaktır. ikinci on 
yıldan, petrol ve mü~toklarmı dr§ardan 
ahnakta devam edersek daha büyük 
bir yekun karşnında kalacağmuza ıüphe 
yoktur. Bu vaziyette, eldeki ihtimaller 
baflanıııçta nazari de oha, mayi mahru• 
kat ihtiyacmın:ı memleket içinden kar§•· 
lamak imkanlarını ,r.ıdedip dururken 

liriz: Bugilnkü oondaj mıntakası, jeolo
jik tetd<külatı itibarile M""°potamya 
tetekkülabna maliktir. Mezo~ya
nın lnm knmmıla petrol alduğunu bili-

• 

-

bunlardan istifade yolunu ara§tırma- .~-"---....:._..__....;..;..ı51r.aılilllia~;,ılı 
mak, milli ökonomi bıokmundan, elbette 
hata olurdu. 

Memlekette petrol var nu? Bunu bire 
mütehasaular SÖyleyecektir. Hatta mü
tehassulardan ziyade belkıi onlann ya
pacaldan araştırmalar gösterecektir. 

llı!tiaadi bir surette işletilebilecek 
miktarda petrol buluıunasuım 75 inci 
yıldönümü, bu yıl Aınerikada tesit edıil
di. Bu 75 yıllık yakın tarihinde petrol 
bir çok defa fennin var dediği yenle 
çıkmemıt, yok dediği yerde fıılu~f~· 
Petrol iç<n Amerikada: '"0, vahtı b.,. 
kedidir • ., diyorlarmış. Onu tabiatin bağ
rmda saklandığı yeı.len fı§kırtmı>..k na
diren kolay, fakat elneriya :zahmetli, 
masraflı usandırıcı olınuştur. 1000 • 2000 
metre derinlikte ne olduğunu ketfetmek 
gi>9tür. Fakat yıHar geçtikçe müt~i 
arattırmalarla bilgi ve teknik, tabıatın 
$ırlanna oldukça nüfuz etmiştir. 

Petrolun, Asuriler v .. Geldanil.~ ~"".· 
rindenb,,,.; toprak üstünde su bırıkıntı
leri halinde durduğu Irakta bugünkü 
mebziıl petrolu fışkımbilınek için yedi, 
sekiz kuyu açmak lazımgelmİltİr. Fas
ta ikusadi bir değer arzeden kuyuların 
bulunabilıneoi için, 1884 tenberi fasılalı 
ve .son yedi yılda devıımlı arıtftınnalar
la 50 yıl geçmiştir. Bu iki misal, ı.eo: 
petrol aranan yerde arayıcılRtJ aynı 
ıtaliin karııladığmı değil, belki her y~ 
&ahırlı ve a2lİ:mli olımık lüzumunu go•toe
rir. 

Petrol araıtırması haddizatında mıu
raflı bir ittir. Omı ancak devletler vo-

ek b ·· ... m .. sermayeli p.i<etler yapaya p u,_ 1 '-""L-
bil.ir. ltalyanın bugünkü peıtro ınu....,.. 
!atı nlsbeten azdır: Yılda 26,?00 ton h~ 
petrol, lulya hüki'ımeti yenı ve zengrn 
kuyular bulmak için son :zamanloU"da, 
petrol arama ve iıletme i~e ~"1 
yılda harcanabilecek 90 milyon liıet 
(a~ı yukarı 10 ualyon. Tüıi< ~ı) 
vermi§tir. Ham petrol ıhtıyatı 45 milyon 
ton tahmin edilen Mekiri.kada biikfuuetin 
petrol iıletme ve araıtrrması için ~eni 
tefkİI ettiği k~anıu ~~ 10 
milyon Türk liraıulrr. Arıantin, petrol 
idaresinin sennayesine bu yıllarda gene 
bu kadar bir para ilave etmi§tir. 

Biz, petrol arattırm"1anna bu yıl ) •· 
nm milyon lira tahsisat ile bqlamış bu
lunuyoruz ve henüz ilk kuyuyu.~ yo
ru;ıı. Fennin ve telmiğin ,,.Jıberlıgı. k~
dar azmimiz de ümidimizi beslemelıdır. 

Yukanki misalleri, petrol araştınna 
haberlerine bakarak zihinlerinde: '.'nasıl, 

trol h.ı..-dı mı? sualini aorabilecek pe .,... "" . . ki 
olarlar için sıraladık. 1 braf edelim . • 
bizim de Mardine giclinceye ~dar. ~ 
fikrimiz yoktu. Orada öğrendildenmız 

petrol arama işleri etrafında okurla-
ve · · b" t bazı rmuzı aydınlatabilmek ıçın ızza 
netriyata bat vurmuf olınak.~ığ~rz. ':'" 
yesindedir ki Cumhuri?'et hükumehnın 
tdığı tetebbü.ün teknik balmndan 8.1'" 

:ettiği büyük ehemmiyeti anlanuı bulu-

nuyonız. ı 

Umumi bakandan petrol . ....,..iki~eda. a· 
·· l"' 0-u" huauıunda bir f r mnnrn guc u., elıb.. .. 

dikten sonra bizim ilk aranı:- teı Ul~ 
.. ·· ~ı;; bakkındııı tahminler yapabi-muzun ~ 

Mardin civanndaki Petrol arama 
mıntakannda sondaj iileti 

yonız. Irak krsmında da mebziil petrol 
vanlır. Bizim son.ı..; yerinde petrol hu
lulllDIMlı iıhtıimalini arttıran ~!erden 
biris.i, budur. 

Mmtakanın hususi jeolojik f'U'tlan. 
na gelince- ki bundan 2 ci ya:ı:ıınızda 
tahilatile bahsedeceğiz - Bir kaç IDÜ· 
teha11u heyetin ayn ayrı yaptıkları tet
kiık.I ... bu şartların sondaj yapmağa mü. 
sait olduğu neticesine vannııtır. Profo
sör Granigg, bu hususta bize dedi ki: 

- Sondaj yapıla<:ak olan ısahayı ııez• 
dim. Cevat EyÜp beyin oondaj aletinin 
kunılduğu noktanın, Mardin mmtaka
srnda petrol aramak için en münasip yer 
olduğu hakkındaki kanaatine ittir.ık e
diyonmı. Burada 450 inci metreden iti· 
baren 1000 - 1100 metreye kadar en az 
iki tabakada 11etrola tesadüf edilecektir. 
Bu tabak.alarm çok veya u miktarda 
petrolu ihtiva ettikleri hakkında fİln<li· 

den bir mütalea söylenemez. Zaten ilk 
sondaj111 riski de buradadır. Fakat bu 
ilk sondajda u petrola tesadüf edib.-i 
başka noktalarda da az petrol bulundu· 
ğuna delalet etmez. Ayni tabakaların 
baıka noktalarda petrol itibarile zenıgin 
bulunmalıan ihtimali daima vardır." 

ikinci yazımrzda petrolun nuııl anıo
nıldığını anlatmağa çalııacağız. 

M. S. 

Amerikanın borcu 
V AŞINGTON, 10.A.A. - Amerika· 

nm borcu, 25.495. 702.294 do'.an bul· 
muttur. Amerika, hiç bir uman bu ka
dar borca girmemiıtir. 31 teırinievvel 
119 tarihindeki 25.478.592.112 dobır, o 
zaman dehtet:O bir yekun aayılınıftı. 

Rusyadaki bayram 
MOSKOV A, 10.A.A. - Ruıyanm he 

tarafından ve hatta en uzak yerlerinden 
gelen haberler, inkılabın 17 inci yıldö
nümünün büyük tezahürlerle kutlulandı 
ğını göstermektedir. 

