
Mürefte petrollerini tetkik 
edecek heyet yola çıkıyor. Pos 
tanenin üst kısımlarının Adli
yeye verilmesi teblig edildi. 
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M.·Ducanın cenazesi kaldı
rıldı. M. Titulesco Bükreşe ge-
1iyo. M. Mussolini-Sir John Si
mon mülakatı devam ediyor. 
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ıa.r. .,.. Matba."" , ı.uıo. 

Fransa 
Almanya Sanayi plinının tatbiki için tahsisat veriliy.or 

.. F~a~a.a_ile Almanya arasında umu· 
mı bır ıtıl~fa vaı:mak İçin yapılan ilk 
temasın muıbet bır netice vermediği 
anlatıl 1?'?r. Hatırlardadır ki, Alman 
Ba~v~kılı M. Hitler bir Franaız gaze
!~cıame verdiği mülakatta Almanya 
1 ~ ~r~a araımda araziye ait tek 
bır ıhtilafın Saar mıntakaıından iba
ret 01.duğunu aöylemitti. Franaa 1935 
ıenesınde yapılacak olan iriya mü
racattan evvel bu mıntakanm Alman
yay~ !adeıine muvafakat edecek olur· 
ıa, ı~ı d~vlet arasında arazi meıeleıi
;e aıt ~ıç .bi~ ihtilafın kalmıyacağrru 
atvekıl bıldırmitti. 

k. Bir. müddet aonra da Alman hü· 
. ~etı Fransa ile bir itili.fa varmak 
ıidçı.n teklifini formüle etti. Teklif ıu 

ı: 

1 - 1935 ıeneıinden evvel Saar 
tnıntaka.aının iri.ya müracaat edil .. 
mek · · SIZJn Almanyaya iadeıi. 

.. 2 - Almanyaya ıimdiki uzun 
m~ddetli 100 bin aıker yerine, kısa 
mudd~tli mecburi hizmetle almmıt 
300 bın aıker verilmesi. 

3 - Almanyanın müdafaa silah· 
lanndan istifade etmesi. 

4 - On senelik bir ademi tecavüz 
nıiaakının imzalanması. 

Franaız hükumeti T>u teklifler Ü· 
zerinde çok durmuıtur. Öyle anlll§ı· 
lıyor ki, bazı devlet adamlan Alman· 
yaya bazı noktalarda müsaadekarlık
ta bulunmağa da taraftar olmuşlar
dır. M. Daladier'in de bunlar arasın· 
~'! bulunduğu aöyleniyor. Ancak hü-

.wnet haricinde ve bilbaaaa M. Her· 
j,'0 inun. telkinatile Alman teklifi ka
F u edılmemiftir. Parise çağmlan 
F ranaanın Belrin ıefiri M. Poncet 
m'•n&anın cevabını h&mil olarak Al
ti:nyaya dönınüı ve Alman hükUıne-

e ıu cevabı bildirmiıtir: 

1 - Fran k · "h konfer &a anca ııla sızlanma 
anıının çe • . • d . yet ve y h rçevesı ıçın e eannı-
ıı a ıızlanın 1 • • •. 

zakere edebilir. a meae eımı mu• 

2 - Saar'ın Alman • d • 
yalnız Franaa alakada yaya ıa eaı 
d "ldir B yı r eder bir mesele 
.e!l'ı • u, ancak Milletler Cemi 

tının muvafakatile olabilir. ye-

.3 - Almanyanın ıilahlanmaıile 
nketibce

1
lendecek her teklifi Fransa ula 

a u e emt:z. 

ıek~~ece~:ı;ın Alm_an ~ekliflerini kati 
·· h mahıyetınde oldugu" na 
ıup e yoktur G ·· ·· ·· Milletler C . . o.runuyor ki, Fransa 
konf emıyeti ve ıilahaızlanma 

eranaı muv f k t•ı . 
Ya il k 1 • a a a ı e, yanı Alman• 

e o lektif kild ·· hazırdır. A I" e .muzakereye 
zarlığa . . Yn ve husuaı ıurette pa-

tırıımeği kabul etmiyor. 

f 
.. Filhakika Franaızlar Alman tekli-
ın b 0 1 ık b~'ı· adı§ veriı muameleıi değil, 

rnu a ' ın e hiç bir şey lrruy k 
Y-1nı:z v · a ara 
lerd· Ferı, muameleıi telakki etmiı-

ır. ransada k S rek 1 ·ı .. h n gere aar ve ge .. 
.. 1 a noktalarında A1m 

muıaadcki.rlıkt b 1 . anyaya 
1t-1ukabilinde Aİına:yu::;aaı Futeniyor. 

d"""" n ranaaya 
ve_r ıkgıd onk~enelik bir ademi tecavüz 
mııa ı ır ı, Fransa bunun daha miis. 
~t vke. daha katiıini, esasen Lokarno 
mıaa ıle tem· ım· b 1 
1 1 b ın e lf u unuyor. Fran-
ız ar, ? ademi tecavüz teklifinde 

Lokamo _ı~e giriıilen taahhüdü t k •. 
ye edecegı yerd b·ı· k. a vı 
hal görm .. 1 d.e 1 a 11 zayıflatır bir 

Uf er ır. 

Diğer tar f 
tür lr.i 

1
• tan Fransa düıünmüı-

' ıart an ne 1 ı manya ·ı o ursa o sun Al-
ı e Yapac • b. · · • tif şekild agı ır ıtılaf, kollek-

e anla • müttefiki . . ~maga taraftar olan 
erın1 •• 

sanın bu 1 ıucendirecektir. Fran• 
ara ılr. .. . 

daki teıanüd·· muttefıklerile araaın-
kuvvetletdi..:: ~Y•flatmak değil, bilakis 
takip eıı· • · c Yolunda bir ıiyaset 

ıgı malu 
Franıız1ar ın k ~~ur. Binaenaleyh 
§ey almaksı u ab'.hnde müsbet bir 
cendirmek zı~ muttefiklerini de gÜ· 

iı:ıafa yakı:;.,,:~n~ Almanya ile bir 
F . 1•tememiılerdir. 
ranıa ıle Al 

lıalya ve lngiltermanya temasta iken 
kişafını uzaktan. e hu temasların in .. 
di bu netice Üz '_"Yrediyorlardı. Şim-

erıne C ''d 
lunan lngiliz Har· . • apn e de bu-

. ıcıye . 
Sımon, Musaolini ·ı nazırı Sır John 

ı e g" .. 
noma'ya gitmiştir 1 ~ruşmek Üzere 
yRnın Franaız • A.lın ngı]t':'e ve ltal-
d b. ··ı an &or.. ı e ır mu evaısıtlık r r· Utıne erin-
i edikleri mn ı ıi:ndur 0J: 0 Ynamak ;1 • 

nın lıalyayn itimad; Yoknı cak Fransa-
. · • d Ur J ·1 non •Jyaaelı o bu nokta l · ngı tere-

raraızlık içindedir. Bi: rafında ka-
.. aene.I Jı b 

ınutevasııl!ık vazifesinin hl ey., u 
tl b · •· UYaffak· Ye e a~arılabılecegı fÜPhelidir. •· 

Günün en ehemmiyetli m 
tud . F . eaeteıi ur· tansa ıle Almanya anla 
dıklar ·· A tanıa. 

ına gore, lmanya Veraaille 
tnuahed · · · • h 1 s esının ııla sız anmaya a ·ı 
lan h .. k.. 1 o-
k u umlerini ilga eder de şinıdiy 

d
adar gizli olarak yaptığı gibi bun~ 
nn IOnra d • ·ı . b' 

1 
a aşı tar ır surette siliıh .. 

Fanmağa l.4 şlnra..-. vaziyet ne olacak? 
ranıanın h • .. · 

nokt d .. em aıyaaı, hem de askeri 

1 
a n boyle bir ihtimale karıı ha-

zır anmakt ld • 
ı:u. . lh a 0 ugu anlaşılıyor. Bu-

n au ve .. 1 . 

Programın sınai tesisat 1 Bizde kömür 1 

işletme kısmı Sanayi!_._ ve 
Bu seneden itibaren bütçeden senede 

6 milyon lira tahsis edilecek 
icra Vekilleri 

. -

ismet Pa§a H:z:. 

ANKARA, 3 (Telefonla) - lcra 
Vekilleri heyeti bugün de toplanarak 
lktısadi program üzerinde müzakere 

ler~~~ de~a~ etmiıtir. Dün de işaret 
ettıgını gıbı program memleketin ik
tııadi inkiıafının iıtilzam ettiği fay • 
d~lı, ~Üzumlu ve tümullü bütün ted • 
bırlen .camidir. Programın sınai teai .. 
aat ve ııletme kısmının tahakkuku i • 

• 

Heyetinde müzakereler 
çin 1934 mali aenesinden itibaren be§ 
ıene müddet her sene devlet bütçesin 
den 6 milyon lira ayrılarak lktısat ve 
ki.Jetinin meauliyet ve nezareti altın .. 
da aanayi planını tatbik vazifeıini 
üzerine alacaı. olan Süme~ Banka tah 
ıis olunacaktır. 

Birinci bet senelik programa ithal 
edilen aanayi ıubeleri mamulatı 1932 
ıeneai ithalatımızın yekununda yüz • 
de 44 nisbetinde bir yer itııal etmek· 
tedir. Programın tatbikile beraber 
kurulacak sanayii korumak için güm· 
rük tarifemizde lazım gelen tadiller 
yapılacaktıt. Bir jeoloji enstitüsünün 
teıiıi programa dahildir. Sanayi ted
risatına da bilha.ısa ehemmiyet verile· 
cek ve uıta yetiıtirmek için ilk it ola• 
rak kuvvetli bir ihtimale göre latan • 
bul ve lzmir Sanayi mektepleri lktı • 
•at ".ekileti emrine verilecektir. lspar 
tk~. vılayeti dahilindeki Geçiburlu kü • 

urt mad . . . 1 • • . enının ış etme ımtiyazı te • 
sıa edilecek il. I' b. . k ·1 kt" nı ı ır fır ete verı e • 
ce ~· Gülyağı iıtihaalat ve ihracatı· 
~m ooperatifleıtirilmeıi ve lsparta

a mod~rn ~!r taktirhane teıiıi mula· 
:t~erdır. Sungerciliğimiz teıkilatlan 
ın arak devlet mürakabeıi altına a

lınacaktır. Milli bankalarla beraber 
İzmir ve lstanbul liman ıirketleri ta• 
raf'?dan kurulacak milli bir ıirket bu 
denızatı ıervetimizi itletecektir. Por· 
ıelen ıanayii için Kütahyada bir fab
rika kurulacaktır. 

iki ölüm vak' asında da 
hata doktorlarda mı? 

Çocuğun ölümünde hata annesindedir, 
Nuri B.in yarasına iyi teşhis konmamış 

. Etfal haatanesine götürülen hasta 
bir ç~uğun kabul edilmemesi yÜzün
den. bır ıaat ıonra öldüğü hakkında 
v!'L!i olan i.lıbar ve netriyat üzerine Sıh. 
hı:ye vekaleti müfe<!tişi umumilerinden 
B.urhanettin Bey tarafından yapılan tah. 
ki~at.!'eticelenmiş, ve meselenin iddia 
eb~ıldığıj 'ekilde cereyan etmediği tl?ı-
ıt edilmiıtir. 

Sıhhiye müdürü Al. Rı B bu 
huıuıta kendisile n .. ··' zauh ey,. . • 

be 
.,oru1en m arnrımı .. 

ze ~~ yanatta bulunmuıtu • 
d ... -d Etfal hasl'anesine ka:-,;.I edilme
ıgın en dolayı hası b. 

dü" .. hak . . a ır çocuğun öl-
gu kındaki ıhbar ve . .. 

zerine yapılan tahkikat neı:'eşırıyat. b~· 
Tahkik t d. ·r. ce enmıı r. , a ın ver ıgı neticeye .. 18 kanunuevvelde filhakiL.- gore, . 

Çocuk göt .. ··1m·· 1.. ""> hastaneye bir 
uru Uf ur. Bu çocuk, bo"a· 

~ından rahataızdı. Hastanenin kulak,& bo-
gaz ve burun haıtalıklan ··ıeha 
d k L lb . mu uıar 

o lur ıan Salıh bey bizzat • mu ' çocugu 
a>:ene etmiı ve kendisinde difteri gör~ 

fe)'J. ve teıh';sini ( Larenjik lstridü
oz . ıye koymuıtur. Müfettiı, haata .. 
neflİh pr?tbkol defterini tetkik etmiı 
ve akika 18 kanunuevvel ıahifeain
de bu çocuğun haıtaneye gönderihni 
~uaye.ne .ve söylediğlim hastalığın t~ 
hıa edılmiı olduğu defterde yazılı bu
lunduğunu görmüştür. 

Bu haatahk, nöbet ıeklinde gel' 
İsya~odik bir şeydir. lıyazmoZ ti~: 
detlı olursa haıllıyı boğar. Haatanm mü
teha11111, çocuğu muayene ettiği • 
man nöbetin geçni§ bulunduğu anla;d. 
!"'thr. Nöbetin nasıl gelip geçtiğine da
ır vald~ıinden izahat' alımı ve araların. 
da •fagı yukarı fU muhavere geçmiıtir: 

. - Şu hal~·'" Çocuğu bırakın, teda· 
vıye alalım. Nobet gelince a .. elim 

Ş. d. .or . 
- ını ı çocuğumun haJinde bir 

iT 

Sıhhiye müdürü '.Ali Rıza Bey 

tehlike var mı? 

ak 
- Hayır, ıu anda ve tiddetli bir 

ıe gelmezae tehlike yok. 
- ?yle iıe çocuğumu götüreyim 

daha lyı. 

mi O Gl!.ü~.den ."?nra bir hafta kadar geç· 
mı" 1 unun bırınde bu çocuğa akae gel-

' ho acak, ki akşam lisl'ii validesi tek· 
rar aıtaneye götürmüıtür. 

. O aaatte haıtanede nöbetçi doktoru 
asıal'an Şemıi beydı· Şem . be • Si y, ÇOCU• 
ğu muayene ebnif, fakat nöbet geçmiıı-
ol dugu" için bir ·· . . Ç ıey goremenu•tır. o· 
cuğu al0 d · ~ .•.. n v ı eaıne, bu defa da, akse gel-
~1&'1 zaman görülmek ve tedavi edilmek 
uzere haıtayi bırakma11 aöylenmittir. 

.. Fakat,. anneai, çocuğu alıp gÖl'İİr• 
mut ve .Şı§li civannda huıuıi bir dok
tora muayene ettirmiıtir. Bu doktor 
marazın difteri olup olmadığına bakın;,, 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Avrup~da tetkikat yapac~k 
heyet bugün gidiyor 
Avrupada, memleketimizde kurul· 

ması muliarrer büyük kömür sanayii 
için tetkikat yapacak olan heyet b'! • 
gün tehrimizden hareket edecektır. 
Heyet it Bankası umum müdür vekili 
Muammer, maadin umum müdürü Be 
kir Vehbi ve Zonguldak mebusu Ra· 
gıp, Zonguldak maden müdürü Eaat 

Ragıp ve Muammer Beyler 

Beyler ve bir mühendisten mürekkep 
tir. Şehrimizde bulunan heyet. aza~ı 
dün bu mevzu üzerinde muhtelıf ala· 
kadarlarla temaslar yapmı§lardır. He 
yet buradan doğruca P~riae gidece~· 
tir. Pariıte heyete bir Türk mühendı• 
ıi daha iltihak edecek ve heyet bu ·~
retle teıekkül etmit olacaktır. Tetki· 
kata evvela Pariıte batlanacak ".e 0 • 

radan civar memleketlere ve bılhas· 
ıa lngiltereye geçilecektir. Yeni bet 
senelik iktıaadi programda bir yer it· 
raI ebnekte olan tife sanayii heyetin 
tetkik edeceği mevzular meyanında 
bulunmaktadır. Bu hususta temaalar 
yapılacaktır. Aldığımız malumata na 
zaran maadin umum müdürü Bekir 
Vehbi Bey heyetle beraber avdet et
miyecek ve büyük demir aanayii hak 
kında da tetkikat yapacaktır. 

Postahane 
Adliyeye verildi 
Üstteki iki kat Adliyenin 
faaliyetine tahsis ediliyor 

latanbul Posta Başmüdürlüğüne lı
tanbul merkez poıtahaneıiııln bir kıı· 
mının adliyeye tahsis edileceği bildiri!· 
mittir. 

Yapılan takıime göre, dört kat olan 
postahane binasının alttan iki katı poı· 
tada kalacak ve üst! katlar adliye tara• 
fından iıgal edilecekt!'.r. 

Adliyenin yerleteceği bu katlıırda, 
ıimdi poıta baımüdürlüğü kalemleri , 
m:i.fettitlik, levazım müdürlüğü, radyo 
ıirketi, poıta ve ~lgraf yükıek mekte
bi bulunmaktadır. 

Buraların tahliye edilerek alt kat· 
!ara 11kııtınlmasınll 6mk8n görülmeme~
tedir. Bu imkansızlık kar1111nd yenı 
bir bina aramak mecburiyeti hasıl ol
:ınuıtur. Radyo ıirketi de kendiıine ay
rıca bir münasip bina ar~ktadır. • 

Her binada radyo tesıısatı yapmaga 
iınk&n bulunmadığı için mevcut teıi~a
b başka bir binaya nakle!htek on bın· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bakır yolu --
B tahvillerinin satışı Üç 

milyonu buluyor 
Bakıra doğru giden batı halkın pa· 

raaile Erganiye yaklaımak.tadır. latıJ<
razı dahili tahvili İ · 
çin her gün vatan· 
daşlann göıterdiği 
gayret bu iıe daha 
büyük bir kuvvet ver· 
mektledir. Ergarii de
miryolu tahvillerinin 
B kıımı ıatıımın da 
~mdiye kadar olan 
miktan üç milyon lira· 
ya yaklaşmqtır. Daha 
bir hafta iıtikrazı da
hili tahvillerinin ikin· 
ci kıımının satı11na 
devam edilecekllir. Ha!kımız ancak bu 
müddet zarfında bu çok 1<8.rlı fırsattan 
istifade edeceklerdir. 

Aldığımız malumata n~aran Erga• 
ni demiryolu eylulde Erganıye vannı§ 
olacaktır. Bu suretle 934 senesi ıonu 
gelmeden Ergani bakırı beynelmilel 
pazara çıkacaktır. 

Bir konlerans 
Milli Sana)jİ Birliği umumi kat':bi 

Nazmi Nuri Bey dün akşam radyoda 
umumi tasarrufun faydaları ve Ergani 
demiryolunda tasarrufun rolü hakkında 
bir konferans venniş.tir. 

tehl'k d musa emet ıçın en büyük 
ı e e bu noktadadır. l 

Ahmet ŞOKRO 
Yeni ö!çülerin tatbikatı müşkülôtı deııam ediyor, t"esmimiz B ·· 

letti,likte piyasaya fıkarılan litrelerin kontrolunu szöıteriy::mu· 

ELAZIZ, 3 (A.A.) - Şehrimiz pi
yasaaında Ergani bakır yolu istikrazı· 
na büyük l:ıLr alaka ve tehalük vardır. 
latikraz tahvilleri alış verİ§lerde de na
lcit para gibi kabul edilmeklledir. -~ 

i 

Petrol taharriyat ve tetkikatı yapmak üzere dün akşam 'Miirelte'ye 
giden heyet .. 

Müreftede petrol var mı? 
Mahallinde tetkikat yapacak heyet 

Ankaradan geldi, Mürefteye gitti 
Mütehassıs Cevat Eyüp Beyin izahatı ve memlekette 

yapılan tetkikatın ilk neticeleri 
.Türkjyenin muh.. 6 ,l"lat 

telif taraflarında 
petrol arama itleri· 
Je meıgul olan mü· 
tehaaaıılar, petrol 
arama ve itletme i
dareıi müdürü Ce
vat Eyüp Beyle be
raber Ankara'dan 
tehrimize gelmi§ • 
!erdir. Mütehassıs
lar dün aktam Mü
refte civarında tet
kikatta bulunmak 
Üzere Mürefte'ye 
gibnitlerdir. Bu ze 

Müreltede petrol bulunan mahalleri gösteren harita 

vat Cevat Eyüp Beyden mada Sid
ney Paige, William Woodaon ve Ha
roldd Moıeı'ten ibarettir.. Heyet bir 
kaç hafta kadar Müreftede kaldıktan 
ve orada bulunduiiu esaıen bilinen 

petrol kuyuları hakkında tetkikat yap 
tıklan ıonra ıehrimize gelecektir. Ce
vat Eyüp Bey dün Kontinantal otelin
de bizi kabul ederek memleketin muh 

(Devamı 5 inci sahifede) 

'Amerikalı mütehassıslar Mardin dahilinde .. J(erbent·• te petrol sızan 
kuyu başında tetkikat yapıyorlar 
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= YENİ TEFRİKAMIZ : 
= 
~=- Bir kadının 24 saat/ık hayatı 

Yazan Tercüme eden 
Stefan Zweig ·, lsmail Müştak 

- "Milliyet" , son zamanlar Fransız, lngiliz, Alman ve 1-
5_ talyan lisanlarında intitar eden yüksek kıymetli romanlardan 
~ bir silsile intihap ederek bunları peyderpey muhterem okuyu-

=-=-·-= cularına, tefrika ,eklinde, takdime karar vermi•tir. Bu silsile
ye Viyanalı muharrirlerden ve Garp aleminin büyük töhret 
kazanmıt romancılarından Stefan Zweig'in hemen bütün 

ıp_~_. jjf; /;~;,:;:mı~":~:lık hayatı 
Unvanlı eserile baslıyoruz. Bu roman hakkında bir fikir 

~ verebilmek için yalnız •'unu söyliyelim ki meşhur (Makıim 
3 

Gorki) bu kadar derin bir eser okuduğunu hatırlamadığını yaz
- mıştır.Filhakika 150 küçük sahife içiı_ıd.e ~adın ruhu ve

0

afk mef-
~ humunu, aşkın hazan bir yıldırım gıbı bır kadın kalbıne nasıl a çarptığını öyle kudretle, o kadar canlı ve cazibeli bir lisanla 
_ tahlil ediyor ki okuyucularımızın bu şaheseri büyük bir zevk 
Ei ve alaka ile takip edeceklerine tüphe etmiyoruz. 

§= Dünyanın her tarafında büyük bir alaka uyandırarak o-

1 
= = = 
1 
a 

kunmuş olan bu yüksek eserin Türkçeye tercümesi de ayni de-
3 recede yüksek ve salahiyettar bir kalem sahibi olan İsmail -
§İ Müştak Bey tarafından yapılmıştır. lsmail Müştak Beyin -
~ Türk edebiyatındaki mümtaz mevkii, seyyal ve sahhar üslubu, 
~ eserin asıl kıymetinden tercümesinde de hiç bir şey kaybettir- = 
a miyeceğini iddia etmeğe kafidir. = 
'1wııı ı ııı ııı ıı ııı ııı u 1111 ııı ııı ıııı ıı ııı ıı ııı ııııı ıı ııı uı 1111 ııııı ııı ıı ıı ıııı ıı ıı ııı ıı ııı ıı ıı il 11111 u ıııınn , 
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M. Roosevelt'in Amerikan M. ~usolini 

k . d •Jk k Ne ısteyor? 
ongreSI~ ... ~. 1 not U Sir John Simon'la müla-

katın esasları Amerikanın harici siyaseti 
~~-----..---~~ 

"Size tamamile nikbin izahat vermeye 
•• imkan goremeyor~m,, 

VAŞiNGTON, 3. A.A. - Cümhur 
ı-eiıi M. Roosevelt, bugün açılan Ame
rikan kongreıinde ilk defa olarak ıöyle
diği nutukta buıuıi mahiyette tepü tav
ıiyelerde bulunmaktan sakmmıf, mali ve 
iktisadi kalkınma programından, ıreçen 
altı ay içinde bu sabada elde edilen te
rakkilerden umumi ıurette bahsetmİ§tİr. 

M. Roosevelt, milli refahın eski hali· 
ne getirilmesi, mazinin harabeleri üstün· 
de - aari medeniyete iliıiği olan meıe
leler daha kuvvetli a"urette kartı koya
bilecek - yeni bir bina kurulması için 
meb'ua.an ve ayan mecliı1erinin bükUmet
le birlikte çalıımalannı dilemittir. 

M. Roosevlt, ecnebi hükilmet ve mil· 
Jetlerinin Amerikan bükilmet ve milleti
ne olan borçlan hakkında kongre azası• 
na daha ıonra bazı izahat vennek niye
tinde olduğunu da bildinniıtir. 

M. Roosevelt, altın hakkındaki proır
ramına temas ederek bu busuıta iki mak 
sat rözettiğini, bunlardan birinin mali 
bünyeyi tamamiyle kuvvetlendirmek, di 
ğerinin icabında ve ileride bir mübadele 
vasıtası elde etmek neticesine varmak ol
duğunu izah etmiıtir, 

M. Roosevelt, nutkuna devamla de
miştir ki : 

" itinalı surette yapılan tahkikat ve 
devamlı bir tarzda icra edilen tetkikat, 
kardeı milletlerden bazılarının kambiyo 
fiyatı hususunda bir takım dahili fart· 
lar yüzünden zarara uğradıklarını göster• 
mektedir. Bu milletler utikraz buıu
ıunda ıürekli ve cibanıümul ırayelere 
müstenit müzakerelere ırirİfmenin timdi 
den ellerinden ırelem.iyeceğini hissediyor 
lar. 

