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Ergani istikrazı ---
. Ergani istikrazı B terl'p tahvilleri

IUn ıeçen ay ortalanna doğnı ~lıyan 
~yıl mu:ımeteoi bu ayın on birinci SÜ· 
nune kaLar devam edecekt:r. Binaen• 
aleyh büyük küçük tasarruf erhabırun 
buktn:sattan istifade edebilmelerine an
ca ~ b~~lık vakit kalmıt-br. 

1Beş senelik iktısadi programla alakadar Veki
çizecekler 

Fılhakıka Ergani istikrazı bugünkü 
§artl~r altında en cazip bir plasmandır. 
Vaktil': tasarruf erbabı yabancı tahvil
lere ragbet gösteriyordu. Bugün yaban
cı memleket pliismanlarmın biç c.Z:p 
~llr_afı kalmamııtır, Çünkü bu devlet
ı>rın paralan sağlam değildir. Fransı:ı: 
-;\traaı kıymetinin mühim bir kısmını 
h~ttiği gibi Franaız hükümeti büt
çe~~· tevazün ettiremiyor. M'jlyarlara 
balıg olan bütçe açığı bu sene de bir is
l<ikraz ile kapatılacaktır. lngili:ı: lirası 
kıymett"._n düımüttür. lngilterenin ti
caret mu~azenesi açıktır. Amerika pa· 
raıına gel.:nce; dolar bugÜn paralann 
en, ~ok kararomdır. Amerika cümbur 
reıı.ı ayl~rdanberi enfli.siyon siyaseti 
takı~ ~dıyor. Buıün yarm Amerika 
!11.echıı açılacaktıtr. Meclisin cümhur re
ııınden de daha ziyade enfliıs iyona la· 
raf~8! olduğu malümdur. Amerika büt
çesının .. açığı da milyarlara baliğ oluyor 
v.e alelade devlet masrafı istikraz sure
tıle temin edilen para ile kapatılabili
yor. 

Bu vaziye~ kartııında Türk parası 
dünyanın en ıağlam paralarından biri
ni teşkil ettiğine fÜphe yoktur. ismet 
Paşa hükumetleri, Türk parasınm kıy. 
metinde is tikran mali siyasetlerin tıe
mel !atı olarak kabul etmiıt:r. Paramı
zın kıymet i na11l muhafaza edilebilir? 
iki , ekilde: ı - Bütçemizde tevazün 
l'-'mİ!' et~ekle. 2 - !icaret bilançomuz. 
da bir muvazene temın etmekle. Müva
b~neli bütçe artık Türk mali hayatının 
ır an'aneıi halini a1mııtır. Bu müva

~enk başka memleketlerde olduğu gibi 
llh ra:ı: ile temin edilmiyor; ayağımızı 
Yorganım .. · nfl ıza gore uzal'makla, yani mas .. 

· aru'.'ı.zı varidatrmıza uydurmkla te-
mın edıhyo T' .. . linc • 

1 
r. ıcaret .muvazeneslne ge-

~·ıını"' ~29 •enesindenberi daima ihra
- ız ıtb ı· Geçen .. a atımızdan fazla olmuştur'. 

tat.,. • t•·ıgu~ neıredilen ı933 senesi is-
\..a.K erı d .. • 

ihraca• noktae gostenyor ki ithalat ve 
" ıında ·· 1• • ne daha ıe · . n muvazene ı bır se-

ınet en titiz çb:it bu~um..ıyoruz. Hüku
fazla mal i~hal tnına ıl~ ıbracatımızdan 

e emege 1 B aıu lemin zımnında b' ça ıiıyor. u-
alınmı l r ır çok tedbir de 

t ır. lmef Paşanın taaarruf haf 
t~oı miınasebetilc irat etlig" i t k • 
ıoyledig" ' 'b" nu u ta 1 ıı l: 

la 
- Ne mutlu cebinde Türk parası 0 • 

na._ 

Bi,"rn .~ubıerem Baıvckilin bu be
Janalı .1a ılave edecek tek b' .. .. .. 
fudur: ır sozumut 

- Ne mutlu T "" k dah"l' · · tah, ·111 • ur ı ı ısti.kraz 
ersne sah" lan! F" l!ı k" ıp o ara.. 

' a ık11 Türk d-L ·ı · · · &ai:ı:.mb T "' ""1 ı ıstıkrazının 
le ökür gı ur~ parııımm sağlamlığı 
"\'ili ' uyor, Bsr bakımdan istikraz tah
t Para~a? ~a dnha caziptir. E.:r de
a kF.rınnı ıatıkraz tahvili yü •Je be 

hO •an ,Para ile elde edilebil i,·~ r y ~ 
parayı ıatik n .L , • , • am 
ıriizde b ı;az ~vın:nc kalb~Jerken, 
Sonl"a et nısbetınde bir kazanç vardır. 
f . P~ra oakh ve durdukça b' b' 
aız ae.tınnez B kal ıç ır 

rilen faiz d . k n ar tarafından ve
llıt.ikr _e ço azdır. Halbuki Er . 
• de azı Y'°i1!de bef faize t8bldir s!f:t.1 

""· n maa~a kur'a ile çekilen b', "kr • 
>nıyc d d Bi ır ı a-. e var ır, naenaleyh Er · · 
t k •azı tasarruf ba . . . gam ıs
k ı d er bı ıçın bır çok ba
dı~ ar an cazip bir plasman olmalı-

Buıün saı' lam 1· • . 
L- f · . P asman ıçın yüzde 
~ aız cazıp bi • . 
":razi böyle sa ·ı r venm~. Emli.k ve 
lir llemin ede g. am ve mustakar bir ıe-

. · mı yor Emı· k ı· ... ergııı vard • a P asmarunın 
ır E l"k' . dır. Halbuk" E m ~ ~n _11gortası var-

bcr türlü v 1 
• rganı ıstikraz tahvilleri 

umumi ve er,ıden ~uaf olduğu gibi, 
!en müeao.: hak but~o:Ierle idare edi
idareler; ve ı:; v~ vılayetler hususi 
)>ilan miinak edıyeler tarafından ya
minat olarıı1t ·~•. ve mukavelelerde te· 
den batal:ıa, ıL•bari kıymetleri üzerin
caktır, Para mukabilinde alına-

Bundan m 
d!i• zaman ..:"da hazinece emli.k satıl
bı kabul edile t-a~~I yani para imiş gi
kan .netice ,u.f" ti~. Bu izabattan çı
~vı~eri Paran~~ ki!. _trgani istikrazı 
nı haız olduau .h~ut'ün hususiyetleri • 
tasında paradangı 1 Verimli olması nok
• Ergani iıti~ daha caziptir. 
aarruf ~rbabı isin ına i,tirak etmek ta
meoele11 değil, ayJ•lnız bir menfaat 
".e memleketJ borcu zamanda bir vatan 
tilmızla memleketi du~. Devlet bu iı
~'.?dan çok •he •k~ıoadi inkiıafı 
tebbüou tahakkuk et ~ıyetli bir te
bakır mıntakası diğ tır~cektir: Erııani 
kemize bağlanacakt;-- ~lnlendifer febe
JalUn en zengin l:ıak' u suretle dün
melr mümkün olacııı.~· madenini iılet
nakil vas.ıta11 olm~dığ:~.~ bak~.r sırf 
lrıyme~ ıfade etmıyor B k hugun bir 
l~~'.P te bu kıymetli ~ad~ı~bnıadeni iş
dıgı zaman, memlekete d ... raç edil-
V bu d . . ovız · ~ a memleketın ıktııad· gırecek 
111 sağlamlqtıracaktır. Bu itih vaziyeti. 
ıani · d"f · - b . arla E I fımcn ı erı cum urıyetin r--

1 te,ebbüslerindcn biridir. •n hayır. 
Bu satırları ya:ı:arken dahili ist'In

~eya Ergani şimendiferi İçin prop: . az 

n
a Y"!""ak fikrimizden uzaktır Çu" ııakn: 
e o fk · n u ait .. 1 ~. 1 raz, ne bu demiryolu en b 
goruş sab' ı · · · b"I •· lelkj ıp erı ıçın ı e teşvik ve 

ki b=~ı::~~taç o~mıyacak k~dar açık i. 
cıimh . L'.r. Bız bu hakıkatleri ve 

urıyetın bu yolda attığ ı feyizli a. 

letler kendilerine bir icraat ·plinı 
, • nıııuııııııınııııınııııııııııuııııııııııııııııı_ıııııınıı.111111111111111111~ .A titla gu nü 

1 Birinci beş senelik plana~ . Gazi Hazretlerinin 
!i d h•J • = yüksek beyanatı 
~ a 1 ana sanayı . lrkı~zın büt~dünya mefku-= · = 1 reiİne rehber olduğu işaret i icra Vekı."lleri Heyeti dünkü toplan- 1 edilmelidir. 
= t d kt d"' - I::iyük Reis Macar mebusuna 
~ ısın a ı ısa 1 programı görüştü QUŞÜ.Rdükl-rİnoİ söylüyor; · 

:= k~Nl K~RA 2 (Telefonla) - icra 1 yinde memleketimizin kendi ibti • --= ve ı lers heyet' d"" d her" "k = 
• 1 un en ı ı tısa- yaçlan esas ittihaz ed'l · be = = dı progr .. ı mı§ ! se- _ 

::a; •mı muza.kereye baılaınıı· neıik birinci planda • bak k ·· ;;;;: !! tır. Bugünkü to l .. .. ır ve u .. = = diden . . b" p antı saat on ye .. kurt muıteına - sanayi mamulitı .. EE: = yırmı ıre kadar d t "h . . = = mittir B" k .. evam e .. mızın ı racı gayesı ııtihdaf olun - = 
= . ır aç gun daha de d A h = :S cek olan b . . vam e e mamııtır. na am maddeleri mem= 
= u ıçtımalarda progr 1 k ti" . d b = = en ufak tef .. am e e mız e ulunan veya tedarik = 
= erruatına kad .. .. .. d'I - Esnaf harıl hani yeni ölçülerden salın alıyor 
- lecektir Ga.lı"p b" "h . ar goru§U· e ı ecek sanayi birinci bet senelik S 

• ır ı tımal .. Ik = 
bıat vekaleti taraf d e gore • progra..mın baılıca vasfını teıkil et• ;s 

•n an hazırlan kt d' -
mıı olan beı s l"k • me e ır. = ene ı Program ... .. = 
jesi katiyet kesbederke bu pro- Hususı teıebbua erbabı tarafın· S 
ramın tatbikatını kol n 1 prog • dan tesisine i11>ki.n görülmeyen sa = 

ay aıtırmak . b . . .. -
ve kat'i muvaffakıyet ıem· . k na.yı şu elennın vucude g .. tirilmeıi ;;;;: 

mıma. hl -
sadile her vekiilete terettüp eden ve un a~ devlet veya milli mü • -

esaeselers t bb"" ·· 1 k ku 1 -vazifeleri tayin edilecek ve bu prog mal k n eıe usu o ara ru S 
ramla mütenazır olarak al"k d an ararlaşmııtır. Bu, büyijk = a a ar ve ana &a. •• h • -

k • ı ti ·· ·· ·· d k' nayn uauaı teıebbüa ve = ve a e er onumuz e ı seneler için sermaye erb b . S 
k d'I · b' · a. ma da çok genıt ve -en ı erıne ır ıcraat planı çizecek faydalı s · · k = 
1 d

. 1 • anayı ım anları bahtede- = 

Yeni ölçü tatbikatında 
hiç karışıklık olmadı 

Türkün bilgili ve şuurlu kavrayışı yeni 
ölçülerin tatbikinde de kendini gösterdi 

er ır. ktısadı programın tertibin· cektir.. = 
§ de ve kurulacak ıanayi VÜsatini ta (Deııamı 5 İnci sal.itcde) = 
'-ı 1111111111wıııııııuw1111111n11111111111111111111111 n 11n ıı u 1111111111111 UUJ111111111111111111111111 ı -

Yuka~ıda: Veznedarın mesuliyetinc mevdu ol · · ' 
kalp ıle bir bakı' Asağıda· Mü.elde" • Kan 36 bın lıraya huzuru 

' ' · ıumumı enan Bey kasanın a~ıl • 
masına nezaret ediyor .. 

Dün de 6 ncı · icranın en 
mühim kasası açıldı 

Kasadan çıkan iki kavunun paraları 
yanmaktan kurtardığı anlaşıldı 

Emanet kasaları da sağlam duruyor 
Yanan adliye dairesindeki kasala- ı edilen kaaa idi Kasa! 1 ı d ·· · . · ann açı masın-

r!n aç.'. m~aın~. un de d_evam edılmıı da hazsr bulunan heyete dün 1 Ban-
hr. Dun ıçerıaınde 40 hın lira bulun· kası ser veznedarı d 'th ı d_tl · ı· 
duğ" ı · · . a ı a e ı mıf ı. 
.. u ~azı an ıcra vczneaı kasası ıle Kasa. kilidinin fi .. leri h t t · • 

6 ıncı ıcranın evrak kaaas t ·ı . . d .. ~ . arare eıın d . . . ı ve. emane ı e erımıı ol ugu ıçın anahtarla açıl .. 
E aıre~ının kasalar mahzeni açılmı§tır. ması kabil olamamıştı. Kasanın açıl .. 
ri~ zıya~.e a~ılmaaın8: e~emmiyet ve- maır ve içerideki sürgülerin kesiJme-

k
nk vfe uzerınde endışe ıle en çok te· si için saat 2,30 a. kadar çalıtı lmı• 

va u ı k · · d · " 0 unan aıa ıçın e 40 bın li- kaıanın açıJması yaklaştığı ııralarda 
raya yakın para bulunduğu rivayet artık sabır ve tahammüle imkan kal

~~mlım bir kere daha müşahede ve has· 
ıbal etmekle vicdani bir haz duyuyo.' 

~~z. Her .. ~ürk vatandaşın bu hizza iş
rak ettıgındc şüphemiz yoktur. 

Abme~ ŞÜKRÜ 

R 

mamıf, oksijen getirtilerek kasanın 
kapağı eritilmek sureti le ke• "lmiıtir. 
KapC: bu suretle açılınca göze ilk 
çarpan şey kasanın iç.inde pörsümüt iki 
kavun posası olmuıtur .. Kapak dütün 
ce veznedar Kem~! ~ey tehalükle koı 

(Devamı 5 ıncı sahifede) 

E i 

Cümburiyetin onuncu .,.-ıl hayra • 
mında bir Macar heyeti de Ankarayı 
ziyaret etmiş ve şenliklerde bulun • 
muıtu. Bu heyetten mebuı M. Pehar 
Guyula (Peıti Hirlap) ga:ı:etesine bir 
yazı ya:ı:mıttır. Mebus bu yazısında 
.,z<ümle diyor ki: 

{ Hl!r kim olursa olsun, eırar dolu 
A~y .ı topratrna ayak hasar bamtaz, 

(Devamı 2 inci sahifede) 

M. Titulesco 
İstifa etti 

--o--· 
Kral, M. Duca'nın cenaze
sinde hazır bulunamıyacak 

LONDRA, 2. A.A. - Daily Mail ıa· 
zeteıi, Bükre§'ten öğreniyor : M. Titu· 
lesco'nun Saint Ma· 
ritz'den Kral Karol'e 
bir telgraf çekerel 
Romanya'ya dönmeğİ 
reddettiğini ve harici 
ye nezaretinden İı· 
tifo ettiğini bildirdi 
ği haber veriliyor. 

M. Titulesco'nur 
bu karara sebep ola 
rak M. Duca'nın ba 
yatının muhafazası i 
çin kafi derece te~ 
bir alınmadığını bil
dirdiği söyleniyor. 

L'Echo de Paris, M. Titulesco 
Daily Telegraph'ın, . 
bu haberin kabine azaları ara11nda denn 
bir heyecan uyandrrdığına dair bir telı· 
rafını neırediyor. . ... .. 

Ayni zamanda haber verildıııne gore, 
Kral Karol enfluenza'dan muztarip ol• 
duğundan M. Duca için yapılacak milli 
cenaze meraıimine iıtirak edemiyecek• 

(Devamı 5 inci sahifede) 
--------•>-----~ 

Gazi Hz.nin 
Dilekleri 

ANKARA, 2 (A.A.) - Riyaseti· 
cümhur umumi katipliğinden: . J 

Reisicümhur Hazretleri yeıu YI 1 

kutlulamak voailesiy~, mebu• ve ••• 
li beyefendiler, belediye ve c._:. fır. 
katı reisleri, profesörler ve b ta·. 
rafından gönderilmiı olup h":~lann· 
da.ki derin sevci ve saygıyı aosteren 
tel yazdarından çok mütehauis ol • 
duklarının, yeni yılın da büyÜk mil· 
letimizin yükıelit ve iJerleyiı yolun • 
daki savaılarında muvaffaksıı:etı.e~ do 
lu geçmesini dilediklerinin ~ıldırılmo 
ıine Anadolu Ajansını tavııt buyur• 
muşlardır. 

F ev;z;i Pş. Hz. nin teşekkürleri 
ANKARA, 2 (A.A.) - Büyük Er 

kanr harbiye reisi Müıir Fevzi Paıa 
Hazretleri yeni aene münasebetiyle 
muhtelif makamat, müeıseıat ve 2e .. 
vatta.n aldıkları tebriklere ayn ayrı 
cevap yazmak imki.n:-ızlıiı kaıtııın· 
da. karıılıklı tefekkür ve tebrikierinin 
bildirilmesine Anadolu Ajansını tavajt 
buyurmuşl;;.rdır. 

Eski tartılarla satış yapmak isteyenler takip ediliyor 
Memleketimizde yeni ölçülerin tat

bikinin dün ~kinci günü idi. Fakat dün 
bu sabada esnafla ve müşteride, bazı 
iıtisnalarla, hemen hiç bir acemilik gö
rülmüyordu. 

Türkün her sahadaki bilgili ve ,uur
lu kavrayııı yeni ölçület;n tatbikinde 
de kendini göstermiş ve ticaret saha
sında bu yüzden biç bir karışıklık olma
mıştır. ilk günlerin yadıriamalarının da 

az zamanda bertaraf edileceği gôrülmek· 
tedir. 

Olçüler müfettişleri ve ticaret mü
dürlüğünden baımüfettişt;ğe verilen ko
miıe.rler ilk günün hazırlık devreıi geç
rikten sonra dün şehrin muhtelif semi· 
terinde ölçü ve tartı aletleri satan dük
kanlaıı kontrol etmişlerdir. 

Bu kontrolda damgalanmamıt ve &· 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Et neden pahalılaştı? 
Mezbaha resminin indirilmesi etin sü
·rümünü artırmakta amil olabilir mi? 

Kaçak et sarfiyatının çoğaldığı ve okkasının 
25-30 kuruşa satıldığı anlaşılıyor 

Nuri ııe Ahmet Beyler 

Son aünlerde et piyasasında. yÜk -
selit na:ı:an dikkati celbetmektedır. 
Dün piyasada karaman kilosu 50, dağ 
lıç 50 • 55, kıvırcık 65, ku:ı:u 85 ku • 

• • 

ruıtan aatılmııtır. Halbuki yeni ölçü -
Jerin tatbikından birkaç gün evvele 
kada.r karamanın okkaas 50, hatta 45 
kuruıa kadar satılıyordu. Celep esna
fına göre, geçen fırtınalar yüzünden 
latanbula a:ı: ha.yvan gelmiı olmau bu 
tereffüü tabii olarak tevlit etmiıtir. 
Dün bu hususta muhtelif alakadarlar 
la. cörüıtük. Bu meyanda muharririmi 
zin kendiıine müracaat ettiii kaaaplar 
şiriı:eti reisi Kara Mustafa zade Ah • 
met Bey demiıtir ki: 

"- Filhakika son fırtınalar yÜzün 
den ıehre mutattan a:ı: hayvan cet • 
miı ise de, son günlerde müvaredat. 
normal mikdarını bulmuıtur. Gerek 

1 
ıehirde, ıerek yolda ihtiyacı belcan 
mabelai karıılayca.k hayvan mevcut-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Belediye dairelerinde mu hta:lık işleri naaıl görülüyor 
- Yazısı iç sahifemizdedir -

o/ faizi ile sağlam bir geliri olan istikraza iştirak 

için isiical ediniz. Tafsilat ilan sahifesinde. 
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Midilli' nin Karadenizdeki akınları 
Tercüm., eden: Mehmet HALiT Ya zan: Bahriye birinci mülazımı '"Doniç,, 

t6 

Kırım sahillerine akın! 
Rus torpito tezgahları alevler içinde 

yanıyor, şehir tutuşuyor 
Mart ortasındaydık. iki torpito 

ile Karadenize açıldık. Bu sefer de 
gene miıhim 'loazifelerimiz vardı. 
Kırım sahillerıne bir akın yapacak, 
mümkün olduğu kadar düşmanı iz' 
aç edecek, torpitq tezgahlarını İm· 
ha eyliyecf'ktilc. 

