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Mntiuyat tikri;· yapıcı Ye başarıcı 
vatandaşları çoğa ltır. 

M. Hitler dünya ahvaline dair mülnm 
beyanatta bulundu 

NOıhuı Her yerde 3 kuruttur. CÜMHURIYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETiRiR 

Sahibi ve Baımuharrırı 
Müstccaplıoğlu [sat Adil 
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Milli İktısat ve Tasarruf ce-
• • 

mı"yetinin sergısı 

Cemiyet Mülürünün Ana~olu Ajansına beyanatı. 
ANKARA , 6 (A.A.)-Mil· ranayi yoktur . Küçük atel 

li lktısat ve tasarruf cemi· / ye. küçük tezgah ve küçük 
Yeti müdürü muhabirimize fabrika sanayii hakim olan 
&fağıdaki beyanatta bulun- memleketlerde sergilerin 1 
ınuıtur: ıatıtlı olmaları çaresizdir 

Hususi 
bütçeler 

Vilayetlere gönderildi 
ANKARA, 7 (S Ş) - Hu -

susi idareler bütçelerinden 
otuzu yüksek tasdika ikti. 
ran etti ve mnhallerine teb
liğ' edildi . 

Yirmi yed i biıtçe yakında 
Milli İktıaat ve Tasarruf Fakat sergileri bir sergi- tasdik edilecekt.ir . 

Cerrıfyetinln Ankara'da yap- ye ve mahmul pafa çarır Ankara bütçesi tebliğ edil· 
hrd ğ lk · · Tu· k sına benzetmekten kurtar· ı ı l sergı evı r miştir. Maliye vekdletince 
ıniınarlarından Şevki beyin mak için gerek atandların 1 hususi idareye verilecek 
çok güzel bir eseridir. Bu zevkli ve san'atlı bir suret- olan 27 bin lira tayyare ce· 
bina yalnız Ankara'da değil, te tezyini teminetmek ge· miyeti aidatı bu sene kaldı
bGtün dünyada bile güzel rekae milli iktısadın .inkit~- 1 rılmıştır. Bu para Maliye 
denmeğe layik bir sanat fanı gösteren grafıklı harı . I• ve kııleti tarafından doğru
rrıücevheridtr . talı, fotoğraflı, şiarlı bir kıs dan doğruva cemiyete veri. 

lntaalı ağustos sonunda mı da hazırlamak lazımdır. lecektir. ' 
bitecek olan aergı evı 2s 29 bırınci te şrınde açıla- Türk· Yunan ofisi 
birinci teırınde bir milli ıa- cak Ankara sergisinde bu ISTANBUL, 7 (S . ş_, _ 
nayl sergisi ile açılacaktır . noktalara cevap vermeğe -.>ehrimizde teıkl'ı olunan 

Ankara'da ıimdiye kadar çalışacağız. Türk - Yunan ofla meclisi 
yapılan sergiler gerek sana - Bu maksatla standların, dün ilk içtimaını Büyük 
Yi erbabımız tarafından ge· bölümlerini raf, dolap, vit- adada yapmııtır. Ofisin te
rekıe halk tarafından büyük rin vs. teıhtr vasıtalarını ıekkül ve ite baıladığının 
bir rağbete mazhar olmuı · her sergide kullanılabilecek bilmum ticaret odalarile 
!ardır . Fakat maksada elve· ve istenilen tekiller verebi - Balkan devletlerine bildiril 
ritli bil' binamız olmadığı lecek bir tarzda hazırlattı meal karar altına alınmııtır. 
için sergilerimizde istediği- rıyoruz 

16 Mart 
Şf'hitl(~ri 

.\bidesi planları 
ISTANBUL, 7 (S. Ş.) -

16 Mart tarihinde latanbul 
iıgal kuvvetleri tarafından 

tehit edilen askerlerimiz için 
dikilecek abide ile İstanbul 
konservatuvar binasına ait 
planların ihzarı ikramiyeli 
müsabaka usulıle yaptırıla

caktır . Müsabaka ve ıartla
rı bugünlerde ilan edilecek-
tir. 

Kağıt fabrikası iha
le edildi . 

ANKARA 7 (S. Ş,) 
lzmlt'te Sümer Bankın ya -
pacağı kağıt fabrikaaının 
ihalesi Sümer Bank merke
zinde yapılmııtır . Sümer 
Bank umum müdürü Nurul
lah Esat bey latan 
bul'dan ıe hrimlze gelmiş ve 
fabrikanın ihalesinde hazır 

bulunmuıtur. Fabrikanın ln
ıaaı 380 bin liraya "İnıaat 
ldarei Fenniyeıl. ıirket ; ne 

ihale olunmuıtur. 

Nafıa Vekilinin beyenatı 
Devlet de,;.,,iry~llar-;:eşya tarifelerinde ml1 

him tenzilat yaptı. 
Yeni ih~.a~ edilen. halk tica.~et ~ı:tıeri i~e on beş günden iki aya 
kadar butun demıryollar guzergahını bır biıetle gezmek kabil 

olacak 
ANKARA, 7 ( S.Ş ) - ' 
Son zamanlarda devlet de

miryollarında yapılmakta 
olan muhtelif t e nzildtlı ta
r ifeler hakkında Ndin \'e
kili Ali bey atideki beyanat
ta bulundu. 

- BP.ş seneyi mütecaviz 
bir znmandnnberi müte7.ayı t 
bir ş iddetle buıııün cihanda 
devam eden iktısndi buhra. 
nın münnkaldt üzerinde ynp-l 

tığı menfi tesir le r mıı l ıim - : Bu halin devamına mü· 
dur. saade olunamazdı. Yolculu-

Memleketimizin bu tesir- ğun emniyetini temin ve 
ferden masun kalmasına yolculuk şartlarını ıslAh icin 
bittabi imkin yoktur . Buh . demiryollarınJa iktıHdi eHı-
ran ı müteakip yolcu ve eş· !ara istinat eden müte-
ya münaknlelerimizde harp- n a zır tedbirler almk ıcap 

tan •onra normal addedile- edivordu. 
J 

bilece k senelere naznr .ın Hu mıntakalarda derhal 
mahsus tenezziiller kavJe- tar ifelerimizi islib ve halka 
dildi . Bu tenezzülün o~une en emin nakil vasıtası olan 
geçmek ve nııin o kali\tımız ı şimendife rlerle seyahat ,im-

SAVAŞÇI GÖZİLE: imkdn derecesinde tedrieen kdnlarını temin eyledik. Ci-
inki ~ ~f ettirmek için rl nrhul han harbi dolayısile her 

Mesuliyet fikri h k k ı are eto ge\'m& lıizumunn yerde.ancak mübrem ihtiyaç-
/çtimai ııhlcik bııkını ı n La · ı old ğ d · · ı "' ı . u umuz . an vazıy e tı arın sevkile seyahat edil-

dıııı insanı 11a:::ifesi başında esasl ı bir surette tetk iko mektedir . Bu imkdnı arttır· 
kontrol edebilecek hir frk başlad; k mak için bütün devlet de. 
kıwuel uardır: H ,_. ,_ u tet .. ı " ~tı m ı n tşka mın m iryolları üzerinde tenzilAt 