'' Medeniyet ıreriye dönemez. Biz bir 
çok yeni uıallenı baıvurduk. icap eder• 
ıe bunlan düzeltmek yahut değiıtirınek 
bizim için bir vazifedir. Fakat, herhaıde 
ileriye doğru yürüyüp ıitnıek mecburi 
yetin deyiz. 

Hükilmetin mali itibari idari müeue
selrine ait masraflarda sıkı bir surette ya 
pılan taaarruf ve tenzilit sayesinde kuv
vetlenmittir. Geçen ilkbaharda tekrar 
açılan bankaların vaziyetleri sağlam 
bir haldedir. 

Citelerini yeniden açmalarına müaaa· 
de edilıniyen bankalara gelince, bu ban 
kalara vaktiyle yatırılmıf olan ve hare
ketsiz bir halde kalan 600 milyon dolara 

yakın bir para sahiplerine hükilmetin 
yardımı ile iade edilmittir. 

Tatbik ettiğimiz yeni proğram, milyon 
!arca kimsenin yeniden it bulup çalııma 
ar, aanayün yeni temeller üzerine kurul 
maıı, sanayi erbabının akıl ve mantığa 
uygun karlar temin etmeleri. iıçilcrin 
münasip ücretler almalan, ve muvafık 
ıreçinme tartları elde etmeleri ıribi neti
celer vermiıtir. 

Harici ifler 
M. Roosevclt, bu nutkunda harici it

lere de temas ederek tunları söylemi1· 
tir : 

" Size tamamiyle nikbin izahat venne
ye imkan göremiyorum. ileride arazi i
tibariyle büyüme ve geniılem Ye bir mil
lete ait itlere kanıması ıribi hallerin ö
nüne geçmeğe komıularıınızla birlikte 
çalıııyoruz. 

" Avrupaya ait ıiyasi tesviye suretle.. 
rine Amerikanın iıtirak edemiyeceğini 
evvelce de açık bir surette anlatıp bil
dirdim. Bununla beraber Amerika silah 
kuvvetlerinin azaltılması, gümrük ve ti
caret manialarının kaldırılmaaı hakkında 
cihan§ümul bir esasa müstenit ve tatbik 
.imkinını haiz olarak alınacak her türlü 
tedbirlere herhangi bir zamanda iıtira
ke hazırdır. 

M. R<>Mevelt, haydutların linç O· 

dilmesi ıribi hareketlerin ve daha bllf 
ka türlü taarruz ve ıuikastlerin be -
men hemen ve tenkili ırerek olduğu• 
nu da teyit ettikten sonı-a İflİzlik ıne 
selesine geçerek demiıtir ki: 

lpizlere doğrudan doğruya hii -
kümetçe yardım noktasından hareket 
ederek halkm yardmıile çalrtma ve 
çalıttınna usulüne varacağız. Bu son 
noktadan kalkarak ferdi Ye hususi 
ç.alııma aeneainin eski haline g-etiril .. 
meai rayeaine bir an evvel ulaımaya 
çalı§acağız. Amerikan ananesinin iki 
esası vardır: Onlarda, kendi kendine 
yardım ve kendi kendini idare pren· 
sipleridir. Bi:ı tarlayı hazırladık, aç
tığnnız yollara iyi bir tohum saçtık. 
Güçlüklerle dolu olan ba§langıç geç 
ti. Mahsulü tam olarak idrak etmek i
çin tarlayı ek:p biçmemiz 18.znndır. 
M. Rozvelt, Amerikan milletine biz • 
met uğurunda kongrenin kendiıüe bir 
ükte çah§ma.smdan takdirle bahsede
rek nutkunu bitinniıtir. 

M. Duca'nın cenazesi milli 
merasimle kaldırıldı 

Titulesco İsviçreden Bükreşe dönüyor 

BC1fvekil vekili M. Angeluco 

BOKREŞ, 3 .A.A. - Rador ajaruı 
bildiriyor : Duca'aın milli cenaze mera .. 
simi dün ıaat 13 de fevkalade merasim 
ile yapılG\Jftır. Merasime bütün Bülr.reı 
halktyle ROl'Gllnyanın her tarafından 30 
trenle ırelen heyeti murahbaıalar da it· 
tirak etmiıerdir, ber sınıfa mensup aıker 
ıelam reımini yapmııtır. Kralın küçük 
kardeıi prens Nicolaı hükümet namına 

Duca'nın tabutuna bir çelenk koymuf· 
tur. Dini ayinden sonra baıvekil M. An· 
gelesko, hükumet namına ve Bratianu 
da liberal fırka11 namına birer nutuk aöy· 
lemiılerdir. Ekalliyetler fırkaları da da
hil olmak üzre bütün siyasi fırka mümeı· 
silleri nutuklar aöylemiılerdir. Tabut 
hükümet erlr.aıu tarafından kaldırılarak 
top arabasına konulmuı ve yüz binlerce 
halkın doldurduğu matem bayraklariyle 
donatılmıı ve bütün dükkanlar, ııazino· 
lar ve mesire yerleri kapanmıılardır. 

idam edin! 

Katil ve suç ortakları, mahkeme hu· 
zurunda, suçlan111 son derec pervasızca 
ikrar etmiılerdir. 

M. Titulesco geliyor 
SAlNT MORITZ, 3. A.A. - Roman

ya hariciye nazın M. Titulesko, Bükreı'e 
dönmek üzere 14,5 geçerek buradan ha
reket etıniıtir. 

Yeni fırka rei.i 
BOKREŞ, 3. A. A. - Liberal fırka· 

sının idare heyeti cuma ırünü toplana· 
rak M. Ducadan inhilal eden fırka reiı· 

1 tiğine birini intihap edecektir.Bütün mem 
lekette tam bir ıükiin vardır. Hiç bir 
hadise kaydedilmemİftİr. 

Mütevelfanın vaziyeti 
BOKREŞ, 3 (Hususi) - Sinayada 

mumyası yapılarak Athenee sarayında 
halka teıhlr edilmit olan M. Duca'nın 
cenazeıi buırün m.illi merasimle kaldırıl
dı. Yollarda bilhassa kadınlar araaında 

ağlayanlara 11k ıık tesadüf ediliyordu. 

Eski Baıvekil vasiyel.lnamesinde bü· 
tün servetini karısına bırakmqtır. 

M. Ducanın , ihtiyarlığtm ıreçinnek 
üzere satın aldığı Valcod cinnnda on 
hektarlık küçük bir malikin~ vardı. 

Ancak kansı öldük;.ıen sonradır ki, mi
ra11 oğluna ıreçecektir. Gene vasiyetna
mesinde izhar ettiği arzuya göre, naaır 
Orey vilayetinde Huıely'ye defnedile
cektir. 

Nadir Şahı 
Neden öldürdüler? 

--o-

işte intikam almak isteyen 
kadın parmağı var 

BOMBAY, 3. A.A. - Reuter ajanıın 
dan : Kabil gazetelerinden biri, Nadir 
ıahı öldüren Abdülhalik'in yaptığı söy
lenen bazı itiraftan olduğu ıribi sütun· 
lanna ıreçimıiıtir. • 

ROMA, 3.A.A. - Havas ajansı mu
habirinden: M. MuHolini ile tıir John 
Simon arasında ırörütmeler yapılacaktır. 

Birincisinin bugün öğleden sonra, i
kincisinin yann sabah yapılacağı tah
min ediliyor. 

iki devlet adamı milletler cemiyetinin 
tensiki ve silahlan bırakma meseleleri 
hakkında mutabılc kalmağa çalııacaklar 

dır. 
Birinci mesele hakkında Moussolinin 

telakkisi ıudur : 
Milletler cemiyetini kaldırmak değil, 

kuvvetlendirmek milletler cemiyeti mua 
bedsini sulh muahedelerinden ayırmak, 

milletler cem.İyetini gayri kabili tatbik o
lan cezalandınnak vazifesinden ayırmak 
ve m.illetler cemiyeti içinde yüksek me
suliyetli devletlerden mürekkep bir ida
re uzvu teıkiline müsaade etmek üzere 
devletler araımdaki müsavat mese1esi
nin yeniden tetkik etmek ıilablan bırak 
mağa ırdince ltalyanın arzuıu Alman 
ve Fransız noktai nazarlarmm araımı 
bulmaktır. 

LONDRA, 3. A.A. - Bugün Romada 
baılıyan konuımalardan umulmadık ne
ticeler beklemekıizin, gazeteler, eğer bu 
konuımalar İngiltere ile ltalya ara11nda 
bir ırörüı birliği meydana koyarlaraa, si
lahlan bırakma İfİnin halli için lizımıre
len F ranıız-Alman yakmlığına ihtimal 
vermek mümkün olacağı fikrindedirler. 

M. Lunaçarski'nin 
Cenazesi kaldırıldı 
Hüseyin Ragıp B. sefirier 
namına çelenk koydu 

MOSKOV A, 3.A. A. - Eski maarif 
komiıeri, M. Lunaçarslr.i'nin cenaze me
Rsiıni dün yapılmııtır. Sefirlerin en kı· 
demlisi olan Türkiye sefiri Hüseyin Ra
gıp Bey sefirler heyeti namına mütevef
fanın tabutuna bir çelenk koymuıtur. 

Merasime 100 binden fazla muhtelif 
teıekkül murabhaılan da ittirak etmİt· 
tir. Maarif komiıeri Bubnof bir nutuk 
söylemiı sonra Lunaçarıki'nin küllerini 
havi bulunan kutu Kremlin'in duvan· 
na konularak üzeri örtülmüıtür. 

Askerin üç el yaylım ateşinden sonra 
kıtaat bayrakların ucu aşağya indiril
miş olduğu halde geçit resmi yapmıştır. 

r Anatol Vaıilyeviç Lvnaçarski 1875 
senesinde Poltava tehrinde doğmuş ve 
tahsilini Kiyef Jimna2inde yapmıştır. 
15 yaşından itibaren i&filM 'hareketleri
ne iştirak etmiıtir. 

Lunaçarski Jimnazi bitirdikten sonra, 
felsefe ve içtimaiyat tahıil etmek üzere 
ecnebi memleketlerine giderek Zürih Ü· 
niversitesine girm.İ§tİr. 

1899 ıenesinde Lunaçarski Moıkova
ya avdetle işçiler muhitinde propaıan
da yapmaya başlamıt ve tevkif edilerek 
kefaletle serbest bırakılınca tekrar Kiye
fe gitmiı ve ibtili.lci faaliyetine baıla· 
m1ştır. 

Kiyefte yeniden tevkif edildikten son· 
ra Moskovaya gönderilmiı ve 8 ay "Ta· 
ganka" hapishanesinde kalıruıtır. 

Lunaçanki 1903 de Kiyef'e dönmüı 
ve orada bolıeviklere iltihak ederek Le
ninin daveti üzerine laviçreye gİtmİftİr. 

Lunaçarıki bili.hara, bolşevik fırka11· 
nın Stockholm (1906) ve Londra (1907) 
kongresine iıtirak etıniıtir. 

Harbi umumi çıkar çıkmaz. kat'i bir 
surette beynelmilelcilik cehbesi alınııtır. 
Lunaçarski Paristen lsviçreye geçmiı
tir. 

Lunaçarıki Rusyaya Leninden bir kaç 
gün ıonra gelmittir. 

Kuvvetli bir hatip ve propagandist o
lan Lunaçarski 1917 temmuzunda fahri 
kalarda propaganda yapınıt ve temmuz 
badiaahna ittirak ettiğinden Kerenaki 
hükumeti tarafından tevkif edilmiıtir. 

Lunaçarski teırinievvel ihtililine iıti
nk etmiş ve halk komiıerler heyeti te· 
ıekkül edince bu bey~te Maarif Komi· 
seri 11fatile dahil olmuıtur. 

Lunaçarski Y oldat Sovyet maarif ıis· 
temini yaratanlardan ve bu siıtenün na_ .. 

zariyesini kuranlardan biridr. Müitead· 
dit eserleri .,ardır • 

Ağustos 1933 de Lunaçarıki S. S. C. 
1. nin ispanya sefiri olarak tayin edil· 
miştir. 

Lunaçarski ağTr kalp hastalığına rağ
men büyük ve hararetli edebiyat ve ıi· 
yasiyat faaliyetini son gününe kadar 
durdurmamııtı. l 

Mançuri imperatorluğu 
PARIS, 3. A.A. - Ajanı Econoınique 

et Financier'nin Londra muhabirinden 
aldığı habere göre, Çin'in Londra sefiri, 
bir Mançou İmperatorluğu tesisinin, Ja. 
ponlann timali Çin'de teveısü siyasetle
ri projesine dahil bulunduğunu teminen 
beyan etmittir. 

Amerikan filosunun bir 
manevrası 

SAN PETRO, 3. A.A.- Kaliforniya
da. Her tipten olmak üzere, 100 parça
dan ziyade harp gemiıi, gizli bir emri in• 
fazen, üç gün sürecek olan manevralar 
içn burada toplanmıştır. 

BOKREŞ, 3. A.A. - M. Duca'a k~r· 
ıı ıuikaıtm vukubulduii;u Sinaya mın
takasına da bükum ve nufuzu Jamİl o
lan Ploeıti mahallesi, katil Konstanti· 
nesko ile iki suç ortağı hakkında verilen 
tevkif müzakkereleı·in bu sabah tasdik 
etmiştir. 

Bu itiraflardan açılcça anlatıld<iına 
göre Abdülhalik, bu cinayeti çok sevdi· 
ği güzel bir kadının sevk ve tazyiki üze 
rine iılemiıtir. Bu kadın, eniştesinin Na
dir şahın emrile idam edilmit olmatınrn 
intikamını almak için Nadir Şahı öldür· 
mek huııi•unda tereddüt ırösteren Abdül 
halik'i korkaklık ve alçaklıkla ittibam e
de ede öfkelendirip çileden çıkannıt ve 
cinayeti yapınağa sevketmiıtir. 

Varşovada Okranya tarihi 
kürsüsü 

Adliye da.lresinin Önüme yığılan miit· 

hiş bir kalab.,l:k, hakimlerin geli~ini : 
•'idam eclicı -h aealerile karıılamıştır. 

VAŞiNGTON, 3.A.A. - idare di
rektiflerine tevfikan eıya fiat'ıarmı ar. 
tırmak maluadile 50 milyon dolarlıktan 
fazla ecnebi altını ıatın alınmıt~'~r. Yer· 
li altın alımı 24.S00.00-0 doalrı bulmuı
tur. 

Fransız 
Muhtırası 

Almanların vereceği ce
vap bir az gecikecek 

BERLIN, 3. A.A. - Alman telırraf 
ajanıırun yeni ilmi ''Deutcheı Nacbrich
tenbureau" olmuttur. Bu ajansın yarı 
reımi bir tebliğinden ıöyle deniyor : 

" Evvelki gün Fransanın Bertin ıefi
ri tarafından baıvekil Hitler'e verilen 
muhtıra alakadar hükumet mebafilince 
tetkik edilmektedir. Bu muhtırada ter
biyeli ve uzlatmak istiyen bir şekil var
dır. Fakat mühim birıey yoktur. 

Alakadar alman mebafili henüz fikir
lerin bildirmeğe vakıt bulmamıılardır. 
Muhtıranın tetkiki için daha iki üç gün 
lazım gelecektir. 

Almanyanın eevabı, 7 Kanunusanide 
Bavyerada toplanacak olan milli aoıya• 
list fırka reisleri konırreıi dolayiıile bet 
on gün ıonra verilecektir. 

PARIS. 3. A.A. - Havas ajansın• 
dan: Muhtırada Fransa hükUmeti doğ
rudan doğruya gÖrÜ§me fikrini reddet
memektedir. Fakat görüımelerin Alman· 
yanın tekrar silahlanması üzerinde de· 
ğil, fakat kendi beaabına ne dereceye ka 
dar ve ne teraitle bu yola ırirmeğe ra• 
zı olacağını bildirerek umumi bir silah
lan bırakma üzerinde olması lazım gel
diği kanaatindedir. 

M. Rosemberg'in beyanatı 
BERLIN, 3. A.A. - Volff ajansın· 

dan : Milliyetçi ıosy?..liıt fırkasının ha
rici siyaset ofisinin idaresi bqında bu
lunan M. Rosemberır, Paris ırazetelerin
den birinin muhabirile ırörüıtiiğü sıra
da Fransa ile Almanyayi ıureti mabıu
sada alikadar eden meselelerin araya Ü· 
ÇÜncü bir taraf karıtarak bazı anlatama 
mazlıldara ıebep olmak'ıızın - sadece 
bu iki devlet arasında müzakere edilme.. 
ıin müreccah bulduğunu aöylemiıtir. 

Makedon yada 
Feyzanlar 
Mahsulün bir kısmı mah

voldu, Atinada zelzele 
ATINA, 3.A.A. - Şiddetli yağmur• 

lar, Makedonyada feyezaru mucip olmuş-
tur. Aboı nehri taımıı, ve demiryolu
nu tehdit etmekte bulunmuıtur. Strimon 
suyu da lafark mezruab ahrip emiştir. 

Megarada feyezan daha vahim olmut 
ve büün mahsulatı mabvetmiıtir. 

Bundan başka aabahm ikisine doğru 
Atinada ve Atilr.'te fiddetli bir zelzele his 
sedilmi§tir • Bu zelzelenin merkezi A
tinadan 35 kilometre mesafede Orepos, 
mıntakasıdır. 

Hükilmet, zarar gören manatılcta yar· 
dım tedabiri almııtır. 

Almanyaya karşı ihtiyati 
harp mi? 

ROMA, 3.A.A. - Ciornale d'ltalia, 
yazmış olduğu mühim bir makalede, Fran 
sa ile küçük itilafın, Versailleı muahe
desini aç1ktan açığa ihlal ettiği vesile
aile, Almanyaya karşı "ihtiyatı bir harp" 
açmaları ihtimali fikrin reddetmektedir. 

Havanada tethiş devam 
ediyor 

HAVANA, 3.A.A. - Tethiı harekatı 
devam ediyor. Son gece içinde birçok 
bombalar atılmıştır. Haaarat ehemmi
yetıizdir. 

Balkan haberleri 

Dört taraflı misak 
ATINA, 3 (Milliyet) - Başvekil 

M. Çaldarisin, dört taraflı misakı im· 
zalamak için Belgrada ırideceği ıayi. 
ası dolaımııtı. Baıvekil bu yoldaki mü 
zakerelerin henüz o derece ilerileme .. 
miı olduğunu aöylemiltir. 

Yılbaşı tebrikleri 
ATINA, 3 (Milliyet) - Ydbaşı 

münasebetile Türk ve Yunan Ba,ve -
killeri ve Hariciye nazırları araaın • 
da tebrik telgraflan teati edilmiıtir. 
Bu telırraflarda sarsılmaz Türk - Yu
nan dostluğu bir kere daha tebarüz et 
lırilmiıtir. 

M. Mavro Mihalis'in suikastla 
ala.kası var mı? 

ATINA, 3 (Milliyet) - M. Veni • 
zeloıa kartı yapılan suikastla alaka
<lar göaterilen mebus Mano Mibalis 
Pariıten ırelmit ve bu ın .. ele etrafın
da fazla ıürültü yapıldıiını ve niha
yet kendisinin Pariıten ge.lmit bulun• 
duğunu, Mecliı müsaade ettiği takdir 
de kendiıini Adliye emrine amade tu
tacağını ve zaten bunu muairren talep 
etınekte olduğunu söylemiıtir. 

Yunan hava nazırlığı 
ATINA, 3 (Milliyet) - istifa e -

den eski Hava nazırı M. Ralli11 artık 
nezarete gelmemektedir.. Kabinede 
yapılacak umumi tadilata kadar, Baı· 
velr.il M. Çaldariı bava itleri nezareti 
ni de deruhte etmiqir. Bu haber Üze· 
1 ine bava kuvvetleri erkanından Mira 
lay Adamidis M. Çaldariı ile tefriki 
meıai edemiyeeeği, binaena1eyh vazi 
fesini bırakacaiını aöylemiıtir. 

Yılbaşı nutukları 
ATINA, 2 (Milliyııll) - Dün yılba

t.ı münaaebetile Metrepolithanecle yapı
lan ayinden sonra, Mösyö Çaldaris evi
nin önünde toplanan halka hitaben lf4 
nutuk ıöylemitl~r. Harbiye nazırı Kon .. 
dilis, Bahriye nazırı Haci Kiryakos ta 
nutuklar aöylemitlerdir. Bu nutuklar si. 
yasi mahafilde huınü teıir hasıl etmiı· 
t.!.r. 

-• 
Yeni Romen kabinesi de 

dün istif asını verdi .•..... ' 
Şedit hareket taraftarı M. Tateresco 

kabineyi teşkil edecek 

M. Titulesco geni kabineye giriyor 
BIJKREŞ, 3 (A.A.) - Anadolu Ajansının Balkan hususi muha • 

biri bildiriyor: Cumartesi günü mevkii iktidara ~ağırılaı Angeluko 
kabinesi bugün istila etti. Yeni kabinenin teşkiline, Daca ve Angeles· 
ko kabinelerinde Ziraat nazırı olan Tateruko memur edil.ti. Tateres• 
ko, öğleden beri kabinesini teşkil ile uğra,ıyor. Yeni kabinenin, vazi
yetin levkaladeliğini karşılayabifo cek babiliyette ve bilhassa enerjik 
kimselerden teşkil edileceği söyleniyor. Esasen şedit hareket taraftarı 
ve enerjik olmakla tanılan Tatereskonun fahsiyeti de bu husustaki hü 
kümlere kuvvet veriyor. Duca'nın katli üzerine 8'lfvektilete getirilen 
Angeelsko'nun bef günlük bir iktidardan sonra çekilmesinin sebebi, 
kabinenin daha kararlı kimsclerd en teşkil edilmesi lüzum ve zaı"Ure!İ 
ile izah edilmekle beraber, diğer bir rivayete göre M. Titulesco tarafuı 
dan alınmıf olan vaziyet le bu istilnın başlıca sebepleri meyanında sa 
yJmak lôzımdır. 

M. Titulesko'nun bugün saat ikide Sen Moris'ten hareket ettiği 
ve cuma günü buraya geleceği söylenmektedir. 

Mümaileyhin beş gündenberi Angeluko'nun, hariciye nezareti ka· 
bul tekliflerine cevap vermediği halde, Tataresko'nun başvektilet tayİ· 
ni üzerine Sen Morüı'den deihal hareket etmiş olması, yeni kabine• 
de vazife almayı kabul edecği suretinde tefsir edilmektedir. 

Mahaza, selcilıiyettar muhalil M. Tituluko'nun Sen Moris'ten ha· 
reket ettiği hakkında haberleri olmadığını beyan ediyorlar. 

Diğer taraftan ayni muhalil, yeni kabine listesinin cuma günün· 
den evvel belli olmıyacağı mütalaasındadır. 

Maliim olduğu üzere M. Duca başvektiletle beraber ayni :zaman
da Nasyonal liberal lırkasının da rei.i idi. Fırka merke:ı komitesinin 
yarın akdedeceği bir içtimada M· Duca'nın vefatile inhilal eden fırka 
riyasetine M. Tateresko tayin edilecektir. 

M. Tataredro, mühim bir kısmı yine Nasyonal Liberal fırkasının 
genç ancuırından mürekkep olmak üzeıl1e kabinesini ancak cumaya 
kadar teşkil edebilecektir. 

Ankaradaki tarihi sütunun gerinin 
değiştirilmesine karar verildi 

'ANKARA, 3 (Telefonla) - Maliye Vekaleti binasile iş Bankası 
arasındaki sahada bulunan tarihi sütunun fakulden inhiraf ettiği gÖ· 
rülerek yıkılmak tehlikesi olup olmadığını tetkik edildiğini bildirmif 
tim. Maarif vekaleti mütehassıs mimarlarına yaptırdığı tetkikler neti
cesinde küçük bir zelzelede sarsılması ihtimalini varit görmüş ve sü· 
tunun oradan kaldırılmasını karar altına almıştır. Sütun derhal sökü
lecek ve şehir içinde imar müdürlüğünün tensip edeceği bir yel'C di
kilecektir. Sütunun ikiyüz seneden öteye geçmiyen bir zamanda kaido 
sinden tamir edildiği son araştırmalarla meydana çıkarılmıftır. Bu sü , 
tunun buraya hangi devirde kimin tarafından dikildiği katiyetle ma • 
lıim değildir. ilk yerinin burası olup olmadığı bile teabit edilememiş· 
tir. Bu sütunun İşmİ halk arasında (Belkis minaresi) dir. 