Sabahleyin hava aydınlanmadan 
Feodosyaya vardık. Liman sakin- j 
di. Her ~yi görebilecek bir nokta· 

· ya kadar girdik. Fabrika bacaları, 
imalathaneler, torpito tezgahları 
iftihamızm ve gözümüzün önüne 
snilmi• gibi idi. Hiç bir mermiyi 
boıta göndermemek, en kısa zaman· 
da en fazla tahribatı yapmak , bir 
sanİ)e eve! de savutmak lazımdı. 

Şehre günetle beraber ilk mer· 
milerimizi gönderdik. Yer yer in
hidamlar, infilaklar, itlialler ba,ıa. • 
d'. . Kesif ~ir topçu -:te9İ devam e· / 
dıyor, tehır allak bullak uluyor, bü i 
yük depolar yıkılıyor, fabrikalar a· 
lev çıkarıyor, tezgahlar mahvolu
yordu. 

Midilli bu defa da batladığı iti 
muvafakıyetle bitirmif, Rusları kö
pürtmü,, Karadenizin hB.farı dalga
larına dönmÜ!tÜ. Bu fabrika şehri· 
ni alevler içinde bırakıp sm9mak 
kadar zevkli, tadına doyulmaz bir 
zevk daha düşünülemez. Rusların 
Karadenizde torpito imali bitmif, 
bitmemifıe bile çok mütkülleşmİf· 
t . 1 
ı. 

Bütün hızımızla cenuba doğru gİ 
diyorduk. Yegane enditemiz dü,. 
man filosunun eline geçmekti. Rus
ların yüreğine inen bu baskın mu·, 
hakkak Sivastopoldan düfman filo
sunu fırlatacak, yakamızı ele kap· 
hrmıt vaziyetine dütebilecektik. 

Midilli için fiar: Yakmak, yık. 
mak, batırmak; fakat, yakalanma
mak ve batmamaktı ! 
Öğle yaklatmıftı. Hava gittikçe 

1<eıafet peyda ediyordu. Hepimiz 

lııilıi endi'e ve merak içindeydik: 
- Rus filosu gözüktü mü? .• 

Abluka. edildik mi?. 
Yakayı nasıl sıyırabileceğiz? 
Yakayı sıyırabilecek miyiz? •• 

Dudaklarımız biribirimize bu 
sorguları sorduğu anda idi ki, an· 
sızın sancak isekele tarafında üç 
devasa su sütunu yükseldi! Yaka
lanmıştık, endaht mesafesi içindey
dik, mermiler yakınımızda denize 
diifüyor ve su sütunlarını fı~ırtı· 
yordu! Vaziyet aç"ıktı: Dütman 
koyu, kesif yağmur bulutlan arka
sındaydı, bize gözükmüyordu. Biz 
ise aydınlık içindeydik. Daha evvel 
görülmüf, alete tuhılmuttuk. Bir a
ralık sıyrılan bulutlar arasından bi
ze doğru bütün hızlarile koşup ge
len iki kruvazörü gördük. Topçu 
at~i sıklatıyordu. Biz de bütün hı
znnızla ileriye atılıyor.duk. Ve e
mindik: 

- Rus topçusu Midilli'ye İsabet 
yapamaz! 

Nitekim de öyle oldu. Biraz son
ra hem endaht mesafesinden kur· 
tulduk, hem de hi ç bir İsa.bet al· 
madık. Bütün Rus mermileri Kara· 
denizin sovuk dalgaları arasında so 
vuyup kayboldular. Hele, alqama 
doğru çifte "Kağul,, !ara bütün bü
tün izimizi kaybettirmiştik. 

Bunu, her teYden evvel süratimi
ze ve Midilli'nin çaliikliğine borç· 
luyduk. Rusları da daima kudur, 
tan hep o idi! .. 

ihtimal ki, Ruslar gece lstanbula 
döneceğimiz tahmin ediyorlardı. 
Fakat, biz öyle yapmadık. 

- İstikamet Romanya sahilleri!. 
Dedik, dümeni kırdık. Rusya ile 

Romanya arasındaki bahri müna
kalatı durdurmak, bir iki vapur ha. 
tırmak, batka nelere rastgelirsek 
hepsini silip süpürmek niyetindey. 
dik ve bunu yapmıya gidiyorduk!. 

(Devamı var.) 

Atilla günü 
. (Başı 1 inci sahifede) deşidir. Macar büyük bır· mı·ııe•t· B. 

mucızeler diyarına geldiğini aanıyor. ".''iletin büyüklüğü coğrafya ..;.e~~h:~ 
Geçen asnn (haata ad~mı) nı, genç ·~~ d•ı"J, yüreğinin ataleti, metki.re• 
''e ç.alı4kan olarak yenıden yaratan, atn!n j t.iksekliği ile ölçülür. 
memlekete büsbütün yeni bir hayat 5 .. ·· R • Saff 
vcı-en ve her türlü yoklukt b _ ~.zu gene eııt . et Bey alarak, 
di d · · b. .ı 1 lı: an uguıı. tl'rcwnede devam etti. 

AP. ın ır eY et uran Gazi.Un b\l · 
l>arıkaıuu, ~arp, havıalaama aığdıra• .- K ~deı Macar milletinin sanıı • 
mıy.?r. ~"""? dalına eaa&lı ve uzai• ~ lebr~lerinden dolayı tekra.r tetek 
ı:.oı:ur aıyaaelı, Şarkın mucizeli ,..Jr.e • kür edenm. Söylediiiniz ırihi. cümhu 
rın~n .. h~aabına 11ğıruıyan eararlı kuy. riyetin onuncu yıldönüm.i\ münaaebe. 
v~tı onunde ifli.s etmiıtir. Gazi fanı tile çok mefgulüm, fakat l:enım Ma· 
bu mahluk cibi değil, mi.nevi bir kuv cu· nulleti için d•ima vaktim olduğu· 
\'et gibi sevilir ve ona hünnet edilir na ,_e olacağına emin o.abilirain'.z. 
Gazi keümesi bir rütbe deiildir B~ Macar milletinin istikbalde mubak • 
!:elime ilahi bir ilham gibi bütün ~ğız kak daba :ı:iyade yükseleceğin.> Lana 
!ardan huıu ile çıkmaktadır." ati ki.m.ilem vardır. 

l\lebus muharrir bundan sonra An· Ben tekrar sö:ı: alarak. Atillarun 
karada yapılan geçit reımini canlan • bin befyijzüncü yıldönümünü hahrla-
dırarak, makaleaine §Öyle devam eJi taralı: programla ve bu işle yalruz mil 
yor: ı · d etm eiil, bükUınetin de uğraştığıw 
. (~zi .. b~yra~ın ikinci. günü beye- aöylediın. Mustaf4 Kemal, gözleri 
!ımızı Buyuk Mıllet Meclıai binaamda parlayark ıunlan aöyledi: 
ki büyük ıalond"' resmen kabul etti. - Büyük ceddimiz Atillanın yıl • 
Y Rmnda Millet Mecfüi Reiıi Ka:ı:un dönümünü beraber kutlulamak husu• 
Başvekil ismet Patalarla Millet Mec.' sundaki teklifin.izi kabul eder ve bu· 
lııi ikiı:ci reiıi Haaan ve mebuı Re • 
tit Saffet Beyler vardı. Samimi eli yurduğunuz gibi bu münasebetle top 

k d !anacak kültür kongresinin ırk birliği 
". ma an sonra fransızca aöyledi•iın 

1 d e hakkındaki yijksek fikir hareketleri• 
ıoz er en çok mütehaaau olduğunu 
mavi &'ÖZierinin çelik kelepçe gibi b..'. ne memnuniyetle ittirak ederim. lrlu 
kıtfar~ .~a~te~eıainden Öfrencllın. mızın bütün dünya mefkureıine reb-
H~r tozumu dıkkatle dinliyordu. ber olduiunu İfaret etmeıini bilhaua 
1: urk - Macar kardBJlifi.nden bahset- kon&'TI'den beklerim. Kendiaine naza 
tıkten sonra aözüme devamla dedim ran pek küçük olan Napolyon, lıken• 
ki: deri Kebir ve Sezarın yaıunda büyük 

- Bir milletin Yarlıiı, tehlike za • AtiUi.nm mevkiinin kongre tarafın • 
.,,a.,lannda kendi İçinden bu teh.ıke· dan tesbit edilmesi haklı:mdalı:i fikri· 
eri bertaraf edebilecek bü .. lı: b. nize tamamiyle iftirak ederim. 

. • '--b"lm . yu ır 
ıenının çı .... ı eaile kaimdir. Her Gazi R"tit Saffet Beyin gene SÖ· 
hAngi bir millet bu İmtihanda mu • zünü keserek dedi ki: 
•_affak olamaııaa, .. mah•olmuı demek- - Ben naııl söyledimae öyle ter • 
t~r. ~ız. kardeı Turk. ın.illetinin bu çe cüme ediniz. Bunlann her üçü de A • • 
tın ııatibanda tam bır mu•aff-L-.. t ·ı 
.ıd., ettiiini ve ilubetini zatı d:ı'et- tı li.nın yanmda ancak maiyet olabi. 

lirler. Bu huouıta Maarif Vekili ile 
leri aibi bir jeni•ye tevdi etmekle ne 
kadar büyük bir isabette bulundufu· göriiferelı:, tekliflerimi ve tarih tesbi. 
au rönnekle bahtiyanz. yeni Türk·,. ti hakkındaki cevaplanmı bildirece • 

iim. Allaha 1ımarladık. 
re bu büyük milli eserin onuncu yıl • 
~önümü münaaebetile, bugünkü kü • 
;uk Macariıtanın kalpten relen aami 
mi lrbriklerini kabul buyurmanızı za 
h devletlerinden rica ederim, 

l'.;azi, franırzcayı mükemmel ko • 
ıuşluğu .. halde, Reıit Saffet Beye dö
~erek lurkçe cevap verdi. Reıit Sal· 
et Bey her kelimeyi tartarak anlııtı
ror: 

- . ~eiı~c~mhur Hazretleri Macar , 
tamnrtıyehnın bu suretle izbanndao 
lola.yı fevkalade mütehasaia olduğu • 

beyan buyuruyorlar. 

Mıutafa Kemal, Reıit Saffet Beyin 
Ô7.inü derhal keserek, bizim de an _ 
anıamız için franaızca olarak dedi • 
~r ki~ 

- Ben ne dedirnıe aynen tet<.Üme 
t. Ben kardef Macar milleti derdim 
unkü 11.facarlar Türklerin !>o.kiki k~ı· 

Tekrar ellerimizi aıktıktan sonra 
Arılan gibi &"İlli. Gazi gittikten sonra 
odada birden bire ekıiklik hissettik. 
Gazi ile ceç.irdiğiıniz 30 dakika kalp. 
]erimizde unutulmaz bir habra ola • 
rak, daima nak§edilmiı kalacak. 

Apandisitten vefat 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Sabık 
Ankara z.abıtai belediye tefi Adil Bey 
apanclisill~n ölmüıtür. 

Yeni valiler 

MERSiN, 2 (A.A.) - içe! vilaye
tine tayin edilen Çankırı valiai Hazım 
Bey Mı:raine e:elerek. iıe batlamıttır. 
Balıkeaıre tayın edrlen eski valimiz 
Sali111 Bey yann yeni vazifeıine hare 
ket edecektir. 
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HARiCi HABERLER 
Fransa 
Muhtırayı verdi 

M. Poncet alman kabinesine 

şifahi tebligatta da bulundu 

BERLIN, 2. A.A. -Volff ajansın· 
dan : Başvekil M. Hitler ile hariciye 
nazırı Von Neurath, yeni aene leh· 
rikleri münaaebetile dün BerJjn'de 
bulunmaları dolayisiJe Fransız elçisı 

M. François Poncet'yi kabul etmit· 
lerdr • 

M. François Poncet, silahları azalt 
ma iti hakkmda bazı tebligatta bu•un 
muş, bu ~ifahi tebliğatmm başlıca 
noktalarını havi bir de muhtira ver· 
mi~tir. 

LONDRA, 2. A.A. -lngiliz sela 
hiytetar mahafilinde beyan olunduğ-u· 
na greö, İngiltere bükümeti, M. Pon
se tarafın<!an Başvekil Hitlere verilen 
muhtıranın mücmel bir hü.li.a.asma 
destres olmuıtur. 

Franıız teklifinin teferruatı hak
kında henüz bir fikir beyan edi'"ne• 
mekle beraber, bu vesikanm ifa« c et 
tiği itilaf arzuıu pek ziyade takdir o 
lunmaınaktadır. 

Amerikan 
Kangresi açılıyor 
Roosevell'in para siyase

tine hücum edilecek mi? 

VASHINGTON, 2 .A.A. - Yarın 
kongre büyiik merasimle açılacaktır. 
Adet hili.fına olarak reiıicümhur t..,.. 
kip etmek niyetinde olduğu ai)'r.aetin 
ana hattmı bildiren nutkunu getip biz· 
zat okuyacak değildir, bir b >yanat 
cönderecektir. 

Son cünlere kadar bu içtimaın çok 
frr!.ınalı ve M. Roosevelt ıçin aertola· 
<ağı zannediliyordu. Fakat göıunüıe 
bakılına, hava değiımiftir. Ve reisi· 
cümhur, kongrede mühim bir ek.eri· 
yet bulacaktır. 

Çifçiler ekilen erazinin tahdidi mü 
ııl\seb.,tile mühim miktarda tahsisa ! 
nlmışlardır. ltçiler, muazzam nafia İf 
ler: s.ayeainde ..-aziy~tlerinin iyi!t!şli· 
ğİ görmütlerdir. Birçok ıfsizlere it 
lıulunmuttur. 

'i egane nazik nokta, para s!yaseti · 
dır. 

. Emden krüvazörünun 

çanı 

SYDNEY, 2 (A.A.) - Volff Ajan 
undan: Meıhur Alman kruvazörü 
Emden'e ait olup Avustu'1'lya harp 
müzesinden ikinci defa o1ıl.rak çalı • 
nan ve Almanyaya götiiruliliiğü ioddıa 
edilen çan Melbourne civarında bir 
park içinde bulunmuştur. 

Viyanada Hitler haçı 
. ViYANA, 2 (AA.) - Dün ak,am 
Viyananın kli.aik tiyatrosu olan Burg 
Theatr'deki demir perde açılır açıl • 
maz büyijk bir Hitler baçı tafıyan bay 
rak meydana çıkmıştır. Halk hayret
ler içinde kalmıştır. Bayrak derhal 
kaldınlnuı, hiç bir hadiıe olmamı1 • 
hr. 

--·--
Mançuri imparatoru 

ŞANGHAY, 2 (A.A.) - Tokyo. 
dan gelen bir habere göre yen; Man • 
çuri devleti reiai Puyi'in yakında Man 
çuri imperatoru olarak tetevvüç me• 
rasimi resmi yapılacakbr. Bu mera.al .. 
min önümüzdeki 11 martta yapılma· 
11 muht~eldir. 

Lübnan Cumhur reisi 

BEYRUT, 2 (A.A.) - Lübnan 
Cümhuriyeti Reisi M. Debbaı'ın isti • 
faaı üzerine, Habip P&J& Saad'ın Rei
sicümhur intihap olunduğu resmen j. 
lan edilmittir. 

Zelzele 

BIARRITZ, 2. A.A. - Dün ıabah 
saat S ten evve 1 hoııuk fiirültülerden son 
ra zelzeleler olmuıtur. insanca ve mal 
ca hiçbir zarar obnamqtır. --o-

M. Maksimos Paristen 

dönüyor 
PARIS, 2. A.A. - Yunaaiıtan hari· 

ciye nbırt , M. Malu.imoa, Romanya 
&'İtmek fuıere, yarın akııam saat ıekiıı 
buçukta Paristen hareket edecektir. 

Lounaçarskinin cenazesi 

Moskovaya getirildi 

MOSKOVA, 2. A.A. - Tas Ajansı 
bildiriyor : Franıada ölen Lounaçaraki
nin cesedi dün Moskovaya gelmittir. ffij .. 
kiimet erkanı, ölünün akrabası ve doıtla 
rı istaıyonda hazır bulunmuılardır. Bir 
askeri müfreze cesedi ıelamlamış ve teh· 
re matem bayrakları aaılmııtır. Tabut 
vagondan Litvinof, Kreıtinski, Semaç• 
ko ve ıair zevat tarafından kaldmlarak 
salona konulmuı ve orada amele ıindi· 
kaJarı, memur, artist, muharrir ve edip 
kalabalık kütleler Lounavarslcinin tabu. 
tu önünden geçerek ölüyü ıelimlanut· 
!ardır. Cenaze merasim, bugün yapılacak 
tır .. 

ı .... 

Kutup yolunda 

VA.ŞIN~TON, 2 (A.A.) - B)'Td 
radyo ıle gonderdiii bir haberde, fır· 
tına \re teıadüf ettifi bir buz tabaka· 
11 yÜzünden tevakkufa mecbur kaldı· 
iını ve aonra da cenuba doğru yoluna 
devalJl ettiiini bildirmitlir. 

Sir John Simon 
Romaya gitti Ankarada Kıztaşı sütunu 
İtalyan Başvekili ile 

neler görüşülecek? 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Maliye vekıileti Üe iş Bankası ara -

CAPRI, 2. A.A. -Sir John Sirnon, 
Romaya muvaıalİlt tarihini tacil et
miştir. Saat 12 de orada olacaktır. 

sındaki ar•ada bulunan Ogüst sütununu (Kıztaşı) Maarif vekaleti tamir 
ettirmeğe karar vermİftİr. Tamiratın ikmaline kadar sütunun etrafın· 
dan kimsenin geçmemesi için tertibat alınmıştır. Sütunun oradan da • 
ha münasip bir meydana nakli de mutasavverdir. 

ROMA, 2. A.A. - Stefani ajansı: 
Stefani ajanoı, Sir John Simon'un gay 
rireami ziyare~ine rağmen. Roma'da 
İngiliz hariciye nazırının M. Mousso
lini ile yapacağı görü,melerde, mu· 
hakkak surette silahlanma, muahede· 
lerin tetkiki ve milletler cepıiyetinin 
ten.siki ıneaelelerini mevzuu bahst:de-

Yııgoslavya ile imzalanan muahede 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Yugoslavya ile imzalanan dostluk 

ademi tecavüz hakem ve uzlaşma muaheduinin ve Yugoslavya ile ak
teclilen mütekabil mütalebatın tesviyesine müteallik itilôlın taııdikı halı 
kında hükümet Millet Meclisine iki kanun liiyihası tevdi etmiftir· 

ccğini haber veriyor. 
1 tal yan hükfunetinin karşılıklı va· 

ziyet:eri tc.bit gayesile bir tavzih e
serj olarak noktai nazarını bil<İ.irmek 
ihtımali vardır. 

Haklarındaki heyeti mahsusa 
kararları re/edilenlerin isimleri 

lngi!tere ile ltalya , Cenevre kon· 
feransının baılangıcmdan ıimdıye ka 
dar, A vrupada siyasi ve iktisadi ha· 
yatın tekrar başlamaaı için lazım olan 
teıriki meaaiyi temln ve asgari bir an
la§ll>a yaparak ihtilaflı noldaı na· 
zarları yaklaıtırmağa matuf faaliyet• 
!er sarfetmiılerdir. 

A vrupada yılbaşı 
Nasıl geçti? 