ınlz mükemmeliyeti ve inli- Lozan'dan önce ve Lozan-
zamı temin edemiyorduk . dan sonra Türkiye'yi göste-

Yani yapılan bina ile 

1 

ren bir salon da tertip edi-

1 Odesa Konsolosumuz. ihtisas 
mahkemesinde 

l!esuliyelfikri. taka ya pt ığı mız seyahatle r- nisbeti vasati yüzde 5o ye 
hı san · anca/;: onun ı şıyı d ~ gördüf: ıi mıiz ihtiyo(-lar vnkla:an g:diş ve dönüt 

allıııda çalışırsrı başorrklık ve aldığ ı m ı z intibalarla it- biletleri ihdas eyledik. 
elde edebilir. mama ça l ış t ı k . :-.ıozarı dik- Bu tedbirin fevkinde ol-

Ri=de mesııliyel fikri iıir katimize ilk <·arpt•n nokta mak üzere milli istihsalin, 
çok yanlış telakkilere yol memleketin nüfusuna göre milli ticaretin ve millt sa~ artık bu mazeret kalma yoruz. . . . _ 

mıthr Yirmi dokuı birinci ı Ankara aergısı bır taraf 
teırinde açılacak serginin ı ta~ Cumhuriyetin yıldönü.
yenl binada yapılan ilk mune diğer taraftan kıt me•
aerıri olmasına rağmen aza- 1 siminin ba•lanğıcına tesadüf 
mi mükemmeliyette glma . ı attiğl için çok rağbet göre· 
ıını istemek herkesin hak- cektlr. Şimdiden itlirak mü
kıdır. Bunu temin edebil- ! racaatları başl a dı. 
mek için azami gayretle 

1 
Devlet merkezimizde sa

ve hüsnüniyetle çalıııyoruz . 1 nayl erbabımıza varlıklarını 
Türklye'de açılan sergile- göıtermek için Ankara ıer 

rin ıatıtlı olmaları sanayii· gisine en genlf mikyasta it· 
mızın bünyesinden gelen tırak etmek istemekle hem 

b menfaatlerini ve hem de ıe· 
ir zarnrettir. 
'İümune sergilerine ittirak refli vazifelerini müdrik ol-

için aan'at er he bamız mas- duklarını ispat ediyorlar. 
raf ihtarından çıkıyorlar. Mürac<ı.at müddeti eylülde 

Çünkü bizde henüı büyük bitiyor. 

~Yeni Borsa heyeti 

açn11şlır Mesel<i; yolcu hareketlerinin kaydet· nay iin münasebetlerine ait 
1 - Hııtalarııııı:., k(lntl tijti nisbetsizlikt ir . Bu vazi . yolculuklar için ayr ca ko-Rauf B. beuilstanbuijü-mrügündeki memurlar şaşırttı diyor 

IST AN BUL, 7 ( S.Ş ) -
Telgra· haberleri~ arasında 
Odesa konıoloaumuz Rauf 
Hayri beyin kaçakç ı lık yap
mak suçu ile ihtisas mah· 

1 
kemeaine verildiğini yazmıt· 

, tık . Cereyan eden muhake· 
1 me, hadisenin teklini izah 

eylediilnden bu huıuıtaki 
tafsilatı • karilerimiı:e bildi. 

.!. lınat oh11Utn suçtan 
katiyen muarrayım , demit 
ve ıu izahatı vermiılir : 

Odeıa'dan İıtanbul'a 

nun çerçeuesi Jwricind t• ka- yeti ı slAh için halkım ı zda !ayl ı klar düşündük. Cüuıhu· 
lan fena lıarekellerinıi:den seyahat arzular ı nı b e slem~k. riyet hükumetinin milli iktı-
do/ayı nıesııl edilmemeıie ~· oğ•ltmak ve bunları bir tı~aJiyatı korumak ve inki· 
nlışkan/ık ; itiyat halinP getirmek ve şal ettirmek lehine ıldıği 

izinli geliyorum . Gelirken 2 -- .\fesul edillri: kor- l bu ırnretle devlet demiryol-

k T f k f d . k ·ı J•rım ı za yen ı· mu"naknle mev- ve almakta olduğu)edbirler 
avaa ev i e en ıye eıya · ıışı e uazifenıi:e lı-r11as ~ 

larımı toplamaıını eöyledlm. eden işlerde bile uehme ka zuları tedarik etmek icabe· sayesin:!e sanayi faaliyetimiı 
Efyaların araıında kitapla - pılmok ııt iş görn;ek; diyordu . Bu maksatla şebe- · her gün yeni inkişaf ıalhaaı 
nm, aemaverlm., ve akraba· 1 B kenı' ıı mııhtelı'f kısımlarında gösterm ektedir. Gerek zirıi · - ıilun sulıihiyetlui bir 
larım için aldıAım bir kaç l~k elde toplamak .rnretile gayet mutedil ücrotla t enez- mohaulAtın ve gerekae ye-
hediye vardı. latanbul güm - mesuliydl merkt:ileştirmtık züh trenleri tertip eyledik . ni kurulan labrikalatın ıi· 
rü~ünde karııma beni ıaıır- Ut brı sıırrllt memurları ue İstanbul _ S :ıbanca, Ankara • rümünü teshil için bu mü· 
tan memurların çıkacağını d" • / k' l Çankırı, Atl nna . Mamur" esscselerin dahili piyaıa 1'8 

ıger ınsırıı arı ma ·ıne eş. ~ . 

hiç tahmin etmiyordum. Mu- lirmek. Adana-Mersin, Snmsun .Amas- pazarlarla ,.e mütekabilen 
ayene pek dürüatane oldu. il lb ,, ya. Kayseri • Tuıhi snr kı- dahildeki tüccarlarımııın mü. a ııı<i mc•suliyet fikri 
Eıyalarımın arasından Ko- h k 'k sımlarınJa ve lzmir • Ka ~ ba him ticaret ve aanayi mer-a ı i manasile böyle men. 
caeli mebu&u Sırrı bey için f' 1 l k 1 • • 1 hatlarında tahrik ettiğim iz kezlerimizle devamlı 1'1 kolay 

ı e a ·ı<ı ert nıeydun ıırr. 
aldıg·ım iki deri köaele ve · tenezzuh trenleri halk n•z münasebetler tesiı eylemeai 

mıyen, mıisbel bir lı·şebbüs ' 
bir havyar kutuıunu çıkar . halidir. dinde büyük b:r rağbete icap ediyordu. Bu mokHtia 

