
Dahiliye Vekaleti Soy adı 
nizamname proje ıiai Devlet 
Şurasına ıevkedilmek üzere 
Başvekalete verdi. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

Yunanlılar tayyarecilik için 
Yunan bankalarından yüz 
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Muhaceret işleri 
Büyük Millet Meclisinin geçen 

tünkü içtimaında memleketimiz 
dıtından gelip te topraklarımıza 
)erle,tirilen ırkta,larımız hakkın
da hükumetçe ne gibi tedbirler 
e.lındığına dair Manisa mebusu 
Refik Şevket Bey tarafından ve
rilen takrire Dahiliye bakanı 
Şiikrü Kaya Bey, açık, şümullü 
\'e çok dikkate değer bir cevap
la mukabele etti. Hükfunetin nü
fııs meselesi hakkındaki sıyasası
llın bir izahı mahiyetinde de olan 
l>abiliye bakanımızm cevabı fU 
lloktalarda icmal edilebilir: 

l - 1923 yılından 1933 yılına 
1'..dar Türkiyeye gelen mübadil
ler yüz bin evde 379,000 kitidir. 
Runa muhacirleri de ilave edecek 
olursak on yıl içinde Türkiyeye 
628,000 Türk girmi,tir. Bunlardan 
lıer birinin yerleşmesi devlete yüz 
liraya mal olduğuna göre, devlet 
hazinesinden 63 milyon lira para 
larfedilmiııtir. 

2 - Bunlara 107 bin küsur ev, 
16 bin küsur arsa, 15 bin dükkan, 
6 milyon dönümden fazla da a
ta.zi verilmittir. Mübadillere ve
l'İlen bonolar ayrıca altı milyon 
\utuyor. 

3 - Bundan evvelki sene ge
len muhacirler bin on sekiz evde 
on be, bin nüfustur. Bunlar Trak
)a, Elaziz ve Diyarıbekir vilayet
letine yerlettirilmiııtir. 

4 - Son sene içinde on iki bin 
llıuhacir gelmif, bunlar da T rak • 
)a, Antalya, Elaziz ve Diyarıbe • 
kir vilayetlerine yerlettirilmittir. 

Şükrü Kaya Beyin bu izaha
tından anlıyoruz ki Türkiye ken
di hudutları dıtında kalan ırktaş
lara kollarını açıyor ve hazinesi
nin genişliği fevkinde fedakarlık
lar yapmaktan çekinmiyor. Bu fe
dakarlığı memnuniyetle kartıla • 
lnıyacak tek bir Türk tasavvur e
demeyiz. Türk ırkına mensup 
fertleri Türk hudutlan ve Türk 
tıuniası içinde toplamak cuınhuri
)et nüfus sıyasaıının ana batla
l'tndan biri olduğuna göre, bu si
)-.eti imkanla telif ederek en 
11Y&un yoldan batarınak hususun
~· Dahiliye bakanlığının devam-
. çalıtmı' olduğu Şükrü Kaya Be

)iıı bütün Millet Meclisince tas • 
~ip olunan izahatından an1.,.ı1. 
lııtftır. 
I .Ana vatan dıtmda kalan Türk
,;rın yaf&Dla ve bannma zorlu
~ çektikleri ve dileklerini ana va
'<Ula tevcih ettikleri zaman buna 
tı~nmıyacak bir Türk eli ve ses
' l'ı dinlemiyecek bir Türk kula
f,' \aaavvur edemediğimiz gibi, 
llnet Pata hükumetinin bu ha· 

tekete lakayt kalabileceğini bir 
~ bite tasavvur edemeyiz. 

Nüfus bir memleketin en bü
~ servetidir. Binaenaleyh bir 
ı... ~ar Türle hakimiyeti altında 
"lllUnan memleketlerden ırktaşla
l'ııııızı hudutlanınız içinde topla
~ Türk milletinin kalbine çok 
d~n olan bir umdedir. Ancak 
~kkat edilecek bir nokta vardır: 
~ lllıacir getirmek sadece bir nak
lı l'a.t meselesi değildir. Gelen mu· 
ı •cirleri sıkıntı çekmeden iske • 
;ıerde ve istaıyonlarda banndır-

tktan 'sonra kendilerini en kısa 
~tııanda ve en elverişli tartlar i-
1ı'nde iskan yerlerine göndermek, 
~lııılara ev, tarla ve iş bulmak ilk 
,. Denin zaruri ve tabii olan ek • 
ı~le~ini devlet kesesinden tamam
~ gibi çok esaslı tedbirlere ih
~)a.ç vardır. Bunlar dütünülme
lıkn &ırf insani hislere ve ırktat
~I ~ikasına kapılarak bu biça
lıu. erı Yerlerinden kopartacak o
''kl &ak, hem kendilerini eski top· 
~h arından çarçabuk ve her ne 
tilı·••ına olursa olıun, ayırmak 
lı 1 bir zarara mahkiim etmiş, 
ııı."tıı de Türkiyenin hazırlanma
tt1't :Opraklarında yep yeni sıkın
ttı,. ar a uğratmağa mecbur bırak
ta, t ~luruz. Bu noktadan bakılın
tiıı.;ukumetin muhaceret aiyase
~. ~ teenni ile hareket etmesini 
lı11ı"'Pten b&4ka denecek bir ~y 
tııı. 111},~z. Gerçi Türk toprakla • 
>eııa ır an evvel kavutmak isti
~ ır~a•lanmızın beklemeğe 
için kakıtleri olamamasını bir an 
l\r, ahul edebiliriz. Ancak bun
ltıı.ı.~ evvelce hazırlanmamıt bir 
lı.i;1 •tte eskisinden daha çok zor
liıı.Ür~ maruz kalabileceklerini 

nunce, ıiyasetin batka cephe-

Orta Avrupa düzeni 
Avusturya Başvekili de M. 
Mussolini ile görüşecek 

Avusturya Başvekili ve Hariciye nazırı 
Roma da neler görüşecekler? 

Macar Baıuekili M. 
Gocmboea'ün Viyanayı 
"" Romayı ziyaretinden 
aonra Jimdi de AuuafUT· 
ya Ba,uekili M. Schus
chnigg ltalyan Baıueki 
lile görüpnek üzere Ro
maya lfİdiyor. Romada • 
ki bu müz;akerelerin e
hemmiyeti, orta Auru • 
panın husu.si uaziyeti na 
.zarı dikkate alınırsa, 
kendiliğinden anlaıılır. 

Avusturya ve Macari&· 
tan gibi, harp sil/esim 
yemiı ue senelerce ava .. 
kıbını çekmekte bulun
muı olan iki milletin, 
Aurupanın bugünkü si
yasi uaziyeti içinde, /tal 
yanlardan bekledikleri 
çok feyler uardır. Buna M. Mua.aolini ve M. Sc.hwıbniıg 

mukabil ltalya da ıimal hudutlannın 
yukarısında da diz;gini elinde bulun
durmak istiyor. Macar Ba,uekilinin 
her iki komıu memleket Baıuekilleri 
ile mülakatlarının hemen akabinde 
M. Schu•chnigg'in Hariciye Naz;ın ile 
Romayı :.<İyaretinin Orta Aurupa dü
zeninde yeni merhalelere yol açması 
beklenebilir. 

ROMA, 13 (A.A.) - AVU6tuı-ya 
Baıvekili M. Schıachnigg ile Harici
ye Nazo-ı M. Berge Waldencek, bu 
hafta niha.yetin<le Romaya gelecekler 

clir. A vuaturya Ba.şvd.ıili ,geçen aius .. 
t.,. aynıda büyÜk nmnevralar eana~ın
da ilk defa olarak M. Mw.soliniy., mü 
li.lci olmu§ olduğundan bu aeferi<i z.i. 
yaret reami mahi}"elıi it.ıl>arile hu.ouııi 
bir mana ikt:iaap etnıeıktedir. Avuatur. 
ya Baıveldlinin Roma.da 3 veya 4 gün 
kalacağı ve bu e-da 6 fU)>a.t 1930 
tarihli Jtalya • A vuırturya itilafı ve 
ltalya • Avusturya • Mac:ariatan pro
takolu çerçeveai içinde müza.kıere).,.. 

yapıla.cağı tahmin edilmetkedir, 

Londra RÖrÜşmeleri 

Washington muahedesin
deki nisbet kaldırılacak mı 
Amerikalıların Japon teklifini nazarı 
itibara alacakları Tokyodan bildiriliyor 

LONDRA, 13 A.A. -

Amerika - Japon tez· .---·----".---;--.. 

Musiki değişi-
• • • • 

mımız ıçın 

Maarif Vekilinin reisliği 
altında 

bir toplantı yapılıyor 
ANKARA, 13 (Telefonla)

ônümüzdeki halta İçinde Maa• 
rif Vekilinin reisliği altında 
memleketin tanınmıf musiki,i -
nas.ıannın İftİrakile bir toplan -
tı yapılacaktır. Toplantıda mil
li musikimize verilecek ııeçlıe 
görüfülecek ııe bu görüfmeler • 
den sonra AıırupaJan lazımge • 
len musiki mütehaasıslan da ge
tirtilecektir. 

Elektrik işleri 
Reisliği 

Abdullah Hamdi Bey işe 
baılamak 

üzere Amerikadan geldi 

Jtptullah Hamdi Bey 
MdMat 'V.&.:aieti tarafmdıuı elelctri

l<asiyon fubeai reisliğine tayjn edilen 
Abclıılblı H....di Bey, evvelki gün 
Amerikadan §t!lırimize gelmi!lir. Bu
wün ele Anltaraya gidecektir. 

Abdullah Hamdi Bey, Aıneriuııda 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

&erinin telifi için geçen 
hafta lngilizler tarafın. 
dan yapılan deniz tek
liflerıi m._leyi fimdilik 
teknik ....ı.adan Iİyaıi 
uhaya ..ıdetmek ve 1' 
&iliz • Amerikan müna• 
aeba.tıru ali.kalandır • 
mak gibi bir netice do· 
ğurmıqtur. Amerika he 
)"eti murahhasası, daha 
geçen hafta, V ıq.İngton 
muahedea.inin ilga..ı ve 
muhafaza etmek iıtedı
ği 5-5-3 ansal.inin teı·:<l 
demek olaın teklife m.ı
halefetini gizlmn..nıi§ 
ve fakat bunun Japon • 
lar t&rafm<lan redde<li
leceğine intizar ettiği i
çm muhalefetini reamen 
bildirmemitti. Halbu • 
ki dün 1Bbah Tokyo<lan 
~len bir telgrafta, Ja • 
ponyanm teklifi nazarr 

Pariste 
İki ziyafet 

lF b .. 
ranıız arıcıye nazırı ve 

itibara alındığı ve kendi haldunda ba· 
zı tıurihat iıtemek taaa.vvururula oldu-

sinden bunların imdadına yetif
mek yoluna tevessül edilmesini 
daha muvafık buluruz. Nitekim 
Şükrü Kaya Bey izahatında buna 
da temas etmit ve bu tedbirin ver
diği faydaları meclise aınlabmf
tır. 

Bir memleket için nüfus mese
lesinin ve bilhaasa ayni ırktan 
mütetekkil bir kesafetin ne kadar 
ehemmiyetli olduğu atikardır. Bu 
noktadan bakılınca Türkiye hüku
metinin kendi hudutları dıtındaki 
ırktaşlannı her an dütünmekte 
olduğuna katiyetle hükmedilebi
lir. Bu kanaat aına vatana gelmek 
istiyenler için en büyük teselli 
ve itimat noktasıdır. 

Nüfusumuz doğumla çoğalmak
tadır. latatistikler göüteriyor ki 
Türk milleti, doğum ile çoğalan 
milletlerin batında geliyor. Geoit 
topraklarında Türk nüfusunu ço
ğaltmağı kendisine esaslı bir ül
kü ittihaz etmİf olan cumhuriye
tin kapılarımızı daima Türk ırkı· 
na açık bulunduracağı tabiidir. 
Fakat muhterem Dahiliye vekili 
bu muhaceret meselesindeki nü
fus siyasetimizi çok iyi hülasa et
ti: "Gelecek muhacirle!"i metod 
dahilinde getirmek, yerlettirmek 
ve onları d~rhal müstahsil hale 
getirmek.,. 

:Ahmet ŞUKRU 

\ 

ğu bildirilmekte idi. Ayni ZNl\llnda 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

1 İktisat vekilleri 
Limanımızda 

CelaJ Bey ve M. Pesmaz
oğlu dün gece geldiler 

-o-

Bu sabah yattan şehre çıka
caklar ve tetkiklerine 

başlıyacaklar 
Yunan iktisat nazın M. Pemuızoğ. 

lu ile lktiııat vekilimiz Celil Beyi ve 
refakatlerindeki heyeti taııyan Ertui
rul yatı dün gece sabaha kaı-Jı Mudan. 
yadan limanımıza gelmiş, Bakırköy .. 
çıldarında clemirlenüttir. 

Misafirlerimiz, bu .abalı matörle 
karaya çıkacalclar ve Sümer Bankın Ba. 
loriroy bez fabrilcaaını eezecdderdir. 

Fabrikanın gezilmesinden ........., E .... 
tuğnıl yatı İç limana gekcc* ve misa
firler saat 10 da denizyollan nhtımına 
çıkacaldardır. Oradan, otomol>iJ!eı-le 
Per-1asa gidilecektir. HazMıman 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Hariciye Vekilinin 
hareketi 

ANKARA, 13 (Hu:susi) - Cemiye 
ti Akuam toplantısına İftirak etmek 
üzere Hariciye Vekili T eufik Rüştü 
Bey l•tanbula hareket etti. lsta.syon· 
da Bafuekil ismet, B. M. Meclisi Reiai 
KOzım Pa,..lar, uekiller, sefirler, Ha
riciye erkanı tarafından teıyi edildi. 

büyük elçimizin ziyafetleri 
PARIS, 13 (A.A.) - HtllU.Sİ IDU• 

habirimizden: Evvelki ırün Hariciye 
nazırı M. Lava! ve 1"'fikımwı büyiik el • 
~z Suat Beyi ikametgi.Junda ı...u.ai 
bir ziyafete de.vet ebniftiı-. 

PARIS, 13 (A.A.) - Huau.ai mulıe. 
birimizden: P..na büyiik elçimiz Suat 
Bey ve refikası bugün Balkan devk:t
leri .efirl...me bir ziyafette •'elmİftK. 
Bu ziyaiette F ranaız rical ve mebusla 
nndan ve Hariciye nezareti erki.run • 
dan biıoçok zew.t hazır bul~. 
Ziyafet pek aaanimiyetle geçmİftir. 

Ordumuzu 
Görmeğe gelen 
Alman zabitleri --Dün Harp Akademi•ini 

ziyaret ettiler 

'.Alman z;abitleri lstanbulJa halk 
arasında 

Türk o,,.Jusunu ziyaret etmek mak. 
ıadile Ankaraya gitmiı olan Almanya 
erkanı harbiyesi harekat §ubeai zabit

(Devaıru 6 ınc.ı sahifede) -

-- -- --·--- --

'Şehir mecli.inin Jün kü toplantınııda 

Mebus intihabının tazelen-
mesi kararı 27 de verilecek 
Şehir meclisi geni intihap için 25 

bin liralık tahsisat kabul etti 
Yeni meclisin mart ayı başında top. 

lanacağı kaydediliyor 
Bundan an beı gün kadar evvel 

Büyük Millet Medi$i intihabatmm, 
müddeti dolmadan yenileneceğ;ni haber 
veımİ§ıik. 

O zaman, reiiklerimize teb.ddüm 
ederek verdiğimiz bu havadis, tekzip 
edilmek isteniliyor<lu. Fakat, venliği • 

miz haberin doğruluğu teeyyüt etmek· 
tedir. 

Oğrendiğimize göre, meclis ağlehi 
ihtimal bu ayın yinni yedisinde İntihap 
yenileme karan verecek, tatil yapa • 
<>ak ve ikinci l<iınumm birinden it.iba

(Devamı 6 rncı sahifede) 

Ecnebi vapurlar navlunla
rı gene yjikselttiler mi? 

Yeni bir vapur daha alınacak 
Mallarımızı kendi vapurlarımızla dış 
memleketlere göndermek sırası geldi 

Menlıeketıim.iz ile Av-
nııpa lima.ıııları aruın<la 
ıı:ıakliyıı.t yapan ecnebi --

' 

bandııra.lı gemilerin oon 
.....wılenle -vlunlan art 
~ T«:a.-et o 
....... fiki.yet edilmiı· 
tir. Ticaftıt odası da De· 
niz Tocaret mü.türlüğü 
~Wnde t.e§ebbiUu bu 
lunanı.k -nyetin t<Obi · 
tini İı&tomöşt.İr. Deniz Ti
caret müdürlüğü; htan• 
bulda merkez acentde· 
ri bulunan bütün fir.-. .a • 
&arın fiya.tlarmı tetkık 
ebnİf ve rw.porunu ha· 
:arb.yaı-k lktuat Veka
hıtine ~tir. Oıı· 
rendiğimUe göre ecnebi 
Einnaları; · merkezlerjn. Galata nhtınunda tahmil ue tahliye faaliyeti 

den aldıkları emir Üzer.ine fiyatları 
yükselttiklerini iddia etmiılerdir. De
niz Ticaret müdürlüğii bütün bu va• 
ziyetleri -bit ve raporuna ili.ve et• 
mqtir. Türk ihracat mallarmtn da 
Türk ceımıilerıi ile yapılma&ı için tüc • 
carlar tırasm<la büyük bir iotek var
d1r. Söyl.-liğine göre lktı.at Yeki. • 
!et.ine de bu huauüa müracaatlar ol· 
mıqtur. lktnat Yeki.Jeti <le bu fik,·e 
t.raft&r ol.tuğu iç.in Deni:..yolları iflc.t 
...,. .idare&inin yeni hatlar te&iu üze -
rinde tetkıikat yapmıttır. Ancak mer
kez i.§letn>e idaresinin mevcut vaput • 
lan yabancı lim.anlara yeni bir hat tL• 
.;&i için ki.fi olmadığından yeni &emi
ler atm alınması iktiza etmektedir. 

Bu hususta aynca tetkikat yapıl • 

nraktadır. Vapurculuk Türk Anonim 
Şirketi;..., yeni almıı olduğu vapurlar
la mevcut hatları ancak idare edebil· 
diğinden yeni bir ha.t ı.,..;s edememek
te.tir. Maamafih vapurculuk Türk A· 
nonim tirketi yeniden hir vapur daha 
almak için te§ebbüae giritmiıtir. nu 
teşebbüıltt müsbet netice verirıe tir
ket yeni bir gemi daha alacaktır. Ila 
takdirde Vapurculuk ~rketi evvela ih
racat tacirlerile temas eck.:ek ve OH· 

dan sonra Avrupa limanlarına hat te. 
sis e<lecektir .. Bu hat içıin §imdilik ls
tanbul • Pfre - Tiryeste limanları dü· 
~ünülmektedir. Vapurculuk Türk Ano 
n.im tirketi idare pı.eclilİ bu m.,.c)e 
hakkında tetkikata ~lamııtır. 

Öz dille kalem tecrübeleri: 

Yolculuk yazıları 
Zürih, 8 ikinciteşrin 1934 

Çöl dönüşü hbmbuldan yolladığın 
yazıyı bura.ta sanatoryom<lan çıkaca
cağım gün aldBn. Görüyorsun ya, sen 
çölde arslan avından dönerken ben dağ 
tepelerinde •ğlılık lıoılmağa uğra§ıyo
rum. 

Çöl yolculuğunun eğlencelerini ben 
de bilirim. Gençliğimde ben de babam
la birlikte Aral>iıtan çöllerinde bu yol
culuiu yapmııtım. Günclü:zleri kızgm 
güneş yol vermediği )çin gece yarısını 
bekler, mavi gök bütün ıııklarıru yak
tıktan sonra güzel gözlü kısraklarımıza 
bineı-, bir yıldızı kendimizi öndcş (1) 
ederek o dümdüz bo§luk içinde tanye· 
ri ağarıncaya kadar giderdik. Bir aralık 
maktan kulağımıza köpek havlamala
n gelir, çok geçmeden Arap çadırları 
görünürdü. Köylüler kar§ımıza çıkar· 
lar; çrplak ayaklı Arap çocuklarının 
haykırışları, kara donlu Arap kadınları
llllJI güre güre bakışları ara&1ncla atla-

Yazan: lsmail MUŞTAK 
rımu:dan ;,,.,.., kıldan örme çadırın tat
lı serinliğinde bir çanak taze ayran i
çerek ipek döşeklere girerdik. Senin 
yazılartnJ okurken gözümün önünden 
bunlar geçti. Ne yapanın, baJnnızın ak 
telleri çoğa.ldıkça geçmifin bu angıla
rında (2) avunç (3) buluyaruz. 

Gelelim laviçreye: Bana sorarsan 
bütün Avrupa içinde gönlüme bundan 
uygun yer tanımıyorum. Avrupanın dört 
bucaiım dolaştım: Kiminde aıkıldım, 
kiminden ürktüm, hiç birinde uzun o
turamadım. lsviçre daha ilk ayak bas
tığım gün nasıl yüzümü gözümü ılık bir 
güz yumuşaklığile oktadiy•a bir aydan
beri bende o duyguyu ya§atmaktadır. 
Bin metrelik bir dağın yamacına daya
nan otelimden nereye baksam çiçek • 
!erle bezenmiş ye§illikler görüyorum. 

Bumda toprak, ağaç, su sanki söz
birliği etmi§ler adam oğlunun dertleri
ni uyutmağa, sızılarını avutmağa çah

lcvamı 6 ıncı sahifede) 



TARiHi TEFRiKA: 5 

İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRA.KTIGI VESiKALARA GORE) 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C. 

Bu hava/ide Sabahaddine 
yapmak için 

suikast 

I stanbula gitmek isteyenler var 
rinde görülen harici tehlike bu- gazetelere Kamil p~a aleyhinde 
lutlanna dahili bulutlarını da kat- söz söylemeğe meydan vermemek 
mağa ba,lıyor demekti. için bizim tavsiyenamemizi nazarı 

İzmir civarında bir teftit seya· dikkate almamak mecburiyetinde 
hati yapan doktor Nıiznn bey dok- kaldığınızı söyler ve bize de bu 
tor Bahaddin Şakir ve Talat bey- tneelde bir cevap yazmağa himmet 
lere yazdı~ bir mektubunda diyor- edersiniz. Bu ricalarımı kabul et, 
du ki: buralarını blll}ka türlü idare etmek 

"Sabahaddin beyefendi ne alem- güçtür, kardetim.,, 
de? Burada onun sakim mesleğine Doktor Nazım bey, Bahaddin Şa
kartı efkarı umumiye pek tiddet- kir beye atlatma usulünüıa nasıl 
lidir. Kendisine lanet edenler pek tatbik olunabileceğini yukarıdaki 
çok. Hatta bu havalide Sabahad- nümunesile anlattıktan sonra Talat 
dine Mrikast yapmayı dü,ünenler, beye bitap ederek diyor ki: 
bu suretle fedakarhk göstermek i- "lzmir pastahanesi müdürü liya .. 
çin lstanbula gitmek isteyenler de katsiz bir adam imif. Melhamelere 
bulunduğunu işitiyorum.,, ve telgraf nezareti sabık mektup-

Doktor Nazım bey o esnada ce- çusu hafiye Bekire mensubiyeti 
miyete iane toplamak maksadile hasebile, türkçe güzel söylemeğe 
lzmir ve Aydın havalisinde dola- ve yazmağa muktedir değilken bu
şıyordu. Mektuplarında cemiyeti raya tayin edilmif. Halbuki posta
ali:kadar eden iane vesair mesele· hanede evrakı mevrude başmemu
ler hakkında diyordu ki: ru Ha.san efendi lzmir merkezinin 

"İane toplamak maksadile Aydı- ruhu mesabesindedir. Bu zat, men
na geldim. Dinledim ve anladım fiyen on seneye yakın bir zaman
ki iane yekiinunu arttırmak için danb~ri lzmir pastahanesinde bu
bir ilci çare vardır. Bunlardan biri lunuyor. Müdürüyete bu zatı geçir
istibdal olunacak askerlerin hüki'i.- mek sizce mümkün ise aman Talat. 
mette olan alacaklarını tediye et- çığım (nasıl kavuk sallıyorum gö
tirmektir. Bu suretle cemiyetimize rüyorsun ya) bu himmeti bizden e
hasıl olacak temettü yalnız Aydın sirgeme. Buradaki zatı da Suriye 
sancağı için b"f bin lira tahmin e- tarafına bir yere gönderin, o da 
diliyor. Bütün vilayette iane yeku· memnun kalır. Zira Araptır. 
nu belk~ yirmi bin lirayı tecavüz Doktor Nazrm bey İzmir h:-Yali· 
edecektır. sinde dolaşırken lstanıbuldn "Şura· 

ikincisi, burada mutasarrıf veka· yı Ümmet,, gazetesi neşrolunmağa 
!etinde bulunan liva Arif paşanın başlamıştı. Selanikten ltsanbula 
hiç olmazsa daha iki ay kadar mu- gelip yerleşen doktor Bahaddin Şa
tasarrıf vekaletinde bulunmasını kir bey 0 gazeteyi idare ediyordu. 
temindir. Bundan cemiyetimiz bir Gazete ve İstanbul merkezi umumi 
kaç suretle müstefit olacaktır. Bir si için Cağaloğlunda birer hususi 
kere bu zat muktedirdir. Sonra ve- daire tutulmuştu. Doktor Bahadd;n 
kalet maa,ını cemiyetimize terket- Şakir bey Selanik merkezi umumi• 
miştir. Üçüncüsü de İane meselesi- sile mütemadiyen muhabere ede
nin cemiyetimiz menafiine hal ve rek Selıiniğin verdiği emirleri icra-
tesviyesine fevkalade çalışmak- ya çahşıyordu. Onun Selaniğe gel-
tadır. diği ve Selanikten aldığı telgrafla-

Bahacığım, Talatçığım, geliniz 
biraz da beni dinleyiniz. Her şe· rın bazılarrm, aşağıya dercediyo-
yin ruhu paradır. Çok para lazım- ruz. Bahaddin Şakir bey evvela 
dır. Gürü:tü çıkarmak isteyecek Taş kıflada vukua gelen bir hadi
menfaatperestleri susturmak para seden bahsederek diyort::.:cli) 
ile olacaktır. Milletin muhtaç ol-
duğu maarifi, sükfuteti, ıuayişi, da
ha hilmem neyi temin edecek hep 
paradır. iane meselesi her gece rü
yama giriyor. Çalışalım, ianenin 
yekununu bir milyon liraya çıkara
lım, daha ziyade toplayalım. Ce
miyetin bundan sonraki en büyük 
kuvveti, sandığındaki para olacak
tır. 

• lzınir iane dercine fevkalade 
himmet eden eşraftan bir iki zat, 
vali muavinliği memuriyetine ken· 
d ilerinin sevdiği Fuat beyi tayin et· 
tirmek için cemiyetin muavenetini 
taıep ediyorlar, hem de pek musır
ran talep ediyorlar. Fakat bu Fuat 
bey o kadar muktedir değildir. Ba
hu3us pek genç olmak hasebile kı
lükali mucip olacaktır. Bu, tahki
katnna göre muhakkaktır. Fuat B. 
Kamil paşanın akrabasındandır. 
Burada uzun zamandanberi umu
ru ecnebiye müdürüyetinde bulun
du. Elan da o memuriyettedir. Bu 
zatın böyle mühim bir vazifeye ta
yin; sadrazam Kamil paşanın da 
menfaatine muvafık değildir. Zira 
akrabasından bulunmak hasebile 
gazeteciler Kamil paşaya tecavüz
kar bir lisan kullanacaklardır. 