Moskovadaki tezahürata bir milyon 
750 bin, Leningratta bir milyon 600 bin, 
Kiyefte 400 bin kişi iştirak ehn° ir. 

YURTTAŞ!. .. 
Ankara Milli Sanayi Sergisi 

15-11-934 te kapanacakhr. 
Türkiyenin bu ilk sergi evinde 
yerli mallarının nasıl bir güzel
lik ve sağlamlıkla sana varlığı
nı gösterdiğini çabuk git ve gör 
de göğsün lahirlarla kabarsın. 
Unutma ki tenzilatlı tarife de 
var. 

M. l. ve T. C. 
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Yeni Fransız 
Kabinesi 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
eiplin örneğ i göstermer.ini iatemek ar
zu&undadır. Hükümetın beyanname -
ai, nazırlar meclisinin &alı günkü top
lantı.sında kat'ileıecektir. 

Borsada t)CIZİyet 
PARIS, 10 (A.A.) - Havas Ajan· 

aı bilcliriyor: Kabinenin ~kkülü Ü· 
:r.erine borsada hasıl olan dik.kate ıa 
yan aksülamel, buhranın hakikaten 
pek miiJkül olan hallini bir an evvel 
ıerçekleıtirmiı olan M. Flandin'in bu 
ı.u.u.taki muvaffa.kıyetinin bi.ul et · 
mit olduğu iyi inhl>aı Jmvvetlendinni§ 
tir. Kat'i büküm vermek için hüku : 
metçe yapılan vaitlerin gerçekl"t"'e" 
beklenilmektedir. Ga:r.eteler, hiiküme· 
tin aalı günü parlament~a gel~iği 
:r.aman karpanda genif bir ek.aeriyet 
bulaeainu .öyliyorlar. Bundan ba"'8 
evrenoel va:r.iyetten ve bilhasaoa Sane 
meoel...mden bahseden gazeteler, AJ. 
manyaya Franaaniıı harekete geçece • 
jini hatırlatmaktadırlar. 

PARIS, 10 (A.A.) - &ham bor
auı, yeni mütareke kal>M e·ini iyi kar
tdamıftD'. EaaMiD gözde olan .,.Jıamda 
kuırvetli bir yükselme b.ydedildiği 
ııibi bütün F ranaı:r. kompartımanların 
da da göze batar derecede faaliyet gö
rülmÜftiİr. lngi.li:r. Jiraşmm biraz dii§
meU üzerine bazı eshama. ait ım·~ 
Jelerde hi.uedilir surette ihtiyatlı dav
ranılmaya b.,.Janılımqtr. 

M. Doumergue'e ıuıdakat 
PARIS, 10 (A.A.) - Azaamm 

mikdarı üç buçuk milyona baliğ olan 
eski muharipler milli birliği ile Paria 
beled"ıye mecr i sabık Baıvekil M. Dou
mergue' e bağlılıklarını bildiren birer 
mektup göndermitlerdir. 

Frangın kıynwti 

LONORA, 10 (A.A.) - Yeni Fran 
aı:r. kabinesinin süratle kurulması Fran 
.,,. franııının kıymeti üzerinde ken • 
disini göstermiı ve frank, perfelJ'lbe 
günü 76 1-32 iken dün 75 11-16 ola
ra k.tmcil ed.ilmı'rtir. 

Yunanistanın 
Dış sıyasası 

(Başı 1 inci sahifede) 
lılarmın Akvam Cemiyetine miira.acat 
ettiklerini hükUmeti.n aımiye!Ön ka
rarma intizar edeceğoini eöylem:iıtir. 
M. Çaldaria bazı gazetelerin M. Mak
aimoaun nezaretten çekileceği lıaıldon 
da verdikleri haberin hiç bir esasa 
müstenit olmadığım ve M. Maluimo -
aun memlekete hizmette devam ede • 
ceğini ilave etmiıtir. 

Türk • Yanan J08fluğu 
ATINA, 10 (Milliyet) - Hariciye 

Nazın M. Makaimoa dün ikıi aaat 8q 
Tekil ile göriiımiif ve Ankarada yapı
lan itleri anlatmıtbr. Hariciye NazD'l 
Ankara zi.yaretinin neıtic:eei olarak 
Türkiye ile Yunanistan münaseba.tm· 
da daha fazla mukarenet temin edil -
diğini aöylemittir. Bugünkü toplana • 
cak olan naZJrlar Hariciye na:r.ırmm 
Anı.aradaki icraatı ha.kkmda malii • 
mat aldıktan aonra Arnavutluk hüku
metinin Yunan ekalliyeti hakkında. 
tatbik etmekte olduğu ta:r.yikab tetkik 
edecektir. 

Mü•ellııh miting 
ATINA. 10 (Milliyet) - Selİlnik· 

ten gelen telgraflar ora.da toplanan 
timali Epirin eaki çete reisleri müael
l&h bir miting ya:pmağa ka.lkıflDJ§lar • 
- da hükUınetin ,iddetli mümanaatı
na manız kalım.ışlardır. Çete reialeri 
yarmlıi pazar ııünü bu mitingi yap
makta ısrar etmektedirler. 

Bir tren kazası 
(Başı 1 inci sahifede) 

ra.:r. Uıcavüz ettiği için mezkiir trenin 
lokomotifi ile mukabil taraftan gel • 
mekte <ılan diğer bir yük treninin lo
komotifi çamurluk noktalarından bi • 
ribirlenne aürtiinmütlerclir. Bu aürtün 
meden mütevellit aar&ınt.ı neticeainde 
birka.ç vagon yol.dan ç.k:mıttD'. Her 
iki trenin baı memurları hafif suretle 
yaralanm.ıtlardır. insanca bir zayiat ol 
madığı gibi vagon ve makinelerdeki 
hasar da elıemmiyetsizdir. Y ohlan çı
kan vagonların kaldırılmuı alqama 
kadar aüreeeği için dün Ankaradan la 
tanbula doğru yola çıkan bir nwna • 
rah eür._ı ve ~ numaralı yolcu ka • 
tarmdMi yolcular aktanna suretiyle 
Hayd.arp&f&y& devam etmitlerdir. 

(Tren dün aktam altıda Ha.yd.arpa
l&Ya gelmiftir.) 

YENi NESRIYAT 

Büyük gazete 
Büyük ga:r.etenin üç;incü aayısı 

renkli bir kapak içinde zenain mün
dereeatla inlil&F etmittir. Bu nüs.ha. • 
da memleketimizin aalabiyettar ka • 
lcnı aahip)erinin yazılan vardır. Bü • 
yü: Gazetenin bu sayıdaki mündere
c.atı ara.aında ayrı ayn n1evzularda 
üç tefrika, dört müsabaka, dünya vu· 
kuatma a.i.t meraklı yazı 'Ye reaimler, 
" .,.-kekler hangi kadından h<>tlanır • 
)ar?,, iaimli f&Yant dikkat bir yazı var 
drr. 24 sahife ve içi renkli olarak çı
k e n Büyük Ga:r.etenin ÜÇiincü sayısmı 
bütün karilerimize hararetle !aniye e 
deriz. 

lttanbul yedinci icra memurluğundan: 
Parııya çevrilmesine karar verilen Sul
tan! ıunaımnda 51 nwnerolu dükkanda 
ma.':~u:r. kumatlar 12-11-934 tarihine 
mth.adif pa:r.arte•i ı:ünü saat 12 den 13 
bu~u i:a kadar mahalli mezkurde hazır 

b··lu•.aeak memuru tarafmdan satılacağı 
i an olunur. (4645) 