Yeni ölçülerin tatbikı • • 
ıçın .. 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Ankara belediye encümeni metre 
sistemi ölçülerin tatbikatında ihtikara mani olacak tedbirler almıştır. 
Encümen fktusat vekaleti taralından satılan broşürlerden istifade ede 
rek levhalar hazırlatmağa başlamıştır. Bu levha bütün dükkanlar a.ı!a 
cak okka olarak satılan bir malın fiyatının kilo olarak bugün kaç pa· 
ra ettiği bunun karşısında gösterilecektir. Belediye encümeni dük -
kancı/arın halkı bu vesileden istifade ederek zarara sokmalarına ma
ni olmak için belediye zabıtası memurlarını, belediye şubelerinde.'I a· 
yırdığı memurlarla da takviye ederek sayılarını arttıracak ve kontro· 
lü fiddetlendirecektir. f htikar yaptıkları görülen dükkancılar aleyhin
de takibat yapılacaktır. 

Büyük bir dolandırıcılık 
PARIS, 3.A.A. - Bayonne belediye 

banka11 besabma tedavüle çıkanlmıt sah 
te bonolar rezaletinin ehemmiyet hudu· 
du pek çok genitlemcktedir. 

Bu it bakında yapılan tahkikat henüz 
bitmemiıtir. Elyevm, firar halinde bulu 
nan esrarengiz beynelınilel dolandırıcı 
Staviıky,nin doland:-rdığı paranın evvel· 
ce tahmin edilen 200.000.000 frank'tan 
çok fazla olduğu SÖylenınektedir. 

Staviıky'den yardım parası alan bir 
Pari• tiyatrosu dün kapılarını kapamıı· 
tır. Tiyatronun müdürü de kaçmııın. 

Gazetelerin yazdıldanna ıröre bilhas
sa Pariı ve bavaliıinde faaliyette bulu· 
nan büyük IİJorta kumpanyalarından 
birkaçı bu ıahte bonolardan 150.000.()()Q 
franklık bir kııım almıtlardır. 

Tahkikata hararetli surette devam e
dilmektedir. 

Bütün ırazeteler, bu dolandıncıhk 
vakasına uzun sütunlar tahsiı etmekte
dir. 

Yılbaşında Avusturya 
nazil eri 

ViYANA, 3. A. A. - Senebaıı yor· 
tuları münasebetile naziler faaliyetli bir 
propaıranda yapmıılar, Stgrie, Cornithic, 
lnnsbruck gibi yerlerde tethiı hareket· 
!erinde bulunmuılardır. 

Jandarmalarla milli sosyaliıtler ara-
sında bir boğuımada birçok kimseler yara 
lanmıılardır. Kıı sporlan merkezi Ma· 
riazelde Naziler (12) de gece yansı 
elektrik cereyanını keserek !ehri birkaç 
saat karanlıklar içinde bırakmıtJardır. 
Naziler binlerce hitlerci baçı dağıtmış· 
lar, ağlatıcı ve küçük bombalar atmıılar
dır. 

İtalyada askerlik 
ROMA, 3. A.A.- Maliye komisyonu

nun harbiye nezareti.ne ait a·aporu iyan 
ve meb'usan mecliıle~1ne verilmiş.t1:r. 
Ve bir senelik hizmetin kabul edilebi
leceğin ihsas etmektedir. 

Arslanın pençesinde 
LODZ, 3. A.A. - Dün hayvanat balı 

çeıi.nde ftti bir kaza olmuttur. 
Sekiz yaşlarında Gardon isminde !Ü' 

çocuk bir arslanın kafesine fazla yaklaı 
mıt, arılan kafes arasından pençesini u· 
zatarak çocuğun boynundan bir parça 
et koparmıt ve kolunu kafesin Üzerinde 
kırmıtllır. 

Arslanın pençesinden kurtarılan ço
cuk, ümits~ bir vaziyette hastaneye kal· 
dırılmıttır. 

Fransız maliyesi 
PARIS, 3. A.A. - Havaı ajansında"1 

Perigueux'de söylediği bir nutukta 1\1. 
Bonnet ıon bütçe kalkınma projesini11 
kabulü için aarfedilen gayretleri ve bu 
sayede 5400 milyon açıktan 4500 ;;...,ün 
kapatılmıı olmasını batırlatmıftır. 

10 milyar istikraz yapmak müsaadeıiııİ 
alan nazır, bükiimetin iıtikrazı parça pııt 
ça yapacağını aöylemiıtir. 

1934 senesinin bütün tabii vadeleriııİ 
tediye etmek istiyoruz. Dalgalı borçla· 
rın mühim bir kısmını ıağlamJaıtırmai• 
müsade decek bir mali tasfiye işini iı• 
tikraz itine bağlamak istiyoruz. Mesele 
ıon ırün!erde 15 milyar olan tedavüld~ 
hazine bonolarını 1934 ıenesi nihayetin 
de dört veya bet milyona İndirmektir. ----

F ransada istikraz 
P ARiS, 3. A.A. - HükümeU bugün iı 

tikrazın rubai ıekli perşembe günkü ..,,. 
mi ceridede çıkacaktır. Fakat bankalar 
yarı resmi bir surette buıünden kayde 
baılamıılardır. 

istikraz ba1aba~ tediye edilecek bet 
senelik bonolar veya prim ;1e tediye e
dilecek 15 senelik bonolardan te,ekkiil 
etmektedir. Umumi yekünu kararnam• 
ile tahdit edilmeyecek, fakat• m<diıiıı 
müsaade verdiği on milyar istikraz pal 
ça parça yapt:acaktır. 

Amerikada altın alıyor 
VARŞOV A, 3. A.A. - Pat ajan••'?' 

dan : Maarif naz.rrı Var,ova üniver5"' 
lesinde Okranya llarihi ve felsefesi kür 
ıüleri tesis etmiş~r. 

-
[ 



·-

e 

o
al· 

o 

~· .,. 
"I 

E
~". 

o 
aJ 

r 

MiLLiYET PERŞEMBE 4 KJ..NUNUSANI 1934 

lfELE~ • 
HABERLERi • 

ŞEHiR Boğaziçi mi, adalar mı? Et fiatı! .. 

••l•dl~•ll• M••rlfte 
Mahkemelerde Et meseleıi öteden beri bir mü • 

him meseledir. Etli, ıütlüye kanımak 
diye darbı mesellere kadar ırirmiıtir ... 
Karamanın koyunu sonra çıkar oyu ... 
nu diye kafiyeli bir aöz de vardır ki; 
bu et itinde oyun olması ihtimalini 
hatırlatır ... 

Etten anlamak diye bir de (vukuf) 
ıubesi vardır. Eıki ev erkekleri etten 
anlardılar '! eniler bilmem anlıyor 
mu? .• Mesela ben kuyruğu meydanda 
olmazsa d'!ilıç ile kıvırcığı farkede • 
mem. Ayağı görülmezse keçiyi tanı • 
m~ ... Y_alnız .P~der merhum söyle • 
mııtı: Sııır etinın yağı beyaz olursa 
manda imiı ... Sizin de hatırınızda ol
ıun .. : Mandayı tanımak için yağının 
renırıne bakın! .• 

Eski ölçüler 
Geçtikten sonra 

Kontröl saatleri Köycülük tahsili 
--o--

Dairelerde gece· kontröl Dün akşam Amerikaya 

Kasalar muhtevi
yatı sayılıyor --

Gazetelerde sık sık okuduğumuz 
yerli havadislerden biri de (Adala

rın imarı) dır. 
Çamları koruma cemiyeti, Ada

lan Güzelleştirme cemiyeti, Ad:ıla• 
rın imarı komisyonu, Adaların elek 
trik işi, Maltepeden Adalara su ge

çirilmesi davası. ---Halk ve esnaf yeni tat- memurları bulunacak yeni talebe gönderildi 33865 lira parayı Devlet 
Belediye ıubelere mühim bir ta • Amerikada köycülük tahail ede • d w • • d" 

bikata alışb mim göndermiıtir. Bu tamimde bü • cek on talebe dün akıamki vapurla bankası egıştır ı 
Yeni ölçülerin kullanılmağa baı- tün dairelerde gece kontrol aaatleri Manilyaya hareket etmiılerdir. Tal&- . Yanan Adliye dairesinde açılan 

lamasından sonra ıreçen birkaç ırün kontrol edecek nöbetçiler bulundurul be Manilyadan aktarma yapacaktır. kasalann muhteviyatının dün lı Ban· 
bu itin zannedildiğinden daha kolay maaı bildirilmiıtir. Saat bulunmayan Amerikada vekalet hesabına Üç tale- kasında bir heyet huzurunda tadadı-

Bu muhtelif serlevhalarla daima 
tekrar edilen mesele hep yazın bir 
kaç ayında bet on zevk ve para 
sahibinin gezip eğlendiği Adalar 

üzerinedir. 
tatbik edilebileceğini gösterimıtir. dairelerde derhal birer kontrol aaati bemiz daha vardır. Bu suretle on üç na baılannıııtır. icra vezne kaıasın~-~ 
Dün yapılan tetkikattan aonra alaka- gönderilecektir. Gece nöbetçileri bu talebe olmaktadır. zuhur eden ve ilr.i kavunun neırettıırı 

Adeta lstanbulun belediyesi, hü
kUmetin bütün makanizması, Ev
kaf (ida1 ıesi Deniz işletme idaresi 
hep Adalar için seferber olmllllar
dır. Adalara ta Maltepeden su gö
türüleceli, çamlıklara muhafızle:r, 
bekçiler tayin edilecek· Elektr. k 
tertibatı aşıklar yoluna kadar uz;l
tılacak. Ada yollarına elenmif, sÜ· 
zülmüş, okunmuf, üflenmit ince• 
kum dösenecek. Ada eteklerine aı • 
ri ahırl;;r, yaptırılacak. Hatta Ada· 
nm havasındaki kibarlığı muhafo.• 
za için etrafına Seddi Çin gibi baş\ 
göklere eren dıvarlar çekilecek. V,. 
yazın bir,iki ayında buradaki villı'. 
!arını tesrif eden kibar ve zengin ilı 
sanlar ç~ar altında rahat tahaı 
pürolarım tüttürecekler. Anadoh• 
yakasından gelen sularla banyola
rını yapacaklar, (mehtap}sız gece
lerde bahçelerini, çam dallarını 
elektrikle donatıp .. abat, mes'ut 
bir cennet hayat geçirecekler!.. 

Ya onun bir aürü marya, koç, er
kek kıvırcık, kar& yaka, karnabat 
kıv.ırcık, karaman gibi bir sürü çeıit
le~ ~ardır ki; insan içinden çıkamaz .• 
~~laıa bu et meaelesi böyle ırelmiı, 
böyle gider ..• Doktorlar da et hususun 
da ittifak edemezler. Kimisi: 

- Et yemeli, et! .• Kuvvet ondadır. 
der, kimisi: 
.- Et ezhirdir. Ağzınıza koymayın 

dıye bağınr ..• 
~n muhakkak olan bir ıey varsa 

et hır ıarip maldır. Mesela: Etin alı
cuı a.zalınca fiyattan yükselir, alıcı 
çc;>i~lınca fiyatlar iner ••• Bunun sebe
bını kimse bilmez.. Hatta kasaplar 
cemiyeti bile bilmez ıribi ırörünur. 

Buırünlerde et pahalılaımıt·· Sebebi 
soruyorlar... Bilen yok!.. Tuhaf değil 
mi?•• Kasaı>lar bunu fırbnalara atfe
diyorlar. N.; acaip ıeyl Fırtma oldu 
mu et yükseliyor ... Desenize 1 et değil 
barometre!.. Et fiyatlarmm yükael • 
memeai için tetkikat devam ediyor ... 
Bek!iyelim... Elbette ırünün birinde 
ucuzlar. Biz de o ıün yeriz .. He.men 
dua edelim de etraftaki fırbnalar sü
kunet bulsun.. 

Yeni bir din için 
Amerikadalr.i Mirza bilmem k im 

iııninde biriai lıtanbul Ticaret oda11-
na müracaat ederek yeni ve ilem§Ü -
muı bir din için dünya ırençliğinin ne 
•ureue teırilr.i mesai edebileceğini ıor 
muıl •• 

1 
Ben ne k&dar ırarip bulursanız bu

i~uz, ~u ıual için bir ıey demiyece• 
Soıın .. Dunyada zıpır ekıikliği mi var?. 

ıi1:8'\rk'" l.i.kin bu itin Ticaret oda· 
B \ ;11nı bir türlü anlayamadım .• 

Dinl: ti etv~ nn, Ticaret odası mı?. 
dim? Halretid~ ne alakası var efen • 

• e e unya e li"" . 
retle bu ;~ · t" .enç gının ne ıu-

-.- ıı ırak ede • . . T' t 
odasından SOnna.k '- cegmı ıcare 
l T' &adar abes ıey o
amaz.. ıcaret odası a~ır b l l "b tt• 1 d o aıı,ogun 
a a Yat ı a amlann elindedır' G 

likl b · b' · enç• e ıç ır münasebeti yoktur ki bu-
~· c~vap :verebilıin. Hem timdi yı • 

d': ~:f°İti' ka~lumba~a ticareti, fın-
ç . '· ~!e~ı Ye tabın helvası ibra
~ l•~ı ~~~m itlerini bırakıp mev• 

ti
. b?ır dm ıııle UİJ'aıınaya kimin vak 

Yar 

FELEK 
Karilerimizden A. H H 11-ef d • anım veya -T en iye 

Efendinı 
Hane" • 

11 
--.ı cınsten olduğunu mektubu • 

uzdan anlayamadım. Onun . . b' tab . ıçın ı • 
ondaki tereddüdü b ..... ·· - .. K d ı -. .onınuz. a 

ı.:: ann çahırnamaaı hakkındaki mek 

yek~:u~ lk~dınlara 'kartı olan hiına-
1• enınden dolayı d · 

YOl'\lln u·· ercetma .. • urrnetler. 

F. 

Mübadele k~misyonunun 
lağvı itilafı 

Muhtelit) m .. had 1 k . 
•Yda tasfiye ~ e .e ornııyonun sekiz 
namenin Büyijk ~ı hakkındaki itilaf. 
dan tasdik edild" •• !et Meclisi tarafın-

ı tilif ıırıru Yazmııtı.k. 

mentoou ~danakında Yunan parla. 
ve bundan ııo da tasdik edilecek 

Muhtelit ~~ ıner'iyete gİreceldir. 
Büyük M'U Ubadele komlisyonu i~in 1 etMcli· • den ma:rıı iha e . sınce kanunuevvel· 
6S hin lir.ı:'ı. Ye'!ne kadar yeniden 

tiah11sat verilmiıtir. 

1 1 
( 1 ı Baııkaıınd 
3 K.. • .. ..ı.Datl ee!Yelidir > 

anunusani İ934 
Ait ta., 

f,ı; .... , da~ilı F 1 a t la r ı 
1933 lotik,.., ea! Tahvil.i.t 
S•rlc: O, 701l•rı 2 Elelı:trik 
Oaitilrk ,45 T"••••J' --

11 2e.9g Ta..t ~ 
" ili 2Uo ... ~ 
.. 257 ..... b.. • 1771 

Gümrükler ' : Anadolu t 46.'ss 
Bıidaı a ıa • lll 47 
T. ••lıı:wiye a:n IC~_Pon•uz. 

f. S H M • .., ... il 
it ıı..ı.. .. Na- /\. M 

Teteto• ~ ... 
,, ,, Hamiline 

" " Müe••İ• 
Tram• •Y 
Anadolu Hiı•• 
Kuponıu:& 

10 
10 

110 
44.50 

25 

llTot'llontl 
•rko, 

k~Poınau.w: 
Çı"'•nto r.,._, d s.1' ... J 97. 

18 Bat,.. •)' ... 
390 ş.., .... 

ÇEK FlATLA°R_°j 
Parl• 12.06 t Prai 

sı ... Hayrl1• 
Reji 

Lontlra 686 Viya"" 
N Üyork 75.25 2.8 Madrit 
Milano S.99.79 Berlin 
Brük,el 3.40.46 Belıracl 
Atin• 82,70 ZJ Qt i 
Cenevr,. 2.44 .'.l7 Pett• 
Aın•terdam J .17.81 Bükret 
Sofıa 1'5 .. ~4.25 Moalc: o•a 

N U K U T (Satıı) 

53.05 

lt.71 
18,40 
21.50 

11 .65 
17,70 
\.
ı.aa 
Z.115 

lS.92 
4.22 
S.77 

1.98,44 
34.74.75 

•2053 
3.S7S 
7959 
10.114 

darlarda ha11I olan kanaat fU idi: saatleri saba.ha kadar gezerek dur • T t 1 b emiyetinde buhar sayesinde muhakkak olarak 
Halk ve eınaf yeni ölçülere tama • mamaaı için kontrol etm.,ğe mecbur ip i 8 e C yanmaktan kurtarılan paral~rın he.: 
men alıımııtır. Dün bilhassa belediye olacaklardır. Bu suretle herhangi bir Tıp Talebe cemiyeti yeni idare yeti mecmuasile devlet bankasına gon 
memurları ,ehrin muhtelif yerlerini yangın batlangıcı derhal haber alın- heyeti taksimi vezaif yapmıtbr. Re • deri!diği yazılmııtr. 
gezerek bi!haaaa pazarlarda vaziyeti mıı olacaktır. Bekçiler ayni zaman - ia!iğe lıhami, umumi katipliğe Suat, Bunlar Devlet banka11nda ıayıl· 
kontrol etmiıtir. Bu kontrolde ehem- da, dairelerde mevcut' yangın söndür muhasipliğe Hakkı Beyler intihap e • mıt. 33856 lira olduğu a~atılmı~ v~ 
miyetli bir meseleye tesadüf edilme - me veaaitinin sureti istimalini de bile- dilmiılerdir. hepsi tebdil edilerek yenne yenılerı 
mittir. ceklerdir. Üniversite muhasebesinde teftiş verilmiıtir. 33856 liranın kasada bu-

Memnuniyet Kadıköy otobüsleri lunması icap eden para olduğu anla-
ilk günlerin acemilikleri ıreçtik • Oniveraite muhasebesinde maliye tılmııtrr. Çünkü bu para ile berabr 

ten sonra ırerek esnafta ve gerek Belediye daimi encümeni Kadıköy müfetti!,leri,teftiılcr l'.apmağ~ batla • kasa derununda yangın günü yapılan 
h&lkta yeni ölçÜlere kar•ı büyu .. k bir otobüslerinin tarifelerini yeniden te• mıılardır. Ünivenitenın son uç sene • tediyata ait makbuzlar da zuhur et-

i 
• b"t tm" ti' y · ·· 'f · d b lik defterleri tetkik olunmaktadır. · t" B kb !arla mevcut para a aka ve memnuniyet uyanmııtır. Ea ı e •t r. enı ucret tan esm e a mıı ır. u ma uz 

naf kolaylıkla bunu tatbik etmekten zı tadilat ta yapı!mııtır. Yeni tarife Kaydıhayat ~arti le yekunu karıılatbrılınca kasa mevcudu 
ve halk ta hesabını zahmetsizce •Öre yılbaıından itibaren tatbika baılan • meydana çıkmış ve biç bir noksan ol 
bilmekten memnundur. • mııbr. Darülfünunun ıalahı 11raaında açı· madığı anlaşılmıştır. iş Bıınkasmd.a 

1 g• a çıkarılan profesörlerden bet tane d d b ı ı ralar muhtelıf 
.. 

Bas. mületişlikte t b 1 1 ıı. ta a ına q anı an pa Öl ü1 s an u p anı kaydı hayat ıartile maaş bağlanacağı kasalardn zuhur eden nikel, bronz! 
ç er baımüfettitliği bugünler 1 tasavvurundan bahıediliyordu. Dün k bi de muh-•-•·- ' - ı .· '-• L 

1 
k ıtanbul tehir planım yaptmnak ü altın, gümüf, döviz, Tür veya ec.nke 

. . . "'""u un en ço k d'l . üniversite mahafilinde yaptığımız tab ·· b t, z ıy zıyaretçısı olan yeridir. Dün •ene yu" z zere en ı erme tetkikat yaptırılan ec h . . d altınlan, emanet mucev era · • 
!erce k o nebi mütehassıaların hepsı· pla" n proı'e lr.ikata göre bu hususta şe rımız e met e•ya ve aairedir .. Bunlar poıtaha 

'f• ""'-......... u..: c1.unaıc ve ölçülerini. b" • k ' damıralatm k . . b !erini belediyeye göndermiılerdir. Bu ır malumat yo tur. neden alman büyük ve yeni posta tor. 
lip ır;itmiıtir~ ıçın aımüfettiıliğe ge projler belediye imar bürosu tarafın· C h d f balan içeriıine konulmuı, lı Ba~a • 

F • dan tetkik edilmektedir. erra paşa ll an 1 11nda buausi bir kasa derununa mu • 
ıyat meselesi ah h h · d 1 ı D "" d · · Eıki ölçülerden yenilere geçerke Etfal hastanesi için dahı"lı"ye akCerr 1 paıaf. ~st~ an~ .. r~..r·:~iİ hafaza albtın,a a mmt kııtıt k un eçn,.:,~ • 

fiyat tahavvülü meaeleai .. . d dn m ta o an an ının ınıaa ı haren tor a ann e er e er a ı • 
1 k b 1 . • U>:enn e u mütehassısı miıtir. Cumartesi ırününden itibaren ama ve tadadma baılanılmııtır. 

ru aca aı ıca ıı olmaktadır B ' d" d ed . t .. • 
ye .. vde ticbar,et müdürlüğü bilba11e.!aebıu- Tıp talebesi bura a t nsa ıronnege Tı'caret ve hukuk mahke-

k ıd Etfal hastahanesi için Alman pro- baılayacakbr. Haseki anfisi de birkaç 
yuz en . . a ın .. a anınamaaına dik. .. f ·· 1 · d b " " d 1 · kat ve ıtına goatermektedir. Bu hu • eaor enn en ır dahiliye müteha"ı· güne kadar bitecektir. meler! osya arı 

.. h. 1 .. mukaveıe yapılırken vek.iletle uyu- F t b · ü ahha ıusta mu ım olmamak a beraber bir en aı8 8SI U n mur • Yangından lrurtanlan, ticaret ve 
k ' k " d B h ' tamamıı ve memleketine dönmüştür. 

aç §1 ayet var ır. u usuata ta.hki Etfal haatahanesinde Dahiliye kısmın t" hukuk mahkemelerine ait olan doay& 
kata devam edilmektedir. da ç 1 k o Si nı seç 1 ıann hapishanede tasnifine devam e-

M l k b~ •tma Üzere nivenite için bat k 
em ekette a ır profeaör Belirtilecektir. Fen fakültesi taleb~i dün a ıam dilmektedir. Dün de taanif muamelo-

Ölçü 'l'e ayarlar başmüfettiıliğine Çö 1 Halkevinde toplanarak Milli Türk si yapılmıtbr. Çıkan senetler ve doa-
Anadolunun her tarafından, müfettiı p er biri ki yor Talebe birliğine murahhas azayı seç· yalar yerine konulmakta, ayrıca kıy· 
!erden gelen telgraflarda yeni ölçüle- .. So~ zamanlarda çöp iskelelerinde mitlerdir. Bütün fakülteler ve yüksek met ve tarihleri de bir cetvel halin • 
rin memleketin her tarafında büyük çoplenn biriktiği ve bu yüzden koku mektepler b'rlik azalannı intih_•I;' et • de tesbit edilmektedir. Tasnif iti on 
bir muvaffakıyetle tatbik edildiği bil- yaptı~ı anlaıılmııbr. Bilhaaaa Unka· tikleri için Talebe Birliği yen• ıd~re güne kadar bitirilecektir. 
dirilmektedir. panı ıskeleainde denize dökülmeai la- heyeti yann ilk içtirnaını Beyoglu M. Pı'yos'un davası 

M k • • z~~len bi~çok çöpler günlerce bi • Halkevinde yapacaktır. 
os ova sarg ısı rıkmıı oldugu halde durmaktadır. Bu Adananın kurtuluşu Dün üçüncü ceza mahkemeainde 

Sovyet hükümetinin Moskovada na sebep te müteahhidin 24 mavna çaLı- 6 dava görülmüı, altısı da muhtelif 
VÜcude ıretirdiği büyük :ıergi iç in Tür brmak ıuretile, iakelelerden çöpleri Toros Gençler Birliği Riyasetinden: kanuni sebeplerden dolayı talik edil-
k . d d ' h ı d · S-1-934 cunıa günü Adana ve hava- . M p· ıye en e ı raç eıyası nümuneleri a ıp enıze dökmesi lazım gelirken mi•tir. Bugün aabahleyın . ıyosun 

1- • J !isinde kurtulu• bayramı latanbul Hal • .• . ve ma urnat istenmiıtir. ihracat ofiai 4 mavna çalıştırma11dır. Unkapanı • ticaret gazetesi aleyhine ikame ettıgı 
bu nümuneler ve malümab hazırla • iakeleıinde müteahhit aleyhine bir za kevinde yükaek merasimle teıit edile- hakaret davası rüyet edilecektir. Bu 
maktadır. bıt yapılmııtır. Hakkında kanuni mu- cektir. Bu merasime Torosu seven ve dosya yanırmda yanmıı, fakat tara • 

1 1 ıl k 
Toroalulann teırifleri rica olunur. d 

spanya ile ticaret muzakereleri ame e yap aca tır. feyn vekiilerinin müracaat ve yar l • Egs yurdu mı ile yeniden tesis edilmiıtir. Doaya 
baı:ladı Vlllyette hemen hemen noksan11zdır. 