Buradaki eşrafın batınnı krrma
mak için biz size Fuat beyin vali 
muavinliğine tayini için bir iltimas... 
name göndereceğiz. Siz bu
nu aldıktan sonra icap e
derse Fuat beyin kendisini görür, 

Hava ittifakı 
Yokmuş --Fransız, İngiliz, Belçika ha· 
va anla~ması tekzip edildi 

PARIS, 13.A.A. - Fransız, lngiliz 
ve Belçika erkim harbiyeleri arasında 
gizli hava mukaveleleri mevcut olduğu
na d•İr çıkan haberler üzerine, iyi ma• 
linnat alan mahafil bu haberi kat'i su
rette tekzip etmİ§[er ve seıatıiyettar ye
gane makamlar olan hükılmetler hari· 
cinde askeri makamlar tarafından bu 
dereoo mülıim itilafların tasavvur ed:ile
miyeceğini bildinuişleı·dir. 

Paris resmi mahafili de ayın: suretle 
~ beyanatta bulunmuşlardır. 

Mısır kabineıi 
lSKENDERIYE, 13.A.A. - Neoim 

Paıa, kab.i:neyi teşkil etmeği kııhul et
m4tir. 

NORTFILD, (Minııesota), 13. A.A.-
1923 oenesindenberi Miımeapolis senfo... 
rıik orkestrası tefi olan Belçikalı b
ma:ncı Hemi Veri>urıgghen, ölmüştür. 

Bir Sovyet tayyarecisi 
Pariste 

P ARiS, 13.A.A.- Sovyet tayyare
ciı.i ve 1 st:r..tıos.fer rekoru sahibi Prok<>
fi<i l'aris'e gelmiştir. Sovyetlerin ilk 
olarak iJtiraık ettiği tayare salonunun 
devamınca burada kalacaktır. 

İzmir havagazı şirketine tebliğat 
IZMIR 13 (Husasi) - Havagazı şirketi ayın onbeşinde tatili faa,. 

liyet edecetini bildirmifti. Nafıa vi~ay~~e verdiği_ emirde .şirke!i'! daha 
üç buçuk senelik imtiyaz müddetint bıtırmeden amme hızmetınt t.erke
demiyeceğini, terkederse tesisatına ~ükiime!çe vaz'ıret e_~il~re~. hu;n~t 
sekte:enmeden şirket huabına hükumetçe ıdare edilecegı bildırilmi.ştir. 

İzmir üzüm müstahsilleri 
sevinç içinde 

lZMIR, 13 (Hususi)- Türkolisin Londra fUbesinden '.Avusturalya 
üzüm rekoltesinin donların tesirile o/o 25 noksanlığı bildirilmiı} bunan 
üzüm ihracatımız lehinde bir hareket husule getirmesi ümidi sevinç 
uyandırmıştır. 

Tütün satışı gittikçe hararetleniyor 
IZMIR 13 (Hususi) - Tütün B<Jtışlan mıntakanın her tarafında 

'ıararetlidi:. Piycua açdalıdan bugüne kadar satılan tütün sekiz buçuk 
milyon kilodur. Fiyatlar. geçe'! seneye .. nazar~n bazı ye~ler~e. y~e kı.rk 
bazılarında yüzde yetmış lazı'adır. Mustahııil memnunıyelinı Turkofıse 
telgraf ve mektuplarla bildirmektedir. Rekolteden daha dört milyon ki
lo tütün kalmıştır. 
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HARİCi HABERLER 
Hukuk birliği meselesi 

Almanya İngilterenin bir 
defa nabzını yokluyor 

1 • •••••• 

Hitlerin Londraya gönderdigi murah
hası İngiliz rieali ile neler konuşuyor? 

LONDRA, 13 .A.A. - M. Yon Rib· 1 
bentrop, bu sabah hariciye nezaretinde 
Sir Con Saymon tarafından kabul edil
miştll-. Dünkü ziyaretinde M. Yon lUb
bentrop, hariciye nazırına takdim edil· 
meğe bir fırsat bulamamı! tı. 

Hariciyeden çıkarken M. Von Rib
hentrop, 45 dakika süren mülakat hak
kında ~öyliyecek bir§eyi olmadığını bil
dirmiştir. 

Resmi lngiliz mahafilinde, M. Von 
Ribbentrop'un ziyareti münasebetile ba· 
zı gazetelerin yaptıklan oeıriyat tek· 
zip edilmektedir. 

LONDRA, 13.A.A. - Havas bildiri· 
yor : M. Hitler'in murahhası V on Rib
hentrop, Londra'da Almanyanm Ce-

-

Çinde yeni 
Bir muharebe 

\ 

Komünistler alb senedir 
sığındıkları dağ-

lık mıntakadan atıldılar 
ŞANGHA Y, 13. A.A. - Reuter ajaın

sı muhabirinden : 
Çhı'in dağlık mınıakasmda bulunan 

ve altı senedeııberi Çin biikümet kuv
vetle'l'İne mukavemet eden koımünis.tle
rin kalesi, itimada değer lbir habere gö
re, sukut etmiştir. 

&arası, Çin L"'Omünist hükUınetinin 
merkezi olan Kianoe vilayetinde Yuişiın 
şehridir ve Şan•Kay·Çek tamhndan ya
pılan uzua bir müzakereden soma elde 
edilmi1tir. 

Şimdi komünistler, ~ gruplar 
halinde Keantung ve Hunen vilayetle
rine doğro dağılmışlardll". Buradaki 
kuvvetler, komünistleri imh<ıya hazır. 
!anmaktadırlar. 

Komünist .tevlete kaqı galebe, ablo· 
ka ve bava ooeferleri .ı., dahil olduğu hal· 
de asri hr.rp vasrtıalannm kullanılması 
ile kabil olmuştur. 

Fransız kabinesi 
Büyük bir ekseriyetle iti~ 

mat alacağa benziyor 
PARIS, 13 A.A. - Müfrit ..,1 ce

nah mensupları 'lfa1ist., deni.ten ba::ı 

vatanperver cemiyetlerin dağrtılınasmı 
pek ziyade israrla i:.temectiklerıi tak· 
dirde kabine beyannamesini takip ede
cek olan müzakeratm h""""'tli oluu
yacağı anla~dmaktadrr. Radikal SOSJl'l· 

listlerin yakın hizipleri ve merke~ gu. 
ruplan kabineye müttefikan itinıat reyi 
vereceklerdir. Bunun için 150 • 175 re
ye karJı 400 reyin hüki'.Dnet lehinde o
lacağı tahmin olunmaktadır. Bütçe bu 
suretle çırbu<:ak kabul edilecek ve hilktl
met iktisadi meselelerle meşgul olma
ğa m.ki.n buJa.caktrr. 

Arnavutluktaki 
Yunanlılar 

Yun an men baları tazyiki o 
devam ettiğini büdiriyor 

AT[NA, 13 (Milli~) - Deloınya 
ve-daha b&§ka kaaabalard.a Aıına.vut te
baasından olup ta çoaııldannı .-ide
be göndermiyen RUJDlar aleyhinde ş.id 
detli tetbirler ahnmağıı lmşlancbğı 
Ko.rfo adumdan gelen telgraflardan 
a.olaşılmaktadır. Muht>elif ıkasabala • 
rm ,iJer.i gelenlerinden birçoktan hap
şedÖlmi§ veya meçhul oeuıtlere gön • 
derilınişlerdir. Debre ve wr mahal • 
lerde tevkifat yapılmııtır. Milli Talebe 
Birliği ite Yunan gençliği teşkiliiı:ta. 
rı Ş1mali Epirdeki Yunan ekaltiyeti • 
nin muzlim ahvalini gösterir beyan
nameler Jl"!!"etınitlenlir. 

ATINA, 13 (MilliY"'t) - t.kencie
nyede mulııim ,imali Epirliler pazar gii 
nü bir içtima yaparak Anııa.vutluk hü 
kUmetiı:Wn hem)"l".ileriııe kartı tathık 
etmekte olduğu ı-a.zy.rk:aıtı ta.kip ve bn.n 
larm lrurtubnalanm temin edecek tet 
birleri almak üzere aralarında bir he 
yet teşkil eylemi§lerdir. 

Sarre'de lngiliz polisleri 
LONDıRA, 13.A.A. - Est.i lııgiliz 

:zalıitlerinin Sar ve potu kuvvetkrnıe .,. 
lmmalan bakında verilen bir sual tak
ririne M. Macdmıald, Avam kaınara
omda verdiği cevapta es4tl zabitlerden 
bazılarmm. müracaat ettiklerini söyle
mittir. Bu zabitler, için almanca ve 
fransızca bilmedikleri hakkında ipti
dai bir taht.ikat yapılmalotadr. Maksat 
lüzumsuz talepleri bertaraf etmdrtedir, 

Eski ispanya kralı 
Vatikanda 

VATICAN, 1~ A.A. - hpanyanın 
sabık kra{ı on üçiıncü Alfons ile ailesi 
dün Papa tarafından kabul edilmiştir. 

nevreye avdeti için müzakerede bulun
duğu hakkındaki haberleri tekzip etmiş 
ve bunların temamen hayali olduğunu 
söylemiştir. 

M. Eden ile bir saat kadar görüşmüş 
olan M. Ribbentrop, bu göriişmenin u· 

mumi bir mahiyette olduğu ve temas e
dilen meseleler arasında iyi anlaşma e-
sası üzerine milletlerin teşriki mesaisi 
işinin de bulunduğ·unu bildirmittir. 

Neşredilen resmi bir tebliğde, müka
lemenin üç çeyrek saat sürdüğü, M. Rib
bentrop'un yeni hiç bir ·teklifte bulun
madığı ve mükalemenin yeni hiç bir mı
sur veya amil tevlit etmediği bildiril
mektedir. 

Yunan 
Tayyareciliği 

Yüz yetmiı milyonluk bir 
istikraz yapıyorlar 

ATlNA, 13 (Milliyet) - lktroa.t 
Meclisi Baıvekil M. Çaldariain reisiiğ1 
altında dün bir toplantr yaparak tim· 
diye kadar tatoi askeri taJTY'iU'e karar 
gahma bağlı bulunan sivil tayyare mek
tebinin tefriki ve yeni te+kilBıbn yapıJ 
rna.sı içıin Yunan bankalanndan yüz 
yetmq milyon dralıııni i..tıikrazma ka.
.,,... ve~. 

M. Potemkin Rusyanın 
Paris sefiri oldu 

PA:RlS, 13 (A.A.) - Sovyet Ruş. 
yanın Paris büyük elçiliğine M. Putem
kinin tayinine Fransa hükUmeti muva
fakat etmiştir. 

M. Putenikin Sovyet Rusyaırun 1924 
te Ankara sefareti müsteşarlığını, 1930 
da Altina orta elçiliğini ve 1932 de 
Roma büyü<k elçiliğini yapmıştır. Sov
yetlerıin ıilihsızlanma konferansında ve 
Milletler Cemiyetindeki heyeti murah
hasası azasındandır. 

Danzigde Naziler 
Belediye intihabında ma

nalı bazı tezahürler 
DAıNZIG, 13. A.A. - Serbe:.t şehir

de yapdan nahiye intihabatında na7Jİ.. 
ler bir çok hadiseler çıkar.ınışlar, tet
hiş hareketkri yapmışlanlır. Nazi şef. 
!erinin ayan meclisi tarafından her tür. 
lü tethişten kaçınmaya davet edilmi1 
olmalarına rağmen, on yerde ciddi vaKa• 
lar olmu,tur. Bilhassa Fuerstenvalde 
de başlarında mebuslardan M. Mau bu
lunan sosyalistlerden mürekkep bir 
gurup nazilerin marruzuna ve fena mua 
me!elerine maruz kahruşlardrr. 

Naziler, sosyalistlerin intihap beyan
namelerioi ellerinden alnn§.lardır. 

Serbest şehrin jandarmaları, memur
l :ın ve makamab tetlıiş ilıarekatmda na• 
:ilerle teşriki mesıııi ~hıektedirler. 

Harp tehlikesi 
Yakın değilmiş 
İngiliz Kral enstitüsünün 
zıyafetinde bir nutuk 
LONDRA, 13 A.A. - Beynelmilel 

meseleler ha.kında Kr.al enstitüsünün zi. 
yafetinde söylediğoi 'bir nutuıkta Avnı

pa'mn vaziyetini gözden geçiren jen6" 
ral Smllts, ha.,, tehlikesinden mütema
<liyen bahseden kötü peygamberler 
aleyıhinde şiddetli sözler söylemiştir. 

Jeneral, .,,.dan bir zamanda harp ola
cağına inanmanın delilik olduğunu söy. 
lemiştir. Fal.at \halcik.atta lııorku, Avnı· 
pa politikasını ~ürükliyen kuvvet ol • 
muttur. Halbuki bütün .!evlet adamla
rnu bugün meşgul eden mesele askeri 
cePhe değil, iktisadi cephe meselesidi.:. 

Bu mudil korku unsurvmm tedavi 
edip ;yileştiruıek için onu gün aydrnrna 
çrkarnuik laznndır ve bu usul tam mil. 
!etler cemiyetinin kullandığı 'usul.dur. 

Jeneral ,La:zı siyaset adamlannm 
Mançukuo meselesinin Milletıler Cemi· 
yetinin zalını gösterdiği ve Cemiyetm 
i.,...U müsellah kuvveti obnadığı takdir· 
de Cemiyetin ortadan !ra!L:mnağa malı
kilm olacağı ;ddia1arına i~tirak etmemek 
tedir. 

Jeneral, bundan soırra, Almanya'yı 
.-.ılıatsız eden ve belı.i de z<lllıirliyen kü
çüklük fikrinin nasıl uzaldatt:rnlaıbi:leı:e
ğiııi arqtırmrş ve .!emiştir lci : 

- Bir td< çare var: diğer milletlerle 
tmn müııavatmı tanımak. 

Uzak şark meselesi hakkında jeneral 
Smuta, demittir ki : 

- Brit.ımya 'lmperatorkığu iki te
mel Üzerinde dayanır. Biri, tarklıa ve bi
ri garptadır ve Dominyonlarm lngilte
reden z>yade Amerika ile daha çok ala
kaları vardır. Bu sebepten uzak şark si
yasetimiz hiç kimse ile münlıasiran an
laşma ve ittifak yapmadan herkesle 
dostluk esasına dayanmaktadcr. 

D l A. 11 w.-
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•• Macar Başvekilinin 
him beyanatı 

mu-

M. Gömböş Macaristanın müslihane 
siyasetindeniyineticekrbekliyor! 
BUDAPEŞTE, 13. A.A. - Macar ajansı bildiriyor: 

Macaristan Başvekili M. Gömböş hükii.mt fırkası tarafından veri· 
len bir ziyafette de ayrıca söz söylemiş ve hükiimetin intihap kanıznım. 
da tadilat yapmak niyetinde olduğunu bildirmistir. 

Başvekil bundan sonra harici meselelere te~as ederek demiştir ki: 
Roma misakı, bir büyük devletle iki küçük devleti Tuna havzası 

meselelerinin bir kısmını halletmek üzere bir araya toplamıştı. Bu 
üç devlet, ayni zamanda bütün siyasi ve iktisadi anlaşamamazlıkfo:nn 
önüne geçmek niyetile sarih bir vaziyet viicuda getirmek üzere de bir
leşmişlerdfr. Bu üçler misakı ile, misakı İmza edenler her türlü ahval· 
de birbirlerinin mütekabil yardımlarına güvenebilirler. 

Misakın esasını teşkil eden bazı şartları bidayeten kabul etmelı 
suretiyle herkes bu mi..<aka iştirak edebilir. Fakat iştirak için bu sartla· 
rın kabulü muhakkak lazımdır: ' 

Basvekil sözüne su suretle devam etmistir : 
Oldukça sarih s,;,.ette izahat verdi~i zannediyorum. Çünkü 

Macar hükii.metinin, muahedelerin tadili keyfiyeti siyasetini esas ola· 
rak almakta bulunduğunu müteaddit defa tebarüz ettirmiştim. Misaka 
iştirak için kabulü icap eden şartlardan birini de bu keyfiyet teşkil ey
lemektedir. 

Roma misaklarının ruhundan ilham alan bir siyaset takip edilme· 
dikçe, Avrupa için bir kurtuluş olmadığına kaniim. Ve bundan dola· 
yidir ki Macaristanın tadilci ve mutedil gayelerine muslihane bir sıı· 
rette vasıl olması ihtimalleri bulunduğu hakkında ümitler be,lemek· 
teyi.m. ı ~,_... ...... 

Sovyef yıl dönümü münasehetile teat 
edilen samimi telyazı/arı 

-- 'ANKARA, 13.A.A. - Sovyet ihtilalinin yıldönümü münasebe· 
tiyle Reisicumhur Hazretleriyle M. Kalemn ve Basvekil Pasa Haz. 
ret/eriyle M. Molotof arasında atideki telgraflar t~ti olunm~,tur: 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Merkez İcra Komitesi Reisi 

M. Kalenin 
Moskova 

Birinci teşrin ihtilalinin yı.ldöniimü münasebetiyle hararetli teb
riklerimi ve şahsi saadetiniz ve dost birlik memleketlerinin refahı 
hakkındaki samimi dileklerimi bildirmekle çok bahtiyarım. 

GAZIM.KEMAl.1 
Türkiye Rei~icumhuru Gazi Mustafa Kemal Hazretleri 

Ankara 
Birinci teşrin ihtilalinin yıl dönümü münasebetiyle sevimli tebriki· 

nizden dolayi samimi teşekkürlerimin kabulünü rica ederim. Zatı 
devletinizin saadeti ve dost Türk milletinin ve Cumhuriyetinin refah 
ııe muvaflakiyeti hakkındaki en eyi temennilerimi aneylerim. 

KALENİN 
Halk Komiserleri Meclisi Reisi M. Molotof 

-.... Moıliova 
Sovyet Birliğinin dost milletleri birinci teşrin ihtilalinin yıl dönÜ· 

münü kutladıkları bu büyük günde, Cumhuriyet hükumetinin ve ken· 
dimin dostça tebriklerimiz bildirmekle bahtiyarım. Ve Sovyet Sosya· 
list Cumhuriyetleri Birliğinin refahı hakkındaki samimi dileklerimi· 
zin kabulünü rica ederim. JSMET 

Başvekil ismet Pafa Hazretlerine ~ ' 
An!Cara 

Birinci teşri1_1 ihtilalinin yıl Jö nümü müna11ebetiyle sevimli dilek· 
lerinizden dolayı derin minnettarlığımm kabulünü Cumhuriyet hükfı. 
metinden ve zatı devletinizden halk komiserleri Meclisi namına nC(J 
ederim. Dost büyük Türk milletinin saadeti ve refahı yolundaki en eyı 
dileklerimi pabul buyurunuz. MOLOTOF, 

Antalya Bordur arasında bir kam· 
yon devrildi, dört yaralı var 

ANTALYA, 13 (Hususi) - Antalya. Bordur arasında bir kamyoı 
devrildi, dört kişi yaral.andı. Yaralı/ar memleket hastanesinde teda.vi e 
dı:Om'iktedir. 

Avusturya menşeli mallar hak
kında bir karar 

:ANKARA, 13 (Hususi) - 21 Temmuz 1934 tarihinden sonra gİİll 
rüklerimize gelmiş bulunan Avusturya menfeli eşyanın eski uzlaşma hı 
kümleri dairesinde geçirilmesi hak kında yeni Avusturya uzlaşmasmJı 
yazılı bulunan bir hükümden uzlaşmanın geç tebliğ edilmesi yüzündeı 
istifade edilmemiş bulunması dolayısile bu mallann kararnamenin re' 
mi gazetede neşri tarihinden başlamak üzere ve bir defaya malıaıu ol 
mak şartile 15 günlük müddet zarfında bu hükümden istifade ettiril 
mesi Heyeti Vekilece kararlaşmı,tır. 

Fransız kabinesi beganname
okudu • • 

sını 
PARIS, 13 ( A.A.) -Flamlen kabinesi bugün parlamentoda beytıı 

nameırini okumuştur. Beyannamede fırkalar arasındaki siyasi mütare 
kenin devam ettiği ve bunun da icraatı tazammun eylediği bildirilmelı 
te, Fransada ve Cumhuriyet bir;iği içinde hareket birliği teklif edilmelı 
tedir. Beyannamede deniliyor ki:" Fransa sulh istiyor. Zira sulhu hefl 
hariçte, hem dahilde muhafaza edeceğiz. Harici veya dahili sulhü bo~ 
mak iddiasında bulunanlara karşı kuvvetli olmak i:rtiyoruz. lttilaklafl 
mtzı ve dostluklanmızı arttıracağız. Miı.'ii müdafaamızı kuvvetlendire 
ceğiz. Hukuku düvelde adaleti Milletler Cemiyeti yoluyla arıyacağıı 
Cwnhuriyeti her türlü ihtilal veya diktatörlük teşebbüslerine karşı ırıii 
dalaa edeceğiz. ve kanunun çerçevesi içinde adaletin istiklalini ve ta 
mamlığını temin eyliyeceğiz. Milli kalkınma eserine devam için parla 
mentoya güveniyoruz." 

Beyannamede, teskin ve kalkınma eserinden dolayı millet nanııl'~ 
M. Doumerge tqekkür edilmekte, bütçe açığının yava, yavas ortada~ 
kaldırılması, masrallar hakkında parlamento teşebbüslerinin' lahdi~. 
1935 bütçesinin süratle kabulü ve asayi~in muhafazaın lüzumunda şt 
detie ısrar olunduktan sonra deniyor ki: 

"Devlet ıslahatı muazzam ve zm- uri bir istir. Rejimin akıbeti bu ,slıı· 
hata bağlıdır ve idarede, adliyede, vilayetl~rde ve hatta nahiyelerde ~t 
ıslahat yapılmalıdır. intihabat usulünün ıslahı meselesinin bu devrerttf 

ikinci kısmında müzakeresi muvalıkolur. Hükü.met alakadarlarla anlal? 
rak yeni bir memurılar nizamnamesi yapacak ve idare birliğini teırı•' 
için Başvekalette yeni teşkilat vücuda getirecektir." 

Beyanname şöyle bitmektedir: "H ükü.met istizah takrirlerini aııcl' 
isti:rnai bir sekilde kabul edebilir ve layıhalar hakkındaki mü:r.aherel 

rin kısa k'esilmesini parlamentodan istiyecektir. 



Sahte isimli ilaçlar 
Ahltikımıztn ve nhhatimizin bo

:ı:tılınaaına sebep olabilecek bir gev 
ıekliğin üstüne basacağım. Her 
f~en evvel şunu syliyeyim ki; 
lh.<iksadım kimsenin ticaretini boz
:'1"1ı değil, ticari alıliilıımuı ve hal 
"'rı nhhatini korumaktır. 

1 ~~n zamanlarda bazı ticaret ev· 
"i11ın yerli malını Avnıpa ma:ta-
1 diye sattığından dolayı hakla -

l'tııda takibat yapı}Jığım yahut ya. 
e''ınak istendiğini lıatırlarnnız .•• 
~ ~. dokuma, deri ifieri ve 

fİYım kuşam e,yası gibi şeylerde 
~Clpılan böyle bir harekete muarız 
-vrıadığımı ve mutlaka Avrupa 
~~ı almak isteyen bir inatçı müş· 
erıye onan kadar mükemmel bir 
)~/i malım (yabancı) diye sünrıe
~ 111eşru gördüğümü yazm'1hm· 
ıneselenin ne olduğunu bilmiyo

~';1'· Bııgiin de bu fikrime zıt ola
i'" Avrupa u".ôçlarını üıklit etlaı 
"'12:ı yerli ilôçlarm aleyhinııle bulu· 
• Ccı:ğım. Çünkü Üôç denilen ,ey 
ır kundııra, bir yünlü kumUJ ve-
11 bir çift çorap gibi yabancısile 
'~isi ayni i1i görebilen bir 1ey 
~ir. Hele s,,eeialite denilen 

r ilaçlann terkipleri maliim ol-
llğq halde bunların yapılışındaki 
'.'h bir "nr" b'lfka ve belki daha 
ııkemmel laboratuvarlarda bile 

::: tesiri haiz taklitlerinin yapıl
~ na mcini oluyor ••. Pek iyi ha • 
tı!.'Yamıyorwrı. Galiba F ransızla • 

nıZh Jartları arasında Almanla
"ııı mühim bir ( specialiıe) sinin 

ki binin büd irilmesi de Ofltrd ı ... 
11111111/a anlatmak istiyorum ki; 
hazır ilaçlann taklitleri asıl/an 
tesir v~ kuvvetinde değildir. 
an dolayı bir hastaya; 

.._ Yerli malı ilôç dururken ya-
• cı ilaç kO:,:anmaJ demek için 
ınalın ayni kuvvet ve tesirde 

ı farftır ••• Eğer daha aşağı O· 

bir nhlıat ve hayat mesele • 
e yerli ticareti konana tavsi • 

'11Je bulanmak abes olur. 
:ıı ~langıçtan sonra asıl mak
a giriyonım. Görüyoruz ki; pi

a bir takım eczacılar veya 
. Yagerler tabii para kazanmak 
rı •,,eeialiU'ler yapıyorlar. Bun
ıı İçinde çok İyileri ve faydalı-
var. En yükselr hekimlerimiz 
ilaçları hastalarına t.av.iye edi-
~~... lôkin bunlann yanında 
j;;ı bir nnıl a,,ecialite'ler var ki, 

. an açığa Avnıpa ilaçlannın 
trilı~idir. Avrupa ilaçlarının isim-

111 hafifçe değiftirerek ve on • 
a benzer isimler bularak piya • 

e ~ Çıkarılan bu ilôçlar ayni tesir
~~ İsim taklidine ve Avrupa • 

"4i ılacın isminden istifade et • 
JYe hacet yok! .• llôcın bu mua. 
i ,lnymetini hmtalıanelerd e ve 
'liklerde iabat ettikten sonra da

,4Palıalı olan Avrupa ilıicını mem 
. ~e sokmaya bile hacet kalmaz. 

-~ ayni kuvvette ve tairtle de-
•e ,, u· . . b ,...vnıpa aetmn umıne en • 
it bir isimle halkı aldatmaya 

·, İi" dürüst bir hareket değil
!'ıı • 

1 
erk.es ilaçların nerede, nasıl 

, Pı el • bilm ~ 
1 
ıgım e.z ve ulak 
ctrklarını ayırt edemez. Ve 

~i a tesirsiz ilacı ismi benzediği 
~ ~clctnarak alır ... Bu hal bir yan

lı lıcari ahlaka, diğer yandan 
, 11 ık. sıhhatine aykırı bir şeydir. 
ec1·-~rrısenin zarar etmesini iste
'iım için bu taklit isimlerden 

tJıt°11 ,tane.ini buraya yazmaktan 
tı-:;clırrı... Bu yazımdan birinci 

b' ede Ol.aka duyan eczacılar 
~~ depoları sahipleri size bu 
1t:a:;ıyıp dökebilirler. 

'YııQlı. aıhhati ve ticaretimizin 
~ 1 çelıresile çok yakından aLi
~ J olan bu mesele üzerine Sıh
~kiüetinin nazarı dikkatini e
. ı.e,Jelle celbelmek isterim. Bu 
~<: a" en evvel eczacılar cemiye. 
lfıeeil•,er amma omar fİnul i liyaı 

rı/11 e "!_qgul olduklanndan bu
t~-> 11KTa'1Jtaya vakiı bulama • 

O "'4'trlar 
lıtı . 

efeııı1~11larımızdan Şevket Be -
S· 1Ye; 
"~· e~ 'k 1 mektııbunuzu oı/Jun. 
111 O erı •evdiğiniz Mahmut Pa. · ~ r:: makamından bestelen

tıi~:. 'c ı~ ili~iğime içerlemi1• 
l>le1.'· enç.ıkte sevmeye alısılmtf 

~ 111 z k • P Ql 1 ev itiyat}anndan sokıi • 
'"rl;~1 :z;orJur. Benim Je 
>ı ~iil ~e dinlediğim bu fm'kı • 
' <10 4 tcı;zndeki bozukluk siniri • 
'>ı 1 1111"'du iki · d bu k' ""1 · mız e es ı· 

~<ıka11';: d"Yf!ula~ıxı bir yana 
's''>ı. ş da gulteyı bir daha oku

·~tı, arhırıın: 
ne kad ı C· ar o muı o benlerle mu-

~- ibi.... zeyyen,. 
ltıı b ·•"aralarındaki lisan bozuk 

ertaral. Şu: 
Y•ıneJc ist r e gene r ver 
• 4.JSa. .z .. 
U.scnJa aşçı dükkanında 
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ŞEHİR HABERLERi 

öKONOMl 

Hususi mezat 
Yerleri 
Av derisi ve tiftik için 
yeni salonlar açılacak 
T ürkofi s; av derisi, tifblı: gibi mad

deler için husa.i nı=at mahalleri tesi
ııini karat-laştırmış, bu hususta tetkikat 
yapdmasmr alaı...ıan..ra bsldirmi§ti. 

