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Deniz işletme idaresinin 
yeni eşya tarifesinin hazır

Sir John Sirnon Londraya 
döndü. Milletler cemiyetinin 
ıslah ve tanzimi meselesi pa
muk ipliğine mi bağlandı? 

lıklarına 
landı. 

her tarafta baş-

FlYATI 5 KURUŞTUR 

Cümhuriyetin 
An karası 

• __.,_ 

ANKARA, 6 Kanunusani (Te
lefonla) - Amerikanın maruf e
diplerinden Va9ington lrding ln
gilız boyunduruğundan kurtulan 
.-ml.eketinin istiklale kavu9tuk -
tan sonra tekamüle doğru ilerileyi 
tindeki sürat temposunu bir eseri
le tebarüz ettirmişti. 

İrding, bu eserinde bir adamı 
Amerika henüz müstemleke iken 
uyutuyor, İstiklal mücadeelsinden 
on sene sonra uyandırıyor, kendi
ajni büsbütün yeni bir alem içinde 
bulan bu adamın ha.zan gülünç, 
hazan da acıklı maceralarile bü -
yük romancı, Amerikanın istiklale 
kavuttuktan aonra kısa bir zaman 
da ne kadar ilerlediğini anlatı
yor. 

Bızim gibi sık sık hükümet mer 
kezimizi görenler ve imar ve in -
ki9af yolundaki tekamülü yakın
dan takip edenler, dünkü Ankara 
ile bugünkü Ankara arasındaki ha 
yalin alamayacağı kadar büyük 
farkları sezemezler. Fakat dün ye 
ni Ankaranın, bir tepe üstünden 
ku9bakı91 manzarasını seyreder -
ken zihnimde eski Ankaranın man 
zaratı canlandı. Amerika edibinin 
vaktile okudugum bu eserini ha • 
tırladım ve kendi kendime dedim 
kı: . Mitli mücadele günlerinden 
ben Ankarayı görmeyen bir vatan 
d~'' hükümet merkezimizi bugün 

bzıyharet etse muhakkak yukarıda 
a ıetf "' h ıgım eserdeki kahramanın 
aya~ını Yataya bilir! 
Fılhakika A k b'' .. n ara utun mem 

lekete tii.mil olan b • d • . 'kl· ·· 
küçük 'k . u egışı ıgın 
D k ·· mı yasta hır nümunesidır. 
u~. u t~~~u ve çamurlu Ankara 

bugun butun manaıile mod b ' 
h 1 . ern ır 

fe ır o mut tur. Genit cacldel 
faıt yolıar, büyük hüküınet de~, as 
1 . "f • aıre • 
erı , zarı vı llalar .. Yeni Ank .. I b' ara, 

guze . ı r hükumet merkezidir. An 
cak cumhunyete layik bır hüku -
me merkezi olmak için burada 
daha ya~ılac,k pek çok feyler var
d_ır .. Bu ış lerin yapılmaması, bilgi-
11zlıkten veya ihmalde ·1 . 1 m· 1 n ı erı ge • 

ıydor · Maddi imkanların noksa • 
Dm an ·ı · ı · 
b ı d

. 1 erı ge ıyor. Ankaranın 
e e ıye v "d f . arı atı masraflarına ye-
lfmı~or • Ankara, senede bir mil
~on lı.raya yakın bir bütçe ile ida-
e edılıyordu.. Son zamanlarda 
~tu~vanın kalkması dolayısile 

ledıye bütreai 200 b" ı· l • bir " ın ıra ık 
aç.ık vermeğe ba,Iamı,tır: Dev

let butçesinden imar mu"·du" I" • .. . r ugu • 
ne verılen yardım rok kü .. k b' 

• bl". ..nh " çu ır 
nıe aga mu asır kalıyor. Bina • 
enaleyh bu tartlar altında Ankara 
beled iyesi yeni varidat aramaya 
ha9lamıştır. 

Filhakika belediye bütçelerin-
de arık bugu''n h h' "d . . h ". ' . . er fe ır ı aresının 
ususıyetını ve elemini te9kil edi-

Yor. Ancak A k b . 
d n aranın er 9ehır • 

en ayrı b' h . . 
Merk · Aır Us~ıyeıt vardır. 

ezın nkar 1 . b'' tün meml k . aya ge mesı, u -
rından a e et davası noktai naza-

na ehe--· t b' .. Buradan ......... ıye te ır ıştır. 

fının yalnız 1~ ve teessüs masra
rafından d .. 1 ara belediyesi ta
tarafından egı ' bütün memleket 
Jienüz göç ta Yapılması lazımdır. 
ne memur ikmaın değildir. Çünkü 

amet "hl d devlet daireler"t b· ga arı, ne e 
k •tın · · A aranın kartılattı" ?mı9tır. n -
nız bir tehir hizın gj hı.zmetler, yal
leket hizınetlerid ~t e' değil, mem
dir ki, alelade h:r· una binaen -
açık olan bir bele~~etlerin esasen 
'evesi için görülıne:~e ~ütçesi çer-

K . . •ne ımk· k tur. anaatımızce A k an yo 
1 · b" h' ' n ara m esı, ır 9e ır meselesi de.. ese -
leket meselesi telakki ed Of~! _ı;nem
mandır ki, hükümet mer~ 1?1 ~": • 

cümhuriyete layik bir teh .ezıjızın 
Yolundaki adım atılmıt 0 ;: 

0 kası 
Devlet bütçesinin de ~a ~ır: 

malümdur. Binaenaleyh biihr ıgı 
eh . 1· "kt d" t assa eınınıyel ı ı ısa t eşebbüsl 
Riritilmek üzere bulunulduğu b-e 
Zamanda bu bütçeye yeni Yilkl ır 
lahıni) edilmek istenmiyebilir. Aner 
cak ki -
b")' a a gelen bir çare vardır: Da. 

1 .'~e vekaleti binası, Vilayetler 
:vı ıııni altında, vilayetlerden alı. 

an Yüzde iki ile yüzde üç nisbeti 
a.raıınd b' . . d'I k led. a ır para ıle ınşa e ı me • 
d ır, Öyle zannediyoruz ki, en 
d~~ us~I, buna Millet Meclisi, 
ınetge~h1aıreleri ve memurin ika -
:leva adr.ı tamamlanıncaya kadar 

B rn e ılıneaidir. 
mayı~ ~uretle bir ~ehir hizmeti ol

a memleket işi olan vazife, 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'ust.t MAHMUT 
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Yeni Romen Kabinesi Şiddetle Hcirekete Geçti 
-~---------------------------=~---------------------------------

--- ------ Beş senelik ~j Yangın tahkikatı yeni 
İktisadi program _· bir safha ya . girdi 

Yukarda M. Duca'mn cen al "d L • b aze ayı, sag a Ratıl tale e Constantinesco 

Sekiz bin mevkuf var bir 
kaç kişi ida~m edildi 

Suikastçının suç ortaklarından bir 
mebus Bükreş civarında yakalandı 

M. Titulesco Bükreş'te 
BUKREŞ,6.A.A.- Tataresko ka

binesinde M.Titulesconun hariciye 
nezaretini muhafaza edip etmiye
ceği henüz katileşmemiştir. 

M. Titulesco, M. Tataresko'ya mü 
zaheretini müfrit bütün fırkalara 
y i demir muhafız, komünist ve 
yahudi aleyhtarlarına karşı şiddet
li bir hareket fartile verecektir. 
Bu hususta mutabı~ kalmı,lardır. 

Bugün demirmuhafı.zlardan mev· 
kuf bulunanların sayısı çoğu tale
be olmak tartile 8.000 kitiyi bul
maktadır. 

Zannedildiğine göre birkaç ki
şi idam edilmiştir • 

Bir tevkil daha 
BOKREŞ, 6. A.A. - Bükret ban 

liyösünde kain şüpheli bir evde, za· 
bıta M. Steleskoyu tevkif etmi9tir. 
M. Stelesko, M. Duka'nın katlinde 
suç ortaklığı ile maznun olup, 
birkaç gündür polisçe aranmakta 
idi. 

Kendisi, Duka hükümeti zama
nında demir muhafız fırkasına 
mensup beş mebustan biridir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kahvehanelere birşey yok 
Vali Bey meyhane ve kahvehanelerin 
kapanma saatleri için izahat veriyor 

Vali ve Belediye reisi Muhittin B. 

Sinema, tiyatro, çalgılı biraha
ne ve gazino gibi, çalgısız gazino 
ve kahvehanelerin de geceleri saat 
11 de kapanmaları hakkında bir 
emir geldiği son günlerde musir • 
ren söyleniyordu. 

Bu hususta yaptığımız tahkika
ta göre Dahiliye vekaletinden ge
len emir yalnız sinema, tiyatro, çal 
gıh birahne ve gazinolara aittir. 
Çalgısız gazino ve kahvehaneler 
hakkında bir kayıt yoktur. Çünkü 
bu yerlerin kapanma saatleri bele
diye zabıtası nizamnamesince kay 
makamhklar tarafından tesbit edi
lir. Şehrimizde bu yerlerin saatleri 
mıntakalarına göre esasen tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Bununla 
beraber idari ve inzibati noktadan 
lüzum görünürse, kaymakamlıklar 
saatleri değittirmeğe salahiyettar
dır. 

memlekete gördürülmü9 olacaktır. 
~e;~al~e en basit belediye hizmet 
erını bıle görmeğe kudreti olma -

yan bir tehre bu kadar ağır yükle
rin tahmili doğru olamaz. 

Ahmet ŞUKRU 

. Muhittin Bey de bu hususta dün 
hır muharriimize demittir ki: 

-.-.Meyhanelerin kapanma saat
lerını z:ıbıta, semte ve vaziyete gÖ· 
re tesbıt etmiştir. Bazı meyhane • 
ler saat 8,5 ta, 9 da, 1 O da, 11 de 
kapanır. 11 den sonraya kalan mey 
hane yoktur. Binaenaleyh meyha • 
nelerin kapanma saatlerini saat 11 
olarak tesbit etmek mevzuu bah • 
solam:'z. Çünkü mesela 9 da kapa
nan hır meyhanenin muhakkak sa· 
at on bire kadar açık bulundurul
ması mecburiyeti konamaz. Kahve 
hanelere gelince, mahalle kahvele
ri gece yarısında kapanır. Bunların 
saat 11 de kapanmaları lüzumu 
yoktur." 

1 Şehirde su ihtiyacı 
Kalmıyacak 

-o--

Fen işleri müdürü 
izahat veriyor 

Belediye len İfleri müdürü Ziya Bey 

.. Terk~• gölünde Yeni tesisat için 
ıçm tetkıkat yap:ın belediye fen i le-
ri müdürü Ziya Bey •ehn'ın· d~. 

•• •• • ;'!" ıze on .. 
muştur. Zıya Bey dün ke d' .1 .. n ısı e go .. 

(Devamı 6 mcr sahifede) 

İhracat maddelerimizin 
sürümünü temin için 
ANKARA, 6 (Telefonla) - ic

ra Vekilleri heyeti bugiinkü toplan
tısında iktısadi program üzerinde 
müzakerelerine devam etmİ§tİr. Mü 
zakerelerin ile!"ilediği ve hazırlan . 
mış o!an pro;elerin müh:m bir kıs .. 
mıc. ı;ı karara bağlandığ ı anla;ılı .. 

yor. 

!Mülkiye, Adliye müfettişlerinden baş· 
ka hususi bir heyet te tetkikat yapıyor 

ihracat maddelerimizin sürümü-
nü temin ve ihracatımızın teşki18.t
landırı!ması için başta lzmir olmak 
üzere bazı ihraç merkezlerimizde \ 
zamanla ihracat kooperatifleri teş- 1 

kili mutasavverdir. 
Bu teıehhüller bir nevi ticaret, jll \ 
_!_~mı 6 ıncr sahifede) ~i 

Yeni teşkilat 1 

Projesi 

Adliye yangını 

tahkikatı dünden 

1 

I 

itibaren yeni bir 
ıafhaya ginni~tir. 

Tahkikat iki ayr• 
cepheden ye iki av• 
n yerde yapılmak
tadır. Bu tahkikat
tan biri yangının i
dari mesul1eri olup 
olmadığını tayin e· 
decek ola;, tahki -
kattır. Mülkiye mü 
feıtişleri ıar~fın -
dan ve belediye da Nakli dava talebinde bulunan ve dün ele ifadelerin nıü 
ire•inde ıdrık edi- racaat edilen yangın maznunları .. 
l n bir odada icra edilmektedir. Diğe tintak hikimi Ramazan ve müddei~· 
~ yangının adli mesullerini tayin ede.. mumi muavinlerinden Ahmet !'1~hlıı 

k olan müddeiumumilik tahkikatı- Beyler tarafından yapılmakta ıdı. Bu 
~~r. Bu tahkikat düne kadar tevkif - tahkikatla me~gul olmak üzere veka-
hanedeki birinci istintak daireıinde is (Devamı 6 ıncı sahifede) 

M. Malche yeni kanun pro- =====================~ 
jesini hazırlamaya başladı 

-0--

lslahat mü~aviri izahat 
verıyor .. 

Maarif vekB.leiıi müıaviri p~ofes~r 
Mösyö Malche üniversitenin yenı teşki
lit kanunu projesi-.1 
hazırlamağa bat?amış. -
tır. Bu kanun muvak
kat devre olan üç ıe -..._,",.,,. 
ne nihayetinde liatbi -
ka başlanacaktır. Oni
veraite ulahatı hak • 
hında prof~ör Mös · 
yö Malche dcniştir 
ki: 

- Üniversite ted
riı kl\drosu ve teşkil3.-
h il<mal edi~tir. 
Tayinler yapılmış , 
münhaller dolmuştur L.......-;..;........,.....,.-.ı .. 
Fakat bu, · hir za-
man üniversiteda.,ısla .. M. Malche 
halın bibneıi demek 
değildir. Henüz bir çok Ôtıisat ve in .. 
ıaatın ukmal edilmek Üzere olduğu bir 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
----
Küçük sanatlar 
Kanunu 
Tatbikat hazırlıklarına 
başlandı, ne yapılacak? 

Küçük sanatları Türk tebaaaına has· 
reden kanunun mc.-'iyete girdiğıl tarih-

tenberi bir sene geç
ti.. Kanun, iki ıene 
zarfında tedricen 
tatbik eLıileceğine 
göre, bu m~ddetin 
yarısı geçnuş olu • 
yor. Bu husuıta bir 
taraftan tedrici tiıt
bikata hazırlanıl -
malda beraber, ka • 
nunun mer'iyeti za .. 
manında Türkiyeye 
gelmiş ve muhtelif 
küçük oanatlara te
vessül etl.niş kimse
ler zabıtaca icrayi 
sanattan menedil • 
mİ§lerdir. Bu me • 
vanda artist, dan • 
söz, çalgıcı ve em • 

aali de cıahildh. 
lstanbul Yunan başkonsoloıluğu da, 

Rumca gazetelerde bir tebliğ neırede
rek bu kanunla ala-
kadar fo(Joğrafçı, V ' ~ 
ansali Yunan tebaa 
ıının isimlerile kon ~ ·.__·.,,...,,...-, 
solosluğa lüzumu mü .., 1 
racaatlanru )ıı;ldirmiş . 
tir. B_unlar~~n konso · . \ 
Jmluga muracaat e - 1 · 
denlere, küçük sa · ' . 
natlann Türk tebaa 
ıma hasn hakkında 
ki kanunun tabika 
tından Yunan ılebaa 
amın ıkuUarunasına im 
kan dairesinde çalıı · 
mak husuıunda Türk ve Yunan hükü• 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Telefon ucuzladı 
Yüzde yirmiye yakın 

tenzilat yapıldı 

Sokaktan telefon edenler 
10,5 kuruş verecekler 

Telefon mükaleme ücretleri ıeneba
ı-ından itJ:baren inmi§tir. 

Evvelce 13 kuruf olan bir mükaleme 
ücreti şimdi 10,5 kuru,tur. Bu tenzilat 
nisbet itibarile yüzde yirmiye yakındır. 

(Devamı 6 ıncr sahifede) 

Kibrit fiatının indirilmesi 
için müzakere yapılıyor 

Şirkete tebligat yapıldı ve temaslara 
başlandı, ne kadar tenzilat yapılacak? 

ikramiyeli kibritler 
Kibrit fiyat]annın indirileceğini 

ya~mııtık . Kibrit inhisar tirketi bu • 
hu•usta hükumetle müzakereye giriı· 
mi~ ise de müzakerat neticelenmemiş• 
tir. Hükumetle ıirket arasında akıe • 
dilen mukvelenamenin 12 inci mad • , 
desi mucibince kibrit fiyatları do:?ar 
esaııına göre tayin edilmittir. Dolar 
düştüğü takdirde, tirket te icabı hale 
aöre kibrit fiyatını indirecektir. Bu 
takdirde şirketin hükumete verdiği 
his~e de doların sukutu niabetinde in
dirilecektir. Türk lirası düıecek veya 
dolann kıymeti yükselecek olursa sa
tıı fiyatları da tezyit ve hükiimet his• 
sesi de dolann tereffüü niabetinde art 
tmlacaktır. Bu maddeye nazaran her 

/ 

~ ---~ ----~--

üç aylık bir devre nihayetinde dola -
nn sukut veya tereffü nisbetinin tet• 
kiki lazım gelmektedir. Doların kıy· 
melinde yüzde bet veya daha ziyade 
bir sukut görüldüğü takdirde kibrit 
fiyatlarının da o ni$bet dahilinde in .. 
dirilmesi icap etmektedir. Son zaman 
)arda dolar hayli düşmüttür. Sukut 
nisbeti yüzde otuz raddeaindedir. Hü 
kumet, bu noktayı nazarı dikkate al
mıf ve kibrit fiyatlarının indirilmesi 
lazım geldiğini ıirkele bildirmiıtir. -
Fiyatlardan ne mikdar indirileceği 
henüz taayyün etmemiş olmakla be -
raber bunun 20 - 30 para olacağı tah 
min edHmektedir. Kibrit fiyatları bu
gün naz1trı dikkati ceJbedecek dere-

Kibrit Fabrikasında bir köf•·· 

cede pahalıdır. Anadoluda buidnyın 
kilosu üç kuruşa kadar düıtüğü vaki 
olmaktadır. Bu halde köylü bir kilo 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Bir iki güne kadar 
• Bir kadının 24 

saat/ık hayatı 
Burhan Cahit Beyin gazete· 

mizde tefrika edilmekte olan 
"KIRÇIÇECl " adlı tefrikası 
bugün bitti. 

M il li y e t bir iki gün için 
de Garp aleminin büyük 9öh
ret kazanmıt romancılarından 
Stefan Zweig'in hemen bütün 
Avrupa lisanlarına tercüme e· 
dilmiş olan : 

Bir kadının 24 
saat/ık hayalı 

5 
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3 = 3 

Unvanlı eserini netre batlı-
1

/ 3 
Yacaktır. Kadın ruhu ve atk 3 

1 = mefhumunu, atkın hazan bir yı • 
'dırım gibi bir kadın kalbine na· lsmail Müstak Bey -
aıl çarptığını kudretle, canlı ve = 
cazibeli bir lisanla tahlil eden seyyal ve sahhar üslübu, eserin 
bu 9aheserin Türkçeye tercü- asıl kıymetinden tercümesinde = 
mesi yüksek ve salahiyettar bir de hiç bir şey kaybcttirmiyecc- gj 
kalem sahibi olan İsmail Müş· ğini iddia etmeğe knfidir. Ka- 3 
tak Bey tarafından yapılmıttır. rilerimizin bu eseri büyük bir 1 
lsmail Müştak Beyin Türk ede- zevk ve alaka ile takip edecekle-
biyatmdaki mümtaz mevkii, rine fÜphe etmiyoruz. 
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Midilli'nin Karadenizdeki akınları 
Tercüme eden: Mehmet HALiT Yazanı Bııhriyc birinci mülazrnu "Doniç., 
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Karanlıkta heyecanlı bir 
maç başlamıştı! 

Üç torpito birden hücumda. .. 
Bütün Rus batb harbinde bir an-ı 

da müthi~ bir 'im,ek çakıyor. 30,5 
santimetrelik toplar, etrafımızı aa -
rıyorlar. Fakat Midilli, bu müth~ 
taarruzdan sıyrılmasını biliyor. Çe
vik seri ve vahti bir süratle, he
deften uzaklaşıyor. Ve zikzak bi_r 
seyir takip ederek hattı harp gemı
lerinin endaht sahası haricine atdı
yoruz. 