Oz{Jm Sa-tzşfaT-l z'çz·n Verz'/en ka- dı lar, erteıi günü gazetele · 1 E' ma 1 o ld o · ~ 'h tt halk t icaret biletleri namı .yl ile kDlıiyıi şeı·mı• me. z ı r o u. ı ge r c ı e en 
rin hakkımdaki netriyatını ' it d t t d'l ·· t 

ihtisas mahkemeıir.e veril - lekesi, yerinde ue sıiratle hatlarım ı za muvazi b a z ı yol - a ıo a gaye mo e 1 ucre • 

rarlar ehemmı"yetle takı"p edı·· görünce müteeaaır oldum . 1 - . rl k . 'd b' li bir tarife hazırladık . Bu 
mı'tl. Rauf Hayrı' be- d karar uerıne kabiliytli, şıı - ar uzerın e pe ıptı ni ır 

Ben tüccar eğilim ki ne b · ı ti b .. lük b' 
l k 1 1 k k 1 lir Ue S•cı'y•rıin .sağlaııılaş surette ialemekta olan kam. ı e er on llŞ gun , ır 

l k 
y n ve onao oa u avasının, kadar eıyam o duğunu bl- • • Y ·k· 1 L 1 k 

ece Meh h M h "la.sı anca'· ınrı"slıel ıııaııa yonların hatlarımızla uayri ve ı ı ay ı .. o ma üzere üç 
met ve mu acır e - leyim. Teyflk efendiye ge- " "" · ·· ·· · d · d'l 

t 
IZMIR, 

7 
( S.l,Ş. ) __ Üzüm piyasasının malüfm met efendilerin muhakeme. lirken ıunu bunu al diye da mesıı/iyel fikrinin doy iktısadi bir surette ~iddetli serı uzuerın en terLıp e ı • 

1 klld ıl k ı 1 b ı nıası ı'le mıı"mkı·ı· ııdıı·· r. .lı e- bir rekabet halınde bulun- m i ştir. Halk ticaret b ı letinin 
zrrıir ticaret ve sanayi o an ıe e aç maaı ey - erine aı anmııtır. tenbih ettim· odaıınc B d h yeti 1'ıdayeten müzakere '>uçluların hüviyeti teıl>it Reh ıordu: seld, lıerhaııgi bir iş başına duklarını gördıik. Bu vası - hamillori verec6kleri mutedil 

a orsa 1 are eye- .1 tolarlıı yapılan nakliyatta bir ücret mukabilinde bütün 
ti azalıklarına t•frlk ve ı·n · edilmit ve borsa heyetinin edildikten ıonra gümrük - Sandıktaki elbireleri- getirt miş bir iıı;an, o işin 1 l 1 l , yo cu ar ıer tür iı iRtı' rahat. Devlet Damı' ry il ·· · d 

d idaresinin iddian okunmuı nizin ceplerinde yirmi · kırk icapltırınn, kanuna ııı• lali-
0 arı uzerın e 

tihap olunan tüccardan Ho· ı· piyasanın açılmamasın a ve Rauf Hayri beye ne dl · kürk parçaaı varmıt. on- mala aym zanıaııda :a ten mahrum olduğu g ibi fasılasız seyahat etmek ve 

d 
müessir Ve nafiz olamıyaca- hayat seJdmPti de j·• · tina bı n d'kl ' • t J d 

ca za e Ahmat ve Aydın'lı yeceğl sorulmuıtur . Rauf ları ne yapacaktınız~ mcın ue mekcin şartlarına ' ' 1 e ı erı ıs asyon ar 8 in-
i t b 1 

: ğı ve böyle bir hareketin imkdnsız tehlikelere maruz. nıek bı·nmek ve du L 
zze ey erin keyfiyeti in· J Hayri bey: (Devamı üçüncü sayfada) gör~ kendi kendine lıarı:kel • rmaıı; 

. aksu-ıamel tevlit edebileceği ıhır . hnkkın h ~· J ki d tlbaplarının Borsa komiser- d - - eılebilmelLdir. Yaplıfjı işin !---·----------' · 1 
ız 0 eı:a ar •f, 

müzakerat neticesin e taay· - M. Hitler müh m beyanatla d JU-Ja -razizJlnl izah attı. 1 
--liğıne bıldirilmesı üzerine yün eylemiş olduğundan bu Jıer frirlıi mrilelıammil mı•· 22 Zahiı•cciyl~ Türk Adları 

komi ı·k ı d b ı H K k v 7 sııliyelinide euueldeıı kcıbııl 
ser ı çe yapı an a bapta yapılacak irıey o arp or usu ar mı 

f k b 
et mis olmalıdır. Takdı'rna 'ld' 

Vele tev 1 an ona heyeti madığına karar verilmlıtir . • • me verı 1 ( D) 
d" ı 1 - --- - - . iş ue utt:if e hayntı mızı eiırr 1 

un saat :: le içtima etti. Bunu müteakip üzüm_sa· Z LE, 7 (A.A.) - ihraç 

Yeni intihap edilmiş olan 
Boraa idare heyeti azasın -
<Lı:n aleluıul bir reiı ve bir 
reıı vekılı . h ıntl ahı icap ey-
lediiinde h n eyet meyanında 
yapılan intihapta cevahirci 

zad~ Şllkrll bey rlyaıete 
ve lzmiri zade Mazhar Nu. 
rullah bey de reıs vekilliği
ne ıeçlldi . 

Al ' l B ..r.. k" 1I • f' biz b;;ııa göre laıı:lnı eiıJı . z 
. tonunda alım ve satım mud. manva n n ugun u y azıye ' ettikleri buğdaylardan yüz· 

l 
.,- iş adamlarımı:ı , memurla 

d h kk da Yapılan mü· 1 uarbe Dog., ru mu, . il de birini milli kuvetlerimlze eti a ın flj rımı:ı ·111 şar ara ııygrırı 

d mela"tın sabah / ı . · · yardım maksadı' le tayyare zakere e mua 1 o araı< yetışlırme=sek leşeb 
saat 10 ile 12,5 ve öğleden Stıfhil l)oii-r.11 11111? /ııis , knrar ııe bilerek iş y6r- ıubeslne veren ıehl'imiz za 
ıonra 2.5 ıle 5 araıında de- _ ~ __ _ me imkanı kalmamış olur hire tüccarlarından 22 kiti-

vamı muvafık görülmüı ve Alman'lar Milletler Cemiyetine girecek mi? .ııesııliyet fikri bl:i iş yap· ye cemiyet umumi merkezi 
borsanın dahili ve idari ba . BERLIN, 7 (A.A.) -- Bir rlnin artması bızi hiçbir ıu- maktan alakoymak için deı/il, tarafından birer takdirname 

1 
zı mesaili hakkında görü mülakatta M. liitler dem it · retle kızdıramaz. Çünkü in bilakis iş yapmak için ilı - gönderil mit ve dün beledi-
ıülerek karara raptedildik- tir ki: giltere'ye hücum etmek flk- das erlilml'lidir. yede yapılan bir toplantıda 
ten sonra içtimaa nihayet "Umumi silahlanma ve rinde değiliı Harp tehlikesi- Mesel<İ harp içinde bıılıı - kaymakam tarafından veril-
verilmiıtlr. beynelmilel gerginlikler hak- ni çıkaran ıilihlar değil, fa - naıı lıir kıımandaıı aııcak mittir. 