Ticaret ve zahire bor .... sı:, bu gibi 
utrı mah:illerinin kunıhnası imkanmı 
teıd<ik ebniı ve etralh bir rapor hazır
lamıtbr. Rapor. Ticaret od..sı tarafm
dom vekiılete gönderilecektir. 

Oğrendiğimize göre, mezat mahal
leri içm. ayn ıaloalara ilr.tiyoıç görül
mektedir. Bu t§ için, zahire borsasınm 
mevcut salonundan istifade edilerııi
yeceği ele -*tıJml'fbr. 

Yeni sene zeytini 
Yeni -e zeylin yağı mahsulünün 

celecd< hafta İçeriıinde piyaMya çıka
rılması beklenilmektedir. 

Verilen malümata söre, seçen ay 
içerisinde lzmirden yalnız lt:alya .e 
Fransaya 565 bin kilo zeytin yağı m
nç edilmiftir. Bu miktar dii• aylara 
- ı.;,. bayii fazladır. 

~ir aylık Liman faaliyeti 
Tİ<:m'et ..., Saaayi oclaamın hazırla. 

dığı istatistiklere göre, eylül ayı :zar. 
hncla limarumızclan 798 vapur gelip 
geçmiştir. BunlaTdan 181 i Y..an, 150 
&i ltalyan, 96 •• Tüd<, 92 .; lngiliz 
""l'arudar. 

Geçen ayın lıiman faaliyeti ağusto-
• - bir..a düfÜ)<tür. 

Bir dilek ve 
Bir tashih 
Mısır çarşısının kapısın

daki tahta 
iskele ve Evkaf idaresi) 

"Gcuetenhıin 11-11-1934 tarihli 
nüshasının üçüncü şahilesintle "Görü
nen köye kılavuz iatemez.,, ba§ • 
lığı altıntla çıkan yazıtla Mwrçar1ısı-
11ın kapısıntla üç ııenetlenheri tluran 
~lenin Eokal tmafından yaptınlJt
iı yazılmakta ise de Eokalın bu ulıe
le ile hiç bir suretle alakası olmadı
ğından keyfiyetin ba -le tashihini 
rica oe bu vaile ile de hürmeti.er ede
rim efendim.,, 

MiLLiYET - Mısırçarşuıınm kapı. 
ama vurul;uı iskelenin Evkaf idaresi 
t&rafmdaıı yaptınlmamıı oldağu bu 
mektuptan anlaıılıyor. Eaa._ bu tah
ta yığınının bizi alakad.a.r eden tara • 
fı kiınin tarafından yapıldığı değil, üç 
9enedir bu çirlcin manzaranın olduğu 
gibi durmıwdır. lstecliğimiz tehre ye
ni bir ümran eeeri ilave etmiyıen)erin 
tehrin çirkinleşmesine de meydan ver 
memeleridir. Bunun İ•temek te yalnız 
biz&m değil her htanbullumm hakkı-
dD". • 

Şoförler intihabı 
Yolsuzluk iddiaları de

vam ediyor 
Şoförler ceıniyetinde Mm. yaprlan 

idare heyeti intihal>atı etrafındaki 
itirazlar devam ebnektedir. lddiala • 
ra göre intihapta şoförler kendi rey • 
lerin.i ütimal -!eri l&zımgeJ<rk
fOför efendilerin ellerine verilen rey 
pus.Jalanndaki isimlerin oln•mnasma 
bile meydan verilmemiş, propaganda
cılar da rey sahiplerini tıelaJ& d~ür • 
miişlerdir. Bu SW'etle itlenıınif olarak 
dağıtılan rey puslalan, vaktin miUa • 
a.desizliği gibi sözler de söylenerek, 
puslaları tetkike fırsat bulamıyan to· 
förlere sandığa attırrlmış.tır. Bcm1·ra 
göre reyleri». --ı.e.t jMJimeLine mimi 
ol.-nıq. Diğer ta....fta.n da )'9li )leye. 
ti idareye seçilenler, intibahın muva
frk aurette cereyan ettiği fikrindedir. 
Mürakıpl.ik vaziyeti tıetkik -kte . 
dir. 

1 B () R .SA 1 ----(1, Dankaoından alman cetTeldir) 

13 T. Sani 934 
AKŞAM FiYATLARI 

istikrazı dahili 94,25 Rıhtım.. . 17.SO 
1933 Ersa.ai 97 Aa. Mumeuil 49.SS 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 

Unitürk 29,27,50 An. Ta.b.ili 1, il 45.25 
.. il 21> • ili ~8,50 
• lll 28,37 ,50 

ESHAM 
it Banka•• Nama lu Reji luııpon•• 2.25 
" ,. Hamiline 10 Telefon JO 
" .. Müeui.a 97 Terk-o• 
Türkiye Cı.ımlau. Çimrnlo 
riyet Bankafı 58,50 ittihat de:r. 
Tra...-vay 31.75 .Ş.rk dey, 
Aruı~olu lliate 27,35 Balya 

19,25 
13,70 

13 
0.88 
1.55 

~nr Hayriye 15,SO Şark m. ecza 4,75 
ÇEK FiYATLARI 

Lond.ra 631 50 Prai 18.t'4.-'i0 
Pal"İt 12,0J Belırat 34 76,25 
Mıl•no 9,25,37,50 Moııko't'a 10,91,75 

uyork 79,17,99 BeriJn 1,97 
c.n..,.,.. 2,43.,.57 Varıo•& 4,19,68 
At "\A Al,24,08 Bue1ape11te 3,96 
B sol 3,39 92 Madrit ı;.ro 
Amtte.rdam 1,17,27 Bülr.:reocı 79,02,82 
Sofya 66,04 Viyana 4.24,50 

oturmuıı inatlaşasına hindi yiyen 
bir obur tesirini yapmıyor mu? Ar 
tık bu fQTkının bestesi ne kadar giı 
zel oiursa olsun dinleyende ne he
yecan uyandırır ki? •• 

Hof görünüz ••• Say Janm elen 
dim. 

FELEK 

BELEDiYEDE' 

Şehir meclisi 
Dün toplandı 
Zabıtlar mümkün olduğu 
katlar Öz Türkçe yazılacak 

fıııtanl,..I umumi medis.i diin öğle
den sonra birinci reİI vdöli Sadettaı 
Ferit Beyin ı::iy•tetinde toplandı. Ea • 
ki zabıt okunduktan aonra, Dr. Etem 
Akif Bey .söz alarak zabıtlarda müın 
k:ün olduğu kadar, mukabilleri bulu • 
na nöz türi<çe kelimelenn kullanılma
unı istedi. Etem Akif Beyin bu t.emen
m.i kahul edildi. 

Bundan aonra nıznanıe D11ıcihince 
müzakerata geçildi. Muhtelif daireler 
den gelen ...rak ait oldu.klan encümen 
!ere havale edildi. (30) oene bilfiil hiz 
met eden belediye ve h-İ ıid..,., me 
-.riarma &rlllllİ,.e ftriJımeoi. için ıa, 
%Jln&'eleo 55396 liranın bütçede mü • 
na.kale auretile teminine dair bü.tçe en 
cümeni mazbatası okundu. Kabul e • 
dildi. 

Bundan eonra, vilayet - belediye 
•hh.a.t müdürlüklerinm. biıieıme=i ü • 
zer.ine, •ıhhlıt müdürü Ali Rıza Beyin 
belediye sıhhat müdürlüğü için ayrı • 
ca 128 lira ücret alması h•kkmcla Sıh 
hat vekilliiinden gelen tezkere okun
du. 

Ali Rıza Beye 128 lir& Ü2er.İndell 
yoedô a,.Lk birilsım&t ücretia de veril • 
11\e.&i muvafık bulundu. 

Beyoğlu muhaaebeciti merhum Ga. 
ni Beyin ales.ine ve çocuklarına 1000 
lira ikraıniye .....-ihnesi için daimi en
cümen _ ....... il okundu .B~ g;ıy. 
rimellıuz muraflar fa.oisndan tediye e 
dilip edilmiyeceğinin tetkiki için biit. 
çe enciim.eııine havale olundu. 

P endilr.ııe bir merl<ez nahiyeai tet
kil ve civar köylerin bu yeni nahiyeye 
bağ lamna N hakkındaki vilayet idare 
heyeti tezkereo.i okundu. Tetkik edil
ıı .ck üzere MWkiye encümenine ha • 
Yale edil<IL 

Müteakıben Üsküdar • Kadıköy 
tramvayları için Ziraıat Bankaıı.ından 
prketin yaptığı 70 bin liralık Utikraz 
için belediyenin kefil ol.cluğu fak.at, 
bu panmm faiz ve komiayOllll iç<n de 
kefil olduğunun t.a.nh ediln-ıiğine 
dair zabıt qkundu. Bazı aza söz aldı. 
Paranm faiz ve komisyonu için de bit
tabi kefil olunduğu fakıaıt mukavelede 
~ 18.zllll&'eldiği ileri .üriildü. Ne 
lıic:.eııU: bu noktanın tetmki içm. kaYa.
nin eıviimeni.ne havale edildi. 

B...aan sonra yeni yapılacak z.ııhı
tai belediye talimatname.ini tetkik et 
mek üzere yeni bir encümen maka • 
mmm tektüi okundu. Kabul edildL 
Bu teklife göre enciime11 Sadettin F e-

MAARiFTE 

Tekaüttüğünü 
İsteyen muallimler 

-o-

Yeni kanunun tatbiki bir 
kuam mu

allimleri talebe sevketti 
ilk tedrisat muallimlerinin de mu

vazenei umumiyeye dahil memurlar ei
bi tekaüt edileceideriae dair lamanwı 
tatbik edilmeğe başlanması üzerine, ls
tanbuldan 15 kadar muallim maarif i
daresine müracaat ederek tekaütlükle • 
rini istemi !erdir. 

Sözderlems faaliyeti başladı 
Sö:ı: derleme faaliyeti baf1-}lll'. 

.llk mektepkrde derleme ifile mqpl 
olac:ak muallimler tefrik edtlmİftir· 

Muallimler ber ay ıl'Nmda derledik
leri fitleri ..-rif i.ıa.-ine bildire • 
.....ıerdir. En fazla faaliyet gösteren 
ırnualli.melr takdir edilecektir. 

Bir Baş muallim hakkında 
tahkikat 

49 unca ilk mektep bat muallimi 
ReJ&t Bey bakkmıla maaMf idareoi tah
kikat yapmağa baJlamqıtır. Bu baı -
muallim hakkında, yolsuzluk yapchğı
oa dair bazı ıikayetler yapılrnışbr. 

Tıp talebe kongresi 
Tıp fakiiltesi talebe cmnyetinden: 
16 ikincitetrin 934 cuma günü saat 

(14) te oemiyetimi2in aenelik kongre
si iiniverrite konferans salonunda ak • 
tedileceğindcn, aza arkaılatlarm tqrif
leri rica olunur. 

rit, Galip Bahtiyar, E..at, MaııyoıM za
de Feridun, Etem Akif, Celal, Ali Rı
za, Kadri, t.nail Ş....ı.et, ~ 
Fazıl Beylerden trrkkül eta>eldeclir. 
Bu zevat enciimeııı için muvahk bulun 
du. 

Buııdan sonra, bir kumı azaya da· 
ir intihap mazbatalarının makamca 
tetkik edilip meclise an:olundıığuna 
dair tezkere okundu. Muvafık bulun
du. 

Meclis ı--ıembe günü toplanacak 
tır. Perşembe giinü bu el.evrenin acın 
cünüdür. • 

Kadıköy pazaq·3ri 
Ka.chköyüncle Altryolağzmda ku -

nWnakta ol;uı pazar yerinm banda.n 
rıonra, Caferağa mahalleııio:ode kurul • 
.,.... muva.flk buhmmU§tur. Çünkü, 
Albyolağzmda Kadıköy Tl'll(mVay fİ.r· 
lııeti ı.ir muhaneıle merkeııi 1'eMs etmiş
tir. 

Motörlerin bağlandığı yer 
için bir ihtilaf 

Akay idareıi binanın önündeki rıhtım
dan motörlerin kaldırılmasını istiyor 

Akay icı...-inin önündeki nhtMXl 
yüzünden idare .ile, bu nlıtıma baila· 
yan moOör sahipleri ara.unda bir ihti-
1.if çrkmıftu-. Akay i~i, nbtımm 
keruliaine ait oldağuna ileri .........ı., 
mdtörlerin kalrurıın-u Deniz Tica
J....t müdürlıüğünden i.ıııtemittir. Deniz 
Ti,,_ müıdürlüiü de bunu. mu.-.fık 
gönnıiq, karan m.otörcüLere bildinaif· 
tir .. Halbuki motör sahipleri, hM-ptaı 
evvel burada 200 altm ...-file yaptaıl 
mıt bir ıiıokele nııevcut olduğıaaı, bina
enaleyh k«ıdihırinin bu rıhtımdan ;.ti 
fade -ğe ha.ldan buluıncluğunu ÖDıe 
aürerek ... ili.yete mii.rulllla et:miJ!erdir. 
Dün, Akay idare&i bu üwtiJi.f hakkm. 
da biez §U malıima.b vennİ.§tir: 

1 
nizamları motörlerin yalnız bu -ı.ı 
dıen yolc.u alıp çıkannalannı tayin ve 
tahılit elmİ§tir. Bu itibarla, -törle • 
..-ı Şirketi Hayriyenin önündeki eu 
;.b>laine bağıaıımala.n, yalruz IDÜfte 
ri ahrl..-k.en rıhtnndan Utifade etme
leri muvafık görühniifl:ür. Deniz Ti • 
eeret ınüdürliiğü vaziyeti yeniden t.et
kib ~br. 

ıdAHK.EMl'..LEHDE 

Kayboian 
Emlak dosyası 
Bir evrak takibi işi mah

kemeye intikal ediyor 
htanbul emniyet müdürlüğü diiıııı 

mühim bir suüstimal ı..ılMcilaıtmı ikmal 
etmiş ve suçlulardan bir lumunı .,... 
raldarile benırber mevcuden müddeiu
mumiliğe, birisini de memur olmaaı i
tibarile memutin muhakoma't ~ 
nine tevdi etmqtir. 

Memur olan suçlu emniyet dördün
cü §Ube müdiiriüğü bqütibi Muıblis 
Beydir. Diğer auçJaJaı. da komiaerler
den olup halen it _....kipliği ,,_Jı. 
ta olan Ihsan Beyle Kınaciyan hanmm 
sahiplerinden Artin oğlu Serkisi Kına
ciyan *-etidir. Suç eir do.yayı al
mak ve ortaclan yok etmektir. 

Bundan bir müddet evvef K>naci
yan hanmm bir lasnn aalıiplenrun fi. 
rari olduğuna ve bunlara ait hi .. elerin 
hükümete intikal etn>eU icap ettiğine, 
dair emlaki metruke icbresme bir İh· 
bar vaki olmuş, idare de bu ihbann tah· 
kik ve hissedarların vazİyetİnia ı
biti işini polise havale etmİ§tir • 

Emniyet dördüncü tubc müdür!üğü 
i§i taıbkik ...., lıilfedarlarm ,vaziyetlerini 
le•bit etmiş, evrakı emlaki metruke 
idaresine göndermi,tir. 

Fakat aradan bir müddet geçince, 
bu evrakın ortadan kay0olduğu görül
müş ve t<.4mar bu cepheden taılJOkata 
ba§lanılmıştır. 

Emniyet mıidürlüğiinüa yapbğı tah
lcibt neticesinde bu evndoa dôoııdüncü 
ulıe batkiııtibi Muhlis Bey tarafmdan 
almdığı ve sabık komiserlerclen olup 
iş müaldripliği yapmakta olan Ihsan 
Efendi va&rtasilc hanın hissedarların
dan Artin oğlu Sericisi Kmac:yan Efen. 
diye verildiği anlaşılmıştır. 

Emniyet müdürlüğünün yaptığı bu 
tahkikat neticesinde Mwlilis Beye mu
vakkaten işten el çektirilmiı ve kendi
si memur olması ltiharile memurin ınu
hekemat encümenine tevdi ed"lmiıtir. 

Suçta methaldar olan eabık kaniaer
lerden Ihsan efendi ile Serkiai Kınaci
yan Efendi de müddeiumumiliğe tevdi. 
olunmuşlardır. 

Müddeiumumilik suçlubn ve evnı.· 
kı birinci istintak dairesine tevdi et
miştir. Birinci istintak balcimi Rama· 
zan Bey suçluların ilk isıievabmı yap· 
iDi§ ve her ikiwi de &erbeot bsralmuş· 
tır. 

Bir araba hırsızlığı 
Düa Sultanabmet ikinci oollı ceza 

mahkemeoônde prİp bir hrnızlık el.va
., eörülmüıtür. O.- bir ar..ı.a çalma 
davMrdır. Ali o-inde bir adMn Ah
met Efendi ian.inde birinin arabasını 
çalmrı, Ali Elendi isminde biriaine aat
mıftU'. 

F *ııt çalan Ali bu arabayı ortağı 
olan lıOr ı..,.... Aliye ait sanarak alıp 
- n Aliye sattığım söylemiştir. 

Arabası ?iman Ahmet Ef. araba11-
m Alinin çaklığmı ve Aliye aatbğım 
..., ölıolıa Alinin baber venlıiğini s.Oyle
miştir. 

Mulıal<eme gd....,_ diğer ilci Ali 
ile itlerin celhi için betke güne 
ba-ailnlmrştır. 

Y n:ıte:ııcı 
MiYet tiyaıro.unda lrişecle bilet aı. 

....ı.ta °""' bir müşterinin cdRnclea ı
ramıı aprmııııloı..n saçla oı- fıstıkçı 
Swlaiaiu muı.kemeoi dün Sultanoh et 
sulh ilBnci ceza maıhkevıeainde ikmal 
edilmiJtir. 

Sabriain IUÇU ..bit olduğundan, 2 
ay müddetle hapsine, ı200 kuruf mah
keme uıasrafı ~ermesi.ne karar veril-
mİ!Iİr. 

Faik Bey değiştirildi 
Nafıa Vekaleti tll1'1lfm.dan, Şark 

,onendif<!l'ier>mle Nafıa komioeri olan 
Faik Beyin işône dün nihayet -..eril • 
miıtlir. Faik Bey, Üç dört aydanheri 
.komiser bulunuyordu. Komiserlik işi, 
Mil tayin edilinceye bdar, vdt&letle 
idare olunacaktır. 

Liman şirketinde heyeti 
umumiye toplanhsı 
Liman ~eti heyeti umumiyesi 

pazartesi ııünii f...kaliıde olarak top

•~. 
Bu ılıoplanbda, ıirketin geçen kinu

nu...-.ı- looa:iawww laadar ~ mua• 
meli.ta haldonda ~ heyeti ta
rafından bazwlamm rapor akuıaoaık· 
tır. 

"- Bu nhtım ve bU. yapıldığı 

vakit hanönü iakıelesi daha ileriye a • 
lımnqtıı'. Bu iskele o :ramanlô tekfu..ı 
muhafaza etmektedir. Motör sahipleri 

nin rıhtım üzerinde bir hak iddöa et
meleri tamamen yersizdir. Kendileri
nin ne nhtımla, ne de daha evvel mev
eut işk,,.Je ile alakaJan yoktur. Motör
lerin buruıDJ durak yeri yapn>a)a.rı 
yüzünden, idareye ait motör ve ro • 
mörkörleri ötede beride bazmWnnak 
za.nıreti hasıl oluyor. Biz, kendi malı
mı.: olan nhtmıdan istifade -.ekli • 
iimlzin ı.,.,.jninj iatıedik. Meoele bun
dan 1b.rettir .,, 

Diğ...- ı.nohan, mevcut oeyriioef...-

Eminönü nahiyesi, Camlruriyet Halk fırkan kongresi, diin toplana
rak nahiye işlerini ve ihtiyaçlarını tetkik ebrıiperdir. Ramimiz, kon~re 
yi içtima halinde gösteriyor. 

j 

Ev adanıı başka, sokak adam 
gene başkadır. ikisinin arasındı 
ırehirli ıle köylü kadar faril var 
dır. Ev adamını sokağa çıkarsanL 
imkan yok raha.t edemez. Döner, 
dola.şır, gene evinin yolunu arar 
Piictman.nı, entarisini giyer, köşe · 
ne otunır ve rahatına bakar._ 

Ev adamının en büyük keyfi kı 
fe penceresinin ba,.ndaki kanapı 
Ve)'« minderidir. 

Halbuki ıokak adamını eve bai 
lasanız oturtamazsınız. O TT-'#.hak· 
kalı gezecektir. Lüzumlu, tuzum. 
suz sokakları siirtecelt, o camekii· 
na, bu vitrine bakacak, filan kah· 
vede çançan edecek, filan meylıa• 
netle bir iki tek atacaktır. 

Sokak adamı, haftada birkar 
defa olsun Beyoğluna çıkamazsaı 
rahat edemez. Halbuki ev adamı 
eğer bir iş için ayda bir kere bile 
olsa böyle kalabalık bir caJdetlen 
geçerse yorulur; dizlerine kara sır 
İner. Bitap bir halde evini, kö1fe • 
sini, entarisini, kahvesini, ocağını 
arar. 

Bu itibar:.U ev adamı atıldır. 
Sokak adamı faaldir, hareketlidir. 
Fakat ev adamı bu ataleti ile bir is 
görebilir, kalasını zenginleJtİrebi
lir; kitap okuyabilir-. Gaıeteleri 
takip edebilir. Halbuki sokak atla. 
mı bu faaliyeti, bu hareketi ile sa
atlerini, günlerini, :uunanlarını öl
dürür ve daima yorgun bir halde 
evine döner. 

Ev adamı, sokak ad!»nından 
daha ziyade cemiyet adamıdır. 
Halbuki ce.myetin içine daha zi • 
yade ıokulan, kalabalığın dalga • 
ları arasına kendisini kamp koy • 
veren sokak adamı, daha çok ken
disini düşünür, daha çok hodbin 
ve daha çok lerdiyetçidir. 

Ev adamının aüesi vardır. Ah
bapları vardır, ho1111uları vardır. 
Kendisine yanUJUn, etralında hal
kalarKDJ bir muhi.ti vardır. Ha.'oa -
/ti sakalı adamı bütün o kalabalı
ğın içinde bir tek kişidir. Dostları 
onu evinin kapısına varmadan ter
lwderler. Yolda rcutgelirse konu -
fUrlar; meyhanede bul,...,rlaraa ah 
baplık ederler. Kahııede görüsür-
lerse tavia oynarlar... • 

Ev adamı, bütün bu muhiti, 
dostları, komlfulan, ailesi ~nde 
daha ziyade mutaaarrılhr. Halbu
ki sokak adamı, kimseye bir fai -
desi dokunmadığı halde daha ziya 
de müsriftir. l.üzwrısuz yere para 
sar/etmekten zevk duymaaa bile, 
bunan #arkına varmaz. Çünkü ili. 
yadı böyledir. Ve İnsana en çok 
para aarlettiren, ve sarfdtiği para 
yı düfiindürmeyen ele itiyatları -
dır. 

Sigaraya tiryaki bir adam gün
de iki paket Yeniceye 42 kanıf ve
rir. Ve bunun farkına varmaz. Fa. 
kat geri yanda eğer çocuğuna bir 
paket çukulata almak isterse 15 
kunı,a fazla bulur. 

lfte sokak adamı bu itiyatların
dan dolayı 1111üsriftir. Sokakta her 
geçen saal taksimetre gibi işler de 
o farkına varmaz. .. Ve aonra hay. 
ret eder: 

- Bu kadar para nereye gidi
yor? 

Sokak adamı, ev adamı olmak 
meselesi bekarlık, edilik meselesi 
değildir. Nice evliler vardır ki be
karlardan daha ziyade sokak ada
mıdırlar. Nice bekarlar vardır ki 
işlerinden çıkarçıkmaz doğru evle 
rine koşarlar ... 

Sokak adam/an ile ev adam/an 
arasındaki nisbete tesir eden kuv-· 
vet, belki umumi refah seviyesidir. 

Ne garip bir tezattır ki soka.k
lan kalabalık olan yerlerde ekse
riya refah yerine sefalet daha çok
tur. Beyoğlu caddesinin kalabalığı 
içinde rastgeleceğiniz sefaleti me
ıela Maçkanın tenha bir sokağın -
tla görmeniz kabil mi?. Çünkü so
kak adamı içi 11/nlan bir adamdır; 
kendisini avutmak isteyen bir a -
damdır. Ev adamı İse bunun yamn 
da daha ziyade rahatım düşünen 
ve bulan bir kimsedir. Ve maale • 
sel zamanımızda her yerde, sokak 
adamlan gündengiine fazlalasmak 
ta, ev adamları gittikçe azal,.;,ak • 
tadır. 

Mümtaz FAiK 

1 Küçük haberler 1 
* Y unan.istan ayan mecliai reis ve

killerinden Mösyö Stanıoliı şehrimize 
gelmiştir. 

• Biikret >efiı imiz Hamclullat Sup-
iti Bey Ankaradaıı gelmiştir. Cuma 
ciinü Biikreşe cidecektir. 

• Şark viliyetlerinde teftişlerden 
dönen kaJ.,stro fcın itleri ~fetti~ 
mühendis Halit Ziya Bey raporlarını k• 
dastro umum müdürlüğüne vermek ü
_.., dün Ankaraya g;ımiştr 
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l!·f fat Vekilimizin tetkik seyahati: 11 

Petrol nasıl Aranıyor? 
' .....• ' 

Petrolun jeolojisine ait izahat ve tafsi
lat hakikaten merak uyandırıcıdır 

Petrol aondaj yerinin ıunu ıni manzarcuı ve kanıp lıumı 

Petrol naul ........,_.t petrol çıkııuf olduğu, taht a)lllİ :nr 
Bu Mla1İıı cevabını v.....-len petrol manda bu petrolün kunıduiu da lw· 

neırel .. de bulunur, bunu kısaca aala~ ru asfaltlar ile sabittir. Petrol aram.a 
mak li.zmıdır. Çünkü petrolü.. hanıri .idaremiz, böyle •çılmıı b..Lk aatı .._ 
an:aide bulunabileceği bilinOik•en ıon zide petrol uçmlli olaat.ğı içıin civar-
radır loi nasd ...-andığı daha iyi ve ko- da Dom, yani Kubbe denilen ü.atü ka. 
ia.y azdatdabilir. 

Diğoer t.araftaa petrolün jeolojia.ne ''~-'f"l~,~.;ıı. 111 . .,.,. 
~na.zariye ve izahlar, hakik~ten me !:{~!';:·: 
r&k uye.ndıncıdır. · tı • .;. D ı ~ n> 

P-..1, jeoloırların yüzde doksan ~ :·i. .. -ö;. Diln11.ırı~rıiosM 
dokuzunun kabul ettiği nazariyeyc ıı:ö · '·'.'·'.; ·.'-' 
re, uzvi deniz tereaaüplerinden hasıl 
olmlti bir D>Mldedir. Uzvi den.iz lıerea
Miplerônin na.ad olup ta &ugün yerili .. 
tında buılunan tekille, yani petrol ha0 

'Zinelerine inkılap ettiğini izah husu • 
a.mda alimler, taımıamen müttefik ol
manwlr&e berahN-, ekseriyetle kabul 
edilen nazari,.. ıudur: Deniz içerisin· 
de ıa-übaıt netioeai olarak teıekkül 
mmılt olan ve ayni zamanda deniz hay 
.....,.tmm uzvi rerr-iiplerini de ihti
ya edmı tatlar, bir takmt fiddetli ar:ı: 
haııekederine maruz kahnıtlar ve bu 
auret.Ie ha...; oldukları petrolü tuyik 
neuceııinde burakmıtlardır. 