Böylece, tetik üstünde bir kaç 
dakika daha geçiyor. Hemen ner
deyse endaht sahasına gireceğiz. 
Rus Karadeniz filosunun büyük sa• 
ati çalıyor. Fakat biz, üç dütman 
kruvazörünün hareki.tını, dürbün
lerimizin adesesi içinden takip e
diyoruz. Muhripler, bir hattı mÜn· 
hani üzerinde duruyorlar. Artık 
vakit geldi. 

Mermiler, artık bize ırüçlükle ye
titebiliyorlar. Rus Amiralı, endab
tın faydıuızlığmı görerek yavaş ya
vaf ateti kesti. 

Ruslar, Middilyi tekrar yakala
mak frraa.tını ellerinden kaçrrdık· 
larmı anlamı9lardı· 

Harp etmekten vaz geçerek kuv· 
vei külliyelerile birlikte geri dön
düler. yalnız kruvazörleri ve üç 
muhripleri, uzak mesafeden bizi 
takip ediyo: lar. Aktam saat alb
ya doğru, bize daha yakmla,tdar. 
Etrafımızı saran kesif karanlıkta 
bizi kaybetmemeğe dikkat ettikler i 
görülüyor. Fakat, biz de ne yapma
ğa mecbur olduğumuzu pek ili bi
liyoruz. Ay bir kere meydana çık· 
sa geri dönüp bize hücum edenle
rin üstüne yükleneceğiz. Fakat Rus
larda belliki ayın çıkmasını bekli
yorlar. Çünkü ay çıkmayacak olur
sa bütün ümitle; i kaybolacak. 

Hava, çok karardı. Gökte hiç bir 
yıldız yok. Kalın bir bulut tabaka
sı çar~f gibi semayı kaplamıt, bü
yük bir süratle gecenin karanlığın
da yol alıyoruz, etrafımızı saran 
deniz, her tarafta ıiyah bir cana
var gibi görünüyor. 
Yalnız dümen suyumuzun fosfor· 

lu köpükleri ..• 
Güvertede herkes gergin ve me

t in , zühuratı bekliyor. Bütün dik
ka timizi gözlerimizde topladık. 

Saat aekize doğru kuledeki ta
rassut postalan, kıç taraftan üç 
kruvazörün geldiğini haver verdip
ler. 

Dürbin vasıtasile, Rus gemileri
nin ancak dumanlarını görebiliyo
ruz. Alçak oldukları için kendile
rini seçmek kabil değil • 

Bütün gemiler, sancak bordasına 
doğru gidiyorlar. Biz de onları 
lcaybetmemek ve münıkün olursa 
ihata etmek için o tarafa doğ•u 
yol alıyoruz. 

Bütün topların mesafEoleri tayin 
ediliyor, Hücumu kırmak için her 
' ey hazır. Gemilerin çok Yalcın 
bir mesafeye geldiklerini mermi i
~aretlerile Yavuza haber vuiyoruz. 

Hücum kıtaları başka, 
ordu başka imişl 

BERLIN, 6. A.A. - Volff ajan
sından : Ecnebi bir gazeteciye 
verdiği beyanatta nazır M. Rochn 
demittir ki : 

" - Milli ı-osyalist hücum kıta
ları erkinı harbiyt11i mesul reisi 
&ıfatile, milli aoayaliıt alman ıi· 
yasi mücadele tetkili.hnın aske
ri birer mahiyet alarak dünya sul
hu için bir tehlike tetkil edebile
ceği hakkındaki iddiaların yalan 
olduğunu ıöyliyebiliriın. 

Gizliyecek birfeyimiz yoktur. 
Yeni Almanya, diğerleri de yap
tıkları takdirde ıon mitralyözüoe 
kadar silahlarını bırakmağa ha
zırdır. Hücum kıtalarr hiçbir milis 
ve dünyada mey_cut hiçbir aakeri 
usul ile mukayeae edilemez. Zira, 
rr.ü ellah bir kuvvet tetkil etme
mektedir. 

Almanyada, yalnız Alman ordu
su silah tapr, halbuki hücum kıta
ları Alman milli soıyalist ihtilali 
ruh ve iradesinin mümessilidirler. 
Hücum kıtaalrı ile ordu arasında 
hiçbir bağ yoktur. • 

Almanyada beş bin kişi 
salıverildi 

BRLIN, 6. A.A. - Sene batın 
da tecemmü kamplarında mevkuf 
tutulanlardan beş bin kişinin tah
liyesi münaaebetile Prusya b"'ve
kil M. Goering netrettiği bir be
yannamede salıverilen bu beş bin 
kisinin keodileıini haksızlığa uğra 
rn;, zaonetmemelerini ve milliyet 
birliğinde yollarını aramalarını 
tavsiye etmektedir. Ne resmi maka 
mat, ne de hususi tahıslar bunJarın 
bu ıibi mesailerine engel olamıya
caklardır. 

- Projektör yüz derece tenvir 
edilsin! At.,.! 

O anda bütün cephanemizi bo-
pltarak atef etmeğe ba,ladık. 

- llk muhribe birinci isabet! .• 
- Sağa hedef tepdili •• 
- Haydi bu seferde ötekine! 

Oç Rua gemisi, parlak projek
törlerimizin ziyası altında, karan
lıkta bize doğru geliyorlar. 

İsabetli mermilerimizin havaya 
kaldrrdıkları müthit su sütunları 
arasında ikide bir gözden kaybo
lu9larını uzaktan seyrediyoruz· Bir 
itaretle, sancak borda tarafında 
torpidoların göründüğünü haber 
verdiler. 

- Sancak alabanda!M 
Dümenci, dümene o kadar kuv

vetle sardıyor ki kruvazör, seri 
bir hareketle adeta bir anda içinde 
sancak bordaya dönüyor. 

Projektör huzmeleri, yanı ba,ı· 
mızda karanlık suların üstünde do
latıyor. 
Artık, müthit bir vaziyetteyiz. 

Oç torpidoya kuvvetli bir hedef 
tetkil etmiştik. 

Fakat kruvazör de o anda ayni 
nokta üzerinde geriye dönmüt bu
lunuyordu. 

On saniye içinde yeni hattı seyir 
üzerinde idik. Midilli, tekrar doğ
rulmuf, direkleri ve bacaları taku
li vaziyete gelmitti. 

Taarruzu büyük bir muvaffakı
yetle bertaraf etmif sayılabilirdik. 

İlk muhrip mühimce hasara uğ. 
ramıt olacaktı. Geriye dönmekten 
ba,ka çare bulamadığı anlatılıyor
du. Diğer ikisi de, onun gibi yap
mağa mecbur oldular. 

Saat 11. .. Ortalık daha ziyade 
aydınlık .. · Muhripler ve kruvazör· 
!erden hiç biri meydanda yok. E. te
si günü öğleden sonra, Yavuzla 
beraber Boğaziçindeyiz. Amiral 
gemisinden fU itareti aldık: 

"Sizin teyakkuzunuzdan ve ta
rassudunuzdan çok memnunum! 

Amiral. 
(Bitmedi) 

Almanlar daha açık 
söylemeli imişler 

BROKSEL, 6. A.A. - Havas 
Ajansından: 

Resmi siyasi mahafil Berline 
bildirilmit olan Fransız muhtıra
sının çaıklığından ve müsbet ru· 
hundan çok memnun olduklarını 
bildirmitlerdir. Bu mahafiıde de
niliyor ki : 

" Hitlerin timdiye kadar müp
hem olan tekliflerini açık bir su
rette bi.dirm~e ıevkedilmesi için 
Fransanın vazıh teklifler yapması· 
nı Be:çika arzu ediyordu. 

Eyi haber alan mahafil Belçi· 
kanın Fransız noktai nazarı ile 
tam bir qıutabakatta olduğunu ve 
alıikadar devletlerin •ilahlan bı
rakma konferansı mesaisine bat
lamadan evvel araalrındaki • nok
tai nazar birliklerini devam etti
rebilmek üzre silahlan bıraknıa 
müzakereleri hakkındaki fikirleri
nin Almanya tarafından daha vu
zuh ile bildirilmesi lüzumunu dü
fünüyorlar. 

Mançuri Amerikada istih
bar bürosu açıyor 

VASHİNGTON, 6. A.A. - Man
çuri hüklimeti Vaıhington' da bir 
istihbarat bürosu açmıttn-. Bu bü
ronun başına Mançuri harbiye ne
zareti mütavirlerinden Amerikalı 
M. George Brovson Rea, müdür ta 
yin olunmu,tur. Büro, gazetelere 
ve ticari müesseselere siyasi ve ik
tisadi malumat verecektir-

ltalyan kabinesi içtimaı 
ROMA, 6. A.A. - Stefani ajan

sı bildiriyor : Kabine bu sabah 
kralın riyaaetinde toplanmı,tır. 
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HAR l C IH 
Sir John Simon 
Romadan döndü ·--Milletler cemiyetinin ıslahı 

sonraya mı kaldı? 
p ARİS, 6. A. A. - Sir John Si

mon ile refikası bu sabah Roma· 
dan buraya gelerek, Paris sefareti 
katiplerinden biri tarafından kartı· 
lanm19lardrr. İngiltere hariciye na· 
zırı, Paris'te ransa devlet ricalin
den hiç birile görüşmiyerek bu
gün öğleyin tayyare ile Londraya 
dönmüttür. 

F ramızlar memnun görünüyor 
ROMA, 6. uA. A. - İngiltere 

hariciye nazm M. Simon Romadan 
hareketinden evvel M. Mussolini 
ile yaptığı mükalemeler hakkında 
Fransa sefirine mallimat venni9tir. 
Romadaki Fransız mahafili neti. 
ce hakkında oldukça memnun· yet 
göstermekte ve silahsızlanma me
selesine muvaffakiyet elde edilince 
ye kadar milletler cemiyeti islaha
tınm tehirini kabul etmek suretile 
M. Musolinin gösterdiği uzlaşma 
fikri takdir olunmaktadır. Mezkilr 
mabafil Almanyanın silahlanma 
talebinden ileri gelen meaeleler 
hakkında da mühim bir adım atıl
mıt olduğu mütaleaaındadır. 

Almanlar memnun Jeğü 
BERLIN, 6. A.A. - B. Z. Mit

tag gazetesi , bu görütmelerin pek 
az tayanı memnuniyet telakki edi· 
len neticelerinin alman mehafilin
de yapmıt olduğu inkisarı sakla
mamaktadrr. Bu gazete, tebl:ğin 
Sir J ohn Simon tarafından yazıldı 
ğını ve Sir Simon'un kullandığı ke
limeleri ,iddetle müdafaa ettiğini 
söyliyor, İngiliz kabinesi Roma' da 
Sir Simon'un aldığı vaziyete itti
rak ettiği takdirde Avrupa anlat
ması eserinde bundan daha sıkı bir 
tefriki mesai tasavvur etmek müş
kildir. Bu ıuretle lngiliz hükumeti 
F ranaız tezini tamamen tasvip et
mi9 olur, 

iki tez arasında tavauut 
PARIS, 6. A.A. - Ha.aa ajan
sından : Excelsior gazetesi , Roma
da M. Simon ile M. Musııolin ara
sİnda yapılan mükaleme~ • mev
zuu bahsederek diyor ki ; 

" Resmi tebligden , ıı;ıüki.leme
lerden ve M. Simon'un dün hareke
tinden evvel yaptığı beyanattan en 
açık olarak anlatılan şey, hukuk 
müsavatını tehakkuk ettirecek o
lan tekrar silahlanma hususundaki 
Alman tezi ile silahsızlanma kon
feransına avdet etmek yolundaki 
F ranıız tezi arasında İngiliz-ltal
yan tavassutuna yarayabilecek sa
rih bir mütavassıt formülün henüz 
mevcut olmadığıdır, 

Bir konsolosa kelepçe 
vurdular 

LA HAVANE, 6 (A.A.) - Çin 
mahallesinde aivil bir polia Çin kon • 
solosuna kelepçe vumıuf ve dövüpı:ıiiJ 
tür. Çin konaoloau doktor Yue, Polia 
müdürüne bir proteatoname gönder • 
mittir. Polis, dinıu harp tarafından 

muhakeme edilecektir. Askerler, Va
olvorth mağazaları etrafında toplanan 
nöbetçi ka.dm crevcileri dağıtmak i • 
çin bavaya allaıı atmak mecburiyetin• 
de kalmıılardır. Silih aealeri bir pa • 
nik tevlit elmİftir. 

HAV ANA, 6. A.A. - Bir komü
nist grupu lngilter sefaretini lafa 
tutmuf ve sefaretin bir kaç camı
nı krrmışlardır. 

Diri diri gömülenler 
PRAGUE, 6 (A.A.) - Oaek ma. 

den!erinde bqlanan talıliaiye faaliye
tini dün ihtiyaten durdurmak icap el
miıtir. Zira, diin aaat 5 e doğru bir 
ijtial olmut ve mütemadiyen duman
lar çrkmağa bqlamııtır. Tahkikat ko
misyonu derlıal kuyuyu botalbnıtbr. 
Daha ölmemif olanlann lrurtarılmaaı 
için pek az bir ümit vardır. 

Cenubi Afrikada müthiş 
feyezanlar 

KAP, 6 (A.A.) - Cenubi Afrika. 
da göriilmemif bir feyevzan olmUf • 
tur. Bu feyezan büyük bir tehlike teı 
kil etmektedir. Yüzlerce İnaan evleri
ni terketınek mecburiyetinde kalınıt
lardır. Orange nehrinin taımaaından 
dolayı zararlar daha tinıdiden bir -
buçuk milyon İngiliz liraaı tahmin e• 
diliyor. Vadi bo)'Unca ve vadideki su
lama kanalları mahvolmuıtur. Yüz • 
!erce hayvan ve koyun aeller tarafın
dan süriildenmektedir ve nehir bo -
yunca o lan çiftçilerin nesi var&a h ep
si mahvolmuıtur. Cenubu carbi mm
takuı tamamen tecrit edilmiftir. Hiç 
bir tren Orenae nehrini .srecemez. 

. :~ERLER 
Paraguay 
İnat ediyro 
Mütareke dün gece bitti, 

yeni muharebe olacak mı? 
BUENOS-AIRES, 6. A. A. -

Son zaferlerden sonra Paraguay 
sulh istiyor , fakat bunun Chaco 
meselesinde bir hakem esası üzeri
ne yapılmasını istiyor, 

Paraguay, sol nehri sahilini mu
hafaz etmek niyetindedir, bunu 
emniyeti için elzem teTikki ediyor 
ve Bolivyanın bu nehir üzerine 
yeı:leşmemesi için icap ederse, har
be devama karar vermi9tir. 

Paraguay'ın son zaferleri fikri
ni tamamen değittirmiftir, Şimdi, 
evvelce Vaahington bitaraflar ko· 
misyonunun huzurunda müdafaa 
etınit olduZu , tam hakem tezini 
ve 3-8-933 de ilan etmif olduğu 
"kuvvetin hakka galebe çalmıya
cağı" düsturunu redde•mektedir. 
Bu suretle milletler cemiyeti komit
yonunun vazifesi güçl.,.~ oluyor. 

Mütareke bugün (cumartesi) ge
ce yarııı bitecektir. 

Paraguay kıtaları fÜphesiz bu 
dakikada nitibaren ilerliyecekler 
ve Bolivya ordusu tarafından cid 
di bir mukavemete maruz kalmı
yacaklardır. Bolivya orduıu, Para· 
guay ordusundan çok uzak bir hat
ta dogru çekilmiftir. 

Komisyon, tekrar harp hatladığı 
takdirde vazifesinin hitama erece
ğini iki tarafa bildinniftir. 

Fransadaki büyük 
do andıncııık 

P ARiS, 6 .A. A. - Adliye ne
zaretinin çıkardığı bir teblığe 
göre nazır, Stavısky mesele ve da
vasının bir teviye tehir edilme.i
nın sebepıerı lıaıdunda tankı1<at 

yaptırmaıctadır. 
Hu mıiteakıp tehir ve taliklerin 

cezai tedbırıer alınma,smı ıcap et
tirecekt.r. 
Aynı zamanda hakimelre gön

deriıen talimatta cezai itlerin an
cak bir deta ethırıne musaade e
dilmiş ve bu tank keütiyetın.n de 
haklı bir sebebe müstenit ve usu
lü dairesinde o.ması tart konul
muftur. 

I' ARİS, 6 .A.A. - Staviak dos
'Yasınm tetkikine devam eden ad- -
hye nazın M. Raynaldy, bütün 
gün rüfekasile birl.kte metgul ol
mu,tur. Nazrr, Bayon mahkeme he 
yetile ve müddei umumisile uzun 
uzadiye telefonda görütmüttür. 
Bayon'un hasseten methaldar gö
rülen tahsiyetlerinden birinin bu 
akşam tevkifi memuldur. 

PARIS, 6. A.A. - Havas ajan
sı bildiriyor : Seli.hiyettar maha
filden alınan malumata göre Sta
viskynin dolandırıcılık meselesi i
ki safha arzetmektedir : 

1 - Macar eshamı meselesi 1 

2 - Bayonne belediye kredi 
müesıesinin sahte bonoları mesele
si. 

Birinci mesele hakkında maliye 
nezareti Staviskyini üç tetebbüsü
nü akim bıraktırmıttır. 

F ransadaki büyük 
suiistimal 

PARIS, 6 (A.A.) - Hen-iot kabi
nesinde it nazın ikeıı sigorta tirketle 
rinin belediye kredi bona!an alahile • 
ceğine dair yazıntf olduğu bir mektup 
tan dolayı Stavisky hadisesinde mat
buat tarafından isni.i zikrediuen müs
temlike nazın M. Dalim!er dün öğle
den sonra bu hususta M. Chautemps 
ile görüımüıtür. M . Chautemps, mat
buata M. Dalimier'nin Stavisky'yi ta
nımadığını kendiaine bildirdiğini aöy
!emiştir. M. Chautemps ile M. Dalmi
er akıam üzeri yine görüpnüşlerd:r. 
(Le Journal) gazete.ine göre Başve -
kil, hükumetin Staviaky'nin faaliyeti
ne herhangi .auretle oluna olsun mü
saade elmİf olanlara. karıı tiddeı'. e 
hareket karan verdiğini M. Dalimier
ye bildinnittir. 

Macera peşinde 
LAGOS, 6. A.A. - (Nigeriada)

Volff ajansından: Dokuz metre u
zunluğunda küçük bir yelkenliye 
binerek Hambourg' dan denize açı
lan iki Alman genci sekiz ay sü
ren ve türlü maceralarla geçen u
zun bir deniz yolculuğundan sonra 
Lagos' a gelmitlerdir. 

Bunlar , ıremilerini tamir edip te 
mizledikten ıonra tekrar hareket e
deceklerdir. 

Amerikada yeni nafia işleri 
VAINGTON, 6 (A.A.) - M. Ro

oaevelt, bugünkü plan tam bir tekil •· 
de bitirildikten sonra yapılmak Üze • 
re yenide nbir nafia proııranıı hazırla 
maktadır. Dün yapmıı olduğu birçok 
te~ebbüslerde, Reiaicümhur hükUnıe • 
tin bu it için lazım olan 10.000.000.000 
ı kolayca bulacarı kanaatine vamııt· 
tır. 

. . ~ . . .. . . . 

DA&i 
Avukatlar birliği kongresinde 

IZMIR 6 (Milliyet) - Avukatlar birliği kongresi encümenleri ba 
gün g~ v~kte kadar çal11maların a devam etmiştir. EncWJ:ı':"lerden 
bazdarı İflerini bitirmiştir. if.ongr_ e azaları öğleden s.onra vılayet, ~e
lediye ve fırkayı ziyaret etmışlerdı r. Akşam Ha_lkevınde feı:ellerırıe 
bir çay ziyafeti verilmiıtir. Avukatlar y~rın şehrı gezece!l~e;dır: ~k · 
fam baromuz tarahrulan şereflerine lzmır Palasta 200 kışıltk bır zıya· 
let verilecektir. 

Polis Nuri Ef. nin katili 
IZMIR, 6 (Milliyet) - Polis Nuri Elen~'.yi öldüren ıab!kalı hır• 

ıızlar fiddetle aranmaktadır. Hırı ulan~ bugun,_ yarın adaletin pençe• 
sine teslim edilecekleri şüphesiz addedılmektedır. 