Rlyaaet ınevklini i,gal Borsada ıslak . tatlı ve kında diyebilirim ki yeni bir kat ıilahlardaki müıavıı.tsız · nıesrıliyet fikrine salıip ola ı----:·---------
eden borsa komtıeri vekili topraklı • üzümlerin alınıp harp Almanya'ya mütevak· lıktır . rak haJ(•kel !'der O. uerdi- Askerlikte mesııliyel fik · 
İhıan beyin yeni heyete 

1 

satılmasına kati)'en ınüsa- kıf bulundukça katlyen ol Müstemlekeler meıelealne [ji kararını ıfrrlıal lalhika ri mıisbtltir, yapı cıdır. Si
rrıuvaff~kıyetler teınen _ i ade edilmemeıl keyfiyeti rnıyacaktır. Almanya'nın bu ıelince; herhangi bir müı · geçerken lıerhııngi bir ıııe · uil işlerimi:de, iş ue me. 
ııisile rıyaset makamını Şok- öteden beri olduğu gibi bu günkü meseleleri harple hal- temleke elde etmek için tek sııliueti de yöze al mışlır mııriyel /ıayıılı mı::drı ılıı 
rü beye terkini mllteakip ! senede itina ile tasnif olu- (edilemez. Meıru müdafaa bir Alman'dan hayatını fP.da Daha doı/rıı.rn o /;umanda- /ı <iyle mıis/ıel , yııpıcı bir 
boraa itleri ve evrakı varı- ı· nacaktır. Bu gibi üzümleri hali müstesna olmak üzeer etmesini lıtemiyeceğtm na icabındıı r~esııl edilmek ıııesııliyet fikriııtn kök/eş . 
de llıerlne müzakerata ge- I alıp satanlar hakkında ce- biz aıla muharebe etmiye - Avusturya meıeleılne ge- şarlile geniş sııldlıiyetlc•r ue·. mesiııe ihfiyııcımız ımrdır. 
çildi. 

1 
zai muamele yapılacaktır. 1 cetız . lnılllz hava ku,.vetle- (Devamı üçüncü eayfada) rilmiştir . ~ .. ,..4 -' 

Dokuz H. 
Doğu 

Doğuı 

Durmuı 

Durak 
Dura un 
Duran 
Duman 
Dumrul 
Durdu 

Doğan GiU 
• Gönül 
" DoAuç 
• Doimuı 
Dolu 
Dodurga 
Do:ııuz 
Dolan 
Dol on 
Dolon H. 

Yeni doğan 'çocuklannıza 
ciz Türkçe ad koymanız için 
Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih 
şubesi Türk adlarını toplamak 
tadır.Bu adlan gazetcmİ2de 

neşrediyoTU2. Bu yolda bildiği· 
niz adlar varsa onları da Hal· 
kevinc bildirmenizi rica ede· 
riz. Bu adlarböyle toplandık
tan sonra bir kitap halinde nq· 

1 rolunacaktır . "H. işaretlileri kız 
J-adıdır. 
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Bundan başka mutat beğoj 
müsaadesine ildveten ayrıca 
eılı kiloya kaolar nümun6 
eşyasını me"ranen nakletti
redeklerdir. Halk ticaret bi
letlerinin ucuzluğu hakkında 
s.ze bir fikir vermek için 
her hangi bir yolcunun ücün
rii mevkide on beş gün için 
17,5 lira, bir ay için 30 lira 
2 ay için 35 lira ücı et ve
receğini söylemek kılfıdir.Bi
rinci ve ikinci mevki bilet. 
!er İçin ucuzlukta aynı mu 
tadil nisbetler tatbik edilmiş 
olduğundan bu bilı>tlnin, 
zevkleri için seyahat edecek 
olan vatandaşlara ve eı·nebi 

turistlere pelı: müsait yolcu· 
luk imkanları temin edece

"ğini zannetmekteyiz. 

Tren yolculuğunu teşvik 
ve inkişaf ettirmek ıı· ın 
alınmakta olan bu tedbir ile 
beraber eşya nakliyat mev. 
zularını da esaslı bir suretti' 
tetkike başladık . Devlet .ıe
miryolları işletmesinin umu
mi mali istitaatı ve tedricen 
ı8ldhı tabii bulunan nakliye 
mııliyet fiatlarının müsaRıl e 
~i derecesinde milli mahsu. 
ldtımızın dahili ve harici 
8Ürümünü arttıracak bazı 

tarife kolaylıklarını ehemmi· 
yelle tetkik ve nldığ•mız 
ııeticeleri derhal tatbik 
ryledik. l'ıfoseld: 

İzmir • kasabıı hattı üze
rınde ton kilometre~ine 10,63 
kuruş tediye euen hal ı , ı 
8 kuru~ lı:adıır ücret tedıye 
eden susam, yumurta ve 1 

zeytin yağı ücretlerini 5.25 
kuruşa tenzil ettik. Kuru 1 

sebze fiatlarının son senelH. ; 
de gösterdiği sukut bu mııd· 
delerin ihracını mümteni bir 
hale getirmişti. Bu madde
lerin naklıye ücretlerinı aza
mi tarifeden &sğarı harl<le 
indirerek yüzde 50 tenzilat 
yaptık. 

lzmir mıntakasının en mü
him ihracat maddelerinden 
hirı olan palamut ve çam 
kabuğu ticareti beynelmilel 
fjat düşkünlüğü hasebile pelr. 
dar bir vaziyette bulunmak_ 
tadır. O derece ki . ziyaret 
ijttiğim bazı mıntakalarda 

palamutların ormanlarda top
lanmasındıın köylü fayda ~ö
rememelr.tedir. Azami haddi 
ton · kilometresinde 5,35 
kuruşa balrğ olan nakliye 
ücretini yüzde 60 derecesin
de tenzil ettik. Kezalik milli 
mahsuldtımız arasında müm
taz bir mevkii olan incir ve 
uzümlerimiz için eski~ine na
zaran bariz tenzil fıırkları 
gösteren müsait bir tarife 
tanzim eyledik. Tam vagon 
hamule şeraitile incirde yüz
de 60, kuru üzümde esas 
istihsal mıntalı:aların<la ke-

zalik yüzde 60 a yakın 
tenzildt yaptık. Esas ihracqt 
maddelerimizden olan tütün 
hakkında da aynı suretle 
hareket eyledik. lzmir mın_ 
takasında pek yüksek olan 
nakliye ücretini yüzde 50 
nisbetinde azalttık. 