Ba iki~ kabul edenler za. 
nıri olarak fU nelıİceye de aynı za • 
manda ma.rwı laalıyorlar: Peıtrol bu. 
ı...... yerler vakııile desıöz olan y..,·Ier• 
dir. Deniz buralardan çıeki.lmiftir. 

Petrolü i!Wva eden taşlann bÜyük 
tazyikle ve biikillmesi r>dkeeinde v.,... 
dikleri petrol, ya bu arz ha:rekelleri 
ile veya ııonradan arazinin suların te
.a.;ı.. a,rnması, itikile uğramaaı ve va• 
di.lerin te,ekkülü ile akıp gider, ka:r,
bol.ur. Ancak anticlinale denilen ba· 
lık sırtı teklindeki arazıi tetekküllerl
dir ki petrolün lr.a.ybobnasma m&ıııi ~ 
lur. Fakat bunun için de petrolün, ha. 
rici telJile bu bal.k &n'tını teşkil eden 
•raıziı»n taba.kalan aı-amda ...,.ğıda 
ve yukarıda aağıa... birer bq tabak
• bulımı ve bu iki ta.baka. ar.aamda U• 

kıfıp kıalmaaı f&rtl:ır. Jeoloji, petrol 
hazinelerinin teeşkkülünü 4te böyle 
izah etmektedir. Bundan da anlatılı· 
yor ki petrolü yer altında l>ir dere ve 
ya nehir telakki etmek yanlı§tır. 

Petralün jeolojia.ine ait hüliaanu • 
za devam edelim: Petn>l araına idare
ainin değerli müdürü Cevat Eyüp B. 
bir nuntakada petrol olması için §U 
partlanu bulmvna11 lazAQl'eldiğini 
aöylüyorlar: 

1 - Siyah tia.t denilen peöool yap
ma.ğe. k&biliyetli ana ta§lar bulunmalı 
dır. Çünkü her taş petrol yapmaz. Me 
sıela ... o1kamk tatlar petrol ya~yan 
tqlardır. 

2 - Ana taılar petrol tevlit ede • 
cek, }'llnİ içinden petrolü ayıra.ca.k bir 
takım arz hareketlerine maruz kalnuı 
olınalıdır. , 

3 - Ana tatların maruz kaldığı 
haı-eketle ayrılan petrol, yer albnda 
bir petrol bazine&i teılcil edebilecek 
sağlam bir yer bulmut olmalıdır. 

4 - Petrol haz.ineeinin üstü, petro
liin kaçnu"'nı>a mani otacak tekilde 
kapalı bulumnalıdır. 

Bu tartların dördü de Midyat ci • 
varında.ki aorulaj mahallinde vardır. 
Sondaj Y""iııe yakm bir mesafede au· 
larm itikile uğrattığı bir yenle ana 
t,..ıa.r görülmüştür. Bu ana taşlardan 

Milli tefrika: 13 

Petrol aranan sonJaj Y'!nnın aı a:ı:i 
teıkilatı itibarile benzf!ri olduğu Me
zopotamya mıntakasının umunıi jeo-

lojik teıkilatını göal:errn makta 

palı ve petrolü mqhafaza etmiş bir yer 
aramış ve timdiki sondaj Y""in.i bula· 
no.k orada ilk Mmdaja bqlanuftır. 

Jeolojik §'Lrtlarm muvafık ve mü
..U.t olduğu tesbit edildikten sonra pet 
rol aramanın ikinci &af.hası olan aon .. 
daja ıreçmeden evvel, sondaj yerin • 
deki arazin.in jeolojik tetkilatmdan da 
kısaca bahsedelim: 

Sondaj yerinin arazi ~latı, Me
zopotamya arazis.inin teıkilataı.dan • 
dır. Mezopotamya'nın jeoloji&i, bu 
kıta.nın vaktile T oros dağlarına kadu 
deniz altında olduğunu gÖ6termekre • 
dir. Sa.ara körfezi zamanla küçülmüş 
ve bugünkü ıeklini abruttır. Bu arazi
n.in umumiyetle petnııl yaptığı da il • 
men teabit edilmit bulunmaktadır. 
lran ve Irak petrollerinden batka bj. 
zim arazimizde ınütea<ldit petrol te • 
n.hürler.ine teııadüf edilııUştir. 

Esasen ıimdiki ııondaj yerinde ite 
hatlanmıf olması, petrol aramak üze
re memleketin her tarafında seneler • 
ce sürecek tarama şeklinde çok mas • 
raflı umumi bir etüt ya.pına.11ı1n zama 
na ve bu uğurda büyük paralar sarfı. 
na mühtaç olduğu diqünmesinden baş 
ka bu mıntakanm umumi jeolojisinin 
orada petrol bulunduğu ümidini ver • 
mesindendir. Filhakika arama saha • 

a t JJ~c7il JJ11 

- Maamafih •.• Dün az kalsın 
\ti çakıyordu - diye devam etti 
Nazmi - biliyorsun ki bir aydan
beri biz her alqam saat altıda Os
manbeyde bulutuyoruz. 

- Patinaj illetinden kurtulama-
dınız gitti. 

- Dinle ... Birde çıkagelmez mi? 
- !! ... 
- Bittim. 

~ 

- Ma!Unı ya ... Orada çarşaflflz 
doll\şıyor. Kaymağa batladık. Ne 
tarafa gitsem, hep kartıma çıkıyor .. 
Maksadını anladım, ne yapıp ya.
pıp benimle konutmak niyetinde_, 

Sigarasını tazeledi: 
- Marinin farkında olmadığı i.. 

çin, yan çizdiğimi görünce çekin
genliğime hamletti. 

- Tuh sana be! bir fırsatını bu· 
lup yanına yaklaşamadın mı? 

- Mariden nefes aldığım yok 

Müellifi: Nazmi Şehap 
ki... Karı burnumun dibinde .•• 

- Sunu dehleyemedin gitti. .• 
- fstersen timdi dehleyeyim .•• 

Fakat sonra "Nazmi elbisem eski
Ji., "Nazmi kıt geldi, paltom yok., 
"Nazmi bet lira ver,, dedin mi ben
den paso ... Anamın gönderdiği pa
ra bana nasıl olsa yetitir ama dör
dünüz de apıfıp kalırsınız ... Son
ra ne yalan söyleyeyim .•. Ben Ma
riden daha bıkaınadım. 

Bu sözler Hilminin i,ine gelme
mi~ti. Parmakları arasında duran 
sigarayı dütünceli bir tavırla ağzı
na aldı, asabi bir hareketle kibriti 
çaktı: 

- Şimdi bırak şu Mariyi de ... 
lıikayene devam et •.. 

- Gördün mü? O bizim ıçın, 
Lükres Borjiya gibi, Kıleopatra 
gibi bir ,eydir. Mari olmasa hepi
mizin ifi dumandır. Haa ... Gelelim 
bizim meseleye ... Bir aralık Galibe. 

ivıu .. .Li.Yi.!:1 \r ....... .--?AM.u~ .ı4 · ..... .,..~ıNiS •••.• 

ımm aağmda lran petrolleri, 220 ki· 
lometre cenubunda Musul petrolleri 
vardır. Bugiinlorde de Midyat kazası
nın cenubunda, huduttan itibaren tak· 
riben yirmi kolometre -ğıda, bir 
Fransız jeolog heyeti tarafından pet
rol tezahüratı gösteren ar.a.zi üze.rın • 
de tetkikat yapılmaktadır. 

Sondaj yeri arazi teşkilab itibari· 
le Mezopotamya teşkilatmdandır, de· 
mijtik. Mezopotamya araz.i..inin m.ak· 
tamı ırösteren izahlı krokimiz, bu kıl· 
anın arazi tabakalan hakkında bir fi. 
kir verebilir. !randa ve lNkta petrol, 
atağı Miooen olan Aamari ta§ tabaka· 
amda bulımmllitur. Bu tabaka 500 • 
800 metre deııinliktedir. Krokide ırö • 
rülen A.smari, F arıı, Bahtiyari gibi 
farsça kelimeler, bundan yirmi sene 
evvel lranda petrol sondajı yapan Jn. 
gili'.z jeologlarının tili tabakalara ver· 
dikleri isimlerdir. Bu iaimlendfrme 
bütün sondajlarda yapılıınnq. 

Bizim sandaj yerinde Miolen ta • 
ha.kalan a§mmqtır. Hatta üçüncıi dev 
tıin Eosen tetkilatmdan bir kıomı da 
yoktur. lran mit.aliıü ele alı.ak biz pet• 
rolü, !randa buluınduğu arazi tahak.ı· 
lannılan daha a§tlğlda, yani Kretaae 
tabakalarmc:la &l'aya.cağız demc:I..tir. 
Bu noktada Ceva.t Eyüp B..,.. 1«d11 • 

ğumuz bir ...ali, okw-larımızm da bi
ze aoraaaJdarnu saıurız: 

- Bizdeki atağı tahe!ralan!a pet· 
rol olduğuna aasıl hükmediyorwunuz? 

İtte cevabı: 
"Mekai.kada Kreaıt.ıı.ae tabakaların • 

dan gÜnde binlerce varil petrol ~· • 
karılmaktadır. Fakat bu, uzak bir mi· 
aaldir. Bizim için ya.km bir misal te4· 
kil ede.n ilmi hadise, Mezopotamya 
arazj tetkilatına malik olan Ba.-a kör 
fezindeki Bahreyn adasında Kretase 
tabakalarında petrol bulumnuı olma
sıdır. Eğer önümüzde bu mi.sal olma· 
saydı, bir derceye kadar kendimizi 
rehheraiz •ayabilirdik. O-hal tunu da 
ilave edeyim ki bu aon nW.al de olma
aa sondaj mahalli civarında bildiğiniz 
yerdeki müşahedeler petrol a.18.motle• 
rıni 8.fikir bir aurette gÖatermekte • 
dir.tt 

Filhakika, Profeaör Gr.anigg'in de 
söylediği ıribi orada iki muhtelif ta
bakada. petrol a.lmetleri, yani asfalt 
vardır. Bunlardan W.tteki tabaka, Ü • 
çüncü devrin E<>&en le.fkilatile ikinci 
devrin Kretase yani tebeşir tefkilatı 
tabakları arasındadır. lkitci asfalt ta 
bak.ası ise da.ha aşağıda ohnak Üze
re yukarı Kretase teıkıilatına ait hir 
kireç taıı tabakası ara11ndadır. Bu iki 
&afa.lt ta.ba.kasmm yerleri krokide A 
ve B harflerile işaret edilmiştir. 

Anlattığunız ıniqahedelerin yapıl. 
dığı nokta, daha yukanda da ııöyledi. 
ğiıniz veçhile, suların tesirile vadi 
eşklinde oyulm.uı ve arazi teıkilab 
meydana çıkmıf bir nokta.ıır. Burası 

hiç fÜpheaiz eskiden bir petrol hazi
nesi imiş. iki ayrı tabakada görülen 
kuru asfaltlar buna delalet ebnekte • 
dir. Aııl anlaııhn.a.ııı lazım.gelen n.ok • 
ta, bu oyulnıuı araziye en yakm Kub
be teklinde üstü kapalı arazinin alt 
tabakalarında da oyulırnq arazideki 
petrol yapan ana taşların bulunup bu
lunmadığıdır ki bunu da &ncak ııon -
daj ameliyesinin ilerlemesi gö&terecek 
tir. 

Bu uzun tafsilatı bir neticeye bağ
lamak için profesörün bundan evvelki 
yazımıza aldığmuz tu •Özlerini tekrar 
edelim: "Bura.da 450 Jnci metreden 
itibaren 1000 • 1100 metreye kadar 
en az iki tabakada petrole tesadüf e· 
dilecektir. Bu tabakaların çok veya a.< 
petrol ihtiva ettiği §imdiden ııöylene· 
mez. Zaten ilk aondajm riski de bun· 
dadır.,, 

Petrol aramanın meraklı ve heye
canlı bir araıtırma olduğu i:za.hları • 
nuzdan anlaııhnqtır, sanırız . Şüphe • 
&İz ki en büyük heyecanı, Türk petrol· 
leri, bu sondajda olmasa bile onu ta
kip edecek sondajlarda fıtkll'dığr za
man milletçe hep birlikte yafa.yaca • 
ğız. 

Yarınki son yazmıızda sondajın na 
•ıl yapıldığını anlatacağız: 

TİFOBIL 
Dr. İhsan Sami 

M. S. 

Tifo ve paratifo haıtalıklanna tu-
tulmamak için ağızdan alınan tifo hap 
landır, Hiç rahatsızlık vermez. Her· 
keı alabilir. Kutusu 55 Kurut• 
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- Galibe de kim? 
- O itte... adının Galibe oldu· 

ğunu söylemittim ya ... 
- Hatırımdan çıkmıt••• 
- Efekl 
- Küfretme canım ... Günde al· 

tı tane değittiriyorsun. Bu kadar 
isim hatırda kalır mı? 

- Ben sizin için günde yirmi 
mektup yazıyorum. Hanginizin 
kortasını sorarsan sor, derhal adı· 
nı söylerim. Bu neden? ltlerinize 
ehemmiyet verdiğimden ••• Halbuki 
siz benim sevdiğim kızın ismini ha
tırınızdan çıkarmakta hiç bir mah· 
zur bulmıyorsunuz ... Bu alçaklık· 
tır ... 
- . . . . 
- isterseniz sizinkileri de ben 

unutayım ... Faraza senin cevapla
rını Lutfinin kızına, Rasim için 
yazdığım mektupları da senin Nüz· 
lıete göndereyim... ister misin? 

- ??' ... 
- Bir de bakmışsın Nüzhet ran-

devuya gidiyor, Rasimle kartılaşı
yor ... Oh anam oh!.. 

Hilminin yüzü değitmitti. Burnu 
titriyor, renkten renge giriyordu. 
Fakat hiç ses çıkarmıyordu. Naz
mi azıttıkça o bilakis sümsükleşi
yor, sahibini nazarına alı~mıf bir 
terbiyeli köpek gibi, yaltaklan
mak icin fırsat arıyordu. 

dilimizle 
...-----~...-...... .-.........a ......... )' Öz Bu akşam ELEK sinemasında 

Kokain •• Kokain •• 
'.Arık ( 1) soyumuzu kurutup ben

liğimizi körleten ağu (2)lar içinıcle 
şu ( kokain)le ( eroin)e tutuldu
ğum kadar hiçbirine tutulmuyo
rum. 

Bu ne korkunç, ne sıvaşık bir 
burun otu (3)durki, koklayanın 
burnunu düşüren ağulu bir çiçek 
gibi, bizi kendimizden geçiriyor 
da, gene birçok ne yaptığını bil
mezlerimiz, onan ardı sıra, koşu
yor ve onan uğruna sağlığını, dinç
liğini elden kaçırıyorlar. Bu ağulu 
tozların kaçakçılığını yapanlara 
benim sözüm yok. Çünkü, yasa, ele 
geçirdikçe böylelerini göz açtırma
dan tepeleyecek kadar güçlü dav
ranıyor. 

Benim sözüm, o gençleredir ki; 
bunca öğütlere karfı, gene bildik
lerinden faşmıyorlar. 

insanları, genç çağında bunalan 
kokain 11e eroin, o gizli yağı (4) 
lara benzerler ki, ilk karplaşışta, 
onlara: 

- Ne candan adam ••• Ne tatlı a
dam .•. der.iniz. 

Fakat gitgide; tanıpp anlaştık· 
ça, kötülükleri birer birer ortaya 
dökülür. 

Kaçmak, görüşmemek isterainiz 
ama, iş işten geçmiştir. Y okanızı 
nasılsa kaptırmıfsınız, bir daha ay
rılamazsınız. 

Hergün, bir değil, yüzlerce tut
kunlarının sonu neye vardığını göz 
lcrimizle gördüğümüz bu korkunç 
burun otu, yazık ki her yere giri. 
;yor. 

En ummadığımız kimselerin 
cepleri bu tozla dolu ... Fakat nere
den, naaıl, buluyorlar? I,te ben bu. 
rasını anlayamıyorum. Konulan 
yasaklar, üzerinde çıkanlara veri· 
len berge (5)ler, bunları bir türlü 
yola getiremiyor. Allfmıfın kudur· 
·muştan kötü olduğunu bu kokaini 
çekenlerden dalıa iyi gösteren bu 
lunamaz. içki sevmediklerini der· 
nekler kurarak yurdun her yanına 
yayan gençlerin yerinde ol. 
~am ; bu daha öldürücü ağulara 
karfı da kendileri çağda olanları 
korumak için bir birlik yapardım. 

Bu birlik. alışkanları, vazgeçir• 
mese bile, alısmak üzere bulunan• 
ları olsun ku;tarırdı. 

Arada bir, kendi kendime düşü· 
nürüm: 

- Bunun adına kokain denmesi. 
mi insanları aldatıyor? 

"K k • "k kl ' d 'b" o aın,, o ayın.,, er gı ı 

geliyor da oadan dolayı mı kolı.ain 
düşkünleri çoğaldıkça çoğalıyor· 
/ar? Öyleyse, durmadan adını de
ği,tir'elim: 

- Kokain değil, koklamayın ... 
koklamayın! 

M. SALAHADDiN 

(1) Ank - saf (2) Ağu - zehir (3) 
Burunotu - enfiye (4) Yağı - düşman 
(5) Berge - ceza. 

Bütün Zenginliği ·Güzelliği • İht işamı ıle müessir bir şaheser 

KARNAVA ÇOCUG 
Fransızca ıözlü süperfilm takdim edilecektir. 

Baş rollerde : 
iV AN MOSJOUKINE -T ANIA 

Ayrıca: Düa ya havadisl eri gazetesi · Moda havad 'sleri. Konga dan sı 

Bu S U M E R Eski Artistik 
akıam ıinamasında 

GEORGES OHNET'ln llyamut ıahasarinden iktlbaı 
va ABEL GANCE tarafından filme alınan 

DEMiRHANE MÜDÜRÜ 
Zanp ve muaszam filmlnia ilk lraasl mlnasabatile BÜYÜK GALA 

GABY HENRY ROLAN 
aynayaalar: 

• 

MORLAY LEON BELIERES 
Bu film; Parls'te Paramount tiyatrosunda bUtlln basılit rekoru· 
na kırmıı va Atina'da 80,000 va İıkftderireda 100,000 kiti 

tarafından alkıılanmııbr. 
İllvaten: FOX JURNAL • Yerlerin evaldea aldırılması 

rica olunur. Tele fon: 42851 
Burtın son •atinaya kadar: BİTMEMiŞ SENFONi 

Bugünkü program 
823 Khz. BUKREŞ, 364 m. 

13 • 15 sündü.z pl8.k neıriyalı, 18: Karıı1k 
orkeılra konıeri. 19: Haberler. 19,15: Radyo 
orkeıtraıı. 20: Univerıite. 20,20: Pli.k. 20~0: 
Plik. 20,45: Konferanı. 21: Piyano konıeri. 
21,45: Taıann.İ (Romen muıikiıi.J 22,05: Dana 
muaikiıi. 22,45: Haberler. 23,10: Danı mu•İ· 
lıı:i•i. 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 

18: Piyano .. keman muıikiıi. - Muhteilf. 
18,35: Şarkılar 'fe hafif ha•alar. - Mu•ahabe 
19,15: Koro konseri. 19,45: iktisat. 20: Seıli 
film. parçaları (Plik.J 20..25: AktüaJite. 20,30: 
Serenatlar. 20,45: Muhtelif babiıler. 21: Viya
na.dan na.kil. 22: Chopinin eserlerinden m\ırek· 
kep konıer. 22,30: lnıUizce ne9riyat. 22,40: 
Viyolon•ell kon•erl. 23: Konıerl.i reklimlar. 
23,15: Danı muıikiai. ve hafif ha•alar. 23,0St 
Kab't'ehane konserinin devamı 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 

18,30: Pli.k. konseri , 19: lnrllizce ders. 191• 

30: Pli.le. 19,50: Hik&ye 20,30: Puççinia. 
"MADAME BUTTERFLY,. oporu•. 23,200 
Haberler. 23,15: lmre Mauari ç.ina••• ork•~ 
traaı. 24,15: Cazba.nd. 

481 Khz.. BERLIN, m. 

· 18: Hafif muüki. 18,40: Kıt aporlanna ha• 
zırhk. 19,05: aKdın netriyatı. 19,30: Aatou 
Brucknerin ikinci aenfon.iaj. 19,40: E• muai
ldai ve ıarkılan. 20,40: Aktüalite, hah.isler, 
21,10: Val•1er. 21,35: Milli ne.riyal. 22: Sen
fonik Bruclmer konıeri. 23: l-lab4trler, 23.,20: 
Akıam danı muıikiıi. 

592 Kbz. ViYANA, 507 m. 

18,05: Yeni ınus.iki. 19: Tıbbi ne,t'İyat. 19,25: 
Muhtelif. 20..20: JtaJya - ln&'ilter• dünya 
ıampiyonluiu için Londrada yapılacak ftubol 
maçı neticesi hakkında malUmal. 20,30: Ban
do mı%ıka. 21,30: Aktüalite. 22: .. Der Jiebe 
Auıuıtin,. iıimli Viyana ıarkı ıeriıi. 23: Eı· 
perantoca mu•ahabe. 23,10: Holzar radyo or
keıtraıı. 23,30: Haberler. - Konserin de•amı. 
24,45: Danı pl&kları. • 

658 Khz. LANGENBERG, 45 6m. 

18.20: Karııı1t aletlerle konıer. 19: Konfe• 
ranı. 19,20: Almanlara almanca der•. 20: Şar
kılar. 20,50: Mu•ahabe. 21,35: Berlinden na• 
kil. 22: Hafifi orkeıtra muıikiıi. 23: Haberler. 
23,20: C.ece muıikiıi. 24: Şür ve mnıiki. 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

(Milliyet), okuyuculanna ıaiı ve 
ma günleri olmak üzere haftada ikıİ 
mece takdim eder. Bilmecelerimm 
ru halledenler arasında kur'a çeki 
ve kazananlara hediyeler veriyoruz. 

Osmanlıca kaııılıklanıu yazdı· 
kelimelerin Öz türkçe mukabillerini 
limizin bot gözlenne yerleıtirerel< 
niz ve (Milliyet Bilm~ Memurlu' 
na) ırönderiniz. 

Müddet: Perşembe ırünü ak 
kadardır. 

bifmecamiz 
ı 2 3 4 s 6 1 s 9 ıot 

1 1 1 1 1 ı • ı •ı 
2 l• I 1 l• I• 1 
3 ,.,., 

1 1 l•• ı •I 
4 1 1 l ı • 1 1 1 
s 1 l•l 1 ı • •ı 
6 : • ı 1 .•! 1 1 1 
7 

' 1 1 1 1 • • 1 
8 • I 1 ,., • • 9 1 1 1 1 1 m; 
10 i l•I 1 .•I 1 
11 ı • 1 • 1 • - Soldan sağa 

1 - Muallim (8) 
2 - Bahadır, nail, rept ( 4). 

duvar (3) • 
3 - Haıta (4). 
4 - idrak, itila, nailiyet (6). ~ 

vait (4). 
5 - istifham (2). Pistan (4). 
6 - Nota (2). Ecnebi, yabancı ( 
7 - Bülüğa ermiş (6) Esp (2). 
8 - Akıl, zeka (2). Cet (3). 
9 - Vahdet değil (6). Ahmak, 

iştira eden ( 4). 
10 - istifham edatı (2) .Bir rakaıı' 
11 - Akran, çift, emsal (2). - Harik Hayat Kaza ve Otomobil Yukardan aşağı 

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

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırma.ymız. 

Telefon : 4.4888. 8044 

Korbo, arkadatının huyunu iyi 
kapmıftı. O böyle hiç yoktan hid
detleniverir, tersine itlemeğe baş
lardı. O zaman susmak, ne söyler
se söylesin cevap vermemek la
zımdı. Zira kızgınlığı çok sürmez, 
çakmaıile sönmesi bir olurdu. La
kin bir de kartısındaki cevap ver
meğe, dikine gitıneğe batladı mı 
itin rengi o anda değitiverirdi. Naz 
minin ayranı bir kere kabarmaya 
görsün •.. Batı döner, gözü kararır, 
eline geçeni hasmının kafasına fır· 
!atıverirdi. Mektepte ve sokakta bu 
nun a.z örenği mi görülmüttü? Son
ra •.. Bir de o körolası inadı tutu· 
verdi mi, timdi takacıktan hatırı· 
na gelen bu azizliği en ince tefer
ruatına kadar yapıverirdi de ... 

Hilmi kurnazdı. Arkadatlarının 
1 

kızlar üzerindeki muvaffakıyetleri· 
ni tetkik etmi, ve anlamıştı ki kız
lar bu gençlerin kendilerinden zi. 
yade imzalarını t.afrya.n mektupla· 
ra vurulmaktadırlar. Nazmi, ya 
genç kız kalbini iyi anlamıttı, ve
yahut ifadelerinde öyle bir mızrap 
vardı ki, her genç kız kalbinde 
bir tel bu mızraba uygun geliyor
du. Bunun için emindi ki, Nazmi 
isterse, Nüzheti kendisine bağladı
ğı gibi bu bağı çözerek Nüzheti ba
şı boş ta bırakabilirdi. Veya bir ha~ 
ka tılsımla kızın rüyalarına Rasi-

min hayalini katıttıra katıttıra bir 
gun ..• bir gün ... 

Offf ! Böyle bir günü ve böyle 
bir günün bir hatkasının kolları a
rasında cilveleten Nüzhetini gör
memek İster gibi gözlerini kapadı, 
başını salladı, bu korkunç rüyayı 
dağıtmağa çalıttı. Sonra Nazminin 
sönlünü almak için iti •akaya dök
tü. Yüzünde o tatlı gülümseyİf ge
ne belirmitti: 

- Peki anam ••• - dedi - ye
min ederim ki bundan sonra söyle· 
diğin her kadın ismi kafamda mıh· 
lı kalacak. Hatta bu isimleri bir 
deftere kaydedeceğim. Unutur gİ· 
bi olduğum zaman açıp bakıu:ağım, 
lugat ezberler gibi ezherliyeceğim. 

Nazmi gözlerini sigarasının du
manlarına daldırınıttı. Bu sözleri 
kafi bir tarziye addetmit olacaktı 
ki; 

- Ala ..• - dedi - Nerede 
kalmı,tım. Haa ... Bir aralık Gali
be pis 'ten çekildi, sokak tarafında 
ki parmaklığa dayanarak durdu. 
Gözile bir bana, bir de patenlerine 
bakıyordu. Hani patenlerinin bağ
ları gevşemişmit gibi yaparak, ya· 
parak yanına yana,mam, kendisile 
konu,mam için bana bir fırsat ha
zırladığını işmar ediyordu. 

Hilmi, mangasına kumanda e
den bir çavuı edasil~· 

1 - Derı (7). Çare, derman (3)-
2 - Nota (2). Bir içki (4). 
3 - Nota (2). Lenger (4). 
4 - MevauJ, nail (7). Muzlim (31· 
5 - Latme, ayal< yumruğu (5). C 

hat (4). 
6 - Ahü eni• etmek (7). 
7 - Yet (2). Beygir (2). 
8 - Şerik (5). 
9 - Cebel (3). Naaıye (4). 
11 - Nota (2). 
11 - Damen (4). Ar, haya, m 

yet (5). 

- Y anaaatt ! - diye bağır~: 
- Nereye yanatıyorsun? ff;. 

ensende. Çaresiz... görmemeı· 
gelerek geçtim. Biı- defasınıl' 
mendilini tam önümde düşii 
Mari çiğneyip geçti. işin tııb' 
ben artık Mari ile de konu I 
yordum malum ya •.. Kız onun 
kında değil .•. ikimizi sıkı fıkı 
dü mü cızlamı çekiverecek. P 
yabani kumrunun biri. Y anıırı' ~ 
!aşıp bir şımarıklık yapmasın Jı 
kuvvetimi bacaklarımda top!• 
bastım patenleri ... 