T Önümüzdeki cuma günü ıaat ıo bu-
Türkiye ile lapanya arasında ak. Frengi tedavisi çukta cEgu yurdunun Nuruosmaniye- Emanet edilen maaş 

tedilecek yeni ticaret mukaveleainin de 84 numarada yapılacakbr. Birinci ceza mahkemesi azaıın -

Ankara da müzakereaine batlanmıttır. P'ell•I• dan Ertuğrul Sajt Be;, in mutanet A • 
Yeni mukavelenin ıimdiye kadar te. Talimatname madde mad- aım ve maaı katibi A!ımet Fatin Bey 

bellür eden ,ekline göre lıpanya hü- de tesbit ediliyor Bir maymun ıer aleyhinde açtıfı bir m ... alacak 
kümeti Türkiyeden lıpanyaya yapı • davasının rüyetine dün Sultan Ahmet 
lan ihracata mukabil, muayyen bir Türkiye dahilinde her yel'de frengi Yangın çıkardı birinci hukuk mahkemesinde baılan-

tedavisinin ayni surede yapılması için t A teıebbüı dahilinde döviz verecektı"r. -·' mııtrr. Mahkemede ınuteme son talimatnamede tadilat icraslile metıı~ 
Bu niıbet haricinde kalacak ihracat olan lromiayon itini bitirmittir. Bey Ertufrul Sait Beyin maatmı uıu-
mallarıınızın bedeline mukabil, la • Şimdi verilen kararlar madde mad- Fakat ateş vaktinde go- len maaı katibi Ahmet Fatin Beye 
panyadan Türkiyeye eıya ithal edile- de ve rapor halinde teshil/ edilmekte- d ••ıd- verdiğini söylemiftir. Ahmet Fatin B. 
cektir M k 1 "n bu ıekl" rÜlerek sÖn ÜrU U .. ;k u ave enamenı d ıne .x.. de maaşı aldıg" ını, fakab Ertu;;. ... ı Sait 
ırore ı i hükümet arasın a mevcut ,.... •· -Bu rapor Sıhhiye veki.letine ır;önde- Du""n Mahmutpaıada Sultan odala- B ld • • · hafaza e m\qkülatın mühırnın" ı· halledilmiı de • ey mezun o ugu ıçm mu • 

rilecek , taıdik olunduktan sonra tat- b" b b" t d" B mektir. Çünkü yumurta tacirleri, lı • bik edilecektir. nnda ır maymunun ae e ıye ver 1
• dilmek üzere ba§katip Sırn eye ver-

p~nyaya •attıkları yumurta bedelleri yapılan değiıikl.ilderle tedavi usul- ği bir yangın çıkını§ ise de söndürül • diğini ve Sırn Bey de maaıı kıymetli 
nı, ~'P":?Y.~nm harice döviz verme- )eri birlq:Grilmi\tir. müıtür. Sultan odalarında bir odada evrak ve aenedatm muhafazasına• 
~e1t yuzu.nden tahsil edememekte i- U • 1 y ahya Efendi iaminde birisi oturmak mahsus çekmeceye ırilitlediğini ıöy • 
dıler. Yenı mukaveJenm· akdı'nden son mnmı 8V Br y h 1 tadır. Bir maymunu vardır. a ya lemif, bundan sonra da Sultaahmet 
ra •P.anyaya ihraç edeceg" imiz ety•- Yerli fuhu• nizamnamesi mucibinre k Jd • h !d dan bır kıımının bedellen· bu suretle • Efendi, mangalı yanı o ugu • e ıulh mahkemesinin bu davayı rüye • 

umumi evlerin mıntakalarım teabit ile · B d nakden ta.hail edilmı'. olacaktır. E"ı • me ı k bırakarak itine citmiıtır- u .,.na a te salahiyettar olmadığını, bunun iki , fgu omiıyon bugün vali ve bele- · k 
yeV\n Ankara~a nakden tesviye edile diye reioi Muhittin Beyin riyasetinde maymun mangalı devırere yangın sebebi ı>lduğunu, bu sebeplerden biri 
cek euanın yuzde nitbetinin teabiti 1• toplanacaktır. çıkmııtır. Atef etraftan ırörü!erek ıinin kendiainin Fatihte ikamet et • 
çin müzakerat cereyan etmektedir. Komisyon azası mınt.akaları gezerek aöndürülmÜf amma, maymunun ya • mekte ve uaulen davanın kendi ika -
Bu nokta halledildiği takdirde tücca- tesbit etmiıtir. Bugün kat'i karar ven- tak, yorganı yanmıttır. met ettiği mahaldeki hukuk mahke-
rnn. ız.m. l_apanyadaki matlubatının tes- lecektir k k ld • vıye11 ıçın, feshedilmit olan eıki tica . Çarpan omyon meaine ikamesi lazııngelme te o ugu, 
re .. t muka_ veleai müddeti' bı"rkaç ay Maliye mOrakıpları Ef d' . 'd . diğeri de hadiaenin hukuki bir mesele Vatman Tevfik en ının ı areaın 
ıçın temdıt edilecektir. lıtanbul maliye mürat..'-len" tabak- le olmayıp idari bir meıele olduğunu 

1 lr.u ......, dekı" 72 numaralı tramvay arabası, Ka · · Muh k --·-h· t k 
kraz, istikraz işleri k ve ~.il ıubelerini gezerek tahki- söyleml§tir. a eme ~a ıye no • 

kat ve tahaili.t üzerinde tetkikatla meı• ragümrükte F ailr.in idareıindeki çöp taamdan karar verilmek üzere batka 
Sen~ı dolayısile ticaret müdürlüğü ıul olmaktadırlar. arabasına çarparak parçalamıttır. k 

fA!hrl:mizde ikraz ve istikraz itlerile k güne hıra ılmıttır. 
uir•ıan bütün müesseaattan ve fert- Dadyanın yeni ismi Çi,nanen çocu Ağır cezada cinayet davaları 
!erden planço istemiıtir. Bu planço • Mu") bi Cihangirde oturan yedi yatında Ç t 1 d 
lar ticaret müdür);;;;.ünde bu i<lere ba- D ı.. g aya ta Dadya kazasının iımi 1 b"l Geçen aene ağustosta a a ca a 

...., • .a.t<,,,a olarak. değittirilmi• ve keyfiyet Lefteno 1869 numara ı otomo ı çar· b' . . . ..ldürmek 
kan komiserlik tarafından tetkik edı'· vil t ' • ş f"' C ·ı k lbrahim isminde ırmnı 0 

" aye e tamımen bilclirihniıtlir. parak yaralamıtıır. o or emı aç . b nl 
!ecektir. Hakikate uymayan beyanna- GU mıt ve aonra yaklanmııtır. ten suçlu Mehmet ve AAri! ~e uhan 
me vermiş müesseseler bulunursa bun- mrOklerde Yangın başlangıcı katle te1,.ikten ıuçlu zızın mu a • 
lar tecziye edilecektir. D kemeaine dün ağrr ceza mahkemeıin-

Ecne b f malı damgası öviz kaçakçılıg" ı Yeıildirekte, Civaciyan hanında de devam edilmittir. Bu davanın doa· 
Üst katta oturan Tufan, han kapan • Dü kü b / 

Ticaret od••• uzun mu- Jdetten be- yası yanmamııtır. n ınu akeme-- dıktan aonra malbzını yakmıt, ya • nl kili · ··d f 
ri yerli malını ecnebi malı gibi satan B. - de maznu arrn ve en mu a aa f& 
. th ır genç curmu- meşhut vat yavaı yelpazeliyerek palamut kı- d' "k tm" 1 di Az' . k" ~care aneler ve bu malı yapan fab- hi ı ı ame e ıf er r. ızın ve ı • 
~·~alar ~~kkın~a tahkikat yapmakta halinde yakalandı zartmıya baılamııtır. Fakat sıçrayan li de tahliye talebinde bulunmuttur. 
d B t tk k bl·r kıvılcun, biti" •ik odadaki pamukla ı ı. u ııı e ı e memur edilen ko • • Muhakeme tahliye talebi hakkında 

· b' "k" · t" Muhafaza batmüdürlügu" ·· t-kilab ye · d- ·· d h ı pamuk· m11yon ır 1 ı ıç ıma yaptı ve ondan ...,. rın üıtüne upnuı ve er a ·· bir karar verilmek Üzere Azizin sabı-
aonra mesele kaldı. lktıaadi ma.hafi). zabıta evvelki ırün bir döviz kaçakçılığı !ar tutupnuıtur. Yetiıen itfaiye guç 
de bu t"tkikatın netice verip venniye nı haber almıı ve mahallinde derhal cür- beli. ilr.i oda yandıktan sonra yanl[!nl kasının sorulması ve müdafaa tahit-
ceği sorulmaktadır. mü meıhull yapmı§tır. söndürmü§tür. !erine tebliırat icraaı için muhakeme 

H b Y k 
• • batka güne bırakılmııtır. Dün ağır ce 

am urgta Türk mallarının Avram namında bir genç evvelki gün an esıcı zada Gebze eırafından Şahini öldür-
Balıkpazannda bir saraftan do"'vı"z alır• p lr.i H K ak.. kten suçl k h · H ı·ı· h • t' B-iktaılı a ze anım, ar oy me u a vecı a ı ın mu a • 

vazıye 1 ken cürmü methut halinde yakalanıt11t- den t:..mvaya bineceği ıırada yanına kemeıine devam edilmiı, bu muhake-
Şehrimize gelen Hamburır bat kon tır. biriai aokulmut. itmek ıuretile yere mede müdafaa phidi celbi V.-in bir 

soloıumuz Şerif Bey dün ihracat ofisi Bu ırenç 800 lira döviz almakta idi. diqürmüıtür. Bu ıahıs, Pakize Hanı: başka ırüne bırakılnutbr. 
ne gelmit ve offis müdür Cemal Beyle Borsa haı~cinde döviz alon satımı mem- mın §atkınlığmdan istifade ederek ı· Dün ağır cezada bunlardan baıka 
uzun ~~ddet ırö~ımüıtür .. Şerif Bey nu olduğundan hadiseye derhal borsa çinde dokuz liraaı olan çantr.aını ka • daha yedi dava ırörülmüf, yedisi de 
bu millakatın ofıae baılıca ihraç q . komiserliği de vaziyet etmif-(5r. pıp kaçmııtır. muhtelif kanuni aebeplerle baıka ırü· 
yamızın pazarı olan Hamburırta Türk Tahkikata devam edilmektedir. Hırsız çırak ne bırakılmıtbr. 
mallarmtn vaziyeti hakkında izahat Şile soyguncuları 
vermiı ve bazı temennilerde bulun • ~ fabrikaların faaliyetlerine mües- Eyüpte Kalenderhane caddesinde 
muıtur. ıir olmaktadır. lsmail Efendi fınnında çırak Osman, Bir kaç ay evvel Şile yolunda pa-

Dünyanın en güzel bir geçidi o
lan Boğaz tabiatin bütün varlıkla· 
rına rısğmen ihmal ve alakasızlığın 

kurbanı olup g iderken, Boğaziçi 

köyleri birer kömür deposu haline 

gelirken, Boğazı tenlendiren kö,k

ler ve yalılar birer birer yıkılıp gi

derken mevsimin iki ayında bir ka9 
dünyası mamur insanın keyfine 
hizmet eden Adalara bu kadar iti
na gösterilmesinde Kerbelada• far· 
kı olmıyan o tariki dünyalar köşe
sine Anadolu kıyılarından su aktar· 
ma edilmek gibi ağır masraflar ih· 
tiyar edilmesinde ne mani, ne mak· 
sat, ne keramet var, anlamıyorum. 

Boğaziçi , iki taraflı bir Türk yu

vasıdır. Fakat Adalaııa elektrik ve

rildiği halde mesela Anadolu ya. 

kasının Hisardan yukarısı hala zin· 

dan gibidir. 

Adalara karadan su geçirilmek 

gibi mühim bir fedakaı:lık yapıldı
ğı halde meseli Boğazın Rumeli ta, 

rafında bile Bebekten yukarı hava· 

gazi tesisatı yapılmamıttır. 

Belediye Boğaza kendiliğinden 
bir fey Yapmasa bile hiç olmazsa 

Elektrik ve Havagazi tirketlerine 
Tazifelerini ihtan edemez mi? 

Sonra, Hacıosman bay.rına tecriibe 

için yapacağı beton yolu ıufalt ,_ 

senin Boyacıköye ayrılan harap ., 
kısmında tatbik edemez mı -

Adalar zenginlerle aşıkların di· 

yandır. Zenginler nasıl olsa kon· 

forlarını temin eder ve a,ıklar ner· 

de olsa kendilerini seyranda zan· 

nedebilirler. Biraz da orta balkın 
çalışan, uğrllf&n, yorıılan insanla

rın diyarı olan Bağazla meşgul ol

sak zannederim ki dünyanın bu em

salsiz köteaini elim bir ıikibetten 
kurtarmıf oluruz. 

Burhan CAHIT 

Köylüler dün de gelip 
paralarını almadılar 
Tayyare piyangosunun yılbaıı ke

tidesinde Çatalcada kendileıiine 25,000 
lira çıkan Çatalcanın Belırrat köyü mu• 
allimi Fuat Beyin biletinin orllıığı olan 
ı9 köylü dün de lıtanbula ırelmediğin
den biletin parası kimseye veriın_..iı
tir. 

Meselenin mahkemeye intikal ede
ceği zannolunmaktadır. 

--o--

Türk Avukatlar Birliği 
Türk Avukatlar Birliği teşkili için 

Jzm'ırde toplanacak olan konırreye lstaıı 
bul avuka!lan namına iıtirak edecek o- ' 
lan baro reiıi Halil Hilmi, Ha,im Re
fet ve Hasan Ferit beyler dün lzmire 
gitmişlerdir. 

Zekat ve Fıtrenizi 
Tayyare Cemiyetine 

Veriniz 

Ü•küdara getiıClerek tevkifhaneye kon
muşlardır. 

Kurut Kuru1 
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S · 'I • Maliyet eıaslarıru muafiyet! hesapla- ayni fınnda amele Rıza oğlu Oıma • zardan dönmekte olan seyyar satıcı 
anayıcı arın mevaddl nna iıtinat ettiren sınai müesseseler nın 19 lirasını ve AHnin paltoıunu, Sa Akif ve Sabatay efendileri öldürerek pa-

. f d • ! · bu teahhür yüzünden senelik bilanço ibin eıyasını çalmıı ve yakalanmııtır. ralannı alanlar hakkında Kocaeli ve Os-
ıp 1 aıye erı vaziyetlerini ı!esbit edememektedirler. 8 kt d k hl"k • küdar müddeiumumilikleri ~aralından 

Mevaddı iptidaiye listesine intiza- Fabrikalar bu mesai! hakkında dün Sa- asama a Urma te 1 8SI yapılan tahkikat ikmal cdilmittir. 

Yakında bu feci cinayetin muhake
mesine baılanacaktır. 

Diğer l'.ıraftan bu vak'a ile alakadar 
olmaktan maznun Ali beyle h&disenin 
tahkikatı esnasında şahit -aıfntile ifade
si ahnan bir adam müddeiumumiljğe ve 
veki.lete müracaa .'~ a tahkikabn cere1·a
nı hakkında bazı maruzatta bulunmu1• 
!ardır. Bu cihet te aynca tahkik edilmek· 
~clir • 

~·~ g'."'en hazirandanberli depozito ile nayi Birliğinde bir içtima aktederek U• Vatman llyasın idare1indeki tram Tahkikat netice.inde öldürme ve 
ıptıdaı mndde ithal eden fabrikalar ıre- zun müzakerelerde bulunmuş ve yük- vaya Eminönünde Melkon atlamıı ve soygunculuk vakalarını yapmakla Haciz 
~en seneki nis),,,tlerini tamamladıkların· s~~ maka'.':'lara müracaat edilmesine ve absamakta durmuıtur. Bu esnada §O· köyünden Şalcir, Zegor, Ali bey, Şafer 

an dolayı artık depoz.İJ,, ile mal çeke- bılahara luzum olduğu takdird "ki ki- för Haçiğin idaresinde kamyon &'•Ç • ve Adapazarlı Osman isimlerinde be§ 
memcktedirlor. ıitk bir ~eye~n Ankarayıı. iza:..:... ka· mit ve M~'<ona çarparak b&tından a- kiti zannalbna alınmııt•.r. 

Mevaddı iptidaiye listesinin geefk- rar vennıılerdır. ğırca yaralamııtır. Bu beı maznun evraklarile birlikte 

------~~~~~--~~~~~~=-=-__:___~~~~~ 
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( Askeri bahisler 1 r~sıH Hf-- .. 9 u ~- .. i..--------------------------- 1 ', ..... ',, 
Siyaset adamları, askerlik işlerine dair := OGUTLERJ 

1 .. .., l" b"l l"d" 1 ? Ağız burun çalkanması ne er ogrenme ı ve ı me ı ır er. ve gargara yapılması 
"Harp, gizli bir ilim değildir. 

HükUınet adamı, harpte bir seyirci 
olarak kalamaz. Bilakis it görecek
tir. Onun savat zamanındaki vazi
fesi ağırdı~. Binaenaleyh, evvelden 
bir hazırlık görülmemit ise bu va
zifeyi yapamaz. O halde hükiimet 
adamı, askerlik meselelerinin mü
taleası ve tetkiki ile sistematik bir 
surette mefgul olmalıdır·,. 

Bu sözleri Fransız muharrirle
rinden Bourget, "hükUınet ve ku
mandanlık,. adlı eserinde yazıyor. 
Bu zat, sözlerini daha uzatarak bil 
umum parlamento azalarının, as
kerlik ilmini öğrenmekle mefgul 
olmaları lüzumunu dahi ortaya atı· 
yor. Çünkü, parlamento ile idare 
edilen memleketlerin ekserisinde 
hükümet adamları yani kabine er
kanı parlamento azaları içinden ye
titmektedir. Bundan batka, kanu
nu yapmakta, parayı bulmakta ve 
nihayet savaşa veyahu( barıtıklığa 
kar ar vermekte son ıöz gene mec
lis azasına düşmektedir. Bu halde, 
orduya tahsisat verirken yüksün
mek veya yüksünmemek iti, mebus
ların ordu ve askerlik hakkında iyi 
fikir ve malumatları olmasına bağ
lıdır. Hatta hükiimeti ve milli mü
dafaayı vatan müdafaa11 işinde tet
vik eylemek, milli müdafaanın ha
zırlanma siyasetinde yanlıt istika
metler olup olmadığım görmek i
çin mebusların oldukça kuvvetli as
kerlik bilgilerile bezenmiş olması
na lüzum vardır. 

Siyaset ve hükumet adamlarının 
askerliğin hangi tubesi ve sahası 
hakkında tetebbüsatta bulunma
Jarını arattırmak ta entereasan ol
sa gerek. 

Evvelemirde, her hükWrıet ada
mının muhtelif ordu yani askerlik 
sistemleri hakkında tam bir bilgiye 
sahip olması lüzumu tasdik edilme
lidir. Yani mecburi askerlik usulü 
ve bununla vücude getirilen ordu 
nedir? Meslek ordusu ne demek
tir? Milis sistemi nedir? Bunların 
faydaları, mahzurları, bunlardan 
hangisi mevcut membalarımıza, 
komşularımızın silahlarına, kudret
lerine ve hudutlarımızın haline gö
re bize en uygundur. Bu sistemler
den hangisi hüku'.!letin kasasına 
çok yük getirb. Hangisi yengillik 
verir. Askerlik kuvvetini iki yıla, 
bir buçuk yıla, bir yıla ve hatta al
tı aya indirmek hususunda mevcut 
I:'lahzurlar ve faydalar ne dir? Bu 
hususta mütehasaıs askerler tara
fından yapılan iddialarla muarızla
rı tarafından yüzütülen hükümler 
arasında kuvvetli ve zayıf yerler 
nerededir? 

İtiraf etmelidir, ki bir çok memle 
k~tlerde (bafta Fransa) askerlik 
hızmeti müddetini azaltmak için 
yapılan mücadelelere eski askerler 
tarafından ekseriya mukavemet 
gi.iste ıilmiştir. Fakat bu müddet 
azaldıktan sonra dahi işlerin dur
madığı ve yürüdüğü müşahede e
dilmiştir. Hükumet adamlarının 
bu bapta malumat sahibi olmaları, 
bu mühim meselede yanlıt karar 
verilmenin enüne geçmek faydası
nı verir. 

I kinci iş: Ordu dışında, vatan 
müdafaası cihazının kurulması me
ıelesidir. 

Ordu haricindeki sivil sahalarda 
vatan müdafaası için çalıtılması, 
teşkilat vücuda getirilmesi bilhassa 
büyük cihan savatından sonra her 
memlektte büyük bir rağbet gör
müştür. Bütün milletin harbe ha
zırlanması yani fizik itibarile gür-

büz, çevik, dövütken maneviy8:t ~- Vücudümüzün sıhhat - selameti 
tibarile dahi hüsnü ahlak sahıbı, namına yapılan ıeyler ve alınan ted
vatan ve millet sevici bir nesil ya- birlerin en doğnı ve en iyileri yapıl
ratmak gibi pek muazzam bir iti bu maaı her vakit kolay ve aade olanlar· 

'f la basit bir ıekilde yapılabilenlerdir. 
gün yalnız ordu ve hatta maarı Bu itibarla gargara ve ağız çalkan· 
kuramıyor. Memlektin iktısadi, iç- ması hastalıklara kartı betahıiı nez· 
timai, bedii, sıhhi her türlü tetek- le ve grip gibi hutalıklara tutulma· 
küllerinin bu ite katıfmaları gerek- mak için en müe .. ir çare gibi bütün 
tir. Her yerde atlayıcı, sıçrayıcı, umumiyetle tavsiye oulunmaııı ve her 

kotucu, tırmanıcı, atıcı yani nitan- ;::k:~h~:~=~i~!~==l~:ün~:~ 
cı, güreşçi, yılmaz, korkmaz, an- pek büyiik istifadeler etmelerinin se
lar, sever ve acır bir unıur yetit- hep ve hikmetileri bu suretle anlatıl.· 
tirmek hevesi yapılmalıdır. Bu mü- mıı olur. 
him mevzuu ise yalnız siyaset ada- Doktorlar bilirler ki, vücudümü
mı ve parlamento azası değil, idare zün haatalıklann savletine kartı en 

l k ak zayif nokta11 ve hastalık tohumlannın adamı yani va i ve aym am, 
girm.eai için en müsait kapısı boğazı

poliı ve jandarma ve herkes bilme- mızdır. 
li, ki yaşadığı ve hükmü geçtiği ihtimal bu tohwnlann en ziyade 
mmtakada bu işleri yükseltmek için yerleıip tesir gösterdikleri yerler diş
can ve başla alakadar olsun· !erle, dil ve boğazdır. lş.te bunun için 

Ürüncü İf, ikti.adi ve sınai sefer- sıhhatin kıymetini bilen ve her türlü 
:r elem ve kederden maaun ve anzaaız 

ber olma itidir. Her hükUınet ada- yaıamak iıtiyen her fert bu cihete zi
mının, siyaset rüclünün bu mühim yade dikkatli bulunmalı ve her za
askerlik sahası hakkında bilgi sa· man ağzını ve burnunu münasip •U· 
bibi olması, bu mevzua dair kitap- !arla halkalamalı ve gargaralar yap· 
!ar okuma11 çok arzu edilir. Günü- malıdır. 
müzde, memleket sanayiinin bir 
harbe göre düzeltilmesi hususun-
da en mühim adımlan Amerikada 
atılmıştır. Fransada ve ltalyada 
dahi bu hususta ehemmiyetli ka
nunlar çıkarılmı,tır. Gerek hüku
mete ve gerekse tabulara ait sana
yi ve iktısat müesseselerinin ku•ul
masmdan (bilhassa bizim gibi ye
ni kurulan bir memlekette), itletil· 
mesinde , tekemmüllettirilmesinde 
vatan müdafaası için dikkate alı
nacak esasları bilen parlamento 
azaları ve hükiimet müdürler! tabii 
gerek bunları yaparken ve gerekse 
bunlardan, gelecek bir savaş halin
de istifade temini için lüzumu olan 
kanunları hazırlarken sıkıntı çek
mezler. 

Dördüncü İf: Orduyu ıevk ve i
dare eden büyük kumandanların 
evsaf ve kabiliyetleri hakkında ka
ı•ar verebilmek yani bu zatlara ge
rek barıtıklıkta.ve gerekse savatla 
tevdi edilecek mühim vazifeler 
hakkında kendi bakıf noktalarını. 
yanlışsız olarak teklif etmek için 
siyaset ve hükUınet adamlarının 
kumandanlık vasıfları hakkında 
tetebbüatta bulunmaları lazımdır. 
Her hükUınet adamı Cengizi, Timu
ru, Napoleonu, büyük F redrigi, 
Yavuzu okumalı, onların savaş ta
rihlerini dikkatle gözden geçi.me
lidir. Aksi takdirde, Yunanlıların 
yaptıkları gibi, Prens Andre gibi 
tecrübesiz tabansız, bizde olduğu 
gibi Enver Paşa gibi malumatsız 
ve Çf.]gm kumandanların büyük 
mea'uliyetleri deruhte etmelerine 
kartı susulur. Tabii bu da bir vata
na malolur. 