Ergani istikrazı tahvilleri 
IZMIR, 6 (Müliyet) - Ticaret o~~sınd'! vafi•. lu'!'z. reis_i, ban~· 

cılar tacirler ve ecnebi müessesele r mume:sillerının 11t•rakıle bugun 
mühi:n bir toplantı yapılmıştır.Top} lantıya sebep Ergani istikrazı ifi ol
duğu vali Kiizun Pş. tarafından bü dirilmi,tir. C. Mer~ez banka.· 
ıı müdürü Nazil Bey de bu istikra ztn laydıuı hakkında ızahat vermlf 
tir. içtimada dört koldan derhal la aliyete geçilme~ne karar verilmiftir 

BURSA 6 ( A.A.) - Milli Ergani tahvilatına yurtlaflanmızın 
gösterdiği aİaka fayanı takdirdir. BuT6a merkezi için gönderüen tah • 
villerden ancak birkaç tane kalmıştır. 

Bu ıaygı ve kıy,,aete değer alakanın tecellisi olarak eınal ve halk
tan pek çok kimıeler cümhuriyet Halk lırkıuına müracaat etmektedir 
ler. Halka bir kolaylık olmaıı için bankalardan çağırılan memurlar ~a 
sıtaıile fırka merkezinde de ıatıfl ar yapmıf olup, yanna kadar hıç 
bir tahvüin kalmıyacağı kuvvetle ümit edilmektedir, 

Türk-İtalyan uzlaşma muahedesi 
ROMA, 6 ( A.A.) - Nazırlar meclisi Türk· ltalyan bitarallık, 

uzlaşma ve adli tesviye sureti muahedesinin temdidi halıRındaki ve 
25-5-1932 tarihli Türk. ltalyan protokolünün taadikine dair olan ka • 
rarname projesini ve 1934 ikinci kanununun be,inde Romada imzala
nan /talyan. Romen ticaret ve seyriıefain muahedesinin ta.dikine mü 
teallik kararnameyi tasvip etmifti r. 

Bir günde ulu dağa çıkan Hanımlar 
BURSA, 6. A· A. - t.Jç kanunu ııanide Ulu Jağa hareket eden 

Bursa dağ kulübünün ikinci kafilesi, aralarında muallin;ı Muza/fer ve 
Huriye hanımlaıla birlikte ve bir günde çok sıkı bir yürüyiifle Ulu 
dağ oteline çıkmı,tardır. t.Jç gün kaldıkdan sonra dün gece Bursaya 
dönmüslerdir. 

c;nç Cümhuriyet k1Zlarının gösterdikleri bu tahammül ve kabi· 
liyet bütün sporcular tarafından ~a~dirle anılm~ktadı~. .. 

1 önümüzdeki seker bayramı ıçın Bursa dag kulubu, lıtanbulun 
da iftirakile büyllk bir seyyahat tertip etmek üzeredir. 

Bursa da şiddetli zelzele 
BURSA, 6 .A.A. - Dün gece şehrimizde fasılalı ve birisi fiddetli 

uç hareket arz hissedilmiştir. 
-- ~~~~~~~"'""""'!~~~~~~~~!!!!!!!!!~ 

Köylüleri borçtan 
kurtarmak için 

BERLlN, 6. A.A.- Umumi al
man kredi müesseseleri cemiyeti 
reisi köy emlıiki sahiplerini borç
tan ku:tarmak için faydalı bir tek
lifte bulunmuftur. Müınaileyh bu 
nevi emlake ait borçların yeku • 
nünü sekiz milyar mark olarak tah 
min ettikten ve köylüleri tekrar 
borçlanmak tehlikesine maruz bı
rakmamak için bunlara itlemek i
çin lazım gelen paranm da verilme
sini kaydeyledikten sonra hususi 
borçların alacaklılar için bir gelir 
halien tahvilini ve bu paranın mez
kur emlak istihsali.tından alınma
sını teklif etmektedir. Bu suretle 
alacaklılar eski borçları yerine mü
nasip bir faiz getiren ve tedricen 
itfa olunan aenetler alacaklardır. 
Borçlarından mütevellit taahhütle
rini yerine getirimiyecek olan köy
lü emli.kinin idaresini ele alabile
cektir. Bu suretle alacaklılar taah
hütlerini iyfa etmiyen borçlulara 
kartı kafi derecede teminat elde 
etmit olacaklardır. 

Tuhaf bir kaza 
BERLIN, 6 (A.A.) - Volf ajan

sından : 
Seriinin garp kısmındaki iılek yol

lardan biJ1jnde dün gece acayip bir ka
za olmuıtur. Yolcu alnut bir kira oto
mobilinin toförü, yolda kalbine kan ,1ıü
cum edip toplanması neticesi olarak bır .. 
denbire ölmüş.tür. 

Harekeli halinde ·idaresiz kalan oto
mobil , biraz sonra bir kaç gaz feneri
ne çarparak sakatlanmıı ve durmuıtur. 
içindeki yolculara; hiç bir ıey olmamıt
tır. 

Belçikada kabine buhra
nının önüne geçildi 

BROKSEL, 6. A.A. - Kralın a
çık görütü sayesinde Flamanlar ile 
Vallon'lar arasında bir mücadele 
ye sebebiyet verebilecek bir kabi 
ne buhranının önüne geçilebilmit 
tir. 

ltalyan-Romen ticareti 
ROMA, 6.A.A. - M. Mussolini 

ile Romanya sefiri dün yeni ltal· 
yan - Romanya ticaret muahedcıi· 
ni imzalamıtlardır, Bu muahede i
ki memleket ar~ında mevcut di
ğer ticaret itiliflarımn yerimı 
kaim olmaktadır. 

-o-

Kurt sürüleri 
AUxERRE, 6 (A.A.) - Mıntaka· 

nın birçok yerlerinde kurt aürüleri 
ııöriilmiittiir. , 

Mersin kurtuluşunu 
tesit etti 

M.ERSlN, 6 (A.A.) - Mersinin kıır 
tulut bayramı dün çok büyük tezalıü• 
ratla kutlulandı. 

Köylerden tehre iki bin mücahiti çai· 
rılmıı ve bunlar milli kıyafe~rue ıeb· 
re ginniılerdir. 

Şehir battan baJa donablmııtır. Kö1· 
lü mücahitlere gündüz ve gece sinema 
ve halkevi salonunda tmıailler göate
rilmit, ziyafetler verilmiıt5r. 

Veteriner Fakültesinde 
konferanslar 

ANKARA, 4.- Bugüa Veteriner 
Fakültesinin dahili haatahklan anfi
teatnnda, baıta Ziraat vekili Muhlis ı 
Bef. ve ilmi cereyanları büyük bir a· 
Jaka ile takip eden kara mü.tetan 
Nazmi pafa olnıa.k Üzere birçok yük• 
aek zevatın ve meslek münteaipleri 
ile genç münevverlerin huzuru üe, 
dahili haıtalıklar proföaörü Dr. Sa
moel Bey tarafından (Dimag, ruh ve 
vicdan) mevzulu bir konferans veril· 
mittir. 

Veteriner fakülteai burulan sonra 
halkm ve münevverlerin kolayca an· 
ıyacağı açık görüşlü ve açık deyiıli 
konferanslarına devanı edecektir. 

Burada nıünevveıılerin mühinı bir 
fikri ihtiyacını halle matuf olan bu 
konferanalann daha aık devamı için 
Profesörlerden recada bulunulıqut 
tur. 

Paris-Saygon yolculuğu 
BASRA, 6. A. A. - Pari•· 

Saygon arasında yolcu tatıyaıJ 
" Emeraude " atyyare dün gece 
buraya vasıl olmuttur. 

Beynelmiıel tediyat 
bankası toplanıyor 

BERLIN, 6. A. A. - Volff a· 
jansı bildiriyor: Reichsbank u· 
mum müdürü ~lf. Schacht, beynel· 
milel tediyat bankası idare mecli; 
sinin gelecek pazartesi günü Bile 
de b~lıyacak toplantısına ittira1' 
edecektir. 

Amerikan kongresi 
VAŞiNGTON, 6 (A.A.) -M. Rır 

aevelt, kongrenin mayıs ortaları~ 
doğru tehir edileceğini diqündüğüoıl 
ayandan Levis'e bildirmiıtir. --Lloyd Georgcs Portekizdt 

LONDRA, 6.A.A. - M. Lloyd 
Corc yanında kızı olduğu halde ı-· 
ti! müddetini geçirmek üzere btl 
sabah Portekiz'e hareket etmi,tir· 

Marconi Romada 
ROMA, 6 (A.A.) - M. Marco~ 

dün Brindiziden Romaya celm.ittil"' 
Marlı:oni, Amerika ve Uzak Saıtıllf 
1>ir "7ahatten dönmektedir. 
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lfELE~ 
Bir Marsilyalı mübalagası 

Bu son günlerde Manilya Tica
ret odasından, lstanbul Ticaret o
dasına bir mektup gelmit. Bu mek
tupta Marsilya Ticaret odası lstan
buldaki kardetine diyor ki: 

Yakında Marsilya Ticaret odası 
mem~eketinizi ziyarete gelecektir. 
B_~ ~ıy~ret odamızın tesisinin altı 
yuzuncıi yıldönümü münıuebetile 
yapılacaktır. Bu veıile ile hat l t 

k. M ·ı · ır a ı-rız ıbilharıı ya T ıcaret odası 0 za. 
man assa Türkiye il ı· t ya k .. e ıcare 

pma uzere teeııüı efmisti" 

lıtanbul Ticaret odası b~ mek • 
tubu alınca merak etmi v 1 .. 
ıene evvel T·· k" . f e a tı yuz 
ol f • ':1.r ıyenın Marailya ile 
d:~ ıcarı ~unasebeti ne halde ol
nıi gun~ d~~r t~tkikat yapmak iste
Ga''· gNo"rl~Uf kı o tarihlerde Orhan 

zı ı ufer Hatun d · · d" cını henüz tal uı_ı eatı ız ıva-
du. T b'i l ep etmıt bulunuyor. 
Marı~I ı ı:ıe ~tanbul bizde idi,ne de 
Ne de,1.~ ı~e tıcaret teessüs etmitti .• 
lagasına ?.:z bu Marsilyalı müba • 

Baca tbernizleyici mi, dam 
ozucumu? 

Geneb ··1 •·• 
Ca t 

. I u.gun erde fU mahut ba
emız ey T"" 

B 
ıcı ıgı ortaya çıkmı, .•• 

azı adamlar 
' -Biz ... )' b resmı memuruz! diye ge 

lıp ~~ları temizliyor. 75 kurut a
ıp gıdıyorlarmşı .•• 

Kurum ve baca itlerile pek ala 
kadar olmak istemem ç·· kü' • • k • un ınsa-
~a ara bulatır •• Ve bir kere bulat- 1 

mı, ~tık ~e kadar temizleseniz 1 

O
gcne ı!ze kırli nazarile bakarlar • 
nunı·bb ·•• 

ne karı~~c:ku d a_~•. te:nizleyiciliği
olsun ı B · • egılım • Allah razı 

• ızı ateften k ak · • yapıyor) orum ıçın 

g"il ı y 1ar, para kazanmak için de
.. anız h b 

bu veaile ile a ~r ~dım ki; şimdi 
dilmif ... Bö renı hır zenaat icat e
haneıile d Y e baca temizlemek ha 

getiriyorla:::.a çı1yp altını üatüne 
dam akmaya t·· 

1 
ağmur yağrp ta. 

damlar gelip i ayınca hatka a
para kazanıyorl:n'r ı aktarıyor ve 

1
1 

mış •• 

Biliyor musunuz? Al 
da itıizlere io. bulma.k • • manyada 
b' Y ıçın ayna i 

ı Yepyeni asfalt yolları bozu g İ 
yaptırıyorlar ••• Demek fiki p !~ 
lısat milli.haza 'l r yenı 
pek yen' b' ıı e uygun... Fakat 

Şarlonu:ı b'
1
r f~y. ~eğil .. Vak.tile 

O 
ır ilmını aö .. tü 

rada Şarlo rmut m. 
tuğu ufak caıncıdır. Ucuzca tut-

nna aoka~uklar evlerin camla

Şarlo d h laf alıp kıriyorlar ve 
geri a emen akabinde oradan 

" P camı taluyo b .. 1 
Yor) r, oy ece &eçini-

ar .. 

Bu ıiıtenı bütün • 
tında tatbik ed' ~eçınme haya. 
ınaz. Dü ün.. ıla~ hıç te fena ol • 
.. .. .. I f un bır kere. aı · 
uatünu ekeleten bir leke 'r b ikaemın 
"t k. . b a r sı 0 e ının erikinin ü r· ·· b ' yırtt b. a unu •tını 
h ıran ır örücü, otomobillerin 
v:ya~ını aıyırtan bir boya atelyesi 

aaıre az ını para kazanır?. 

FELEK 
lki ' 

hastanedeki ölüm 
vak'aları 

. Çocuk haat&Jıa . 
mil ha•tahaneı..~ neı~e Zeynep Ka • 
hakkında aYTı ~nııdeki ölüın. vak&! 
makta olduğun:YTI tahkikat yap:'": 
haıtahane •ertabta.zınıttık. Her iki 
ca~ raporlarla p~~klerinden 1 
ettıkl · llluf t · a ırı.a • 
& •• de'"! raporlar S he lıflerin tanzim 
• on enJecekt' ı hat k. nıecli . . . ır. Sıhh ve i.letine 

. "! ınzıbata h at "n!kaleti de 
meclıaın verece• i k•vaı., edecek bu 
eden nıuanı 1 

1 •rar ·· ,. ? 
~er tahkika: e YapıJacak':;en~ ıca~ 
ehnemı'tl d" raporla- h r, Mufetııt er ır. ...._ •lll enüz ilana.I 

Şüley~ .. 
azıfın 

.. mezarında. 
.. Siile:rman Nazif • nun _ _,. · h\er)ı 
.. r .... ıncı yıldön .. .. Utrıun QJ •• " 

dun kend' . . Uıııu -·· umu ••ını aevcnı ..... Unaaeb . 
zannda bir ihtifal er ta..,.fınd eti]e 
tır. nıeraaiın· an nıe 

1 Yapılnuf· , ... 
Sadakai Fıtır 

latanbul müftü")""-.. d (Sadaka; ugun en 

8 
_ Fıtır) Ala Orta :td 

A~gdaydan 10 8 S,2"; 
H:..c::::; 13 12,200 

Kuru;; .. an 208 130 O 

Hav:uı.ı::~:7ı 1~ .. 6?. 52 
nklciıi i•' 1ı erımızın ıtıla ve ta. 

,ın •r t"" 1-
'' vatani Vazife) u~ ~ ~uavenetin ifa 
lerin-'- b erımızın en ""h" 

-n ulundu· . mu ım-
b Diyanet i 1 . g~ cıhetle bu bap. 
•ad t erı rıya ~· 1· ır olan fet s ..... ı a ıyeıinden 
1 va m .. . 
•t.'r •e Z. k• . ucı.>ınce Sadak • farm 't ıle ı:n .. k aı 

T •YYare C .u eUcf bulunan. 
dıı bulunınaı emıyetine Yardım. 

arı arz v ··~ e lı.;: n olunur. 

~--
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ŞEHİR 
llko••nll 

Yeni tarife 
--o-

Deniz navlun tarifeleri 
yeniden tespit edilecek 

Denizyolları iıletmeainin altı ay t.lat· 
bile edilecek olan qya navlun tarifesi 
ıelecek ay &onunda nihayet bulacaktır. 
Bunun içtn yeni tarifenin hazırlaıuna· 
•ı için faaliyete geçilmiıtir. 

Halen latbik edilmekte olan eıya na· 
kil tarifen üzerinde bir çok mütalealar 
aerdecElmittir. 

Bilh ....... bu !tarifenin ihraç qyıımı· 
zın vaziyetini fenalaıtırdığı, dahili pi
yasada fiyattan yülueltdiği, müstahsil
ler ve tüccara ağır ge)cliğll ileri sürül
mektedir. 

Bu~un ~çin yeni tarife yapılırken da· 
ha ~enıt. ~~ta tetkikaj yapılınıuı ve 
yenı ~enın iktıaadi vıuliyetimize en 
uygun bir tekilde tertibi iç.in azami ı•Y· 
ret' sarfedilmektedir. 

, Yeni tıuıJe hakkında bütün sahil ıe
lıırlerindeki ticaret oclalarmın fikir ve 
mütaleaları sorulmuıtur. 

latanbul ticare'J odasında da bu itle 
menul obnak üz bir loomi 
lril edilırJiıtir. KC::ıy -~ t~
nü ilk ' · on p~..,...~ gu-

><;limamı Yapacak ve ondan son. 
ra muhtelif &Ünlerde de . ak . . 
alikadar muhı f"f .. ruz n lıyatıle . . e ı zumreleri .. 'I 
Jerın ı çağırarak fi.ki 1 . . n mumesıı .. 

EEnzin fiatile ru~~Ş~~kki~l·n 
Yunanis{/anda da benz.in fiy ti 

lerd beri 
a an ..,_ 

ne en zaman zaman nc.k .. - ...ı. b. 
1 1 

~enır 

mese e o muftur. 
Yunan hükumeti benzin fiyatların.ı., 

kumpanyaların canı i.ıedikçe )'ill.aeJ. 
mesinc mani olmak için rniKtemiren ben 
zin fliyatlarile menul olmak üzere dai
mi bir komisyon teıkil edilıniJ{tr. 

Elektrik fiatı ve tesirleri 
Şehrimizde sanayi i.OO§af ettl:kçe e• 

leklriğin ehemmi yeti <le artmaktadır. 
Ticareti odaaı bunu nazan dildcate ala· 
rak elektrik l\:yatlannın yerli mamulat 
maliyet fiyatlan üzerinde yaptığı tesiri 
tletkik etmektedir. 

Portakal ihracatımız 
Tic:are oclaaı portakal ihracatında 

aon buhranı nazan dikkate alarak bu 
hususta portakalcılann da filo:rlerini 
aonnağa bqlamııtır. 

• ~da bu vaziyeti gelip geçici bir ıey 
degıl ıeııelerdenberi k<!ttdini hiueu.Mren 
ve ıittikçe art.an mühim bir mesele te
lakki etınektedir. Bu i;tbarla esaslı llid· 
clirler almak icap ettiği kanaati var· 
dır. 

Yerli malı ecnebi diye satanlar 
yerli mallan ecnebi malı ıibi &a· 

tanlar hakkında uzun miiclcletlıenberi 
t~~~!'-~ ~ap~~· olan komisyon aalı 
ıunu ıkincı ıçtımaını ticaret) odasında 
yapacaktır. 

Bu içtimada bu ft\Musta tanzim ed'. 
len iki rapor le.flok edilecel<tir. 

1 

Ofisin tebliğleri 
ihracat ofisinden teblig eclilmi§tir: 
l.7 Türkiye ile Fenlandiya araaında 

19 Kanunuevvel 1933 tarihinde 6 ay müd 
det için İmza edilen ticari an1atma .1 
k:i.nunuaani 934 tarihinde mevkii meri
yete gir,miıtir. iki memleket ticari müna
aebetl:n~~ dair hükümleri ihtiva eden 
m'."'kur ıtılafname hakkında alakadar!ar 
ofiaten malumat almalıd 1 

2 T""ki. ırar. 
t .- ur ye ıhracatçılannı ve tica· 

r~.kveLı~~yi erbabını alakadar eden bü-
yu eıpzıg pana · • 4 , , Y•n -10 mart, Lvon 
P~~ayırı 8-10 mart ve Budapeıte pana• 
yın 7-16 mayıs !:34 tarihind.: açıl. ca.t· 
tır. B~ .Panayirlere iıtirak ıeraiti ihra-
cat ofiıınden öğrenilebilinir. ' 
~--;- lhra~tçı~a~.nnız, ticaret marka-

.• ve tıcarçı unvanlarını Türkiye 
C_ümhuriyetinin itıirak ettiği Berne'de
ki "Beynelmilel Büro" ya tescil ettirme 
meleri yüzünden arA sıra },~~··•,.. "' f. ,• '.. 

de, gayrimeıru rekabete ve binnetice za 
rara maruz kalıyorlar, ihracatçıJarınn
zm mahsulat ve masnuatı himaye eden 
bu beynelmilel ahkamdan istifade etıne 
1 ·• huıuıunda nazan dikkatlerini cel
bederiz. Bu ahkamı, ihracat ofisinden öğ. 
renebilirler. 