Korbo canla hatla dinliyo 
Burnundan ardarda. üç eksprel 
tüğü halde hiç istifini boznt3 
Sigarasından derin bir nefef_ 
ken Nazmi; 

- Yıldırım gibi uçuyorduıJI•" 
diye devam etti. Küçükler ace ~ 
hep kenara çekildiler. Mari ıl~,; 
ediyordu. Bu sırada gözünı J<ı 
lissin dersin. 

• ??? • - . . . . I' 
- Şu nefesi bira kokan, J<e 

falı Alman zabiti yok mu? . 

- Vayitman Patanın ya~ef~ 
- Ta kendisi ... Herif Ga 1 

kur yapmağıl başlamaz mı7 f 
- Ne diyorsun? Vur ka' 

hergelenin!.. .ıil 
(Siıı'" 



• 

lstanbulun yeni programı 
Tiirke yakışmıyan saza nihayet ı 

Verildikten sonra lstanbul Radyo
Bıırıda tanzim edilen programın her 
kesi rıemnun edecek mahiyette ol
(asına itina edilmektedir. ilk gün
erde bu hususta biraz güçlük çe -
hilmis ise de iki haftalık muvaffa. 
kıyetfi bir programın hazırlandığı
~a şiihit oluyoruz. Radyo dinlemek 
19İn en müsait mevsim olan kış ay
larında karilerimizin ekserisinin 
arzu ettikleri şekilde bir program 
neşredilmesi arifesinde bulunul -
llıası bizi bir kat daha memnun e
diyor. Bu mevsimde yapılacak nes
riyaı programının neden ibaret oİa 
Cagım okuyucularımıza ,imdiden 
"'•iijdeleyebifiriz. Bu meyanda en 
rok taraftar olduğumuz umumi ma 
hallerden nakillerin çoğalacağını 
ke Beyoğlundaki tanınmış musikili 
alıı.ıeler ile dansinglerden nakil • 

~errn yapılmasına başlanacağını 
tr,rendik. Ayni zamanda kısa dal
flalı hassas aletlerle Avrupanın en 
llefis programları alınarak fstanbul 
radyosu tarafından tekrar nesredil 
llıek suretile buradaki abon~lere 
Iİinletilmiş olacaktır. 

radyonun babası olan Selim Sırn 
Bey üstadımızın kerimeleri Selma 
Hanım tarafından söylenmiştir. Ka 
dın neşriyatının programa konul
nıasile şimdiye kadar radyoya bir 
az uzak kalan hanımlanmızın da 
radyoya alakalarını celbetmiş olu
yor. Bir program dahilinde devam 
olunacak bu kadın neşriyatı esas i
tibarile kadının tarihte oynamış ol
duğu rollerle halen bulunduğu va
ziyetinden ve ideal kadından iba -
Fet olacaktır. Her Türk kadrmnın 
dikkatle takip edeceğinden şüphe 
etmediğimiz kadın sporlan da bah 
se mevzu olacaktır. 

Bundan maada lııtanbul uıdyo -
sanda herkesin işine yanyacak de
ğerli konferansların çoğalacağı ha
beı· alınmıştır. Bunlar kısa, kısa 
olmakla beraber herkesi. her saha
da tenvir edecek mahiyette olacak
tır. 

Bütün bahsettiklerimiz lstanbul 
Radyosunun şimdilik düşündüğü 
bir program şeklidir. Gün geçtikçe 
yeni, yeni sürprizler ve dinleyicile
rini memnun edecek bir neşriyatta 
bulunmak lstanbul radyosunun en 
büyük emeli olduğuna arhk şüphe
miz kalmamışhr. 

Turgut MITHAT 

Çanakkalede Kamil Beye 
Mektubunuza posta ile cevap veril. 

mi§tir. 
Avni Beye: 
htanbul radyosile cumartesi ak

pmı dinletilen nakil Berlin radyo. 

Cııma güniı~Berlin radyosunda 
konser verecek Enrico Mainardi 

sunun kısa tulü mevçlerde yapılan 
nefriyatı idi. lstaobul radyosu bu 
neşriyab stüdyosunda bulundurdu-

Bunların ilk tecrübesi cumartesi 
«1k~amı saat yediyi bir kaç dakika 
.~eçe yapılmıs ve 49 küsur metrelik 
kısa dalgalı Berlin istasyonundan 
Verilen bir Schubert senfonisi nak
l~dilmiştir. Reportaj pek iyi işitil
clıği i_çin bu nakillere devam edile
•eğine şüphe etmeyiz. Dikkat e -
denler bu suretle yapılan nakillerin 
A.rıkaradan kablo ile icra edilen 
her zamanki nakillerden daha iyi 
rıeıice verdiğini anlamıslardır. 

Yeni gelen müntehap filmlerle, 
$ehir tiyatrosunda verilen temsille
rirı nakli de radyo için lüzumlu bir 
lerıevvüdür. Konservatuvar kon -
Ser/erinin nakline de geçen halta
ılcın itibaren başlanmıf ve yarım 
•cıatlık bir tecrübeden İyi netice a
lırıdığı anlaşılmıştır. Stüdyo kon -
ter/erine gelince; lstanbul radyo i
clcıresi şehirde mevcut teknik noksa 
,.,, olmıyan ve rağbet bulmuş bütün 
takımlarına stüdyosunda yer ver -
"1eğe amade bulunduğu görülüyor. 
Şe/ırimizde bulunan bir Havayen 
IIİtaı takımının programa dahil e
dilmesi bu cümledendir. 

Radyo Şirketinin dahi bir çok ta
~auı.ıurlan olduğunp salahiyettar a
llızlardan işittik. Bunlardan birisi 
de kadınlık bahisleridir ki birincisi 

Berlin'de yeni inşa edilen büyük 
radyo binasının antresine dikilen 
ve üzerinde "Radyo içtimaiyata 
yardım ve hizmet eder., 

yazılı heykel 

- ğu hassas bir kısa dalgalı aletle 
ahzedip mikrofonundan tekrar 
neşretınittir. O saatte en müsait 
Berlin duyulduğu için oradan nak
ledildiğini tahmin ediyoruz. Haber 
aldığımıza göre bu nevi nakiller 
her zaman yapılacak ve kısa dalga
lı radyo aletleri olmayan bir çok 
meraklılara Londra, Paris ve er
ken satlerde pep iyi dinlenemeyen . 
Berlin merkezleri işitıirilecektir. 
Amerikadan arzu ettiğiniz na
killerin yapılmasına imkan ol
madığını zannetmiyorum. Çünkü 
gündüz ve akşam Üzerleri Amerika 
alınamaz. Orayla aramızda yedi sa 
at fark olduğuna göre burada ak. 
tam saat 19 ken Amerikada gündüz 
12 dir. Bu saatte iyi bir konser ol- ı 
madığı gibi gündüzleri bu kadar u
zak mesafelerin alınması kabil de
ğildir. Amerikanın herhangi bir 
Avrupa merkezi kadar iyi alınma
sı ancak gece yarısından sonra sa
at 2 de mümkündür ki o zaman 
hem orası hem de burası karanlık
tır. 

Kısa dalgaları alan hassas alet
lerle saat bir buçuktan itibaren sa-

[ __ m __ ~ı ___ R_A_D_Y_O __ PR_O_G_R_A_M_ı ___ ~I _m---ıl 
18 Te!: ı"nı"san1· Pazar rana. 21,30: "Liazt Ferenc., takınu tarafmdan Tr konser. 23,JOo Son haberler. 23,SOo Dana mu· 

S45 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. ıikiıi. 
~ 16,50: Çingene orkeıtraıL - Sözler. 18,35: 175 Khı:. MOSKOVA, 1714 m. 
~0nferanı. 18y50: Musiki reportajı. 20,15: 18,55: Kızdordu için konaer, "orkestra ve 
S 'llaahabe. 21,45: Çingene orkeıtraıı. 22,050: cazband,, 19,30: Muaikili neıriyat. 22: Eenebi 
~Por ve haberler. 22,SO: Avrupa konseri. dillerle ıözler. 

ll.n.dor Rekaıinin iclareainde Budapottc o· 832 Khı:. MOSKOV A "Stalin,, 361 m. 
~ra takunının konseri. 23,40: Dana muaikisi. 18,25: Bir opera temsilini nakil. 22,30: Danı 

175 Kh:ı:. MOSKOVA, 1714 nı. musikisi ve karııık prograın. 
b 10: Karııık sabah konseri. 12,15: Musaba· 223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
e. 18,30: Dana muaikiıi ve aoliat konaeri. 18: Koro konseri. - Plak. - Konferans. 
~tlO: Rua danaları. 22: Ecnebi diUerle nef'"' 19,15: Piyano konseri. 19,45: Musahabe. 21: 
.,1Y-.t. Hafif orkestra muıikiıi. 21,4S: Haberler. 22: 

k.hz. 832 "Stalin,, 361 m,. Tarihi kıymeti haiz lıtonaer. 22,45: Konferana. 
. 17: Puçiniuin "Toska,. operasının radyo 23: Konserli rekl3.mlam. 23,15: Danı dersleri. 
~~in •dapte edil.;i,i. 19,30: Senfonik İconıe- 23,35>. Da•• muaikiıi. 
.:r:ı nakli. 22: Danı muıikiıi. ve k.arııık neıri- Khz. LEIPZIG, 382 m. 
..-;t,t, 17: Hafifi mu,ıiki, 18: Teknik ha.hisler. 1"15 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. Halk ıarkılan. 18,50: Musahabe. 19,20: Viya· 
tq ı.a, Dans musikiai. - Muhtelif. 20: Hafifi na havalarından mürekkep p•rçalar. 20,35: 
•ı ~&iki. 20,45: Muhtelif. 21: Litvanya mu•ikiai. Musahabe .. 21: Haberler. 21,10: Dana muıİ· 
~l)'ano ref•katile ıarkıla.r . ., 21,45: Haberler. kisi. 22: Hafifi musiki. 23: Haberler. Spor. 
~ : Lemberglen: Neıeli neıriyat. - Musaba.· 23,20: Drestten nakil. 24,45: Pli..k. "ne-ıeli U• 

~· 23,15;. Konıerli reklamlar. 23,30: Dans mu- ıiki ve dan• parçaları,.. 
1•lciıi, 9SO Khz. BRESLAU, 316 m. 

k:b1i. LEIPZIG, 382 m. 17: Hafifi muıiki. - Musalı•be. 18,55: Ro-
~· 18~16: Senfonik konıer. 19,45: Bir yerde - rnantik ıarkdar "Sopran muganniye.,. 19,20: 
~/'r tey, 20: Muıahabe. 20,15: Aktüalite. 20,&5: Romen tefrikası. - Muıahabe. Z0,20: Radyo 
l Pol' .21: Dana muaikiıi. 22,30: Beıinci ıah.ne· orkestrası. "Serenatlar.,, 21 110: Yeni danı 
~l' ~onaeri. 23: Haberler. - Spor, 23,30: Dana mu.sikiıi. 24: Triyo konıeri. 

llaıkiıi. Kbz. LOKSEMBURG, 1304 m. 
9So Khr:. BRESLAU, 316 m. Avusturya akıamı. 21,35: Akordeon musiki-

ı·~7: Hafif. 18: Köylü netriyatı. 18,50: Akti.ia• si. 22,40: Karııık kon&er. 23J15: Viyana ıarkı· 
ı:.. · 19~0: Şarkıl•r "piyano ile,, 20: Muıa.· ları 23,40: Senfonik Avuatur7a. muıikiıi. 
t be, 20,35: Mizahi neıriyat. 22,30: Beıinci 841 Khz. BERLIN, 357 m. 
lli"-b.eaerlerden konıer. 23,05: Haberler. 23,40: 17: Hafifi muıiki. - Muhtelif. 19130: Pi:ro· 
eıeH musiki. no muaikiıi. 20: Aktüalite. 20,20: Çiter • Ma.n• 
letu;, LUKSEMBURG, 1304 m. dolin • Gitar konaeri. 20,40: Akıam havalan • 

l'ıı.ltııi.Hz •ktamı. 21: Danı musikisi. 21,30: Ka• 21,10: Hermann Proebatin mikrofon müaaba· 
t;:,dt pr""\ara.rn. 21.45: Muü.h.abe. 22: Romans- kaaı. 22: Yeni ı:ıeıeli muıiki. 23: Haberler. 23, 
t._' 22,30: Ha.herler. 23: Danı muıikiıi. 23,45; 20: Romanlardan mürekkep akıa.m muıikiıi. 
b t'•tdı:: proıram. 24: Hafif nıuaiki. 24,30: 1031 Klı~. KNIGSGERG, 291 m. 
--~ nıuıiki. 1: Hafifi muıik.i. 17: Hafif muıiki. 18,30: Musiki bahisleri. 
\1 Kbz. BERLIN, 357 m. 18,50: Çiter muıikiıi. 19,15: Ziraat. 19,30:0 
~ "l'; Hafifi ınuıiki. 17,45: Almanya - Belçi~ Danziıten reportaj. 20: Köylü ne,.riyatı. 20,30: 
ltiı bokey maçları neticesi. 18: Hanburıta.n na Kli.aik piyano konseri ... Beetho•en, Mozart,,. 
ıo: 19: Hafifi muıiki. 19,30: Triyo konseri 21: Habarler. 21,15: Kaybolan vals. 23: H•ber-
'Y~ Pduıababıe. 20,40: Mu.ikili temail: "Die .ler. 23,30: Danı muıikiıi. 
~ot' Schlaumieer,,. 22,30: 5 inci Alman büyük 592 Khz. VIY ANA 507 m. 
~a~'•ri. "keman viyolonael.,. 23: Haberler. 23, 17 ,45 Radyo sergisinden nakil: Ikti~ 

.o Danı muıikiai. l<>;ıı l(b l(ONIGSBERG 291 sat aleminde radyo sanayii, 17 ,55 
16 z. m. • 1ıı.n·ı25: Çocuk radyo oı-keatraıı. - Muhtelif Brahms'ın hayatı (konferans), 18,15 

)'•tı••ler, 19,ıO: Yeni ıarkılar. 20: Köylü neıri~ Mi.ısal1abe, 18,40 Yeni san'atkarların e-
l"l,. • - Mu&ahabe. 21: Banziıten 1'.a.rııık neı· serlerinden konser, 19,10 Tiyatro kri-
~o •t. 22,30: Münihten 5 inci Alman büyuk tikleri vesaire, 20 Haberler, 20,20 Pi. 
tl., l\ıeri. 23: Haberler 23,30: NeteH ha<ralar ve ta• musiki•i. yano konseri, 20,15 Brahms'ın eserle~ 

592 Khz. ViYANA 507 m. rinden klasik şarkılar, 21,30 Viyana mu-
18 Hacca gidenlere dair, U!,30 Mu- sikisi, 22,30 Müsahabe, 22,40 Konserin 

~abe, 19 Holzer idaresinde radyo or- devamı, 23.30 Haberler, 23,50 Kuartet 
, •strası. 20.35 Haberler, 20,45 Vatani konserin, 24,50 Dans plakları. 
~•ş . 
p tıyat. 22,30 Peşte'den naklen: Avru- 20 Teşrinisani Salı 
z~ umumi konseri, :?3 Akşam konseri, 
,;30 Haberler, 24 Konserin devamı, 545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 Om. 
<..,.,Su Plak. 18.35: Bachın e•f'rlerinden piyano konseri. 

19,15: Der&. 19,15: Hafifi ıarkılar. 20,25: Se-

19 Tesrı"nı"sanı· Pazartesı" yahat hat.,alan. 21' Yayh oazlu k ........ 22,20 
5

15 
, Spor ve haberler. 2.2,40: Askeri. konser, 23,10: 

lfı. Kh?, BUDAPEŞTE, 550 m, Hava haberleı·i. 24! Pldk. 
ls,

4
5 S•lnu oırk. ıtra•t 19,15 Aimanca der•. 175 Kez, MOSKOVA, 1714 ın. 

Csuı-ba çu1aene orkeslrau. 21: Konfe- 18,30: Kıı:ılordu için ne9riyat. 18,55: Moı· 

ko•anın en tanm..aııı akordeon konseri. 19,30: 
Kolkoı neıri1at&- 19,55: Kolkoslar için kon• 
ser. 21: Senfonik konser. 22: Ecnebi dilleri• 
nefrİyat. 

832 Khz. MOSKOV A, "Stalin,, 361 m. 
Prograın &Önderilmemiıtir. 
223 l(b.z. V ARŞOV A, 1345 m. 
16,45: Ruı rnu&iki5İ. - Musahabe. 18: 

Brahmsın eserlerinden sonatlar "piyano • ke· 
rnan,,. 18,25: Muhtelif. 18,35: Şarkılar, -
Musahabe .. 19: Haberler. 19,15: Orkestra kon
ıeri. 19,45: Edebiyat. 20: Hafifi muıiki, - 20, 
20: Musahabe. 200,30: Hafifi musikinin deva· 
mı. 20,45; Muhtelif. 21: "Pariş hayab., isminde 
ki Offenbachın opera temaili. 23,30: Rekli.m• 
lar. ,.konıerli,.. 23,45: Spor. 24,05: Kuartet 
opera konaeri. 

Klu. LEIPZIG, 382 m. 
17: Radyo orke.ıtraaı. - Muıahabe, 19,20: 

Ev muaikiai. 20,35: aTrihi netl'iyat. 21: Haber~ 
ler. 21,15: Milli neıriyat. "Alman ev muıikiıi. 
22: Graf Sehorchi iaimli skeç. 23: Haberleor .. 
23,20: Gece mueikiıi. 

950 Kbz. BRESLAU, 316 m. 
17: Hafif muı;iki. - Muhtelif. 19.15: Kuar· 

tet konseri. - Muıahabe. Günün kııa bahiı• 
le.ri. 21,15: Milli Alman muıikiai. 22: "Golgat .. 
ba,. iaimli akeç. 23: Haberler. 23,25: Kııa d.P. 
galı amatör. 23,35: Musikili netriyat. 0 Ham • 
burıtan nakil. 24 :Gece konseri. 

Khz. LÜl(SEMBURG, ıl04 m. 
Belçika akıamı. 21,400: Musahabe. 21,451 

Danı muıikiai. 22: Haberler. 22,20: Belçika 
muaikiai. 23,05: Şarkılar. 24: Piyano musikisi. 

841 I<lu. BERLIN, 357 m. 
17: Neteli musiki. 18,40: Bando mızıka. 19, 

05: Gençlere , 19,30: Neıeli neıriyat. 20,40: 
Akıam haberleri .21,15: Şarkılı "•opran11 Al· 
man muıilı::iıi. 22: Mu•ahabe.li keman ha•a .. 
ları. 22,30: Alman ev mu•ikisi. 23; Haberler. 
24: Küçük rad;ro orekatra11. 

1031 I<bz. KONIGBERG, 291 m. 
17: Hafif musiki. 18,15: Alman e• musikisi. 

19,30: Kanarya kon.seri. - Muhtelif. 21: Ha· 
herler. 21,15: Berlinden nakil. 22: Bleılau'da~ 
nakil. 23: aHberler. 23,25: Siyaıi gazete haber• 
leri.. 23,40: Plik. 24: Danı mu.ıikiıi "Münihten., 

592 Khz. VlY ANA 507 m. 
17,55 Amatör saati, 18,25 Faust'un 

sonatlarından, 18,50 Müsahabe, 19,15 
Ders, 19,40 Modaya dair, 19,50 Haber
ler, 20 Müsahabe, 20,15 Sonra bildiri
lecek 22 Şarap ve lezzeti isimli neşriyat, 
23 Org konseri, 23,30 Haberler, 23,50 
Dans musikisi, 1 Plak. 

21 Teşrinisani Çarsemba 
' 545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 

18: Çingene orkestra•ı refakatile Macar §ar· 
kıları. 19: Ders. 19,30: Dana musikiıi. 20,30: 
Musahahe. 21,05: Viyanııdan naklen AVRUPA 
NANIL KONSERi. 23,250 Haberler. 23,450 
Çjngene orkestrasr. 

175 Khz. MOSKOVA, 171 4m. 
18,30: Kızılordu için program. Senfonik kon 

•er. 19,30: Karışık neıriyat. 22: Ecnebi diller· 
de konferanslar. 

832 Khz. MOSKOVA ,"Statin,, 361 m. 
18,25: Bir opera temsilini nakil, 22,30: Ka• 

rrşık konıer. 
223 I<hz. VARŞOVA, 1345 m. 

18: Hafifi havalar, ıarkıl;ır. - Muaah.ahe. 19,15 

lüksenburg'ta beyne'milel 
bir konser 

Lüksemburg radyosunda (foni
rik programlar) 22 te,rinisani per
şembe günü saat 23 te şimdiye ka
dar hiç bir radyoda neşredilmemiş 
almanca ve fransızca bir program 
tatbik edecektir. Bu neşriyat o şe
kilde olacaktır ki ayni zamanda 
F rans.ız ve Alman dinleyicileri isti
fade edeceklerdir. 

Bu program basit ve kısa güfte
lerden müteşekkil olup her iki mil
letin nazarında popüler farkıları 
ihtiva edecektir. 

Söylenecek şarkıların tamamı 
yalnız fransızca ve yalnız alman• 
ca söylenmiyerek şarkının her par
çası ilkönce almanca ve guya aksi 
sadası imiş gibi fransızca olarak 
cevap verecek. 

Hakiki beynelmilel programı de
nilebilecek mahiyette bu programı 
daha birçok meraklı ne'riyat ta ta
kip edecek ve bu büyük Avrupa 
postasının dinleyicileri bu yeniliği 
zevk ve nete ile dinliyeceklerdir. 

Geçen sayımızda balısetiğimiz 
Königsberg radyosunun kontrol 

dairesi 

baha kadar mükemmel olarak din
lenen Amerikan merkezlerden bi
risi 49 küsur metrede W 3 X L 
işaretli (Bound • Brouck) istasyo
nudur ki bunu her zaman bizzat 
dinlemekteyim. 

Oda musikisi konseri. 19,45: Koferana. 20: Jo. 
hann Straua•un en iyi valslanndan. 20,020: Mu 
sahabe. 20,30: Konserin devamı. 20,50:0 Haber· 
ler. 21: Hllif musiki. 21,45: Haberler 22.: Cbo 
pinin eserlerinden konser, 22,30: Konferans. 
"Fraasuca11• 22,40: Şarkılar. 23: Reklimlı 
konıerler. 23,15: Dana muaik.iai. 

LEIPZlG, 382 m. 
18: Pli.kta. olmayan muhtelif havalar. 19: 

Musahabe, 19,20: Ruhi oda musikisi. 20: Şiir• 
ler. 21: Haberler, 21,10: Koro konıeri. 23: Ha· 
herler, - Spor. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
17: Oda ınuıikiıi. 19: Koro konseri. 20,25: 

lıtirahat. 20,40: Haftalık haber icmali. 21: 4 
ciddi ıarkı. 23: Haberler. 

1(.,. LÜI<SEMBURG, 1304 m. 
lıviçre akıamr. 21,40: Akordeon musikiıi. 

22,40: Orkeıotra konıeri. 23,20: Orı "kiliıe· 
den naklen,,· 23,SO: Radyo orkestrası. 24,20: 
Dans musikisi, 

814 I<lu. BERLIN, 357 m. 
17: Hafifi muıiki.. 18: Spor. Sonbahar. 19,30: 

Orı konıeri. "tarkıh,, 20,20: Alman halk ıar• 
l.:ları. 20,40: Spor, 21: Bachın eserlerinden or~ 
keıtra konıeri. 22: Org ve koro muıikiıi. 22, 
10: Temıil. 23: Haberler. 23,20: Gece musi· 
kiai. 

1031 I<lu. I<ONIGSBERG, 291 m. 
17: Hafifi muıiki, 18,45: Muhtelif bahisle ... 

19,25: Yayh ıazlar lriyoıu. 20~05: Şarkılar. 
20,10: Ciddi ıarkdar. 20,30:0 Hitler ~ Gençli· 
ği, 21: Soliıst ve koro ittİr•kile aktam muai• 
kiai. 23: Haberler. 23,30: Sebiller ve ka.rııı 
24: Berlinden ıece muailı::i•i. 

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

piyano sonatları, 18,50 yeni iktisatçılık, 
19:15 Müsahabe, 19,35 Eski Ramaya 
dair, 20,05 Haberler, 20,15 Viyana şar
kıları, 21,05 Senfonik konser (Büyük 
konser salonundan naklen), 23,20 Es
perantoca, 23,30 Haberler, 23,50 Dans 
musikisi, 1.30 Plak. 

22 Te~rinlsani Perşenıbe 
545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35: Pli.k, 19: Talebe hayalı. 20,05: Hari• 

cl haberler. 200,30:0 Budapeıte opera11nditn 
naklen Verdinin "'TRAVIATA .. opera•L 21,55: 
Spor, 22,SO: Haberler. 23,30: Dana musikiıi. 
24,15: Çingene orkea.traaı. 

175 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
18,30: KıZllordu için yapılan neıriyat. 19,30: 

K.olkoz neıriyab, 22: Ec.nebi dillerinde netri .. 
yat, 

832 Khz. MOSKOVA, "Stalin,, 361 m. 
17: Eaki Rua mu•ikisi. 19,30: Radyo ıkeç.i. 

20,30: Edebi neşriyat. 22: Danı musilıtiıi. 
223 I<hz. V ARŞOV A. 1345 m. 
16,45: Hafifi Musiki, - Derı vesaire. 20: 

Piyano musiki•i. 20,030: B.B.C. danı o!"kestra
ıının plikları. 20,45: Muıahabe. 21: Alman 
musikisi. - Haberler. 22: Şarkılı solist kon· 
seri. 22,45: Musahabe, 23: Konserli rekli.m· 
lar. 23,15: Dana dersi. 23,35: Danı muaikiai. 

Khz. LEIPZlG, 382 m. 
18: Çift piyano konaeri. 18130: Musahabe. 

19,35: Soıyete ve dana havalan. 20,05: Plik. 
20,'10: liaberler. 21,10: Mar&cbnerin operaların 
dan "Der Vaı:npır,, 23: Haberler ve ıpor. 23,30 
Danı musikisi. 

950 Klu. BRESLAU, 316 m. 
17: Hafifi musiki. 18,35: Anne neft'iyab. 

- Aktüalite. 20: Ak~am muaücisi. 2Q.40: Si· 
yaıi neşriyat. 21: Haberler. 21,10: Alman halk 
ınu&iki&İ. 21,50: Radyo orkestrası. 23: Habera 

Viyana radyosunda büyük 
bir konser 

Ayın 21 inci gelecek çarşamba 
akşamı saat 21 de Viyananın en 
büyük konser salonlarındaın biri o
lan "Grosse Musikvereinsaal., in 
dairelerinde Oswald Kabasta'nın 
idaresinde bir senfonik konser ve
rilecektir. Viyana radyosunun nak 
len neşredeceği bu ko<nserde şu e· 
serlerden mürekkep bir program ı 
tanzim edilmiştir: Johannes Brah
ms'ın 1 inci C • Moll senfonisi. Mo- ' 
zart'ın A • dur piyano eseri. Paul 
Ducas'ın "Der Zauberlehrling" i
simli senfonik poemi. Riccardo 
Pieck - Mangiagalli'nin " Sortile
gi" si (PiyaillO refakatile orkestra 
ile). 

Bahsettiğimiz müntebap eserleri 
gelecek çarşamba akşamı dinlemek 
için 'imdiden hazırlanmalarını o
kuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Polonya radyolarının çalışma 
saatleri 

"Bolskie Radjo" idaresinin kıf 
neşriyat programları günde on sa
ata uzatılmıştır. Cumartesi akşamı 
J ~ı iyat daha uzun olduğundan on 
iki saati geçer. Neşriyatın yüzde 
60 mı musiki ve 40 ını tiyatro ve 
muhtelif bahider üzerindeki sözlü 
k.ısırnlar iı;gal etmektedir. 