İtte bu gibi mevzulardan batka, 
herhangi bir askerlik sahasını ele 
alsak, siyaset adamının veyahut 
parlamento azasının öğrenmekten 
ve tetkik eylemekten müstağni ka
lamıyacağım görürüz. Uçkuculuk 
hakkında fikir ve malumat sahibi 
olmak, deniz birliklerinin ve alelu
mum zamanımız deniz silahlarının 
ne gibi tekamüllere ve değişiklik
lere doğru yürüdüğünü öğrenmek, 
alelUınum seferber olma hazırlık
ları hakkında fikir edinmek siyaset 
adamına, parlamento azasına mut
laka lazımdır. Çünkü yakın veya 
uzak devletlerin askerlik kudretle
ri ile kendi memlektimizin asker
lik gücü arasında mükayese yapa
rak müstakil bir fikir ve kanaat el
de eylemek ancak bu sayede müm
kündür. Bir memleketin siyaseti, 
o memleketin askerlik gücüne ve 

BüyükaJa 
Dr. ŞOKRO 

Malumat yok 
Verem bir kaç şırınga ile 

tedavi ediliyor mu? 
Romada, M. Muaaolininin himaye

einde çalııan profeaör Andreatti'nin 
vereme kartı bir ilaç bulduğu ve bu 
ilaçla üç ayda tedaviden sonra vere
min bütün arazı ortadan kalktıktan 
b~ka, mahvedilmekte olduğu haber 
verilmektedir. Mütemmim malfunıı.ta • 
göre, yalnız cij'er veremlilerine de .. 
ğil, veremin muhtelif nevilerine kal'Jı 
tesirli olan ve doğrudan doğruya ve
rem mikroplarını öldüren bu ilaç, he
nüz mahiyeti meçhul bir mayiin has
taya ıınngaaından ibarettir. Dr. An· 
dreatti, bu ıırıngalan bizzat doldur • 
makta ve tıastaJan şmnga ettirdikten 
sonra ıene kendisi y\kamaktadır. 
Profesörün yedi haftadan beri teda
visine aldığı en ağır hastalardan biri
nin bile ölmemeai ve ümit kesilmit 
bir hastanın birkaç gün içinde bahçe
ye çıkabilmesi, ltalyan tababet aıe • 
minde, ve doktor Andreatti'nin vere
me kar91 bulduğu tedavi çaresine de
rin bir alaka uyandırmıştır. 

Dün bu hususta Oniveraite emini 
Dr. Neşet Ömer Bey ·müracaat ettik. 
Muhterem ordinaryoı, bize, bu husus
ta henüz hiç bir malfunata malik ol • 
madığını ve me&elenin tetkike mühtaç 
olduğunu söyledi. Vilayet sıhhiye mü
dürü de: 
"- Haniya böyle bir ıey, demi9tir, 

biz bir değil, on değil, elli 9ırıngada 
vetemi tedavi eden herhangi bir ket· 
fi ve ilacı alkıtlarla kartılar ve alemi 
insaniyete yapılacak bu en büyük biz 
metten dolayı mucidini takdir ederiz." 

Kendilerile görüttüğiİmüz diğer 
doktorlar da, ne§riyatı tıbbiyede, he
nüz Dr. Andreattinin bulduğu ilaca 
dair vazıh maliiınata tuadüf edeme
diklerini ve tafailataa intizar ettikle
rini söylemi§lerdir. 

kudretine göre idare edilir. Kendi
sini zayıf gören siyaset adamı dili
ni az çıkarır, kuvvetli gören daha 
fazla uzatır. Fakat kendi kuvveti
nin derecesi hakkında kendi araş
tırması ve tetkiki ile fikir hasıl et
mek ba,kadır, bir mütehassıstan a
lacağı ilham ile fikir hasıl eylemek 
gene batkadır. Kurda demitler 
boynun neden kalın? "Kendi işimi 
kendim görürüm de ondan,. cevabı
vermif. Biit siyaset adamının kaim 
boyunlu olması için de kendisine 
lazım fikirleri ancak kendi kafasile 
arattırıp bulmasile olur. 

CINOCLU 

BOGAZİÇİ ŞARKISI GUST AV FRÖLICH 
JARMİLA NOVOTN!~ 
Che. GRANTOFF . 

1 İş ve İşçi l 1 ifZZ.'ZJ?l'J\ ı,- s~~,!İ~!t~ • 
'------------. -.-..... Bugu-nku- Program Sevimli şarkılarla dolu Milliyet bıı .Ütıında İf ııe lffl utır 

:yenin. taııauııt ediyor.,, ile ifçi S . 
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iıti;yenJa bir mektupla /1 büro- 17,30 IG~a'!:.:ı.~ BUL ı enın 1 1 ır a ın 
mu.za müracaat etmelidirler. ıs.ıs Selim Sırn Bey tarafından Konferans. 

iş aranıyor ı8,45 Orkestra n Türkçe tanaolar. Büyük lıomedi müzikal. Oynı· 
19,30 Kemal Nôyazi Bey •e arkadotları. yanlar: LİANE HAID. SZOKE 

(Türkçesi kuvvetli daktilo bilir 
bir genç hanun ehven ıeraitle tirket ve 
yazıhaneler nezdinde İt ;nyor. Milliyet 
lı bürosu Z. Z. rumuzuna mektupla mü 
racaat.) 

21 CrarnofoL 
21,30 Belkis Kuım Harumn• iıtôralcile Bo· SZAKALL • Georg ALEXAN• 

dar•• Mu.;k;. DER ve FRITZ KAMPERS 

. .. 
INGlLIZÇE DERS 

Genç bir matmazel lngilizce, ltalyan
ca, fransızça olarak vereceği derslere ta· 
lehe olmak isteyenler. « La Turquie » 
gazetesinde F. Y. rumuzuna müracaat 
edebilirler. Posta kutusu. lıtanbul. 309. 

Ak baba 
Memleketin yegane mizah gazetesi 

olan Akbaba, yeni yıla girerken yepyeni 
bir tekilde çıkmağa batlamııtır. · 

Bundan sonra her pertembe günü 
yinni sallife olarak çıkacak olan yeni 
Akbabanın birinci nüshası, bugiin, bir 
çok güzel rea.imler, hikayeler, manzume
lerle ino.iıar etmittir. Bu nüshada en ta
nmmıı muharrir ve ıairlerimizün yazı

ları vardır. 

Bu kadar nefis bir tab, dolgun mün
dericatla çıkan bu kıymetli mizah ga
zetesinin fiyatı 10 kuruıtur. Karileri • 
mize i.lavsiye ederiz. 

Yeni TUrk 
Y eıii Türk meomuas•nm 15 inci sa

ym çıkmıttır. içinde bir çolı: değerli, 
ıür ve yazılarla Sadri Etem, Halit Fah
ri, Ahmet Hamdi, Remzi Saka, Bürhan 
Umit Beylerin makaleleri vardır. 

Theonun albumu 
Cümhuriyetin onuncu yılı terefine 

1934 ydbaıında çıkan bu meşhur ka
rikatür albumünü okuyuculanmıza 
hassaten tavsiye ederiz. Bu güzel al
bümde Theonun pek sanatkarane ya-, 
pılmış karikatürleri nazarı dikkati 
celbediyor. Ayni zamanda türkçe ve 
fransızca bir çok eğlenceli hikayeleri 
de havi olan bu sanat eserini mutlaka te
darik etmeyi de unutmamalıdır. Çünkü 
Theo bu yılbatında okuyucularına üç bü
yük sinemamızın altı koltuğunu kupon 
olarak meccanen hediye ediyor. Albü
mün fiyatı bir liradır. Bµndan ucuzu da 
sağlıktır. 
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ARANIYOR 

Müessesatta çalıtmıı, yazı itleri iyi bi 
lir yüksek tahıil görmÜf alınancadan 
türkçeye ve türkçeden almancaya la · 
yikile terceme eder bir efendiye ihti • 
yac:mız vardır. Batka lisanları dahi bi
lenler tercih edilir. Taliplerin hergün 
saat altıdan ıonra yetlerindeki hizmet 
veıikalarile Sirkecide Antalya Nakli
yatı Umumiye Şirk2ti merkezine mÜ· 

ANKARA: 
12,30 - 13.30 Gramofon. 
t& - 18.45 Orkestra: Reyer Ou•erture Si· 

aurd Paul Lincke Revue, Urbach ln 
termezzo Nahtlincbe Runde. 

18.45 • 20 Alaturka ıu • 
20 Ajanı haberleri. 

V A R Ş O V A 1411 m. 
17,55 Piyano konseri, 18,45 Plik, 19 Kon· 

feranı 19,20 Musiki.l neıriyat , 20 Erteai &Ü· 
nün p;oııramı vesaire, 21 Hafif musiki, 22 Mü 
aahabe, 22,15 Konıerin devamı, 23 Danı mu· 
sikisi. 

B U D A P E Ş T E 550 m. 

14,30 Serırej Smjrnoff Balala1ka takımı, 17 
Maıallar, 18,30 Macar halk ıarkıları, 19,30 

Jnailizce der•, 20 Radyo konseri, 20,40 kon
ferans , 21,15 Columbia plakları, 22 Haberler, 
22,20 Ternail Stüdyo d~hilinde, 23,10 Son ha
berler müteakiben Siıı•n musiki•i lıimll maı· 
7ari takımı, 24,15 Giovanni dell'Aınola tara
fından piyano muıikiıi. 

V 1 Y A N A 518 m. 

17,05 Plik ile operalar, 17.SO Müsabahe, 
18,05 Ucux hamur i4leri naad yapılrr, 18,30 
Harriet Henders tarafından 1arkıla.r •e hafif 
havalar. 19,10 Müsahabe, 19,40 Cran Chaco· 
dan ••hneler, 20 Joaef Hol2er radyo orke•t· 
rası Hafif musikisi, 21,15 Büyük ıeh.ir hava•• 
isimli. temsil 23,30 Dans plikları. 

BOKREŞ 394 m. 

13 Borsa haberleri, plik, haberler, pli.le:, 
17,15 Çocuklara, 18 Dinieo orkestrau , 19 ha· 
~rler, 19,15 Dinieo orkestrasının de•amı, 20 
Ders, 20,20 Konferans, 20,35 Güllerin SÜ.Va• 
risi isimli J. Strauss'un opera temsili Romen 
opera•ından naklen. 

BRESLAU 325 m. 

Öileden aonra konseri, 18,30 Konferans, 
18,50 Yeni. tarkılar, 19,10 Halk ve famüi1a İ· 
sim1i konferan•, 20 Milli neıriyat tarihi musi· 
ki aletlerinden mürekkep takım, 21 Mü-1ıa· 
be, 21,10 Avusturya, isimli nqriyat, 21,30 Şi· 
mal memleketlere mahsus fiirler, 22,20 Şimal 
bestelerinden parçalar, 23,20 Akıam haberle· 
ri, 23,SS Dans .-e neı'eli musiki 

Devredilecek ihtira beratı 
" Hamis kiyanos mayiinin tahkim u .. 

ıulü" hakkındaki ihtira için istihsal e

dilmit olan 29 Kinunıani 1925 tarih ve 
316-310 numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukukun bu kere baıkasına devir 
veyahut icara verileceği teklif edilmekte 
olduğundan bu hususta fazla malumat 
edinmek isteyen zevatın lstanbul'da 
Bahçekapıda Taı Hanında 43-48 numa· 
ralarda ki.in vekili H. W. STOCK e
fendiye müracaat etmeleri ilin olunur. 
(11548) 28 

Ademi iktidar ve 
bel gevıekilgine 

kartı en müessir d2va SERVO~N 
haplarıdır. Deposu, lstanbulda Sirkeci· 
de Ali Rıza Merkez ecza:::esidir. Tat· 
raya 150 kurut poıta ile gönderilir. !z. 
mir'de İrgat pazarındaki, Trabzon'da 
Yeni Fer ah eczanelerinde bulunur. 

(11638) 

racaatlan. (11727) G•• H k• • .- oz eımı 
112 11 Dr. Süleyman Şükrü 

Devredilecek ihtira beratı Birinci sınıf mütehassıs 
" Emniyet usturaları (tıraı bıçakları) (Babıali) Ankara caddesi No. 60 

na ait islabat " hakkındaki ihtira için is- -
tihsal edilmiı olan 26 Şubat 1930 tarih 9004 

ve 1055 numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukukun bu kere batka11na devir 
veya icara verilmesi teklif edilmekte ol· 
duğundan bu hususta fazla ınaliimat e
dinmek isteyen zevatın lstanbul'da Bah· 
çekapu'da Taş Hanında 43-48 numara· 
!arda kain vekili H. W. STOCK efendi· 
ye müracaat etmeleri ilin olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

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

Telefon 42519. 
4 

ARTİSTİK 
1180

s 

S A R A Y ( Eski Glorya ) 
sinemasında Van Dyke tarafın 
dan vücuda get'rilen ve ANITA 
PAGE • LEWIS STONE • 
Pr f r İPS HOLMES ve WAL· 

TER HUSTON tarafından 
temsil edilen 

GECE HAKiMi 
filmini görünce aize aoracağı:ı: 
"Yirminci a1ırda böyle ıeyleriıı 

vukuu kabil mi?., 
FOX JOURNAL• (118G8) 

1:>ugu n MELEK sinemasında 
Meşhur muharrir HENRI 

BAT AİLLE'ın 1ahes1ri 

Çıplak Kadın 
F ransıı:ca sllzlü büyllk film. 