Balkan ticaret odasına 
verilecek hisse'er 

lSTANBUL, 6. A.A. - Balkan tica
ret ve aanayi odaaı cemiyeti umumi ki 
tibi bildiriyor : 

" Bazı gazeteler , Balkan ticaret ve 
aanayi oda11 haklonda azçok yanlıt ha· 
berlere malıea olmak!adır. 

. Fi~ki~. henüz !üçb'.r memleketin 
h~aae&ıne duşen tediyatı yapmadığını id 
dıa e~ek do~~ değildir • Hakikat fu· 
dur kı yalnız ıki memleket kendi hiaaele 
rini tam olarak 3 memleket hiaselerinin 
yanaını ödemi,lerdir ve yalnız İıir mem
leket henüz birtey ödememiıtir. y azi
yeti tavzih için bu teahhüt ve intizam
aızlıklann, faaliyetine tahsiı edilm. t ıa
~al8:rda çalııabilmeaine intizaren timdi
lık ihzari me.aaide bulunmakla iktifa e
de.n o~a teıkilıitına §Üphesiz gayri mü
aaıt bır tekilde tesir etınekten hali kal· 
m•..,Rktadır. 

ğ Baılanııç devreleri daima güç oldu. 
b u".aan ma:buatın Balkanlar araaında 
. utiılkdıteıriki meaai yuva11ndan hayirah 
ıs na es· . 

nı ırgememeıı temenni olunur. 

Yerli fıçı~ar 
yerli fıçı amilleri, ecnebi fıçıları

nın men'" "th ı· · · · 1 ilet ı ı ~ ıru ııtıyor ardı. Tica .. -
f. odaaı, yerlı fıçıların ecnebi fıçdan 
b·~~~na mal olup olamıyacağının tea-

1. 1~1 &anayi müdürlüğünden rica et ... 
~lfl~. Bunun üxerine sanayi müfeUişi 

~-k'' Bey, bu ite memur ed..İılmit ve 
nılu ayeıe ve tecrüben.in Maran.,.oz ... 
ar ce · ı· d ·-o 

1 
nuye m e yapılması kararlaıtı .. 

n. mışlr .. Cemiyet, fıçı ô.millcrini, Da· 

Taşdelen 

Üsküdara, yahut Haydar
paşaya indirilebilecek mi? 

Tatdelen ıuyunun Oaküdara indiril
meai İçin belectye fen heyeti, auyun ter
kibine dair kimyagerler tarafından veri
len raporu tetı.ik etmektedir, 

Taıdelen suyunun Oslriidara indiril
n_ıeıii için bütçeye konan 200 bin lira tah· 
sıaatın kafi gelmiyeceği anlatılmaktadır. 
~e~k •ene bütçesinde bu huaua için 
bir mıktar daha para tefrik edilecdnir 

S~, belki de, Haydarpafaya &ndir;_: 
lecektır. Henüz yollarda kafi keıifler 
yapılmadığından bu cihet katiyetle ....,.. 
liı.m değildir, 

Edirnekapı asfelt yolu 
:tdirnekapı haricindeki asfalt yol İn· 

ıaatında bazı mezarlıklıann ıisl&mliıtö la
znn gelmekte idi. 

Bu mezarlıklar tıımamen teabit ed'ıl
mit. ve yıktınhnaama lıa§larunJflır. As· 
falt yolun geniıliıi 22.S mel're olacaktır. 
Yıktırılan mezarlıklar 40 metre genişli
ğindedir. 

itfaiyeyi ıslah için 
Belediye !İtfaiye mütehasuıınm rıı

poru tetkikatı ikmal edilmek üzeredir • 
Raporun bir çok kıınnlannın tatbi

'katı epice külliyetli paraya ihtiyaç gös
termektedir. Masraf ıiarilzam etmİyen kı
sımlann derhal tatJbiki için belediye fen 
müd~rlüğü hazırliklar yapmaktadır. 

Bılhasaa efradm fenni uıulde talim 
ve terbiye edibneoi iç.in yalcmda kuralar 
a_çılacaktır. Kuralara bazı ıitfaiye imirle
n cle devam edecektir. 

Gazi köprUsU munakasası 
Gazi köpru·· ·· ·· .. il• bu ıunun munaka•eımın 

anı ayın on '--. de il. _.,, 
ti. ~ın an auuecek· 

F akai, belediye fen müdür!".... .. 
nakaaa ıartnamel . .. . ugu mu· 

.. .. en uzennde bazı tetki-
kata !uzum gosterınitllir, Bu tetkikaıl 
bayrama kadar bitecektir. 

Bayram ertesi ....,; __ ,__ _ .,.,, __ 
k _,,, .. . ed' -~-anm , ...... 

":'.""eıı'~ umıt ılmeıktedir. Münalıaaa 
!"u~<;!etı. °'.""elce altı ay iken dört a 
ındırılırdiıtır. • ya 

Kazım Pş. Hz. 
Büyiik Millet Meclisi Reisi Ki.zoıı 

Pa§& Hazretleri dün öğleden ııonra 
Tokatliyan otelinde bir müddet istira 
hat ehniılerdir. 

--o-

Müzedeki halılar 
Türk lalam eoerleri müzeainde mev 

cut 1500 kadar kıymetli halı bir mü• 
tehaaaıa heyet tarafmdan taanil edil· 
mektedir. Bu halılar yakında bir sa
londa lethir edilecektir. Halılann i • 
ç?,ıde tar:hi ve maddi kıymetleri çok 
yuluek olan biP,;ok hakiki aanat eser
leri vardır. 

Maarifi• 

Lisan mektebine 
girmeyenler 

ıli Üniveni:ede yeni açılan ecnebi 
b !aı:.' meı.tebine ıirmiyerek bir ecne-d lıaanını hakkiyle bildiklerini iddia 
;ih en 400 kadar talehenin ıifahi im • 
t •;• önümüzdeki hafta baılayacak
ır. ransız liaelerinden veya Galala
oaraydd":~ ~ezun olan talebenin imti
~an e 1 ~yeceği ııöylenmektedir. 1ın 
tıhanlar somestr tatilinden evvel bi • 
tirilecekıir. 

lngilizca muallimi derslerine 
başladı 

.~nıı:iliz liıan mütehauıaı Dr. Pro
fe~r ı: ~urce latanbul erkek füeain • 
~e ıngılıcze d~ralerine baılamıttır. Di 
ger mekteplenn ;ft ttil" .: h 

-'"'6 ızce ıusan oca -
lan haftada üç on.t m'"t ha d · de - u e uııın er i:·':.n· bulunacakılardır. Yılbatı tatili 

dı ıı ve ın_~kte.pler açılmıı alduğun-
an, profesor dün ilk de . . . 

tir. Haftada 8 saat iı.lı"."~'dvermedıf· 
5 t b' . . d cı C'Vr e, 

aa& ınncı evrede ders verecektir. 
Cemly-.-,-,.-rde , ___ _ 

Esnaf cemiyetlerinin 
yeni bütçeleri 

Esnaf fcemiyetlerinin yeni ıene • 
lik bütçeleri hazırlaıınnuıtır. Bütçeler 
mürakabe heyetince tetkik edilmek .' 
tedir. Birkaç ıün zarffında ticaret 
müdiriyetince tetkik ve tasdik edile • 
cektir. 

Kayıtların tahdidine başlandı 
Eanaf cemiyet1eri menaupla . . . . nnın 

yenı ıene ıçı~ lıcareı odasındaki ka • 
yıtlarını cemıyetler tecdide batlıun•ı· 
!ardır. Ay sonuna kadar kayıtlarını 
etcdit ettirmeyen esnafa oda mecli • 
ıince ceza tarhedilecektir. 

etmiııir. Fakat aradan iki ay kadar 
zaman geçtiği halde &miUer, ecnebi 
fıçı bulamadıklanndan bahisle bu da
vete icabet edememektedirler. Ce • 
miyet, Bmilleri, bir ecnebi fıçı teda : 
rik ederek süratle münakasaya yeni .. 
den davet etmitıir. 

Piyasada kullanılan keresteler 
Yükaek orman mektebi, piyasada 

kullanılan kcr~ste!er hakkında Ma • 
rane'?zlar. cemıyetı~den bazı nı.JU _ 
mat ııtemıf ve cemıyet, b h 
mektep rektörlüğüne bZr r u ua~ata 

Yangına karşı 

Vilayet binasına elektrikli 
düdük kondu 

Adliye yangınından ııonra bütün 
resmi dairelerde yangına kartı alman 
yeni tertibata devam edilmektedir. Vi 
Jayet binaaında da yeni teaiaat yapıl· 
maktadır. Bu teaiaat arasında elek • 
trikı!i düdük te vardır. Bu düdük yan 
l"D vukuunda çalarak bütün nöbetçi
ler harekete getirilecektir. Düdüğün 
tecrübesi dün yapılmııtır. 

Yeni lran ceneral konsolosu 
Yeni Iran ceneral konsolosu ıehri 

mize gelerek İ§e b&§lamııtır. 

Gizli nüfus 
Mektum nüfus ve gayri 
meşru çocuklar nasıl 

tescil edilecek? 
26-10-933 numaralı af kanunu 

mektuın kalını§ nüfuıun yazılmasın • 
daki cezayı affetıniıti. Bu gibi nüfu
aun yazılmasına azami ehemmiyet ve 
rilmeıi ve en ücra yerlere kadar bil
diriılmesi Dahiliye vekaletinden vila • 
yellere tekiden tamim olunmuıtur. 
Bu yazılar da vekil9te bildirilecektir. 
Bundan baıka nikahıız birleımeler • 
den doğan çocuklar da tesdl edilecek 
tir. Teııcil muamelesi §Öylece yapılır: 

A. - 4 Teırinievvel 1926 tarih :n-_ 
den evvel aktolunan nikaha müate •. 
nit evlenmelerin ve bu ..,lenmeler • 
den doğup nüfus idaresince tescilleri 
yapılmamı§ olan çocuklann ali.kadar 
lann veıikaJarla veya köy ve mahal· 
le veya belediye ilmühaberlerile vu· 
kubulacak müracaatlan üzerine kayıt 
ve teaçil muameleleri yapılır. 

B. - Kanunuınedeninin meriye .. 
tinden bu kanunun netri tarihine ka• 
dar evlendirme memunı huzurunda 
yapılırut akte müııtenit olmıyarak bir· 
leıip kan koca halinde y&§&yanlar • 
dan çocuk olduğu takdirde bu yata• 
rin evlenme suretiyle ve bunlardan 
doğan çocukların da nesebi sahih o-. 
!arak kadın ve erkeğe izafesiyle te .. 
cili yapılır. Şu kadar ki; erkek evli 
ise bu auretle vaki olan birleımeler· 
de bu hükümler cari olmaz. Ancak 
bu birllepneılerden haaıl olan çocuklar 
yukanki hükme göre teacll olunur. 

C - Bu kanunun neırinden evvel 
vaki olan bu gibi birleımelerden ka· 
nunun netri tarihinden itibaren üç 
yüz gün içinde' çocuk doğduiu tak • 
dirde dahi yukanki hükümler cari o
lur. 

D - Teacil muameleleri için bir 
sene zarfında müracaat edilmelidir. 

E - Teacil muamelesi alakadarla
nn Kaymakam veya valiye vuku bu· 
lan müracaat!an üzerine keyfiyetin i
dare heyellerince yaptırılacak tahki· 
kat neticesinde bu heyetJerin tanzim 
edecekleri mazbatalar üzerine icra 
olunur. 

F - Veli veya vasi teaçiıl için mü-
racaat etmedikleri halde çocuk reıit 
olduktan aonra bu kanuna göre tea
çil taleb'.nde bulunmağa hakkı var • 
dır. 

G - ihtilaf ve itiraz vukuunda 
keyfiyet mahkemece ha.llolunur. . 

H - Teıçile müteallik harç, resım 
ve cezalar affedi!mİştir. 

Alakadarlann aüratle müracaatla· 
n lazım gelmektedir. 

Hayat nasıl? 
Yiyecek fiatı bir par

çacık ucuz 
Ticaret odası 933 aeneainin ikinci 

teırin ayına ait latanbulun ıeçinıne. 
endekai nihayet neıretınittir. Bu en • 
dekae naz!'ran hayat tetriniaanide. 
bir ay evveline nazaran latanbulda 
binde birden daha az bir mikdarda 
ucuzlamıttır. Tetriniaanide lstanb~da 
ana, baba ve üç çocuktan mürekkrp 
olan bet nüfuslu bir aile 1914 sene • 
ıinde 100 addedilen aylık vaıatj,.ne 
nazaran 1035 kurufla geçinebilir. Tet 
rinia.ani ayında Teırinievvele nazaran 
yiyecek ve içerek maddelerinde u • 
fak bir fiyat düıüklüğü görülmüı:ür. 
Yakma, aydınlatma, giyecek eıya ve 
ev eıyası, ev kiralannda fiyat tahav· ' 
vülü olmaJl!ıthr. ------Parayı ne zaman alacaklar 

Çata.le& köylerinde~. bi.?"de yılb~
ıı piyangosundan 19 koyluye 250 bın 
liralık ikramiye çıkını§tı. Bu köylüler· 
de o köyÜn muallimi Fuat Bey bilette 
ortak olduklarından ve bilet le Fuat 
Beyin elinde bulunduğundan köylü • 
)er Çatalca müddeiumumiliğine mü • 
racaat etmiıler ve biletin parasının 
kimseye verilmemesini iıtemiılerdi. 
Bu ıuretle iı bir defa adli aafhaya İn· 
tikal ettiii için paranın mahkeme ka 
rarile alakadarlara verilmesi icap et
mektedir. Bunun için parayı hiç kim· 
ıe alamamaktadır. 

Marsilya tacirleri geliyor 

d · ı · B apor gon • 
ermJf ır. u raporda, bi1h . 

kerestelerin fırı-lanmış 1 ••aa yerlı 
ınası Jüzwnuna ~he . 0 arak •atıl ... 

mnııyet verilmek • 

Verilen habere göre Marsilyada 
bir Türk ticaret oÖası tesis edilecek
tir .. Oda bu makıatla Marıilyada bir 
bina inta edecektir. Marailya tücca -
rından bir grup yakında Türkiyeye 
bir seyahat yapapcaklardır. Marailya 
tüccan Türkiyede bilhassa foçayı zi· 
yaret edeceklerdir. Maliım olduğu Ü· 
z<>re Marsilva şehri e•ki Foçalılar ta· 

l1=1Kii .. .d 
Yumurta kapıya geldikten 

sonra 
Mahkemelerde 

Tophane f acıası 
-<>--

Raporda şirket mes'ul 
görülüyor 

Tophanede 1 kitinin ölümü 20 kiti 
nin de zehirlenmesı jle neticelenen ha 
vaga:zı faciasının tahkikatına dün de 
devam edılıniıtir. Mühendia Şefik Be 
yin raporunda havaıı:azı ıirketi meaul 
ıörülmektedir. Şirket umum müdürü 
iaticvabında bildiseyi tabii gördüğünü, 
Avnıpada bunun emsaline her za • 
man tesadüf edildiğini, borunun kı • 
nld1ğı yerde bir çöküntüye teaadüf e
dilmediğ:ni, çöküntüye tesadüf edil • 
aeydi derhal ııondaj yapılarak kaza• 
ya mini olunabileceğini aöylemiıtir. 
Tahkikat evrakı henüz istintak daire
ıine .evkedilmemiıtir. 

Yangından çıkan paralar 
Dün Adliye kaoalanndan çıkan ve 

kömür halİlle gelmiı bulunan evra • 
kın tetkiki ile meıgul olunmuı, yeni 
hafriyat yapılmamış, para tadadma 
da devam edi!memiıtir. Tadat hafta· 
nın muayyen günlerinde ve icra te • 
diyatı olmadığı ı·:n'erde yapılacak • 
tır. Bütün ka~ar muh eviyatu:ın bir 
veya iki giinde sayılmaaına imkan 
yoktur. ÇünkÜ 2 • 3 bin lira ufak pa· 
ra vardır. Bunun için tadat ıünleri 
olarak icra tediyeai olmayan günler 
teıbit edilmi§!ir. 

Adliyenin pastahaneye nakli 
Adliye dairesinin pollahanenin birin

ci ve ikinci katma nakli Gçin müddeiu
uıuıniliğe dün de emir gelmemiştir. 

Patahaneye gelen anirde adliyeden 
tayin edilecek b'ır memurla müıtereken 
tahliye t.leılim ve tesellüm muamelesi 
yapılması emredildiği için tahliye iıi de 
yapılamamaktadır. 

Maamaıth pstahane yavaı yavaş ken· 
di dairelerini naklehneğe, bazı bürola
rı tevhide başlamııtır. 

Ceryan gazetesi aleyhi ndski 
dava 

Cereyan gazeteai aleyhine müddei
umumilik IJarafmdan ikame edilen mÜ•· 
tehcen neşriyat davasına dün devam e
dilecektü. Vilayetten sorulan ... aıe ce
vap gelmediği için muhakeme 11 kinu
nusaniye bırakıhmıtır. 

Bir film reklamı müstehcen mi? 
Zabıta, (Büyük Şehirler Uyurken) 

isimli filmin burada yapılmıı olan rek
limlanndan biıiisini bayası:ı:ca ve müs
tehcen gömıüı müddeiumuınllile tievdi 
etmiıtir. 

Müddeiumumilik yaptığı tetkikat ne
ticesinde bu TU.lirm hayaauca ı.w,_. 
ınıı aalıibine iadesine karar vernüıtir. 

Umumi evler 
Fuhut ile mücadele komisyonu me 

aaiaine devam etmektedir. Komiayon 
azaaı dün teebit edilen yerleri bir da 
ha gezmiıtir. Pazarteai cünü umumi 
evlerin kat't yerleri teabit edilecek • 
tir. Yeni umumi wlerin yazdığımız 
ıibi, lstanbul cihetin Demirkapıda, 
Galatada ve Beyoğhmdaki eaki yerle
rinde açılmaları muhtemeldir. 

l"•ll•t• 

Maçtın dönerken 
Evvelki akf&Jll ıaat ıs de maran· 

J{OZ Mehmet oğlu 22 yaımda Haaan 
futbol maçından avdet ederken bir • 
den bire yere yıkılmıı, kalp Hkleai ... 
den öldüğü anlaplımıtır. 

Piket oynarken kavga 
Küçükınuatafa paıada Muatafarun 

kahveainde Haaanla Nazım 10. 15 par 
1 de bir tene çalmak ıneaeleainden a ... 
ra)annda ahtilif çılı:nı.ıf, Nazım Ha. • 
-nı heın dövnıüt. hem de yaralamıt
tır. 

Suçlu yakalanınııtır. 

Kapıyı açan kıza tokat 
Şehremini Eılik!i mahallesinde 

Arma aokaimda 13 numaralı Aptul • 
lah Efendinin evine komıularından 
terlikçi Haaan efendi gelmi§, kapıyı 
çalını§. Kapıyı açan Aptullah efendi
nin kızına iki tokat atkederek koyu 
koyu küfünler aavurma~a ~aılamı! • 
tır. Kı:ı:cağııun freyadı uzenne terlık
çi Hasan yakalanmııtır. 

Merkep UstUnde giderken 
Dün sabah aaat 10,5 ta Topkapı

dan Akse.raya gitmekte olan 853 nu
maralı vabnanın idareaindeki 62 nu
maralı tramvay Tevekkül hamamı cad 
deıinde merkep üıtünde evine giden 
yetmiı yaımda latavriye çarparak y6-
re dütünnüı ve lstavri dizinden ha • 
fifçe yaralanarak Cerrahp&f& haata· 
hanesine yatmlmııtır. 

Tramvaya çarpan taksi 
Davutpaıada tramvay tevakkuf 

mahaı.Iinde 1926 numaralı toför Hü
samettin E~ndinin idaresindeki oto • 
mobil 30 numaralı tramvay ile müııa
deme etmit Te otomobil hafifçe hasa· 
ra uğramııtır. 

Hiddet 
Karagümrükte Çarşamba caddesin 

de arabacı Kemal Efendi arabasile geç 
mekte iken Safa Ali Ağanın merke -
bine çarpmıf, bundan muğber olan 
Safa Ali arabacı Kemali tatla elin • 
den yaraladığından yakalanmııtır. 

Dayak 
Sulıanselimde oturan Ekrem poli

se müracaat ederek terlikçi Süleyman 
tarafından dövüldüğünü iddia etmi§ • 

Geçenlerde bir yazımızda yeni 
ölçüler dolayısile mevzuu bahsetti
ğimiz noktalar, maalesef birer bi
rer meydana çıkmağa ba,Iadı. 