V artova filarmonisi tarafından 
perştmbe ve pazar günleri verilen 
gündüz senfonik konserlerile cuma 
aktamlan dinlenilen ayni tarzda 
korırerler pek sevilmektedir. Geçen 
kı, cumartesi akşamlan verilen 
Chopin konserleri bu kıt çarşamba 
akşamlan yapılıp hazan birçok ya
bancı radyo merkezleri tarafından 
da nakledilecektir. Varşova Rad
yosu opera temsillerinin çoğunu 
hariç memleketlerdeki en tanınmış 
c.rıeıalardan nakletmek tasavvu -
rundadır. Bunların batta geleni Mi 
!811? ve Torino operalarıdır. Leh 
radyosunun hafif musiki kısmile 
neşd; kısmına da ehemmiyet veri. 
lip ıslah edileceği bildiriliyor. 

Cezayirda radyo 
Şimali Afrikada radyoya en faz

la merak edilen memleket Cezair'· 
dir. Bu Fransız müstemlekesinde 
20000 radyo abonesi mevcuttur. Bu 
kadar çok abonesi olan Cezaire son 
sene içinde takriben iki milyon 
Türk liralık radyo aleti girmiştir. 

ler. 23,.25: Muıahahe. 23,40:0 Aylık dün;ra. 
haberleri. 23,.55: Danı muıikiıi. 

I<bz. LUI<SEMBURG, 1304 m. 
Alman akıanu.: 20,30: Karıtık muıiki. 21,30 

Haberler. 21,35: Neıeli pa.rçalar. 22,20: Şar ... 
kılar. 22,35: Borsa haberleri. 22,40: Şarkılar. 
23: Alman Te Franıız: liıanlarile karııık ıar· 
kılar. 24,10: Mozart konseri. 24,35: Danı. 

481 Khz. BERLIN, 35701, 
17: Neteli musikili neıriyat. 19: Muhtelif. 20 

Beethovenden havalar. 20,40: Zirai konfe. 
ranı. "laıe nazırı B•cke,,. 21: Haberler. 21,10 
Plik. 22,15: Gece bekçileri filrkıları. 23: Ha· 
berler. 23,20: D•ns musikiıi. 

1031 I<hz. KONIGSBERG, 291 m. 
17; Hafif muıiki. - Muhtelif bahisler , 20: 

Hi.tler çocuklarının halk tarkıları. - Muaaba
be. 20,25: Aktüalite. - Muhtelif. 21,40: Danı 
Dans mu•ikiai. muaikiai. 23 Haberler. Z3 25: 
Aylık siyasi icmal. 23,50: Dana muıi.kiıi.' 

592 Khz. VIY ANA 507 m • 
18,30 Mail neşriyat, 19,30 Televis

yona dair sözler, 19,35 Haberler, 19,55 
Verdi'nin Falstaf isimli operası, 22,45 
Aktüalite, 23,10 Pl.$.k, 23,30 Haberler, 
23,50 Konserin devamı (Senfonik caz 
musikisi). 24,45 Şarkılı cazband. 

23 Teşrinisani Cuma 
545 Kh. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Salon musikiai. 19: Spor. 19,15: Amele 

neıriyab •• 19,50: Şarkılı koı:ıaer. 20,30: Konfe· 
ra.n.ı. 22,10: Haberler. 21,05: Tibor Polgar ida• 
reıinde opera orkestrası. 22,30: Danı muaikiı.i. 
23,10: Haberler. 23,40: Çingene orkeıtraıı. 

175 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
18,30: Senfonik konser. - Muıahabe. 22: Muit 
telif dillerde ne•riyat. 

832 Khz. MOSOOV A, "Stalin,. 361 m. 
17: Soliıt konıeri. 18,30: Müntahap ıarkı· 

lardan mürekkep konıer. 22: Dana musikiıi .-e 
karııık muıilci. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18,15: Piyano konseri, 18,35: Şarkılı piyano 

muıikiai. 18,50: Musahabe. 19,15: Hafif orkeıw 
tra muaikiai. 20: Koro konıeri. 20,20: Muıaba· 
be. 20,30: Pli.k. - Musaha.be. 21,15: Konıena• 
tuvardan naklen ıenfonik konıer. 23,30: Şiir· 
ler. 23,40: Muaah•be. 24,05: Hafif muıiki •e 
danı parçaları. 

I<hz. LEIPlG, 382 m. 
17: Haberler. - Muhtelif. 19,15: Hafif mu• 

ıiki. 19,45: Operet musikiıi. 20,50: Si.ya.si kı· 
•a haberler. 21: Haberler. 21,15: 0 Totentanzu 
isimli muıikili ıkeç. 23: Haberler. - Skeç. 23, 
20 :Neteli havalar. ve dan& musikisi. 

950 I<h<. BRESLAU, 316 m. 
17: Rady-o orkestrası. 18,35: Aktüalite. 18,55: 

Ballatlar "tagannili,, - Muhtelif bahiıler. 20: 
Polonya dansları ve ıarkıları. 20,45: Siyaai kı· 
•• haberler. 21,15: "Totentanz11 iaimli skeç. 
22,15: Erkek ıarkıları. 23: Haberler. 23,25: 
Muıahabe. 23,45: Cece musikisi. 

Khz. LUI<SEMBURG, 1304 mg. 
21,30: Kabara neıriyatı. 23,10: Şarkılar. 23,4 

45: Senfonik konser. 
841 Khz. BERLIN. 357 m. 
17: Hafif muaiki. - Muhtelif bahi$ler. 20: 

Flüt musikisi. 20,25: Aktüalite. 21: Haberler. 
21,15: "Ttentanz11 isimli temsil. 22,15: Beet· 
hoven ••Radyo orkeıtraıı,, 23: Haberler. 23,20 
Ak,am musikiai, 24: Muu.babe. uEdebiya.t11• 

1031 I<hz. KONlGSBERG, :ı91 m. 
17: Hafif rnuıiki. - Mulıtelif. 19,30: Piyano ı 

ıarkıları "S.opram tantöz refak~tile.11 20,~: 
Brahmsın pıy.ano - keman konserı. 20,50: Sıya· . 
ti lusa haberler. 21: Haberler. 21,15: "Toten• ı 

Skeç, edebi neJrİJlftt ve ev prog
ramlarurda iftiraki olan Königs

berg api}.ıerlennden Herr K.rut Glass 

:Almwı rQJyo/arınırı ekserisinde 
müa/ir olarak ko11ser veren 
Müdner oda musiki lıey'eti 

Königsberg radyosunun bcq spikeri 

tana,, iaimli. skeç. 22,15: uRequim,. iıim.li taıaC 
nili ruhi müsamere, 23,30: Haberler. 24: Hafif 
mıııaiki evdana havaları. 

592 Khz. VIY ANA 507 m. 
18,20 _Çift piyano konseri, 18,50 Spor 

haberlerı, 19 Seyyah ncşriyatr. Iktisadl 
neşriyat. 19,25 Personalite etüdleri, 
19,50 Haberler, 20 Franz Sclıubert'in 
Okt~t-Fdur konseri, 20,55 Mcmleke~ 
neşnyatı, 23 Radyo orkestraıu, 23.20 
Haberler, 23.50 Konserin devamı 24 Si 
Plak. ' ' 

24 Teşrinisani Cumartesi 
545 I<hz. 'BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Şarkılar. 18,30: Teknik netriyat. - Çilt 

piyano refakatile Macar ıarkıluı. 19,30: M• 
sahabe. 20: Franz Leharın "Prenaez, opereti. 
ıtüdyodan. 22,15: Habe.rler. 23,35: ıİa•a Jıaıı 
berleri. 23,40:0 Salon ınuıilı:::isi. 

175 I<az.. MOSI<OVA, 1714 m. 
18,30: Şimal beıtelerindea mürekkep ko .. 

ıer. 20,30: lapanyol moaikiaindu. parçalq 
22: Muhtelif dillerle neıriy•t. 

832 Khz. MOSKOV A, "Stalin., 361 m. 
19,30: Senfonik konıer. 22: D11111 musik .. I. 

•e karıtık parçalar. 
223 Kh<. V ARŞOV A, 1345 m. 
18: Soliıt konıeri. 18,50: Musaba.he. 19 IS, 

Piyano muıikiai. 19,45: Krakovadaa n.akiL 
20: Hafif muıiki. 20,30: Marlene Diedrichia 
ıarkıları. "plak,. 20,45: Muhtelif. 21: Emm9" 
rich lamanın eıerlerindeu ı•rkılar. 21,45: Mw 
sahabe. 22: Popüler ıenfonik konıe.r. - Mw 
ıahabe. 23,15: Dana muaikiıi. 24-,0S: ViJ'"llna
dan nakil. 24,0S: Salon orkeatraaı. lı Daııa m• 
ıikiıi. 

l(zh. LEIPZIG, 382 m. 
17: Hafif n:ı.uaiki. 18,30: Mua.a.h.ab•. 19,20l 

Bando mı:zıka. 20,30: Muhtelif. 21: Ha.berl-
21,10: 11Kaybolan ıaray,, iıimli Milöckerin o.
peret temıili.. 23,20: Haberler •• d.uuı rnuaiki• 
ai. 23,40: o~ rnuıikiıi. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
17: Oğleden ıonra muıikiıi. 19: M .. telii. 

19,20: Piyano muıikiai. - Muıahabe. 21: 1::1 .. 
herler. 21,10: Popüler opera muıikiai.. 22: S ... 
yah aüvari11 iıimli muıikili ıkeç. 23: Haberle!) 
23,25: Gece musikisi. 

Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. 
Franaız akıamı. 21,35: ff•berler. 21,50: Plill 

22,20: Şarkılar. 23: Konferanı. 23,30: Senfo• 
nik Fran11z muıikiıi. 24,15: Yeni oda ft'Ulıiki.
ıi. 24,30: Karııık neıriyat 

841 I<lu. BERLIN, 357 m. 
17: Artur Rink orkeıtraıı. - Muhtelif, 

19,20: Skeç. 20: Piyano - Keını.n sonatları• 
20,40: Akıa.m haberleri. 21,10: Po. üler ope.ra 
rnusikisi. 23: Haberler. 23,20: Aktam muıiki .. 
ai. J 

1031 I<hz. KONII<SBERG, 291 m. 
17: Hafif muıiki. - Musahabe. 19,30: Or1r. 

ile Verper musikisi. 20,05: Haberler. 20,30: 
Ev musikiai. 21: Haberler. 21,10: 'Schatzgra• 
eber und Matro•en., isimli tenıail. 22,15: Marı
hı.r. 23,15: H•berler. 24,30: Spor. 24: Di!.nı m1' 
süı::iai. 

592 Khz. VIY ANA 507 m. 
18,15 Plak, 19,05 Cenubi Amerika 

hatıraları, 19,30 Yeni halk şarkıları, 
19,55 Haberler, 20,05 Hafif havalar, 
şarkılar, 20,45 Karışık neşriyat, 21,45 
Hafta haber icmali 22,15 1. Strauss'un 
operetlerinden parçalar, 23,30 Haberler. 
23,50 Dans musikisi, 1 Kuartet konseri. 



6 MiLLİYET ÇARŞAMBA 14 TEŞRiNiSANi 1934 

( M Ü T E F E R R i K H A B E R L E R J 1 Ele_kt~~ işleri 
Ruamla mücadele Bisikletçilerin Reı~!!?~ inci sahifede) 

Üsküdar tarafındaki mua
yane bu ay bitirilecek 

Vi\ayeot ·e belediye hudutları cla
bilinde ruam mücadelesine devam eclil
mcktcdir. 

Şİmdİye kadar Eminönü, F atiıb, Bey
oğlu, Beş;ktaş, Bakırköy, kazalarında 
kan alma mneliyaa nihayet bulmuıtur. 
Kadıköy, U - ar kazalarında de bu 
ay bitiril«drtir. 

Bu kazalar daıbilinde bir buçuk ay 
z:arlında 7554 ~ hayvanın kanı alm
Dllf ve 4 bin kadar da merkep ve ka
tır muayene eclilıniştir. 

Usküdar, Kadıköy kazalanncla kan 
.ıma ameliyatı n>bayet bulduktan son
ra, yaaİ ay bapndan itibaren Adalar, 
Sarıyer, Beykoz kazalarında lıayvanla
nn kanlarımn almmaıına başlanacak • 
tır. 

ViLiyet hududu dahilindeki ka:za 
meri<ezlerinde belediye budu.hı dahi • 
linde olduğu giıi kan ahnmamakta, 
beygirlere mallein tatbik edilerek hay
...,. lıuta olup om-lığı anlaJılmak· 
tacbr. 

Bu saretle Çatalca kazasmcla 215, 
.Şile lcaavnda 47, Silivri kazallnda 
307, Karl.al kaza cnw:la 150, Yalova b
za•mcla da 80 beygir olmak üzere beş 
kaza .ı.dıiliııde 799 beyp mallein tat· 
hik · ...,.etiJe muayene edilmiş, 
'Ve bu kazalar dahilinde de aynca ZJ7 
-rf<ep ve ı4 kutr muayene edilmit
tir. 

Talebenin yapacağı 
işler ayrıldı 

ıANKARA, 13 (Telelonla) - Maa
rif vekaleti lıir çok memleketlerde oldu
ğu gib;, tslebenin yapabilecd<lai işle-
rin had yaptırıbmyarak, 
~ yaptınhnasım ımıallim mckteplen, 
liseler ve pansiyon müdürlüklerine ta. 
mim etmittir. 

Yeni posta telgraf binası 
ANKARA, ı3 (Telefonla) - Po•ta 

telgraf IUDUDl müdürlüğü Y enişcbirde
lri Devlet esinde yeni bir posta 
telgraf binası yaptıracaktır. 

Zonguld ğa telef on 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Iz-

mir ve Zonı:uldağa yapılmakta olan 
!don hatları ancak • rda ilana! 

edil "lec:ddir. 

Yeni tahsili emval kanunu 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Ma

liye vekiJcti hukuk müşamliii ile tah
.üat müdürlüi:ü yeni tahsili emval ka
- pl'Ojesini 'illmrimnaktada". 

Proje ikmal edildikten som-a tetkik 
lıoÜi ow verilec:dttir. 

Kazanç vergisi hakkında 
bir tetkik 

ANKARA, ı3 (Telefonla) - Ba
ba ve lmrdetleri yanında çaıbfanlardan 
kazanç vergisi alınıp alımmyacağı hal<
landa Maliye vd.aleıti tetki.kat yaptır • 
maktadır. 

Soy adı Iiakkındaki 
kanun projesi 

ANKARA, 13 (Telefonla) - Dahi. 
iye ~ hazırlanan ooy adı 
aiwnuwue pl'Ojesi bırgiin devlet fUra
- sevkedilmek üzere Batva.alete ve
rilmİJbr. . 1 

Proje 'Qym:a teluir edilerek ............ 
.... da dağıtılacaktır. 

Erzurumda hafif zelzele 
.ERZiNCAN, 13 (A.A.) - Bugün 

-t 10,12 ete hafjf bir zebele olmuş • 
bır. 

Alman aefiri İ:ımirden 
döndü 

lZMIR, ı3. (Haı-i) - A1mım -. 
firi htaobula gitti, Vali n lronsoloı 

ıtqyi etti!..-. 

Bir tayyare kazası 
ŞERBURC, ıJA..A. - Tecriibe u

çu_şu es~ında. bir denİ:z tayya..esi düş
IDUf ve >ÇU>deki b"§ kişiden üçü kömür 
IMolio..o selmiıtir. 

İpekli kumaş yakalandı 
Gümrük muhafaza memurları tara • 

Dadan dün ak§AJD Selanikten limanı • 
.-za gelen Romanya bandıralıı Prenses 
Marya vapuru yolculanndan Madam 
Mazaltonun üzerinde kombinezon şek • 
ilinde 480 &ram gayet kıymetli ipekli 
lwnat yablanmqtır. Madam hakkın
da ı.lôı.t y...,.ımaktaclrr. 

Acayip bir misyoner 
Dün liınannn12a eeJ.en bir ecnebi va

_.....ı. traaait yolcuJıar masmda bu
lanaa .... misr- g.;p bir kiyafette 
fdıre çıılmıak i stemİ! ioe de ....ı.na ta • 
rabadan menedilmiştir. 

Misyaaer, önünde ve arka.smda ij .. 
-;nc1e "Hazreti Isa düa --'"'---
•• ,. )l9DDl ·-· 

'fWt'Oır, ona inanınız,, ıne•linde bazı 
-;ümleler yazılı büyük plaka bulundu • 
eu belde §ehri gezmek istemiJ'lir. 

Zabıta Türk.iyede din propagandau 
Y~~ müsaade edilmediğini ken
dısıne ihtar etmiş, misyoner de plika
lannı çıkıırarak §ehri g~ ve biraz 
aonra seyahatine devam etmek üzere 
vapura dömnüıtür. 

Hilal!ahmer balosu 
Her ckfaıwu:l" büyük yen]ikler gôste· 

ren H i!iliahmer cem'yet:nin se-.elik ba
losu bu sene de 2() Kanunuevv~I 1934 
per~be a!.:pmı Pe:a:>a!as salon"armda 
veı·ll .,e!tJir. 

Bu aile to.Jantısı olan bu bnlonun 
m ·l:cmnıe!iycti:ti te.,1in için Dahiliye 
v cl:ıli Ş;;k•.ı Kaya Beyefen.l:nin r;yase
lin J;,. cc.:i.:o z~vat a;ı m:rtcştkkiJ tcr-
t • hey ~; .çi--r·J:d"'n haza-!1kt:ı bulunmak 
t~~ 

ı• t" h J bdısil ve uzun seneler tecrübe IÖftn m ı an arı kıymetli gençleıimizdendir. 
Nevyorkta Kolombiya ünivenıitemı· 

İmtihanların nasıl yapıla· 
cağı soruldu 

Belediye hudutlan dahilinde do -
Ja_pna1!'ta ~1.an psik;letJi çocuk ve bü .. 
yiiklenn biııiklete binmeleri için her bi
rinin imtihan - ..ı" --'- L '-- • LI .......,..,.. ......... ""1İyet • 
name v...-ilmeai kararfa.ttınl.ın.qb. Sey
riaefer id&re&i, bilüdet imtihanlarmın 
ne ~ide yapılması l.izmı.geldiğini be 
lediyc fen müdİriyetnden sormuıtur. 
HeoÜz fen müdiriy.eti bir cevap ....,.. • 
memiştir. lmtihanlarm ne suretle ya
ptl..:ağı bildirilir bilcHrilmez derhal 
iıntih-lara bqJ,.... .... k ve bu felci.ide 
birçok acemi voloopitçilerin yaptılda
n kazaların Önüne geçilmiş olacaktır. 
Şehir içinde MI< srk vuku bulan otomo 
bil kazalarmm önüııe geçmek iça de 
ba.Eı zam.anlarda imi ~ ve tehrin 
~ yerlerinde §Oförlerin ehliyetle
n yolılanmaktadrr. Birçok toförlerin 
muavinlerine öğre-ek ka.sdile §elDr 
içinde direlu.iyon bırakmalan mene
dilmiştir. Alui tekilde hareket eden • 
kır tecziye edilecektir . 

Siirtte zelzele 
SiiRT, 13. A.A. - Dün saat 9 17 de 

f8l"ktan garbe doğru bir zelzele ~lm"!
tUT. Zarar yoktur. 

Mebus intihabı 
(Başt 1 İnci sahifede) 

ren yeni mebus intihabına ~!anacak
tır. lntih bat f\lhaıt ..-ıııo kadar ek • 
mal edilecek' Te yeni meclis bir ..rtta 
içtima& davet edilecektir. 

Meclimı yeniden i.ntieap edilmesi i
çin ileri ıürülea esbabı mucibe evvel • 
ce de bahsettiğimiz gibi, ~dur: 

1935 bütçesi mecliste nmyra. ayı ı
~e lcaiMtl olunacakbr. Halhuki yeni 
l:ıetçeııi yeni mectiı tanfında.n tetkik 
.,,., kabulü muvafık ı;örülmektedir. 

Bundan maada, mayısta toplana.,,.Jı; 
amwni fırka kruıgresinde, yeni meclıs 
ezumm bulunması muvı.fık olacağı 
miitaleası ileri oürülmekted.ir. 

D. ·:·ye v&:itlcti, bütün belediye
~ ı.Jıahata bazırlaıulması için bir 
tamım gönc!=iıtir. latanbul belediye· 
si de _hazırlıklara baş!amışbr. 

Dun toplan:ın umumi meclis, lstan
bulclaki mebu. intihaha:ı hazırlıklarına 
tahoic edilmek üzere ( 25) bin lira Y· 
nlmwma karar Yermiıtir. Bu taiuiaa
bn emini için, muhtelif faullar ara· 
smda münakaleler yapılacaktır. 

Yolculuk yazıları 
(Başı 1 inci sahüede) ,.,.,..1ar. Gündüzleri giiriiltiiaüz bir di

ıdinme, geceleri seaM:. bir diıılenme .•• 
'8urada her topluluk bir cü11DlÜ4 yen, 
her çatı alb bir düğün evidir. Gölle
ri deniz kadar canlı, dağlan orman ka
dar eğlencdiclir. Bir gölün kıyıomda 
Y., ~ktığmn ..,_)armızı bir dağın 
tepetiocle GmaınlayMıilir, büyük otel • 
!erde alqtı;imız bolluklara köy oberı
lerinde kavuşabilirıiaiz. 

Isviçreliler, yartlarma para ııetiren 
yabancılan ağırlamak için ne gerekli j.. 

1e lsepsini yapmıtlar: Zorluk ~lc;lme
.;., diye yolcu§lara yaltnklı ( 4) haaak
lar ( 5) kurmuşlar, kolaybk oı ..... diye 
dağ tepelerine saraylar -ılar, 
çai>uk çıkıl= diye buzların üstüne de
miryolları clöı~ler, dokunur diye 
ı-u, kirlidir diye dumanı, çir.kindir 
diye gürültüyü yasak ebni§ler ... 

Burada ne kimse dönüp size bakar, 
ne kimsenin i.§ine karışmak sizin ka • 
famzdan seçer: Herkes herkesin nöbet
çi8i, her ev kom§usunw> bekçisidir. Bu
rada kaılmm İnekten arta değeri, ço • 
cuğun ağaçtan aım balamı yoktur: 
Onun için burada clİlİ kavırası olmaz, 
çoaik kaygu.., beslenmez ... lsviçrel:ile
rin T ann ile itl11 verişleri biç bir yere 
benzemez: Çartıya gider gibi kili.eye 
giderler, kendi aralannda görü~ür gibi 
papasla konuıorlar. Senin beoiın .,..im. 
den ayırt edemediğin bir yapı görür • 
sün, soırl>a!<: Bu, bir kilisedir. Sana 
bana benziyen bir adam görüroiin, sor
!Nık: Bu, bD- papastır. Kilisenin damın
dan baçı kaldırır: Konferans odasıdır. 
p_.... koltuğundan lncili al: Çiftlik 
~ındır. Bura1'11l Tıuırm ,ökte d<>
la§maz, ııönüllerde oturur. 

Gilleceksin amnıa, bu böyledir: San 
Pnl<rde A............., tepesinde dolal""' 
kara lııalutlar eğer bir pn patlıyacak 
okırsa bundmı AvrupaDıR ültiiae ölüm 
Y"..ğmu~, hviçreye de ıo.lıt TCt"it ki · 
lap yagacakbr. Geçen büyük ,sava • 
pn tadı Ulıa IHiçrelilerin ılamağm • 
elan çıkmadı. Bu aclamlarm kanla, lı:av
ııayla hiç iıi yok: Ayda ydda bir ma
-vraclan dönen top arabalan sc*ak • 
tan geçerken yabani yabani bakarlar. 
Y alna çiçek bayramı yapmağa, yalnız 
yab.ncı atırlamağa alı1ık olan bo adam· 
ı...m tiksiııdiklui tek lııoku barut ko
Mnudur. Büyük sa.vatta yanlışlrl<la ol
sun bir Isviçreliıün bumu kanamıınuş
tı. Geçen gün lrir IGlaımotiıf yolclan çı
ı...k bir dcmiryolu makasçmmn ba -
cağını ~ti diye bam bam bağırdılar 
durdular. 

5mün kısası hansı qsiz bir banş 
yeridir: Kavgalarnu bitirenler burada 
~orlar, dıtanda anlaşamıyanlar bu· 
rada koklaşıyorlar. 

Y ıllard<mberi ıoüriip giden bu barış 
içinde lsviçreliler boş dunnamışlar, ya
radıhşlan çalı,kan olduğu için el b!r
liğile Okonomilerine düzen vermi~ler, 
ekim işlerini yoluııa looymuşlar, kültür 
alanlanru genişlebnişle.-, saray kadar 
büyük üniversiteler yapmışlar, b~tün 
acunda ünlü hocalar yetişti.rm!'Şler, g'İ· 
derlermi gelirlerine uydurmu~lar; ge • 
nişlik, bollu.hık, sağhhk, barış ... 

Daha yazac~k çok şeylerim v;.r; 

den elektrik mühendisi ve fiD<ten de 
Master oi Arts şalıadetname•İ aldrktan 
~ Nevyorkta Edisoo eldrtrik §İrke
tm.ı., muayene şubesi umwn müdürlü-
ğünde bulunmuştur. ' 

Abdullah Hamdi Bey, mezun ol
duğu Kolombİya üniveniteomde ve 
Cooper Union mühendis mektebinde 
on bir sene elektrik hocalığı y~ 
T<> ı.w.cıa., aoara ııla Filadefüya telı· 
rinde atıomatik old<bik kazanları imal 
eden bir f~rikada §ube müdürü ol
aaıflur. 

Univer•İteden mümtaz bir talebe o
l~rak_ yetişen AbchıHah Hamdi Bey, 
Y'"m seneye ya.kın bir zaamndanberi 
Amerikanın elektrik müesseeelerinde 
tec:rii!>e görmüı ve keacliUııe tevdi e
<iilcn e!ıernmiyetli vazifeyi yapmak i
çin iyi hazırlanmıt ve olgun bir müte
baasıa olarak vatana dömuiiştür. Ken
cfuine yeni vazifesinde JTJUYaffalayet • 
!er dileriz. 

İktısat Vekilleri 
Limanımızda 

(Bap 1 inci &.ahifede) -
.,pınOHl""l"'W,... söre, öğleden 90nra da Bey
loııız kundura fabrikaın ııezilecdrtir. Bu· 
ciin. ıelırimiz ticaret odası, misafirleri. 
miz !erel"me bir :z:İyafet verecektir. 

M. Pesmazoğlunun Istanl:r.ılda cuma 
gününe kadar kalması muhtemeldir. 
Dıoıt Y nnan nazırı bu müddet :mrlm
ıla cliier bazı mai müegseseleriınizi 
cWıa ge:ı:eı:elrt:ir. 

M. Pesmazoğla Barsada beyanatta 
balruula 

BURSA, ı3 (A.A.) - Yunan ikti
at m:m1 M. P,....,uoğhı bugün cum
huriyet k~ Anadolu ajaıınnm 
Buna mııbaıh!ıi ile Bursadalıi sazetıe
cileri kal>;ıJ ederek "f'li"ldal<i beyanat
ta IMılundıılar: 

- Buraaya ilk rdeııJerin gözleri 
bhiabn zengin giizelliğile karıdap -
yor. Otmnotııale kö~ çıkarken mmı· 
zanımn mütemadiyen deiişmesi insan
da bir sinema filmi seyrettiği hiısiııi 
doğuruyor. 

Es5Dşdıirde, iHerekede ve B unada 
nazarı ıhlrkatimi c:elbedeıı ve söylemek 
istediğim bir nokta, Tiitk devletiain iı 
adamları patik e...kundım ellerine al· 
clddan meseleyi görmekle beraber, ar-

t tirtik cepheyi de iibmal etmiyorbr. 
F slciıehirle, Hereke ve Burı=la a

nayi tesisab -daki fark bu mü -
, essesclerin şehrin tabii haHerine ..-e 

...--: 'isine u.ni t"§lcil etmeyıfidiı-. 
Hereıke ve Bursada sanayi, tebrin man
zara gÜzeiliği için.de ve ıefıTin bbii 
çerçevesini bozmadım ahenkle saklan • 
auş bir r.myettedir. 