Oynıyanlar: 
FLORELLE. ALiCE FİELD 

Ayrıca: PARAMOUNT 
dünya haberleri 

~~~~~..:..~~~~~~-~ 

Buglln matiuelerden itibaren 
ELHAMRA ainemaaında 

KAHIREDE AŞK GECELERi 
(11813) 

lSTANBUL BELEDiYESİ 
""'"''" TiYATROSU 

Bu aktam 
saat 19,30 da 

'.OKlJS HAY AT 
Büyük opereti 
f azan: Ekreııı 
ve Cemal Retit 

.Jmuma 
121 

Devredilecek ihtira beratı 
" Hidrokarbürleri muamele etmek hu• 

suıundaki tekemmüli.t " hakkındaki ib· 
tira için istihsal edilmİ§ olan 9 Kanun· 
sani 1924 tarih ve 98-104 numaralı ihtİ 
ra beratının ihtiva ettiği hukuk bu kere 
baıkasına devir veya icara verileceği 
teklif edilmekte olduğundan bu bapta 
fazla malumat edinmek isteyen zevatın 
lstanbul'da, Bahçekapu'da Taı Hanın• 
da 43-48 numaralarda kain vekili H. W. 
STOCK efndiye müracaat etmeleri i· 
lan olunur. (11547) 27 

Asrın umdeıi " MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türkiye için Hariç iı;llıı 

3 aylıiı 
6 .. 

L. K. 
4-
7 50 

14 -

L K. 
8-

14 -
28-12 • 

Celen e•rak seri •erilme:c.- Müddeti 
aeçen nüshalar 10 kuru,tur.- Gazete •• 
matbaaya ait iıler için müdlriyete mil~ 
raeaat edilir. Gaxetemi:ı ilinların meı'u• 
liyetini kabul etmes. ' 

Ramazan: 17 
imsak iftar 
S. D. S. D. 
5 39 16 53 
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. "" . 
,-KIR (l(fG' 

~.._ _____ ..;...-BURHAN CAHlT 
\lnıuJap Komanıı 

tan gördüm·. 
Sinemada bir kaç kere seyretti

ğim, kart postallarda resmini gör
düğüm bazı yerler var ki 'imdi 
kartılaşınca adeta bir dost görmÜf 
gibi seviniyorum. 

Otomobil tak etrafında ağır a
ğır bir tur yaptıktan soma durdu. 
Şoför sordu: 

- Polonya ormanına gider mi-
siniz 

-Tabii. 
Belki yedi sekiz büyük, ave

nue takı zafere doğru açılmıf. 
Her taraf ağaçlar içinde. 

Ormanın kı' manzarası pek 
hoş değil. Fakat tesisat çok mü
kemmel.. 

Hava kararmağa ba,Iadı. 
Suat Beye: 
- A ·tık dönelim. Ben banyo 

alacağım. 
olsun. 

Dedim. 

Hazırlanmağa vaktimiz 
1 

Otomobil döndü. Buranın tak
sileri hiç te Parise yakıtır şeyler 
degil, ağır, battal eski kupalara 
benziyen feyler. Hele toförler 
palabıyıklı, babacan insanlar. Pi
poları ağızlarından eksik olmuyor. 

Otele döndüğümüz zaman saat 
yedi olmuftu. 

Suat Beye sordum: 
- Geldin işte· Bakalım 'u ku

tuda ne var? 
Güldü. 
- Ne tahmin edersin? 
- Bu aktam yılbatı .. Hen hal-

de bana bir tey aldın. 
- Tabii. Fakat ne? 
Elindeki pakete baktım. Dört 

köfe bir fey . 

- Lavanta olacak! 
- Değil. 
Aklıma bir fey geldi: 
- Parasını söyle. Ne olduğunu 

ketfedeyim. 
Güldü: 
- İmkanı yok bilemezsin. 
- Söyle sen! 
- Bin üç yüz elli frank. 
Dütündüm, Fransız frangı bi

zim para ile yüz kırk lira kadar 
tutuyor. 

Yüz kırk liraya ne alınabilir. 
Paketi tekrar muayene ettim, sal
ladım, bir fey anlamak kabil de
ğil. Yaısı, hafif bir kutu .. 

- Pudralık gibi bir 'ey. 
- Değil. 
- Bilezik! 
Suat Beyin gözleri büyüdü. 
- Bravo! diye haykırdı. Yal

nız söyle nasıl tahmin ettin? 
- Dört kö9e, yassı bir kutu. 

Her halde içindeki de böyle bir 
fey olacak. Yüksek olsa it değitir. 
Fakat o kadar yassı ki! 

- Aferin, timdi aç bakalım. 
Paketin üzerindeki yaldızlı kor

donları bir hamlede kopardım. İn
ce kağıdı buru,tura buruttura fır-

!attım, attım. Siyah deri kaplı ku
tu meydana çıktı. Suat Bey gözle
ri gülerek beni seyrediyordu. 

- Gel Suat, dedim, dizlerime 
otur. 

Kolumu omuzlarından çevir
dim, metin kaplı kutunun kapağı
nı yavat yava, açtım. İnce, beyaz, 
kokulu bir kadife parçası altında
ki feyi göstermiyordu. Suat Bey 
kadifeyi çekti aldı. 

Yakut gözlü kafası zümrüt uç· 
lu kuyruğuna koymut altın bir yı
lan. Fakat o kadar güzel yapılmıt 
üzerinde yılanın bütün hatlıuı var. 
Ao;ık ağzından sip sivri bir kırmı
zı dil uzanmış, sırça yakut. 

Gayri ihtiyari haykırdım: 
- Çok güzel! 
Başım onun dudaklarına sokul

du. 
- T etekkür ederim Suat. O ka

dar sevdim ki! 
Koluma taktım. Çok tık bir 

şey .. Üzerinde öyle ince bir sanat 
var ki! 

Suat Bey: 
- Paris kuyumcuları dünyanın 

en san'atka~ insanlarıdır. Burada 
yapılan itleri Hollandanın methur 

kuyumcuları yapamazlar. 
Bileziği zaten çok severdim. 

Böylesini bulmak benim için ne 
büyük saadetti. Suat Beyin takdir 
ettiğim hallerinden biri de arzula
rımı adeta hislerile anlaması ve 
zamanında yapması .• 

Bileziği yavafça kolumdan çı
kardım, kutusuna koydum: 

- llk yıldönümümüzün kıy
metli hatırası olacak Suat, dedim, 
bu kıymetli yılan saadetimize en
gel olacak zehirleri hep böyle di
linde ve kuyruğunda saklasın. Gül
dü. Alnımdan, ,akaklarımdan öp
tü, onun sesini rüyada gibi duy
dum: 

- Senin kalbin o kadan temiz
dir ki Çiçek, hiç bir fenalık ora
da yer bulmaz. 

• • • 
Saat dokuz. 
Karnımız açıktı. Ve ben hazı

rım. 

Tam dokuz buçukta tanzelize 
üzerindeki Lauge barında Benolar 
la bulutacağız. 

Suat Bey biraz çayla bisküvi 
yememizi söyledi. 

Ayak üzeri açlığımızı bastır-

dık. Sonra tefelon ettiler. Bir ta1'• 
si geldi. 

Dıtarıda müthiş bir soğuk var• 
Belki gece karlayacak. Otomobil6 

girinceye kadar bacaklarım don· 
du. İnce dekoltemin üzerinde ka• 
im kürküm kafi gelmiyor. Suat B· 
silindir ve farklı. 

Caddeye çıktık. Otomobillerin 
fenerleri buz tutmuf gibi donııl' 
donuk parlıyor. Müthiş bir otoıııO' 
bil kasırgası. 

Suat Bey: 
- Gider gitmez biraz farap i· 

çelim. lsmıl'ız, dedi. 
Otomobil durdu. 
Bar içeride. Yan kaldırımı yii· 

rümek lazım. 
Suat Bey koluma girdi. 
Batıma sardığım ince tül anca!' 

kulaklarımı muhafaza ediyor, kjll' 
taneleri batladı. Sağuk sıfırdan •• 
tağı. 

Kapının iki kanadı birden açıl• 
dı. Ve biz rüzgar gibi içeri gir· 
dik. 

Vestiyere Suat Bey soyundıJ· 
Ben mantomu bırakmağa cesaret 
edemedim, fakat Suat Bey ısrar et• 
ti: 

v 

d 
r 

v 
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Ekmek vergisi Yerinde Yeknesak Fuhuş yerleri 

--· Ankara Y dort hın üz kırk .. • 

lira verebilecek 
AN~, 3 (~illiyet) - Şehrin 

ekmek aarfıyah gun ıeçtikçe nüfus. 
la mütenaaiben artmaktadır. 

Bir karar 
Mahrukat ateş pahasına! 

Odun ve kömür depolarının şehir dışın-! 
da olması müşkülata sebep oluyor 

Şoför kıyafeti 1 
Komisyon yeni mı.ntakala . 

tesbıt ettı 

Bugün Ankarada sarfedilen ekme 
ğin miktan vaıati olarak kırk bin ki 
lo etrafındadır. 

Ankara nüfusunun bu adedin iki 
miıi~ini tecavüz etmeaine rağm.en,. 
oarfıyahn bu adedin ancak nııfını 
bulma1t nüfus İçinde çocuk ve hasta
lan~ da mevcudiyetinden ileri ıelmek 
tedır. 

~kara ekmekleri memleketin her 
ıehrtne rekabet edecek derecede ha.a 
ve Piıkindir. Buna rağmen fiatleri de 
çok ucuzdur. 

Ekmekten bir kuruı vergi alına· 
cak 01~raa _Ankara fehri senede yüz 
kırk dort hın lira verebilecektir. 

• • • 
ANKARA, 3 (Milliyet) - Beledi 

Y.e e~ek fiatleri için yeni bir azami 
:••t lıstesi tesbit etmittir. Buna naza• 

an, francala azami olarak, ol'uz pa· 
ra ~anıla kil.,.u on üç kuruta. birinci 
re.vı .eknıe.k otu~ para zamla sekize, 
kinct neva de yırmi para zamla altı 

otuz paraya &atılabilecektir. 

Auguste mabedi 
ANKARA, (Milliyet) Ogüat 

mabedinin etrafında ıüzellifini ka,. 
payan harap binalann istimlak edile 
rek yıkhnlmalan ve buralann park 
haline ıetirilmeıine Belediyece karar 
:verilmiıtir. 

Karann derhal tatbik edilmesi i· 
çin bu binalann istimlaki hakkında· 
ki muameleye ve fiatlerinin hususi ,... 

--o-

Otobüsler talebeden beşer 
kuruş alacak 

ANKARA, (Milliyet) - Beledi
ye ahiren çok güzel bir karar venniı 
ve karanu da hemen tatbikatına baı 
lanmıftır. , 

Bu karara nazaran tehirden Yeni· 
ıehir köprüsüne ve köprüd- ti. Çan
k&.yaya kadar otobüs ve kaptıkaçtıla 
ra binen talebe beter kunıı verecek. 
Bütün bu mesafe dahilinde her han• 
gi tam bir azimet veya avdet için de 
yedi buçuk kuruı verecektir. 

Ancak, kaptıkaçtıların az adam 
a]maaı ve aahiplerinin de fazla zarar 
görmemesi için bu yeni fiat ile her a· 
rabada yalnız bir talebe seyahat ede
bilecektir. 

~lediyenin bu yeni karannı ı:neı:n 
nunıyetle karıılarız. 

içme suları 
ANK.~ 3 (Milliyet) - Anka 

ra beled~ye•ı ıehrin en mühim ihtiya• 
cı olan ıçme sularını aıkı bir tekilde 
ı:nuayen~e devanı ebnektedir. 

Bu cumleden olarak l&t nb 1 d" 1. a u suyu 
_ıy; y:r ı ~'!; aatbfı ınuayene netico

••ünl'.' e deza. ur. e~en Aziz Efendi aon 
1 er e yırm.ı lıra Para cezas h 
kilm. edilı:nittir. ına ma 

heyetlerince tahminlerine baıl·~-
t ~~··•t· ır. 

Bu suretle mabet tamamilo meyda. 
na çıkacak ve ehemnıiyetile mütena
sip bir vaziyete gelecektir. 

Ankarada kardan aonra caddelerin 

ANKARA, (Milliyet) - Kıtın gel 
mesi ve havalann soğum.aıı üzerine 

bıularo ka:ırımalarla parçalanıyor 

altı ila aekiz liraya ıatılmaktadır. 
Yangın tehlikesi haoeb.ile Be~e.di· 

ye kanunu mucibince tehnn harıcıne 
nakledilen odun ve kömür depolan 
çok uzakta bulunduğundan peraken
de mahrukat ıatın alanlar sıkıntı çek 
mektedirler. 

Şehir içinde bir kaç perakendeci 
bırakılmaıına rağmen iıtasyon arka .. 
aı Cebeci, Akköprü gibi uzak yerle
r~ atılan depolara gitmek müıküli.tı 
da olmaktadır • Hele buralann çok 
çamurlu mmtakalar olması bu mütk~ 
li.tı arttırmaktadır. Bundan baıka kö 
mür ve odun depolarının civarında 
yollarda bekleten bazı ç~u~ann a 
rabalara hücum ederek komur ve o• 
dunları düıürmek ıuretile yağmaya 
kalkıtmalan İ§İn diğer gülünç v~ ha 
zin bir cephesini teıkil etmektedır. 

Arabacının mücadelesi ekseriya 
bota çıkmakta ve arabadaki kömür 
ve odunun yere yuvarlanarak hir kıı 
mı çocuklann elelrindeki çuvallara 
girmektedir. 

- Bir aylık kömürümü aldım, on 
beı gün bile gitmedi 1 Diyen ev ıahip 
!erinin kulak lan çınlaaın ! ... 

Çöp sandıkları 
K 1 d A k k 1 • ANKARA, (Milliyet) - Çöpçüle ar ar altın a n ara a esı .• 

rin fazla .zamanını İfğal etmemek ve 
A ~~arada mahnıkat fiatleri geçen onlan binaların içerilerine kadar gi .. 
kı .. aki haddini buldu. rerek bazı hallerde fuizan altında bu 

Bugün Ankarada odun kömürü.. Jundurmamak içi.o her apartırnanrn 
niin okkası altı ile yedi kurut arasın.. hususiyetine göre Belediyenin 'l'öatere 
da, odunun okkaaı iki buçuk ila üç ceği yerlere Belediyenin teıbit ettiği 

Hamallar ve şoförler yeni 
formalarını giydiler 

ANKARA, 3 (Milliyet) - Şoför
lerle istasyon haınallarına mahsuı be 
Jediyenin tenaip ettiği >:eni .ve yak~~ 
sak elbiseler için Beledıye.~un verdıgı 
mühlet bitıniıtir. Baz~ ~of'?rle~ ve ~a 

ali Yeni elbiaelerını gıymıılerdır. m ar . . . 
1 henüz yeni elbiselerinı gıymıyen e.r 

hakkında kanundaki Beledi:,:e tenb.~
hatına muhalefet cezaıı ve~ılm':k u .. 
zere bunların iıimleri tesbıt edilme· 
ğe baılanmııtır. 

Yerine göre fiat 
ANKARA, 3 (Milliyet) - Anka

rada meyve fiatleri muhtelif safhalar 
arze.tmektedir. 

Sokak içlerinde, yahut se:ı:!ar "":~ 
cılarda yirmi kuruşa alınan guzel N ·~ 
de elmalannın kilosu ~co~~ed~ 
manavlarda otuza, haldeki dukkan· 
)arda kırk kuruşadır. 

Portakal ve diğer meyveler de !'Y
ni tahavvülatı göatermekte ve yenne 
göre fiat almaktadır. 

B gilnün vasati fiatlerine nazaran 
port:kalın tanesi malına g~re ~l~i pa .. 
radan on kuru§&, mandalına ıkı ku· 
ruttan on kuruıa, elma on beıten kırk 
k ayva ondan yirmi kurufa, ar 

uruta, k . . b k 
mut yedi buçu tan yırmı ef urufa 
kadar ve kestane kırk kuruşa ıah.I· 
maktadır. 

Ankara Belediyesinin yani 
sena bütçesi 

ANKARA. 3 (Milliyet) - Anka· 
ra Belediyesi yeni sene bütçesini tes: 
bit için tetkikata baılamıttır. Yenı 
bütçe yekununda geçen senekinin çok 
dununda olacağı anlatılmaktadır. 

ANKARA, (Milliyet) - Ahiren 
neşredilen ve meriyete geçen emrazı 
zühreviye ile mücadele ve fuhtu~ 
meni hakkındaki nizamname mu~ı· 
bince vilayette teıekkül eden komı~ 
yon ıehir içindeki ınıntakaları tesbıt 
etmiştir. 

Komiıyonun bu karanna.~azaran 
umumhaneler Akköprü mevlmnde ve 
randevü evleri ile hususi evler B~nd· 
deresinde ve Boşnak mahalleaınde 
bulunacaklardır. 

Kararın tatbikine baılanmııtır. 
müracaat eden ev .ahiplerile um~ml 
kadınların buralarda yerletmel~rı. i· 
çin icap eden resmi muamelelerı bıt
mek ü~eredir. ------
Yeni mevaddı mUştaile deposu 

ANKARA, 3 (Milliyet) - Şimdi 
istasyon civannda bulunan mev,ddı 
müıtaile yeri yeni yapılacak stad~~ 
saha•ı içinde bulunduğundan yenı bır 
mevaddı müştaile deposu yapbrılnıas.ı 
na mecburiyet hasıl o~muı ve B~ledı· 
yece eletrik aantralı cıvann~~. bır ~
aa istimlak edilmiş ve bedeh odenmıı 

tir. 1 kt 
Depo ilk fırsatta yaptırı aca ır. 

Esnaf bildiğini okuyor 
ANKARA, 3 (Milliyet) -. Bugün 

den itibaren kilo ile alıf vente batl~ıı 
maaına rağmen, hükUmet ı.ne~k~zı°"' 
de ekseri e§yanın fiati de ındırılme• 
mittir. . .. • 

Bugünkü alıtverııler hep mutten. 
!erin aleyhine olmuttur. 

Belediyenin bu vaziyeti kontrol 
için eaaılı bir tetkike hen_ü':. bati-?'& 
dığı ve bütün halkın ııkayetlenne 
rağmen eanafı.n bildiğini serbestçe 
yapmakta olduğu görülmektedir. 

buçuk, yerli ve Alman kok kömürü- ayni tipte çöp sandıklan yaptırılıp 

J\nkara Tayyare Cemiyetı• r ••• t • s·· B nün tonu otuz altı ile otuz sekiz ve konulacaktır. Bu skalınddıklar tahtadan Hüklimet merkezinin, eğlence yerlerinden birinin cazı: 
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Nüni caz 

~Üreftede petrol var mı? Postane- Adliye iki ölüm vak'asında da kabahat d~!~~~l=i~~~ 0,~~raber, 
telif tara(fBI aşı dl inci sahifede) - Bulunabilecek petrolün kıymeti (B 1 . . h"f d ) (Başı ı inci sahifede} .•. . liyatın icra edilmit ise de vakt

1
inde ~lpe- hastanenin op.e. bratto~k v

1
ard, ~e ırec1 eleri arın a petrol ar k .. h kk d b ·ı aşı ıncı sa ı e e ' rasyon yap•lmadıg· ından yara ı_run o ıne- c a an ••• t re yapılan tetk"k t h kkı ama uze. ~ ın a ir fey söylemek kabı mi. lerce liraya mal olacaktır. muayene sonunda nöbet l':' geçtıgı ı· hastiınelerde no e ı .. • ank"r rno. dl'kkat . h 

1 
a . a. nda •ayanı dır? , B b" ·· diın ••---- ıine sebebiyet verildiğinden ııkişet e· d h -·~an operator Yo tur. ıza at t C ' Bu .. t "d . . dli "le te- çin: ' en ır §eY goreme . ,........,.... yanın a er -·· . t'· .. B A . vermı11 ır. evat Eyüp Kıymet "t•b il b " .. lene gun pos a ı aresının a ye ı fih b" def d h t eye götürün tav dilmittir. . . d... . "b" hastanenın opera Qru 

ey merıkada uzun m""dd t 1 - ı ı ar e ır ıey ıoy mas etmesi muhtemelc:l:r. ' ır a a as an " • ze'ynep ~· --ıı hastanesi ba•hekımı De ıgım gı ı, Telefonu da VU' i c.lerile me1°ut olmuş bı'rumu.~t hpetro mez. Çünkü mevcut enıareler bu hu .. M 1 siyesinde bulunmuştur. 1'.allIIJ T K kta oturuyor. 
' V h !!' e a..... auata bir fik"r fh aaınafih bu hususta henüz ad İye- filh k"ka k Yakup bey, ortada ~ir ihmal olı;?adı- uzguncu k t'• lüzum görseyl tır. e atta memleketimize gelmiı o- petr 1 b l ı v_eremez. Maama ı ye tebligat' yapılmamıştır. Bunu müteakip çocuk a ı te • ğını, yalnız bir teıhıs hal\uı oldugunu! dır. Nöbetç dok~~ru a ı d derhal o-

lan mütehaas.'.ılarla b irlikte çalışı:nıı· me.:ıek~ ';ın? . •tle~il_di~i tak~ir~e _Adliyeye tebligat yapılır yapılmaz rar hastaneye götürülmüt akse olma· Mete beyin, mecruhun yarasını sathı d onu her an çagırır ve o a 
tır. Cevat Eyup Bey d iyor k i : le t . a ılın~ekı ıhtıyacı kamı • ad!ıye erkanından bir zat bu İşe memur dığından bir ıey yapılamamış, valdesi zannederek operatöre haber vermeğe lü- t~mobille icabet ederdi . ., ' . l"ka· 

Meı:nlek t " b ' k 1 n emın edecektır. Bugiln T '" rk"ye edıl.ec_ ek. ve ı"cap eden daı"relerı"n taL"'· de çocuğu gene yatırmanut ve hastane- . d""" . 1 ·ı . t Bu mesele hakkında adlıyece ~ a. 
1 e ın ır ço yer erinde de senede 90 b " t u ı • n.u den evlerine giu:kten ıonra vefat vuku zum görme ıgıru, yara ının aı esı ara- darların ifadelerine müracaat edılmış· ~~r~o r.~~:~~~~~:t ~air emar~~er va r müştekatı "!rfeı:iı.;::ı:ı:~~~: v~:;:;~';~ ~:;j~'~",, ti':t!!r ~;~:.::tca:!~tma ve bulmuştur. • ~:~adoby:l~'i:e[ç~pd~~~~~ek!::~::.:::· 

rinde M "" ft d b? ıle Şark vılayetle- petrol istihsal edil ılig" i takd" d f" Tahkika~ hadisenin bu şekilde cere- d .. tir. Maamafih dün akşam .k. end.iıile g?· 
, ure e e ırçok I . . . ır e sar ı· o•----- • . el kabul ecl}lmemesi tabii bulun. uğunu, no· dd ıl d .. f ernare ere te- yat bıtta- ı artacakt O yan ettı" g· 1· netı"cesini vermış ve mes de. ·· t "ğüm" üz Osküdar mu eıumumı aa u ettik. fakat bu 1 .., ır. zaman yol • K b } b" 1· w • 1 betçi doktoru lüzum görseydi, derhal O· ruş u .. dd . 

rak, o yerlerde P t !emare ere baka !ar yapılacak ve otomobil ve otobu·· 1 asa a avcı ar ır ıgı de hastanenin hiç bir taksf.rat.•. ~ ma. ı_- d t d Bürhanettfo Bey, Oıküdar mu. eıumu· 
e ro d b k 1 d bi -peratörü telefonla hastaneye ave e e- ' 'k· t k olınadı lunmu ştur dene var ır, veya '! na liyatı da artınış olacaktır. Müref- f h ~ • ğı anlaş.ılmıştır. Demin aöy. e ı~m gı ' miliğine böyle b\r ı• aye va ı • 

hükmü verebiJm~kZ; ~U huıust.a kat'ı te petrolleri hakkında da henüz kat'i a TJ reısliği Larenjit )ıl'ridülöz bast~lıgı, nobet SU• bil~:;;iı:;;t~~~~r.Zeynep Kamil has- ğını ve tahkikat ta yapılm:''(akta oldu· 
tetkikat Yapmak l" ıçın uzun uzadıya bir ~ / •Öyleneı:nez . Bundan 35 sene TURGUTLU, 3 (Milliyet? - BÜ· retinde gelir, çok defa nobet geçe~. ~e tanesinde çahıan yeni bir asiatandır. ğunu katiyetle beyan etmış ır. 
ma işinde kat'i a~ımdır. Petrol ara· evvel . ondaj yapılmıı ve bir iki ton yük Erkiinıharbiye reisi Fevzi Pata Hz. nadiren hastanın ihtinak suretf.le olu- Kendisi mecruhun karnmda bir sıyrık- Mete Bey meseleyi nasıl 
kademeden sonr~~:ce an_c:"k ii_ç . d~r~ pe~l. elde edi!nı',,ti. Bugiinkü faali- Kasaba avcılar spor birliği klübü fahri müne sebep olur. başka kur§un del:ği teklinde ~;~ ya· anlatıyor? 
İptidai tetkik 1 . . de. edılır. Bırıncıaı ye.ımız en ziyade Mardindedir. reisliğini kabul buyurmuşlardır. Kaldı ki, hasta ıahibi ne res~~n • ne !:na tesadüf etmediğini, bu te~hı~ınde, Dün akşam doktor Mete beyle de gÖ 
kat, üçüncüıüade •kıncıai. derin tetki • .~ Hü~Unıetin taharriyat için ver- de gazetelere müş~eki ııfatile mura~aat Y . • lduğu için hastanın aıleııne l'C· rüştük. Bize şunları anlattı: 
kikat için araz· . IO~daıdır. Derin tet dıg ı tahsıaat ne kadardır?. tihıaliitı yevmiye al tı tona kadar rık· etmiş değildir. Hadise, yanlı§ şekilde ::~~:zabıtaya da ayni . mahiyette "-Cumartesi gecesi yal\yordum. nı tetkik etm:knv Jeolojik teşkilatı· f " - 933 bütçeainde 300 bin lira sar- b"l"h , bir başkası tarafından gazetelere akset- rapor verdı'g" irii aöylemektedır. K ld d 1 T b s ı karı•tırırken dal. hakkında b"ıre ondan sonra son- ıyatımız vardJr_. 934 bütçesine de mış, _ 1 a ara İse petrol su ile karıtık ta a ır 

1 
ar. a anca ın Y 

zımdır K t'" . karar vermek la • bu maksatla tahsı•at konacaktır." çıkt~g_~ndan. te~kedilmiştir. tiıGlç";!~~iğ;.n valdesi, Etfal hasllınesin~e Bu mesele h:-1'~.ın~aS h:~~;:":n~eJür: yaralanan Nuri beyi getirmiılcr. Yuka· 
l. a ı netıcede •o d "d ı -- M.. it t ll • • "h ı ger hır rıvayete go"re ı"se burada 1· im • hır babe••; cumartesı g.u. ndu ı . • ve bu ra· ıkt m Pansıman odasında etrafın· ra an atılır. Meınlek . n . aı an °.:- ure e pe ro erının tarı çesi yatmış, kendisine ame ıyat .yapı. ı_, .., , rı ç ı . • 

d · b 1 etımızde henuz H "k · •. M d" kullanı l an sondaj boruları çok ince ol harumdır ve gördüğü tedavı ve thtımam· lüğüne raporunu god __ crmık anı Sıhhiye da hastabakıcılarla hademeler, bir masa ıon aıa aı anı:namıtt B u ume.ın ar ın ve Mürefte ci- masınd d l . fh 1 be por postadan ancak un. a ·' . M üze~nde yatırılmı•l•. Vaziyete bak.tım, fında batlamag"ı ;;_.t•r .. u sene zar- varındaki petrolleri tetkik ettinneg"e an o ayı ıs ı sa ve taharri mu dan dolayı hastaneye ka!"lı yanı mem· "d" l"g"üne dahil olabılmıtbr. aa':?"· ' d 
· ·b · ı b -uı edıyoruz Eaaı vaffakıyetsizlik ile neticelenmiştir. nuniyet etmek~edir. ihbarı l!az~telcr~ mu ur u b'b" y kup bey dun tabii idi karnı tabii manzara arze ıyor• ılı arı e azı yerlerde • . . karar vermesi Üzer ine burada bulu • Bundan ba~ka Halil Rifat Pa•a tir yapan meçhul zat, çocuğun. aılesı .~an· bfi.h h:sst~;:r:üd~riy:tine gid~ek ra· du, elastiki idi. Nabzı ve harareti tabii ğa karar vermiı bulun ondaı yap~a· nan milli servetimiz hakkında tarihi ' cı"nde her hanm bir kimıedır v.e soy.l~- ızza Alı . o.-a beye verm.İ•tir. idl. . 

1 
k d 1 UYoruz B b ketten petrol çıktığı için mütebaki &· d J porunu 1 """ ' k' ld • "ht ve-ve a~ a at arımm timd 'ıl"k · en:,m azı malumat vermeği faydalı addedi 18 b di"'im gibi, ihban teeyyüt etmış egı • Alı" Rıza bey, h .. u hu•. uıta da muhar· Ağır bir va a o uguna ' ıma d ı yapacagı O İn altın lngilizi talep etını"ş. Hal- ı< d" y d " ı · den akrabala· mız ıı, ıura a veya b • yoruz: dir. . AL . 'ınize ıunlan soylemııll.r: reme mı. anın a .e aş e • . 