Esnafımız arasındaki bazı açık 
gözlerin, bulanık suda balık avla· 
mak kabilinden okkanın kiloya tah· 
vili işinde halk aleyhine ve kendi 
lehlerine istifade ettikleri, gazete
lerin neşriyabndan ve şahsi müta· 
hedelerimizden anlatılıyor. Bilhas· 
aa bu meyanda bazı esnafın keıir· 
lerden halk aleyhine kabaca ve ha· 
riz bir surette istifade ettikleri gö
rülüyor. Mesela etin okkasını 40 ku· 
rufa satan bir kasabın bugün ok
kanın kiloya tahvilinde bu fiati 32 
kuıuf olarak tespit etmesi lazım · 
gelirken hemen evvelce bu fiatten 
et satanlar timdi yuvarlak rakam· 
la bu fiafi 35 kuruşa çıkarmışlar
dır. İtte li.aletta.yin bir kalem etya
da halk aleyhine 3 kuruşluk gibi 
hiç te az olmıyan bir kesir farkı. 

Bu vaziyet karşısında belediye· 
nin satıcılara kilo hesabını gösterir 
bir cetvel dağıtmağa karar verdi· 
ğinden bahsolunuyor; bundan, m~ 
bur Arap hikayesinde olduğu gibt 
nihayet belediyenin bu itte faali· 
yete geçeceği anla,ılıyor. Yalnız 
bu husustaki temennimiz, bu faali
yetin ne tarzda olmasının komis
yona havale edilmemesi ve ite der
hal karar vererek tatbikata geçil· 
mesidir. 

Bu kanunun mer'iyet sahasına 
konulacağı dünkü bir iş değıldi. Bu 
kanun çıkalı bir seneden fazladır. 
Tatbikatının teehhürü sebebi idari 
idiki, o da, tatbika tekaddüm eden 
zaman zarfında bütün ihzaratın 
ikmali ve halkın eınaf hiylelerm· 
den korunulması sebeplerinin istik, 
mali içindi. Eğer ölçüler ve ayar 
müfettitliği ile belediye, bundan 
ıonra cetvel yaparak esnafa dağıta 
caksa, bundan sonra piyasaya lü· 
zumu olan litreler imal olunacakra 
o halde bu iki tetekkülün aylar-
dan beri hiç bir it yapmıyarak iti 
oluruna bıraktıklarına pek kolayca 
ve pek ala hükmolunabilir. 

Lisanımızda "yumurta kapıya 

geldikten sonra .. ., Diye, ta.b:ı var 
dır. Medeni icaplar, bu sözün it ha 
yatımızdan külliyen ıilinıneıini a
mirdir· Görülüyor ki, bize aklımız, 
hala yumurta kapıya geldikten son. 
radır ki ancak ba,ımıza geliyor. 

Salahattin ENiS 

Şirket komiserleri 
Merkez bürosu tesisi fikri 

doğru bulunuyor 
lkboat vekaletinin tirkeUer komi

aerlikleri ifleriııde m~vcut. mahzu!"'J"r.r 
izale için yeni tetkilatta .tırketle':'. mu 
rakabe için bir büro tesıs edece!!' ~e 
komiserlerin kaldmlacağı haberı Tur 
kiyenin en çok ıirket bulunan bir ıeh 
ri olan lstanbulda büyük bir alaka ile 
karplanmııtır. Bugiin ıirket kom!sor
leri üç kısmıdır. Bunları ticaret ko • 
miserleri, sigorta kamiıerleri Ye na
fia komiserleri diye sınıflara ayırmak 
kaliildir. Diğer taraftan belediye ko
miserleri de vardır. lktıı11t Vek;, ı~ · ; -
ne meri>uf komiserlerin adedi, yetmiş ka· 
dardır. Bunlardan ancak aek.iz tane -
si ticaret komiseridir.. Diğerleri ya:
nız 1ıtanbulda kırka yakın 0ı1nu.k 
üzere 'igorta komiseteridir. Mevcut 
komislrlerin fili bir tensika tilbi tu • 
tulmaaı ve ıirketleri mürakabe işİ!ıin 
merkezden idare•i çok doğru göriil • 
mektedir . 

l ::S e_ı (< ·~. A 1 
(lı B...ı. ... ,.~~~ '""""o cetnlidir) 

6 Kanunu ani 1934 
Akt•m t"iatla> ı 

f atllr:ra~ı dahi ti !>5 TabYİlit 
ı933 l•lil<ra>• 9&.SO 1:1.ktrik 
Ş.rk D. 7olları 2,-45 Tr ... ••7 
Onitürk • 26.70 Ta •• ı 

" 
il ZS.75 Jlıla.b111 .. 

CUmrUk!•r 
Baidat 
T. ••"-'1• 
!, Jksbn Na· 
..,. 

,. ,. Hamiline 

0 " Müeaai.a 
Tr•mT•J' 
Anadolu Hiııe 
Kuponsuz 
Şlr. Ha,-rlT• 
Reji 

ÇEK 
Perl• 

26 20 Anadolu 1 
8 ,, 111 

9. fi Kuponau& 
9,75 Mümea&it 

ESHAM 
T•lefoa 

10 BomoatJ 
10 Terkoa 

110 K•ponaua 
U.60 Çimento 

2S lttOıat dq. 
S•rlr. de1 .. 

15 Baf1a 
390 Sark"'· •ua 
FIATLARI 

11.oe Prai 
Londra 6!.1.50 Viyan• 
Nüyork 74.50 Madrit 
J'-1':1..,woo 9.01 Bertin 

----17,79 
46'5S 
45.50 

SJ.05 

U.71 
18,40 
zı.ııo 

1 J 30 
17,7' 
'~ 1.1;; 
z.aa 

ıs.ııa 
4.22 
5.77 

1.~8.99 
Brükael 3.39.91 BrollJTad 34.74.75 
Alna 82,70 Zl,ti • ZOllJ 
Cenevre 2.U.70 p.,,. 3.571 
Amaterdam J.17.51 ı Bülr.ret 795S 
Sof ya ~,114.25 Moalco•a 10 94 

NUKUT (Satıı) 

Kurut Karut 

20 F". Frıtnan: 167 l Şill._ A•. HM 
1 l ıterlin 690 1 Peseta il 
1 Dolar ı34 t Mal'lıı: •• 

20 Liret 219 1 Zelotl 24.-

20 F. Bı-lçika ili to Lay 023 
m Drü•l %4 2tl Dinar -20 1. la..-icr• ııa 1 C.rwowlı ~ 
zo u ..... 25.- 1 A.1t:a:ft 9,33 

11 ıc:~r. Celı. 118 1 M.c:idir• 0.34 
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Kırkagaçta yüz fakir talebeye 
yardım 

• KIRKACAÇ, (Milliyet) _ Kırka
gacın Hamiyetli halkı, ötedenberi a
lı~kın oldu~u b' b • • ır memleket borcunu 
.. u yılda kıt gelir gelmez aeve aeve 
odemeye baıladı. 

Mektep\ d k 
k d ·ı . er e o uyan ve yann ıçın 

en ı erınden . l' . verım ı ııler beklenen 
yavru:ardan bakımsız olanlarını hi
i';~Y•sıne aldı. Belediyede toplanan 
k ımaye hey'eti evveli. yü>; çocuğa 
•§ın devamı müddetince h .. ' rn t . ergun 

v u!' aza_m_en hır arada Öyle yemeği 
a erılrneıın~ karar1attırdı. Bu karar bir 

Ydan berı çok eyi tatbik edil' Bu· . ıyor. 
ınıanı ve Milli ali.ka ve hi:ma. .. 

yel.erden haı~ olan eyi neticeleri .... 
ne1erd:n berı çok yakından aören 
~ırkag~ç _halk.•, ~a.lnız hunların yiyip 
ıç.~eler.n ıtemın ile kalmayarak gey. 
dınlmelerini de .düıündü. Elli kız ve 
e~kek çocuğa yerli maJ.leri.ınizden el· 
bıae ve ayakkabı yaptırdı. 

d M~'."le~e~i~ bu ıevimli evli.tların· 
ı:n ;r çıftını, yeni e.Jbiselerini kucak 
1 r;.na mıı terzi dükki.nından çıkar-
ar en rasladım. Y d ken g" .. .. anım an geçer-

oruıuyorlardı: 

- Muıtafa ka d . I bi ze babamız l r eı<m, tun arı -
·· . 

0 
'" a•--- d "il ·~ N ıruzel kuma ? h "D«Z eg nu. e 

timdi ıaınac!: em yeril malı. Oh, 
cevap verdi ~ız. Dedi ve arkadaıı dıo 

-- Kardeıçi •· . · 
leri unuturmı ,ının hız de bu eyilik· 
memlekete öd!;k Ya. Bir gün olur bu 
aun, geçen ıün M H~t'lrlamıyor mu• 
ne aöyledi ? Ua.llım B. deraanede 

Artık bana 
•~.nra söyledikle~~k~a.ıınıılar daha 
gun yaıama.larına ışıdeınedim. Bu
yayruların, bizi il ~,•rdını ettiğimzi bu 
!arına bir kerre d:h "b.et Yaıatacak
lara kartı &Öıterilena lln~n ettim. Bun 
çok az olduiuna ku alakanın daha 

VVetle İn d Bu hayınlı iıin .. .. an ım. 
. . ... oncuıe . 

reısı ela! ve C. H F . _rı Belediye 
rin himmetleri halk~eıaı Riza beyle-

.. d ... .ızın d h 
ve ıçın en gelen nıeını k a amiyet 
yar olaun. e et ıevgileri -
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Antalyada bir yangın 
ANTALYA (Milliyet) - Bugün 

25 - 12 - 933 saat 3,5 Ua (Develik) ma· 
halle$nde (Kesriye) muhacirlerinden 
lbrabim efendinin evi, dahilinden çıkan 
bir kaza neticesinde kamilen yanmıı· 
tır. 

Kazaya sebep lbrahim efendinin ki
racısı tarafından mangala yemek konu• 
larak kendiıi komıuya gitmesidir. 

Mangaldan sıçrayan aletler evi tu-

~u~:.urma.~a aebep olmuı!l.ır. Yangın ma 
:1 ~ne ıuratle yetişen belediye itfa.iye-

dsı cı~ar ev_ler kamilen ahtap olduğu hal
e sıra.yetine meydan hırakmamıttır. 
Yangında aıker ve polisin fedakara· 

ne yardımlan da kuanm büyümesine 
mani olmuştur. 

KAŞ, (Milliyet) - Oç dört aydaı. ' 
beri devam eden Halkevi ve cemiyet 
)er binuı İnfaatı nihayet bularak rea 
mi küıadı yapılmıt ve Halk FırkaH 
Tayyare Cemiyeti, Hilaliahmer, Hİ'?f'· 
yei Etfal, Gençler birliği bu yeni bına 
ya taıınnuılardır. 

Belediye evvelce yazdığım ıekilde 
kaıabarun imar programım tatbik ve 
azami gayretini aarfetmektedir. llk 
it olarak ta Ji.ğımlann yaptırılmasına 
baılanıııtır. 

Sıvasta vitrin müsabakası 
SiVAS (Milliyet) - Yerli malı ve 

tasarruf haftasında yapılan vitrin mü
aabakasına bir çok tüccanlarımız itti· 
rak etmiıtir. Bunlardan Hacı Mehmet 
oğlu Şevket, Haraççı oğlu Oaman, Mü 
ezzin oğlu, Amir oğlu, Bağoğlu ma· 
ğazalannın vitrinleri çok beğenoldi. 

Hakem heyeti bu seneki mükafatı 
Yazıcı zade, ve Bağzade vitrinlerine, 
Bayraktar zade Ihsan Beyin bakkalİ· 
yesine birer madalya hediye etmiıtir. 
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M~yvaları bol diyar 

Elaziztle Belediye binası 

ELAZIZ, (Milliyet) - EJaziz 213 
bin nüfuslu ve ol.varındaki milli ve eıki 
eserler itibarile Türk tarihi için ehem· 
miyeti haiz Frat havzaıında bulunması 
ve bunların en fazla Eliziz arazisinden 
geçmesi, topraklarının kuvvei inbatGyesiı 
arazi teı-ekküliltının tabii güzelliği ve 
etrafındaki zengin madenlerin ve or
manların mevcudiyeti iU:barile büyük 
bir ehemmiyeti olan bir şehirdri. 

Vilayetin Palo, Baskil, pertek , Ho
zat, Çimişkezek, Mazgirt, Nazmiye, Er 
gani madeni, Keban gibi 10 ka.zaaı var
dır. Elma, armut', üzüm, kaysi, "İtne, ki 
raz ve saire gibi meyveleri nefis ve bol· 
dur. 

Elaziz topraklarının kuvveti inbati
yesi itilıaııile (arpa, buğday, mısır, pa· 
muk, afyon, susam) gibi mütenevvi 
mahsuller yet!iıtirir. Eliziz zürraına eı
ki ve iptidai usuller yeıône medeni ve 
asri i.\etlerle tedricen techiz etmek SU• 

relile çahımaları temin ediline isihsa
la kat kat artar. 

Bir taraftan ist(hsalatı arttmnak için 
batlıca ihiyaç olan suların kabiliiaifade 
bir hale konulması ve ziraat teklinin 11 

lahile beraber mahsullertimizin paraları
mızda emniyetle müşteri bulması yolun 
da ihraca('ta esas olan §U üç noktanın 
düıünülmesi ve temini zaruridir. 

1 - Vilayetimizden çıkan bilümum 
maddeler:n bü- tehir boraaıı kurulmak 
suretile satılırken tasnife tlabi tutulma .. 
ır •• 

2 - Her ürlü teıirattJan bozulmama
sı için ambalap usullerinin ıslahı. 

3 - Tağşieı mahal bıra~~- '!ze 
re sıkı bir mürakabenin tatbı~ gıbı ıh
raç ınallarımıza ve kıymetlerine tıesir 
haııl eden ihtiyacatm lroruıunası yolun 
da bir ticaret ve zahire borsaıı lüzumu 
düşünülmektleclir. 

Djc)e ve Fırat gibi tarihi ehemmiyet 
taııyan etrafındaki büyük suların iıtifa 
deli bir tekilde Elilzizclen geçi§ini tan
zim etmek, ya devletçe genit sermayeli 
bir sulama idaresi ihdası ve yahuU Eli.
ziz ovasını ıulama cemiyeti gibi muhite 
mahıuı bir kuruluıla yer yer ve köy 
köy ihtiyaçlara göre ameliyata ba§lan
ma11 etrafında hayırlı ve faydalı bir te
ıebbüş ve te§kilô.tın derhal faaliyete geç 
mesi ıuretile zırai ihtiyacın temin'l El.i
zizde takip edi.lmesi li.zon gelen esaslar 
dandır. 

Ticaret: 
Elô.ziz i~k ve ipddi ve yünlü ihti

yaçlarını kamilen hariçten alır. Elô.zizin 
harice &'Önderdiii mallar pamuk, be,. 
dem, ceviz, hububat, deri, koyun, av de 
ıüleri, meyve gibi maddeler i.nhiaar e

der. 
Harbi umumiden evnl mühim mik

tlarda ipekçilik ve dokumacılık gelirl&o 
rimizin yekünuna ehemmiye~ bir .m~ 
lağ ilave etmekte olduiu teıbıt edilmiı-
lor. k . 

Elaziz muhil'inin ticaret hare etlerı 
d .. .. "I" ke •-zacılık ve i-..L.çilik dai uş.unu ur n av ~ .. 
ma öne gelir. Eli.zizin kozaları Bagdat 
cinsinden olup piyasaya YA§ ve kuru .o· 
Jarak geUirilir ve satılır. Bu ııanat ve ıs· 
tihsalatı alabıdar eden büyük itin can
ı~~~., nokta11na ehemmiyet veri\mesl 

Jazımdır. . uhi . 'bar'! ._, ..... arımız m t ıli .a e pamuk ye-
ııi§tirir. Koza istihsaline müsait bir ah
valihavaiyeye malik olma11 Umumi 
harpten evvel iktısadi hareketlerimizi 
elinde tutan gayıG milli unsurların tetı. 
kikinden kaçmamıı ve bu uzak yerde 
üç yüz iğli ve bir ipJ:ik flatör ve yirmi 
bet tezgahlı ipek mensucat fabrikaları 
kurmuılardır. Harbiumumiden büyük 

(! 
~ı •. 
~1 

. •; 
1. -~ . 

Gnkılabinuzrn eline geçinceye kadar bu 
..ıehir müeaseseıi mevcudiyet&nin yüzde 
80 ini kayhetmiı bir halde idi. Daha he 
nüz tam faaliyetinıi kazanmamıt olan bu 
müesese mühim hissesi huıusi idareye 
ait olarak 931 de ikinci bir anonim tir 
ket.ı:n elinde düzelmeğe batlanıh. 

Eli.ziz hariçten aldığı roanifafüra, 
hırdavat, tuhafiye, ıeker, kahve, demir 
gibi mütenevvi emtiaya mukabil bugÜn 
ihraç ettiği maddelenn kıymeti ~ir 
muvazeneıini henüz temin edemaniıtir. 

Umumi harpten evvel El&ziz muhiti 
daha fazla meyvecilikle Uıııınnuştı. Mey 
ve bahçelerinin ve yemit çeıitlerinin 
çokluğu ve nefaseti dolayısile meyveler 
yaı ve kuru halinde harice sevkedilirdi. 
BGr çok varlıkların sönmeJ.İne aebep o
lan Harbi umumi bu huıusta da teoirİ· 
ni göstermiı ve meyve bahçeleri ihraca 
tın durması, bakımsızlık ve emniye!Siz
lik yüzünden harap olmıya batlamıftL 
Bahçelerin en çok bulundutu saba Har 
put nahiyesi ve civan &ili. Bugünkü 
meyve çqitleri üzüm, elma, armut, ka· 
vun, karpuz, kaysi, viıne,, kiraz, badem, 
ceviz, ddutlur. Meyve bahçelerinin Har , 
biumumiden evvelki · haline nazaran 
dörtte liri kalnuıtır. Bu bavalide mııh ı 
rukat için meyve ağa~ları da keıilmek· 1 

tedir. Bu husustla esaslı tedbir alınma
sı icap etmektedir. 

Ormanlart 
Elaziz havalisi 80 - 90 sene kadar 

evveliıi civar tepelerine kadar aiaç ve 
faydalı ormanlarla meıtur oldutu halde 
bugün bunlrdan eaer kalmamıttır. 

1 
vı;ıayetin orman kısmı nakli gÜç o-

ha" doldukça genq bir mıntakaya mün- ' 
aaır ır E•L· . mah • . ----'-~ · • · od • .-z>Z•n rukat ıçm .....-

tıgı un ve kömu" D . ha .,_._...._ · bah r erıım vau..tnvçq 
ve cıvar çelerden gelmektedir. Or
man mınllaka!~run aenifl-....ı; ve ı.c,. 
4 0 ;,tann teşcırı çarelerinin düt.. ilim 

- 1 .. "im k un e-si çek lü:ı.u;m u goru e tedir. 1 

H ayva.nat ı . / 
Bu muhitin yabanı ve ehli hayvanla 

n çoktur. Bazı yabani av ha?'vana~ 
derileri Avrupaya ihraç edilmektiedir· 
Buradalıü koyunların yünleri halı doku 
mak için pek elveriılidir. t'.li.ziz m~~ 
kasının ıenelerdenberi Surıye ve Fi.lia
tinlilerle koyunculuk ve davar ihracatı. 
le ehemmiyetli iti vardır. Sevkolunan 
hayvanların uzun zaman huduılarda 
beklemesi ve ihracatmda bazı mütkülit 
lara uğraması yüzünden bu nevi ticare 
tinden azaldığı görülmektedir. J 

Sanatlar ' • 1 
Şehir ihtiyacına kifi kunduracılık, 

marangozluk, demircilik, tenekecilik, 
kuyumculuk, saraçlık, bakır ve kalaycı, 
!ık gibi küçük sanatları ve bunların f,. 
çinde pratik yeliımit liyakatli makine 
llıınircileri vardır. 1 

F abrikacılık glibi büyük sanayi yeni 
yeni inkitaf etmeğe ve dütünülmefe 
baılaıı,ınııtır. ı 

Sanat hareketlerinin korunmuı va 
yükselmesinde Cümhuriyetin t.ieıviki sa 
nayi ve kontenjan gibi himaye usulleri· 
nin büyük faydaları görülmüıtür. 