Türkiyede ve Buraacla ereti laııba • 
lüm bakkmda belki kompliman telikki 
edilİr diye bir ıeY söylemek istemiyo
rum. Bunu bırakınız da Yunan gaze• 
tecilerine söyliyeyim. 

Bu ahk Yunan iktisat nazın ken
disinin de bir aralık gaıeteci olduklarını 
söyliyerek iltifatta bulundular. Ve ga
zetecilerden birUün ı:öğsündeki kayak. 
çı rozetini göııeıek, oiz bya.kçı nıuıı • 
ruz diyerek sordular. Ve ke-><lisiMı h
viçrecl.e bu güzel sporu ,..pbğım ve 
çok ze'V'kli bir !"Y olduğunu ıöyledi • 
ler. 

M. Pumazoğlu'nrm Banaılc 
tetkikatı 

BURSA, 13 (A.A.) - iktisat ve • 
kilimıiz MaJımut Celal Beyefendi, refa· 
katlerinde bulaDBı. Sümer Bank umüm 
müdürü Nunıllaiı Esat Beyle birlik
te aaat onda köşkten aynlarak vili· 
yeti, C. H. F. ve belediyeyi ziyaret et
tikten Mmra doğruca İpekİJ fahri • 
kasma indiler. 

Bilahara viliıyeti ziyaret eden Yu -
nan iktisat .....-ı M. Pemıazoğiu ve 
rehb.tlerindeki zevat İpekİ§ fabrika -
•mele. Mahmut CeM.l Beye mülaki ol -
dı>lar. 1 şletme imirliği odasmda, kna 
bir iıtirıW>atten sonra birlikte fabri • 
kayı iplik ve boya krannlarına varıaca
ya kadar gezdiler. M; Peamrzoğlu her 
kısımda uzun uzun durarak verilen i
uıhab diolecliler. 
Kumaş ı!aireııinde kuınaşhrı tetkik et· 

tikten ao::ıra fabrika müdürüne: ' Bizim 
memJcketllnizde de ipekli ıanayi vardır, 
kısa zamanda fabr:;ı.an znı gösterdiği le· 
rakki ve ~larJalııi incelik ve nefa· 
set §ayam takdirdir. tekrar tekrar ve çok 
tebrik ederim,. eledi. 

Bu arada Celil Beyefendi fabrikanın 
kumaflar.nm yıkamnaurula kullanılan 
arleziyen tesiaatım Ye •uyun kireciai. a. 
yıraıt m.akina Camlarını ve karararin 
yün ipliği fabrikasmna knrulacağı mahal· 
li tetkik ettiler. 

lpekiıten sonra Muradiyedeki tarihi 
evi Muradiye türb?icrini, gezdiler. Huıu
•İ surette Bursa kebabı yemek için ika· 
metleru.e tah.U edilen ıro.ke döndüler. 
Vekil Bey yemekten sonra-G=ıliktmı. ve 
köyü olan Umurbeyden gelen heyeti ka· 
bul ettiler. Kendilerinden Zeytincilik 
ve bu sene.ki zeytin mahıü:ü hakl.mda i· 
zahat aldılar. Bundan se>nra M. Pesme· 
zoğlu ile birlikte ipek Böcekcil.i:i enı· 
titüsünü, Sait Etem Beyin ipek fabrika· 
sıru Y eplcami ve türbesini gezerek Mu· 
danyaya bıo.reket ettiler. Ac......,r İı• 
tasyonu mevk:nde kalabalık b:r kütle 
tarafından uğurlandılar. Mudanyaclan 
Er~uirul yab ile htanbula gjdeceklcr· 
dir. 

ancak ~toryomdan y.,;.i çıktığun İ· 
<;İn kafamda, kolh.nmda b;r parça cler
mansızlık duyuyorum. Bu iki Ü<; yap • 
rak yazı bile beni yordu. 

Bundan oonraki yaznnda sana öz 
dilimiz için ~ündül<lerimi anlatırım 
olmaz mı? 

Bin bir sevı:i ile gözlerinden ö;>e
ınm. 

l<nıail MUŞTAK 

Ordumuzu 
Görmeğe gelen 
Alman zabitleri 

(Başı 1 inci &.ahifede) 
lerinden lmymakam Rode ve kayma 
kmn Judel dün sabodı lstanbul kumıaın 
danı Hald paşayı ve Alınan ceneral 
konsolosunu ve harp akademisini :ııiya 
ret etmişlerdir. 

Misafirler Alman ordusunun güzide 
:zahitlerindendir. Kaymakam Rode Os· 
manlı «dusuoda hizmet et.miı ve umu 
mi harp!e Hilmi Paşanın lnımandası al 
tında bulunan ô ncı kolordu ile ceneral 
Makenzen ordus.u arasında irtibat za6 
tıitliği vazif . ıi görmüştür. Türkçeyi 
mükemmel aurette lmn:ıımaktadır. Mi
aalirler 21 tep-inüaaide AlıwwwııJaya clö
Deeeklerdir . 

Anlı:aracla bulunduı.tari günler _.. 
fında ftlıriciye vekili Tevfik Rüştü Bey
le, Bayiik Erkim Harlriye Reisi mü
!İr" Fev:ııi P- e reiaıi smııİ Aıun pa
pda:n gördükleri hüsnü kabulclen pek 
ziyade ınet1MM1ndurlar. 

Dün Perapalas otelinde SÖriİ!ıiilü
müz kaymakam Rocle bize dedi ki: 

- Türlııiyeyi :ziyaretimizden çı>k 
memnunuz. T iirk ordıısııoda valı:tıile 
Almanlar ile ya:nlmrş. olan esS.; ail&lı •
bıl.qbğı duyruJarmm kaybolmadığı -
m meımıuuİyetle gördük. T üriciyede 
f.er 1"Y deiiımiı· Darada büsbiitiin ye
ni bir ictib.mc:tte c;alqılıyor ~· 

Kaymakam R.ode bir askeri muhar
rirdir. (Asya için mücadele} isimli bir 
eaer yazmal-tadw. Bamın bmnc:i. ve i
kinci cildi çdonr§ ve lıi.-inci cildi Türk
çeye ten:Üıne edilmiştit· Muharrir e· 
serinin üçüncü oiMini yazmaktadır. 

Kaymakam J del ele T ürlciyeye ilk 
defa olarak gelmi~tir. Dün bize ihti· 
•slanndan bahseder lten dedi ki: 

- Türkiyenin ber tarafında gönlii· 
iüm faaliyet nazan &!u•tlrni cıclhetti. 
Büyük Eıünt Harbiyet!en gijrdüğü • 
müz iltifab ıbiç e.ir zaman unutmıyaca

irz. 
Ankarada milli şar.ayiin inkişaimı 

~mteren sergi ile Türk medeniyetinin 
seyrini gösteren müzeleri ge2ıdik. Gör
düğümüz asri ziraat enstitüsü lıD:de 
90i< iyi bir intiba bıraktı. Harp alca
clemUini ziyaret ettiğimizden çok mem
nunuz. Almanyada böyle mükenunel 
bir müesseseye sahip olmamız yeglWıe 
emelimizdir. 

Muhatahmu:z Almanya ahval.inden 
bahsi derken dedi ı..;: 

- Almanyamn umumi vaziyeti son 
ilô sene evvelkinden daha ;yidir. Mil
leliıı ittibaclı elde edilmiştir. Biz de, 
Türlciyenin bir kaç sene evvel elde et-

1' mit olduğu bahtiyarhğa nail olduk. AJ. 
manyada miBetin iıaf111'! bii,iik bir a
dımı g~. I~mlilc aulmq, mikt.a· 
n akı milyondan iki miJyoaa clüpıoüş
tür~ 

Londra· 
Görüşmeleri 

(Başı 1 inci sahifede)' • 
"Timea" gazete&inin V a.tİngton muha
birinden gelen bir telgrafta da, tim· 
d.i1ci müzakerelerin akameti lnciltere' 
ile Amerika U"aımd•ki nrii,ı .... ı;:o· 
yelerle b.irliğin muhafazaAJJJI tehlike· 
ye koyduğu takdirde Reisicumhur ile 
müşav!.rlerinin pek müteıem.ir ola.ca.k -
la.rı ve bunun Va§İngton ve Londra 
muahedeleri kurtarıldığı takdirde te
min edileceği bildirilmektedir. 

Japonlarla /ngiliz.ler artuında 8İ~İ 
müzakereler mi? 

CENEVRE, ı3 (A.A.) - M. Mac
donald, lng.iliz • Japdn .ı-iz heyeUe
ri arasmdaki gizli müzakereler hak
kında Amerikan matbua.tmda çıkan 
haberleri bizzat tekzip etmittir. Bu 
haberlere göre, lngilizler Mançuri ve 
Japonya piyaı<a&mda elde edecekleri 
iktısadi faydalar -ı!cabiliruJe deniz 
u.lıasında Japonlar lehine bazı feda
karlıkla.-. muvafakat edece.klerdir. 
M. Macdoınald, bu ha.berle.ri kat'i biı 
surette tekzip ederken, Amerika ve 
Japon murahhaslarııım lngiliz murah 
ha.slariyle ayn ayn yaptd<ları gôrüş
melerdea ıüğe<" tarafm da.ima haber· 
dar edilmif olduğunu kayd..tnıekte -
<Lir. M. Mae<lona.ld'm bu haberleri biz 
:<M te<kzıi.be lüzum gön::r.e&, lngiltere
nin l:ııgiliz ve Japon ııörütleri ara..n
da het"hangi bir yaldapna.nm. Ameri. 
kalılar üzerirnle §iipheler ...,..lit etme 
sinden eDdite etmetke olduğunu gÖ•. 

~ektedir.:::-::---:--::--:----
EMNIYET SANDICI MODORLO-

CONDEN • 
Beşiktaı Yenimahalle - Hallaç aokak 

No. 14 b.aneıle Nikoli Efendi kızı Evan
tia hanım (5-5-934) tarihinde sarulığı
mıza bmddığı para için verilen (83268) 
numerolu cüzdanı kaybettiiiai söylemi§· 
tir. Yenisi venleceğinden eskisinin hük
mii ohmyacağı ilin olunur. (4749) 

İstanbul 3 üncü icra 
dan c. 

memurluğun. 

Paraya çevrilmeııCne karar T..-ilmit 
1"r kasa ve bir agrandi•man malrinall 
15-11-934 perşembe günü saat ondan on 
buçuğa kadar birinci açık artınna sure
tiyle istiklal caddesi Foto Süreyy..Ja sa· 
blacağından isteyenlerin muayen olıo.n 
vaktinde ttıüracaat]an iiS.o olunur. 

(4765) 

1 stanbul Asliye Birinci Hukuk Mah
kemesinden• 

Memaliki Şzrkiye FranS!z Banlı.aıına 
T.'lerhun 2000 adet pamuk ve Nebati 
Yağlar Türk Anonim Şirketi msse se
nedatı 19-11-934 cınnartcıi günü saat 
9,30 da lstanbul'da Eıham ve Tahvilat 
Boroasmda açık arttırma ile satılacağın· 
dan taliplerin o gün v esaatte sab§ ma· 
hallinde hazır bulunma!an i!in olu· 
nur. 

TEPEBAŞINDA ŞEHİR 
TİYATROSU 

DRAM ve PiYES KISMI 

t- fıı.ın'İİİ !ılıGıııiti 14 - 11 - 934 çar-

_,ehirTiyaf rııSU ~ gÜnü akıamı 
oaat 20 de, Cuma gÜ· 

ııııııııııııııı 7!,30 ~~ndüz saat 

111.J/I 
MADAM SAN 

JEN 
Komedi 3 Perde 1 

ba~ !angıç ı.ablo. Ya· · 
zan Vlktaryen Sardu 

-re Emil Moro. Tercüme eden Seniha 
Bedri H. ..... 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
ŞEHIR TiYATROSU OPERET KISMI 
14-11·934 çarfamba günü ak§UDı aaat 
20 de cuma, günü gündüz lllat 14,30 da 

BUBIR RUYA 
Operet 3 perde 

Yazan: Sel.- Muhtar H. Besteleyen 
Ferdi. 

• 
İstanbul kmnandanlığı aa. 1 
tına1ma komisyonu ilanları 

Fırka lataatı ihtiyacı için 
64 ton nohut kapalı zarf usu· 
lile alınacaktır. İhalesi 17 T eş
rinisani 934 cumartesi saat 15 
tedir. Taliplerin şartname ve 
nümuneyİ görmek üzere her 
gÜn ve ihale gÜnÜ vaktinden ev 
vel teminat ve teklifnamelerile 
Fındıklıdaki Komisyonda 
hazır bulunmaları. (121) 
(7038) 8096 ..... 

Fırka İhtiyacı için 64 ton 
bulgur kapalı zarf u uliyle alı
nacaktır. ihalesi 17 İkinci T eş ' 
rin 934 cumartesi saat 15,30 
dadır. Taliplerin şartname ve 
nümuneyi görmek üzere her 
gÜn ve ihale günü vaktinden 
bir az evvel teminat ve teklif
nameleriy le F mdıklıdaki ko
misyonda hazır buluninaları. 
(124) (2072) 8102 

Fırka lataatı ihtiyacı için 
32 ton mercimek acık müna
kasa ile alınacaktır~ İhalesi 17 
ikinciteşrin 934 cumartesi 
aaat 16 dadır. Taliplerin şart
name ve nümuneyi görmek 
üzere hergün ve ihale günü 
vaktinden biraz evvel temi
natlarile birlikte Fındıklıdaki 
Komisyonda hazır bulunma· 
lan. ,(122) .(7037) 

8147 
• • 

Üçüncü Kolordu Kuman· 
danlığı lotaat ihtiyacı için 6 
bin kilo benzine talip çıkma
d_ığından ihalesi 14 İkinci T eş· 
rın 934 çarşamba gÜnÜ saat 
14,30 dadır. Taliplerin şartna 
meyi görmek üzere her gün 
Fındıklıda Satınalma Komis
yonuna müracaatları ve iha· 
leye İştirak edeceklerin de vak· 
tinde Komisyonda hazır bu-
lunmalarL (281) (7687) 

8854 

• • • 
Çatalca Müstahkem Mev

ki lotaat ihtiyacı için 13 bin 
kilo kuru üzüıne talip çıkma· 
d_ığmdan ihalesi 15 İkinci Teş 
rın 934 perşembe gÜnÜ ııaat 
14 dedir. Taliplerin şartname 
yi görmek üzere her gün F m
dıklıda Satmalma Komiııyon
na mü:-acaatları ve ihaleye iıti
rak edeceklerin vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(283) (7688) 8855 

• • • 

VAPURCULU~< 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lSTANBUL ACENTALICl 
Limmı Han, Tel.fon: 22925. 

Mudanya yolu 
Bir vapur CUMA, PAZAR, SALI 

günleri saat 9,30 da ve Perşembe gii· 
nii saat 9 da Tophane rıht.mmdoo 

ka!kar. Perşembe postalan aynı gün· 
de Mudanyadan saat 14 de ls:anbo· 
la dönar. 

Karabiga yolu 
CUMARTESi ve ÇAR· 

ŞAMBA• gÜnleri saat 20 de Top
hane nhtrmmdan bir vapur kalkar• 
Gidiş ve dönüfte Jm1tat iskelelere 
uğrar. 

İzmit yolu 
CUMA, PAZAR, SALI, 

ÇARŞAMBA. gÜnleri bir vapor 
saat 9 da Tophane rıhtmundMJ kalkar 

İmroz yolu 
Her PERSEMBE gÜnÜ Topha

ne nlıtımnı.ı&"n saat 18 de bir va· 
pur kalk.. Gidif ve dönüşte Gelibo
lu, Lapseki, Çanakkale iskelelerin• 
uğrar. 

.ı::ıım ........ :zı:ıı:a. ... ı 
lHBA NAME.O R 

ihbar eden - Tıp talebe ycrdu. 
ihbar olunan - lstanhul Müddei •· 

mur.:ıiliği. lstıuıbul ierıı riyaset", Ista 
lairinci, ikinci. üçüncü, dördüncü, b<" 
tinci, altıncı, yedinci ıc.-a memuru B.~ 
fendiler, Milliyet ~azetcsi. 

ISTANBUL FATiH NOTERL1' 
GiNE: 

Türk lisesi binası ihcn Tıp talebe y 

du tarafından İsticar edilip hecen kıit'" 
dı zaruri bulunan bina dahilinde uı.Jı 
"'ğilin muhtelif mahalle ve kim•clcr' 
borcundan dolay. balen binada mev< ı 
ve müstamel, karyola vaaire gibı eşya• 
yı mubte?.:f icra memurlukları taıTu' •l"' 

dan borca mukabil bı<cız o•unup jıJı~ 

mahcuz eıya yine muhtelif yedi ad ıllC' 
re tlvdl edildiği söylenmiş ve fakat ııt 
dayialer ve ne de yeddi adiller malUıı' 

olmadığı gibi hanı:i icra daireleri=c 
ciz muameleleri yapıldığı da bizce ..., . 
lüm bulunmadığından §U şekil yurr' 1 

eşyalllU vaz etmeği ve yurdun kiişL 
da muhal ktlınalrta ve bu ise asla c 
görülmemektedir. 

lmoli, ihbarnamenin tebliği tarih; 
den itibaren yirmi dört saat zarfın' 

aidiyeti bulunan zevat, yine ait hulu 
ğu devaire müracaatla işbu mah~ 
yayı kaldırmıod:klan takdirde "..._ 
eşya yurdun idare heyetince iefnı. c 
nacak memurlar vaa.itasile defter "r •· 
rak batkıo. muhafaza edilecek bir ; u ' 

olmamak dolayisi!e ancak bir aya " 
sus olmak Üzere binanın bahçesine r 
Jı:il olunacağı ve bundan dol yl biç 
şıkayd dinlemiyecekleri gihi llle5 ı 
de kabul etmiyeceğimizi ve keşid: ., 
mecbur olduğumuz ihbarnameler ve 
sarifi ile sair zarar ve ziyanlanmızı ' 
İfbu ihbarname tahrir ücreti o!an ot 
lirayi da aynea İsteyeceğimizi bcı· 
eder ve keyf;yet idari ve adli nal<tai ı 
zarlardan malümu alileri olmak üur-
bu ihbarnamelerden birer nın hulDIO 
Istanbul müdd.;umımıiıi Ke:ıan Beye' 
fendiye, htanbul icra re;,i Kemal Ik 
fendiye, lstanbul birinci icra Mem• 
Beyefendiye, Istanbol ikinci icra l• 
muru Beyefendiye, lotuıhal üçün:ii Jc 
Memuru Beyefendiye, lstanbul dör:J<.; 
CÜ icra Memuru Beyefendiye, lstaııt 
beşinci icra Memuru Beyefendiye, 1 
bmbul altıncı icra Memuru Beydea<J:l 
lıtanbul Yedinci icra Memcru Beyefc' 
diye, ve bir nuıhasmm da dayini, raıel
yunu, yeddi adtlleri bizce malüın olıS" 
yan ve olı.umalıla her ke.U. vakıf ala<· 
tabii görülerek günlük Milliyet ı:azel' 
tarafından harcı verilerek basılmak · 
zere mezkilr gazete müdüriyetine irf · 
li ve tebliği ve blr nushasının dairetr 
de hıfzını rica ederim efendim. (475'.°

1 

Üskiiclar hukuk bikiınliğinden : fi 
ce Hannn tarafmdan Kıstklıda Ka"'. 

Baymnda 43 No. lu hanede sakin Y~ 

Ratit elendi aleyhine açılan boi""'· · 
clavaamm tahkikat gÜnÜ M. aleyh ;J'.' 
nen tebliğata rağmen ııelmedijiad<' 
hakkında ııirap km-an ittihaz ve Da'ii • 

Kum.an.danlık kıtaat ihti- deiyenin bo§anma sebd>i olarak ~~ 
yacı için 4 bin kilo beyaz pey- ettiği hadi&elere dair şahitleri iı~ " 

nire talip çıkmadığından iha- dilen tahkikat 27-12-934 perıemhe ııii•· 
lesi 15 İkinci Teşrin 934 per aat 14 de talik ktlmmış _ ~' 
şembe günü saat 16,30 dadır. ı< 
T li 1 

ıaJıadetinden bah•ile mumaleli cıJaP 
a · P erin şartnameyi görmek ı rarı tebliğine karar verilerek bu baptı' 

üzere r,~r gu··n Fındıklıda Sa- ' giyap kararı mahkeme divanhar.etİ-
tmalma Komisyonuna müra- talik kılmm:ş olduğundan İfbu f&b•d''. 
caatlan ve ihaleye iştirak ede· f· karşı yirmi gün zarfında itiraz etırıe"' ( 
ceklerin de vaktinde Komis- 1> takdirde vakıaları kabul etmiı addil• 

yonda hazır bulunmaları. daha mahkemeye kabul ed;lmiye<:eiİ S 
(285) (7690) 8856 

---~-~~-;;;-~~~~~~~~~z:e:te:_:il:e~d:e:..:il:a:n~o=lu:n:u:r~.~(:4:7:42:)'..--_.,.,, 

MÜNAKASA iLANI • 

Nöye Bavgezelşaft Vays und Foreytag Akıiyengezelsaft fc111""' 
larz - tahtelirz inşaat fİrketi tarafından takriben 400 metre de "r ııır 
ru ve tefer~catı kapalı z~rf mulile mevl:ii münakasaya konulmuşttı1' 

Buna aıt şartname Şırketin Sirkeci'cie Sirkeci Palas 3 ncu katııııl 
ki bürosunda 1- Tü~k lirası mukabilinde tedarik olunabilir. 

Kapalı zarfların nıhayet 8 Ka:ıunevvel 1934 tarihine kadar ıne 
Şırketin bürosuna teslimi lazım gel diii ilan olunur. ( 4 • 
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• lST ANBUL BELEDiYESi lLANLAIU f '·--------934 senesi Tente, Siper, Levha ve ilan resimlerinin 
taksit zamanı Daimi encümen ce Kanunuevvel 934 ayının so
nu olmak üzere tayin ve kabul edilmiş olmakla alakadarla
rın maliimu olmak Üzere keyfi yet ilan olunur. (7737) 

1 DEVLET DF.MlRYOLLARI lDARESl iLANLARI 1 
7000 ton Linyit kömür·ün ün kapalı zarfla münakasası 

2 - 12 - 934 pazar günü saat 1 5 te Ankarada İdare binasın
da yapılacaktır. Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde 
ikişer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (7655) 8823 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınal
ma Komisyonu Reisliğinden: 

' Heybeliada sanatoryom unun Mayıs 935 sonuna kadar 
ihtiyacı olan 1000 damacana iyi su 20-11-934 salı gÜnÜ saat 
14 de pazarlıkla ihale edilecek tir. İsteklilerin müracaatları. 

1 (7714) 

[ lstanbul levazım Amirliği satınalma komisyonu ilanları 1 
İhtiyat zabit mektebi hay- lerin belli gün ve saatte Top

\'anatından teraküm eden 150 hanede Sabnalma Komisyo-
araba gübre 25-11-34 pazar nuna gelmeleri. (584) 
günü saat 15,30 da pazarlıkla (7721) 
•atılacaktır. Taliplerin Topha • • • 
nede satmalma komisyonuna 1 • Askeri Tıb~iye ~ektebi i-
gelmeleri. (587) (7723) çın 630 adet yun fanila, 630 a-

• • • · det Fildekos fanile, 430 adet 
Ha~a Makinist me~ebi İçin giideri eldiven 22-11-934 per· 

~5 Kilo Çay ve 500 kilo kuru şembe günü saat 14 ve 14 15 
\tzüm 29-11-934 perşembe gÜ ve 14,30 da ayrı ayrı paza~lık-

. hij saat 14 te ve 14,30 da ay- la satm alınacaktır. Numune-
~ tı ayrı pazarlıkla alınacaktır. siıai görmek isteyenlerin her 
.. İsteklilerin Tophanede satm· gün pazarlığa gireceklerin 

ye alma komisyonuna gelmeleri. belli saatte Tophanede Satm-
, (593) . (7727) alma Komisyonuna gelmele-

ı. ' • • • ri. _(589), (7718) 
Hava Makinist Mektebi İ· 

çkiin 1500 kilo Nohut, 1000 
"lo makarna 500 ki-

lo sabun 27 -11-934 salı gÜ
tıü saat 14, 14,30, 15 de ayrı 

3• ilYrı pazarlıkla satın alınacak· 
tır. İsteklilerin belli saatte 

o l' ophanede Satınalma Ko
.. misyonuna gelmeleri. (583) 

(7725) 
• • • 

• • • 
Kuleli Askeri Lisesi için 

60 adet iskemle 22 Teşrinisa
ni 934 per§embe gÜnÜ saat 
15,30 da pazarlıkla alınacak
tır. Numunesini göreceklerin 
her gÜn ve pazarlığa girecekle 
rin belli saatte Tophanede Sa
lınalına Komisyonuna gelme-
leri. (585) (7722) 

• • • 
· Kuleli Askeri Lisesi için 

,. 2500 gömlek 8-12-934 cumar 
1 

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

( 

lesi günü saat 15 de kapalı 
~arfla alınacaktır. Nümune ve 
§artname göreceklerin her 
g\iıı ve münakasaya iştirak e
deceklerin belli saatten bir 
aaat evvel tekliflerini T opane
de Satınalma Komisyonuna 

, lretirilmeleri. (591) (7729) 
••• 

Hava Makinist Mektebi ih
~iYacı için 2000 kilo kuru so
~an 4000 kilo patates 300 kilo 
tııercimek 26-11-934 pazartesi 
~Ünü saat 14 ve 14,30 da ayn 
<lYrı pazarlıkla alınacaktır. İs
teklilerin T opanede Satınal
tııa Komisyonuna gelmeleri. 
(588) (7719) 

• • • 
. Harbiye mektebi ihtiyacı 
•çin 7000 kilo tahin helvası 
~· 12-934 perşembe gÜnÜ saat 
4,30 da aleni münakasa ile 

'atın alınacaktır. İsteklilerin 
§artnamesini görmek için her 
~ ve münakasaya girecekle· 
~n belli saatte Tophanede sa
l llıalma komisyonuna gelme

; eri. (592) (7728) 
• • • • 

Hava Makinist mektebi İ· 
ç?ı 1200 kilo sade yağı 200 
~lo Pirinç ve 600 kilo Beyaz 
tleYnir 28-11-934 cumartesi 
ruıü saat 14 ve 14,30 ve 15 
t e ayrı ayrı pazarlıkla alınacak 
tir. İsteklilerin Tophanede sa· 
l llıalma komisyonuna gelme-
eri. (590) (7726) 

" . . 
Kuleli Askeri Lisesi için bir 

adet bulaşık makinesi 5 Kanu 
t'tttevvel 934 carşamba günü 
itat 14,30 d; aleni münakasa 

e satm alınacaktır. Şartna· 
~esini görmek isteyenlerin 
der gün münakasaya iştirak e· 
h eceklerin belli saatte Top· 
tı anede Satmalma komisyo-

(7724) 
.. - ... 

İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı kıtaat için müteah
hit nam ve hesabına 747 ton 
Lave Marin kömürünün müna 
kasrın 6-12-934 perşembe gü
nü saat 15 de yapılacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve münakasaya iştirak e
deceklerin belli saatten bir 
saat evvel tekliflerini Top
hanede Satınalma Komisyonu 
na getirilmeleri. (572) 
(7639) 

'f. 'f. '{. 