-o-

Hitler, fırkasına hitaben 

beyanname neşretti 
BERLIN, 2 (A.A.) - Volf ajanaı 

bildiriyor: Yeni ıene münasebetile hü· 
kümeli erkanının reisicümhur tarafm. 
dan kabulü esnaatnda Baıvekil M. Hit· 
!er bir nutuk ıöyliyerek Almanyada ya· 
pılmış olan esaslı değiıik~lderden bah· 
setıiüı Ye bu değiıikliklerin Almanyada 
vahdetin Ye Alman milletinin azim ve 
iradenin t"!ekkülüne medar olmut oldu, 
ğ-unu beyan eylemitllir. Mumalileyh de

AN KARA, 2 (Telefonla) - Devlet şurası Mülkiye dairesince hak 
larındaki heyeti mahsusa kararları re/edilen 20 zatın isimlerini bildiıi. 
yorum. Eski polis komiseri Abdullah, tayyare zabitlerinden Adnan Şe· 
rel Kasaba ahalisinden Dertli oğlu Ahmet, Denizlinin Buldan kazcuı es 
ki belediye reisi Ahmet Hamdi, lzmir avukatlarından Ahmet Naim, 
mülga mahkemei temyiz azasından Artin Mustekyan, eski inzibat zabit 
lerinden Cemalettin, Kasabada Süruri Eleneli zade Cemal Süruri, ec. 
zacı Feyzettin, polis ser komiserlerinden Galip, mütekait piyade bin. 
başı•• Mehmet Emin, Dahiliye muhaaebe kalemi vilayet kumı uki mü 
meyyizi Mehmet Fuat, Mürelte eski sıhhiye memuru Mehmet Ragıp, 
polis komiserlerinden Mehmet Salih, seyyar posta memurlannclan Meh 
met Şükrü, Kasabalı Hacı Vela zade Mehmet Tevfik, Gazi Antepten 
ihtiyat zabit namzedi Mustafa Hanefi, Eskişehir avukatlarından Os. 
man Nuri, esbak Tahran sefiri kebiri Sadrettin, lstanbulda mütekait 
binbafı T aliit bey ve efendiler. Dün de bilclfrcliğim gibi mülkiye daire
ai geriye kalan 75 zata ait olan heyeti mahsusa kararlarını tasdik etmif. 
tir. Bundan maada bir dosya sahibinin hususi miaclıncla ôli karar he
yetine müracaat etmemis olması h uebile arzuhal reddolunmustur. . ' 

Romen sefarethanesinde Ayin 
ANKARA, 2 ( A.A.) - Başvekil M. Duca'nın istirahati ruhu için 

bugün fehrimizdeki Romanya sefarethanesinde bir ayini ruhani icra e
dilmirtir. Bu iiyinde, Hariciye vekili Tevfik Rüştü Beyle, bütün harici
ye erkanı ve ecnebi sefirler hazır bulunmuşlardır. 

mittir ki: 
Reiıicümhurun itimadına istinat e.. 

den hükümet, Alman milletinin !erefini, 
hukuk uılıasmdaldl miiaava!lını masun 
bulundurmakla beraber nihai gayesi, 
hakiki ve samimi sulhun tesisi olan ve 
daima öyle olacak olan bir siyaset taki-

Talihli mi 
Talihsiz mi? 

bine muvaffak olmuıtur. M '}" B 25 b' 
Reisicümhur, Batvekile ve hükumet Uaı ım ey ın 

erkanına teşekkür e:<mek ıuretile cevap lirayı alamadı 
vermİJ ve cevabını ıu ıuretle bitı:rmit-
tir: Yılbaıı Tayyare piyankosunun en 

Yeni senenin ıeref dairesinde, hukuk büvük ikramiv~•i olan 500 bin liranın 
müsavatı dairesinde hakiki ıulh yolun- Çatalca'nın Belg • 
dalci terakkimize şahi~ olmasını temen- rad köyÜ muallimi 
ni ederim. Fuat Beye isabet 

Başvekü Hitler'in beyannamesi ettiği Öğrenilmit • 
tir. Fuat Bey, dün 

BERLIN, 2 (A.A.) - Volf ajansı parasııu ._!mak üze 
bildiriyor: re lstanbula gelmiı 

Batyekil M. Hicler, yılbafı münase- se de bayi bu pa· 
betile milliye~fi ıosyaliıt fırkasına hita· 

rayı vermemittir. 
ben bir beyanname neşretmİ!tir. Buna sebep te bi • 

M. HiJ:er, bu beyannamesinde bil-
hassa demiıtir ki: Jette Belgrat kö • 

"Hayatımda vazife edindiğim büyük yünden 19 köylü • 
ve mül-Jdn bir it, altı ay içinde yerine Jr..cwaı;.ı.m J·u..i, B. nün iıtiraki olma• 
getirildi: Sosyaliıtlik yok oldu, komÜ· ııdır. Fuat B. dün 
nistlik yere vurulup ezildi. aktam Belgrat köyijne dönmüıtür. Ma 

Sosyalis lik ç1lgınlığına kurban olan amafib Fuat Beydeki ı-n.ıt en büyük 
milyonlarca Alınan iıçisi Alman mille- ikramiyenin yirmide biridir. Bu da 
ti camiaıına yeniden girerek millet İ· yimı.i beı bin lira tutmaktadır. Bu 
çin bir istinaJ;ıi.h halini aldı. Bir çok mikdar da ayrıca 19 kiti arasında tak 
baıka tehlikeler de uzaklaıtınldı. Al· sim edilecektir. Söylendiğine göre bi· 
manyada artık fırkalara müstenit bir dev !ette hisaeıi olan köylüler buradaki 
le: şek:i kalmadı. bayie ve müddeiumumiliğe telgraf çe 

Hepimiz, biliyoruz ki, yeni milliyetçi kerelı: paranın Fuat Beye verilmeaini 
aosiyalist düfüncelerini resmi ve umumi i&tenıiflerdir. 

hayata tamamile maletmiı olmamız için I !!!!""""""""'"""""'"""""""""""'..,""""""""""""""""" 
~:~i;:;e~:::d:.~ecek uzun bir terbiye- Çinde asilerle muharebe 

Macaristan' da LONDRA, 2. A.A. - Nankinl' hükil 
BUDAPEŞTE, 2. A.A. _ Macar A- meti Fukien mıntakaHnda aıilere kartı 

jan11 bildiriyor yeni sene münasebetile harekat yapıldıiından, bu mıntakada o-
ıefirler heyetini Te heyet naınma l!emen turan ecnebilerin daha emin bir nunt&• 
niyatta bulunan Papa vekili monıiyör kaya citmelerinin eyi olacağuı1 lngilte-
Angelo Rottaya cevap veren naibi hü· re hükUmetine bildirmiıtir. • 
kUmet §Öyle demittir : ŞANGHAI, 2. A.A. - Çin matbuatı• 

Macar bükUmet her tarafta hüküm ıür nın haber verdiğine göre. Fukian hudu
mekte olan bubranı.n yalnız iktisadi n duna yakın, Çekiyan eyaleti dahilinde 
siyasi mahiyette olmayip belki daha zi T &İfun ve Kinyuan tehirleri asilerin .,. 
yade çok derin bir ahliki man&ll oldu· line dütmüttiir. 
iunu temamile müdriktir. lhya eıeri 
ancak mütekabil itimat ile ve milletleria 
teıriki meaaiia ile vücuda getirilecek 
sulh havaıı , asudelik havası içinde ya• 
pıl.,bilir, 

Fransada 
P ARiS, 2. A.A. - Havaa ajanım• 

dan : Dün Franaanın hariçteki aefaret
lerinde yeni sene münasebetiyle yapı
lan kabul reıimlerinde Franaa mümesail 
leri F ransanın harici ıiyaıetinin ruhunu 
izah etmiılerdir. 

Kalif orniyada f ey ezanlar 

LOS ANGELES, 2. A. A. - Kali
forniada aulann taımasından dolayi ö 
!enlerin aayısı 50 kişi, 19 kayıptır. 110 
kiti yaralıdır. 5000 kişi yeniz, yurt
suz kalmıtlardır. 

Los Angeleı'de zararlar pek bÜ· 
yijktür, Bir heyelan, hayvanat bahçe 
sini kısmen harap ıetmittir. Blrçok 
hayvanlar kaçm11lard1r. 

LOS ANGELES, 2. A.A. - Mer· 
kezi Kaüfornyada yagan yaimurlar 
yüzünden vukua gelen ve 1877 ıene• 
ıinden beri misli görülmemit olan fe· 
yezanlar, bir milyon dolar tahmin e• 
dilen hasarlara sebebiyet vermiıtir. 
Şimdiye kadar 41 ceset bulunmuıtur. 
Binlerce kiti yeraiz yurtsuz kalmıt ve 
yijzlerce adam yaralanmııtır. 20 ka
dar köprü yıkılmııtır. Glendule ıehri 
içilecek ıudan ve Montroae mınt:ı.kaaı 
ziyadan mahru mkalınııtır. Loa An· 
l'elesde hafta tatili eanuında suların 
seviyesi bazı sokaklarda dört kademe 
çıkmııtır. Hayvanat bahçesinin bir 
kısmı harap olmuıtur. Bir çok bay• 
vanlann kaçıfmalan <>trafa dehıct 
nlınıştır. 

O'Duffy'nin muhakemesi 

DUBLIN, 2 (A.A.) - Ceneral 
O'duffy'nin askeri mahkeme huzuru· 
na çıkacaiı cünün arifeainde divaıu 
ali bu davanın askeri mahkemenin 
salahiyeti dahilinde olmadığı iddiaıı· 
ıun doğruluğunu tanmıııtır. 

Londrada sis 

LONDRA, 2 (A.A.) - Şiıııdiye ka 
dar görülenlerin en keıifi olarak dün 
Londraya yayılan ıia, ln&'ilterenin ce
nubuna da yayılmıt ve münakalat ga 
yet bozuk bir tekilde yapılabi!miıtir. 
Birçok arabalann :yol üzerinde terke· 
dilmeıi icap etmiıtir. 

Bir belediye binasını 
yaktılar 

MA~RlT, 2 (A.A.) - Dahiliy~ 
nezaretınden bildirildiğine göre Mina 
ya belediye daireli yanmııtır. Yan • 
gının kasten ika edilmiş olma11 muh· 
temeldir. Maniya'da heyecan hüküm. 
ferma olduiundan, oraya sivil muha· 
iız kıtaatı ıevkolunmuıtur. 

Esrarengiz tayyare 

STOKHOLM, 2. A.A. - Gazeteler, 
lsvecin ıimal havalisinde ve Norveç hu 
dudu üzerinde uçuılar yapan esraren· 
giz bir tayyarenin hareki.tını mevzuu-
bahsetmektedirler. 

Bu tayyarenin casuıluk mu, kaçakçı· 
lık mı ettiıl;i merak olunuyor. 

1 Ölçü tatbikatında 
Karışıklık olmadı 

(Başı 1 inci sahifede) 
yarlanmamıı ölçüler olup olınadığı f'et. 
kik edilmiıtir. Bazı fırsat kollayanlann 
li~r takım eanafa daıngaıız vo ayarsız 
ölçü sattıkları söylenmişse de bu tevsik 
edilememiıtir. 

. lhtiktira karşı 
Tı_carei' müdürlüğü dönen taYİalar· 

dan pıyasada bir takım esnafın halkı ii· 
fal edecek tekilde hareket ettikleri ve 
evvele-; bir malın okkasmı kaça satıyor
larsa ;lımdi kilosunu da ayni fiyata aatl
ttkları neticesine vannııtır. 

Ticaret müdürlüğü bu gibiler • 
kında ticareU müdürlüğünün ihtikarclan 
IOoruma kanununun kendisine verdiji 
salahiyete istinaden talı!;bat yapılmak 
üzere müddeiumumiliğe müracaata ka· 
rar vermiş~ıjr, 

Belediyenin kontrolu 
Ticaret müdürlüğü kendi kadrosu 

müsait olmadığından bu huıuıta bele
diyeden yardım iıtemiıtir. Belediye me· 
murları tehrin her tarafında bu huıua
ta t~ta batlıunqlardır. Belediye 
bu tekilde hareket edenleri eördüfii ıaı.. 
dirde ticaret müdürlüğüne bildirecek. 
tir. 

ôlçü kıtlığı 
• Son günlerin fazla talep kart111nda 

pıyasada yeni ölçüler ve tartı aletleri 
üzerinde hasıl olan kıtlık clolayısile ihti· 
yaçlarını ırideremiyenlerd- bir kıamı 
daha dün yeni ölçüleri tedarik etıniıler· 
dir. 

lhtiyaan nihayet bu hafta nihaye
tinde kapafılacaiı muhakkak 11"Örülmek
tedir. Dün piyasaya 1500 parça yeni 
gram çıkarılmıştır. 

Bcq müleltİflikte 
Dün ölçüler Batmüfettiıliii binler

ce ölçü ve tartı aletini ayarlamak ye 

&'ene binlerce kiıiye izahat vermeğe 
mecbur lı:almıftır. Dün aababın pek er
ken saatinden itibaren aktanı reç vaki· 
te kadar Baımüfettiılik dairesi dolup, 
dolup bofalmııtır. 

Hala mı okka 
Şehrin bazı kenar semtlerinde bü· lu· 

sım esnafın hali eski okkalarla tarta• 
rak aatıı Y•ptıklan ve arıınla mal aat· 
tdı:ları haber verilmiıtir. Pek te ümit 
edıh_nı;melde beraber, dün bu itiıı deriıal 
tetkıkıne girişilmiıtir • 

Esnaftan fikiiyeti olanlar 
Belediye dün alakadarlara bir tamİrll 

&'Öndererek fiyatları ıröıterOft etiketi.,. 
rin üzerine (kilo) diye de ipret edil· 
meıini bildirınittir. 

Belediye, mayiat ölçüleri için ele hal· 
lun anlayabileceği bir Jekilıle muk;y_ 
ll cetveller hazırlatmaktadır. Bunlar a• 
alakadar müeueselere dağıtılacaktır. 

Evvelce kilo için bastırılan cetvelle
rin bazı bakkal dükkanlarında cörüle
cek yerle_r': talik edilmediği anlaıılmır 
tır. Bu gıbıler hakkında takibat yapıla· 
caktır. 

Maamafih esnaftan ıikiyetçi olan 
her h~ngi bir kirnıenin, derhal en yakın 
beledıye zabıtasma müracaat ve ıikiiyet 
etmeıi için alakadarlara tebliga yapıl· 
mıttır. 

Okkanın kiloya inmesi üzerine bitta• 
bi fiyatlarda mahıus bir fark nrdır. 
Bazı esnaf henüz fiyatlan indirmemiı· 
!erdir. 

Fakat bu tekilde Y"Pılan ihtikinn 
çok kısa süreceii belediye erkanı tar•· 
fından temin edilmektedir. Çünlui orta· 
ya rekabet l"irecek ve rekabet clolayt0İ· 
le fiyatlar mümkün olduğu kadar ine
cektir. 

. .. ... -
Matbua.tın istihbaratına na7.aran, güm

rük muhafızları, tayyarenin nevi ve ma 
hiyetillİ meydana çıkarmak içia askeri 

makamatla müıterekcn çalıımaktadırlar· 
" Stokholm'ı Tidningen " razeteıinin td 
diasına bakılrrıa bu tek aatıblı bir Al
man tayyareıidir • 



lfELE~ 
Yaşasın kavunlar ... 

Kavun diyip geçmiyelam. Sırasına 
göre 40000 ı.ra değeri var ... 

Tabii gazetelerde görmüısünüzdür. 
Adliye yangınından çıkanlan icra 
veznesinin bJ.yük kaaaıı nihayet açıl
dı ... Diğer açrlan bir kasadaki kağıt· 
·~~n ateıin_ te_ıiri~e kömür olduğunu 
gorenler, buyuk k:ısadaki 40000 lira
n~n ~a i.kı~~~inden ümidi kesmiıtiler .• 
Lakin .•• bur:"k kasa açıldığı zaman 
pa~alarm bıraz gevremit olmasına 
r~gmen y~nmamıt olduğu görülmüt • 
tur. Bu buner, &anın.ayın ki; kaaa.nın 
ate§C dayanmaaındandır. Hayır! O 
akşam veznedar Bey bÜfÜI< kaı.aya 
ilci adet Maniaa kavunu ko:vmuı ve 
yangında kavunlar sıcaktan tebahhür 
ede ede kaaa içindeki paralarm yan
masına mi.ni o:mutlar.. l~te size iki 
~avun ki; 40000 liralık hizmet etmiı 
tır. Eğer icra kasasındaki bu 40000 
lirayı bir itfaiye müfrezeoi, bir adam 
ne b:J~yiuı canlı biriıi kurtarsaydı: 
kendıaıne JÜphesiz - hiç olmazsa -
1000 Lra ikramiye verilirdi ya!.. Hal 
buki bu kavunlar, burutmuı, kuru -
muı ve ıularınr bu uğurda ıarfede .. 
'e!" nefi.ıerini feda etmitlerdir. içi -
rnızde kimbilir, böyle ne fedakar ka
"';'nlar vardır da haberimiz yoktur. 
Şimdi nerede hir kavun ııönem, ihti
mal h:r yangın kahramanı olabilir di 
ye hürmetle selamlıyorum. 

Ş:mdi ırıerakla beklediğim bir şey 
var: 

Acaba kavunları lcaıaya koyan ve.ı; 
nedar beyi, kasaya yabancı mal ve et 
)'a koydu diye müahaze edecekler 
mi?. 

Kendisi böyle bir suale timdiden 
cevabı ha:zırlamı., diyorrnuı ki: 

- Ben her akıam kaaaya ya b:r 
bardak au, ya kavun yahut portakal 
gibi serinlik verici teyler koyarım ki; 
yangın halinde kağıt paralar kurtul -
aun '·· Bu tedbirimin ne kadar yerin
de olduğu görüldü. Şimdi mükafat 
bekliyorum .. 

Hakaız li6 değil .. 
Şimdi ikinci beklediğim ıudur: 
Bütün devaire itfaiye müdürlüğün

den §Öyle bir tamim ..• 
Ahiren muhterik olan l.tanbul 

tdliye ~araymın ankazı içinden çı • 
arılan ıcra veznesinin büyük ka&a .. 

:ında bulunan iki adet kavunun aıcak 
"" tebahhür etmeai ıebebile kasadaki 
evrakı nakdiyenin yanmadığı ve bu 
•uretle 4"""h 1. 1 k b" .. .. al d • vvuv ıra ı ır zarann onu 
d::. ıı:k .. ıı~.rülmiittür. Binaenaleylı ba 
ceaa:.etçuk ~üyük bütün kaaalara 
vun k ınle gore bir veya birkaç ka-

onu tnaııınn 1 • tih "tf . 
yecilik ~-•-ıa d uau ıt azı ı aı -

_,. aın an hk - ··ı 
nıel<te olduğundan mu,,~ &on. -

d"l • · •na gore hareket e ı mesı nca olunur efend· ,, 
B t • • ım 

u amım uzerine veznelere b · d 
<!•avun ~ütef~rrikaaı) diye bir ~lı ~ 
aıaat verılmeaı muhtemeldir. 

Yataaın kavunlar! 
• FELEK 

P'•ll•'• 

iş bulan adam 
• Zabıta ötekine beriki • IMalaca 
!llnı ~Y!iYerok dolandın~k ~ O" 
mer Ilmınde birini yakalam19tır -
b" .~er Cilıelide Şemsettin iaminde 
l ~•ının 355 kuruıunu clolandınnı 
htiyar bir kadının da 650 ı...._ §balr. 

mıı.tır. --- wıunu • 

Memnu tabanca • 
ai..r-:::.. ~l:-~= yapılan 
Fatma hanımı k .. k.. p._..,. 
Dik L--'--~ n ."f .unde oturan s..ıa. 

. _,,_., bel.çıleri...ıe,, N~• ef . 
nm üzerinde bi taban - endi
ıadere edilmiıfu.. ca buluımıuf, mü-

Etibba odasında 
Etıbba Od "d 

tor N"ıyaz· 1 aaı 1 are heyetli reisi dok-
1 •ınet be • · · lanınrı, idar; baz YID nyasetinde lop. 

tür. 1 meaelder görütülmüı-
Oda salonund ·· 

nulduğu ,._ 
1 

a musahabelerde bulu
T·· k T -uan arda kullanılmak .. ur rp ene.. • uzere 
l:etı.:ye edil uıne!ıı tarafından odaya 
mikro.k en P.•oıekıiyon cihazı ile bir 
re ta~ tet~k edi.lmit ve heyeti ida
kürnaıne ll:.ı..: encümenine bir teıek-

1 ~ Q •; ;: verilnü§ir. 
llt Bankaan.,ı 2 K A •n alınan cetnlidir) 
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ŞEHiR HABERLERi Herşeyin fiatı inerken 

Memlekette bütün e;ya ve hava· 
yiç fiatlerinde müthiş bir sukut ~e 
tenezzül var. Dün 60 la 70 kuru~a 
aldığımız eti, bugün 35 - 40; yal~ı:\ 
vakte kadar 16 - 17 kuruş arasında 
aldığımız ekmeği bugün 6 - 7; dün 
okkasını 60 - 70 kuruş arasında mü 
bayaa ettiğimiz zeytinyağım bugün 
40 _ 45 kurut araaında tedarik ede
biliyoruz. Bu tenezzül, havayici za
ruriyede olduğu kadar esya v_e m_en 
sucat fiatlerinde de müteba. ız b.r 
surette göze çarpmaktadır. 

Benzin fiatları 
--o--

Mahk•m•l•rd• 

Bir hoca 
Adliyeye verildi 

--o--

vııayetı• 

Beyoğlu 
Kaymakamı 

--0--

Esaslı tetkikat yapılmak 
Üzre bir komisyon ayrıldı 

Ticaret odası idare heyeti aon iç
timauı:da, ıehrimizin benzin fiyatları
nın zaman, zaman hiç bir sebep yok
ken yükselmesi Üzerine her taraftan 
iıitilen tiki.yelleri tetkik etmİ§tir. lda 
re heyeti bu meaeleyi büyük bir ehem 
miyetle telakki etmiı ve artık bu me
ıe1enin kökünden halli için işin esaslı 
bir surette tetkikine karar vermiştir. 
Oda idare heyeti bunun tetkikini Ti
caret borıaıı komiseri Akif, oda umu 
mi ki.tibi Vehbi ve idare heyetinden 
Suat Beylerden mürekkep bir komis
yona havale etmiıtir. Diğer taraftan 
aldığımız mahimata nazaran iktisat 
Vekaleti bu huıuıta odadan izahat is 
temittir. 