Memleketimizde daha ipekçilik, pa• 
mukçuluk, tuğlacılık, debağaıl, kürkçü
lük, boyacılık, halıcılık, yağcılık, gibi 
maddei iptidaiyelerin meôzulen tedarilı:i 
ve yeti~tirilmes.i mümkün sanatların dü
ıünülınui ve kurulmasına ve milli sana
yiin yükselmesi i9in de aağlam eserler 
dahilinde Kooperatif ve Limited teklin 
deki tqkilatlarla kuvvet!ettirilmesine 
ve mustakar himayeye mazhar olmaları· 
na elımmiyetle iht§yaç vardır. 

ı ı t 

• ; : .. ·. f ı ~ ~ 
~ 
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Hergün bir yazı 

Nasıl selamlaşsak? .. 
Bu gidişle doğru dürüst selamlaşa
ma yacağız galiba! Bari çocuklarımız 

bir bir:erindenselamı sabahı kemese~er 
Şüphe yok ki bir çok hareketle- \ "Sabahlar hayrolsun,, u ortaya 

rimizde garplılattık. Garplılar gibi atsak gülünç oluruz. Malum ya, 
gülüp eğleniyor, garplılar gibi otu- Karamanlı bakkallar da böyle söy· 
rup kalkıyor, garplılar gibi yiyip içi ler. Bir zamanlar, "günaydın .• tün 
yor, garplılar gibi misafir kabul e- aydın .. ,, moda~.ı çıkmışa. Aramız. 
diyor, garplılar gibi süsleniyor, da bir türlü kökle9emedi, bir kaç 
garplılar gibi dö,enip dayanıyo- ay misafir kalıp gitti. 
ruz. Yalnız. • Ne yazık ki hala O halde ne demeli? 
garplılar gibi selaml-tamıyoruz. Ne demeli ki biribirimizle selam 

Bir kere, her teyden evvel muay· latmıt olduğumuzu bütün dünya 
yen bir selam tarzımız yok. Tanı· anlasın? 
dık birine rastlayınca; ya teklifsiz- Sabah için, aktam için, gece İçin 
ce sıntarak: ayrı ayn selılınl-tma kelimeleri 

- Yahu!.. Nerelerdesin? diye bulmaktan vazgeçtik. 
laf kapıaı açıyoruz, yahut ta; yük. Şimdilik zaman ve mekan kay-
sek bir tahsiyet kartısında isek, pp dına bağlanmadan, günün her ban
kamızı batımızdan yarım metre yu- gİ bir saatinde biribirimizle selam
kanya kaldınyoruz. !aşabilmemiz için bir tek kelime ele 

Şapkayı tututumuzun, başımıza geçi~sek o ~a. bize yeterdi!.. . .. 
giyitimizin, batımızdan çıkarışımı- Bız bu gıdıtle anlatılıyor kı om
zın garplılara benzeyen tarafı yok. rümüz oldukça doğru dürüst se· 
Kimler, fapkayı çıkarılarak selam- lamlat.a?I~yac~ğız. Bari. çocuklan
lanır. Kimler için başla selam ver- mız, bırıbırlerınden selamı sabahı 
mek kafi gelir. Daha buralarını iyi- kesmeseler ..• 
ce ayırt edemedik. Hatta bugüne M. SALA.HADDiN 
kadar selamı ifade edecek muay
yen bir kelime bulmut değiliz. Di
limize hangisi kolay gelirse, "bon
jçur !,, "sabahlar hayrolsun !,, "mer-
h b 1 " •• d " ı· a a .,, gunay ın .• ,, se am mon-
ter ! .. ,, yahut düpedüz frenkçe "sa
lut,, der, geçeriz. 

Yangın tahkikatı 
(Başı 1 inci sahil< de) 

letçe kendilıorine salahiyet verilen 
temyiz müddeiumumiliği muavinlerin 
den Bedri Beyle lzmir ihtisas müddei 
umumisi Arif Bey dün bu tahkikatı 
Ramazan ve Muhlis Beylerden devir 
almıılanlır.. Bedri Bey müstantik aa. 

Sekiz bin 
Mevkuf var 

(Başı 1 inci sahifede)' 

M. Duka'nın katli ile iki suç or
tağı Bükret' e getirilerek altı saat 
istintak edilmişlerdir. Bunlar, ha
diseden yalnız kendilerinin mes:ıl 
olduklarını ve sırf kendi iradeler;y. 
le hareket ettiklerini söylemi.ler· 
dir. 

M. Tituleaco Bükreste 
BOKREŞTE, 6 . A.A. ·_ M. Ti

tuJesco, dün akpm gelmiş ve doğ
ruca. kendi evine giderek, orada 
M. Tataresko'nun ziyaretini kabul 
etmiştir. 

M. Titulesco'nun hükfunetle teş
riki mesai edip etmiyeceği ancak 
bugün belli olacaktır. 

Henüz nezareti kabul etmedi 
BUKREŞ, 6. A.A. - M. Titules

conun hariciye nazaretini kabul et· 
tiğine dair çıkan haberler doğru 
değildir. Mümaileyh liberal fırka
sı reiıi M. Bratiano ile görüttük
ten sonra başvekil M. Tataresco ile 
de bir mülakatta bulunmuştur. 

M. Titulesco bugün Sinaiada 
Kral tarafından kabul edilecektir. 

Yeni nazırlar yemin ettiler 
BOKREŞ, 6 • A.A. - Yeni na

zırlar Sinaiada Krab ziyaret ede
rek yemin etmişlerdir. Başvekil 
M. Tataresco ticaret nazaretinden 
mada hariciye nazaretini de mu
vakkaten idare edecektir. Biifve
kil yeni kabinenin gerek program 
gerekse tetekkül itibarile sabık 
Duca kabinesinin bir devamı ol
duğunu söylemittir. İlk kabine İç· 
timai pazartesi günü olacaktır. Na 
zırlar hususi trenle dün akpm 
ıaat 21,30 de Bükrete dönmütler· 
dir. 

lihiyetini, Arif Bey de müddeiumumi Yeni kabinenin siyaseti 
muavini aalibiyetini haiz bulunmak. 

Sigortacılar 
Zararda mı? 
Arhk yeni müşterilerine 

iskonto yapmıyorlar 
Sigorta ıirketleri, aon zamanlarda 

zarar ettiklerinden tik.O.yet ebnekte • 
dirler. Sigortacılar binliği, bu hususta 
gazeteler vaaıtaaile yaptığı bir tebliğ
de, şirketlerin badema müfterilere ia-... 
konto yapmamak hususunda muta -
bık kaldıklarım bildirmiıtir. Bu husus 
ta birlik nezdinde tahkikat yaptık. 
Verilen izahata göre, binlik, hüku -
metçe kabul edilmit olup tatbik edil 
mekte bulunan tarifenin tezyidi için· 
hükumet nezdinde teıebbüaat icrası
nı diifünınüı ve bu hususta milli rea
sürans ile de mutabık kııdmıflır. Fa
kat bu ııeraiti iktısadiye dairesinde 
böyle zam eaasına müstenit bir proje 
nin iktıaat vek.ô.letince kabul edilmi
yeceği muhakkak görülerek bu teteb 
büsten aarfmazar edilmiıtir. Bunun 
üzerine ıirketlerin, aralanndaki reka 
betten sarfınazar ederek tatbik ediJ
mekte bulunan tarifelerde yazılı üc
retlerden iakonto yapmamaları ileri 
sürülm\iftür. Uzun müddetten beri bu 
vaziyetin temini için yapılan temas -
!ar, kuvveden kalan müsbet netice • 
Jer vemıit, fakat tatbikatta, her ıir· 
ket müıterilerine iskonto Y,:apınış.tır. 
Yeni anlatma, mesela yüz kuruıluk 
bir ıigorta ücretini bilfarz ye-İJ b"§ 
kuruta hiç bir ıirketin yapınamau 
merkezindedir. Bütün ıirketler, bunu 
birlik içtimaında kabul ve imza etmiı 
!erdir. Bu suretle ıirketler belki za • 
rar etm.iyecek, meseli. yeni müıterile· 
re iskonta yaptıramayacaklardır. 

Tütünlere mevzu takyidat 
Sigorta ıirketleri, tütün depolann· 

da 11k 11k yangınlar zuhur ettiğini na 
zan dikkate alarak tütün sogartasma 
kartı bazı takyidat yapmıılanh. Eski 
seneler tütünleri hemen kalmadığm • 
dan sigorta ıirketleri, yeni mahsule 
kalJL artık bu takyidatı ka.!dınnı~lar
dır. 

Kibrit fiatının 
İndirilmesi 

Aramızda selam alırken züppe
lik olsun diye fatist usulü kolunu 
havaya kaldıranlar, elini göğsü Üs· 
tüne kapayıp tekke usulü "huu .•• ,, 
diye eğilenler, bet parmağını dim
dik tutarak askerce batına götüren 
ler vardır. 

Bazan fU tarzda selam alıp ver
me muhavereleri duyanz: 

tadır. Her iki zabn yapacakları tah- P ARlS, 6. A.A. - "lntransi
kikat Ramazan ve Muhlis Beylin baı· geant " gazeteainin Bükref muha
Jadıkları ilk tahkikatın devamı ve ne- birine verdiği bir beyanatta M. (Başı ı inci sahifede) . 
ticelendirilmeai olacaktır. Bu zevatın Tataresko bütün Romanya kabine buğday yeya üs, dört yumurta paa11. 
dünkü gazetelerde yazıldığı gibi ida.- !eri tarafından takip edilen siya- le ancak bir kutu kibrit tedarik et • 

- Bonjur beyefendi .. , { 
- Merhaba efendim! .• 

ri noktai nazardan ve müfetti§ler ta• b · mektedir, ki fiyat itibarile niabetsiz • 
rafından aleh'.iml yapılan tahkikatla sete mer utiyetini aöylemif, buna lik ve ademi tevazün pek bariz bir 

r- -, 
nl Beş seneıik 
Iktısadi program 

(Baf1 1 inci uı,hifede) 

aaltf büro&u mahiyetinclr idare rdi
lecek vr hiı; bir cebri mahiyeti ol
mıyacaktır. 

ihracat ma.llanmız için bir milli 
ticaret markası tesisi düıünüJmek

tedir. Merkezi Ankarada olacak o
lan dıı ticaret ofisinin lstanbul ve 
lzmir gibi merkezlerde bir ıubesi 
bulunacaktır. Ofis vazifeleri meya 
nmda milli ticaret markamızın da 
mürakabeaini yapacaktır. 

Sınai faaliyetler gfunrük hima
yeaile tesis ve inki§af edebldiğin -
den İptidai maddeler muafiyetinin 
kaldırılması kuvvetli bir ihtimal 
dahilindedir. Ancak gümrük resmi 
le ki.fi derecede himaye edileme · 
yen smai ıubeleri için bu seneye 
mahsus olmak Üzere İptidai mad • 
deler muafiyeti temin edilecektir. 
Cümrük tarifemizde lazım gelen ta 

1 diller yapıldıktan aonra iıe İptidai 
I maddeler muafiyeti tamamen kal· 

m ...... ı .. e~ _...ıı 

Yeni teşkilat 
Projesi 

(Başı 1 inci sahifede)' 

vaziyette, bir çok tesisatın noksan bu· 
lunduğu bir halde ıslahat bitmiştir , de
nemez. Bundan baıka açılacak bir çok 
enııitüler vardır. Henüz iki enstitü faa· 
liyete geçnıiıtir. 

Oniveraite bir ilim merkezidir. Her 
ıeyde, her yerde olduğu gibi üniversite
deki ıslahat da tedıt:ci ıslah kaideıine ıa. 
bidir. Bu tabii kanunun dış.ına çıkıla· 

maz. Her ıey Uamam olduktan aonra 
üniversite tekimüle doğru yürüyecek, 
ıene1erce mesaiden sonra meyvalannı 
verecektir. O vakit latan bul üniversite
si emsali gübi bir ~ki ~azan•caktır. 

Ha'k üniverıitenm bir hamlede u
lab edilebileceğine kanidir. Bir ilim mÜ· 
euesesi bilhassa, tledrici tekamül kanu· 
nuna uymağa mecburdur. Bu nokta göz 
önünde bulımdıırulmak lazundır .,, 

Küçük sanatlar 
Kanunu 

(Başı 1 inci sahifede) 
metlerinin mutabık kaldıkları, Türk te
baasına geçmek istiyenlere müsaade e
dileceği ve diğerle1'inin kariben sanal· 
)arını bırakmak mecburiyetinde bulun· 
dukları bildirilmiştir. 

Bu tlebliğ üzerine memlekctemizd• 
İf güç edinmiş bulunnn Yunan teba~· 
omdan bir lasmı Türk tabiiyetine gır 
meyi tercih etmektedirler. 

Diğer taraf..'an bu suretfte hükiirrı•· 
tin, kanunun tatbikatına hazırlanmak!.• 
olduğu an"4tlınıı olması, esnaf ve dı• 
ğer küçük ıanatlar erbabı araaında a• 
laka ve hasret!e karştlanmış.tır. 

Dün aylık içtimalannı yapacak iken Vı 
kıf hanındaki buna mahıuı salonların 
adliyece iıgal edilmiş olması dolayısil• 
toplanamayan esnaf cemiyetleri reisi "'' 
umumi katipleri, bu huıuıta mürnka' 
be heyetti ile hususi lıasbihallerde bulun· 
muılardır. 

Telef on ucuzladı 
(Başi 1 inci sahifede) 

Şirkef abonelere vaziyeti ilan eılmiıtir. 
Yapılan tenzilat yalnız telefon ınii· 

kalemelerinde değildir. Techizat ve teıİ 
aattl.. da yüzde yirmi kadar temı:lat var· 
dır. Evvelce bir telefon (110) küsur 
liraya konuyordu. Şimdi (80) liraya ko
nabilecektir. 

Perakende aurette ahize ve sair• 
alacak aboneler de, ayni ten:ııilattan is· 
ıfifade edeceklerdir. Huıuıi ikametgalıl8' 
telefon mükaleme ücreti olarak senede 
4S - 50 liraya yakın para veriyorlar• 
clı. Aııl ücret 34 lira idi. Ü•t tarafı f~ 
la mülcaleme, makine, rehber ücreti v• 
..,;redir. Fakat, bu yekun nonnal ıekil· 
<le, yani senede 500 mükaleme veya bir 
kaç fazla mükaleme yapan mal<lnelet 
içindir. 

Yeni yapılan tenzili.titan aonra m"" 
ıela senede elli lira veren aboneler, şirrı• 
eli 40 lira kadar bir para vereceklerdir. 

Evvelce mükileme ücretleri-, umwni 
yerlerde , 13 lruruı olduğısJıalde, her· 
kesten 15 kuru, almıyordu. Yeni tari· 
fede ücretler (10,S) lruruıa indirilmiş· 
tir. 

Bu miktardan on pan fazla alan u• 
mumi telefon aabipleri hakkında, §'irketl 
tarafından derhal tahkikat yapılacak ve 
telefon mukavelesi fesholunacaktır. 

Şirket yaptığı bir ilinıda, fazla mii• 
lı:ileme ücret& iıtiyenlerin ihbar edilme
sini bildinniıtir. 

. . . 
- Sabah terifler hayrolsun haz

ret! 

alikalan yoktur. Bedri ve Arif beyle- delil olarak ta M. Titulesco'nun surette göze çarpmaktadır. Kibrit fi. 
re bapiıanede bir oda tahsis eaılmif{lr. yeni kabinesinde yine hariciye ne- yatlannm indirilmesinde ıirketin de 
Bu zevat dün müddeiumumi Kenan be- zaretinde bulunduğunu ilave et- menfaati vardır. Çünkü bu takdirde ( ÇOCUK l 
yi :ııiyaret etmiıler, birinci istintak hi- mit ve de~tir ki : kibrit iıtihli.kitımn artacağı ümit o • 
kimi Ramazan beyle beraber yangm aa- " Fransa ile tefriki mesaımız dilmektedir. Bu itibar ile meseleye 
L--ını .. ~:ıler ve ilk ._ ... _,._t e -'- e••s ı"tibarile halledilınit nazarile ba· • • • • • .... ·-·- • ............... vr..... Romen ananeai dahilindedir. 0- -

B . • b l f nk b' · ~ · de L__ mal" tı -• 1 d kılabilir. Şirket, 25 bin sandığa ka • ırı arapça at ar, re çe ıtı- uzenn ~ı uma .. Dllf ar ... • nun bütün gayretlerinin, biziınkı'· 
· "t k' f nk b.,..l t•• k d Bugiinden itibaren iıticvaplara baı- dar iatihlakit için J,800,000 lira hü· 

- Eyvalah erenler ... 

Tuhaf bir hayvan 
k~ kıl:U,~e çe -. ar, ur çe e lıyacaklardır. ler igbi, yalnız bütün milletlerin kfunet hiuesi teavi7e ebnektedir. Fa· Hayvanat kitabınızı elinize alınız 

Bedri beyin müıtan.tı:ı., Arif beyin ihtiyacı oan laulliu temine matuf akt bugün iatihlikat 20 bini sandığı ve orada "N ayııırı" yahut (bipopo-
Peki ama, nedir bizim milli se- ele d~-' • . oldugun" u bı"lı"Jonız. - da bulamadığından ve 125 liraya aab tam) denilen hayv8Jlln reunini bulu· 1 • 1 ş· d k mü uaumıımı muavmi salahiyeti ;. 

amıJDJz. ım iye adar bunun için "nb lıu • 1 lan beher aandık batma verilen hükU nuz. Reunin altında bu hayvana dair 
L • d"" •• ]' "d"k Mad ki le ve mu aııran lf e meıruJ ol- met hiNesi 90 lirayı tecavüz ettiğin-oır feY Ufunme 1 1 1 • em malı üzere lıtanbula "'Önderilmeferinin ş b e.....,ce izahat bulacakıuuz. Onları da 

1. d d"- B • b 1 • • d • ht • den, fiyatılann indirilmesi halinde, r-• ııra g_e ıp ÜfÜneme .... art un- .... n~n -·-un!·--'-- ve mevlruflar. e ır e su ı ıyacı oku-·n ve aonra kitabımzm size bil-
aki · k •--.• ·~• -~uan aatışın artmaaı ve firket zararla.rmm ,_. 

dan sonr · zamanı bot ıeçırmese ' dan kapıcı Ahmedin nakli dava talep lı:ıamen l>elifisi ihtimalleri •ardır. Bu dirmediği ve daha tuhaf olan tafsili· 
te seli.mı Türk dilinde ifade ede- eclerdc vekilete müııu:aaıl etmiı bulun- KaJmıyacak takdirde firketin beher aandık baıma tı da ıu aıafıki yazıdan okuyorum: 
cek münasip kuvvetli bir kelime maaile aiikadar göriilmelıtedir. •ereceği hükiimet hissesinin 85 lira • Bir kere "au aygm" auda ,.