Harp Akademisi ihtiyacı 
için 6000 kilo Pirinç 10000 ki 
lo Bulgur 7200 kilo Nohut, 
10000 kilo Kuru fasulye 
25-11 -934 pazar günü saat 
14 de kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartname ve nümunesini göre
ceklerin her gün ve münakasa
ya iştirak eJe<"t.klerin belli saat 
ten evvel teklifleriyle Topha
nede satınalma komisyonuna 
getirmeleri. (521) (7372) 

8286 .. ~ 
İstanbul Levazım Amirli

ğine bağlı kıt'at hayvanatı i
çin 154 ton kuru Ot 24-11-934 
cumartesi günü saat 15 te ka
palı zarfla almacahtır. Şart· 
namesini göreceklerin her gün 
ve münakasaya iştirak edecek 
lerin belli saatten evvel teklif 
maktuplariyle Tophanede sa
tınalma komisyonuna gelmele 
ri. (530) (7383) 

8287 

(\t7na gelmeleri. (582) 
ı 720> V ·k B .... • • esı a ve ono 
.,
5 

Maltepe A keri Lisesi için Mübadil bonosu ve yurtluk ocıililık 
f O B vesikası, tahviPer, mazbata veaair ve· 
ı; ıçak 5 Kanunuevvel 934 sıkalzın alır satar. Satmak istemiyenle-
~t§amba günü t 15,30 da re emlak ve an>Zi alır, hükümet borç· 
tı. e i rnünal·asa ile satın a I· larmı kapatır. llalılcp zarı, Maksudi-
<l.taktır. Şartn m sini ve nÜ· ye Han No. 35 Ugurlu Zade Derviı. 

V il esini göreceklerin her giin lll!mm1 Telefon 23397 lill {4679) -

e lniinakasaya iştirak edecek 8828 

Adli Tıp lıleri Umum 
Müdürlüğünden: 

50 ton yerli Kok Kömürü kapalı zarf usulile münakasaya 
ko::ımuştur. Taliplerin kat'i ihale tarihi olan 22 İkinci Teşrin 
934 Perşembe günü akşamına kadar her gün saat birden iki 
buçuğa kadar Soğuk çeşmede Adli Tıp İşleri Umum Müdür
lüğüne müracaatla şartları anlamaları ilan olunur. (7534) 

8678 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

Bayramiçteki Fırka için 
60,000 kilo pirinç 4-12-934 
Pazar günü saat 13,5 da kapalı 
zarfla satın alınacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasasma 
iştirak edeceklerin belli saat
ten evvel teklif mektuplarmı 
Bayramiçte Satınalma Komis 
yonuna venneleri. (604). 
(7636) 

• • • 
Malkara kıt'at hayvanatı 

ihtiyacı için 135000 kilo sa
man açık münakasa suretiyle 
satın alınacaktır. İhalesi 
4-12-934 salı günü saat 15 te
dir. Evsaf ve şeraitini gör
mek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin belli gün ve saatte Tekir
dağında satınalma komisyonu 
na müracaatları. (606) 
(7667) 'WI.J~fl!\', 

• • • 
Ordu Sıhhi ihtiyacı için ka

palı bürüm yöndemile 50 ka • 
lem lspenciyari malzemesi 3 • 
12 • 934 Pazartesi günü saat 
14 de satın alınacaktır. istekli 
lerin bağlılığını görmek Üzere 
her gün öğleden sonra ve ek
siltmeğe gireceklerin belli gil. 
nü ve saatinden önce dilek o
kuntuları ve pey akçelerile bir
likte Ankara M. M. V. Satına(. 
ma Komisyonuna gelmeleri. 

(577) (7!:06) 8&50 

• • • 
Ordu Sıhhi ihtiyacı İçin ka

palı bürüm yöndeınile 728 
adet muhtelif oksijen cihazla
rı 1 • 12 · 934 Cumartesi gii. 
nü saat 14 de alınacaktır. Is -
teklilerin bağlılığını görmek 
üzere her &ün öğleden sonra 
eksiltmeğe gireceklerin belli 
gün ve saatinden önce dilek 
okuntuları ve pey akçelerile 
birlikte Ankara M. M. V. Sa· 
tınalma Komisyonuna gehne· 
leri. (578) (7507) 

8651 
••• 

Ordu Sıhhi ihtiyacı için ka
palı bürüm yöndemile 21 ta • 
kım seyyar bakteroloji san · 
dıkları 28-11-934 Çarşamba 
günü saat 14 de satın -.lmacak 
tır. İsteklilerin bağlılığını gi;r· 
mek üzere her gün öğleden ~9n 
ra ve eksiltmeye gireceklerin 
belli gün ve saatinden önce di
lek okuntuları ve pey akçeleri· 
le birlikte Ankara M. M. \V. 
Satınalma Komisyonuna gel-
meleri. (579) (7508) 

8652 
• * • 

Ordu sıhhi ihtiyacı için ka· 
palı bürüm yöndemile 
(155000) adet pansuman pa
keti 5 - 12 - 934 Çarşamba gÜ· 
nü saat 14 de satın alınacak -
tır. İsteklilerin bağlılığını gör
mek üzere her gün öğleden 
sonra ve eksiltmeye girecekle· 
rin belli gün ve saatından Ön· 
ce dilek okuntuları ve pey ak
celerile birlikte M. M. V. Satı
nalma Komisyonuna gelmele-
rı. (589) (7552) 

•••• 
Çorlu ve Muratlıdaki kıta

ların yiyecekleri için kapalı 
eksiltme ile 354600 kilo ek • 
meklik un satın alınacaktır. 
Eksiltme günü Birinci Kanun 
934 Cumartesi gÜnÜ saat on 
altıdadır. Bağlantılarını oku . 
mak İsteyenlerin her gÜn Çor
lu, İstanbul Lva. Amirliği ve 
Ankara M. M. V. Satınalma 
Ko. larına uğramaları ve ek. 
sil meye geleceklerin belli gün 
ve saatten evvel birinci pey pa
ralarını ve isteklerini gösterir 
l:apalı kağı ları ile beraber 
Çorludaki Komisyonumuza 

gelmeleri. (7555) (580) 
8670 

• • • 
Ezine garnizondaki bulu

nan kıt'atın ihtiyacı olan 
200,000 kilo arpanın kapalı 
zarfla 26-11 -934 tarihine mü
t.3dif pazartesi gÜnÜ saat 
13 ,30 da ihalesi İcra kılınaca
ğından taliplerin teminatı mu· 
vakkateleriyle birlikte Bay
ramıçta satınalma komisyonu· 
na müracaatlan. (583) 

(7549) 8697 
••• 

Izmit Fırkası için 26 kalem 
Elektrik malzemesi 17-11-934 
cumartesi gÜnÜ saat 10 da pa· 
zarlıkla alınacaktır. Teminatı 
17 liradır. isteklilerin malze
menin cinslerini görmek üzere 
her gÜn Istanbulda Levazon 
Amirliği satmalma koınisyo
uunda ve Eskişehirde K. O. 
satınalma komisyonunda ve 
Izmitte F. Levaznnmda ve 
eksiltmeyi İsteyenlerin de 
muayyen gün ve saatte lzmit
teki Fırka satınalma komis
yonuna müracaatları. (520) 
(7.121) 8108 

••• 
Karamanda bulunan kıt'a

bn ihtiyaçları olan 200,000 ki 
lo Unun 15 İkinci Teşrin 934 
Perşembe günü saat 11 de ka
palı 2arf suretiyle münakasa
st icra edilecektir. Şarln«me
sini r;örmek için her gÜn ve 
ınünakasasına iştirak ~e
ceklerin belli gün ve saatten 
~rıel teklif mektuplanru Kon
yada Kolordu satmalına ko
misyonuna venneleri. (5~7) 
(7150) Bll2 

••• 
Burgaz kıt'atı için İki yüz 

yetmiş dört ton Un kapalı 
zarfla satın almacaktır. İha
lesi 25 Teşrinisani 934 tarihin
de saat 16 da yapılacaktır. 
Kırklareli krtatı için üçyüz 
s~kiz ton Un kapalı zarfla sa
tın alınacak, ihalesi 25-11-934 
t::ıı-ihinde saat 16 kırk beşte 
yapılacaktır. Taliplerin şar~na 
melerini görmek İçin her gün 
ve isteldilerin belli gün ve saat 
ten evvel dilek okuntularıru 
Lüleburgazda satmalma ko
misyonuna vermeleri. (528) 
(7151) 8113 

• * * 
Çorludaki kıtaat ve mües

se'lelerin ihtiyacı için kapalı 
eksiltnıe ile 14900 kiio koyun 
eti alınacaktır.Eksiltme günü 
15-11-934 perşembe günü 
saat 15 dedir. Şartnameyi al
mak isteyenlerin her gün ve 
eksiltme mektuplarını verecek 
olanların teminatlarile birlik
te belli saatten evvel Çorludaki 
Komisyonumuza baş urmala
n. _(7153) 

8114 
* • • 

Ordu sıhhi ihtiyacı için beş 
ade Klayton sistemi Otoklav 
- lsterilizatör ve Lavabosu 
kaı:alı bürüm yolile satm alı
nacaktır. Üzerine bırakılması 
18-11-934 pazar günü saat 
14 dedir. İsteklilerin bağlılığı
nı görmek için her gün öğle
den sonra eksiltmeye girecek· 
lerin de belli gÜn ve saatından 
evvel pey akçeleri ve dilek o
kuntularmı M. M. V. Satınal
ma Komisyonuna verilmeleri. 
(524) (7155) 8115 

••• 
İzmir Müstahkem Mevki 

Jntaatınm doksan bin altıyüz 
beş kilo makarna ihtiyacı ka
palı satın alınacaktır. İhalesi 
24 2. ci Teşrin 934 cumarte
si günü saat 15 de yapılacak
tır. İsteklilerin İzmir Müstah· 
kem Mevki Satınalma Komis
yonuna mürac:ıa ları. (562) 
(7364) 8270 

1 . ~, ___ E_V_K_A_F_M_o_o_ıR_l_Y_E_T_l _ı_L_AN_L_A_R_ı _-_:=ı-A 

SATILIK 
Boğaziçinin en kıymetli ve ıerefli mevkiinde 

bugün kömür deposu olarak kirada 
bulunan iki parça arsa 

Kıymeti 
Muhammenesi 

Lira K. 
14115 00 
Emlak 

No. su 
E. Y. 
105 119 

Kıymeti 
Muhammenc ;i 

Lira K. 
15382 50 
Emlak 

2 

Mevkii 
Boğaziçi 

Harita 
No. 
2 

Mevkii 
Boğaziçi 

Ha:·ita No. su 
E. 

105 
Y. I\_. 
119 1 

3 

Mahallesi 
Kuruçeşme 

Mıktarı 
3242 

Mahallesi 
Kuruçeşme 

Mıkta •• 
3533 

Sokağı 
Kuruçeşn;ıe C:ai 

Cinsi 
Metre Murabbaı 

arsa 

Sokağı 
Kuruçeşme C:si 

Cinsi 
Metre Murabbaı 

arsa 

Kuruçeşmede bir tarafı Tramvay caddesiyle mahdut 
lebideryada kain sahilhaneden müfrez veyukarda muham· 
men kıymetleriyle, mahalle, s~kak ve harita No. ları ve mık
tarları yazılı halen kömür deposu olarak kullanılan iki kıt'a 
arsa ayn ayn satılmak üzere l;,apalı zarf usuliyle 31-10-934 
tarihinden itibaren müzayede ye çıkanlmı,tır. İhaleleri 
28-11·934 tarihine müsadif ç arııamba günü saat 15 te İstan-

bul Evkaf Müdüriyetinde. İdare Encümeninde yapdacaktır. 
T ıJiplerin mÜzayede, münaka sa ve ihalat kanunu ahkamına 
tevfikan muhammen kıyır.etl erin yüzde yedi buçuk nisbetin
de teminatı muvakkatelerini ve teklif mektuplarını muhte
vi zarfları tayin olunan günde ihale saatinden evvel idare 
encümenine tevdi eylemeleri ve haritalarını görmek ve şerai 
ti saireyi anlamak İsh•yenlerin her gÜn öğleden sonra müdü
riyeti mezkure ma' .~ulat idare sine müracat eylemeleri ilan o-
lunur. (7220) 6167 

Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanm oda ba,lığı ile kah
veciliği teslimi tarihinden 936 senesi Mayıs nihayetine kadar 
olmak üzere 17 11-934 cuma rtesi günü saat on beşte pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartna mesini görmek ve mÜzayedeye. 
iştirak etmek isteyenler Evkaf Müdüriyetinde Vakıf Akar-
for Kalemine müracaatları. (7708) 

fstanbul 3 üncü icra Memurluğundenı 

Emniyet san~ığına ipotekli olup 
Yeminli üç ehlivukuf tarafından tamamına 800 lira kıy. 

met takdir edilen Kartal nefsi kasaba harmancık sokak hesap 
658 yeni 53, 53-1 No. lı mÜ§temilat ve bahçe ahşap bir ev açık 
arttırmaya vazedilıniş olduğundan 19-12-934 tarihine müsa
dif çarşamba gÜnÜ saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci 
arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muham
minenin yüzde 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bı
rakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranm taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle tecdit edilerek 
3-1-935 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 ten 16 ya 
kadar keza dairemizde yapıla cak ikinci açık arttırmasında 
arttırma bedeli kıymeti muhamminenin yÜzde 75 ni bulmadı
ğı takdirde satış 2280 No. lı kanun ahkamına tevfikan geri 
bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenle
rin kıymeti muhamminenin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey akçası 
veya Milli bir Bankanın teminat mektubunu hamil bulunma
lan lazımdır. Haltları Tapu sicilli ile sabit olmıyan İpotekli a
lacaklarda diğer alakadaranm ve irtifak hakla sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve m asarife dair olan iddialarını ev• 
rakı müsbiteleri ile birlikte ila n tarihinden itibaren nihayet 
20 gün zarfında birlikte daire mize bildirmeleri lazımdır. Ak
si takdirde haklan Tapu sicilli ile sabit olnuyanlar satış be
delinin paylaşmasından hariç kalırlar müterakim vergi, ten 
viriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu medyuna 
aittir. Daha fazla maliimat almak isteyenler 1-12-934 tari
hinden itibaren herkesin göre bilmesi için dairede açık bulun
durulacak arttırma şartnamesi ile 934-95 No. lı dosyaya mü
racaatla mezkUr dosyada mev cut vesaiki görebilecekleri ilan 
olunur. (7733) 

KESKİN TELEFON KOMİSYONU RIY ASETlNDEN : 1 
Cinsi Beherinin muhammen kıymeti Adet Kilograır 

Lira Kw·u~ 
25 lik santral 300 00 1 
Masa telefonu 35 00 5 3500 
2.5 Mm. Iik tel 12,75 
Fincan ma deve boyınu 13 3000 

Y ukanda cins ve miktarlarile beherinin muhammen kıymeti göste
rilen telefon ve malzemesine ihtiyaç görüldüğünden aleni münakasa 
usulile mübayaası münakasaya konulmUftur, ve 17-11-934 tarihimde i
hale olunacaktır. Taliplerin yevmi mezkiirda keskin telefon Komisyo-
nuna müracaatlan ilan olunur. (7707) 

Selimiyede Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

2000 kilo hoşaflık kuru üzüm 17 -11-934 cumartesi gü
nü saat 14 de pazarlık suretile satın alınacağından talip!erin 
Selimiyede Askeri Satmal ma Komisyonuna müracaat ey· 
lemeleri ilan olunur. (7665) 



... 
Hasan Ozlü Unlan . 'f 

insan vücudu diılerı ~ 
muhtaçtır. Di~!erimi· 
zin de RADYOLIN . 
e ihtiyacı olduğunu u 
nutmam:ılıyız. 

1 Vitamin Arpa özU 

Dişler niçin çürür! 
1 

Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yalnız yemek
leri hazme hazırlamakla kalmaz, ayni zamanda yemek 
saatleri arasında difleri temizlemeğe de yarar. Fakat bu' 
temizlik kafi değildir. Ditlerinizi çürümekten kurtar· 
mak istiyorsanız sa.hah ve akfam RADYOLIN lmllana- ' 

1 

nk tabiate yardım etmelisiniz. RADYOLIN ditleri te- / 
mizlemekle beraber ağız guddelerinin daha iyi çalı9ma. l 
larım da temin eder. 

' 

ı 

1 

'· • 

Sancı hissettiğinizde ı~----·--~--. 
~~~~'!:':::: ve- Deniz yolları 

,.., ı-snıduiu enc!a hemen -ki ta- 1 Ş L E T M E S 1 
bü ile o ,...n uwnağa batlaranuz. Aca-
ba JUçin böyle ,..ptığınu;ı biliyor mu- Acenteleri : Karaköy KÖprÜbafı 
aın...:? B- mMm&ınt pek a.z irim· Tel. 42362 - Sirkeci Mühiirdarzade 
..,Jer bilir. O yeri tnaıık.en k:arun te· Han. Tel. 22740 ___ ,I 
Jı.:,cünıüne ,,.. bu ~tıe .....,ı.1.anan MERSiN YOLU 
.., ::.hallin etrafına fazla .hararet ~ • 
Ji,loir>e ..,bep olursUDJZ. Fa.kıot, DAl • ANAFARTA ıs lk" 
MI bir tedavi temin için o ,...... yalnız vapuru ın-
1!,mak Jufay.ıt wtmez, hata bir mayi ci TeJrin PERŞEMBE günü 
i.le bile ki.fi ckfil. Çiinkü. tebahhur saat 11 de Mersine kadar. 
eder. Mayiler .ı.araftlti Usmı.di ettir • 8865 (7658) 
mealer. An .. ..,ı. d.mü bir tesir tahtın· 
~- i~ edilebili:r. Allcock wulünü AYVALIK YOLU 
ıatbik edinlıs: Ağrıyan mahalle ANTALYA vapuru 14 İkinci 
~bir Alloock yakıu koyunuz. ı.... Tetrin ÇARŞAMBA gu'"nü 
tİT"abtmZ hararet te.Crilc derhal SÜ • 
iıun bafur. AJl.ock ya.d .. ım arzu ettiği saat 19 da Ayvalığa kadar .. 
ili'& :..dar aman cilt üz...rinde bulun· 8866 (7659) 

cl.uraha;.....,. Halt& işıinizden geri KARADENiZ YOLU 
lr.:ılm:ı.ia WI. liblm> yoktur. SU, iti-
mle _..a i1rftl Allcock yakı .. da CUMHURİYET vapuru ıs 
ının iQiıı ç.11pr. ıı.....ret tevlit etme- lkinci Tetrin PERŞEMBE 
leri itibarile Allcock yakılan Bel ağ. günü saat 20 de Hoya'ya kadar. 
n1an, rooııelinoa, -1ji, adaJe --ı (7735) 

Jıiii, 1ı·1 .. ""' ıl·n Ye eoğuk algın- ---·----------· 
lıiuv t.eokiın '"' tadıwri eder. Bütün ec-
zanelen:le 40 ......... ..t:ı:lır. 

MOH!M: Tllllditlerinden ...ı.-k 
i?ı K.ırt.al ...ncaı. ve krnuzı cl&ireli 
:AU.COCK .,..ı..Jarmr -..in'<ft ._,,;. 
ııııiz. ( 2924) 8054 

Dr. A. KUTIEL 
Karaklly Topçular cadcleai No. 31 

8053 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Rektörlüğündeni 

Mektebimizin kütüphane memurluğu münhal olduğun • 
Öan talip olanların IS· 11 • 93 4 tarihine kadar rektörlüğe mÜ· 
racat1arr ilin olunur. (7632) 8820 

. Kırkağaç Belediye Reiıliğindens 
. Kırkağaç kaaabası için ( 350) sokak levhası ile (3000) 
bina numara levhası kapalı zarf usulile aatm alınacaktır. 

!hale 25 • 11 • 934 tarihine rastlayan Pazar gÜnÜ saat 
16 dadır. Taliplerin §Utlarını öğrenmek üzere nümunelerile 
beraber Kırkağaç Belediyesine müracaat etmeleri. ,(7542) 

8680 

HER YERDE 

Kal~ri Yulaf özU 

Gıda irmik özU 

Kuvvet TUrlO uzu 

Kudret Pirinç ÖZÜ 

Kan 
Can 

Çavdar ÖZÜ 

Hayat Nişasta özD 

Sıhhat Patates ÖZÜ 

Neş'e Mercimek ÖZÜ 

Nefaset Beyaz Mısır özll 
Çocuklarınıza yediriniz. latediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak 

deği,tire deği,tire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükem
mel özlü unlarla yavrularınız nete! , sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olu,·
lar. Çabuk büyürler, çabuk dit çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal 
olmazlar. HASAN öZLO UNLARI LE YAPl.0:.;J.N MAHALLERi ve 
ÇORBALARIN ve tatlıların ve pür elerin ve yemeklerin lezzetine pa
yan olmaz. Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden &akınınız. fi asan marktı 
•ına dıkkat. 

Ağızdan ağıza dolaşan bir isim 

ŞAUP RADYOLARI 
K'. ıa, orta, uzun dalgalı iıtasyonları 
alır, paraziti azaltıcı cihazı otomatik 
olarak yabancı cereyanları imha eder. 
Şaap radyoıuna dinlemeden radyo 

alır1anız pişman olnnunu.1. 
Satıı yeri: 
Rikardo Levi Müeııesesi 

lstınbul . Sultan hamam Havuzlu han !\;o. 9· 11 

Liseler Alım Satım k·omisyonundan: 
Komisyonumuza merbut leyli mekteplerin Tavuk ve 

Hindi Etleri 21-11-934 tarihin emüsadif çarşamba gunu 
saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile mevkii mü
nakasaya konulmuıtur. Şartnamesini görmek isteyenle
rin İstan~u~ ~rkek Lisesi~dek i Ko,nü~yon kalemine ve müna
kasaya ıştırak edeceklerın de temına ı muvakkate makbuz 
larile birlikte Komisyonumuza müracaatları. (7333) 8295 

Nafıa Vekaletinden: 
5-11 -934 tarihinde kapalı zarf usulü ile yapılan müna

kasa neticesinde verilen fiatlar haddi liyikında görülmedi
ğinden 4 üncü parti Afyon ·Antalya hattı için 175,000 adet 
normal ve 1365 adet makas kayın travers pazarlık.la satm alı 
nacaktır. Pazarlık 20-11 -934 tarihine müsadif salı gÜnÜ saat 
15 de iV ekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliple
rin 7915 liralık muval<ltat tem inatlarının malsanclığma yatırı! 

dığma dair olan makbuz veya nümuneaine uygun Banka ke
falet mektubu "Teminatı mu vakkate için çek kabaul edil
mez.,, Ticaret odası vesikasiyl e birlikte aynı gün ve saatte ko
misyonda bulunmalan lazımdır. Talipler bu husustaki ıartna
meleri 15 lira mukabilinde An karada Vekalet malzeme mü
dürlüğünden alabilirler. (770 9) 

Ha111 metan diler! 

PardesUler, Kostümler, Paltolar, ve muşambalar bulacaksınız ••• Fakat 

Galata'da Karaköyde kain meşhur 

Kış geldi 

KÜRK 
Mantoları nızı 

• 

BÜYÜK ELBiSE FABRiKASI 
Har tUrlü rekabetin fevkinde fiyatlarla daha iyilerir : !akdim edecektir 

Mandelberg • Burberry 
kuma,lanndan imal 

edilmi• 
empenneablize 

P r esül rini -

En mükemmel yerli ve ' En 90.ll moda ıra'J'd ' Uzun müddei aayamr 
Avrupa kuma,lanndan tık. imaliyeai itinalı bt.'iyyen e*imez her 

mamul gayet fsk bi- ve teminatlı lıazıı n renlde Ye Jeminııtlı pi 

'liüiiari .... 1 m°1i 1 · 

Yine eskisi gibi se
kiz taksitle ve kc· 
!aletsiz olarak Mıh· 

motpışa J[Qrkçü 
hanında 

. J. BEYKO 
Ticarethanesındeo 

tedarik ediniz. 
Telefon : 2168• 

Beyoğlu dördüncü ...rJı hukuk mah· 
lı:emesinclen • 

Takoimde 'Tadekpnda Keresteci ... 

kaj-nıda 18 Na. lu Jüldrinda lıııBaçbk 

etmekte ilı:en 28+934 tarihinde ftfat 

eden Sava veledi Liııor Emanet oflunun 

alacaklılarının ve miraıcılarmm müra-

caah için 14-9-934 tarihinde yapılan ili--;, 
da iuni Hhvea Sa- nlecli lieor Moo. 

Sıhhat ve içtimai uavenet Ve. 
kileti Hudut ve §ahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğünden: 
~ 64 kalem evrakı matbua kağıt ve levazımı tarafımızdan 

verilmek üzere açık münakasa suretile 29 İkinci Teşrin 934 
perşembe gÜnÜ saat 14 te C:alatada 1: .. ra Mustafa Paşa so
kağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde mütesek 
kil Komisyonda ihalesi icra kılınacağından taliplerin ş;rt· 
namesini ve numunelerini görmek için Ankarada Hudut ve 
Sahiller Sıhhat Umum Müdiirlüğü Ayniyat Muhasipliği ile 
mezk\ır Merkez Baştabipliğine müracaatları. (7537) 

8707 

rı ~E~M~L~A~K~V~E~E"""'Y~T~A~M--B,_A_N_K_A_S_I_lL_A_N-LA_R_I_, 

Taksitle Satılık Emlak 
Esas No. su Mevkii ve nevi Teminat 

Meksube Lira 
2 Niııantaşında Meıırut iyet Mahallesinde Har- 2000 

biye caddesinde 115 • 117 No. lı Selçuk A

3 

4 

partımanı 137 metro murabbaı bina yerini 90 
metro bahçeyi havi ve biri zemin kat olmak 
üzere dört daireyi müş temildir. 
Büyiikadada Yalı Mahallesinde Gülistan ve 800 
Çelebi Sokağında 28, 30, 32, 34, 36 ve 2 al-
bnda iki dükkanı üstünde iki kısma müfrez 
odaları müştemil karg İr bina. 
Bina 130 metro murabbaı üzerine mebnidir. 
Sarıyerde Raşit Bey ve Hüseyin Ef. sokak.la- 500 
rmda 1, 3, 5 5/ 1 No. lı maa bahçe iki lasim· 
dan mürekkep hane. 
Sahası 175 metro murabbaıclır. Alt katta üç 
oda, bir sofa, mutfak, kiler, hala, banyoyu, üst 
katta dört oda bir sofa , bir mutfak, hala ve 
banyoyu havidir. 

,.. 

Yukarda yazılı emlak bedelleri ilki peşin olmak üzer .. 
yedi senede ve sekiz taksitte ödenmek üzere açık artırma ilı> 
satılacaktır. Tafsilat için her gün, müzayedeye girmek için 
de 21 Teşrinisani 1934 çarşamba günü saat onda Şubemize 
müracaat olunması. (7581) 8744 

Sirkeci Gümrüğü Müdürlüğündenı 
Adet Cinsi Eııya 

l Demir ile mürettep cam reklam 
2 Çocuk arabası 
1 Kılla mü rettep lastik sünger 
2 - ~ Müstaıne l portatif ağaç sandalya 

17 Kilo Yün ve İpek halı 
' 16 ., ~ün ıa rk halısı 
220 Gram İpek mensucat 
200 ,, Makine aksamı bir kilodan az 
600 ,. Resimli matbu ilan 

3 Kilo Malöne y ağı iki teneke 
6 ,, Kurşun kılişe 
3 Adet IJeş - num aralı lamba şişesi 
'l ,, Lamba §İşesi 

ı 1,, " " 
-6 parça cam laborat uvar eşyası. , 

Yukarıda yazılı 16 kalem muhtelif eşyanın 1-12-g-34 gÜ· 
nüne müsadif cumartesi gÜnÜ saat 14 de satılacağından talip 
olanlaram yevmi mezkiirda Satış Komisyonuna pey akçeleri· 
le müracaatları ilan olunur. (7 397) 

8416 

Kadın ve Çocuklara Mahsus Manto ve Muşambaların 

Mütenevvi ve çok mOntehap Ç8fltlerl vardır ıuıtidiı diye yazılmıt ulduiımdan tas- 8712 
hih olunmakla beraber alacaklıların mü- ....,,............, ___ ..,..... ________________ ~...-

.Tediyatta _!eıhilit 1798-

.-

racaat müddetinin 1-12-934 tarihine ka
ılar uztıtıldığı ilan olunur, (47&6), / ___ ____.. 

Umumi Nefriyatı ile Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 