Hdli hazır vaziyette ol
dukça müsait bir tarifeye 
tabi olan sebze, meyva nak
liyatına ait ücretler yeniden 
gözd~n geçirilmiştir. Sebze
lerin gerek turfandacılık ve 
gerekse büyük şehirler hal
kının iaşeleri noktasından 

haiz olduğu hususi ehemmi. 
yet herkesçe malilmdur. Teş· 
kildtın kifayetsizliği ve nak
liye ücretlerinin bu günkü 
isti hsa 1 şart ve fıatlarile mü_ 
tenasip olmaması yüzünden 
bazı mıntakalarda mahsulle
rimiz ticari bir kıymet bula
mamaktadır. Meyvalarımıza 

geline~. gerek dahilde ve ge
rek hariç piyasada daha bü
yük bir sürüm imkAnlarına 
ldyık olan ve istihsal şart
ları bize benziyen memle
ketlerin ticaret bililnçosun
da mühim mevki Ye kıymet
ler arzııden bu maddelerin 
dahili ve harici ticareti ko
laylaştırmak ıçın mevcut 
turife bugünkü ihtiyaçlara 
göre tndil edilmiştir. Bu su 
retle evvelce ton _ lı:ilometreıi 
5.25 kuruş Ü!'rete tabi olan 
mPyva. nailiyatı tam v3gon 
hamule temin edilmek şar
tile yalnız 2 kuruşa ve pe
rakende nakliyatın ise 2 75 
kuru~a inJirilmittir ki, ten
zilAt nisbeti yüzde 60 ı bi· 
rıız tecavüz etmektedir, 

Milli istihsa!Atımıza atiyen 
mühim lıir mevki işgaline 
lııyık olan mühim ınadde-
lerden biri de balık ve deniz 
mahsuldtı naldiyatıdır. Ge
nı · sahillere malik olan 
memleketimizde bıılık sarfi· 
yatı aynı v .. zıyette olan 
memleketlere nazaran lüşey 
mesabesınde olduğu ~ibi 
büyük sayt merkezlerinde 
tutulan balıkların sarfıyatı 
da mühim bir yekun tut
mamakta ve saydın bol oL 
duğu mevsimleı de fiatlar 
ticari kıymetlerin pelı: du

nuna düşmektedir Halkın 
gLda11.ıııl.ı müstesna bir ehem
miyeti haız olan balıkların 
demiryolları güzergıihların
da istihldkinı teshil ıçın 
pek teşvikkar bir tarife 
tanzım edilmiş ve nakliye 
ıicreti ton - kilometre başına 
15 kuruştan yalnız 1,80 ku. 
ruş ı tenzil edildiği gibi boş 
kapların IJlevridine parasız 
i~desi usulü de tesis edilmiş· 
tır. 

Balık müstahaillerimizin 
bu müsaadeli tarifeden der
hal azami derecede istifade-
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Vilayet Bütcesi 
Tasdik Edildi 

Mıntaka kongrası 
23 Ağustosa tehir edildi. 

köprü 
Bir okurumuz yası 
Balıkesir'in Başçetııı• 

ristanına geçilen köp 
köhneleşmesi hasebile 
de bir kamyon ge 
köprünün ağaçları kır. 
kamyonun iki tekerleğı 
ğıya sarkmış ve her 
kurtarılabilmiştir. Bu k 
nün bir çok mahalle 
büyük lı:üçulı: açıklar 
dana gelmiş ve oradan 

Bir kaç güne kadar yeni büt
cenin tatbikına geçilecektir 

Balıkesir idman mıntaka 
sı merkez heyeti dün gece 
ki toplantısında mıntaka 

kongrasının 23 oğustoa per
şembe günü akıamına tehir 
edilmesine karar vermittir. 

Vilayet hususi büt~esinin 
tasdik için Baıvekalete ve

rilmiı olduğunu bildirmittik 

Dün bize gelen bir haber
de bütçenin tasdik edildiği 
yazılmaktadır. 

Şu hale göre yeni bütçe· 

Cafer Sırrı bey 
Bandırma inhisarlar mü · 

dürü Cafer Sırrı bey baı
müdüriyetle bazı işler için 
temas etmek üzere evvehi 
hün tehrlmize gelmiıti. Sırr: 
bey itini bitirmi~ ve dün av 
det etmittir. 

İbrahim bey 
Değerli gençlerimizden 

ve Divanı Mahaaebat Müra
kiplerinden İbrahim bey bir 
ay mezuniyetle ş_ehrimize 

gelmiıtır.İbra!lim hey mezu 
niyetini burada geçirecektir. 

Hüsnü bey 
Ayvalık kaymakıımı H.o

sim beyin yerine tayin edil
dığini yazdığımız GAyve 
kaymakamı Hüsnü bey dün 
Halıkesir'e ketmiştir. Bura
dan bugün y< ni vazifesine 
gidecektir. 

Ortamektep müdürü 
\'ilaye1imiz ortamekt•p 

müdürü Ahmet Te~fık bey 
tatıli A nknra'da l{eri rmP k 
üzere meznnen dün hareket 
etmişlerrlir. Eyi seyyahatler 
dileriz. 

!A şitap edeceklerini ümit 
etmekteyim. Şurasını da 
koydetmelı: isterim ki g.•rek 
taze sebze ve mPyva ve ge
rekse taze balık ve deniz 
mahsuldtına asguri ücretli 
tarife tatbik edilmekle bna
ber bunların nakliyatı sey. 
riıeri ahkılmından iıtifade 

ettirilecektir 
Bu teılbırlı;rden hoşka 

memba sularının ve deniz 

nin bir kaç güne kada tat
bikına baılanacak demektir. 

Bu sene bütçesinde yeni bir 

takım hizmetler arasında bil
hassa Memleket hastanesi 
göz hekimliği ve milli mü 
cadele abidesi de vardır. 

Bu karardan kulüpler de 
haberdar edllmiflir 

Birlik reisliğinden: 
9 ·8 934 Perıembe günü 

akıamı umumi toplantı ya· 
pılacaktır Birlikli kardaıla· 
rın saat "2 ı .de kulübe tef 
rifleri rica olunur. 

Tenezzüh 
teı·eni 

Haftaya 1.aldı 
Bandırma ile Balıkesir 

- ->>-,, .. ·~--

Bir masumiyetin tezahürü 
ı Emlaki milliye mü

dürü Agah bey 
arasında cuma günlerine 

1 
mahsus bir tenezzüh treninin 
işliyec(lğini ve bu trene mah
sus tarifeyi yuzmıştılı:. Aldı. ' 

llazineden ızinsiz yirmi 
beş bin lira sar I etmiş ol
mak muçile bir eene kadar 
evvel maliye vek<Jletince va· 
zifesine nıhayet vcrdirılen 

emldki milliye müdürü Agiih 
bey hakkında burada ve Er
dc k'te enılılk milliye vo ma
liye mıif ttişlerı marifetile 
ynptırıl ıııı tahkikat nuticesin
de kendisinin ne bu sarfiyat 
meselesind l! n6 diğer muame. 
ldtta bir suçu bulunmadı

ğını maliye vekılletı kendisine 
resmen tebliğ' etmiştir. 