Rapora nazaran hoca cami Sedat B. in değiştirileceği 
doğru değildir de nasıl vaaz veriyormuş? 

Kurunun yanında yaş ta 
yanıyor 

Son zamanlarda pİyaaada yerli 
mamulatm değerini düşürecek nevi -
den bir takım mallar satılmaktadır. 
Mesela çok bozuk kaıar peynirleri 
ile temiz bir halde olnıayan pastırmalar 
b~ meyan~.adır. Bu nevi mallardan, 
bılhaua T urkiye malı olarak şöhret 
bulanları, gerek dahilde, gerek hariç
t~ f':~ıklarile iyilerinin de kıymeti -
nı duturmektedir. Ticaret odaaı bu -
nu .nazan dikkate •larak bu hususta 
~ki~a~ yapılma0t İçin te§ebbüsata gi
nşmıttir. 

• Armut ihracatımız 
Memleketimizde yetiıen armutla

rın hariçte epeyce müşterileri vardır. 
Bilhassa Mııır her aene Edremit, Ay. 
valık havaliainden vapurlar dolusu 
armut almakta idi. Bu aene armut ih
racatı çok yapılamadığından bunla -
nn dahilde .atılması zarureti hi.111 ol
muıtur. Bunun için armut fiyatları 
çok ucuzdur. 

Bayram için tenzilAtlı satış 
Bayramın yaklaıması dolayısile Ti 

caret odasına bir çok ticarethaneler 
müracaat ederek bayrama yakın ten
zili.tlı aab, yapmak için müı.aade ia
temiılerdir. Bu tenzili.tir ıatıı yap -
mak için bazı ıerait lazım olduiun -
dan oda bu müeaaeıede ticarethane -
)erin vaziyetini tetkik etmektedir. 

Yumurta fıatları 
Son ıünlerde yumurta fiyatları ıe 

ne epeyce düıüktür. Mevsimin tavuk
lann yumurtlaması için pek müıait 
olmama,.ına rağmen fiyatlar bir tür
lü yükselmemektedir. Bunun sebeple
rinden baılıcaıı ihracat itlerinin pek 
te iyi gitmemesi olduğu gibi eıya fi -
yatlarındaki umumi tenezzül de bun
da esaslı bir &mildir. 

Ampu~ ucuzladı 
Son zamanlarda ampul fiyatların

da esaslı bir tenezzül vardır. Bunun 
ıebebi Cümhuriyet bayrammdan aon
ra ampul satııında görülen azlıkbr. 
Cümhuriyet bayramında herkesin a -
deta bir iki sene kifayet edecek ka • 
dar ampul almıı olması piyasadaki 
am~ull~r~ kimsenin rağbet etmemesi 
netıceamı venniıtir. Maamafib fiyat
ların düıürülmeainin aab§ için iyi bir 
veaüe olacağı söylenmektedir. 

Bulgaristanla ticaretimiz 
Türkiye ile Bulgaristan arasında 

aktedilen ticaret mukavelesi takas e
sasına müstenittir. Mukavele muci .. 
hin!'e Türkiyeden Bulgaristana, Bul -
garistandan Türkiyeye aenevi 40 • 50 
milyon levalık eşya ithal ve ihraç e .. 
dilecek ve ithalat ve ihracat mikda« 
birıbirne nıüaavi olacaktır. Her iki •hü 
kUmet gümrük tarifeleri Ü;ı.erinde yüz 
de 30 - 40 niabetinde mütekahilen 
tenzilat yapmağı kabul etmiılerdir. 
Türkiyeden Buigariatana İthal edilen 
efya §onlardır: Taze ve tuzluk balık 
envaı, havyar, bal.mumu, yün, zeytin 
ve zeytinyağı, palamut hülasaaı, ku _ 
ru üzüm, incir, kabuklu ve kabukauz 
fındık, portakal. 

Bulgaristandan Türkiyeye ithal e
dilecek etya da mangal kömürü küp 
şekeri, kater peyniri, domuz gibi eı ... 
yadır. 

Romen bankonotları 
BÜKREŞ, 2. A.A. - Rador ııjanaın

dan : Milli Romanya bankası teblig e
diyor : 

Bin ley kıymetindeki mavi banknotla
rmuzın 31 Kanunuevvel 1933 tarihine ka 
dar tespit edilmiı olan deyiııtirilmesi 
muamelesi 31 Kanunusani 1934 tarihine 
kadar temdit edilmiııtir. 

Mübadele muamelesine, yeni ihraç e
dilen aynj kıymette banknotlarla Roman· 
Y~ Milli bankasının Bükre§deki merke
zınde devam edilecektir. 

Vapurcular şirketi y~~i 
vapurlar alacak 

Vapurcular ııirketinden bir heyet 
bugünl_erde Ankaraya gidecektir. Anka
rada bılhaua yeni vapur almak iılerile 
meuuı olacak olan bu heyetle beraber 
tirketin yeni müdürü Sadık zade Mus
tafa Bey de Ankaraya gidecektir. 

lstanbul Emniyet müdürlüğli müd
deiumumiliğe Nevıehirli Hacı Abdul
lah Hayri Efendi isminde bir hoca 
tevdi etmiftir .. Emniyet müdürlüğü -
nun bu hoca efendiyi müdde:umumi
liğe aevketmesinin sebebi bir komiser 
efendinin hoca efendi hakkında Em
niyet müdürlüğüne vermİJ olduğu bir 
rapordur. Komiser Efendi bu rapor -

da hoca efendinin Beyazıt camiinde 
vaız verdiği esnada: 

- Ey müslümanlar Adliye bina11-
nın niçin yandığım bilir misiniz? Ora 
da ki caıni kapanını~ ve ( Bismillahır
rahmanirrahim) levhaaı da indirile -
rek yerine resim konmuıtur. Kanuni 
Sultan Süleyman zamanına kadar kur 
andan dolılyı mü.ıümanlar bütün dün 

ya üzerine bal<im olnıuılardı. Bilaha
ra kur'an Üzerine riayet azaldığı için 
müıninlerin kuvvetleri azalmışbr." 

Dediğini ya:tmı§hr. Fakat komiser 
efendi, bu raporunu teyit için cürmün 
vuku bulduğu camide bir zabıt vara
ka11 tutmayı, vf!yahut raporuna bir 
kaç ıahit ismi yazmayı hatırına getir 
memiıtir. 

B'r tek komiserin bu raporuna iı
tinaden müddeiumumiliğe sevkedilen 
hoca müddeiumumilik t!-rafmdan da 
Sultanahmet ikinci sulh mahkemeai -
ne ıevkolunmuıtur. Sulh mahkemeai 
hocamıı vaiz olması hasebile devlet 
memuru olduğunu nazan dikkate al
mıı hakkında tevkif karan vermemi§, 
evvelemirde kaza idare meclisinin lÜ 
zumu muhakeme kararı vennesi icap 
~ttiği mütaleaaile evrakını da müdde 
ıum~~l!ğe iade etmiıtir. Müddeiu -
mumdıgın de hoca efendinni memur 
olup olmadığını da müftülükten aor
muıtur. Müftülük makamı dün hoca 
efendinin memur olduğu cevabını 
vermiı, bunun üzerine hoca efendinin 
evrakı hakkında ,bir karar verilmek 
üzere müddeiumumilik tarafından vi
layete gönderilmiıtir. 

Yeni postahane Adliyeye 
verilii mi? 

Yeni postahanenin üst ve orta kat 
lanrun adliyeye tahaia edildiğine da• 
ir dün şebriıni:ze tebligat yapıldığı 
hakkında geç vakit bir f&yİa çıkmıı
br. Fat.._• b,1 ,,. .... iava rağm.en müddei 
umumiliğe hiç 'f.ir tebligat yapılmadı 
ğı anlatılmıtbr. 

Spor 

Resmi müsabakalar 
lıtanbul mmtakası futbol heyeti riya

ıetinden : 
5 Kanunusani 934 cuma ıünü yapıla

cak resmi müaabakalar berveçhi atidir: 

1~ Takaim stadında : Saha konıscri 
Necmi Bey. Saat 11 de Galatasaray -
Beykoz B. takımları hakemi Emin B. 
Saat 12,45 de Topkapı - Anadolu birinci 
takmıları hakemi izzet Muhittin B. Saat 
14,30 Galatasaray - Beykoz birinci takım 
ları hakemi Cafer Bey. 

Yan hakemleri : Halit lbrahim, Ah
met Adem Beyler. 

2.- F enerbağçe Stadmda : Saha kom
seri Salahattin Bey: Saat 11 de Vefa
Beıikt&t B. talmnlan hakemi Mehmet 
Reıat B. Saat 12,45 de Beylerbeyi - Ka

"""P8! Birinci hakemi Rüttü B. Saat 
14,30 da Vefa • Betiktaı birinci talmn
lan hakemi Adil Giray B. Yan hakem
leri : Halit Galip, Ekrem (Hilal) Bey
ler. 

3.- Betiktaş Şeref Stadında : Saha 
komaeri Nuri Bey : Saat 10 da Anado
lu - Topkapı B. taknnlan hakemi Halit 
lbrahim B. Saat 11,15 te Galataaaray
fıtanbul Spor Genç taknnları hakemi. A
dem lbrahim Bey. Saat 12,30 da Kaann
paıa - Eyüp Genç takımlan hakemi : Ad
nan Bey. Saat 13,45 te Anadolu - Top
kapı Genç taknnlan hakemi : Adnan B. 

Lik maçları 
Voleybol heyetinden : 
5-1-1934 cuma günü Galatasaray lo

kalinde yapılacak lik maçları : 
Topkapı-Feneryılmaz aaat 16 da ha

kem Ekrem Bey, F enerbahçe-Hi!al aaat 
16,30 da hakem Adnan B. Galatasaray -
latanbulspor saat 17 de hakem Necmi B. 
V ak~den bet dakika geç kalan takım• 
lar hukmen mağlup olurlar. 

Boks dünya şampiyonluğu 
NEVYORK. 2. A.A. - Karnera'nm 

ltalyan manager'i Saresi, Tommy Lough
ran ile dünya fampiyonluiu için maçı 
kabul etmiıtir. Maç 22-2 de Miami'de 
yapılacaktır. 

Fransız - Alman Rugby maçı 
PARIS, 2.A.A. - Fransa-Alaınanya 

rugby maçında Fransa 3 e kartı 12 ile 
galip gelmiıtir. 

Almanlar, bu neticeyi hak etmiyecek 
kadar iyi oynamıılardır. Müdafileri 
Heine nazarı dikkati çekmiştir. --·--

Nahiye kongreleri 
Cü~uriyet Halk Fırkası nahiye kon

greleıu baılamııtır. Nahiye kongreleri 
bu ay •onuna kadar devam edecek.t:r. 

Bayram erteai kaza kongreleri yapı
lacaktır. Sebrimizd., 46 nahiye vardır. 

Üç dörli gündenberi ~e~~ğlır __ kay· 
makamı Sedat beyin değı§tııı:Iecegı ve
ya vekalet emrine almaca~ı hakkında 
bir şayia deveran etme:ktedır. . 

Bu pyialar meyanm~a. Sedat Beyıı~. 
bidayet~e ainema!ara on ikiye kadar mu· 
saade etmiı olduğu da vardır. 

Şehrimüz resmi membalarmdan ya~
tığımız tahkikata göre Sedat Bey vazı
feai başınıladır ve böyle bir tleblii de va 
ki olmamııtır. Ayni zamanda Se~~ _B. 
aaat on bir buçuk kararını kendılıgın
den vermemiş, vekiletin ilk tebl:ği ke~
d.isine tamiın olundukt1an sonra o tebli
ğin icabına göre hareket ettiği kayde-
dilmektedir. . 

Sedat Bey hakkında çıkan ıayıaya 
ekaletı nezdinde tahlı:".ki için Ankara mu 

~alıörimizden de sormuştuk. Muhabiri
miz telefonla gece JU haberi verdi: 

"Sedat Beyin tebdili veya veki.1et 
emrine alınacağı hakkındaki şayialar 
esassızdır. BC;yle lLr şey düşünülmemiı
tir.,, 

Fazlı Hey yarın g:diyor 
Şehrimizde bulunmake!a olan birinci 

umumi müfettiı:ik bafmüşaviri Fazlı B. 
yann Ankaraya ~areket ':decektir. Fazlı 
Bey dün veda :zııyaretlen yap~~br. 

Gazellecilerin de çok ıevd;gı olan 
Fazlı Bey matbaaları da ziyaret etmit
tir • 

Kahveler için 11 kavdı yok 
J • de Çalguız kahve ve birahane enn 

geceleri saat on birde l&apablma~ı ~ak
kında vilİıye'J~ bir teb'.iğ gehnemıştir .. 

Eaaaen buralann kapanına saatler» 
nin tesbitin.i kanun belediyeler~ brr~k· 
mıştır. Ve bu yerlerin mevkilerıne gore 
de esasen saatleri tesbiO edilmiş bulun
maktadır. 

Yııngına karşı tertib~t .. 
Vılayet ve defterdarlık, emnıyet mu

dürlüğü dairelerinde yangına karşı eıas
h ı.ledbirler almmı•tır. 

Geceleri devri;eler de gezdirilerek 
kontrollar yapılmaktadır. 

Avukatlar· birliği 

lstanbuldan kongreye işti
rak edecekler bugün gidiyor 

lzmir avukatlanrun leşebbüaü üze
rine teşkili tasavvur edilen Türk avu
ka.tar l!irliği hakkında toplanacak kon
greye latanbuldan iftirak edecek avu
katlar intihap eclilmi§Ur. Bunlar baro 
reiai Halil Hilmi, Hatim Rel~ ve Ha
saa Ferit Beylerdir. 

Türk Avukatlar Birliği bütün avu
katları bir teıkili.t altında lı>playacak 
bir cemiyettir. Baroların §&lısiyeti ma
neviyderi itibarile böyle bir birliğe iş
lliral< etmeleri mevzuu bahiı değildir. 
Avukatlardan arzu edenler ıahsen bu 
cemiyete girebileceklerdir. lstanbul ba
rosunun, lzmirde toplanacak kongı-eye 
bir heyet göndermesinden maksadı, meı
lektqlar arasında ~eaanüdü temin ede
cek olan böyle bir cemiyetin makaad<
nı, gayeaini ve bazırlanmıt olan nizam
name projesini latanbul avukatları na
mına tetkik etmek içindir. Heyeti bugün 
Haydarpaıa tarikile lzmire hareket e -
decektir. 

Kaymakamlar içtimaı 
Muhtarlıklar kalktıktan sonra balkın 

itleri daha kolay görülmeğe baflanıruı
br. 

Kaza tahrirae katipleri müracaat e
den ashabı mesalihe her türlü kolaylığı 
göatcrmektedirler. 

Evvelce yapılan kaymakamlar içti
mamda görüşülen meselelerden bafka 
bazı meselelere tesadüf edilmitL6r. 

Tereddüt edilen bazı noktalar hak
kmda bir hareket tarzı tesbiU edilmek 
üzere perıembe giİnü kaymakamlar tek· 
rar toplanacaklardır. 

Anlaşamamazlık yok 
Doktorlar arasında bir barıtına o~· 

dili d Bu huausCa 
duğundan bahse yor u. B 
Etıbba Odası reisi Niyazi ismet ey 
eliyor ki: 

- Doktorlar araaında muhalefet ol
madığı yapdan E bbba Odası kongre
sinde pek iyj anla§ılmışbr. 

Eğer aramızda anl'*8Mamazhk ol
ıa idi her dokllor kongrede fikrini açık
ça ıöyliyebilirdi. Eğer .muhalefet ol: 
ta kongreye ittirak etmıyen dok~or 
varaa, demek ki, bunlar pek az kimse-
lerdir. • . 

Diğer tarafL'an yaptıgımız tahkikata 
gÖre doktorlann mesleki vazifelerine uy
mayan hareketlerinden dolayı Etıbba 
Muhadenet Cemiyeti heyel.I idare kara
rile hayıiyet divamna verilmiı bazı ze· 
vat bulunmaktadır. 

Mekteplerin tatili 
Senebap tatilinin ilk mekteplerde üç 

gün olduğunu yazmıştık. Bazı ulk mek
tepler bu haberi yanl•ı anlıyarak tale
beye cuma~eıi sabahına kadar izin ver
mişlerdir. 

Maarif idaresi yanlıılığa meydan 
kalmamak üzere bütün mekteplere ta
til hakkında yeni bir tamim vanmıstır. 

M••rlfla 

Yeni teşkilat 
Muallimler birliklerini 

ıslah ediyorlar 
Muallimler Birliğinde yeniden bazı 

teşkilat yapılması takarrür etmiştir. . 
Birliğin bü:!ün azaıınm kayıtları sı

liner~k yeniden kayıtlan yapılacaktır. 
Bu suretle birlikte çalıtmak iatiyen ha· 
kiki aza ı:c"ktan tesbit olunalak, ona gö
re bir faaliyeC prograDll çizilecektir. 

Amerikaya tahsile gidsn talebe 
Amerikada tahsil edecek liae mezun

ları bugün ]imanımızdan vapur)a hare
ket edeceklerdir. 

Amerikalı terbiye mutahas
sısının tetkikatı 

• Maarif Cemiyeti tarafından Anka
rada tesis edilm:ı olan mckteb:O bir 
seneden beri müdürlüğünü deruhte et 
mİ§ olan Amerikalı terbil'.e mü~ha~· 
""' Mis Berrey Parke! ahir 'ı Ma~rı.f 
Vekaleti hizmetine ginn:§ ve şehn~ız 
deki mek~epleri tetkike memur ed_'.:
mittir. Miı Berry Parke! birkaç .&~ 
evvel Ankaradan ıehrimize ıelm•,tır. 
Senebap tatillerinden aonra lstanbul 
Maarif ınüdürlüğü ta.rafından yapı : 
lacak program dahilinde me~teplerı .. 
gezmeie b14layacaktır. Amenkalı mu 
tebaıaıı tetkikat.na ilk mekteplerden 
ba~lıyacak ve bili.hara vakit kaldığı 
takdirde or!a mektepleri de gezecek
tir. 

Tetkikatın mevzuu mekteplerde ta 
kip edilen terbiye si!!temi, ders pro.-

ramlan muallimler ve tedria usulle • 
rinde yapılma.o lazım gelen tadilat 
ve ıalahattır. Mia Berry Barkel telkİ· 
katı neticesinde raporunu Maarif ve
kaletine verecektir. Mütehaaaıs Anka 
rada bulunduğu bir ıene zarfında ilk 
ve köy mekteplerini gezmiı ve müıa
hedelerine dair bir rapor vermiıtir. 
Mia Berry bir aene zarfında az, çok 
türkçe de öireruniıtir. 

••l•dly•d• 

Şehir stadı 

Para bitti, yeni para da yok 
Bdediyenin Y enibahçede yapacağı 

tehir stadyomu için bir müddettenberi 
istimlakat. yapılmaktadır. 

Fakat timdiye kadar iatimlak edilen 
aaha, ıtad için kafi gelmemektedir. 

Daha 70 bin liralık iıtimlikat yapıl
ması lazımdır. HalbUki belediye büt). 
çesinde bu hu.u• İçin ayn.lan tahsisat 
bitmiıtir. Onümüzdeki sene de atadyom 
için para aynlması mümkün ırörül.,,__ 
mektedir. 

Gazi köprusu ne zaman 
yapılacak? 

Gal!i köprüsünün münakasası bu a
yın on betinde ilin edilecektir. 

Münakasa için lazım gelen hazırlık
lar ikmal edtlmişlir. Köprünün 3,5 mil
yon liraya çıkacağı tahmin edilmek_te
dir. Vesaiti nakliye bilet ücret\erıne 
zammolunan köprü reıminden ıimdiye 
kadar bir buçuk milyon lira birikmittir. 
Köprünün inıasına önümüuleki yaz or
tasında baılanabileceği ümı't edilmekL\?
dir. 

Cerrahpaşada da yeni tesisat 
yapılamıyor 

Cerrahpaşa hastanesine ilaveten ye
ni bir pavyon ve asri mutfak tesisatı 
yapılacaktı. Bu aene belediye büLÇea.inin 
darlcğ'ı dolayısile bu inıaat yapılanuya
caktır. 