yapmak kabil olur ın urada sondaj Mürefte petrolleri Marmaranın şi buki §İrket te bu parayı iıleı:neğe mü- Şunu da ilave edeyim, k~ aa'.ıta~ .,. rırı,,_ Yakup beyden şifahen malumat nna, (merak etmesinler, fevkalade ~~r 
aeleıini halletmektir."a olmaz mı? Me m~linde, lıtanbulun takriben ıekaen sait ~etrol mevcudiyeti tahakkuk et· dullah Beyin bu meselede hiç bir alaka· a!d= Raporunu üç gündür beklediğim teY yok) dedim. Kurıunun umkan nu· 
dilmit gibidir. Şimdi u no~ta halle- mıl cenubu gariainde bulunınakta • meden vennek istememi§, Bu suretle aı ve tesiri olmadığı ve kendisinin y~· halde daha evvel Yakup bey gelip ma- fuz ettiğini kavrayamadım. Eı.asen ~a· 
m a k için Amer:kada:ondaJa baıla • dır. Denizden itibaren kuvvetli bir me aralarındaki mukavele feıhedil.niş. nız çocuğu mü~ehauıaa muayene ethb~· lumat verdi. Buna nazaran mecruh Nun hatsızdım ve hastaneye de yenı gelmış· 
hassıa getirtm.e_k İcap ed•Y,.Yrıocra müte • yil ile yükselen tepeler sarptır. Sahı"l. F k b ı.n·· · · " 1 d" • · de te• ıt Bey, 

0 
gece hastanede nöbetçi dokto- tim Bundan evvel komiser, mecruhun Ş k 1 a at unun ne derece hakikale ya· mek lazım ge ..,. gını soy e ıgı . d M b af 'ıfadesini alınıştı. Ben de kendisine t'eh· - a r vı ayetlerinde p ·tr den beş kilometre mesafede bulunan kın olduğu ma!Unı değildir. Ya:nız edilmiştir. Nitekim, bunun üze~ıne e ru bulunan asistan ete ey tar ın- h 

.Jun du ffu kat' i surette ani el 
01 

bu • (Eli Dağı) 680 metre irtifaındadır. mütehassıs çocuğu muayene etmıı ve teı dan mu"yene edilmiştir. tike olmadığını söyledim. Hakikaten te ' Y . · d "'' dı mı? S h umumi harpten evvel Bakude topla • bey h ·· d d k · 
1
• de yofı. - ınru yer e ıızıntılar .. . : a il boyunca civar arazi uçurumdur. b " hiıini koymuttur.,, Mete , mecru un vucu un a ur.. Jike o1dug"' unu isbat eden vazıye •. F k b g

o 1 n a n ır fenni heyetin konferansta a· ' h ~d· · b k I bahl t müştür. a at u sızıntılara b k ru • Şarköye doğru arazinin meyilleri ha· "Zeynep Kiimil" deki a ıse §UR deliği görmemıı, azı urıun ar tu. Tekrar yattım ve sa eyın ıaa 
m,uhakkak .. pet.~ol çıka.':'ağına ~Ük:;,".,k fi_flemektedir. Bu taraflarda saha beı demi muvaffakıyeti sebep olarak zik Elfal hastanesindeki hadise bu SU• deler ve girdiği yer kapanır. Bu da Öy· 8,5 ta kalkarak hemen mecr~hun .Yan" • 
dılemez. Çunku petrolun hazan · kılometre mesafede bulunan tepelerı"n ıP.dumitlir. O d d ki z le olmuş olabilir. Mete bey de ancak na gittim. Hasta, ıayri tabıı v. az. ıyetı... 

•ızı ) • • h retle kapanırken, ıkü ar a eyney d • ld tı .. olm .. ayan yerden çıktığı da to'·r"Jn. yüksekliği 300 metre kadardır. Mü • a.nız uı:numı arpten evvd Aırc- ak' Ur sıyrık gördüğünden operatör çağır- idi. Ahvali umumiyeai iyi egı ı. 
u f "k ı b d L · Kamil hastane~nde de yeni bir v a ,. 

1
.. .. be · h L -muştur. Sızıntılar ancak petr~1 but • re. te petrollerinin ilk imt"ıyazı Hatı·ı rı a < aasın an ucıen Tomaı iınıin ı· de- mag"a lüzum görm.rmi•tir. Katı uzum Telefonla hemen operator yı """"" d - ~ u d b" olmu•tur. Meseleyi kısaca hü asa e ' b k ug.una dair ikinci derecede bir enı ~ ~ıfat Pa§a tarafından alınmııtır. Ve e ıri bu civarda müteaddit tahaı-ri • görseydi, hastanede, operatörün Kuz- dar etıneğe ıitap ettim. Hasta a ıcı 

redır... a rıva_yet edildig"ine göre bı'r lngı"lı"z tı"r. ruhsatn:ımeleri almııtır. Bu ad,,m tim: • .. kifple- guncukl•aki evinde ve nihayet hastane Nermin hanım "ben telefon ettim, ıe-
k Geçen cuma gecesı, tüccar . 1 ı f 11 d rı Sıırt vilayetinin Buğdan auyu civa. ~"'.ne yirmi bini peıinen ve yüz seksen Standard ovil tirketi nam ve hesabına rinden 

29 
yaılarında sporcu Nurı Bey, baı doktorunun ikametgahında te e on Jecek,. dedi. Operatör bey ıaat e , 

v nda sızıntı halinde petrol ~ulunı:nu, ~ıru P~t~ol 51kt~ktan ıonra verilmek hareket ettiğini söylemi§ iıe de, umu· bir tabanca kurıunile yaralanarak oto- vardı. geldi. Ameliyat esnaaında kurşunu ara· 
de bunu bulan Kaaım Efendı ve arka uzere ıkı yuz bın altın İngiliz liaraına mi lıarb'n zuhuru ha~ebile ara;tırma mobilde götürüldüğü Zeynep Kamil haa. Kendileri derhal telefonla hasta~_eye dı, bulamadı hasta, daha ziyade fenalaı• 
at!arına taharriyat için de müsaade •atılmış. ,.meliyatı yapdamamıştır. Bundan do ~anesinde nöbetçi doktoru Mete Bey çağırılabilirlerdi. Fakat ~ıiatan, böyle mııtı. Sıkı teneffüs yapıldı, scrüm tat- • 

vb~rı~miştir. Sondaj esasen . masraflı Burada ilk taharri ameliyatı bir rİ· layı da taharri ruhsatnameleri İptal tarafından muayene edilmiş, fakat ope· ad:I bir zaruret• görememıf ve kurşun. de- bik edildi. Fakat neticede öldü. 
ır ı•tir B . ' . Vayete go'·r 1890 t ih" d d"" edı'lmı"t· ld l"ıg""ıru" go""rememeıi bu neticeye ıebeb.ıyet Mesele, bundan ibarettir. Hastanın f • · \1 ıı için 250 bin lıra ıar • . e ar ın e, ıger bir ratör ça"ırılarak amelliyat yaptırı •·. dl d 
etmek ı· rıvay t " d 1 " verm"ı•ti"r, sanıyorum. _Meıeley_e, a ıye ailesi adliyeye müracaat etmiş. Tıbbı a • b . azımgeliyor. Bununla bera • 1 e e gore e 900 senesinde bat- Bilahara Hasan Mustafa Bey ia • ğından nezfi dahiliden ölmüştür. Nur• ' o! h .. ı-

k e r netıcenin müıbet çıkacag" ı hak amıttır. minde bir zat taharri ruhsatı alarak beyı"n ailesi, müddeiumumilig"e müra- vaziyet etmiştir. Tahkıkat nel>ce ' a· li doktoru geldi ve ifademe 1murac~:'11 • ında kat'' b" • Elyev H • ki katı" go"' sterecektir.,, . .. • ti. Kendisine de aynen bun arı soy e-. . 
1 

. ır fey ıöylenemez. Bu ku.. de . . m .ora ırmagırun Marmara eski hidivle beraber çah§mağa batla.. caatla Mete beyi.n, merhumun karnında b b t 
ınar gıb t 1 . nızıne kt k d . l d" • 1 l k • Alı" Rıza bey, haı~ancde ır no. e. çı dim k 1. l • ı •tidir. Sondaı· ın muvaffa.. kil a ıgı no, ta a takriben 4 mı§ iae de netıce en ırmemıt erdiı·. kalan kurşunu müsl'ace en çı a.rmak ı.. b h d · .,, 

ıye ı, • o d . omf!'tre rn A f d b" b b" . . S" d.... oöre M'" ft d 1 t klif'-' operatörünün bulunmaması,_ u a. ıse .. Yer· • . n •J aıneliyesinin yapılacağı kuyud d e '! e ~ ır ve u ırıncı oylen ıgıne • . . ure e e pet.. çin ameliyat yapı ması e ınJ nazarı kk d k ta T J f • J • l • 
fen' !Yı ""~".bilmektir. Bu oebeple biz gene da'~ a _hır kıloı:netre m. eaafed.e rql .~ev~uttur. 11.k ıst~hsal edildiği gi. dikkate almamı§ ve "şimdi operatör bu- ye sebep olduğu ha .. "! a ' .. (eşrıy~ e gra iŞ etme lŞ erı 

nı feraıtın İca • d""" h • • .ger hır kuyu açıldıgına daır hı ıyı bır taharrıyat ıle Yevmiye altı rada yok, yarma kadar sabredin,, ~edi: temas eden muhar~ırımıze şoy e mu a- ANKARA, 3 (Telefonla) - Poıta Yae_ın~~a çalışıyo::.z~ttır ıgı er ıeyı asar kgörülmektedir. Maamafih: bu yedi ton petrol çıkarmak mümkün • ğinden ve zabıtaya da yara?~'.' tehlıkeleı bele etmiştir: v, ·ı h t . • k d ve Telgraf işletme işleri müdür '."eki·· 
"'atı neticen" mınla •<il\ 9 lmvn •-•lm•~tır. Ve bu dü~. F.azl.ası anc~k hükUnıetin yapa· olmadığına dair rapor ':'erdı~nden .':' "- Zeynep ...,.mı aı anesının a • leline ayni daire muavini Necatı BeV: •lmacafını üııı ·t d~ncak haziranda taharriyat neticesi ilk zamanlar yev- caıı•. ~ıddı t:ıharrıyat ile meydana <ı· ancak hasta çok fena ifa vazıyete duş· rosunda bir operatör asis~anı vardır ve tayin edilmi&tir. 

ı e •Yoruz. miye ikı tonaan ba~lıyan petrol is • kabılıt , tükten ıonra operatörün davet ve ame• derdesti tayindir. M&a'!!afih bu asistan 
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Modern bir klüp 
Yılbaşı gecesini orada geçirenlerin 
hepsi takdirkar hislerini gizlemediler 

• 
MiLLiYET PERŞEMBE 4 KANUNUSANi 1934 

İyi, temiz ve Bu kumaşlardan 

Zarif giyinmelt Yapılan 
• 

İstivenleri Elbisenin ütüsü 
Spor ıubeleri olan b~ kulübün y~- 1 

batı eğlenceainden - bilbaa~a bu ~ı;
lence o gece tertip edilenl-:nn en ı~ı
ai ve en nezihi oluraa - hır kaç gun 
aonra da olaa bu ıütunlarda bahaet
memek kabil midir? 

larmda T. B. M. M. Reiıi Ki.zım, Bat· 
vekil lunet, Büyük Erkanı Harbiye 
Reiıi Fevzi Patalar Hazretlerile ku· 
lübün ilk hami aza11 lktıaat Vekili 
Mahmut Celi.! Beyefendinin büyük 
kıtada renkli fotoğraflan göze çarpı 
yor. 

Kumaşları 

Tatmin edebilir. Bozulmaz 
3ı Kanunuevvel aktamr ... Saat on 

bir ••. Sıraaervilerdeki 20 numaralı bi· 
nayı kolayca buldum. Kapının kena
rındaki "Ateı • Güneı" levhası da te
reddüde mahal bırakmamıftı. Zile do 
kundum. 

Kapı derhal açıldı. Yakalarında 
tertip heyeti rozetlerini taııyan tanı
dığıınız emektar aporculardan Sedat 
Riza, Adil Giray ve Olvi. Ziy~ B.eyl':'° 
merdivenin batında benı mültefıt b!r 
misafirperverlikle kartıladılar. Sekız 
on baaamaklı mermer bir merdiveni 
çıktıktan aonra yanda bir odaya gir· 
dik. 

Bu oda: Hiç bir uztltıya meydan 
vermiyecek, hiç bir kimaenin manto, 
palto ve ıapknlannı birbirine ~ıtır 
mıyacak 40 kiıilik mükemmel hır ves 
ti yer. 

Veıtiyerdeki manto ve baltolardan 
anlıyonım ki, biraz geç ~al.?'ıf~: . 

Camh bir kapıdan kulubun bırıncı 
katına giritimden itibaren kendimi 
derhal ıamimi bir muhit içinde hiıaet 
tim ve tabiri mahauıla "yerimi. yadır· 
gamadım". . ... 

Sıraıjle genç ıporcular, kulübun 
müeasiılerinden Yuıuf Ziya Bey, ku
lübün reiai Bolu Mebuıu Cevat Abb;u 
Bey miaarfirleri karıılıyor, kendileri
ne rafakat ediyor, yer gösteriyor, ku· 
lübe ilk defa gelen mühim bir zevata 
binayi sezdiriyor, izahat veriyorlar ... 

Birinci katı ikinci katla birleıtiren 
merdivenin yarubatında (Bar Ameri· 
ken) tertı:bi bir yer .• Hanım ve Bey• 
lerden mürekkep bir kaç gurup bura
da ayakta neıeli neıeli ıörüıerek 
fatnpanya, ıarap viski içiyorlar ... Bu
raya uğramağı aonraya bı~a~aı:ak ge 
nit mermer merdivenden ıl<incı kata 
çıktım. .. 

Bura11 •tıklar içinde yanıyor, gun
düz gibi ...• 

Bir koridorun aol tarafında birbi
rine geçme iki büyijk, sağ tarafında 
da daha ufak bir salon. .• Bu kat ki.
milen dolu ..• Kulübün elbiae mecburi 
yeti aramam!laı'!a ra~en h~~n ~ep 
ai suvare elbıaelı ve ıumokinlı oıan 
davetlilerden büyÜk bir lu&IDI aalon• 
Jarda yedi kqilik mükemmel bir ca
zm tempoauna ayak uydurarak bü~ 
yük bir neıe ile danaediyorlar, bir 
luınn da bunlan aeyrediyor .• 

Bana refakat eden sporcu genç: 
- lateraeniz üçüncü kata .•• Spor

cular kabna .•.• Bizim kabınıza çıka· 
hm. 

Yandan bir merdivenle yukan çı· 
karken refikim izahat verdi: 

_ Gördüğünüz iki kat klübün içti
mai kıamıdır. Bu katlann tefriti Şu
bat nihayetinde bitecek ve 1 Martta 
açılacaktır. Tefriti tamamen biten 
sporcuların kab bu gördüğünüz mer· 
divenlo, icabında içtimai kııımla hiç 
alakadar olmadan, dojrudan doğru. 
ya zemin katile birletir· Sporcularm 
duıları ve aoyunma odaları zenıin ka 
tındadır. M_.,ı;. bir maçtan dönen 
sporcular huauıi bir kapıdan zemin 
kata sirerler, yıkanıp temizlendikten 
aonra doiru kendi katlarına çıkarlar. 

Sporcufar kab uzunca bir korido 
run aolunda büyük bir aalon, yanında 
daha ufak bir oda, aağmda yanyana 
bir büyük bir küçük iki odadan iba
ret. 

Kırk, elli ıporcunıın iıtirahatine, 
mütali.aama elveriıli bir hale getiril
miı olan aalon icabında hemen yüz ki 
tilik bir konferana aalonu Ye icabmda 
misafir ıporculara ziyafet ıalonn ha· 
J.ine aokulabilecek bir ıekilde döten• 
mit··· Hele burada öyle nefia bir ko ..... 
feranı kürıüaü Tar ki, inaanm konfe· 
rans vereceği geliyor •.. Salonun duırar 

Tarihi roman : 19 

Salonun yanındaki oda zeYkle dö
tenmiı aempatik bir köıe... Duvarın
da yalnız Gazi Hazretlerinin renkli 
ve çok güzel bir resmi aıtlı duran bu 
raya Alet - Günefliler (Gazi Odası) 
ismini vermiıler. 

Sağdaki odalardan büyÜğü reia, 
küçüğü idare heyeti odası... Riyaset 
odası büyük bir müea.seaenin müdür~ 
lük odaaı gibi: Ciddi, fakat ayni za
manda samimi .• 

Mühmandanm ayrıldı. . . Artık bi
nanın üç katını ıaran neıe ve ıataret ı 
havaaı içinde, kendi evimde imitim gi 
bi dolatıyorum ve dolaştıkça kah \ 
aporcular katında, ki.h dans.edilen ıa 
!onlarda, Ki.h Bar Amerikende ve 
lıih büfede tesadüfen llıruyabilcliğim 
davetlileri 11ra gözetıneden not ediyo 
nım: 

Kolordu kumandanı Şükrü Naili 
Paıa, mebuılarıınızdan Recep Züh
tü, Halk Fırkası latanbul vilayet mer 
kezi reiıi Cevdet Kerim, Neıet Ömer, 
Köprülü zade Fuat, Galataaaray Liae 
ıi müdürü Behçet, Doktor Tevfik 
Remzi, it Bankaaı Umum Müdürlük 
erki.nından Fazıl Adnan, Hi.mit, Em 
li.k ve Eytam Bankaaı müdürü Mu· 
bittin Oaman, Doktor Hüaeyin Suat, 
Fenerbahçe umumi kaptanı Zeki Ri· 
za, tüccardan Forton zade Murat, Fe 
nerbahçe müeaaialerinden it Bankaaı 
batmüfetıiti Sami, tanınırut Fener· 
bahçelilerden Tevfik Hicar, Mahmut, 
Hacı Bekir zade Ali Muhittin, İt Ban 
kaaı müdürlerinden Nejat , Ham • 
za Osman, Tahir Kevkep, avukat la
mail İsa, kutu fabrikaaı müdürü Ce
mil Milli Reaauarns ikinci müdürü 
Sai~ Riza Beyler, diğer bir çok zevat, 
Alet • Güneıliler, F enerbahçeliler, 
sporcular, bazı Galatıuaraylılar ve 
bunların refikaları veya akrabaları 
Hanımefendiler ... 

Tam gece yan11 lambalar aöndü 
Ye birinci katla ikinci kah birleıtiren 
merdivenin duvarında elektrik bir 
ı934 yandı, bir uğultu ve bir alluı 
koptu. 

Yeni aeneye ıinniıtik. Li.mbalar 
tekrar yandığı zaman kulüp reisi Ce 
vat Abbaa Bey, miaafirlere Ateıı • Gü 
neılileriıı letekkürlerini ifade ve yeni 
yılı tebrik eden çok aüzel ve canlı bir 
hitabede bulundn, tiddetle allotlan-
dı. • 

Bundan aonra herkealn kaplfbğı 
nefiı kotiyonlar, Alet • Günefin ola· 
vetlilere hediye olarak dağıttığı 150 
parçadan mürekkep nefiı eıya piyan 
soau aanatkir Hi.zmı'ın oynattığı ka 
rasö~, üçüncü katta bir odada merak 
!dan etrafına loplıyan bir alaturka 
aaz heyeti, birinci katta 400 da....,tli
yi her dakika ve aabahın altı11na. ka
dar durmadan ve hiç bir tiki.yete 
meydan vermeden izaz eden mükel
lef bir büfe ..• müzik •.• danı ..• ııık ve 
nef"... hertey lamam. 

Sabahleyin kulüpten aynlırken ı .. 
tanbulda da aann icababna uyiun 
modern bir kulüp kurulabileceğine i
nandım ve batta Cevat Abbas Bey ol 
mak üzere bu kudreti göaterenleri İ· 
çimden takdir ettim. 

••• .. 
Kı•• heb•rler 

Avrupa kupası 
Çekoalovakya, Avusturya, Mac&• 

riatan, laviçre ve ltalya milli taknnl•· 
nnın ittirak ettiği Avrupa kupaaı 
maçlarının aon vaziyeti ıudur: 

ltalya iki defa laviçreyi, bir defa 
Çekoalovakyayi, bir defa da Macariı 

Toptan satışlar ve siparişler 
için müracaat mahalli: 

Bahçekapıda, eski Şamlı han No. 18 
Telefon: 20485 ~ ·-----·--· 

tanı yenerek dört galibiyetle baıta; 
Macaristan laviçreyi yenerek bir ga· 
libiyet ve bir mağlubiyetle ikinci; A
vusturya Çekoalovakya ile bir ber~
berlikle üçüncü; Çekoılovakya hır 
mağlubiyet bir beraberlikle dördün; 
laviçre de bqinci gelmektedirler. 

Almanya - Macaristan 
Almanya • Macaristan beynelmilel 

futbol maçmm bu ayın on dördünde 
Frankfort da yapılmaaı kararlaıtınl· 
mıftır. 

C. Amerikalılar Yugoslavyada 
Y ogusli.vya milli takımı 10 ve ı 7 

Temmuz tarihlerinde Belgrat ve Zağ 
repte biri Brezilya, diğeri Arjantin 
milli laknnlarile iki futbol maçı yapa 
cakbr. 

Rapid'in plançosu 
Viyananm Rapit kulübü ı933 ae• 

nesi plinçoıunu neıretmitlir. Bu plin 
çoya göre ıreçen aene bir buçuk mil
yon frank h&aı';\t temin eden bu ku· 
lüp ziyaretçi Tculüplere dört yÜz hin, 
veoyuncu antrenör ücreti olarak dört 
yüz bin, muhtelif olarak ta üç yÜz 
bin frank sarfetıniıtir. 

Heyeti umumiyede bu pli.nçoyu 
okuyan kulüp idareciıi: 

"Bize de ağlamak için ırözlerimiz 
kalmııtır'' demi, ••.• 

Diksi Din 
Mqhur lngiliz futbolcu Din bu 

JJ'-vsim ikinci defa ameliyat olmuı-

'Ameliyat üstüne ameliyat olan 
meıhur lngiliz futbolcü Din 

tur. Oçüncü bir ameliyat ta melhuz. 
dur. Bu meıhur futbolcunun arbk bu 
aene aahad" görülemiyeceği zannedi· 
liyor. 

Macaristan • lngiltere maçı 
Macariıtan futbol muhitinde, Ma· 

car milli takmmım ı934 aeneıinde 
bir veya iki defa lnailtere milli takı-

mile kartdatabileceği hakkında kuv· 
vetli bir ümit beslenmektedir. 

ispanya • Portekiz 
Dünya kupaaı için ı ı Martta Mad 

ritte oynanacak olan lapanya - Porte 
kiz futbol maçmı Belçikalı hakem 
Laugenus idare edecektir. 

Çoğalıyorlar? 
fngiltere milli futbol takımile maç 

yapmak üzere Macaristan, Portekiz, 
Norveç, Belçika federaayonları lngil
tere federaıyonuna müracaatta bulun 
mutlardır. 

Derece derece mükafat 
Macar futbol federasyonu dünya 

kupaaı maçlan için milli futbolc~l~rı 
na ıu nakdi müki.fatlan vadetınııtır: 

Takını birinci oluna her oyuncu 
takriben yÜz elliter, dömi finali kaza 
nırlana yüz onar, ikinci devre maçla 
rıru kazanırlarsa yetmiı bqer, yalnız 
birinci devreyi kazanırlaraa ofuz be
ıer Türk liraaı alacaklardır. 

Uludağda kış sporları 
BURSA, 3. A.A. - Buraa Dağ kulübü

ne menıup 66 ıporcu ile lıtanbul Dağ
kulübüne menıüp kayakçılar 29-ı2-933 
de Buraadan hareketle Karabelene, er
teıi günü Karabelenden Büyükotele var
mıılar ve ı Kanunusani 934 ıabahı saat 
dokuzda antrenör her Abrabaın idaretin 
de Buraa Dağ kulübüne menaup Hasan, 
Celil, Refet, Ekrem, Rüıtü beylerle lı
tanbul Dağ kulübünü menıup Bülent, 
Vedat, Abut, Ahmet, ve lakinazi beyler· 
den mütqekkil bir gurup halinae zirve
nin altmda 2400 metreye kadar yükıe· 
!erek loaa bir ırünet banyosu yapmıılar 
ve buradan ayrılan Bülent, Vedat, Abut 
lıkinazı beyler aaat 14 e on kala Zirve
ye çıkarak loaa bir duruıtan aonra aaat 
15 le büyük otele gelmiılerdir. 

Zirvede mahfuz hatıra defteri brla
rm keaafetinden dolayi bulunamanufbr. 

Spor lıafileıinin kurt hücumuna uğra 
dığı veya kann keaafetinden ınahaur 
kaldıkları yolunda haberler temamen •· . 
ıılsızdır. 

Dün vapuru kaçırarak motörle tebri. 
mize gelen grup ta bugün Dağa çılamı
br. 

Balkan güreş şampiyonası 
munaseöeti le 

Balkan ıpor komiteıinin birinci Tür• 
kiye mürahha11 Bürban Beyin riyaaeti 
altında Türk-Bulgar, Yunan ve Y '.'goı
lav mürahaılannm iıtirakile ikincı Bal
kan Greko-Romen aüret ıampiyona11 
eınaımda toplanmıt olan ikinci Balkan 
aiiret konırresinin müttefik kararile Rei
ıicümbur Gazi Hazretleri ile Bulıariı· 
tan, Romanya, Yuğoılavya Krallarile 
Yunaniıtan Cümbur reiıine ve Baıveki· 
!imiz lımet Paıa Hazretleri, Mecliı 
Reiıi Kizon Pqa Hazretlerine telgraf
lar çekilmit ve cevaplar gelmiıtir. 

Güneşin Oğlu 
Bu sırada tulumlardan biri çözül 

miiftü. · içindeki hava derhal bo
f&.ldr •• Tulum sönünce salın arka 
tarafı suyun içine çökınüttü. 
Doğu salın arkasında duruyordu. 
Tulum söner sönmez Doğu mu

vazeneıini kaybetti ve birden neh
rin içine düttü. 

Bora, ihtiyarın kızı kaçırıldığın
dan çok müteessirdi. Bu yangının 
(Doğu) yu kaçırmak için yapıldı
ğını bilmiyordu. 

Günefin oğlu Ur' da yeni bir. ya
tak ili.n etti: 

gına bakarlar. Anam: "Haydi, 
ıar •• bir kusuru yok!,, diyinceye ka 
dar kartımda çıplak duracaksın 1 

• • * 
Nehirde bir boğuşma .• 
Doğunun sabrı tükenınitti. 
Birden bire delikanlının ıııratı-

na bir tokat vurdu. 
- Budala. • Sen beni erkeklerin 

kartısında çırçıplak rakseden bir 
;:öl kızımı zannediyorsun? 

Delikanlı, genç kızın sözlerine 
ehemmiyet vermiyordu •• 

Kollarını Doğu'nun boynuna do
ladı. 

- Gönlümü çaldın, Ur dilberi! 
Beni reddetme ••• Yurdumuzda mes' 
ut olacaksın ! 
Doğu bağırdı: 
- Kudurmu~ bir sırtlan gibi üze-

rime saldırma! 
- Seni çok seviyorum, Doğu! 
- Ben de senden İğreniyorum ..• 
- Şin .di kollarımın arasında 

ilurmak iskmiyorsun ! Yarın koy-

Yazan: lskenJer FAHREDDiN 
numa girince ne yapacaksın! 
Doğu geriye çekildi: 
- Mezara ginneğe razı olurum. 

Senin koynuna girmem.· Anladın 
mı sebek suratlı herif? 

Delikanlı suyun üstünde gittikçe 
kuduruyor, damarları gittikçe tu
tu,uyordu: 

- Sana itkence yaparım, inatçı 
kız ! Seni ayalclarıma düşürünceye 
kadar. üzer ve ezerim! 

- Türk kızı itkenceden yılmaz •• 
İstediğini yap ! Seni sevmiyorum .• 
Senden iğreniyorum •• Senin kor
kunç suratını görmek istemiyo
rum ! 

Delikanlı Doğu'nun göğsüne a
tılmıştı ••. Genç kızın pembe beyaz 
tenini gördükçe çıldırıyor, yerinde 
duramıyordu. 
Doğu çekilmek istedi .. Delikanlı 

saldırdı ..• 
Saim içinde boğuşmağa başladı

lar. 

Suların en derin ve süratle aktı
ğı bir kaynaktan geçiyorlardı. 

Delikanlı ~ırmıttı ••• 
Sal sulann cereyanına kapdmıt 

ıüratle gidiyordu. 
Doğu çok geride kalmıttı. 
Bu felaket delikanlıyı aersemlet

mitti. 
Bin mütküli.tla ele geçirdiği 

Türk kızını nehrin cotkun suları a
rasında mı bırakacaktı? 

D " D • ı - ogu. • • ogu. • • , • 
Diye bağırıyordu. 
Doğu kıyıya doğru yüzerek göz

den kaybolmuttu. 

Fıratlı delikanlı, sevgilisinin bo
ğulduğuna hükmederek, ıuyun üs
~nde tek kalan tuluma sarılmıt, gi
dıyordu· 

••• 
Yangın bastırıldıktan 

sonra .. 
O gün, aktama doğru, atef sön. 

mü, •• Ve Türk akıncılarından iki 
arattırma kolu Ur' dan dışarıya çı
karak san. sola uzanmıştı. 

"Bundan sonra sur içinde ottan 
kulübe yapmak yasakhr. Reisin 
buyruğuna harp gelenler ölüm ce