ı:tanbul Levaz;m Amir
gi Satın Alma Komisyonu 

İlanları 

--~----------------.... Asker konağında bulunan 
üç numaralı hesap teftiş komis 
yonuna ait 1624 sandık, 3 
dolap, 14 çuval derunundaki 
120 ton kadar evrakın Sultan 
Ahmetteki elbise anbarma 
nakli pazarlığı 13-11-934 sa
lı günü saat 15,30 da yapıla
caktır. İsteklilerin Tophanede 
Satınalma Komisyonuna gel-
meleri. (568) (7617) 

• • • 
İstanbul Levazun Amirliği-

ne bağlı kıtaat için bin liralık 
bal 13-11-934 salı günü saat 
ı4,30 da pazarlıkla alınacak
tır. İsteklilerin Topanede Sa
tmalma Komisyonuna gelme-
leri. (567) (7618) 

••• 
Y eşilköy Hava Makinist 

Mektebi için 20 adet İş elbise· 
sinin pazarlığı 13-11-934 sa
lı günü saat 15 de yapdacak
br. Nüınunesini göreceklerin 
ve pazarlığa iştirak için T o
panede Satmalma Komisyo
nuna gelmeleri. (563) 
(7621) 

* • * 
İstanbul Levazım Amirli-

ğine bağlı kıtaat için 5000 ki
lo irmik 13-11-934 salı günü 
saat 14 de pazarlıkla alına
caktır. İsteklilerin T opanede 
Satınalma Komisyonuna gel
meleri. (562) (7622) 

••• 
ihtiyat Zahit metkebi için 

Dershane sırası ve Masası 
13-11-934 salı günü saat 16 
da pazarlıkla yaptırılacaktır. 
İsteklilerin Tophanede Satm
alma komisyonuna gelme
leri. (565) (7624) 

• • * 
Kuleli Askeri Lisesi için 

üç kalem Spor malzemesine 
talip çıkınadığmdan 29-11-
934 saat 15 te pazarlıkla alı
nacaktır. İsteklilerin Topha
nede Satmalma Komisyonu
na gelmeleri. (569) (7616) .. . . 
Levazım Eşya ve T ezhizat 

anbarı için 7500 metre yatak 
kılıfı 21-11-934 çarşamba gü
nü saat 15,30 da pazarlıkla a
lınacaktır. İsteklilerin Topha
nede Satınalına Komisyonu
na gelmeleri. (564) (7620) 

• ... 4 

Askeri Tıbbiye mektebi ili
tiyacı için bir adet camlı dolap 
ve iki adet orta masası nümu
nesi veçhile 24-11-934 cumar 
tesi gÜnÜ saat 15,30 da pazar
lıkla alınacaktır. İsteklilerin 
nümunesini görmek üzere As
keri tıbbiye mektebine ve pa
zarlığına gireceklerin T opha
nede satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (566) (7619) 

• •• 
İstanbul Levazım Amirliği-

ne bağlı kıt'at için bin liralık 
pirince verilen fiat pahalı gö
rüldüğünden 12-11-934 pazar 
tesi giinü saat 14,15 te pazar
lıkla alınacaktır. İsteklilerin 
Tophanede satınalma komisyo 
nuna gelmeleri. (561) 
(7623) 

* * * 
İstanbul Levazım Amirliği

ne bağlı kıt'at için 100 ton 
pirinç 21 Teşrini Sani 934 çar
şamba gÜnü saat 14130 da ka
palı zarfla alınacaktır Şartna
me ve nümunesini görecekle
rin her gün ve münakasaya 
iştira; edeceklerin belli saat
ten evvel tekliflerini Tophane
de satınalma komisyonuna ver 
meleri. (492) (7103) 

8127 
• • • 

İstanbul Levazım Amirliği 
ne bağlı kıtaat için Bin Lira
lık Pilavlık Pirinç 12-11-934 
pazartesi günü saat 14,15 de 
pazarlıkla alınacaktır. Talip
lerin Tophanede Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(560) (7582) 8702 

••• 
İstanbul Levazım Amirliği

ne ba~lı kıt'at için 100 ton 
kuru fasulye 21 Teşrinisani 
q~4 carsamha ı!'Ünü ~aat 14 

• • 

Istanbul Harici Askeri Kıtaat 

Cinsi erzak Teminatı Muvakk atesi Tarilıi ihale Saat 
Kilosu Lira 

Mercimek 20000 75 15 İkinci, Teşrin 934 14 
Pat:\tes 35000 105 ,, ,, ,. ., 15 
Kuru Soğan 16750 37 ,, ,, ,, ., 16 
San1an 69000 52 ,, ,, ., ,, 17 

Yozgat Kıt'atı için yukarda yazılı dört kalem erzakm 
}:ıizalarmdaki tarih ve saatlerde münakasası yapılacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek için her gün ve münakasaya 
girişeceklerin Yozgat satınal ma konıiayonuna Baş U rmala-
n. (500) (7014) 8095 . "' . 

İstanbul Levazım Amirli -
ğine bağlı kıtaat ihtiyacı için 
müteahhit nam ve hesabına 
5200 kilo kesme, 5200 kilo çu
buk, makarna ile 220 kilo ar • 
pa ve 1500 kilo tel şehriye 19-
11-934 pazartesi günü saat 
14,30 da aleni münakasa ile a
lınacaktır. T aliplf'l'Üı şartna -
me.ini görmek ve münakasaya 
İştirak etmek üzere Tophane
de Satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (7242) (505) 

8132 
••• 

İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı kıtaııt ihtiyacı için 
32 ton sab\Dl 21 teşrinisani 
934 çarşamba gÜnÜ saat 15te 
kapalı zarfla alınacaktır. Şart
name göreceklerin her gün ve 
münakasaya İştirak edecekle
rin belli saatten evveltekliEle
rini Tophanede Satınalma ko
misyonuna getirmeleri :;-
( 500) (7247) 8133 

* * • 
İstanbu Levazım Amirli -

ğine bağlı kıtaat ihtiyacı için 
1500 kilo çay 19 teşrinisani 
pazartesi günü saat 15 te a -
leni münakasa ile alınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör -
mek ve münakasaya iştirak et
mek üzere Tophanede Satınal
ma komisyonuna gelmeleri. 
(499) (7248) 8134 

••• 
İstanbul Levazı mAmirli -

ğine bağlı kıtaat ihtiyacı için 
20 ton kuru üzüm 18 - 11 - 934 
pazar günü saat 14.30 da ale
ni münakasa ile alınacaktır. 
Taliplerin şartname ev nümu
ne görmek ve münakasaya iş
tirak edeceklerin Tophanede 
Satınalma komisyonuna gel -
meleri. (508) (7251) 

8135 
• • • 

Elli bin adet cağ torba ka
palı bürüm ile satın alınacak
tır. Üzerine bırakılması 
28-11-934 Çarşamba günü 
saat on birdedir. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve kapalı bürümüne gire
ceklerin belli saatten evvel di
lek okuntularmı Ankarada M. 
M. Vekaleti satmalma komsi
yonuna verilmeleri. (571) 
(7425') 8465 ...... 
Kırıkkaledeki yapı keşfi de

ğişmiştir. Bu defa yalnız Kı
rıkkale Gedikli Mektebi binası 
kapalı bürümiyle yaptırılacak · 
tır. Üzerine bırakılması 
27-11-934 salı gÜnÜ saat on 
birdedir. İsteklilerin şartna
meyi görmek için her gün ve 

kapalı bürümüne gireceklerin 
belli saatten evvel dilek okun
tularmı Ankarada M. M. Ve
kaleti Sabnalma komisyonuna 
verilmeleri. (570) (7426) 

8466 
••• 

Doksan bin kilo pirinç ka
palı zarf usulile ihalesi 17 

de kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartname ve nümunesini göre
ceklerin her gÜn ve münakasa 
ya iştirak edeceklerin belli 
saatten evvel tekliflerinin 
Tophanede satmalma komis
yonuna müracaatları. (491) 
(7104) 8128 ..... 

İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı kıtaat ihtiyacı için 
35 bin kilo Bulgura verilen fi. 
at pahalı görüldüğünden mü • 
nakasası talikan 11 - 11 - 934 
Pazar günü saat 11,30 da ya-

. pılacaktır. İsteklilerin Topha
nede Satınalma Komisyonu -
na gelmeleri. (558) (7543) 

8659 

Teşrinisani 934 cumartesi gÜ
nü saat 14 dedir. Şartnamesi
ni görmek üzere her gün An
kara Levazım Amirliğine mü
racaatları ve münakasaya iş
tirak için de vaktinde teminat 
ve teklif mektuplarını makbuz 
mukabilinde Ankara Levazım 
Amirliği Satmalma Komis•·o
nuna vermeleri. (499) (7005) 

8092 

Vize kıtaatmm ihtiyacı olan 
44341 kilo saman yeniden 
13-11-934 salı günü saat 14 
de münakasası yapılacaktır. 
Şartname ve evsafı eskisi gi
bidir. Ayrıca görmek isteyen
ler her gün öğleden evvel mü
nakasaya iştirak için belli gün 
ve saatte Vizedeki Komisyo
numuza baş urmaları. ( 497) 
(7011) 8093 

• * * 
Ankaradaki lataat için 

48,000 kilo zeytin tanesi ka
palı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 6-12-934 
müsadif perşembe günü saat 
14 dedir. Şartnamesini gör
mek için her gün ve münaka
saya iştirak için de teminat ve 
teklif mektuplarını vaktı muay 
yeninden evvel Ankara Leva
znn Amirliği Satınalma Ko
misyonuna müracaatları. 
(598) (7612) 

• • • 
3500 adet Yerli Fabrikalar 

mamulatından Anıt komple 
Semer, kesişme ile satın alına
caktır. Üzerine bırakılması 
17 -11-934 cumartesi gunu 
saat onbirdedir. İsteklilerin 
belli gün ve saatinde Ankara
da M. M. Vekaleti Satmalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(599) (7609) 

.. . . 
6-11-934 te kapalı zarfla ek 

siltmesi yapılan 560 ton Lin
yit kömürünün diğer yerler
den de telgrafla İstekli çıkına
sından bir ay müddetle pazar
lığa konmuştur. tık eksiltme 
günü 13-11-934 Salı gunu 
saat 10 dadır. İsteklilerin gün 
ve saatinde muvakkat temi
natlarile birlikte İzmitte Sa
tınalma Komisyon\Dla müra
caatları. (600) (7615) 

* .. * 
Çorlu ve Muratlıdaki kıt'at 

ihtiyacı için kapalı zarfla mü
nakasaya konulan Tüvenan 
kömürünün eksiltme günü o
lan 7-11-934 çarşamba günü 
eksiltmeye kimse gelmediğin
den bir ay içinde pazarlıkla 
alınacaktır. Pazarlık günü 
15-11-934 perşembe gÜnÜ 
saat 15,30 dadır. İsteklilerin 
belli gün ve saatte bağlantılar
la Çorludaki komisyona gel-
meleri. (501) (7614) 

••• 
Fırka ihtiyacı icin 116 a-

det iki numara ve bir adette 
bir numara ki cem'an 117 a
det ordu tipi dökıne maden kö 
mür sobası açık eksiltme ile 
3-12-934 te Pazarte.i günü 
saat 14 te yapılacaktır. İstek 
lilerin şartnamesini görmek i
çin her gün İstanbulda Leva
znn Amirliği ve İzmitte Fır
ka Satınalma komisyonuna 
ve teminat mektuplariyle bir
likte İzmit Fırka satınalma 
komisyonuna müracaatları. 
(596) (7611) 

••• 
Ankaradaki kıtaat için 

45,000 kilo sabun kaoalı 
zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. ihalesi 4-12-934 
salı günü saat 14 dedir. Şart
namesini görmek üzere her 
ı!'Ün ve münakasava istirak İ-

İstanbul Kumandanlııh 

Çatalca Müstahkem Me\" ki Kumandanlığı emrinde 
taat ihtiyacı için aşağıda yazdı Erzak aleni münakasa i] 
tın alınacaktır. Taliplerin şartnamı>..sini görmek üzere 
glİn ve teminatlarile o gÜn vaktinden evvel Fındıklıdaki 
misyonda hazır bulunmaları. (114) (6 

Kilo ihalesi Gtinü Saati 
5,000 Zeytin danesi 14 ~.teşrin 934 çarşamba 15 aleni m .. 

30,000 Patateı 
" 80.000 Güreen odunu ,, 

* * • 
İstanbul Kumandanlığına J 

bağlı kıtaat ihtiyacı için 227 
ton kuru ot kapalı zarfla alı
nacaktır. ihalesi 21 İkinci Teş 
rin 934 saat 15,30 dadır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
üzere her gÜn ve teminatlarile 
vaktinden evvel Fındıklıdaki 
Komisyonda hazır bulunmala-
rı. (248) (7197) 

8118 
••• 

Gümüşsuyu hastanesi ih
tiyacı için 220 ton kok kömü
rü açık münakasa ile alınacak
tır. İhalesi 21 İkinci Teşrin 
934 saat 16 dadır. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve teminatlarile o gün 
vaktinden evvel Fındıklıdaki 
Komisyonda hazır bulunmala· 
n. (247) (7198) 

8119 
••• 

İstanbul Kumandanlığı kı
taatı ihtiyacı için 750 kilo ay
va, 750 kilo zerdali reçeli pa
zarlıkla alınacaktır. İhalesi 15-
lkinci Teşrin - 934 Perşembe 
günü saat 16 dadır. Taliplerin 

çİn de teminat ve teklif mek
tuplarını vaktı muayyenin
den evvel Ankara Levazım 
Amirliği Satmalma Komisyo
nuna müracaatları. (7608) ... 

Bayramıç Ezine ve Kirazlı 
garnizonlannda bulunan kıt'a 
larm ihtiyacı olan 219,000 
kilo arpanın kapalı zarfla 
28-11-934 tarihine müsadif 
Çarşamba gÜnÜ saat 13130 da
dır. İhalesi icra kılınacağın
dan taliplerin Bayramıçta sa
tmalma komisyonuna müra-
caatları. (587) (7558) 

• • • 
Çorlu ve Muratlı kıt'aları 

ihtiyacı için açık eksiltme ile 
yirmi iki bin kilo Pilavlık pİ· 
rinç satın alınacaktır. Eksilt
me günü 14 İkinci Teşrin 934 
çarşamba giinü saat 15,30 da
dır. Evsaf ve şerait ve nümu
nesini görecekler her gün ve 
eksiltmeye gireceklerin belli 
giln ve saatte teminatlariyle 
birlikte Çorludaki komisyona 
baş urmaları. (51<') (7059) 

8098 
••• 

Çorlu ve Muratlıdaki kıt'a
ların ihtiyacı için açık eksilt
me ile yirmi yedi bin kilo ku
ru fast•lye alınacaktır. Eksilt
me gÜnÜ 14 İkinci Teşrin 934 
çarşamba günü saat 15 tedir. 
Evsaf ve şeraiti ve nümunesi
ni görecekler her gün ve eksilt
meye gireceklerin belli gün ve 
saattf' teminatlariyle birlikte 
Çorludaki Komisyona baş ur· 
maları • . (506) (7064) 