ğımız habere göre bu tenez 
züh troni bu hafta değil, ge
lecek hafta başlıyacaktır. Bir 
hafta geriye bırakılmasının 
sebebi bildirdiğimiz tarifenin 
15 ağustostan itıbaren mute. 
ber olmasıdır. J 7 ağustostan 
itibar~n bu tenez:r.üh trenleri 
her halta muntazaman işli. 
yecektir ..; 

Başmühendıs 
Müfettiş mi oluyor? 

Haber ı<ldığımza göre na· 
fıa başmühendisi Seyfi bey 
nafıa müfettitliğine tayin 
edılmittir, Yerine kimin ta
yin olunduğu henüz belli 
dejiildir ve hu yolda vilaye
te de bir iıarda bulunulma· 
mııtır . 

~----------------tetkikata~ ehemmiyetle de-
vam edilmekte ve tahakkuk 
eden ihtiynı·lara göre icabe
den t.edbirler devlet demir_ 
yolları idaresinin mali isti
taatını tecavüz etmemek 
şırtile derhal ittihaz ve tat
bik edilecektir. 

llulılsa tarife üçretleri 
hakkında aldığımız tedbir
lerden ve neticelerinden 
memnunuz, demiryollarımız
dan halkın beklediği daha 
rayi:ı:li bir devrin ba~ladığı
nı söyliyebiliriz. 

Agdh beyi biz do pek ya_ 
kındnn tanıyoruz. Afıf ve 
işgüzar bir memurdu Emlılk 

milliye ıdaresinin muamelatını 
tenzim ve islnha muvaffak ta 
olmuştu. Masumiyetinin böyle 
kati bir ı>elı:ilde tahakkuk et
mesi bizim de bilhaea mem
nuniyetımizı mucip olmuş

tur. 

Bir ölüm 
Un<'U Mehmı•t Temurşah 

efendinin refilı:ııeı ve tüccar· 
dan Ali beyin validesi ha
nım dün vefat ~tmiş ve ce · 
nazesi baş ~ürbe kabristanı
na defnedilmiqtir. Meh
met. ve Ali beylere beyanı 

taziyet eder merhumeye ce
nabı haktan mağferet dile
rız . 

spor vasıtalarının nakillerine 
taalhilı: eden tarifeler ıe!Ah 
edilmiş ve mümkün olan 
tanzildt yapılmıştır. Yukarı
da sırasile izah edıldiği 
iizAre gerek yolcu ve gerek- : Bu gece 
ae emtim1 nakliyatında iş ı Sağlık 

Yaralama vakası 

hacmini büyütmek ve bun- ı E • 
ların münasebetlerinde aza_ czaeesı 
mi sürat. emniyet ve sühu- Nöbetçidir 
Jet unsurlarını tesis etmek 

Süleymaniyeliler geli
yormu? 

İstanbul kulüplerinden 
Süleymaniyenin ıehrimize 

gelerek ldmangücü ile bir 
maç yapmak teklifi Güç· 
lüler tarafından görütülmüt 
ve karar verilmittir. Süley· 
maniyenin ileri sürdüğü 

tartlar umumiyetle kabul 
edilerek bir noktada anla
şılmak üzere bir telgraf 
çekilmiıtir. 

Bu telgrafta iaıe ve qatt; 
güce ait olacağı, saha hası
latın ında taksimi bildirilmiı· 
tir. Süleymanyeliler bu tek
lifi kabul ettikleri takdirde 
bugünkü veyahut cuma gün
kü trenle ıehrimi:ı:de olacak
lardır Bu itibarla bu ruma 
da çok heyecanlı bir spor 
günü geçireceğiz demektir. 

Bir hırsızlık 
Aslen Erg.ıma köylü 

olup lokantacı Şefılt efendi
nin diikkdnında çalışan Meh
met dün sabah er
kenden mezkur lokantada 
yatmakta iken maliye suvari 
tahsildarlarından Mue:ı efen-

çen inııan ve hayva . 
ayoğı kırılmak tehlıkeıı 

rülmüştur. Alllkadarlar 
fından tamirine himmet 
rulmak için gazeteniıd• 
vassut ve delıllet buy 
sı rica olunur efendiııı· 

Okurların 

Mah 

~engel oğlundaki 
hakkında 

Bundan bes on gün 
Çengeloğlu karakolundaki 
ragın yırtık olduıiundan 

edılmişti. 
Dün vılayet ıandarmJ 

daulığından aldığımız bir 
tupta bunun ush olmadıjl 
dirilmektedir. 

Bunun asılsız ohııasıııı 

temenni etmiştik . 

RadyO 
dinin emaneten bıraktığı bir İSTANBUL. 
takım elbises ile iki çift is- Fransızca ders. 19 M 
karpini sirkııtlf' savuş - Şehir tiyatrosu artisılerindeıı 

- k" · t 1 ammer bey, 19,30 Türk nı 
tugu va ı miır.ıcan tan an a- neşriyatı: (Ekrem, Ruşen, C 
şılmıştır Taharri ve derdesti Mustafa.beyler ve Vecihe, 
l\'Jn Çengeloğlu karğolu ha hanımlar) . 21.20 Aj 
ile icabeden mahallere tel~- 1 borsa haberleri. 21,30 S 
fonlu söylemiştir . Taharrivatal tango ve caz orkestrası. 
d d ·ı . · 1 BUDAPEŞTE. 550 evam e ı mektedır. K k · 20 •o m-eman onserı. . .. 

~ Oıin llyaslar mezarlığı be. 21,15 .Fledcrmrus. o 
civarında şüpheli bir vazi- 22.10 haberler. 23,25 Rasa 
yette ılolaştıklurı görülerek raporu. 23,30 Sigan musiki 
hüviyetleri tetkık edilmek BÜKREŞ .. 364 M. 

Gündü• neşriyatı. 19 Ra 
üzere mer k~ze getirilen ne raporu. l9.05 Radyo o 
mecdıye mahallesinde Ali oğ- sı. 20 ünüversite. 20, 12 rad 
lu Mehmet' in üzerinde bir keslrası 21 Konferans. 21,15 
kama Ve ~amlı nahiyesinin ik Romen ınuskisi. 21,45 
Kurtdere köyünden Musa rans. 22 Taganni (Madanı 

Helta) 23,30 Triyo kon 
oğlu Ahmel'in üzerinde bir haberler. 23,30 kahvehane 
bıçak la yüz gram kaçalı: seri. 
yaprak tütün zuhur etmiştir. MOSKOV A ı- 1 4 1\1 
Her iki mesele hakkında ikisi Müsahabe 18,30 Kı 
de tanzim kılınan evrakla ı neşriyatı. 19,30 

b. l'kt ·· dd · ·ı·ğ kolkos neşriyatı. '..!! Dans ır ı a mu eıumumı ı e . , 
.1 . f ' kisi 22 Çek neşrıyatı. 23; 

verı mış ır. _ _ I giliz_ce neviyat. 24,05 
· . . neşrıyat. 
/ h Jf sas ma h k erne sı nd e: -=!;;. G~ .. ;,; -.-. - .. -. -,. -k"."'"l '"""!"': 