zasr göreceklerdir.,, 

Bora, bu tiddetli yasakla bundan 
sonraki yangınların önüne geçmek 
istiyordu. Türk yurdunda bu fe
laket ilk defa görülmüftü. Eğer 
sur etrafındaki kulübeler ottan ol
masaydı, hiç biri yanınıyacak ve bu 
kadar kimse sefil ve açık kalmıya
caktı. 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
Günetin oğlu halkın istirahatini 

temine çal!fırken, üatıkufu, bir ge
ce evvel görü,tüğü sihirbazı ara
maida metguldü. 

Kırmızı saçlı sihirbaz Batıkutu' 
nun elinden kurtulmak için, saklan
dığı mağaradan kaçmıf, hiç kimse
nin bilmediği bir yere sığınmıttı. 

Batıkutu, o gün, ortalığı karan
lıklar sarmcıya kadar sihirbazı a
ramıftı. 

Kırmızı saçlı sihirbaz meydanda 
yoktu. 

Batıkuıu ınerakından çıldıracak-

Perakende satışlar içiıa 
Müracaat mahalli şimdilik: 

Yeni postahane civarında milli spor 
Zeki Rıza mağazası 

(11636) 111 

·~ .:i ~ }I • \ •' • .- • 

oeyoğ u Ha,kevınde temsil 
Halkevi idare heyeti re'isliğindcn: 
5.ı.ı934 cuma günü akıanu aaat 

20,S ta Tepebaşında Me§rutİyet cadde
a.indeki Halkevi Beyoğlu kıımında Faruk 
Nafiz Beyin ( Oz Yurt? pİyeıi temsil e
dilecektir. Davetiye yoktur. Ve umuma 
ıerbeıttir. Çocuk kabul e&lmez. 

1 3 üncü kolordu ilanlar!:] 

VAPURCULUJ( 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALJGI 
liman Han, Telefon: 22925 

DOCRU IZMIR - MERSiN 
YOLU 

K. O. Krt'aları ihtiyacı için 
açık münakasa ile 280,000 ki-
lo odun satın alınacaktır. İha- 1 
lesi 15-1-934 pazartesi gunu 
sat 14 tedir. Taliplerin şartna· 
meyi görmek üzere her gün 

BOLENT vapuru 5 ikinci Ka 
nun cuma günü saat 10 da Sir· 
keci rıhtımından kalkarak gidit 
te doğru IZMIR, Antalya, Mer· 
sin, Payasa dönüşte bunlara iJj.· 
veten Alanya, Küllük, Çanakka 
leye uğrıyacaktır. 

ve münakasaya iştirak için de 
o gün ve vaktinde teminatla
riyle birlikte Fındıklıda K. O. 
Satınalma komisyonuna mü
racaatları. (542) (6974) 

51 

* * * Eskişehir Askeri SA. AL. 
KO. dan: 

Müteahhidi nam ve hesabı· 
na 765,150 kilo meşe odunu 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. ihalesi 16-1-934 sa· 
h günü saat 15 teelfr. Taliple· 
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak 
için ele o gün ve vakinde tek· 
lif ve teminat mektuplarile Es· 
kişehirde K. O. SA. AL. KO. 
na müracaatları. (3439) 

(7056) 62 
• • • 

M. M. V. Satmalma Komis· 
yonunelan: 

lzmirde Gaziemir ve Reşa· 
diyede yaptırılacak olan Uınu
mi kanalizasiyon ve Hangar 

pistleri kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 22-1-
934 Pazartesi giinü saat 10,30 
eladır. Taliplerin ke§if ve şart
nameyi görmek üzere her gÜn 
ve münakasaya iştirak için de 
o gün ve vaktinde teklif ve le· 
minat mektuplariyle Ankara
da M. M. V. Satmalma komia
yona müracaatları. (3448) 

(7142) 64 

h. . 
Sihirbaz söz vermitti: "Mersi.'yr 

ıenin ayağına dütüreceğim!,, de
mitti. 

Batıkufu, sihirbazın kendisini al
dathğma ihtimal ver.miyordu •• Or
talık kararınca, arkadafı Ceylanın 
oğlunu buldu: · 

- Sihirbaz meydanda yok •• Onu 
bu gece mutlaka bulmalıyım. 

Dedi. Ceylanınoğlu, sihirbazın 
nereye gittiğini bilmiyordu • 

- Yangından korkup bôkfka bir 
yere iltica etmittir •• Beraber araya
lım.. 

Dedi. Konutarak sokakları do
latmağa batladılar. 

• • * 
Kırmızı ıakallı sihirbaz, kendisi· 

ni çok seven bir ihtiyarın evine git
mişti. 

ihtiyarın derdi büyüktü. 
Ağlıyordu. ' 

- İyi ki geldin, Asu ! Kızımı 
kaçırdılar •• Onun nerde olduğunu 
anlayamaz mısın? 

Diye sordu. 
Sihirbaz dertsiz bir insan arar

ken, sığındığı evde de gözyaşı dö
kenlerle kartılaşrru~tı. Fakat, bu
rası onun için en emin ve tehlikesi::: 
bir yerdi. ihtiyarın derdini dinledi. 

- Merak etme, dedi, (Dogu) 
nun koruyucusu oktur. ünkü o 

IMROZYOLU 
UGUR vapuru 5 ikinci Ka· 

nun cuma günü saat 15 te Gala· 
ta rıhtımından kalkarak g;di,te 
Gelibolu, Lapseki, Çanakkale, 
im.roza, dönütte bunlara ilave· 
ten Şarköye uğrıyacaktır. 

iLAN 
Galata'da Kürekçilerde 21 numerol~ 

kendi bina11nda kain AHEN ,,. 
MONIH « AACHEN ve MıJı:• 
NlCH » yangın ıiırorta ıirketi, rııı· 
ıuau atiyi muhterem müıterilerinin eıı• 
zan ittilama arzeyler : 

Galata'da Ömer Abit Hanında 10 N°· 
da THRASYBULE lLARIOES efndi ; 
- Kinunaani 934 tarihinden itiı.areı' 
tali acentalık vazifesi hitama ermiıı.Lt• 
Yalnız 31 Kinunevvel 933 tarihine Jı•• 
dıır yapmıf olduğu Sigorta muamelibJll" 
primlerini tahsil vazifesi uhdesinde 
kalını ıtır. 

Türkiye için müdinyeti 
Dr. HANS WEIDEMANN fe 

PHOCION D. COURTELL ~ 
(11550) 

Oıküdar hukuk hakimliğinden : 

Osman Beyin Ankarada Çangırı p•• 
zan ıahibi Tosyalı Ahmet Haydar be~ 
aleyhine açtığı davadan dolayi beraY1 

tebli.j M. aleyhe ıönderlen dava iıtid•' 
11 sureti mümaileybin ikametgatuııırl 
meçhul olduğundan dolayl bila teblii 
iade kılınmıt ili.nen tebliğat icraıma Iıl' 
rar verilerek t'ahkikat gÜnÜ oıar-1' 
25.ı-934 perf"Mbe aaat ıo a talik edil• 
mit ol.duğundan dava istidaama 20 ırijıl 
zarfmdacevapırenn~nme:d<iirr~ 

de mahkemeye ıelınek üzre istida aut"' 
ti ve davetiyede mahkeme dinnbaıııo' 
ıine t!an:k edilmİf olmakla keyf'ayet ıı•• 
zete ile de ilin olunur.(11793) 

~ 
temiz yürekli bir kızdn-. 

ihtiyar gözyatını sildi: • 

- Onu bir daha görebilecek ııı1• 
. A ? yım, su. 
Sihirbaz ellerini göğsüne kavur 

turd~ . 
Batını yulı:anya kaldırdı: 

- Acele etme •• ! Hele bir deff 
yıldızını bulayım •• Nerde olduğutııl 
anlayayıın.. 

lhtiyan ıustu. 
Asu göklerdeki yuaızıaraan ~

rini göstererek: 

- itte, buldum • dedi • onu bil 
ıuyun kenarında yalnız görüyorıııı' 

Dogu'nun babası sevindi: 

- Dikkat et, Asu ! Bôkfka bir Jc11 
olmasın.~ J 

Sihirbaz ayni sözleri tekrarla01 

- Bir suyun kenarında .• EJlıİ' 
sesini kurutmut·· Şimdi yola çıJıı• 
yor.· Issız bin yer.. Ondan hB:~~~ 
kimseler yok.. Cenuba doğru yurv 
yor. 

- Kızımı Fıratlılar kaçırdı,;>\'~ 
Sen onun yalnız olduğunu söyJıyO 

' B 1 . ? sun. u nası ı, .... 

- Belki ellerinden kurtulup Jıııf 
mı,tır... e' 

Bu son kelimeler ihtiyarın yii' 
f;ine su serpmitti. 

• 
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MiLLiYET PERŞEMBE 4 KANUNUSANi t934 
7 

İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa ba§lanan yeni sene mahsulü toz ve kesme §ekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir.Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarmuzda araba veya kayıkta teslim 

tuval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s San~tla Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuruglur. 
~:ca~ en az~ va~on şeker~. birden alanla~a va~~n ba§ına beş li.r~ indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler. bedelin "Yl!zde yirmisi peşin ~e üs~ tarafı harnul~ 

nedı m~~bı~de ~enmek uzere derhal gonderılir. Depodan ıtıbaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderılecek mal ıırket tarafından muşterı hesabına sı
gliorta ett~r!lır. S~p3:rış bedelinin tarnamnu gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon siparİ§ ederek bedelinin temamını pe§in ödeyenler vagon ba§ına beş 

ra tenzılattan ıstıfade ederler. ! 
Adres: lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : lstanbul, Şeker Telefon 14 

Fabrikası • 
ır ---Eskişe Oenizyolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri : Kanaköy Köprübaıı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

·Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 
Han Tel. 22740 

KARADENİZ 
sür'at yolu F~atlarımız: Fabrikada teslim şartiyle sandıkta küp şekerin 

kılosu 40, çuvalda kristal toz şekerin kilosu 37 kuruştur. 
EGE vapuru 4 ikinci Kanun 

PERSEMBE 20 de Galata Rıh 
tnnından kalkacak. Gidişte ine · 
bolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
T rahzon, Rize, Hopaya. Dönüt
te bunlara ilaveten Pazar, Pu -
lathaneye uğraycaktır. ( 11) 

Fabrika deposundan itibaren b .. t.. "f • , ı· .. nh • .. t • •tti N ki" e . . • u un mesarı ve sıgorta ve mes u ıyet mu asıren muş enye aı r. a ıy 
f abrıkamızca yapılabılir. Gönd ·ı k • • • · ·ı· B d ı· .. d . . • • • • erı ece mal fabrıka tarafından müşterı hesabına sıgorta ettırı ır. e e ın yuz e 

108 
yırnu beşı sıparışle peşınen ve -t b • di k b·r d 
öd 

.. • . nıu e aki yüzde yetmiş beşi ile diger mesariflar hamule sene mu a 1 ın e 
Bartın yolu enmek uzere sıparı11ler derhal g 0- d "li s· . . . .. · · · t ·htı" arı·dı·r Y n erı r. ıparış bedelının tamamını gonderenler ıçın sıgor a 1 Y • 

En az beş vagon veya daha fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır. 
BURsA vapuru 4 İkinci Ka. 
nun PERŞEMBE 19 da Sir
keci rıhtımından kalkacak. Gi. 
difle Akcafehir, Ereğli, Zon
guldak, Bartın, Amasra, Kuru· 
ca'ile, Cide'ye. Dönütte A· 
mas:ıa, Kurı•catile'ye uğramı
vacaktır. (38) 

ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 15 

Sıra 
No.11 
8J2 
893 
{ 9 ı 
195 
696 
897 

lstanbul Ziraat Bankasından: 1 
ıstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilanlaı·ı 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müeıısesat 
ihtiyacı için 35,000 kilo sabu
nun 13-1-934 cumartesi günü 
saat 15 le kapalı zarfla aiına· 
caktır. Taliplerin belli gÜn 
ve saatinden e-.·7el Merkez Ku 
mandanlığı satınalma komis
yonuna teklif mektuplarını ver 
meleri. (6994) (688) 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 

Semti · Cinsi Hi11esi Em'.ik Hi1Seye göre mu• 
No.aı hammen kıymeti 

Beyoğlu Hüseyinag· a Kilit K T L 
S 

agir hanı 1/2 2 1100 . . 
aınatya 1 h H mra or acı Manul Hane 112 69 700 ., 

" ,, Çıngıraklı bostan ,. Tamamı 21 300 ,, 
" Kürkçü bıııı Yedikule ve hamım Kagir i~<i diikkan ve lıane 112 90,4,2 2250 ,, 
" İmrahor Kuyulu bakkal Ahşap h\ne Tamanıı 45 150) 11 

KumkaP' Kürkçü baıı Taşçılar ve iılı:•le Ahtap iki hana ve bir 1761840 38,50,52,Ş4 1048 ,, 
893 B" "k d kagir dükkan ve iki ana 56,51 
Yllıd d' b uyu • a Yalı Aslan Hane 13/64 11 101 ,, 

•çık .:ı:e 1 uçu~ pey akçelerile ihale bedel\eri nakden veya gayrimnb~dil bonos:le lidenmek ll:ı:ere yukarıda evsafı yatlı gayrimenkuller 
aaat on ~~ma ~ure?Je ıabşı çıkarılm'.şbr. Kat'ı ihaleleri 18/1/934 Perfembı günü saat 15 tedir. Mü:ı:ayadey• iştirak edec~kler yevmi mezk~rda 
Blok rkt uçuia kadar pey akçelerini yabrmaları laz.mdır. Senei baliye verıisile belediye rüsumu ve delliliye m~tariye aittir. Şartname 

•mıı •pıtına asılmışbr. [7130) 

M. M. Vekaletinden: 
t h"h~azı eşhaım nufus dairelerince mukayyet künyelerinin 
as ı ı zımnmda mahke l ·· veya oğullarının f vukume ere muracaat ederek baba, zevç, 

ve ah bulınuş old w • b 
retle nufus kayıtlarının tashihine kar . ;.hunlu ıs • at ve o su
aynı karara istinad f t . ar ıs ı sa ettıkten sonra 
beyanile t" en ve a etmış olan şahsın şehit olduğu 
lep etmekt:e ı:idukl maagı .. ~ahsisini vekaletten ta
nın şehit oldu w ~rı ~orülmekte . ve- müteveffa 
dirde h guna daır vekaletçe kayıt bulunmadığı tak
talep v:~'ill ayrıca mahkemeden ilama raptı ve hu ba'>taki 
de vek.8.1 1 ~ M. M. V. aleyhinde dermeyanı ve mahkeme 
te l et daırelerinin müdafaası da dinelnmesi lazım gelınek 

o nıalda b d b nuFu d . a ema u husustaki davaların 
zım ;ele a~eleri değil M. M. V. aleyhine tevcihi Ia-

cegı tavzih olunur. ( 4450 (7149) 66 

Ankara Nafia Başmühendisliğinden: 
metr~!~ara - Klrşehir yolunun i 11 1-200 ile 116+ 181 kilo
köprü il: :;~ında sekiz metre açıklığında bir beton arme 
kuruş hed 

1 
.
1
1 nıetre tulunda §Ola inıası (172$5) lira (75) 

tır. 15 lki:ci ~~e kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmış
Encüınenind 

1
anun .1934 Pazartesi giinü saat 15 te Vilayet 

yenlerin An!~r:~es~ yapıla~ktır. ~~l:'- tefsilat almak iste-
afıa Baş Muhendısligıne müracaatları. 

(7166) 40 

Sıhhat ve t t• .... ç ımaı 
Ankara~u~venet Vekaletinden: 

mına ait ahşa;rnıezl Hıfzıssıhha Müessesesinin Seroloji kıs 
a zeıne 15 KA • 934 · ·· nü saat onbeşte Pazarlı . anunusanı pazartesı gu-

~~let Hıfzıssıhha İşleri1t ıh:ıle o~~~~c~~~~r. Şar~?~e .Ve
gı ilan olunur. (7193) nıum Mudurlugunde gorulebılece 

78 

Gedikpaşada Jandarma 

212 
Satı~alma Komisyonundan: 

z kalem tıbbı ecza ve ınalzem 14 KA · 934 p 
ar IDınü saat b t k l e anunusanı a 

Talipler şeraifon İş e ka~a.ı z~rf usulile satın alınacaktır. 
münakasasma 

1
• ~1.1 ~::ı~. ıç~.n 1.stedikleri vakit kapalı zarf 

nat ınakb ış ıra ıçın goderılen ıriin ve saatte ilk temi
ları. (70~u ve teklifnameleı ile Kontlsyonumuza müracaat· 

35 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

10752 kilo Yaş Sebze: Açık münakasası : G · Kanunusani 
1934 cumartesi giinü saat 14 te. 

30 Ton Benzin : Kapalı z arfla münakasası : 6 Kanunu 
sani 1934 cumartesi günü sa at 15 te. . • 

Deniz Kuvvetleri ihtiya cı için lüzum olan ıki kalem 
eşyanın münakasaları hizala rmdaki gün ve saatlerde yapı-

lacağından ıartnarnelerini gö rmek isteyenlerin her gÜn ve 
mezkur malzemeyi itaya tali p olacakların da münakasa 
gün ve saatlerinde Kasnnpaşa da Deniz Levazım satınalına 
komisyonuna müracaatları. (6859) 43 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğünden: 
- Müstahdemler için 159 adet yün gemici fanilası alına
caktır. Ve ihale 27 lkincikanun 934 cumartesi giinü saat 14 
te İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinde müteıekkil Ko
misyonda yapılacağından §artnarnelerini görmek isteyenler 
mezkUr Merkez Baştabipliğine ve Ankara' da Hudut ve Sahil
ler Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat Muhasipliğine müra
catları. (27) 

DEVLET DEMlRYOLLARl 1DARES1 tLANLARl 

Lokomotiflerimiz İçin alınacak alev ve duman boruları
nın kapalı zarfla münakasası 31-1-934 Çarşamba günü saat 
15 te İdare Merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beıer lira-
ya satılan şartnamelerde yazılıdır (7173) 41 

Haydarpaşa Emrazı Sariye 
Hastanesinden: 

Hastanemizde yapılacak hava kürü ve taraça mahalli i· 
çin 2-1-934 tarihinde yapılan açık münakasada teklif edilen 
fiat fazla ögrüldüğünden münakasa bir hafta müddetle 
1_1-1-9~4 t~ihine müsadif perşembe gününe tehir edilmiş
tır. Talıplerın ayni şerait dahi1inde saat 14 te Galata' da Kara 
Mu!tafa Paşa Sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezınde müteşekkil ihale komi;yonuna müracaatları. (23) 

52-
• • • 

Merkez Kumandanlığına 

Memnune hanımın kocası Kartal Mal· 
tepesinde Karaağıç sokağında 20 No. lu 
hanede mütekai~ birinci mülazun Maz
har efendi aleyhine açtığı bo§BDma nafa· 
ka ve tavninat davasından dolayi müd
daleybe gönderilen dava istidası sureti 
ikame;lgabımn meçhuliyetinden do\ayi 
bila tebliğ iade kılınmıt ve ilanen tebli· 

ğat icrasına karar veıClcrek tahkikat 
13-2-934 salı saat 10 talik kdınarak bıı 
baptaki davetiye varaka11 ve dava isti
dasına 20 gün zarfında cevap vermek 

üzre iıtida sureti mahkeme divanhaneıi-
merbul kıt'at ve müessesat na ~alik kılımmı olduğundan yevmi meı. 
ihtiyacı için 30,000 kilo siyah kurda mahkemeye gelmek ve müddeti 
zeytin danesi 13-1-934 cumar mezkur iP,.de cevap vermek üzre key· 
tesi günü saat 16 da aleni mü· ;, fiyet ırazetc ile de ilin olunur. (11799) 

nakasa ile satın alınacaktır. 
Taliplerin belli gün ve saatin
de Merkez Kumandanlığı sa
tınalma komisyonuna müra-
caatları. (687) (6995) 

53 
•. * 

Merkez Kumandanlığına 
merbut krt'at ve müessesat 
ihtiyacı için 20,000 kilo kuru 
üıı:üm 13-1-934 cumartesi gÜ
nü saat 14 te a1eni münakasa 
rin belli gün ve saatinde T opha 
rin belli gÜn ve satinde oTpha
n.:de Merkez kumandanlığı sa
tmalma komisyonuna müra
caatları. (686) (6996) 

54 

lLAN 
Galata'da Kürekçilerde 21 nuınerolu 

kendi binasmda kiin AHEN va 
MONIH "AACHEN v~ ~UE
N l CH • yangın ıigorta ~ı~c~ı, hu
ıusu atiyi muhterem müıtenlennın en· 
zarı ittılaina arz eyler : Galata'da Kü_r.k 
çübaıı hanında 10 ve 11 No. da kain 
DEMETRE APOSTOLOU efendi 1 
Kanunaani 934 tarihinden itibaren 
tali acenl.klık vazifesi hitama 8'· 

miıtir. Yalnız 31 Ki.nunevvel 933 ta· 
rihine kadar yapmıı olduğu sigorta 
primlerini tabıil vazifesi ubteıın<le 1 

kalmı§br. 
Türkiye müdiriyetl 

Dr. HANS WEIDEMANN ve 
PHOClON D. COURTELLY 

(11549) 
86 

lnhiıarlar U. Müdürlüğü 
Alım, Satım Komisyonu ilAnları. 

Pazarlıkla (200) adet Matbaa yaldız Bobini satın alına
caktır. Taliplerin nümune ve şartnamesini gördükten sonra 
pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde 7 ,5 teminatlariyle bera
ber 10-1-934 çarşamba giinü saat 14 te Galatada Alım, sa-. 
tım komisyonuna müracaatları. (7154) . 

(400) adet beyaz tahta ile (1200) adet beyaz kiriş satın 
alınacaktır. Taliplerin şartna:rıeyi gördükten sonra pazarlı
ğa iştirak etmek Üzere (yüzde 7,5) teminatlarile beraber 
(6·1-934) cumartesi günü saat (14) te Galata8da Alım, Sa
tım Komisyonuna müracaatları. (7094) 

Nafia Vekaletinden: 
(60000) adet normal meşe traversi ile 14 makaslık 

( 546) adet meşe makas traver ;i kapalı zarf. u~ulile .?1ün.akasa
ya konulmuştur. Münakasa 21-1-934 tarihıne musadıf Pa· 
zar giinü saat 15 le Ankarada Nafia Vekaleti Müsteşarlık 
makamında icra edilecektir. Münakasaya iştirak P<lE"cek 
taliplerin teminatı muvakkate ve cari seneye mahsus Tica· 
ret odası vesikalarile birlikte ayni gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları lazımdır. Taliple· bu husustaki şarlnameleri An 
karada Nafia Vekaleti Levazın müdürlüğünden İstanbulda 
Haydarpaşada Liman İşleri Müdürlüğünden beşer lira mu· 
kabilinde tedarik edebilirler. (29) 



4 Kanunusani 1934. bugünden İtibaren 
INHISARtAR IDAR ·ESİ'NIN 

S 1GARAL·AR1 

eşit Şimdi 

175 100 sigaralık ı 
lüks kutusu 200 Kuruştu Kuruş 

.. m::ııı .................................... . 

Hasırlı 60 
Yaldızlı 55 

• 
azı 

1 Kuruştu •••••• 

!\.alın 45 Kuruştu •••••• 

ince 40 Kuruştu •••••• 

. ~ , ........ ~ . , - . - . ' 

Şimdi 

45 
Kuruş 

Şimdi 

40 
Kuruş 

Şimdi 

35 
Kuruş 

,.------------------·--.... ----------------.... Kış mevsimini 

TURİNO:. 

MILANO: 

VENEDİK: 

CENOVA: 

BOLONYA: 

FLORANS: 

Cavour 
Ekcelsior ltalie 
Florence Washington 
Grand Hotel 

GÜNEŞİ BOL 

ITALYA'DA 
Geçiriniz, ltalyan şimendiferleri 

Ücretlerinde 
0/o 50 .. 70 

tenzilat 

Artiıtokratik ve moda ıehri, Piemont'nin vadileri ve ıarayları. 

"Alla Scala,. tiyatrosu, galerileri, ıanayil ve dağ otomobilleri 

Müstesna ıehir, haliha:ıır ıanayiine alt iki 1enelik ıerl(İ, gölü ve adaları 

Limanı, 1&raylan ve kıtın ortaıında çiçeklenmiı Rivierası. 

Meılı.ur Üniyersitesi, kliseleri, ıtadlın, gllzel yemekler ıpesiyalitelerL 

Asarı aefiıe ve tarih eefineleri, musiki tezahllrab Te ıayanı hayret 
T oskana vilayetleri, 

Birinci ıınıf oteller 

Gd. Hotel Baglioni Palaco 
Grande Bretagıao 

Helvetia 
Majeıtik 
Minerva 
Rcıma 

Savola 

PEROUSE: 

ROMA 

NAPOLİ 

• • 

• • 

PALERMO: 

Konfor ve lkbıat 

Obrianın kraliçeıl, Franıı:ılaımış şehir "ASSİSİ,, 

Abideleri ve ıayanı hayret asri inki,afı 

Göz kamaıtırıcı kllçük körfezi, müıeleri, meıhur bavaliıl, Pompei 
Hercolanum, Capri adası, Sorrento yarım adasının tehirleri 

ve T AORMİNA gllne,li Sicilyada, latif iklimi ve çiçekli portakal 
ağaçları 

-

Tafsilat için: ENIT heyeti murahhasasına müracaat. 
lstanbul, Tepebaşı No. 67 

~l 
'.~~ 

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

1 

y RI 
Salon Şimdi 

40 45 Kuruştu ••• 
Kuruş 

Şimdi 

45 Kuruştu ••• 
Kuruş 

An ar Şimdi 

o 38 Kuruştan ••. 
Kuruş 

• 

• 
1 Simdi 

25 30 Kuruştan ••• 
Kuruş 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncil Vakıf Han fatanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye lı Bankası tarafından teıkil olunmuıtur, İdare mecllıl ve mtldilrler 
heyeti ve memurları kAmllen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke
tidir. Tiirkiyenin her tarafında (200) il geçen acenta!annuı hepsi TilrktUr. Tilr• 
ldyenln en mühim mUeaseselerinln vebankalannın aigortalanaı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalannı en iyf ıeraitle yapar. Huar vukuunda ıararları ıllr'at ve kolayhkla lldar. 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefon: fst. 20531 1 

• 

pekiş, piyasaya 
kumaş • 

vermı e 
toptan 

basladı! 
1 - Arzu ve talep üzerine her çeşit 

kumapn her rengi işlenir ve 
süratle teslim olunur. 

2 - Memleketin her noktasından vuku 
bulacak müracaatlara derhal cevap 
verilir ve nümune gönderilir: 

Toptan sahşlar için müracaat mahalli: 
İstanbul Sultanhamam, İpekiş 

Telgraf adresi : ftsanbul İpak;ş - Telefon 20695 

Fatih Belediye şubesi müdüriyetinden : Eyüpte Sahipsiz 
olarak bulunan bir adet beyaz kuzunun 8 günde sahibi müra· 
caat etmediği takdirde Dairec! sattırılacağı ilan olunur. (33) 

[ 11635 J 88 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı . 

Galatasarayda Kanzük eczahane"' 
kartmnda Sahne sokağında 3 ııUJllll' 

ralı apartımanda 1 numara. , .. _L ________ _ 