8099 
* * • 

İstanbul Levazım Amirliği
ne bağlı kıtaat ihtiyacı için 30 
ton zeytin tanesi 20 - 11 - 934 
salı günü saat 14,30 da kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartname 
ve nümune göreceklerin her 
gün ve münakasaya iştirak e
deceklerin belli saatten evvel 
teminatlarile Tophanede Sa -
tmalma komisyonuna gelme-
leri. (506) (7240) 

8130 
• * * 

Harbiye ve mer -
but mektepler için 4000 kilo 
yeşil 3000 kilo kırmızı mer
cimek 20 • 1 1 • 934 salıgünü 
saat 15 te aleni münakasa 
ile alınacaktır. Şartnamesini 
görmek için her gÜn ve mü -
nakasaya gireceklerin belli 
saatinde Tophanede Komis • 
yona gelmeleri. 
(510) (7241) 8131 

15,30 
16 " 

" 

şartnameyi görmek üze 
gÜn F mdıklıda satınalm 
misyonuna müracaatları 
haleye iştirak edecekler· 
vaktinde komisyonda h 
lunmaları. (274) (75 

"' .. 
İstanbul Kumandanl 

taatı ihtiyacı için 1200 
domates salçası pazarlık! 
nacaktır. İhalesi 15. 1 
Teşrin - 934 Perşenbe · 
at 15,30 dadır. Talipler 
gün Fındıklıdaki satm 
misyonuna müracaatları 
baleye iştirak edecekle · 
tinde komisyonda hazır 
maları. (273) (751 

* * * 
İstanbul Kumandanlı 

taatı ihtiyacı için (2500 
lo Patates pazarlıkla 
tır. İhalesi 18 - İkinci T 
934 Pazar gÜnÜ saat 15, 
dır. Taliplerin şartna 
görmek üzere her gün F 
da Satmalma Komisyo 
müracaatları ve ihaleye i 
edeceklerin de vaktinde 
misyonda hazır bulunm 
(271) (7513) 

••• 
İstanbul Kumandan 

Kıt'atı ihtiyacı için 300 
direk eb'adı 7 metre 650 
can maa deve boynu 3 N 
kilometre galvanizli tel 
kutrunda 150 kilo katr 
kilo bağ teli pazarlıkla a 
caktır. İhalesi 15 İkinci t 
934 tarihine müsadif Pe 
be gÜnü saat 14130 da 
liplerin şartnameyi gör 
üzere her gün Fındıklıda 
tınalma komisyonuna rn 
caatları ve ihaleye iştir 
<lcceklerin de vaktinde k 
yonda hazır bulunmaları. 

(276) (7579) 8 

Bakırköy Barut Fahri 
rı muhafız takımı efra 
Kanunuevvel 934 den i 
ren Mayıs 935 nihayetine 
dar altı aylık iaşeleri 
13000 kilo ekınek açık e 
me usulile bir müteabhid 
rileceğinden isteklilerin 
Kanunuevvel 934 perşe 
gÜnü saat 14 de Fahri 
Satınalma Komisyonuna 
racaatlan. (7591) 

* * * 
Bakırköy Barut Fa 

lan muhafız efradı için a 
da yazılı 3kalem erzak 
lıkla mübayaa edileceğiıı 
satmak isteyenler 12 Teş 
sani 934 pazartesi günü 
14 de Fabrikada Satın 
Komisyonuna müracaat! 

(759 
100 kilo Ayva reçeli 
100 ,, Salamura be 

50 
" 

il. asliye mahkemesi 1 inci b 
re&inden • 

Müddei Lagapolo Fettel ve f 
vekili avukat K. Laıkaridio J. 1 
dan Pangaltıda Bilezikci aokağ~ 
No. da mukim Karnik MelkonY"" 
di aleyhine ikame olunan illaı J-' 
dan dolayı tastir kılınan daveti 

ikametgahı ha:r.ırı meçhul bulunaJI~ 
maileyh Karnik Melkonyan el. ye 
M. K. nın 141 ci maddesi mucibi 
nen tebliğine ve emri tahli 
20-11-934 tarihine müsadif aa!ı ~ 
aaat 13 buçukta icrasına karar v ~ 
olduğundan mümaileyh yevm ve 
me:r.kurda mahkemeye gelmediği 
bir vekil göndermediği takdirdj 
kında gıyaben tahkikata devam 
eağı mahkeme divanhane.ine t•lı~ 
len davetiyenin tebliği makaJnıt"' 
olmak üzere ilan olunur. ( 4638 l 



A~rılan ve soğu il algınliğını geçirecek ' 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha~ 
tırlayını:r ı Alaca§ınız mal, hakiki olmalı. 

Deniz Levazım Satın...S\lma Komis. 
yonu Reisliğinden: 

259312 kilo EkmelC 
•a Kapalı zarfla münakaaası : 26 

• ) İkinci teşrin 1934 Pazartesi 
' günü saat 14 

6000 kilo Koyun eti ) Kapalı zarfla münakasası : 26 
'18248 ,, Sığır eti } İkinci teşrin 1934 Pazartesi 
9995 ,, Kuzu eti ) gWıü saat 15 de. 

Deniz Talebe ve efradı iht İyacı için lüzumu olan yukarıda 
cins ve ıniktan yazılı dört kale m yiyecek hizasında gösterilen 

I~ ve saatlerde kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İstek
ılerin şartnamelerini görmek ve almak İçin her gün ve mü 

ş nakasaya gireceklerin de o gün saatte Kasımpaşadaki Komis-
(ı }'ona gelmeleri. (7349) 8399 

o· i: EVKAF • MODlRlYETl iLANLARI '--~~~----------...;.;;;.;;,.;.;;;;.;;;.;.;.. __ ...... ı 
t Anadolu Hisarında Küçük Suda vaki maa müşteınilat 
0oatanın bir sene müddetle icarı. 

O~küdarda hacı hesna hatun mahallesinde Bağlarbaşı 
c
1 
addesınde 3000 metro murabbaı tutkalcı namile maruf tar
anın üç sene müddetle İcarı. 

Üski!darda Sultan tepesinde karakol karşısında çöplük 
tarla namıle maruf tarlanın üç sene müddetle icarı. 

Yukarıda mevki ve miktarları yazılı bostan ve tarlalar hi 
~alarında gösterilen müddetle icarları arttırmaya çıkarılmış
~ır. İhalesi 17-11-934 cumartesi günü saat 14 dedir. Talip o
anların İstanbul Evkaf Müdüriyetinde Vakıf Akarlar kale-
~e müracaat eylemeleri. (7493) 8618 

Müddeti İcar 
935 Mayıs nihayetine kadar l - Bahçekapıda Dördüncü 

, Vakıf hanın birinci katın." 
~ da 21, 23,24 No. lı odalar 

- Mezkur hanın ikinci ka- • ,, 
j 3 tında 11 No. lı oda 
1, - Merdiven Köyünde Cami 

<\ karşısında 2 No. lı dükkan 
- Merdiven Köyünde Cami , ,, 

1 karşısında 4 No. lı dükkan 
ı ı ve ayrıca ittisalindeki dük 
. ka 
s_Mndi k'' .. d . er ven oyun e camı 

6 karşısında 5 No. lı dükkan 
- Merdiven köyünde cami 

" 

11 1 karşısında oda ve ahır 
- Üsküdar, Hace Hesna Ha- ,, 

S tun, Kandilci odası arsası 
- Karagümrük, Derviş ali, 936 

Nurettin tekkesi sokak 25 
No. lı Canfeda Hatun Mek 
tep mahalli 

" " " 

" " " 

" " " • 

,, 
" " 

" " 
,, 

" ,, 

. , .. .. 

t Yukarıda yazılı emlak hizalarında yazılı müddetlerle ki-
9?a verilmek üzere müzayedeye konmuştur. İhaleleri l 7. 1 1. 
l 4 cumartesi günü saat on beııte yapılacaktır. Talip olmak is 
te}'enler Evkaf Müdüriyetinde :Vakıf akarlar kalemine mü 
~&atları. (7492) 8617 

........... Öksürükler çok defa tehlikeli hastalıklar gllıterir --.. 