~ o nen ın ..,011 u ar 
Gönen'in yeni köyünden 1 den Süleyman karıaı 63 

Hasa.'1 oğlu lbrahim'in evinin ıında Nesibe hanım A1 
arka•ında 23 kilo kıyılmıf cık'a merkebile kıyılmlf 
kaçak tütün bulunmuı oldu- 1 tün naklederken yakal 
ğundan tevkifine kerar verile- ve Gönen hakimince l 

rek ihtisas mahkemesine ev· fine karar verilerek nıe• 
rakile birlikte sevk edilmit· ihtısa• mahkemesine 
tir. ıçın icap eden iktısadi -

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

Büyükbo8tnncı karyesin
den Halil oğla Mehmet'i ağır 
surette yarı.ladıkları iddıa

sile maznun C,.:•ıyırhisar kar
yesinden Mehmı;t oğlu Eş

ref ve kardeşi Fahri yaka
lanarak adliyeye verilmiştir. 1 mittir. 

~~aaaaaaaa aaaaaaaaq 
~ aaaa ~ Çocuk, içinden eski zaman kolrnla

rı gelen tuvalet do1 abının kapajiını aç 
tı. Cilalı raflarına damgalı mavi kağıt· 
larını yerleıtlriyor. 

Ne ile metgul olmak? gibi, odanın set1izliği içinde öyle u:ı:un 
uzun, acı acı inli yor; ansızın o , - o 
bozrenıri muthlı örümcek - yuvasından 

çıkarak ağın üzerinde hızla kofuyor, 
sineği bacaklarının arasına alıyer ve 
onunla beraber olduğu yerde donakalı· 
yor; nihayet sesini çıkaramıyacak de 
recede dermansız bir hale getirdikten 
sonra y!lvaaına çekiyor . . 

olarak kabul ediyorum. 
: Edebi tefrikamız 9 °t I 
a .. "' a 
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Çeviren 11. Gaffar 
Sekizinıci hikaye 

Mazinin sisleri içinde kaybolan bir 
uzak gün var ki onu, bilhassa sık ıık 
hatırlarım . 

Eski bir ahıap evin köıedeki büyük 
odası ' gözümün önünde canlanır . 

Bu odanın pencerelerinden biri ce · 
nuba, güneıe; diğer ikisi garba, bahçe
ye nazırdır . 

Pencere aralığında Karıkadım bir 
mahun tuvalet dolabı. Yanında, )etde 
bir çocuk oturuyor . 

Yalnızdır. Fevkalade meıultı r. 
Dııarıda kuru bir hava , Ağustos 

sonlarında bir gün. Mail bir ziya hüz- 1 

meal, cenuba bakan pencereden tam 
çocuğun oturdujiu yere vuruyor , 

Kağıtların kartallı oluıu, birtakım 
anlatılmaz iri yazılarla yazılmıı bulun
ması. onlara sahip olmaklık miktarla 
rının çokluğu, bugünden itibaren artık 
senin öz malın olan bir çekmeceye ko· 
yulabilmelerl, ne zevkli ! 

Netekim de ıöyle denmitti : 
- Bu çekmece. bugünden itibaren 

artık senindir . 
Ve içine birıey koyabilmek için de 

bir destE: güzel çifte kartallı, mavi ka 
jiıt hediye edilmişti. Bunlardan 
başka tuvalet dolabının ıistünde duran 
kutucuklar, tıraıide küçük şiıeler gıbl 

birçok ıeyler, toplanacak ve hep bura 
da saklanacaktı 

Fakat, malumdur ki, dünyada her 
ıeyin bir sonu var: Kajiıtlar, raflara 
türlü ~ekillerde, birçok defalar konul
muı, kendilerine verilmesi lazımgelen 
intizam ciddiyetle düıünülmüıtü. 
:;ıimdi artık çek mecenln kapısını kapa· 
mak, mal sahiplerine has tatlı bir hisle 
ona bakmak ve baıka bir itle me111ul 
olmak kalıyordu. 

Çocuk tuvalet dolabının yanında 

otrumuı, bakınıyor. 

Fakat bu sade köy odası . hemen 
tamam ile denilecdc derecede 
boıtur: Yalnız tuvalet aynasından, kol
tuklardan, büyük karyoladan , bir de 
boyasız döıemeye mailen vuran bir gü· 
net büzmesinden baıka birıey yok. 

Güneıln sıcağını hluetmeiı. için pen
cereye yaklaımak ve yüzünü ıerin ca
ma dayamak ne zevkli ıey! Hele pen
cerenin yukarı köıesindeki ha · 
fif, sekiz köıeli örümcek ağı ne ka
dar cazip! Fakat ne yazık ki el yetit· 
miyor.. Bundan baıka. belki de kö
şedeki çatlaktan o, ince, uzun ayakla· 
rıle koşan boz rengi kocaman bir 
örümcek de çıkabilir. 

Çocuk gözlerini kaldırıp adını bir 
köylü gibi kekeliyerek " Puak " diye 
talaffuz ettiği , ağına bir sinek dü
sünce çatlağından hiddetle dııarı fırlı

yan bu esrarengiz örümcekten tatlı bir 
korku da duyuyor. 

Hele sinejiln can çekiıme•i, ne ka· 
dar eğlenceli! 

Sanki birisini imdada çağırıyormut 

Bu da nasıl yuva:' Örümcek orada 
ne yap yor? Ne ile meıgul oluyor? 

lıte tam bu sırada çocuğun nazar· 
ları aynaya takılıyor 

il 
Bunun, benim üzerimde nekadar 

büyük tesir yaptığını gayet Jyi hatırlı
yorum. 

Küçüklüğümün bulanık, irtibatsız 

hatıraları itte bu andan itibaren batlı · 

yor Ondan evvel ancak boı1uk ve yok
luk vardı 

Ne kalbim, ne de aklım bu bovluk· 
la hiçbir zaman barıımadı ve hala da 
barıtamamııtır. Lakin imkangızfıktan 

kurtulamıyarak. bu agustos gününü, 
bu kartal damgalı mavi kağ•tları, bun· 
ların bana verdiği sessiz sevinci ve bu 
aynayı, ben, mevcudiyetimin mebdei 

Tuvaletin sütuncukları araaında,a 
merak verici bir çerçeve~e aydın, 
lak, güzel ve anlatılmaz bir fey 
duruyordu. Onu daha evvelde gör 
tüm. Hatta içindeki aksi bile. lntf 
!arımın. ansızın aklımın vazih parı 
ile aydınlandığı bu andadır ki o 
hayretlere düıürmuıtü . 

Tuvaletin sütuncukları araaııı 
ajiır, merak verici bir çerçe 
aydın. parlak, güzel ve anlaıılmas 
ıey asılı duruyordu . Onu daha evvel 
görmüıtüm. Hatta içindeki akd b 
İntibalarımın ansızın aklının vazib 
rıltıs> ile aydınlandığı bu andadır lı 
lıeni hayretlere dütürmüıtür. 