0 
k.ara• 

bulsak!.. tclari tahlcibta a-eliııce: Bu tahkj. (Bap 1 inci sahifede) ya düıecefi ümit edilmektedi. da yafayan ( eınphibie) hayvanları ;. 
Sonra benim tutulduğum nokta kat belediye cfaireainde ve mülkiye mü- rüten bir mulıarririmize Terkos hak- ikramiyeli kibritler çinde kocaman ciğerleri, içerlerindo>· 

fU: Hala kandilli selam usulünü bir fettitleri lluafmdan yaptlmaktachr. Per- kında fU izahab nmıittir: Şirketin bazı kutular içine konu -. ki fazla hava ile bn ha:yyanın uzun 
türlü bırakamadık. fl!lnbe ııünü baıt.mı, dün de mevkuf - Terkoa ,.,&elte.inin geniıletil • lacak Yetil alev çıkaran çöpler muka- müddet su altında kalmasına yardım 

- Vaaaaay efendim, le kantık veştıiyer, kapıcı ve ıerbackme isticvap mesi Ye ıalahı için bütün ırayretıa- sar bilinde halka ikramiye vermek usulü ederler. 
yerlere kadar eğilmeler, hatta fap- edilmiıtir. folunmaktadır. Terkoa belediyeye geç nü ilıdu için hükUnıet nezdinde viki Kocaman ve kaim bacakları "ıu 

" 
kır l d idari tahkikat y2n~da idari noktı.i tikten aonra au mikdan fevkalade ola ntetebbüsüllt', muvafakat cevabı a 6lduğunu unutup ı a öküle - .. -. b ay•mnın" yalnız ayakta dunnasını 

l nazardan mesul olup olmadığuu tayine arbruıtır. Şehrin birçok yerlerinde bü verilmiıtir. Şirket yakında u karan• • 
temenna etme er.. ı d ş· d' ik de"°''• bataklık bir yere "'ömıilmesi i-matuftur. Bu tahkikat neticesi uıuı... ro ar eğiıtirilmektedir. Onümüzde • nı tatbika baılayacaktır. un il ve- "u " 

Hi.sılı aeli.mlamak bahsinde bir raporla dahiliye ve adliye vekilet- ki kıt latanbulda artık bir au mesele- rilecek ikramiyenin mikdannı teabit çin yere basmadan yüzmesini de le· 
kendi kıvamımızı bir türlü bulama· lerine bildirilecek, mea'ul olup olmadı- si ka.lmıyacaktır. Her feY için kafi ıu ile uğrqdmaktadır. Az kimselere çok min ederler. 
dık. Türkçe selam alıp veremiyo- ğma göre haldannda takibat yapılma. bulunacaktır. Bugün bile latanbula mikdarda ikramiye vermektense, çok Şüpheıiz "au ayırınm" diğer hay 
ruz. Aramıza karıtan bir yabancı 11 veya yapılmamaaı baklanda vekalet). kafi su veriyoruz. Sabah aaat 6 dan kimsel<JI> az nıikdarda ikramiye ver• •anlardan ayıran bir yeri de kafası 

ak "'e t 11 e k d ·ı b" -'- daha ziyade maksadı temine hi· mer edip te "aiz biribirinizi na· ten emir venlecektir. • ce aa.a 8 ar •u verı en ır .. elim_, addedı'lmekted'·· ıı---ı·yeclen dır. (Hem çirkinliği, hem de tertibatJ 
1 l tehir auıuz değildir. Şiındi ıebre giin.. u ......,. ıı se &mlaraımz?., diye soracak ol- llk tahkikatın mahrem olması kanu- de 35 bin metre mikabı •u veriyoruz. maksat iatihlakall artbrmak olduğu • ile). Bakınız na11l: 

sa, keıtirme bi~ cevap bulup vere- nen mecburidir. Bunun ~in müstantik Onümüzdeki kıt bu mikdar 45 bin na göre bu cihet daha faydalı ııörül- "Su aygın" eğer suda ise daldığı 
meyiz. Bedri ve müddeiumumi muuini Arif tre 'k•L k 1 mektedir. yerde u··,. ç"·" u"yah kabarcık görünür. Bun be 1 bu h k me mı '""na çı an acaktır. Şimdi • "" Selamımız "merhaba!,, dır, diye- mlte;dırlar~ıusta pyet/ etfun davran- bazı semtlerde ıreceleri ve hatta gün- !ar sıra ile ayııınn suyun dıımda ka-
meyiz. Çünkü herkes merhabalat- düzleri birk~ · saat su akmamasının aiaatm bir kıımı ıimdiye kadar sar - lan: Burun delikleri, ııözleri ve kulak 
ma:ı:. "Bonjur., u kabul ettik, hiç di- Belediye dairesinde mülkiye mülettiı· sebebi yollar~an bir inza bulunma • fedilıniıtir .. Bütün tahsisat tebekenin landır. Ve tuhafı, bu üç noktadan 

• Ç''nkü" b • bo )eri tarafından yapılan taMôlı:at ta mah- masıdır_ Teaiaat çok eski olduğundan· tamamen ıalahı için ki.fi ırelecektir. ) h' b' 
yen»eyız. u On)ur, nsuvar, rem cereyan ebndct~. Bu tahkibtın borular aık 11k p•tlamaktadır. Sık sık Onümüzdeki sene sokakları sulamak bqka (hipopotam m ıç ır azası 
bonnüvi gibi kelimeler, bizim de- seyri adliye müfel.ltitleri tarafından da ta tamirat yapmak ihtiyacı •ardır. için dahi bol Terkoa ıuyuna malik o- auyun yüz.ünden görünmez. Şu halde 

ğü halde, nefes alıyor, görüyor ye ;,;. 

tiyor! 
Meael&, ha:yyanm kafası ile eırtr

na teınas etmek üzere düz bir hat ç• 
kecek oluraak bu hattın yukaruınd• 
kalanlar, yukarda aöylediğimiz üç a· 
zadır: Kulak, göz, burun. 

Böylece etrafında olan biteni mü• 
kemmeJen gören bu barn.n lehlik• 
hisseder ebnez auyun dibine dahyor 
ye dalarken de kul~klarını o ıeki!d• 
kmyor ki, içeri bir damla bile ıu aı~· 
mıyor. 

Suyun dibinde çok kalmadığı içi"' 
"su ayrın" bir dabıta bütün liir yiy• 
ceğini karnına dolduruyonnut. heıı> 
de ağzını bir açııta! Na11l denizaltl 
ıremilerinden daha tertibatlı değil 

"? mı ..• 

Galalll$araydan: Necat Azlt 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehaıı111 

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

Telefon 42519. 
4 ğil frengin malıdır. takip edilmektedir. Terko• için aynlan 800 bin lira tah· lacağız." hayvan bütün vücudünü suya gömdü-

~~---~~----!!'!!!!!!'!!!!!'!'!~~~~~~!"!!!!~!"!!!!~~~~!!'!!!!!!'!!"!!!!!!'!!!!!!'!~~~~!"!'!!!!!~!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!~~~!!!!!!!~'!!!!!!'~~-"!! 
Tarihi roman: 22 ğul ! o gece kaçırılan kızrmı sokak Dua etti.. Sabahleyin çadırdan ikisi bera- Haniya, onu (Fırat İncisi} kar· 

Güneşin Oğlu 
( Bahkuşu ) nun ihaneti 1 
Doğu, bet ay içinde yurdunu çok 1 

deği9ik görmüttü. Herkes ı çahJı. 
yor· maden ocaklarından akfam
ları dönen itçilerin yüzleri gülüyor
du. 

Memlekette bakırcılık sanati İ· 
lerlemitti. 
Doğunun babaaı da bir bakırcı

nın yanında nakıt yapıyor, beyaz 
aakalına ve bükük beline bakmıya
rak, ihtiyaıı halile o bile çalı9ıyor
du. 
Doğunun yurduna döndüğü gü. 

nün iltinci gecesiydi .• Birdenbire 
kapının önünde bir kaç ayak sesi 
ititildi. 

Kırmızı sakallı Asu, Doğunun 
babasile kartı karfıya oturmut ko
nu9uyorlardı. 

Asu, aylardan beri kendisini a
rayan Batıkutunun sesini tanımıt· 
tı. Fakat, Batıkutu içeriye o kadar 
çabuk girdi ki, zavallı Asu bir ye
re kaçamadı. 

Yazan: lakender FAHREDDiN 
Batıkutu: 
- Nihayet elegeçirdim, kırmızı 

tilki! 
Diyerek Asunun omzunu sert bir 

oktaYıtla çökeltınitti .•• 
Doğu: 
- Bu adam kimdir, baba? Evi

mizin kapsını açıp zorla nasıl içeri· 
ye gireb ildi? 

Dedi. Delikanlı: 
- Bana Batıkutu derler, yav

rum! Ben tarkta batar, garpten çı
kanm. Bet ay evvel batmıttım.. 
timdi meydana çıktım. 

Ve kırmızı sakallı sihirbaza dö
nerek: 

- Ey, söyle bakalım kurnaz til
ki! dedi. Şimdi elimden nasıl kur
tulacaksın? Sevgilimi bet aydır 
bekliyorum. • Hani ya onu benim 
ayağıma dütürecektin? 
Doğu'nun babası tehlikeyi görün

ce, atet köpüren Batıkuşu'nu teski
ne çalıttı: 

- Yangın gecesi hastalanan A
auyu ben ölümden kurtardım, 

!arda ararken Asuyu yolda bul- Batıkufu kapıdan çıkarken, Do- her çıkmıtlardr. tılayacaktı? ! 
dum. • ve koluna girip evime ge· ğu gülmemek için, kendini ıüç zap Bora bakır madeni ocaklarına Uzakta görünen ağaçların üzeri• 
tirdim. O zamandan beri bizde ya- tediyordu. __ , . gidiyordu. . -ı- ne esmer gölgeler dü,erken, Batı· 
tryor... Meni.'yı kaçırmak.. Batıkutu: kutu'nu yeni bir merak ıarınıttı: 

Aau da yalan aöylemeğe mecbur Bu, Batıkutu'nun yapamıyacağı: - Ben de etrataki köyleri dola· - Ya dütman eline esir düşer• 
oldu: · bir itti. tacağım. • Şüpheli yollardan hah-

- Mersiyı senin ayağına dütü- Mersi ıöçebelerin arumda çok settiler. • onları arayıp bulacağım. 
remedim, fakat, içine senin aletini sıkı bir tarassut ve muhafaza altın· Demi9ti. 
dütürmeğe muvaffak oldum! Atmı da ya9ryordu. Onu kendi kabilesi Şehrin kapısından çıkınca biri 
o taraflara sürersen, yolda evveli efradı bile kolay kolay göremiyor- sağa, diğeri sola ayrıldı. 
onu göreceksin! du. Şehrin sol tarafı sahil boyunu ta-

Batıkutu biraz yumuşam19tı: Batıkutu ıı-ittikten sonra Asu ge- kiben Fıratlılara doğru uzanıyor· 
-O tarafa mı gitmem lazım •• ? niş bir nefes aldı: du. 
Diye sordu. _Bu budaladan batka türlü kur Batıkutu bu yol üstünden iki saat 
Asu batını •alladı: tulmak kabil değil. Fıratlıların e- kadar aüratle gittiken sonra yavaf· 
- Evet. • gitmek lazım. Ondan Iine esir düter •• ben de serbest ka· ladı· • Yallardan gelip geçen köy-

ötesi kolay. Yakalar, buraya ıı-eti- Jırım. --~ lülerle konutacak ve etrafta olup 
rirsin !. • • * bitenleri öğrenecekti. 
Doğu içinden gülüyordu. Batıkutu ertesi sabah kimseye Geçen yolcular Batıkutu'na gö-
Mersi'yı yakalayıp kaçırmak ko- baber vermeden Fıratlılarm yolu· nül ferahlandıracak bir teY söyle

lay bir İf olmadığını biliyordu. Fa- nu tuttu .• ve yola çıkmadan evvel memitlerdi. 
kat Asuyu bu belalı adamın teca- Günetin oğluna uğrayarak, gene Delikanlı tekrar atını sürdü .• T O· 

vüzünden kurtarmak için sesini çı· kimseye sezdirmeden (Bora) nın zu dumana katarak Türk sınırını 
karmadı. duvarda asılı olan zümrüt saplı aftı .• 

Batıkuşu: hançerini çalmayı ihmal etmedi. Akfam oluyordu. 
- ~~adan batka bir yere gide- Boranın zümrüt saplı hançerini Artık f ratlı kabilesinin hakim 

cek mısın? yalnız kabile reisleri kullanırdı.Bu bulunduğu topraklarda idi. 
- Hayır, oğul! hançer Türklere atalarından in ti- Hala kar9ısına kimseler çıkına-
- Gitsen de gene arar bulurum! kal etmitti. mıttı .. 

Ben yarın yola çıkacağım. Sözünde Batıkutu bu hançeri çalmakla Fıratlılar daha uzaklara mı git-
dur. • benim ıelimetime dua et.. evvela, çok İyi arkadatı olan Bora' mitlerdi? 
Yıldızım parlak, yolum açık olsun. ya, sonra da kabileye fenalık yap· Kırmızı sakallı Asu'nun dedikle-

Asu · · 

ıem .•• 
* • • 

Batıkuşu düşman elinde 
Batıkuşu o aktam bir ağacın al• 

tında gecelemişti .. F ıratlıların al<· 
tam olunca erkenden oyuduklarırıJ 
ve sabahleyin çok erken kalktılc· 
!arını biliyordu. 

Sabah güneti doğmadan uzı.ırı 
yapraklaı ağaçlardan birinin üsliİ' 
ne çıkacak ve yoldan gelip geçerı· 
leri gözetliyecekti. 

Evdeki hesap, çarfıya uymaınıf 
tı ! 

Batıkutu ağacın dibinde uyuY3 

kalını§ ve etrafını Fıratlılar sarınıf' 
tı. 

Delikanlı gözlerini açtığı zaınaP 
evvela yükselen güne§i, sonra etr11• 
fında baltaları kendisine uzarıa11 

göçebeleri gördü. 
Gözlerini uğuşturdu .• 
O, ömründe böyle bir korkı.ılıl 

rüya göreceğini hatırından bile gt' 
çirmemitti. 
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VE TRAKYA ŞEKER FABRiKALARI 

. Türk Anonim Şirketinden: 
) Fabrikamızda çıkanlmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesıne tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilo dan az olmamak üzere her isteyen~ aatılmaktadrr. 

-- Fiatlarunız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolanmrzda araba veya kayıkta teslim 

~unlda Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,ıs Sandıkla Küp Şekerin Kilosu 39,so loruslur. 

İSTANBUL 

• 1 
Anca; ~ah~~ va~on ıek~.birden alanla~a va~~n başma bet lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapdacak sipar itler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
~:'~ 1 

: •• 1~ ı~de ödenmek uzere derhal gonderılir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müıteri ye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si· 
lir:: e ~:~ ır. ~J>a:rİş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariı ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon batma beş 

' 
1 

' 1 enzııattan ıstıfade ederler. i 

• 
yl 

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

il, 
n· 

Yedi Bulgar 
idam edilecek 

Bpor 

Şampiyonluğu kaybet
memek için 

1 llmiJenizy~lları 
iŞLETMESi 

r 

, Bunlar komünist tahrikçisi 
olarak yakalanmışlardı 

b3 F~LIBE, .6 .<MilliyeO) - 933 •-eoi 
. ':;' ~ tchrunu:de t~ edilen '-nü

ruı enn muhak-...teri t.itmiıtir. 

Ciirq fecleruyonundan: 
•. ce_çen sene ırene htanbulcfa Jllpılan 

~~.cı Balkan eüreı f81Dpiyonasmı mil· 
h guret takımnmz 1~ punnla kazan. 
nuıtı. 

Bu ._ ise R-ya milli Kiİref ta· 
bnı ıribi - l<vTYetli ._,_ -"ibin .. 

Acenteleri : Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühiirdar:ıade 

Han Tel. 22740 

Mersin yolu 
ÇANAKKALE vapuru 7 1-
lrinci Kanun PAZAR onda 
Sirkeci nhhmmdan kalkacak. 
Gidişte Çanakkale, lzmir, Kül
lük. Bodrum. Rodoı, Marmaris, 
Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kq, 
Finike, Antalya, Alanya, Mer
ıin' e. Dönü,te bunlara ilaveten 
Tatucu, Anamur, Kutadaaı Ge
libolu'ya uğrayacakbr. (43) 

• 

• 

fi 

e 

e 

d Suçlulardan Yedisi iclama ou seki.zl 
• e beti~ 15 sene araunela .;,u4ıtelif a· 
ır~r hapıs cezalarma .mahk" ..rilmi·' 
dır. um 

1 
ref'wo 

... ı t t•!ı .... l 
Bulgaristanda TUrkçe neşriyat 

sergisi 
SO~Y ~· 6 (Milliyet) - Bulgario

tandaki Turk (Turan) cemiyetleri bir-
liği Vraca tubea~ ISi.rlı:çe neıriyab hal. 
ka tanıtmalı: ve onları okumağa alıtbr· 
tnak için, ~n bayramından 15 ına
t1'18 ka~~ l;i,. "Dünya Türkçe nqriya

,, ıergııı açma.ğa karar vermiıtir. 

Bulgar · Yugoslav demiryolları 
BELC.RAT 6 Milı· başvekili ~ ıyet) - Bulgar 

yareti esnaa ela y Mufanof, Belıırat zi. 
müdürü il; '~1 L uıı:~lav demiryollan 
miryoll ç ~ er ıki memleketi d.,. 
ııörüım~1

1~~nBbırlettirilnı:eıi hakkında 
rü Boikovu. b ulıııtr ~emıryolları müdü
dürü lliçe 'Bu~radaki demiryolları mü
aeleye ııır.dtar gİ.l ~ükümetinin bu m.,. 
rnünaaebctıe ı0ı· .ubugunu hildi:rmiı ve hu 

ıçı ay 15 . yaya davet etmiıtr.r. •n ınde Sof. 

bat.çel • • QlC .-iWl1 IDU.I& .. 
.:..,~,'ftiral. edınomiı om.sına rai· 

men "!""' t.aL Ltııruz neticeyi 17 • 
la J'&cı ıreçen •~-~- 2 ~.___ . ···-a .. yı """" I ~ netice Gle .ı.ı.ı.. Cörüı- 4ı:i Bal 
bnlı loo.ntulanınız _._ -~!yor . 
bir •urette çal --ı.. "'"' ......,. Ya -.slı • • ........ ta.ı ... ıar. 1 

iki senedir Türk DÜll ti 
~an lıu tampİyonluiue kap~ 
lÇUI her mmtakaıun, her ldübiin h ı 
apm-cu ırencin var kuvvetile ,.;:. ve. ... 
-·- t -''- h. o - "fi ta~... t!fna "' ,,_ye elmeaini Ulİıı.,. 
tİmiz H lefkİlitnruz ........._ dil ... Ye 
m•n!la!re(a•dan daha çok kuvvetli 
ittin yetİfmesini büyük ümitlerle ı:.'İ~ 
riz.. 

Meccani lisan dersleri 
Cümhunyet gençler nıahfilinde.n: 
Mahfilde nıeccani ltalyanca dera. 

len açtlmııtır. Denlere 10 ikincika
nun çarıamba günü saat 18,30 da 
baılanacaktır. Kayıt her 'gün aaat 14 
~n 20 Je kad~r nıahfilin Beyoğlu C. 

• F. merlrezındeki hususi dairesin.. 
de yapılacaktır. Takip eluıek iste
yenlerin hüviyet varakalan ve üç 
lnt'a fotoırrafüari!e -ahf·ı d bil. "d'· 1..... ~· ı a ıye 
mu ur ugune müracaatlan. 

161 
• 
lzmir sür' at yolıı 
k~KAR.YA vapuru 9 İkinci 
t anu; SALI 11 de Galata nh-
1~!n ~ kalkacak. Doğru tz. 
mır e gıdecek ve dönecektir. 

(90) 

Karadeniz yolu 

Hicret etmek isteyen Bulgaristan 
Türkleri fstanbul Mr. Kumandanlığı 

tan STO'FkYA, 6 (Milliyet) - Bulgariı. Satmalma kom. ilanlaı·ı 

ANKARA vapuru 9 ikinci 
Kanun SALI 20 de Galata rıh
tımından kalkacak. Giditte Zon
guldak, İnebolu, Sinop, Sam
sun, Fatıa, Gireson, Vakfıkebir, 
Tra~~on, R:ze'ye. Döniitte bun
la..' ılaveten Sürmene, Ordu'ya 
ugrayacaktır. (89) 

ur gençlerin· · · ef 
'7e Vidinde . .~n naşırı kan olan 
"latikb 1 fenı ~u!"k harflerile çıkan Maltepe Askeri Lisesi ta!ebe 

a ,, ga.zeteıının sı . .. ~1..- - l . ihti' . . 800 'f dah li 
Bartın yo'u 

ınuhaceret hakk d C1 DUouaalnda erı yacı lÇm Çl t j • 
kal~~Be d~.niror ki~ a yazılan bir ma- potin 800 çift harici potin ' BURSA vapuru 8 ikinci Ka. 

nun PAZARTESİ 19 da Sir
keci rıhtımından kalkacak. Gi
ditte Ereğli, Zonguldak, Bartın, 
Amasra, Kuru~ile, Cide'ye. 
Dönüfte Kurucaşile'ye uğramı· 
"«Caktır. (91). 

ugunkü Türk· 21 1 934 t~nati devrindeki ka ıJe mu~.a~irlere ..ı. - - pazar günü saat 14 
Y1 Yapınadığ · · ha ve kotu muameı.,. te kapalı zarfla satın almacak- · 
milyonlarca .j.~.9ık Balkanlarda yaıayan tir. Şartnamesini go··receklerm· 
emelini besi ur a~a vatana ıröçmek 

C.eçenler:;:ı~tedır. her gün ve münakıuasma gİ-
38 aile Çor! omanyadan hicret eden receklerin teklif mektuplarını 
rilmiılerdir. u ve Kırklarelinde Yerlctti-

H'icret derdi Bul . .. .. belli gün ve saatinden evvel 
de ':>-:t• etrafında .tof~ Turkunün Merkez Kumandanlığı Satmal Heykeli yapıldıktan sonra 
ay •çınde Cuınaibata:., ·•dır. C.eçen ma Komisyonuna vermeleri. T 
ret etmiıtir. 33 hOJıe hic. Urk Şiir Kralı Filorinalı Nazım B. 