ıı KATRAN HAKKI EKREM 
n u tehlikelerin önüne g~çerek öksürükleri keser ve müzmin bronşitler ile göğüs 
•>.lelerini kat'iyyen geçirdljtl gibi nele! r: arlı~na da çok fayda~ı vardır. 84~9 

Deniz Levazım Satınalma 

4 
Komisyonu Riyasetinden: 

Ooo kilo zeytin yağı : Açık eksiltmesi 13 İkinciteşrin 934 sa-
Soo . lı günü saat 14 de 

1) kilo zeytin : Açık eksiltmesi J3 İkinciteşrin 934 salı 
günü aaat 15 de. 

la.}· 6 İkinci teşrin 934 de yapılan açık eksiltmesinde gerek 
tıı 1~ çıkm dığından gerekse teklif edilen fiatın pahalı görül
~1 e&ınden dolayı yukarıda cin s ve miktarları yazılı iki kalem 
lsrİ~~ği~ ihalesi hizala.rı?da .. yazı~ . tarihl~~e bırakıhruştır. 
~1 lılerın şartnamesını gor mek ıçın her gun ve eksiltmeye 
tı tt>ceklerin de o gün ve saatlerde Kasımpaşadaki Komisyo 

gelmeleri. (7536) 8696 
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• 
lstanbul Ziraat Bankı:ısı Satış Komis·yonundan: 

Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Emlak Hissesi Hisseye göre mu-

No. su No. su hammen kıymeti 

1492 Feriköy Feriköy Baruthane 144 metre arsa 135 Mü. 1/ 2 216 T. L. 
1~·93 Büyükdere Büyükdere ' Elma dağı 92 " arsa 12 1/ 2 92 ,, 
1494 

" " 
Yeni Gülmez 51 

" 
arsa 14 Mü. 1/ 3 68 

" E. Iskanavi 
1497 lstanbul Yavaşça şahı ,., Silahdar hanı Kagir iki dolap mahalli. 24. 25 24/ 2 34 

" Uzunçarşı 
1499 Kurtuluş Yenişehir Demirhane 30 Metre arsa • 11 eski Tamamı 60 

" . 
Katip Muslahattın ' Tatlı kut.u 

ve yem 
i488 Edirnekapı 90 Metre arsa 7 ,, 300 

" 1490 
" 

Hacı Muhittin Muhtar 60 
" 

arsa. 31 " 240 
" 1491 Burgazadası Burgaz Kızıltoprak 861 ,25 Metre arsa 29 E. " 430 .. 

l 129 Ortaköy Ortaköy Zincirli kuyu Kagir dükkan ve odalar 24 30/ 5 167 
" 1501 Büyükdere Büyükdere E. lskanavi 465 metre arsa 1. 27 Tamamı 1860 
" Y. Hacet 

1502 Fener Tevkii Cafer Kiremit Ahşap hane 62 1/ 2 1200 
" 1505 Erenköy Bostancı Çatalçeşme 112 Metre arsa 33 • Tamamı 157 " 1536 Kmalıada Kınalıada Y. Livadya 1930 ,, 

" 
20-22 " 772 " 1542 Kmalıada · Kınalıada Karanfil 483 ,, ,, 58 ,, 386 ,, 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkullere 23-10-934 ve 30-10-934 ve 1-11-934 taı·ihlerinde temdiden ilan edildiği halde müı 
teri çıkmadığından bir ay müddetle pazarlıkla satışa çıkarılmışlardır. ihaleleri 4 birinci Kanun Salı günü saat 14 tedir.(7421) 

• 
lstanbul Ziraat B nka~ı Satış Komfsyonundan: 

Sıra Semti Mahallesi Sokağı C i ıı s i Emlik Hissesi Hi.eye ııöre mu 

N O ~u b - luymeti o.su . ' 
1255 Yedikule Hacı Hamza ··Ağaç kakan mek- Ahşap hane 46 12/ 240 • 60 T. L 

1444 
1446 
1448 
1449 

! 
Bebek :ı 

" Usküdar 
Beyoğlu 

Uıküdar 
Bebek 

Bebek 

" Yenimahalle ; 
Hüseyinağa 

Selami Ali 
Bebek 

" 

tehi . 
Yenimahalle 

Fıçıcı 
V alde çeşmesi eski, 
Taksim yeni 
Seliı.msız 
Kilise 

" 

,, 
,, 
,, 

Arsa metresi 33,60 

Kagir dükkan 
Ahşap hane 

ve hane '1 
' 

58 

I 14 
21 

193 
1 

801 
76 

1 3/4 
' 2/7 

I 4/24 
Tamamı 

1/ 4 
Tamamı 

306 
300 
278 
268 

,, 
,, 
,, 
" 

" ,, 
1450 
1451 
1452 
1453 
1454 
1457 
1487 

" Edirnekapı 
Kuzguncuk 
Usküdar 
Eyüp 

Hacı Muhittin 
Kuzguncuk 
Hacı Hasna 
Fethi çelebi 

Yağhane 
Tahtalı bostnn 
Servili 

" Arı;a metresi 89,50 1l 
Ahşap hane ve bahçe 
Arsa metresi 97 ,50 

) 
69 
15 
16 
18 

1/ 2 
Tamamı 
28/ 4536 
Tamamı 

280 
1638 

177 
895 

10 
120 

5500 

" 
" ,, 
,, 

Kıriıni çeşme Ahşap deri imalat tanesi 
ve bahçesi 

34 ,, ,, 

Yukarda evsafı yazılı gal!r :menkuller 22-10-934 temdit satışında müşteri bulmadığından pazarlıkla ve bir ay müddet
le sah§a çıkarılmıştır. ihaleleri 22-11-934 Perşembe günüdür. (7083) 

---, ... Şark Demirrolları lşledici Kumpanyası Türk 
i nonim ıirketinden: 

l\Tarkılı Yerli 

GALOŞLARINI 
Her yerde 
Arayınız 

ISTANBUL 

1.astik Fabrikası 
Türk Limi ıed şirketi 

Y edikule Kazlıçe~me 

Natıa Vekaletinden: 
Ankarada Y enişehirde Veki:Jet binasında teslirr şarti

le 250 ton yerli Kadıköy kok köm '.irü kapalı zarf usulü ile 
münakasaya konulmuştur. M ünal -asa 1-12-934 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat 15 de \Vekalet Malzeme Müdürlü
ğünde yapılacaktır. Taliplerin tekliflerini Ticaret Odası ve
sikası ve 600 liralık muvakkat teminatlarının Mal Sandığı
na yatırıldığına dair olan ma kbuz veya banka kefalet mek
tubu ile birlikte aynı gÜn ve sa atten evvel Koınisyon Riya
setine vermeleri lazımdır. Teminat çek olarak kabu ledilmez . 

Bu hususa ait şartnamele rİ parasız olarak Malzeme Mü
dürlüğünden alabilirler. (759 4) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen kıymeti 

Lira 
Kasımpaşa : Eyyühem Ahmet Efendi mahal-

lesi camii şerif aralığı eski 40 yeni 234 
4 numaralı hanenin ms fı. 

Kadıköy : Caferağa Moda ca ddesi eski 
95 · 97 ve yeni 123-125 numaralı ha- 609 50 
ne ve dükkanın 1/ 4 hissesi. 