Zehirlenme 
Hadisesi 

Bu umumi fiat tenezzülü kartı
sında ayak direyen yalnız telırim.z· 
de boğaça, lostra, su fiatle~i ve 
memlekette inhisar maddelerı ve 
bu arada tütün ve cigara fiatleridir. 
Bu maddelerden evvelkileri, bele
diyenin ihmal ve terahisi yüzünder. 
ve ikinci le> i dünyadn ve bu arada 
memleketimizdeki umumi fiat te
nezzülüne karfı kulaklarını kapa
yan inhisar idarelerinin klasik ve 
resmi kafa ile iti mülahaza etmele
rinden ileri gelmektedir. Tütün ve 
cigara sarfiyatının azalmakta oldu
ğu göze çöp gibi değil, kazık gibi 
batan bir hadise olduğu halde bu
nu ameli bir kafa ile tetkik etmi
yerek bu maddelerin fiatlerinin in
dirilmesi itinde tereddüt göstermek 
işte bu zihniyetin icabıdır. .. 

Tütün ve cigara satı,ları du•-
müttür. Jnhiaar idareai, bugünkü 
zihniyetinde devam ederse, gele
cek sene bu aatıf daha fazla düte
cektir-

Y a bu deveyi gütmeli, ya bu di
yardan gitmeli, vecizesi hali. beki.
retini muhafaza etmektedir. İnhi
sar idaresi, yularını eline aldığı de
veyi önündeki yolda muvaffakıyet
le sürüp götürmek için etrafında o
lup biten itleri, ya bir tüccar kafa
ıı ve görü'ü ile tetkik ve mülahaza 
etmeli; yahut, o devenin bir gün bn 
yolda tip ve takati kalmıyarak tır· 
naklarını toprağa geçinneğe kalk
mak istediğine hayret etmemelidir. 

Evet, tütün ve cigara sarfiyatı a

zalıyor. Bu, bugünün el ile tutulan 

bir hakikatidin. Tütün ve cigara 

aarfiyatı daha da azalacaktır. Bu 

nokta da yarının el ile tutulacak ka 

dar mütebariz bir vakıasıdır. Bu 

bi.diıe önünde hayrete düterek ci
gara ad dini ve tütün miktarını ek
siltmek suretile fiati indirmenin, 

avcıdan korunmak için eagaıını 

kara gömen kekliğin hareketinden 

farkı yoktuıı. Bu çıkmaz önünde 
inhisar idarelerine terettüp eden 
vazife, ya hi.diaatın cereyanlarına 
ve İcaplarına ayak uydurmak, ya
hut ta daha •iır zararları timdider 
kabul etınektir. 

Sola'-idin ENiS 

Sıhhiyede 

Ç~cuk neden öldü? 
----<>-

Gerek hastane, gerek mÜ· 

fettişler tahkikat yapıyor 
Şi~ çocuk hastaneainde bir ~ 

çi doktoru tarafmdan bakılmayan bir 
çocuğun vefat etı;ği yazılmıttı. .. 

Bu hususl'a tahkikat yaptık. Mecıdi-
ye köyünde Büyükdere caddesinde Sa
atçi bayırmda oturan ~rabacı Süleyman 
efendinin iki yatındaki kızı haatalanmış 
ve geçen aalı g-ünü validesi tarafından 
Şitli çocuk haataneaine geı.:rilerek ku
lak ve boğaz hastalıkları mü~.Jıasıuı 
Ziva Sali\ı bey tarl\fından muayene edil. 
mit ve çocukta Sbidilöz hastalığı görül
muı, ve yatır.lacak kadar bir hastalık 

-o-- olmadığı anlatılmıştır. 

Hastaneden çıkanlar şirketi Bu haıllılrk bir nevi boiaz ağnaıdır. 
Ölümü intaç etmesi ender ıörülen bir 

dava için avukat tuttular hastalıktır. 
nd h · J Erteai günü, yani geçen çarşamba 

Tophanede havagazı an ze ır e- akfamı kadın tekrar haataneye müracaat 
nerek haatahan-:ye yahni- luuıade- ederek çocuğunun hastalığından bahaet• 
!erden cephanecı çı - mişl.lr. O sırada nöbetçi doktoru bulu-
raiı Adanalı Kürt nan zat ta çocuğu muayene . ederek bir 
Mehmet'ten baıka §ey görmemiıtir. 
vefat eden yoktur. Bu sefer çocuğu doktor Papazyan 
Diğer 13 kiti hasta· efendiye göstermiıler, ve Papazyan e-
haneden iyileterek fendi de çocukta bir !•Y ol-dığmı oöy-
çıkmıılardır. Kaza - lemit, fakall ihtiyaten J.:r ıırmga yapıl-
zedelerden fotoğraf maıı için tekrar haıtaneye göndermi.ş-
çı LUtfi, Cephaneci tir. Hastanede muayene yapılmı~ ve 
Hilmi ve ölen Kürt korkulacak bir şey olmadığı ıöylenmiı-
Mehmedin akraba - tir. 
)arından atÇı Süley- Bu hadise hakkında gerek haotane 
man Ef. !erle diğ~. - bathekimi RifaC Bey ve gerekse vekalet 
kazazedeler ıirketi batmüfettişıi Fuat ve müfettit Burlıa-
dava etmek zarar ve z'ynn i.stel'11r.k nel~n Beyler tahkikata vaziyet etmiş-
için avukat C:!arak sabık müsta~tik Hik- !erdir. 
met Beyi tayin etmiılerdir. Hı"?'et B. Aldığımız malumata göre, başhekim 
bu iti kabul etmitlir. Şirkete hır pro- Rifat Bey tarafından ölen çocuğun va-
testo çekilecek ve bili.hara da mahke !idesi Nazife hanım ve pederi arabacı 
meye müracaat edilecektir. . Gazde_n Süleyman efendinin ifadeleri teabit edil-

hirlenerek ölen cephanecı _çıragı mck Üzere dün sabah bir memur gön-
:ebmedin bir resınini derced~~~~z deri~miş ve ifadeleri alınmı§t?.r, 
Kürt M®met Adananın Kadıko~ a· Kızın pederi Süleyman efendi ve a-
halisindendir. 21 yaşındadır. Bekar • nası Nazife bannn kimin tarafından ga-
dır. Köyde arazi işlerile met~.! olan zetelere ,ika.yet edildi!rjnden haberi ol-
va]de ve pederi vardır .. Dava ıç~n bun madtğ1 ve esasen çocuklarınm hasta ol-
lardan vekalet beklenılmektedır. duğunu söylemi~tir. Bu hususta Llıhki-

!ll!!!!!!•ii!i!!!!!e!;;;;5;5iii! ,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,• kat henüz bi tmi ~ değildir. 

1
1 ı= KlitUk helıarl•r Zekô.t ve F ıtrenizi 

Tayyare Cemiyetine 
Veriniz 

*Yahya Kemal Bey - Eıki Mad
rit sefiri Yahya K<"mal Bey "Ankaı·adan 

I ı;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;311 şehri mi ze gelmiı tir. 
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,11r:u1..&& 
( Sinemanın kontrolü 1 Hi~t~1a=lik 1 --Mi .. &P'; •; .!----------------------- Kavunun ehemmiyeti ... 

Sinema sanayiinin son zamanlar· 
da dev adımlarile inkişafı ve ilerle
mesi neticesi, cemiyetler içinde bü
yük değişiklikler yapmıya muvaf
fak olmuştur. Sinema tesirini, dün
yanın her tarafında olduğu gibi, 
bizde de günden güne ı:örmek ve 
hatta ölçmek kabildir. Hiç şüphe 
yoktur ki gençlik ve hatta ~as":ti 
yaştakiler adap ve muaşerete ~u~ 
bir çok şeyleri sinema perdelen u· 
zerinde öğreniyorlar. Ve bu genç· 
!erin bir çoğu da öğrendiklerini ha
yatta tatbik etmeğe çalışıyorlar. Bu 
noktaların bazıları mektep talebe
lerinden suallerimize aldığımız ce
vapların hülasasında bulunur. Me
sela Greta Garbo'nun tuvaletini, 
yürüyüşünü, bakışını, giyinişini, 
fUsunu ve busunu taklit etmeğe yel
tenen kızlar; Adolf Menju, Doug
las Fairbanks, Ramon Novarro ve 
sairenin bıyığını, saçlarını, tavı: !a
rını. giyinmelerini benimseyen ve 
taklit eden gençler, ne kadar çok· 
tur!!!. 

Sinema perdeleri üzerinde gör
dükleri sun'i hayatı yaşamak isti. 
yen. ne kadar gençlerimiz vardır: 
Demek ki sinema kuvvetli bir pro· 
pagandadı.. Demek ki sinemanın 
her gün dolup boşalmasında çok 
kuvvetli bir psikoloji vardır! 

şey, filmleri sıkı bir kontroldan ge
çirmektir. Gençliği koruy~cak, o
nu bin bir müspet ve menfı propa
gandanın tesirinden kurtaracak ça
ıeler aramak lazımdır. 

Sinemanın beynelmilelcilik cere· 
yanı iyi olmakla beraber karakter 
ve milli terbiye noktainazarından 
fenadır. Çünkü bu hal, zamanla, 
çok fena haller ve vaziyetler doğu· 
rabilir. 

Bazı milletler ve hükUn:ıetlerde 
olduğu gibi Türkiyede de Türk gen 
ci için Amerikan, lngiliz, Alman, 
Fransız ve Rus kültüıünden ve ha
yatından evvel Türk kültürü ve ha
yatı en ileri gelmeli ve en yüksek 
bir yer tutmalıdır. Fakat bu işken
diliğinden olmaz ve olamaz. Bu işi 
yapacak kuvvet devlettir, halkın 
kendisidir • Halk kendi milli men
faatini gözetmek mecburiyetinde
dir, onu büyük bir kıskançlıkla ve 
her türlü fedakarlıkla muhafaza ve 
müdafaa etmelidir. 

Temiz, sağlam ve düşünceli bir 
cemiyetin kuruluşu muayyen milli 
terbiye akidelerini yaratmak, onla
rı çocuklara ve halka aşılamak ve 
böylece büyük milli kültürü harici 
tesirlerden kQrumakla kabildir. 

Halkı her günkü sinema tesirle
rinden kurtarmak cemiyetin en bü
yük gayelerinden biri olmalıdır. 
Cemiyet ve devlet haricin sinema 
tesirlerine karşı koyacak kuvvetli 
ve sinemanın son tekniğine göre 
hazırlanmış milli filmler yaratma· 
lıdır- Bu suretle bugünkü milli a· 
kidelerimizi halka aşılamak yolla
rından, belki de en kuvvetli ve en 
müessir yollarından birini elde et

Adliyenin yangın yerindeki kasa
lardan biri daha açıldı ve içinden bin 
!erce lira sapa sağlam olarak ele geç· 
ti. Bu bknlerce liranın ortasında da yal 
nız kabuktan ibaret kalını§ bir çift 
kavun ..• 

Ate§, kasanın etrafını cehennem gi 
bi sarınca anlatılan bu fedakar ka -
vunlar, damla damla erimeğe başla· 
ınışlar, ve ifraz ettikleri su ile kasa
nın içini nemli tutmak sayesinde, pa

raları yanmaktan k!'rtarmıtlar .. Kavunun 
insan oğluna yapabileceği hizmetler

den en büyüğü, şüphe yok ki bu ol • 
du. 

Bir çift kavunun, birkaç bin ka • 
ğıt lira ve birkaç bin liralık mücevhe 
re niabetle maddi kıymeti nedir? Hiç .. 
Fakat kavun, bu hiçliğine bakmadan 
oldukça mühim bir serveti .sahipleri .. 
ne iade etmek vesilesini 'terdiği iç :n 
hepimizin hürmetine, takdlrine layik 
oldu. 

Yangın sahasındaki kasaların bi -
rinde parası meydana çıkan bahtiyar· 
lar arasında bulunsaydım, Sultanah· 
metle Ayasofya camiinin orta yerine 
haliakir kavunun, mermerden bir hey 
kelini dikerdim. 

Bundan aonra; kimse kavunu e • 
hemmiyehiz bir yemi§ telakki ede · 
mez. 

Çünkü hiç birimizin kurtarmağa 

muvaffak ölamadığını bir çift kavun 
kurtardı! .. 

M. SALAHATTIN 

......... 11!11!!!!!11!11111!1 ..... 
DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük eczahaneıi 

kartıaında Sahne sokağında 3 numa· 
ralı apartmıanda 1 numarL 

Dünyanın her tarafından, Ame· 
rikadan, lnglltereden, Fransadan, 
Rusyadan ve Almanyadan gelen ve 
her türlü propaganda için hazırla
nan filmlerin gençliğe ve halka gös 
terilmesi düsündürücüdür. Milli 
filmler çoğaİıncıya kada~, hariçten 
gelecek filmlerin memleketimizde 
sıl" bir kontrol altına alınması be
hemehal lazımdır. Filmleri kontrol 
edecek heyetin arasında en mühim 
mevki terbiye, içtimaiyat ve psiko· 
lojiden anlar birisine verilmelidir. 
Gösterilen film üzerinde söylene
cek son söz terbiyecinin olmalıdır. 
Çünkü filmlerin talebe ve halk üz~ 
ıinde yaptıkları müspet ve menfı 
tesirleri en iyi anlıyabilecek terbi· 
yevi ruhiyat ile me,gul olanla,rdır · 

miş oluruz. 
Hilmi MALiK .............. 9.00 ... 31 ---

Terbiyevi filmlerin yapıldığı bir 
yerde ve zamanda terbiyecinin bu 
faaliyetin haricinde bırakılması 
doğru değildir. 

Sinemanın kitle terbiyesinde çok 
mühim rolü vardır. Mektepte ders· 
l~rin daha iyi, daha kolay ve daha 
çabuk anl~ılmasına çok büyük yar 
dımı olacaktır. Talebe dersini öğ
renmek için bir saat sar"9erken, 
bu sefer ayni dersi yarım saat için
de öğrenebilecektir. Derslerin ve 
konferansla ın filmlerle takriri ve 
söylenmesi hususları nazarıitibara 
alındıkça, film pedagojisi diye ye
ni bir ilim meydana çıkacaktır ve 
bu sayede pedagoji ve konferans
çılık prensipleri zenginleşecek ve 
kuvvetlenecektir. Terbiyevi film
ler çoğalacak ve ucuzlanacaktır. 

Mektebin talim ve terbiyesini ve 
konferansların söylenif ve verilif 
tarzlar mı kuvvetlendirecek her han 
gi amil, talebenin okuduğunu ve 
konferansı dinliyenin mevzuu da
ha iyi kavramasına, anlamasına ve 
hazmetmesine ~ebep olacaktır. Gör 
düğünü, okuJuğunu ve i,ittiğini j. 
yi anlayan talebe ve konferansı din 
leyen kimse, cemiyete, ve millete 
daha iyi bir uzuv olarak yetisir. iyi 
uzuvlar ve yurttaşlar ise sağl;.m ve 
kuvvetli milletleri vücuda getirirler 

Binaenaleyh, hayatı gördükleri 
ve istedikleı i gibi göstermeğe çalı
• an muhtelif milletlerin sinema 
filmlerinin tesirine karfı yapılacak 

\ iş ve işçi 1 
Mihiyet bu •ıitunda İf ıJe İfÇİ isli· 
yenlere taıuaaaut ediyor. lı ue iıçi 
iatiyen/er bir mektupla lı büro
muza müracaat etmelidirler. 

İş aranıyor 
(Eski Türksi kuvvetli daktilo bilir 

bir genç hanını ehven şeraitle §irket ve 
yazıhaneler nezdinde it arıyor. Milliyet 
İş büroıu Z. Z. rumuzuna mektupla mü 
racaat.) 

Theonun albumu 
Cümhuriyeti11 onuncu ydı şerefine 

1934 yılbatında çıkan bu meşhur ka· 
rikatür albumünü okuyucularımıza 
hassaten tavsiye ederiz. Bu güzel al· 
büınde Theonun pek sanatkarane ya·, 
pılmıt karikatür_leri nazarı .. dikkati ı 
celbediyor. Aynı zamanda turkçe ve 
fran•ızca bir çok eğlenceli hikayeleri ı 
de havi olan bu sanat eserini mutlaka le· 
darik etmeyi de unuhnamalıdıT. Çünkü ( 
Theo bu yılbaşında okuyucularına üç bü- • 
yük sinemamızın altı koltuğunu kupon 
olarak meccanen hediye ediyor. Albü
mün fiyatı bir liradır. Bundan ucuzu da 
sağlıktlr. 
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Kongre 
Güzel sanatlar birliği mimari katipli· 

ğinden : Yıllık kongra yasanın maddei 
mahsusası mucibince 5-1-1934 cuma gü 
nü aaat 16 da yapılaca.khr azanın teı· 
rifleri ehemmiyetle rica olunu .• 

Bugün saat 18 de matine 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

Dahi viyolonist JACQUES THIBAUD 
tarafından veda konseri. Programda : 
Sonate de Cesar F ranck, Concerto de 
Mendelsohn, Sonate de Debussy. 

Milliyet'in edebi romanı: 88 . "' . 
KIR l(lC.~ 

,,...--------BURHAN CAHIT 
~ınınlap Komanı} 

gibi karıştık. Akıyoruz. Ortada oto- 1 
ıobiller manga asker gibi yan yana 
sekizer altısar gidiyorlar. Bu git· 
mek de~il. Kımıldamak gibi bir ,ey. 
Kendimize hakim olmıyarak mey
dana doğru akan bir cereyaı:ıla Ca
fe de la paix'nin önüne geldık. Ka
labalıktan masalar bile görünmü
yor. Karınca yuvası gibi insanlar 
kaynıyor. 

Suat Bey: 
- Sokulup bekliyelim, dedi, kal

kan olur belki! 
Buna hiç ihtimal vermemekle 

raber keçi yolu gibi bir aralıktan 
sokuldum. 

Bir uğultu .. Makine sesleri. Ham 
benzin kokuları ve bunlara karışan 
dehşetli boyalı Fransız kadınları: 
nın burun delikle: ini harekete getı
ren kuvvetli esans kokuları .. 

l,itirdim ki Paris koku ve renk· 
ten ibaret bir kadın dünyasıdır. 

Hakikaten öyle! 
• ··'· -idecek yer kalmamıştı. 

Suat Beye: 
- Kımıldamak imkanı yok, tı· 

kandım. Ne yapacağız. 
Dedim. 
Taliimiz varmı,. 
lleride, tam köşede bir marayı 

işgal eden üç erkekle iki kadın kal 
kıyorlardı. Bir garson bize uzak • 
tan işaret etti . 

ötekini berikini adeta ezercesi
ne geçerek masayı başkaları kap
madan zaptedebildik. Belki yüz 
kere pardon Mösyö, pardon Ma • 
dam dedim. Geçerken bazıla:ına 
o kadar hızlı süründüm ki sandal
yelerile beraber hareket ettiler. 
Ne kadar olsa serde foförlük var. 
Nihayet rahatız. 

Şimdi Suat Beyin bütün Parisin 
merkezi dediği Opera meydanı • 
na hakim bir yerdeyiz. 

Karşıda Opera binasını derhal 
tanıdım. Resmini o kadar çok gör

.... k'I mu.um 1 ••• 

VAPURCULUK 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Te!elon: 22925 

KARABIGA YOLU 
KEMAL vapuru 3 ikinci Ka

nun Çarşamba günü saat 20 de 
Tophane rıhtımından kalkarak 
gidi,te Tekirdağ, Mürefte, Şar. 
köy, Karabigaya. Dönüşte Mü
refte, Tekirdağına uğrayacak· 
tır. 

DOCRU IZMIR. MERSiN 
YOLU 

BULENT vapuru 5 ikinci Ka 
nun cuma günü saat 10 da Sir
keci rıhtımından kalkarak gidif 
te doğru IZMIR, Antalya, Mer• 
sin, Payasa dönü,te bunlara ila
veten Alanya, Küllük, Çanakka 
leye uğrıyacaktır. 

MUDANYA YOLU 
TAYYAR vapuru 4 ikinci Ka 

nun Pertembe günü saat 9,30 da 
Tophane nhtımından kalkarak 
Mudanyaya gidecek ve döne
cektir· ............. , ..... 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lstanbul 
Divanyolu No. 118. Kabina tele
fon : 22398. Kıtlık ikametgah 

Telefon 42519 . 
9549 

Suat Bey işaret etti: 
- Karsı cadde (Bulvar Dözi -

talyen). Romanlarda ismi geçer. 
Dumanlı, soğuk bir hava fakat 

. 

' yağmur yok.. Kürklere sarılmıf 
çok şık kadınlar acele acele koşu9u 
yorlar. Zaten burada yavaş giden 
yok. Herkes biribirinden hızlı ade 
ta koşarcasına gidiyoralr. 

Suat Bey: 
- Şimdi büyük mağazalar pay

dos setmeğe başlayınca kalabalık 
birkaç misi i artar. 