Bunlftr Urunk" .. (696) (7032) 56 G 
terdir. opruye Y•rleıtiribniı- üze! sau'atlar Akadem:sinde 

lmanyada Bulgar yumurtaları 
SOFY A. 6 (Milli t) riciyesine rnerb ye - Bulgar ha-

sadi itler lıfuos ut konsotosluk ve 1.ktı
göre, bazı ıraze':.~un Yerdiği malUınata 
d~rilen Bulgar erde Almanyaya gön. 
ıı.ost~ldiği haı!~~ına mütküli.r 
zıp •daınektedir nvayetler tek. 

Konsoloııuı., · 
yumurta Pazar..,. Al~Yadaki Bulırar 
etmekte olduğu n IUnden ırüne inkif&f 
zarfında d h . nu •e bu 19 · 

k a a •nki·-• nun 34 aeoe11 mc iledir. ..,. •Yliyeceğini bildir-

Yu nan kah' .. 
'.'TINA. 6 < ın~sın;n mevkii 

Y•nı bir yay:., .tr.t:llıyet) Hük· • t y . --,.e ~ .... ..:_ - ume a Yemden rn..ı.. ~·••nda b 1 
etıner """' İntiha u unuyor. 
bak "aı J'•bnt f,......._ batına teveuül 

~ ıdır. ra ku\rVel,cnmet.ine 
Zıra •Yan v 

bugünkü ıe~1ıne1 huıan rn 1• 1 • • 
met!i. ı,·· _..;, k ec ıı ennın 
· n ınev u P ... o •- .,.!taınela hük\i. 

dır. •a.d..,. 18•1 d •. 
B .._ g arn egıl. 

u se""'l•ten halk 
21 parl~mento ZÜJnı.e f,~kası kü ülc ha 
ururetınde bulun I~ ile ~ -
da hürriycU,>erver 'f•kktadır. Bu tmak 
rar mii.zaherette bu'ı' llnın lıük· mey.,,. 

unatağ, .. ıımete tek 
M. Maksimcs'un R soyıeniyor. 

görüşmeleri onıada 
ATIN~ 6 (Milliyet) 

ıelen malumata göre ıı.ı··-.. Romad 
•un Mösyö Mwıoli ~ ·ı osyo l\.t_' ·. an de nı ı e gö .:·-.vno. 
lt.irn R~ma Ye ~tina araaıı><lar~fmel~n-

mutabakatı mevcut' oldu· ""1 bır fi. 
nuıtır. ı:u an1a,ı1 

Ba•ka l -•zıun·' n arda sulhun nıulıllf 
Bul 1 !l'•Yret edilecektir. Bu ın .. ~••na 
'-h ııanıtanın misaklara dah·ıı uı""•tto. 12 ar etti·· ·· 0 lnak lllU•t gı tcreddut le mevzuu L. t.a 

• U•. UIUllQ). 
Mös · 1\ 

llliinase::tl 1.uısolini 1'.' unan - Bulg..,. 
erıne de alaka gösıkrllllittir 

Sofya mazbatası · 
tan~?.~~ A, 5 (Milliyc

0

t) _ Çok 
ı •n•a d·ı ı . ya mczbah e 1 me.de olan Sof. 

asının re . k" d 
ı:ar günü ıaat smı u'a ı, pa. 
hr . l 0,5 ta yapılım,. 

Kü,at tneraai . 
ın.,ssili, Dahili mıne, saray mü. 
diye re:si Ye bıe :kazu:~ ve hele. 

ç Y\lkıek zevat 

*** .. D~~ Evi için 50 bin adet 
Koprulü Sarı toka 22-1-934 
Pazartesi günü saat 14 te ale· . .. 
hl munakasa ile alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
giin ve Taliplerin belli saatin
de Tophanede Merkez Ku
mandanlığı Satın alma Komis 
Yonuna gelmeleri. (700) 
(7045) 57 

iştirak etmittir. 
Mezbaha çok asridir. içindeki 

mihaniki ve e.ektrik teaiıatı da 
mükemmeldir. Bulgarlara göre, 
mezbaha Balkanların en modern 
mezbahasıdır. Belki Avrupada da 
bir efİ zor bulunabilir. 

- - -

Burada iri boynuzlu hayvan. 
lar, huıusi birer tabanca ile, do
muz ve saire gibi küçük hayvan
lar da kuvvetli elektrik cereyani· 
le itlaf edileceklerdir. Amelenin 
hususi elbiseleri vardır. 

fl!llml••·~~~'!!'!!~-ma 
DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı işe baflamadan evvel ve İften 
sonra mezbahanın hususi banyo
larında yıkanmaları mecburidir. 

Mezbahada gijnde iri boynuz. 
lu, 300 domuz ve 5000 küçük haf 
hayvan kesilebilecektir. 

C.alataaarayda Kaıızük eczahaueai 
karımnda Sahne ıokafında 3 numa

ralı apartrmanda ı numara. 
iııııllı• 

1 

1 İ.ST ANBUL BELEDiYESi lLANLARI 1 
~=dkak~anhmli~ad54-56 No. kulei z ~min mahalli : teminat 4 Lira 1 oy a n e 5 No. baraka· 10 5 

Ykad . " ' " d u r a yazılı mahaller kiraya verilmek üzere müzaye. 
v::e kon~~~.uş~~: Talip olanlar şeraiti anlamak üzere Le
m kb Mudurlugune, '!'üzayedeye girmek için de teminat 
ha uz veya ı;nektubu ıle 29-1-934 pazartesi günü saat on 
eşe kadar Daımi Encümene müracat etmeli~rler. (101) 

Galatasaraylılar Cemiyetinden : 
5 ·1·934 Cuma ıı:ünü yapıhnası m karrer Heyeti Umumiye içtimaı 1

2
.
1

_ 
Curna ·· ·· iti . . 934 gunu saat 15 te ,.apılacakbr. Azanın leJr en rıca olunur. (11896) 

·- 1 - • ı ...... "'4 • -· ~~7' •• 

1 DEVLET OEMtRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
10-1-1934 tarihinden itibaren ; portakal, limon ve em· 

sali nakliyatına mahsus tarife değiştirilmiştir. 
Bu tarife ambalajlı olın-ık şartile, asgari beş ton olan 

veya beş ton Ücreti verilen hamuleye de tatbik edilir. 
ücretler, ton başına maktuan, ~ayas- - Dörtyo!- ı:op· 

rakkale - Mersin - Konya • Kutahya - Eskiş~ı~ : 
Adapazarı • Haydarpaşa kı&ımlarmda bulunan herhangı ıki 
istasyon araamda 20 lira, bu kısunlar dahilinde bulunan. h~r 
hangi bir istasyondan diğer kısunlarda bulunan herhangı hır 
istasyon meseli Tarsus'tan Ankara'ya veyahut bu kısunl~r 
haricinde bulunan herhangi iki istasyon arasında mesela : 
Samsun - Yerköy gibi, 30 liradır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(80) 

Ankarada istihdam edilmek ve yevmiyeleri imithan 

t • • d takdir edilmek üzere 2 Bobinör ile 4 Elektrikçi ne ıcesm e ali 1 · kt 
alınacaktır. Atideki şeraiti haiz. b?lunan t p erm me ep, 
San'at ve askerlik vesikalarile bırlikte Ha!~qa~a E
lektrik Santral arnirliğine,Ankarada Cer Daıresme muracaat 

ları. (79) 
1 - Türk Olmak , 
2 - Hüsnühal sahibi olduğuna daır polisten tasdikli bir 

vesika ibraz etmek. 
3 - Aıkerliğini yapmış bulunmak. 
4 - İdare Doktorları tarafından yapdacak sıhhi mua· 

yene neticesinin Şömendöfer hidematmda istihdamına mü· 
sf\it bulunmak. 

Ramazan Bayramı münasebetile, on gün için, istasyonla 
rmuzdan tam tarife ile bilet alacak yolculara nakliye ücret· 
leri üzerinden yüzde 30 ve 1-laydarpaşa, Ankara garlann· 
dan Haydarpaşa • Ankara arasındaki istasyonlara gitmek 
üzre 9 ve 10 numaralı katarlara bilet alacak yolcu:.:ır için de 
yiizde 40 tenzilat yapılacakhr. 

Tenzilat müddeti 14 ten 23 Kann"tusani gece yarısına 
kadardır. Fazla tafsilat için istnsyonlarımıza müracaat e· 
dilmesi ilan olunur. (81) 

Tam hamuleli vagonla veya tam vagon ücreti verilmek 
sartile yapılacak kepek, razmol, paspal gibi değirmenler· 
dt> hasıl oaln zahire gışası ve elek üstü mevat nakliyatı için 
D. D 179 numaralı bir tarife ihdas edilmiştir • 

Bu tarifeye nazaran yapılacak nakliyattan "A" baremi 
Ü.zerinden ücret alınacaktır. 

Her senenin 1 şubatından ağustos 31 inci giinüne ka· 
dar Haydarpaşa, Derince, Mersin, Samsun istasiyonlarma, 
(258) kilometreden fazla mesafelerden yapılacak nakliya 
ta tenzilattan sonra ton başına asgari (450) kuruş alınmak 
şa~tile (A) baremi üzerinden ayrıca yüzde 30 tenzilat yapı-
lacaktır. (105) 

Tayyare Piyangosu 
16 ncı tertip 3 uncu keşide 11 kanunusani 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 50.000 lira 
Ayrıca: 10.000, S.000, 4.000 liralık ikramiye 

ve 20.000 liralık mükafat vardır. 140 

Istaiıbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Galata : Tophanede Sultan Beyazıt rnahaJ!esinin ~umha 

dd • d 24 odalı 157 No. lı Han tamıratı kiracıya 
ne ca esın e · 900 li ki ·· 't im k t.l iki' sene müddet ve senevı ra ra u· aı o a sar ı e 

1 934 
.. .. 

12 zerinden aÇık arttırma usulile 21· - pazar gunu saat 
buçukta kiraya verilecektir. İsteklilerin pey akçelerile mü· 
racaatları. (R) (7208) 

inhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım, Satım Komisyonu illnlan. 

Pazarlıkla (260) adet o'uklu Galvanizli saç satın alına· 
caktır. Taliplerin yüzde 7 ,5 t 'minatlarile beraber 1 ~-1-934 
cumarleııi günü saat 15 de Gal.ı.tada Alım, satmı komısyonu· 
na müracaatları. (30) 

1 

................... ~ 
VAPURCULUK 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
lSTANBUL ACENTALICJ 

Liman Han, Telefon: 22925 

KARADENiZ YOLU 
SADIK ZADE vapuru 7 ikin

ci Kanun Pazar günü ıaat 20 de 
Galata nhhmından kalkarak gi. 
ditte Zonguldak, İnebolu, Ayan 
cık, Samsun, Onye, Ordu, Giı e
son, Tirebolu, Görele, Trab
zon, Rizeye dönütte bunlara ila
veten Of'a uğrayacaktır. --BANDIRMA YOLU 

SAADET vapuru 9 ikinci Ka 
nun Salı günü .aat 19 da Top
hane nhtımmdan kalkarak Ban 
dırmaya gidecek ve dönecel<-
tir. · 

ANT ALYA YOLU 
INöNO vapunı 10 ikinci Ka· 

nun çarflUJlba günü lllB.t 10 da 
Sirkeci rıbbmmdan kalkarak gi 
di9te DOORU, IZMlR, Küllük, 
Bodrum, Fethiye, Antalya dö
nüfte bunlara ilaveten Finike, 
Çanakkale, Geliboluya uğrıya· 
cakbr, •111 

3 üncü koloı-du ilaruar~ 

Çatalca Mat. Mv. için kapa· 
lı zarfla münakaşaya konulan 
13,000 kilo pirincin alınmasın. 
da nsarfı nazar edildiği ilan o
lunur. (580) (95) 

* •• 
K. O. ve 1. F. ihtiyacı İçin 

kapalı zarfla almacağı ilan edi· 
len 108,000 kilo pirincin alm
ınaıımdan sarfı nazar edildiği 
ilan olunur, (579) (93) . .. " 

M. M. V. Satınalın K · a omıs. 
yonundan; 

Yerli fabrikalar maınuJatın. 
dan 50;000 metre ekmek tor
balığma mahsus bez, kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 29-1-934 Pazarte· 
si gfu\ü saat 15,30 dadır. Ta· 
liplerin nümune ve şartname· 
yi görmek üzere her gÜn ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile An· 
karada M. M.V. Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 

(96) 
* • ' 

M. M. Vekaleti Satmalma 
Komisyonundan : 

Eskişehir Hava Mektebi İ· 
çin bir pavyon ve hangar önü
ne Pist ve umumi kanalizas· 
yon inşası kapalı zarfla müna· 
kasaya konmuştur. Şartname· 
sini ve planları görmek iste
yenlerin her gün öğleden son· 
ra ve münakasaya iştirak ede 
ceklerin de 13-1-934 cumarte· 
si günü saat .10,30 da teklif ve 
teminat mektuplariyel Ankara 
da M. M. Vekaleti Satmalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(3431) (6924) 46 

••• 
M. M. V. Satmalma komi• 

yonundan: 
lzrni rde Reşadiyede Çama· 

şırhane, Hamam, Ütü binası 
kapalı zarfla yaptırılacaktır. 
Şartname ve planlarını gör 
mek isteyenlerin her gün öğ
leden sonra ve münakasaya İş· 
tirak edeceklerin 14-1-934 pa 
zar gÜnü saat 10,30 da teklif 
ve teminatlarile Ankarada M. 
M. V. Satınalma komisyonu
na müracaatları. (3432) 
(6926) 48 
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İyi, temiz ve il Bu kumaşlardan 

Zarif giyinmek Yapılan 

Elbisenin ütüsü 

--- -- -------- :J!' 

•• SUMER BANK 

Yerli Mallar Pazarı 
Beykoz Kunduraları Giyiniz 
Beykoz Kundu Giyiniz 

İsti yenleri 

Ancak 

Kumaşları 

Tatmin edebilir. 

Beykoz Kun Giyiniz 

Bozulmaz Beykoz K1 Giviniı 

Toptan satışlar ve siparişler 
için muracaat mahalli: 

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

Nafia Vekaletinden: 
r (60000) adet normal meşe traversi ile 14 makaslık 1 

(546) adet meşe makas traversi kapalı zarf usulile münakasa
ya konulmuştur. Münakasa 21-1-934 tarihine müsadif Pa
zar günü saat 15 te Ankarada Nafia Vekaleti Müsteşarlık 
makamında icra edilecektir. Münakasaya İştirak edecek 
taliplerin teminatı muvakkate ve cari seneye mahsus Tica
ret odası vesikalarile birlikte ayni gÜn ve saatte komisyonda 
bulunmaları lazımdır. Talipler bu husustaki şartnameleri An 
karada Nafia Vekaleti Levazım müdürlüğünden lstanbulda 
Haydarpaşada Liman İşleri Müdürlüğünden beşer lira mu-
kabilinde tedarik edebilirler. (29) 145 

Barut İnhisarı Umum Müdürlüğünden: 
Ankara' da hipodrom ve stadyom civarında inşa edile

cek 16,385,84 lira keşifli atış yerinin inşası münakasaya 
konmuştur. 

Münakasa kapalı zarf usulile İcra edilecektir. Talipler ta 
rafından alelusul yapılacak tekliflerin 29 Kanunusani 1934 
Pazartesi günü saat dörde kadar Ankara' da Gümrük ve İn
hisarlar Vekaleti Levazım Müdürlüğüne veya lstanbul'da Ga 
llC\ta'da Bahtiyar Hanında Barut İnhisar İdaresine tevdi 
edilmesi lazımdır. 

Teklifnameler İnhisar İdaresinden Şubatın birinci günü 
saat dörtte alakadarlar huzurunda açılacaktır. 

Mebani projesi, şartname ve keşifname, on lira bedel 
mukabilinde Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Levazım Mü
dürlüğünden veya Barut İnhisar İdaresinden tedarik oluna-
bilir. (37) 7 

Beykoz ı 

Perakende satışlar için 
Müracaat mahalli şimdilik: 

Yeni postahane civarında milli spor 
Zeki Rıza mağazası 

Beyk 
Bey; 
Be 

• • • 
(11636) 111 B n rııyınız 

..... . . . 
Ankara Nafia Başmühendisliğinden: 

B Ku 
BeyJ(oz K 
Beykoz 
Beykoz 

uıyınız 

'Ankara - Kırşehir yolunun 111 -t 200 ile 116+ 181 kilo
metreleri arasında sekiz metre açıklığında bir beton arme 
köprü ile 4981 metre tqlunda şosa İnşası (17255) lira (75) 
kuru, bedel ile ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmış
tır. 15 İkinci Kanun 1934 Pazartesi günü saat 15 te Vilayet 
Encümeninde ihalesi yapılacaktır. Fazla tefsilat almak iste
yenlerin AnJo;ara Nafia Baş Mühendisliğine müracaatları. 

Giyiniz 
Giyiniz 
Giyiniz 

(7166) 40 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

Beykoz Kunduraları Giyiniz 
SUMER BANK 

Yerli Mallar Pazarı 
--ı- '.Ankara Merlcez Hıfzıssıhha Müessesesinin Seroloji kıs 
nuna ait ahşap malzeme 15 Kanunusani 934 pazartesi gü
nü saat onbeşte pazarlıkla ih:.le olunacaktır. Şartname Ve
kalet Hıfzıssıhha İşleri Umum Müdürlüğünde görülebilece 
ği ilan olunur. (7193) 78 

Erkek kunduralarıri.da da mühim 
tenzilat yapılmıştır; istifade ediniz. 

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 
11-1-934 tarihine müsadif perşembe giinüne tehir edilmiş
tir. Taliplerin ayni şerait dahilind ~saat 14 te Galata' da Kara 
Mustafa Paşa Sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezinde müteşekkil ihale komisyonuna müracaatları. (23) 
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1 1ST ANBUL BELEDiYESi 
!!,EHIR TiYATROSU 

Bu ak,am 
saat 19,30 da 

1.VKVS HAY AT 
Büyük opereti 
'{azan: Ekrem 

1.ıanbul: Bahçekapı caddesi ı Ankara: Çocuksarayı caddesi 

Beyoğlu: lstikliıl caddesi Samsun: Bankalar caddesi 

• 
Holantse 
Bank~Oni "N.V! , 

Sabık Bahrısefit Feıemenıt, 

Bankası 

\stanbu!_ Şubesi 

Galata Karaköy Pala9 

Meydancık Alalemcl Han 

, Her türlü Banka muameıeı. 
•• 

ıerl. Kasalar icar• 

UMUMl - MODORLOK: AMSTERDAM 
1 

Şubeleri : Amsterdam, Bueno9 Alres, 
- "! • 

(stanbul, Rio de .Janeiro, Santos, Sao Pauıo. ' -
ve Cemal Re9it 

__ Jmu-ma _
1

_
21 

' Cici Dudak)ık 
- Verem, Ka~p 

MOTEHASSISI 

Dr. Cevat Cemil 
Muyanehanesini Beyoğlu lıtiklô.l cad
desi Rumeli Han 2 N o. ya nakletmiı
tir. Her gün 2-6, Tel.42927. (11047) 

21 

• 

Dünyanın en sabit dudak bo
yası; Farukinin Cici allığıdır. 
Hiç bir temasla silinmez. Yı· 
kansa bile çıkmaz. Yirmi dört 
saat dudakta kalır. Tecrübe· 
si kolaydır. 

Deposu Sultanhamsmında Faruki Gliıel 
kol.-ubr maiiazas·dır. 1117951 

pek·ş · as ya toptan 
aşlad. kumaş vermiye 

• 

Toptan 

1 - Arzu ve talep üzerine her çeşit 
kumaşın her rengi işlenir ve 
süratle teslim olunur, 

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

satışlar için müracaat mahalli: 
lstanbul Sultanhamam, lpekiş 

Telgraf adreai : İtsanbul İpekiş - Telefon 20695 
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