Kadıköy : Hasanpaşa mahalle si Ulusoluk soka-
ğı eski 12 yeni 36 numaralı hanenin 582 75 
21/ 48 hissesi. 

Yukarıda yazılı emval 2-12-934 pazar günü açık arttırma 
ve peşin para ile satılacaktır. 'İ'alip olanlar yüzde yedi bu
çuk pey akçelerile birlikte yev ınİ mezkı'.irda saat on dörtte mü 
racaatları. (F) (7602) 

Kırkağaç Belediye Reisliğinden: 
Kırkağaç kasabası için ( 350) sokak levhası ile (3000) 

bina numara levhası kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
İhale 25 • 11 - 934 tarihine rastlayan Pazar günü saat 

16 dadır. Taliplerin şartlarını öğrenmek üzere nümunelerile 
beraber Kırkağaç Belediyesine müracaat etmeleri. (7542) 

8680 

DAVETNAME 
lstatüsünün 41 nci ve ticaret kanununun 385 ve 386 

ncı maddeleri ahkamına tevfikan lstanbul'da Şark Demir
yolları lıledici Kumpanyası Türk Anonim Şirketi hissedar
la,rı Şirketin lstanbul'da Sirk eci'deki Müdüriyet binasında 
1934 senesi K. evvelinin 12 nci günü sabah saat 11 de fev
kalade olarak içtima edecek ol an Hey' eti Umumiyeye davet 
olunurlar. 

- Ruznamei . müzakerat -
1 - Meclisi İdare raporu ; 
2 - Şirketin fesih ve tasfiye ıi: 
3 - Tasfiye memurlarının tayini ve bunlara verilecekse-

lahiyet ve tahsisatın te sbiti. · 
4 - Kontrolörlerin tayini ve bunlara verilecek tahsisatın 

tesbiti. 
Ticaret kanununun 385 n ci maddesi ahkamı mucibince 

bilumum hissedarlar hatta bi r hisseye malik olanlar bile iş
bu içtimaa iştirak edebilecekle r ve adede bakılmaksızın malilC 
olduğu hisse senedi adedince rey istimal edebilecek!erdir. 

lşbu fevkalade içtimaa iştirak edecek azaların nihayet 5 
K. evvel l 934 tarihine kadar hisselerini ' tevdi etmeleri la-
zımdır. ' - · 

TURKlYEDE: 
lstanbul'da Sirkecide Ku mpanyanm merkezine. 

A VUSTURY A'DA : . 
Viyana' da Oesterreihisch e Credit - Anstalt • Wiener 
Bankverein. 

BELÇİKA'DA : 
Bruxelles'de Namur soka ğmda 48 numarada ;:,osyete 
Jeneral dö Belçik şubesine (eski "Outremer ,, Ban
kası). 

FRANSA'DA ı 
Paris'te Bulvar dezitalyen, 16 numarada Bank Nasyonal 
pour le Commerce et l'İnd ustric. 

HOLLANDA'DA : 
Amaterdam'da "Teixeira ,, dö Mattos biraderler nez
dinde. 

İSVlÇRE'DE : 
- Bal'de Bank Kommersiyal clö Bal. 
- Genev, Bal, St-Gal ve Zürih'te Kredi Silis. 
İşbu içtimada gerek asal eten ve gerek vekaleten temsil 

edilen her bir hisse için bir İsviçre Frangı hakkı huzur verile
cektir. Şu-k Demiryollan l~etici Kumpanyası 

MECLİSİ İDARESİ 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu Reialiğinden: 

1500 Ton Mayimahruk : Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 3 
Birinci Kanun 934 pazartesi günü saat 14 te. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarda mıktarı yazılı 
mayimahruk h!zasında gösterilen gün ve saatte kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. Şartnamesini görmek İste
yenleri her gün ve eksiltmeye gi~eceklerin ?e o gün ve sa~tte 
usulü daiı·esinde kapatılmış temınat ve teklıf mektuplarıyle 

birlikte Kasımpaşa da Deniz matbaası karşı ındaki komis-
yona gelmeleri. (7569' 



MiLLiYET PAZAR 11 TEŞRiNiSANi 1934 

Kısa, Orta ve uzun dalgalı netriyab temiz ve pürüzsüz bır ~e· 
kilde nakleden 1935 modeli TELEFUNKEN. 127 sayesinde mu· 
aiki ihtiyacmızı tatmin edebilirsiniz. Bu derece mükemmel bir 
makine •imdiye kadar bu kadar ucuz fiata satılmamı9tır. 

Galata'da Bourla Birderler ve Şürekası müessesesinden 
Telefunken'in (12) numralı kataloğunu iıteyiniz. Orada üç 
yeni modelinin tafıilatmı bulac:akamız. 

J E Lf:FUNK-ER 
Elektrik Makbuzunuz Çok muP ahalı? 

Ampullerini kullanınız. 

Azami ·tenvirat 

• 

l 

Ba~taniye .. 

Patiskalar 

1 

Yerli 

1 
• • 

1 
1 
• • • 

1.tanbulda, Balıçekapı cadclesinde 
Beyoğlunda, latikl.11 caddesinde 1 

. . 

Asgari Sarfiyat 

--- -

- ..._.. ._ -- -

' frr: 
\Cf f ! 
1 ... • 

Yerli mallar Pazarı Beyo§'lu Şubesi 

HEREKE veFESANE Fabrikalarının •on -
moda kıtlık, fantazi ko•tümlük, pardö-

silük ve paltoluk kumaılarile hali• yün 
battaniyeleri gelmlıtir. 

BAKIRKÖY Fabrikasının •on sistem 

makinelerile yapbjı Sümer patiskala

nnı ve bunlann enli çarıafhklarını 

görmeden pati•ka almayınız. 

all 
Aakeradıu Çocuk 
Sarayı caedeslnde 

Pazarları 
l lımirde, Odan puannda 

Samsuada, Bankalar caddesinde 

il 
Liseler Alım Sabm 

Komisyonundan: 

ZA YI - Şile Aobrlik Şubesinden al· 
DHf olduğum aokeri vesibm ile nüfus 
tezkeremi kaybettim. Şile Kaılca kö
yünden lstifanlı oğullanndan 323 de>
ğumlu M ... tafa oğlu Mehmet. (4629) 

Komi~yonumuza merbut İstanbul Kız Lisesinde yapı· 
lacak tamıratm 5-12-934 tari hine müsaclif çarşamba günü 
ıaat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasa· 
ya konulmuştur. Taliplerin keşif ve şartnameyi görmek üzere 
İstanbul Erkek Lisesindeki K omisyon Kalemine ve münaka
saya iıtirak edeceklerin de ihale günü teminatı muvakkate 
makbuzlarile birlikte Komisyonumuza müracaatları. (7597) 

ZA YI - Cihangir askerlik fubesinden 
almıt olduğum askeri vesikamı zayi et· 
tim. Yenisini çıkaracağımdan hükmü 
yoktur. 321 doğumlu Vartan oğlu Mih· 
ran. (4632) 

Umumi N~riyat ve Yazı l~leri 
Müdürü ETEM iZZET 

VAPURCULUK 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

IST ANBUL ACENT ALICJ 
Llnwn Hcı, TelJon: 22925. 

Trabzon yolu 
SAKARYA 11 ;:~:~sanı 
PAZAR &iinü saat 20 de Galata 
nhtımından kalkacak. Cidiıte Zon
guldak, lnebolu, Ay.,.cık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Cireson, Tirebolu, Gö
reie, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

bunlara ilavetıen Of, -.e Sürmene ye 
uğrayacaktır. 