-Prentan, Galeri La Fayet bu 
raya yakındır. Binlerce genç kız 
sokakları kaplar. 
Şaka ettim: 
- Eski hatıralarını tazelemek 

mi istiyorsun. 
Beni incittiğini zannederek der 

hal tashih etti: 
- Böyle bir ihtimal dütünme 

Çiçek. Sana Paris hakkında fikir 
vermek için söyledim. 

- Latife ettim Suat! 
Meydanın ortasındaki yüksek i

taret noktasında iki memur bir • 
den çalışıyor. Elektrik fenerleri 
beş büyük caddeden akan otomo
bil ve insan sellerine yol açıyor. Bu 
taraf geçerken kar,ıdan ge
len bir akın yerinde sayıyor. Se -
kiz on otomobil yanyana olmak 

Boğmaca öksürüğü 
Öksürük sonunda çıkarılan sese ba· 

karak ve ona benzeterek muhtelif 
memleketlerde türlü türlü isimler ta· 
kılan bu ökıürük en ziyade çocuklar
da görülen ve onlara mahsus bulatık 
hastalıklardan biridir. Bu öksürüğe 
tutulmuş çocuklar öksürdükleri vakit 
etrafa pek ziyade hastalık tohumları 
saçbkları için yanlarında başka ço· 
cukların bulunmasına asla müsaade et 
memelidir. 

Bu hastalık esnasında pek yolsuz ve 
münasebetsiz hareketler yapılır. Has
ta çocuğu hekime göstermek için gö
türen validesi çok defa orada bulunan 
ve muayene sırasını bek)jyen diğer ço
cuklarla birlikte bekleme salonunda 
bulunduktan sonra hekimin yanında 
girdiğ i zaman çocucuğunun boğmaca 
ökaürüğüne tutulmu, olması ihtima .. 
linden bahis açar. Eğer hakikaten 
çocuk bu ha!talığa tutu1muşsa zararı 
o çocuğa ait olur. Fakat salonda be· 
raber bulunduğu diğer çocuklara has· 
talık a§ılanmasına sebep olmak iyi 
ve doğru bir hareket ol ur mu ? 
Boğmaca öksürüğü bir çok cocuklar 

için pek hafif şekilde devam eder ve 
adeta hastalık denemiyecek gibi <>
hemmiyct&iz oluru da di'ğer bazı ço
culdarda ise pek şiddetli olur ve biça· 
re çocuğu pek bitkin bir hale koyar; 
Çocuk ne kadar küçük olursa hasta· 
lık o derece tehlikeli olur. Hastalık 
nasıl olur&a olsun ihtilitlara meydan 
verilmemek için gayet dikkatli bulun· 
mak lazımdır. Hastalık hafif değilse 
ilk üç hafta kadar boğmaca öksürü
ğüne tutulmuş çocuk i \ n en iyi bakıl· 
ma yolu yatakta bulundunnaktır. Ço• 
cuğun göğsüne ve doğrudan doğruya 
derisi üzerine temas eden bir yünlü ile 
muhafaza etmelidir. Tozlar, hnva ce· 
reyanı, hazımsızlık, sinjr]enmek, ba
ğırmak gibi haller öksürük nöbetini 
uyandırabilirler. Hastanın bulundu· 
ğu oda genit olmakla beraber hava 
cereyanından mahfuz bulunmalı, oda
da pislik, toz ve kalabalık bulunma· 
mah, gündüz aükUn ve intizam içinde 
geçmeli, hazımsızlık veren ve sin"rlen
diren şeylere hiç meydan vermemeli, 
hastaya verilecek yemekler çok hafif 
ve hazmı kolay olanlardan ve baıtlıca 
süt ve sütlü ıeylerden olmalı ve her 
defasında azar azar verilmeli, çocu
ğun öksürük nöbeti geldiği vakit ke!'· 
disine yardım etmek ve bilhassa başı
nı tutarak muavenette bulunulmalı
dır. Bu öksürüğe tutulan çocuklarla 
pek yakından meşgul olmak ve ziya· 
de alaka göstermekle onlara yardım 
ve gayret vermek pek ziyade lizım
dır. Ve onlar da buna ziyadesile 

· muhtaçbrlar. 
Nc\~ahet. - Yavaş yavaş öksürü

ğün şiddetli azalır ve nöbetler seyrek· 
leşirse güzel .havalarda çocuğun dışa
rı çıkanlmasına müsaade olunur. Al
tı haftadan sonra haotalığın tehlike•İ 
knlmazsa da çocuk gene öksürmekte 
ve boğazdan gelen sesi çıkarmakla 
daha uzun zaman devam eder. Ökoü
rük çocuğun göğsünde pek ziyade sar
sıntı yapar. Bu itibarla çocuk aonrala· 
ra kadar göğüste bir hasıaıiyet ·ıe ça
buk müteeessir olmakla beraber za· 
yıflık hali bırakır. lıte bunun için ço
cuk öksürükler ve nezlelerden kurlu· 
lamaz. BroD§it, ve bronıitin guddele· 
rinin büyümeai ve veremle neticelen
mek boğmaca ökaürğünün en fena ve 
en meş'um akıbetlerindendir. Bunun 
iÇin çocuğun nekahet devrinde ~,k 
dikkatli bulunmak lazımdır. Sovuı. ve 
rütubetten muhafaza edilmeli ve ço · 
cuğun bünyesini kuvvetlendirecek le· 
miz ve besleyici yemekler vermeli ve 
bol bol aaf hava ile istirahat ettiril· 
ıne1idir. Deniz kenarında bir yerde 
teptilhava da pek güzel tesir yapan 
tedbirlerden olur. 

Büyükada 
Dr. ŞOKRO 

---•Dr. İHSAN SAMI--· 
Tıfo ve Paratifo Aşısı 

Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutul· 
mamak için tesiri çok kat'! muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolannd• 

...... bulunur. - ' l 1648)41ım1 .. 
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üzere hareket ediyorlar. Bu müt· 
kül ve müthiş bir it. Hele insanlar 
için bu saatte meydanı kartıdan 
karşıya geçmek bir mesele .. 

Çayımızı içiyoruz. 
Yılba,ına hazırJanan Paris önü

müzde kaynıyor. 
Kızlar, erkekler, ihtiyar kadın • 

!ar elleri, kolları paketlerle dolu 
acele acele kotufuyorlar. 

Otomobiller hep dolu .. Mahşer .. _ 
Suat Bey: 
- Beni biraz bekliyeceksin Çi

çek. On dakika kadar. Bir yere 
gidip geleceğim. 

- Ben gelemez miyim. 
- Nahak yere yerimizi kaptu-

mı' oluruz. Çok bekletmem. 
- Merak ederim. 
- Hiç üzülme. On, nihayet on 

be~ dakika! 
-· Peki. 
Hatta bastonunu bırakarak kalk 

tı. Kalabalığa karıftı. 
Pariste insan bir dostunun ad • 

resini bilmezse onu bulması bir 
mucize olur .. Suat Bey yanımdan 
ayrıldığı anda kaybettim. 

Ne 'ık genç cıcı kızlar var. 
Ne de güzel giyiniyorlar •• Uzerle
rinde fazla masraf yok.. Fakat 
renkleri, biçimleri ayle uydurrr.Uf 
lar ki! 

ISTANBUL: 
17,30 Gramofon 
18 Şehir tiyatrosu artiat1eri ta.rafından 

temail. 
19 Gramofon. 
19,30 Bcdayii Muaiki Hey'eti. 
21 Gramofon. 
21,30 Kemani Re,at Bey ve arkadatları. 

ANKARA: 
12,30 • 13.30 Gramofon. 
18. - 18.45 Orkestra : Vagner Ouvertu· 

re Metr Şantör Keman konaeri 
Ekrem Zeki B. tarafından. 

18,45 • 20 0Rn& muaikiai. 
20 Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A ı411 m. 
17,SS Oda Kuartet muaikiai , 18,30 Ta~a.nnİ · 

li konser. 18,50 Zirai müsahabe, 19 Tarıbı ta· 
bii üzerine konferans, 19,20 Piyano ile caz, 
19 4o Piyano refakatil e taıanni, muhte lif mÜ· 
•ahabeler 21 Piyano kenan konseri, 21,45 mÜ· 
sahabe, 22,os Marcievic:z suvaresi, 23 Ne,'eli 
ne1riyat , müaaha.be, dans mu~ik : si . 

B U D A P E Ş T E 550 m. 
18 S a lon musikisi, 19,10 Der•, 19,40 Radyo 

konseri, 20,15 Konferan•, 20,45 Pli.k ile kon
ferana, 21,50 Opera orkestras ının kons~ri Mo· 
zart, Mendelssohn, Sc:bubert, 23,20 Trıo kon· 
•er Simplon kahvehaneıinden1 24,15 Arpad 
T oll Sigan takımı. 

v l Y A N A 518 m. 
17 Konaer •••ti V. Spit:r.müll"r, Sandy Ros? 

dol, Otto Schulhof, 17,35 Gençlere mahsu• 
ne t riyat1 18 Mühasabe, 19,10 Tıbbi netriyat, 
19.35 Kazaya maruz. kalanlara tav•İyeler, 
20 Aktüalite, 20,15 Saat ayarı vs. 20,25 Ope· 
rada verilecek tem•İıı nakil, 23,05 Reami la· 
mi.n1ler, 23,10 Esperanto li•anile netriyat, 
23,05 Palmhof kahvesinden : Dans muaiki•İ. 

B 0 K R E Ş 394 m. 
13 Borsa haberleri, plak, haberler, pfi.k. 18 

Radyo orke•traaı, 19 Radyo haberleri, 19,15 
Radyo orkestrası, 20 Üniversite radyoau, 
20.20 Pli.k, 20,45 konferanı, 21 Teodore•c:o 
Kuarteti, 21.3() Konferans, 21,45 Dimitrie Gal· 
man tarafından tarkıla.r, 2,15 Piyano mu&İ· 
kisi , 22,45 Haberler, 23 Popüler Romen mu· 
siki.si. 

B R E S L A U 325 m. 
17 Hafif ınusiki, 18,30 Eıki. Sakaonya tarih 

ve kültürü, 18,SO Brahms'in e•erlerinden tar· 
&ular, 19,10 Haberler vs. 19,30 Piyano kon
•eri, 19,45 Müıahabc, 20 Ricsenıebirı'delti. 
ruhlar , İ•İmli musiki! hayali temsil, 21 Haber 
ler, 21,10 Neı'eli sat , 22 Halk muaikiıi, 23 
Son haberler, 23,35 Gece mus:kisi. 

Türkiye sigortacılar 
Dairei Merkeziyesinden: 

Sigorta ücretlerinin tenezzülü ve Tür

kiyede icrayi san'at eden sigorta şirket
lerinin pek büyük zararlara uğramaları 
haıebile, mezklir şirketlerin müdür, mü
messil ve umumi acentaları tarafından 
ınüttefikan ittihaz ve müdiriyeti umumi
yelerince tasvip edilen karar mucibince, 
1 Kanunaani 1934 tarihinden itibaren, 
bazı acentalann, dellal ve mütevas•ıtla· 
rm, hili.fı nizam olarak müşterilerden 

baz.ı1arına her ne şekilde olursa olsun 
vermekte oldukları komisyon, iskonto 
ve ikramiyelerin bundan böyle verilme
sinin menedilmiş olduiu muhterem hal
kın nazarı ittilaina arzolunur. 

Diğer cihetten, iktisat V ckaleti celi
lesince müsaddak tarifede yazılı ücret· 
!erle tarife talimatının mecburiülittiba 
olduğunu ve hilafında hareket edenlere 
olbaptaki hükümlerin tatbik kılınacağı
nı hatırlatırız. 

Elhasıl, Sigortalılara her ne şekilde 
olursa olsun tenzilat yapılması kat'iy
yen memnudur. 

Düzeltme: 
Dünkü nüshamızın sekizinci sahifesin

de münderiç lstanbul Ziraat Bankasına 
ait Emlak Satltı ili.nırun 796 sıra numa· 
rasında mukayyet Emlak hisesi 28-72 
olması lilzun gelirken sehven 38-72 ya· 
zılmı§tlr. Düzeltilir. 

Bu al.şam 1aat 9 da 

1 P E K sinemasında 

Münir Nurettin 
ve ARKADAŞLARI 
Konseri ve Sinema 

Klasik eser~er -Yeni sarkı~ar-
Yeni halk turku'ıeri 

Fiatlar: Bal'rn1 75, hususi m!vki 
100, birinci sınıf koltu ' lar 150, 
en ön koltuklar 200 kuruıtur. 
Mevk'1erin'zi önce:len aldırın 

Telefo~: 44289 
(11779) 

, Yarın ma.inelerden itibaren 

i P E K sinemasında 
"Rcmı ateşler içinde., filıuinin 

büyük artistleri 

FRIEDRIC MARCH 
VO 

CLAUDET COLBERT 
tarafından temsil edilen: 

PRENSES NADYA 
Fransızca sözlü bllyük film. 

Ayrıca: KUKLALAR 
İPEKFİLM ıtudyosunda yapılan 
türkçe ıarkılı komedi vo dün-

y ı havadisleri gazetesi. 

Yarın matinelerden itibaren 
E L H A M R A sinematında 

KAHIREDE ASK GECELERi 
... ____ • (11780) ~--

1ST ANBUL BELEDlYESt 
c:r .. tr, TiYATROSU 

Bu ak,am 
saat 19,30 da 

·.UKUS HAY AT 
Büyük opereti 
'(azan: Ekrem 
ve Cemal Retit 

.Jmuma 
121 

ı'A~!~!!~~ 
ABONE OCRETLERl : 

3 aylıiı 
6 " 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 

ı2 " 14 -

Hariç için 
L. K. 
8-
ı4 -
28-

Gelen e•rak •eri •erilmez.- Müddeti 
ıeçen nüshalar 10 kuru,tur.- Gaz.ete .,.. 
matbaaya ait itler için mü.diriyele mil· 
racaat edilir. Gaaetemiz ilinların meı'u
liyetini kabul etme&. 

• 

Ramazan: 
imsak 

16 
iftar 

s. S. D. 
5 39 16 

D. 
52 

ve 
--- ----

Sigortalarınızı Galatada Unyon Hanında Kain 
O N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 

,Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 

Sonra dikkat ettim. Ku~urlu 
bir vücut yok.. Bilhassa bacakları 
o kadar güzel ki! 

Her hallerimle bir incem .. var. 
Konusmaları, yürüı;:.eleri, bak•~Ja 
rı öyle ince, o kadar zarif fkı: l'a 
riali bır genç kız gi.izel de olmz.~;\ 
bir erkeği alakadar edebilir. Fa
kat Avrupaya gelen bazı Türk 
gençlerinin buralarda aşık olup al 
dıkları kadınlarla bunların hiç 
münasebeti yok. Onlar sanki bi • 
ribirinden güzel ve zarif kadınlar 
dünya.sına uğramamış gibi ve rast 
gele kollarına bir ecnebi mal.!Uk 
takıp lstanbula gelmitler. Bu se
ne Pariste yeşil modası .. Şapkala· 
ra eldivenler hep yeşil. 

Buradan giderken birkaç şey a 
lacağım. Çünkü lsviçrede hem pa
halı, hem buradaki çefitler kadar 
:;.engin değil.. 

Ben bu İnsan mahterini seyre • 
derken Suat Bey geldi. 

- Sıkıldın mı? 
- Hayır. Dalmışım ... 

Elinde bir paket vardı. 
- Ne var. 
- Aktama anlarsın. istersen 

kalkalım. Biraz da Etoile' de dola
tırız. 

Burada ııazinoda, kahvede otu 

ranların bile canları tez .. Biz ca -
nımızı içinceye kadar etraftaki 
masalar birkaç kere botaldı, dol
du. 

Paris te civa gibi kaynıyor. 

Grand Hotel hizasından yürüye 
rek bir sokağa saptık. Tekrar sa· 
ğa döndük. Suat Bey: 

- Bir taksi arayalım! dedi. 
Bereket Parisi unutmamış. Bor 

tanın önüne çıktık. Taksiler bek· 
liyor. Atladık. 

Suat Bey: 
- Paris öyle bir yerdir ki bir 

ayda, altı ayda, hatta bir senede 
öğrenilmez. Burada iki yıl kalan· 
!ar ve her gece gezenler vardır, ha 
la Parisin birçok taraflarını bil· 
mezler. 

Ve ilave etti: 
- Paris bu.. Düşün ki günde 

buraya iki üç yüz bin kiti gelip bir 
o kadar da yolcu çıkıyor. Hele cu· 
martesi günleri. 

- Neden cumartesi günleri. 

- lngiliz haftası cumartesi gü 
nü, batlıyor .. Pazartesi günü bi • 
ter. Parisste eğlenmek için Lon • 
dranın hemen bütün zenginleri cu· 
martesi sabahı buraya gelir, pa • 
zartesi günü aktamı dönerler. 

fBitmetli) 



Uzaktan 
•• gorme ---Alman radyo şirketi mü

hendisi Mı. Powitzer'in 
gazetemize beyanatı 
lstanbulda bulunan Alınan Telsiz 

Telefon Şirketi ınühendialerinden Mr. 
Walter Pow;tzer ile 11:<irü§tÜk ve her 
amatörün merakla beklediği ve za .. 
manımızın en entere&&:'l bir mevzuu 
olan (Televizyon) uzaktım görme 
bahsi hakkında fikrini aorduk. Mr. 
Powitzer Almanyad.,ki laboratuvarla 
rında pek çok meıgul .Jduğu televiz
yon hakkında bize fU beyanatta bu
h.~~~uş.tur: Uzaktan görme Zboc"nedil
dıgı. kadar güç bir ıey değildir. Sizi 
t~rnın ederim ki, radyo ile uzakları 
dınlediğiniz gibi, uzaklarda neıredi
len her hangi bir ciımi evinizden gör 
n:'ek .mümkün olacaktır. Televizyonu 
fnndıye kadar güçleştiren yegine se
b_ep ~İr reımi bir aaniye zarfında ki-
f ı tnıktarda neşretmek mümkün ol-

:ııuna~ı. ıdi. !"1al~dur ki, h~reket e.' 
en . cııımlerı tabu olarak gOstennek 

--;- fılmde de olduğu gibi - ancak sa 
b~r;.de 16 resmin alınabilıneıi ile ka 
t ' ~~b· Halbuki şimdiye kadar yapılan 
?er~. e~erde saniyede azami 10 re-

11rı;1 ıdçım.aiz1 gözü okşanuyacak vazi 
yek.Pl.dT e v

1 
e fahıalar tanırunıyacak bir 

şe t e a ıyordu 
lngiliz televi~yon - r . J B . d 

1926 e · d a ımı . aır 
~ ndeaı.n. ~ Londrada ilk televiz

yon gon erıcı ıstaıyonunu t . t . 
. t b esıs e mıf 

;~ ne~ı~ad a . aıla~ılınııtı. O zaınan 
-ne . a•r sı~tem~ndeki ahcı Aletleri 

ne~re~ılen ~es:ınlerı 10 x 10 santimetre 
~ac".'ındekı gayet küçük bir ekren 
U>.erınde teceaıüın ettirilmekte idi 
3oyca bir buçuk kartpostaldan fark: 
ıı. o'mıy~n ekren Üzerinde görünen cİ· 
•unler htrek ve karanlık olduğu ka-

Et neden 
Paha'ı!aştı? 
t (Başı 1 inci sahifede) 
bur. Et P•Yaaaaındaki tereffü tabii ae 
.. eplerd~n ileri ırelmektedir.' Nakliye 
ucretlerınin yükaelmit olnıaaı gibi ba 
kı ~ebepler dolayısile, aon zamanlara 
ha ar Borsada canlı olarak aatıla':ı 
2~~a.nın kiloau 15 kuruı iken bugü~ 

. Uruta kadar çıknııştır. Buna mu
kabıl, et aarfiyatında düşüklük var .. 
dır. Halk, ete kendiliiinden narh k 

t F . oy 
~~f '!r. ıyat, 50 kuruıu geçti mi, 
11tıhlak azalmaktadır. Et istihlakinin 
azalmaunın sebepleri ıneyanında ba
lı~ ve .tavuk fiyatlarının ucuzluğu ve 
tınnetıce sarfiyatının fazlalığı §ayanı 
ayıttır. ~ununla beraber, ıehirde ka 

çak auretıle kesilen hayv ti . . f' an e erırun ucuz ıyatla ıatılmakt ld • d 
hakkaktır M b a o ugu a mu 
!it edilerek d ez abanın damgaaı tak 
rin satıld .. aın~alanınıt kaçak etle. 
Çok halk 

181 d~ aoyleniyor. Bittabi bir 
' etın d k "ld··· · mezbahad nere e eıı ıgıru, 

te zebh ad~•1hhi teraite uygun auret-
e ' mı! 1 im d • değil fiyat o up o a ıgını 

' ın ucu 1 • kt ve ucuzu .. ka z ugu ... nu ar~a . a 
ıniyerek _ alın Ç~k oldugunu hatta bıl
dan dolayı 10 a tadır. Bütün bunlar -
daki zebtıiy'at n ay zarfında, mezbaha 

,geçen 1 ki . be ten yarı yarıy d'· ay arın ne nıı .. 
B / a uım·· tü'' n e edi~ ,.,,·. Uf r. 

~- - mu . . d" ' Diğer taraft Q1>ını ne ıyor. 
Cüünde hayli ıebn, et fiyatının teref~ 
dilmektedir. Bu hPler olduğu iddia e
rü9tüğümüz beled~•uata kendiıile gö
ri Bey demi~tir ki~)"e reis muavini Nu 

'

0

7 .Et fiyatla;ınd .. . 
yece acıl tedbirler 

1
•• henuz .beledı-

d . a •nm . ·ı ~~im eF. ecek dbır vaziyet h~11n:.,,.••ldı -
lliı ız. ıyat/ar a,mevıirn .. ıaa_e ış e· 
yükıelit vardır. Yalnız •hbarile tabii bir 
da mezbahada et kea· "?n zamanlar-

ırru b' mıttır. Bunun eıbabını ıraz azal .. 
ticeai fiyatı biraz tnuhr;ttırdık. Ne 
et kesen kimseler zarara ~a etmek, 
çin aralarında bir anlatın: ldm~k i. -
sini verdi. Buna kartı da lao ugu hıs 
tedbirler düşünülüyor." zım gelen 

Et sarfiyatının azalmaaının h 
le•i ıneyanında hindi, tavuk ve"b ~pk 
•arfiyatının çoğalmış olmaaı ı tnuha k 
k~kt~r. Bilhaaaa yılbatı münaıebe~l; 
hındı ve tavuk sarfiyatı çok artın,, 
hr. 130 - 150 kuruşa kadar •on gün: 
~erde hindi aatılmııtır. Et sarfiyatının 
aha doğrusu mezbahada zebhiyatın' 
azalmasının başlıca sebebi ise, kaçak 
et ıarfiyatıdır. Filhakika Eyüp, Edir
•~k~ P•, Bol( azın ınuhtelif yerlerinde 
gızlıce kesilen hayvanların etinin 25 
kuru,a kadar satılmakta olduğu söy
~<;nmekte, bunlardan pek azı tutula -
ılın~ktedir, Bazı kimseler, mezbaha 

t"eanıı krırnen indirilirse etin tabiatile 
1.tcu.zlay - . h · acagını ve mezbahada kesılen 
b~)'van etlerinin sürümü artacağını ve 
ınn tice h Ik k k i a ın aça et almayaca • 
•nı Ve mezbahada fazla zebhiyat o-

5 

FYf/ULiijJft!Jl!z.fJ/ll(tlf:/ttil 

Yeni mikrofon karş!sında artistler 

dar ziyaıı da yanıp ıönen bir kandile 
benziyordu. Londradan sonra bu me ... 
rak cenubi Amerikaya da ıirayet et ... 
miı ve ilk istasyon Boenos Aires teb
rinde yapılmıttı. Fakat yukarda bah 
•ettiğimiz tatsızlıklardan dolayı az 
bir zaman sonra halkın merakı geç
mit ve mürsile netriyatını keımitti. 
Bu eınada Macar ilimi Mihaly'nin 
tecrübeıi Üzerine Baird sisteminden 
az far~h bir tarzda televizyon tesiaa 
tı Berlın ".e Pariete de yapılmııtı. Bu 
~erk~zlerı bulmak için Barthelmy' -
nı~ ~·>:"asaya çıkardığı &1etler en iyi .. 
lerı. ıdı. T e.levizyon 1931 seneai niha 
yetıne kad~r böylece kaldı. Fakat 
1 ~32 seneaı sonunda Berlinde büyük 
bır hatve atıldı. Geçen aenek" 

d • "d" k" ı yaz ao nuna ogru ı ı ı, Alman T 1 • t I 
f . k . .. d e aız e e 
on şır eli vucu e getirdiğl (Ultra-

kurzwellen) en kısa dalgalı 3 metr 
lik ".'erkezile n~triyata baılanıııt~ 
16 kılovat takatlı bu poota ile aaniye 
de 26 reıim ne§retmeğe muvaffak o
lunmuştur. 

Projeksiyon nakline baılandığın
da ilk tabii hareketlerile gösterilen 
sahnelerden bir kaçını sayıyorum: 

St. Georges salonu stüdyo 
Londranın tanınmı§ konser ve var ... 

yete salonlarından birisi olan Sen 
Jorj salonu müsait görüldüğünden 
radyo stüdyo dairesine tahvil edilmiş
tir. 

Yeni bir icat 
F ranasada gramofona benzer yeni 

bir alet keıfedilmiştir. Aletin ııada•ı 
.b ulağa inanılmıyacak kadar insan sa· 
dasına yakındır. Bu alete '"Lokalphon 
İsmi verilmiş ve mucidinin adı da değiş 
tirilerek bulduğu alete koyduğu ''Lo
kdlphon" İsmi verilmiştir. 

''Poste-National,, istasyonu 
. 1724 metre tulde çalışan hususi 

F ranıız radyo merkezi 1 kinunuevvel 
tl~n beri hükumete intikal etmiştir. 
Merkeze müdür olarak Franaanın sa
bık Roma Sefiri Mr. Henri de Jouve
nel tayin edilmiştir. 

lngil!e ·e'de dinleyiciler 
. A~atoa ayı zarfında lngiliz radyo 

tı~k~tı 30000 yeni dinleyici kaydet
mııtır. Bununla lngiliz abonelerinin 
adedi S.654.400 ze iblağ olunmuıtur. 
Bu büyük yekunda. 219 kaçak dinle
yici hakkında kanuni takibat yapıla· 
rak kendilerinden 197 lngiliz lirası pa 
ra cezası tahail edilmiıtir. 

Alman radyosunda maaşlar 
Alman radyolarında çalııan bilu

mum yüksek ve orta maaşlı memurla 
rın maaşları bir nisbet dairesinde in
dirilmiş ve az maaşlara da zamme.
dilmiştir. Eskiden bir nazırdan fazla 
aylığı olan müdürler timdi alelade 
bir maa§ almaktadırlar. Buna muka
bil yüzlerce küçük memurların maa§ 
lan yükselmiıtir . 

Polonyada kaçak dinleyiciler 
Lehiatanda "Radyo şirketini haber 

dar etmeyip te kaçak radyo kullanan 
dinleyiciler hakkında yeni kanunlar 
tatbik edilmeğe başlanmı§hr. Bu ye
ni kanuna göre ses kaçakçıları 3 ay 
hapis ve 70 zloty para cezasile teczi 
ye edilecekleri gibi" aletler.i de müsa
dere ve imhıı edilmektedır. Aynca 
suçludan altı aylık abone bedelini ta
lep etmek şirketin hakkıdır. 

lngilterede dinleyicilerin adedi 
Son istatistiklere nazaran lngiltere

deki dinleyicilerin adedi y<"nİ kaydo· 
lunan 30.000 abone ile 5.654.400 e ba 
!iğ olmuştu,-. Bir taharriyat netice•in
de yakalanAn 21 !I kaçllk dinleyıciden 
,197 lngiliz lira11 nakli ceza alınmıı
tır. 

Viyana radyosunda son haftalarda mü kemmel programlarını dinlediğimiz a~. 
tistler mikrofon batında: Soldan sağa : Viktor Hruby, Richard Tauber, Franı; 

Lehar, Adele Kern, Ernst Tau tenbayn ııe Vanda Achsel 

Çekoslovakyada yeni studyolar \ Yeni bir mikrofon 
k Avrupa mikrofonları arasında en 

Çekoslovakyadl\ kuvvetli mer ez- tanınmı§ları Almanların kullandıkları 
ler ınevcultuT. Merkezlerin en kuv- · Reiss mikrofonları idi. Son günlerde 
vetlisi Pragdadır. Prng 120 kilovat bu mikrofonları geride bırakan yeni 
anten kudretindedir. Fııkat timdiye ıiatemde bir mikrofon icat edilmiştir. 
kadar bu ejder merkezine mahsus bir Yeni mıkrofonlar ırene Almanlar ta• 

d • "Jd" K ı rafından imal edi!mit ve ıeklen eıki-atüdyo mevcut egı ı. onser er mu d" y . 
!erine hiç benzememekte ır. e.."ı 

vakl•den stüdyo olarak kullanılan mikrofonlar çok daha haaaaı oldugu 
bir bina. dahilinde bulunmakta idi. gibi eıki ınikrofonlarda olan uğultu 

Çek radyo idaresinin bir kaç aene 
d~nbcri suretimahsusada radyo için 
lnta ettirınekte olduğu bina bitmek 
üzcrcdlr. Binanın az bir kısmı hali in 
şada iae deatüdyo ve diğer lüzumlu 
kısımları kullanılacak bir hale geldi-
ğinden radyo yavaş, yava§ taıınına. 

ğa başlaınııtır. Bir kaç hafta sonra 
buradan neıriyata ba§lanabilecektir. 
Bütün amatörlerce malumdur ki, 120 
kilovatlık Prag merkezinin uygun ol 
mıyan stüdyolarda çalışması yüzün. 

den karııık ve boiuk olarak itidilmek 
!edir. Yeni stüdy.-da icl"a edilecek 
n"'triyat lıa§layınc.a stüdyonun neşri .. 
yat İi'Zerlnöe ne biiyük rolü olduğu 
anla}dacal<tır. 

F.-ansa'da bir kanun 

ve hı~ırtıdan eser kalmamıştır. Ayni 
zamanda fazla otomatik olarak gü .. 
rü1tüsüz ve otomatik olarak ayar e .. 
derek cezbederler. Meaela mikrofo
nun yanıbaşına bir top atılmıt olaa 
ahenktar bir sada ile neıretmek müın 
kündür. 

Mikrofon bir etajli bir müıeddide 
ile harekete gelir. Bu sayede ınikrofo 
nun amplifikatör odasından uza) bu 
lunmaaınd:?. bir mahzur kalmaz. 

Mesela tecrübe neşriyatının ilk hatı
rımda kalanlarından birisinde küçük 
bir fok&terrie köpeği ile bir çocuk oy
namakta idi. ikinci olarak tanınınıt 
sinema artisti Liliyan Harvey bir o
tomobili kullanırken çekilmiş ve nak 
!edilmişti. Kendisinin söylediği bir 
§arkı da radyo İstasyonu tarafından 
neşrediliyor ve Liliyan Harvey'i film
de gönnüı kadar oluyorduk. Tabii bu 
neıriyat timdiki halde pek uzaklar
dan ahzedilemiyor. Fakat pek iyi ha 
tırlarız ki~ radyo ne§rİyatını da ilk 
senelerde ancak tehir dahilinden ve 
kulaklıklar ile dinliyebiliyorduk. Te
levizyon da bence aynen böyledir. 
Pek yakında buradan gönneğe hRzır-
lanınn. T.M. 'Joğukta odunsuz, kömürsü~ kalan la kirlere J'ardırn için Avrupa radyolarrn 

da yardım dileyen bir küçük hatip Viyana mikroFonunda Mel. Lori 

Tacizat ile mücadele İçin Fransız 
hükıimeti yeni bir kanun latbik etını§
tir. Radyo dinlemek huausunda taci

zata sebebiyet verenlerin cnaiandırıl

malan için kabul edilmit olan bu ka
nun 1 kinunuevvelden itibaren mer' .. 
iyete geçmi~tir. Lüksemburg meJ"kezinin stüdyo takım 

Dün de 6 ncı icı a ıın kasası açıldı 
(Başı_ ı. inci s_ahifede) 1 ve iç satıhların yarunıt bir demir par 

~u§,. kasanın ıçındekı çe~~eJerit.ı • çaıı arzettiği .görülmÜ§ı renkleri bu 
uz~rınde ~~ran ~asa defterını kapnııı hararete evrakı nakdiye gibi Üzerleri 
açmıı ve ıçıne ~oz attıktan aonra: temas ile yağlanmıı, ıayet nazik ki.-

. - A~an, dıye hay~rmıt ve 36 ğıt demetlerinin tahammül edemiye -
bın.... dıye paraların mıkdannı okur - · t h · ı tu 
k •w cegı a mın o unmuf • 
e~ de dıger eli b~ p~r~alann bulun Fakat bu yanmayııta. pek büyük 
du~ ~~_kmeceye gıtmış~r. Çekmece bir hüınü tesadüfün yardımı olduğu 
çe.~ıldıgı :ıaman her cın• paradan riyazi bir katiyetle anla§ılmı§ kaaa i-
muteşek~ıl. 36 bi". küıur liralık para çindeki gerek evrakın, gerek parala-
demetlennın rengı bı ·ıe aolmamı• ol - h b" · "k" k"I 

~ rın yanmamasına er ırı ı ııer ı o 
:>ğırhğında olduğu tahmin edilen ka· 
vunların ıebep olduğu teabit edilmiş
tir. Filvaki kavunların suyu bu müt .. 
hit hararet içerisinde tebahhür etmiı 
ve bu •uretle evrakın ve paraların 
yanmaıına ve kavrulmasına mini ol· 
muttur. iki kavundan tebahhür eden 
auyun iki litreden fazla olduğu tah -
min edilmektedir. iki litre ıuyun te -
bahhürüne rağmen renkleri bile bo -
zulmamıı olduğu halde duran evrakı 
nakdiyenin temas edilemiyecek ka • 
dar gevrediği görülmüştür. Elle te -
mas edilince dağılacağı anlatılan bu. 
paraların aayılabilınesi ve kullanıla • 
bilme.si için evvelemirde heyeti mec .. 
?1uasıle rutubete man.ız bırakılmaıı 
ıc8:p etmi!~ir. Bunun için paralar müd 
deıumumılıkte otuz altı bin lira ka -
dar deınet halinde ıayılmıt küsuru -
nun ' aayılmasmdan sarfına~a.r olun .. 
mut, heyeti mecmuaıile Devlet ban -
kauna gönderilmiştir. Bankaya para
larla beraber kasanın açılmasında ha
zır bulunan heyetin bir k11mı da git
mi§, paralann orada teker teker aa ... 
ydması~a _baılanılmı§tır. Bu parala ... 
rın 6 bın lıraaı beıer yüz liralık 12 ev 
rakı nakdiyeden ibarettir .. Mütebaki
si yüzer, ellİ§er, onar, beıer ve birer 
liralık evrakı nakdiyeden müteıekkil 
paketler halindedir. Bu kasanın için -
de İcra emanet kasalannm mahfuz bu 
lunduğu kasalar dairesinin anahtarı 
il~ bi~ mikdar bronz ve nikel para, 
hır mık~ar döviz ve pek çok aenet ve 
kıymetlı evrak zuhur etmittir. içinde 
icraya ait en mühim para bulunan bu 
kasanın açılmasından ve paraların hiç 
bir kazaya ve ziyaa uğramadığı an -
]aşıldıktan sonra ankaz arasından çı
kanlan altıncı icra dairesinin evrak 
kasası açılmıttır. içinde yalnız kıy -
metli senetleri ihtiva eden dosyalar 
saklanan bu kasa açıldığı zaman için .. 
deki evrakın iıtif halinde kömürle§ -
mit olduğu görülmüştür. içerisinde 
40 bin lira bulunan kasadan çıkan 
anahtarla da emanet kasalannın mah 
fuz olduğu kasalar daire•i açılmııtır. 
Kasaların mahfuz olduğu bir tonoz .. 
dan ibaret olan bu daire açılır açıl
maz da içerisine atılmıı bulunan e .. 
nıanet hah, kilim ve saire gibi kolay. 
ca yanmaıı kabil olan efyanın bile 
yanmak töyle dursun hatta kavrulma 
dığı. g.ör~lmüt ve artık burada sıra İ· 
le dızılmıt bulunan kasaların açılın _ 
ama lüzum görülmeyerek kapı tek a _ 

itfaiyenin oksijeni ile kasa açılıyor ' 
duğu halde ıapa sağlam durduğu gÖ• 
rülmüıtür. Fakat bu ane kadar da ge 
çen birkaç saniye zarfında ümit ile 
gülen yüzler kül gibi aararmııtı. Çün 
kü kasanın kapağı düşer düımez ka
sanın içindeki boyaların bile eridiği 

lacağından belediyenin varidat itiba
rile de mutazarrır olmayacağını ileri 
sürmektedirler. 

Kasaplar şirketi reisinin lıkri 
Kasaplar tirketi reisi Kara Mus

tafa zade Ahınet Bey, bu fikirde olan 
!ardan değildir. Ahmet Bey, bu mev
zu hakkında diyor ki: 

'- Mezbahada koyun ba§ına a -
lınmakta olan 165 kuruı, şubatta ki
lohaıına alınmaya baılayack. Fakat 
bu, alınan resmi indirecek değildir. 
l 65 kurut, hayvanların vasati aikleti-
ne ·· k · !!ore ta ıım edilecek ve kilobaıı .. 
na ·~~bet eden mikdar ~ınacaktır. Bn, 
~ez~aha resmini indirmek demek de 
&•'.dır. Fakat geçen sene ınezbaha reı 
ınİc hakikat~n indirilmiş olsaydı, ka • 
ça et sarfıyal~ itiyat halini almış ol
".'aı;ac~ktı. Bugün kaçak hayvan ke
sımı, bırçokları için itiyat halini al • 
~•ş. ~e kökleşmiştir. Mezbaha re...U 
ındırılse de, matlô.p netice elde edile .. 
mez, kanaatindeyim.,, 

M. Titulesco istifa etti 

1

, 
(Başı ı inci sahifede) manda bir çok sefirler de kendi hükümet-

t . !eri namına çelenkler koymuılardır. M~m ı~ . .. • 
Diğer taraftan, başvekil M. Angelea- le.ketin. her tara:fında tam bır sukun hu-

k aldan bu vazifeyi üstünden almaaı- kum eurınektedır. 
co, r ·1· · • Ş"dd ti" db" l istediği söyleniyor. Baıvekı ın ıımı ı e ı te ır er ı 
d~mir muhafızların " mahkumlar liste- BOKREŞ, 2. A.A. - Memleket dahi-
ainde " bulunmamakla beraber hükume- linde çok şiddetli tedbirler alınmasına J 

tin başında kalmak istememektediı·. devam ediliyor. Tevkifatın miktarı res-
M. Bratiano, aihhi eıbaptan dolayi men bildirilmemiftir. Tevkif olunanlar 

baıvekileti hiç te uhdesine almak niye- araıında tanınmıı gazeteciler, ezcümle 
tinde olmadığını bazı dostlarına ıöyle- '' Demir Muhafızlar " ın naıiri efki.rı o ... 
miıtir. Jan gazetenin müdürü vardır. 

istifa vaziyeti daha ziyade Katilin idamı isteniyor 
iğlak etti . BOKREŞ, 2. A.A. - Romanyada i-

BÜKREŞ, 2. A. A. - A1ana Havasın dam cezası, epey zamandır mülga bulun 
muhabiri bildiriyor : . . . duğu cihetle , M. Duca'nın katiline aza-

Salahiyettar mahafıl, harıcıye ~azırı mi verilebilecek hüküm müebbet kürek 
M. Titulesco'nun İstifasın~ n~ teyıt, ne tir. 
de tekzip tememekte musırdir • Maama
fih iyi haber alan mahafilin .nok~i. ~
zarına göre, hariciye nazırı, fılvakı ıstı· 
fa11nı krala göndermiştir. Bu karar, M. 
Ducanın vefatiyle yeni bir siyasi vazi .. 
yet hadis olmasından ileri gelmiıtir. Es
ki kabinenin hükmü kalmadığından, ye 
ni bir heyet teşkili icap etmittir. Arka
daşlarına kartı hiç bir fikri muhalefet 
beslememekle beraber, M. Titulesco, ye
ni vaziyeti inceden inceye tetkik et.r;nek 
ve hangi ıartlar altında, bundan böyle, 
hükumete iştirak edebileceğini anlamak 
mecburiyetindedir. 

Bu aktam, daha aydınlanın•§ bir vazi-
yet karımnda bulunulması çok muhte
meldir. . _ 

M. Titulesco'nun istifa haberi, sıyaıı 
mahafilde derin bir hayret uyandırmıt 
ve ayni zamanda umumi siyasi vaziyeti 
pek ziyade iğlak etmittir. 