.. ............... 1 .. ... 

lat:anbul üçüncü icra memurluğun. 

dam • 

K.adıköyiindıo Murat bey aobğmda 

IS nwnaralı knede m..ı.u- Seniha z;. 
,. hanıma, 

Türkiye 1ı 8.nlra-m 25 l!euwaa 928 
e.rihli bir lata mabwele ile 31-12-933 

tarihine kadar fıııizleri dalıil olmak üa

ft zimmetinizde 94 ha so lmnıı ... 
c:aiı Olup itlıa e!ecaim taııiııidı oJn.k 

üzere nhnettiğiniz bir lı:ıt'a bordro -
c:ibince 1903 tertipli lıir adet 433278 .... 

--ı. Kaedifutairenüt Jllll'&1ll çemı. 

meoıi talelııile Memmi,.etiwiaıe ll34-S02 
_,.. ile ...._t edilmit..., ...O. 

mza cöaderilen ödeme muine ıınuı.p. 

rini.n Yerdiği ~ ilr11 • ......_ 

lllD meçhali;ydi tab.lıkuJı etmipjr. Ta. 
ııilli ilMwlm. ithu- bir ay zarfında Öf" 

lıa lımcım lwnMnma Yaya lıir .__ 
.... ı..:.. LL! IU.. • • ,.,. -.. taL.,-ne ...- itiıaznmı :rana 

)ine bu miicldel ipncle dairemi:ııe fifa. 
..... Yeya JUi ile lıildinaeniz liıımndır. 

:Aksi taktirde horcu bbul .... ikrar et

IDİf •yılac:ağmızdm fthıııin pwaya ÇW• 

dJeceii ödeme emri nıaı..nu- bim ol

llllllr iaere ilan olunur. (4630) 

1.dapazıın ..Iiye hukuk IMıkimliiin
clııı:ı 1 

Müdclaaleyb ı '.A.dapazannm Aımiye 
-.ballesinde Haci Hamza ~ela 
Yenipazarlı Hamit ağa oğlu Aziz Jf.f. ta
nıfma ı 

karınız Ozanlar mahallednden Jbra-
lıim Ef. 1mı Emine H. Tekili aYUbt 
Demir Km.! B. -.Euıdan el~hinize 
8'ÇllllJ olduğu bopDDN! clavuınm 111Y•· 
ben icra kıhnmakta alan tablrikatında; 
pbitler dinlendikten sonra tahkikata 
bıibun Yerilerek Muhakemenin 5-12-934 
çartamha ııiinü aaat 10 İcr•ına ve mua· 
meleli cıyap kıırarmm tebliğine ve ııı· 
yap kararma kartı bq gün itiraz müd
detinin on bq güne uzatdma- kanar 
Yerilmİ§ olduğundan tarihi ilandan Jıi.. 
litibar on bq gün zarfında itiraz etme
diğiniz ve muayyen cün ve saatte mah· 
kemeye ırelmediğiniz nya kanuni bir 
wki1 göndet medjğiııiz takdirde luıJda. 
mzda mııemel.ei kanuniye ifa kılınacağı 
ilanen tetııii olunur. ( 4665) ~ 

Gebze adiye bukuk mahkeme.iııden : 

Cebzenin Tazla köyiinde San Dağan 

mazbadillerinden Haaan oğlu Ahmet o. 

fendi bırahııdan bn.11 Binnaz hanon 

•eybine ilımne eclilen botanma danam

dan dolayi 22-10-934 carihinde mahke
mede hazır bulunması ilanen teblii 

edilınit olduğu halde ...ııkemeye celme· 

mit o!an müddealeyha haklnnda 1'1}'ap 

kararı verilmit Ye davacının &alebi ÜZ&

rine bıhlı:ikat 26-11-934 pazarteoi aaat 

on bire talik edibnit olduğundan mez. 

bare Binnaz lıannnın tarihi ili.ndan iti

baren beş gün zarfında it bu gıyap ka· 

rarına kar§ı itirazda bulunmadığı veya· 

hırt muhakemeye gelmediği veya vekil 

göndermediği surette bir daha mahke· 

meye kabul olunmıyarak gıyabında mu· 

hakemeye devamla vakıa'arı kabul ve 

ikrar etmiş sayılacağı ilanen tebliğ olu

nur. ( 4664 ), 

·------ -

tr Kamaştırmıyan bir ziya ile • 
müşteriyi celbetmek lazımdır. 

Maj'azalardan olcuj'u gibi vitrinlerde• de çıplak, kamaştırıcı 
lambaları uzaldaıtırmak lazımdır. 

. 
Hüliıa olarak 

iYi DAGITILMIŞ VE TAMAMEN MON. 
TEŞIR BiR ZIYA VASITASILE VE 
iYi OPLALIN CAMDAN DlFFOZöRLER 

VEYA (INDIRECT) TENViRLE 
LA TIF BiR ZIY ADAR MUHiT 
MEYDANA GETiRMEK LAZIMDIR 

A 
iyi tenviri olarak yapar 

Annenin 
Kızına e11 
Kıymetli 
Nasihati 

I 

°' Dişleri, sa bab, akşa 
fırçalamak ,, 

RADYOLIN 
ile fırçalamak lazımdır,, 

Büyük pyretler, Clerin ve uzun ilmi tetkikat neticesi vücude ge
tirilen RADYOLIN kadınların eTVe1i aıhhatlerine, IODl'a da gü
zelliklerine hizmet eder. Bellibath iki hassaaı vardır. Ağızdaki 
mikroplan ö1dürür, lekeleri ve kirleri çıkartarak ditleri temiz
ler. Sıhhi fayda: Diğer göze görünmiytıı" terakiimatı silip aüpü· 
rerek ditleri parlatır: Bedii fayda. Ve en mühimi, bu büyüll 
ifleri görürken birçok sert macunlar gibi diflerin ~ 
öraelemedikt.en bafka dit etlerini de bvvetlendirir. Kuvvet• 
lenwrir. 

RAD OLi 
En büyük sergilerde 18 diploma, 48 madalya kazanmıttır • 

-Emlak ve Eytam Bankasından: 

Samsunda Satılık Bina 
Samsunda Hacı Hatun mahallesinde Mecidiye sokağıf: 

da altında on üç mağazayı havi 33-39, 32-38, 66-68 ve 11-1 
numaralı bina satılmak üzere qağıdaki ııeraitle artmnıı)' 
konulmuştur. 
1 - Müzayede (kapalı zarf ) usulü iledir. ~ 
2 - Sab§ bedeli defaten ve peııinen ödenecektir. 

4 

3 - Müzayedeye girmek için 1200 lira teminat verilecekti 
4 - İhale 3-12-934 pazartesi gÜnÜ saat ikide Ankarada 

dare Meclisimizce yapılacakr. , 
5 - Talipler bir lira mukabilinde alacakları ıartname:fJ 
. • . teklif mektuplari ile biri ikte ve orada yazılı ııekilde 0 

: ''1 gün saat on bire kadar şubemize vereceklerdir. . 
6 - Bu bapta daha fazla tafsilat almak isteyenler Şube~ 

müracaat edebilirler. (7598) 
~~---------....:...---~~~~~-------: 

lstanbul Cumhuriyet 
,, Middeiumumiliğindens 

İstanbul Umumi Tevkif anesi tamiratı münakasaya "" 
edilmiştir. Taliplerin keşifname ve şartnameyi görmek üı:ef 
her gün Levazım Dairesine ve münakasaya iştirak edece3' 
lerin 150 liralık teminatı muv akkatelerile birlikte 2-12-9 il 
Pazar giinü saat 14 de İstanbu 1 Vilayeti Muhasebeciliğe 11' 
racaatları ilan olunur • . (7596) · 