M. Duca'nın cenazui 
BOKREŞ, 2. A.A. - Rador ajansı 

bildiriyor ; 
Dün ve evvelki gün, müteveffa ~U;~ 

canın Athenee sarayrndaki cc:na:=eıı 0 "' 

nünden yüz binlerce kiti geçmıştır. Ha· 
vanın fena olmasına rağmen halk, sara ... 
ya girmek sırasını elde etı;ıe~ için Athe
nee sarayı önünde en az ıkı saat bekle .. 
miştir. Otomobillerin seyrüseferi adeta 
imkansız bir hale gelmiştir. Memleketin 
her tarafından mütemadiyen taziye telg
rafları gelmektedir. Dün saat 15 te hü
kumet erkanı hazır bulunduğu halde 
Athenee sarayında sefirler heyeti taziye. 
de bulunmuılardır. Bütün sefaret heyet 
)erinin bulunduğu bu meraıimde Pa
panın vekili de Valeri, sefirler heyeti 
namına bir çelenk koymuıtur. Ayni za-

rar kapanmıı, teınhir edilerek muha
faza altına alınmııtır. Şu suretle icra 
dairesinin yangından beı kuruş bile 
para zararı olmadan kurtulduğu an· 
la§ılmı§hr. Yangından çıkan paralar 
Devlet bankası tarafından tamamen 
yenileri ile değiıtirilecektir. Ankaz 
altındaki kasalar yangın yerinde haf 
riyal yapılmaaına belediye tarafından 
müsaade edildikten aon~a çıkarılacak 
ve açılacaktır. 

Bugün intitar eden ve duvarlara ya
P•tltrılan fevkalade gazete nüshaları, ci
nayetin failleri için idam cezasının iade 
aini iıtiyorlar. 

Küçük itilaf konferan11ı 

geri kaldı 
BOKREŞ 2 • A.A. - Romanya hü

kümeti, Çek~alovak ve Yugo.ılav hü~u
metlerine müracaatle 8 Kanunuıarude 
toplanacak olan küçük itilaf konferansı
nın, Romanyadaki milli ?'":tem dolayı
ıile tehirini iltimas etmıttır. 

* •• 
BOKREŞ, 2 (A.A.) ~ M. T!tuleı

konun iıtifa ettiğine daır ecnebı mem 
leketlerdeki fayialar buraca gayri va 
rit addedilmektedir. Nazırın etrafın
daki zevat, M. Tituleskonun yeni An
geleako kabinesine dahil olma~ı he -
nüz kabul bile etmediği ve bu sebeple 
istifasının mevzuu bahis olmıyacağı 
mütaleaundadırlar. 

BOKREŞ, 2 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Dün geceden beri M. Tituleskonun 
kabineden çekildiğine dair çolı: kuv . 
vetli bir ıayia deveran etmektedir. 
Maliım olduğu Üzere M. Titulesko el
yevm Sen Moris'de bulunuyor. Mu -
maileyh evvelce milli köylü f>rkuının 
kabines:nde hariciye nazırı olduğu 
h..ılde Yalda hükıimetinin sukutuna 
rağtnen çekilmemi§ ve hiç bir fıı kaya 
:ne-nsup olmadığından, harici ıiyaıct 
işler:ndeki yükaek mevki ve ıhtiauın
dan dolayı M. Duca tarafından tef -
idi edilen naayonal Iibeuller~e~ mü
rrklre.p kabinede de yine harıcıye na 
2ırı olarak muhafaza edilmitti. 

M. Ducanın katli ile M. Angelos • 
ko kabine riyasetine geçinct- Avrupa ... 
da Lulunan M.Tituleıkoya telgraff çe 
he.rek Hariciye nezaretini teklif et • 
ıni::se de 'bugüne kadar kend,sinden 
rnüabet bir cevap alınamamıttır. Bina 
enale)'h, M. Tituleakonun iatifn., de
ğl!, yeni kabinede vazife aJmaktan is 
tinki.fı.mevzuq Jıahsolabilir. Bili" da 

Birinci 5 senelik 
Plana dahil 
Ana sanayi . 

(Başi 1 inci sahifede) J 

Birinci bet senelik pli.na dahiJ 

ana sanayi bet büyük grupta top

lanmaktadır: 
ı Mensucat sanayii, 2 - Maa

din sanayii 3 - Selilat sanayii, 
• "k 4 - Kimya sanayii, 5 - Seranı 

sanayii. 
Havza ve umumi ıurette ma .. 

den kömürü i~leri için lktııat veka
leti ayrı bir program hazırlamak -
tadır. Büyük mikyasta elektrik e -
nerjiai istihsali ile orta Anadoluda 
ve dahilde teessüs edecek aanayiin 
mühtaç olacağı tenviratın ve mubar 
rik kuvvetlerin teminini iıtihdaf e .. 
decek bir elektrifikasyon projeıi 

de hazırlanmaktadır. 

Büyük sanayiin kuruluşunda te 
sis yerleri intihap olunurken iktııa 
di mül.'ihazalar kadar kazanç ve 
refah itibarile geri kalmı§ muhit
lerin bu teşeb!>üalerden istifade et 
mesi nazarı dikkate alınacaktır. 

lmı:ım .. mm ...... .:1 ...... •• ... 

Antalyada kış ve ramazan 
ANTALYA (Milliyet) - Burada 

An~alyada nadir tesadüf edilen soğuk
lar hüküm sürüyor. Dün akıam hararet 
derecesi sıfırdan 1,5 derece aşağıya düt• 
tü. Bu derece soğuk Antalyanın pek 
nadir kışlarında tesadüf edilebilir. 

Civar dağlar bem beyaz karla ör
tüldü. Körfezin etrafında yüksek irti
fada olan bu karlı dl\ğlardan geceleri, 
mehtaplı havalarda rakit denize akse· 
den beyaz gölgeler körfeze llıunamen ls
viçre manzaralarına benziyen hususi 
bir güzellik veriyor. 

Ramazan burada gece hayatını art
tırmıştır. Kahveler 12 ye kadar kala
balığının muhafaza ediyor. 

Çnrııda dükkanların kumı azamı g"\ 
vakitlere kadar açık. Sokak aralarında 
yerli hanımların ellerinde fenerler kafi
le, kafile komşuya gidişleri ramazanda 
buranın İçtimai hayatına ait bir hususi
yctt.Cr. 

Münevver kısım arasında da sine
ma merakı, aileler arasında toplanış1ar· 
da, poker oyunları artık itiyat haline 
ıı:elmiştir. Hanımlarda bu me,.ak daha 
ileri gitıni§tir. 

- . -- - --

M. Tituleskonun, demir muhafızların 
kaı a listesinde dahil olduğunu bildiği 
idn ve meınlekete gelmem<'!< maha
dile kabine reisinin tek1iflnıJ cevap j 
vc'"tllediğine hükmedilmekt>dir. 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALAR 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni aene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmlll!1ak üzere her isteyene aahlmaktadır •. 
Fiatlarmuz eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarunızda araba veya kayıkta teslim 

~uvalda Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,ıs Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so luru~tur. 
Anca~ en az~~!! vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapdacak siparişler bedelin y~zde yirmisi peşin ~e üs~ tarafı hamul~ 
senedi m~~~bıli~de ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şırket t~rat?;ndan muşten hesabına sı
~orta ett~r.ilır. Sıpariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını pe§lll odeyenler vagon başına beş 
lıra tenzılattan istifade ederler. ı 

' 1 
1 

i 
Adres: lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 14 

1 

,_._Eskişehir eker Fabrikası 
Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

Fiatlarımız: Fabrikada teslim şartiyle sandıkta küp şekerin 
kilosu 40, çuvalda kristal toz şekeriıı kilosu 37 kuruştur. 

F~rika deposund~~ itib~en bütün mesarif ve sigorta ve mes'uliyet münhasiren müşteriye aittir. Nakliye 
f~brı~am~zcı:- ya~ılabılir: Gonderilecek mal fabrika tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Bedelin yü7ıde 
!'rmı beşı .. sıparış~e P~tınen ve nıütebaki yüzde yetmiş beşi ile diger mesariflar hamule senedi mukabilinde 
odenmek uzere sıparışler derhal .. d • • • • • · t "hti · dir gon erdir. Sıpariş bedelinin tamamını gönderenler ıçın sıgor a 1 yarı · 

En az beş vagon veya daha fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır. 
ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 1s 

. ~:; - . . . 
• ' • ' M • " ~ • ' 

4 Kanunusani 1934 ten itibaren 
İNHİSARLAR İDARESİ'NİN 
SİGARALARI 

> 
' 

PERTRİKS cep fener pilleri 
PERTRİKS anot bataryaları 
Dünyada mevcut pillerin fev
kind•dir. Toptan ve prakende 

sabı. Tllrkiye umumi vekili 

ELEKTRON 
Müe11eHb, 

Abmet Rllotil Z. Mehmet Hayri 
Galata Posta kutusu 1144 

(il 716) 

O R! 
çeşit 

Hasırlı 60 
Yaldızlı SS 

Gazi 

200 Kuruştu 

Kuruştu •••••• 

kalın 45 Kuruıtu •••••• 

ince 40 Kuruştu •••••• 

Şimdi 

175 
Kuruş 

Şimdi 

45 
Kuruş 

Şimdi 

40 
Kuruş 

Şimdi 

35 
Kuruş 

Salon 40 
Şiındi 

45 Kuruştu ••• 
Kuruş 

Yaka' Şimdi 

40 45 Kuruştu •• : 
Kuru{> 

Ankara Şimdi 

30 38 Kuruştan •• ~ 
Kuruş 

• 

Boğaziçi Simdi 

25 30 Kuruştan ••• 
Kuruş 

DEVLET DEMlRYOLLARI lDARESl lLANLARI 

828 meşe makas traversinin kapalı fl .. 
934 cumartesi günü saat 15 te bilmüzayede satdacktır. Şart -
name tedarik etmek ve izahat almak isteyenlerin Haydarpaşa 
işletme müfettişliğine müracaaları. (7069) 

Tarifenin ikinci kısmına ray ve travers de ilave edilmiş
tir. Fazla tafsil.it istasyonlardın alınabilir. (7224). 

13-1-934 cumartesi günü sa t 15 zar a munakasası 
d.a yapılacaktır. Fazla tafsila~ Anı!:,~:~arHadad İdare binasını 
rınd b li 1 ay arpaşa vezne e 

e eşer raya satı an şartnamelerde yazılıdır. (7025) . 

ld . 34 
aremize ait 26 hurda makine ile 7. g hurda vagon 27-1-

37 

İn!!aat malzemsine mahsus 26 numaralı tarifeye tevfi· 
kan alınacak ücretler Ton başına birinci kısım malzeme için 

2350 İkinci kısım malzeme için 1550 
Kuruetan aşağı olmamak sartiylc yüzde 20 tenzilat yapılır. 

82 

1-1-934 tarihinden itibaren D. D./ 76 numaralı tarife 
domuz nakliyatına da teşmil edilmiştir. (7225) 

Umumi Neıriyat ve Yazı lfleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. S. 

83 
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lkraıııiyeli0 / 0 5faizlil 
Ergani istikrazının' 
"B,, tertibine ait ilin, Yarın 20 ~'-hi(e .. · ~ ... r~nk ,çıkıyor. 

-...... ,. ':\ll J ., • 
... ' o- .. ' ~ • - ... ~ 

Maliye Vekaletinden: · 
14-1-1933 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince ha 

sılı F evzipaşa Diyarıbekir demir yplunun şefkatli istasyo
nundan sonra olan kısmının İnşasına tahsis edilmek üzere 
yapılacak 12.000.000- liralık İstikrazmm 4.000.000-
liralık ikinci kısınmı teşkil eden B. tertibinin kayıt muame
lesine 9 Kanunuevvel 1933 de başlanılacak ve 11·1-934 akşa• 

Peyami Safa, Ercüment Ekrem, Osman Cemal, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, 
Necdet Rüştü Beylerin yazıları 

Cemal Nadir, Münif Fehim, Ramiz Beylerin karikatürlel'İ. 

mı bitecektir. 
1 - Bu İstikrazm B. tertibi de beheri yirmişer liralık i

tibari kı. "- ~tte hamiline muharrer tahvillerle yapılacaktır. 

2 makale, 1 hikaye, 1 komedi, 
24 fıkra, 22 

1 şiir, 1 manzum /ıikage, 
• 

resım. 

2 - B. tertibinin tahvilleri birden 200.000 ne kadar O· 

lan numaraları taşıyacaktır. - J 

3 - Bu itibarla tam tahvil (60) lira itibari kıymetinde 1 

olduğundan her tertibe ait yirmi liralık tahvil tam tahvilin I 
üçte birini temsil eder ve ikramiyelere de o nisbette İştirak 

1 
hakkını verir. i 

Uenızyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 
Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel, 22740 4 - Bu istikrazm A. tertibi hamillerinin sahibi bulun ... -• 
dukları tahvillerinin B. tertibine iştiraklarmı temin edebil- Ayvalık yolu 
mek üzere 9 Kanunuevvel 1933 de nl3 Kanunuevvel 1933 
tarihine kadar ki ilk beş günlük müddet bu kabil iştirak talep MERSİN vapuru 3 İkinci Ka 
lerine tahsis olunmuştur. nun ÇARŞAMBA 17 de Sirke-

Bu müddet zarfında A. tertibi hamilleri tahvillerini, ci uhtımından kalkacak, gidiş · 
evvelce tahvil aldıkları bankalara ibraz ile aynı numaralı tah te Gelibolu, Çanakkale, Küçük · 
vilin B. tertibi tahvilini talep edebileceklerdir , kuyu, Altınoluk, Edremit, Bur · 

14 Kanunuevvel 1933 tarihinden itibaren satışlar haniye, Ayvalığa. Dönüşte bun-
umuma serbestçe yapılacaktır. !ara ilaveten Bozcaada'ya uğra· 

5 - Bu defa kayıt muamelesine başlanılan B. tertibine yacaktır. (10) 107 

ıllt tahvilleri nihraç fiatı ilk kuponun tam olarak tediyesini te KARADENI'Z 
minen, 19, 70 lira olarak tesbit edilmiştir. Yani yirıni liralık 
bir tahvil bu müddet zarfında on dokuz lira yetmiş kuruşa sa- su" r'at yolu 
tılacaktır. 

6 - lstikrazın faizi % 5 dir. Bunun için her tehvil bir EGE vapuru 4 ikinci Kanun 
lira kıymetinde yirıni kuponu taşıyacaktır. PERSEMBE 20 de Galata Rıl-

7- Faizden başka senede iki defa 16 - Nisan - ve tımından kalkacak. Gidişte İne. 
16 T ı:şr in.:evvel tarihlerinde eyapılacak keşidelerde kazanan bolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
numaralara aşağıda yazılı ikramiyeler tevzi olunur. Trabzon, Rize, Hopaya. Dönüt· 

Türk Lirası y eklin te bunlara ilaveten Pazar, Pu . 
Ad B h · T k lathaneye uğraycaktır. (11) et e erı ür Lirası 108 -

1 30.000 30.000 
1 15.000 15.0000 
3 3.000 9.000 
6 909 5.454 

289 120 34.680 

300 94.134 

Yukarda yazıh mıktar lar tam tahvil üzerinden hesap 
Ve t~bit edilmiş olup numarasına ikramiye isabet edecek ter
tiplerden her birine üçte biri tevzi edilecektir. 

Altı ayda bir yapılacak keşideler neticesinde tevzi e
dilecek işbu ikramiye mıktarhrınm ne suretle hesap ve tes
bit edi~mi~ o~duğu ayrıca Broşiir halinde yapılan neşriyatla i
zah edılmiştır. Bu Broşürlerin kayıt muamelesini yapan ban
kalardan talep edilmesi. 

8- Faiz ve ikramiyeler bu istikrazm temamen itfa
ıma kadar her türlü resim ve vergilerden muaftır. 

9 - Bu istikraz tahvilleri resmi devair ve müesseseler 
ce hususi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede münakcı 
sa ve mükavelelerde teminat olarak itibari kıymetle~i üzerin
den başabaş kab~l edilir. Bundan başka hazinece satılmış ve 
satılacak olan Milli Emlak bedellerinin ödenmesinde de ba
şa baş almır. 

Kayıt muamelatı: 
' 10- Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez 

Bankası ile Ziraat, İş, Osmanlı,Emlak ve Sümer Bankaları 
run merkez ve şubeleri tarafın dan her tarafta icra edilecektir. 
Bu bankalardan başka İstanbul' da Amerikan Ekspres,Doyçe 
bank Doyçe Oryant bank, Banko di Ro 
ma, Felemenk Bahri sefit, Selanik bankası 
~~ka Komerçiyale İtalyana, S. S. C. 1. ticareti H~-
rıcıye bankası, Banko Franko Aziyatik bankalarile İzmir 
Samsun ve Mersindeki diğer bankalar tarafından da icra e
dilecektir. 

. 11 - Bu defa yapılacak B. tertibine ait kayıt muame 
lesi içın on dokuz lira yetmiş kuruşun tediyesi mukabilinde 
~arıda yazı~~ bank~lar ta!~fmdan tahvillerin asılları ye
rme geçmek uzere yıne hamılıne muharrer yirmi liralık mu
vakkat makbuz verilecektir. 

12- Muvakkat makbuzların aaıllarile ne zaman de
giştirileceği ayrıca ilan edilecektir. (6660) 31 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
lstanbul'da Hoca Alaeddin mahallesinde Fincancılar yo 

kuşunda eski 4, 6, 8, 10, 12 ve yeni 65, 67, 69, 69-1, 71 nu
~aralarla murakkam üst tarafları eşya vaz'ına mahsus kemer 
lı. do~uz adet od~, bir han avlusu, alt ve üst kısımları depo va
zıyetınde olan bolmelerle ayrılmış höcereleri müştemil ma
~azası bulunan han "ça~şı" bedeli iki taksitte ödenmek şar
tıle mu~ammen 2.6000 lıra kıymet üzerinden kapalı zarf usuli 
le ~3 Kanunusanı 934 S~~ gii'l~ saat 14 te satılacaktır. Talip 
lerın muhammen kıymetının yuzde 7 buçuğu nisbetinde temi 
nat mektuplarile teklifnamele ini yevm ve saati mezkurdan 
evvel İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil Sa 
bş Komisyonu Riyasetine tevdi eylemeleri. (M.) (7093) 

......................... 
lıtanbul beıinci icra memurluğundan : 

Beyoğlunda Tepebatında Kontinental o

teli müıteciri iken halen ikametgahı meç· 
bul Leonida efendiye. 

Hüseyin Kaaım ve Mehmet Riza Ka· 
ınn ef. !erin Salih ve Süleyman Beyler· 
den alacaklan olan mebaliğln teemini i
çb nezdinizde efya bedelinden mevcut 
olup haczedilen paradan her ay icraya 
tediye ile mükellef bulunduğunuz 50 
ter, (elli) liradan 250 (iki yüz elli) lira 
nın teemini için Kontinental otelinin ze
min katında sol cihetteki odada maro
ken bir kanape ve dört koltuk ve altı 
ıandalya ve üstü kadife örtülü bir ma· 
aa ve üç camlı bir kütüphane ve ku· 
maıtan matül iki çift perde ve iki va

zo ve iki sigara maıası ve bir tablodan 
ibaret eıyanız 30-8-33 tarihinde giyabı· 
nızda haczedilmit ve icra iflas kanunun 

103 ci maddesinin hükmünü icra için üç 
gün içinde bir deyeceğiniz olup olmadı 

ğı için namınıza tebliğe verilen dave• 
tiye ikametgilımızın meçlnıliyeti hasebi
le bilatebliğ iade edilmit ve icra kılınan 
zabita tahkikatı da bu halı müeyyir ol· 
malda hususu mezkür hakkmda bir di
yecğiniz olup olmadığının beyanı için 
dairemizin 33-28 No. lu dosyasına mü
racaat etmekliğiniz bakında tebliğ ma· 
kamına kayim olmak üzre keyfiyet ilan 
olunur, (11764) 

J3 üncü kolordu ilanlar!:) 

K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 
108,000 kilo pirinç kapalı :ıarf 
1a münakasaya konmuştur. İ
halesi 20-1-934 cumartesi gii
nü saat 14 tedir. Taliplerin 
nümune ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasa
ya iştirak için de o gün ve vak 
tinde teklif ve teminat mektup 
lariyle Fındıklıda K. O. Satın 
alma Komisyonuna müracaat
ları. (555) (7141), 63 

• • • 

Çatalca Müstahkem Mevki 
ihtiyacı için 13,000 kilo Pirinç 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 20-1-934 cu- , 
martesi günü saat 14,30 da- , 
dır. Taliplerin nümune ve 
şartnameyi görmek Üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i
çin de o gün ve vaktinde tek-

lif ve teminatlariyle Fındıklı
da Üçüncü Kolordu Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 1 
(554) ,(7144) 65 l 
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Sumer Bank 

Beykoz Fabrikası 
Yeni yaptığı gayet sağlam kadın kun .. 
duralarında ucuzluk rökorunu kırdı 

4 Lira 25 Kuruşa 
Bir çift iskarpin 

Sumer Bank 

Yerli Mallar Paz 
Ankara ı 

Çoculuarayı caddesi 

1 

lstanbul 
Bahçekapı caddesi 1 Beyoğlu 

latiklll caddeıi 1 Samsun 
Bankalar caddesi 
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