Tuvaletin sütuncuk arı arall 
hatif bir meyille asılı d 

.bu aydın,parlak ıeye baktım. Ondaı 
nim içinde bulunduğum odanın tı 

diğer bir oda vardır. Fakat herned 
ondan çok daha cazip olan kendiıııt 
görüyor ve hayatımda ilk defa ol 
bir füsun ve cazibeye tutuluyordu 

Hayran hayran baktım .. , Evet, 
fımda ne varsa duvarlar da, kol 
da, döıeme de, güneıln ziyası da, 
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IA,N 
A R 1 Dünya üzerin~e siyasi va iktısa~i hareketler 

0 I frmeni zenginlerinden birinin Yunanistan'da çok mühim 
. s 

Rozvelte sui-
o Ermeni cemaatine bıraktığı zirai bir konura 

Mark9ni'nin servet 
kast mı? 

350 kilometre ya
pan Yeni tayyareler 

SPOKA.NE, 6<A.A)-Haber 
verildiğine göre reisicümbur 
M. Rozvelt'in bugün geçecA· 
ği demiryolu üzerinde 31 
temmuz tarihinde bir dina
mit hartucu bulunmuştur. 
Bunun üserıne muhafaza 
tertibatı takviye edilmiştir. 

VAŞiNGTON, 5 < S.Ş ) -
Harbiye nezareti saati 350 
kilometre mesaCe katedebile. 

ikı" cek kabiliyette bulunan. 
bombarduman tayyaresı ıs

marlamıştır. 

Eğer neticeler müsbet çı: 
kacak olursa bu tayyare 

diğer 200 tayyare iı,in mo
del ittihaz edilecektir. Her 

tayyare bir milyon iki yüı 
elli bin dolara mal olacak-
tır. 

yeni keşfi 
Radyo fenerile de
niz ve hava kaza
larının önüne geçi· 

le bilecek 
A TİNA, 7 es Ş) - MilA

no'Jan bildirildiğine göre 
ileride deniz vı havıı koza
larını bertaraC etmeğe yarı· 
yacok yeni bir keşif yapıl
mıştır. KAşif M. Markoni 
meydana getirdiği yeni 
aletler sayesinde bir gemi -
nin karadan veya diğer bir 
gemiden mesofesini tayin et
mek kabil olacaktır. iki mil 
aı,ıktan yapılan tecrübeler 
pek parlak muvaffakıyetlerle 
neticelenmiştir. 

ltnlyan hüktlmeti bu keş· 
fe fevkalAde ehemmiyet ve 
riyor. Tetkik ve tecrübeler 
Markoni'nin hususi yat ve 
IAborntuvarı olan Glectro 
gamisindo icra edilmiştir. 

Türk sporcuları şe- Gerak radyo fenerinin ge-

refine rekse işaret ahizesinin büyük 
MOSKOVA, 7 ( A.A ) - bir doğrulukla işlediği gö· 

Türk ıporcuları ıerefine Tür- rülmüş, geminin ayrıca kap
kiye ıefarethaneıinde bir 

1 

tan tarassudatına ihtiyaç 
resmi kabul yapılmııtır. hissetmeksizin iki mil imti-

M H. d b dadınca emniyetle sefer 
areşal. .'" en urg ı1 edebileceği anlaşılmıştır. 

ıçın -·~-·-------ı 
PARIS, 7 (A A) Bugün Mareıal Hindenburg için 

Paril'te proteatan klliaeıinde bir ayin yapılacaktır. 

"Nor Lur., dan 
Meıhur Ermeni zenginle

rinden ve Ermenl'lerin Pa-
regorzagan cemiyeti azasın· 
dan .Melkonyan bir hafta 
evvel Mısır'da vefat etmittir. 
Melkonyan hayatında bir çok 
mektepler ve hayır müeaaeı
leri tesis ederek Ermeni ce 
maatine vakfetmltti· 

Nor Lur gazetesinin 31-7-
934 tarihli nüshasında veri· 
len malümata nazaran; Mel
konyan'ın hayır itlerine ıar
fedilmek üzere yalnız Ernıeni 
cemaatine hibe ve vasiyet et-
tiği meblağın miktarı, 

600,000 lngiliz lirasıdır . 
Melkonyan, ılmdlye kadar 

Kıbrıs·ta kendi namını taıı· 
yan eytamhaneyi teslı ettik
ten baıka Açmlyazin, Kudüs 
ve lıtanbul Ermeni Patrlk
hanelerlle Yedikule•deki ce
maat hastahanesine ve f'a
regorzegan cemiyetine ce 
pek çok teberrularda bulun· 
muıtur. 

Mumaileyh, Ermenı ede· 
biyatını ve Ermeni kültürü 
nü tatmin ve takviye yolun -
da manen ve maddeten ça · 
lıımıt ve Melkonyan Font 
namile teala eıtlfl neıriyat 

müessesesi va11tuile tarihi 
ve edebi bir çok eserleri tap 
ve tevzi ettlrmiıtir. 

Karabet Melkonyan aılen 

"Ellinikon Mellon. dan 
Pirgoı'tan 29 Temmuzda 

1 bildirildiğine göre kuru 
üzüm itlerini tetkik etmek· 
te bulunan zirai ticaret oda-
!arının kongraıı bugün deglz· 
11 olarak müzakerelerine de
vam etmlttlr. Sabah celsesin· 
de umumiyetle istlhıalat ve 
bilhaasa mahsulün miktar 
ve cinı meseleleri üzerinde 
müzakereler cereyan etmtı 

ise de bu hususlar hakkın· 

da mecliste bir itilaf elde 
edilmesi mümkün olmamıı· 
tır ve bu meaailin yerinde 
tetkik edilmek üzere ma • 
halli ziraat odalarına tevdii 
kararlaıtınlmııtır. 

"Kuru üzümleri temizleme. 
maddesi hakkında mahsu
latın makine ile temlzletil· 
meıl ve beyazlatılmaaı, güb
re meıeleıl için de gübre 
nevinin muayene edilmeıl 

karar altına alınmııtır. Kü 
kürt ve diğer baf levazıma
tı flatlarının pek fazla 

bulundufu teıblt edilmittlr. 
Züraa ödünç para verilme-i 
meıeleıinde Ziraat Banka· 
ıının Milli Bankadan ayrı 
larak ziraat merkezlerinde 
birer ıube açması takarrür 
etmlıtir~ Kuru llzüm cinsi
nin ıslahı için muhtelif sis 
temlerin tetkikine, rüzgarın 
tabii afetlerden sayılarak 
bu yüzden gelebilecek za . 

M. Hitler in beyanatı (Kayserl)lidir Birçokıene evveli lüne ve içtimai sigortalara 
Mısır'a giderek orada tütün Ziraaçilerio dahi ithallerinin 

rarların da sigortaya kabü· 

( Oıt tarafı birinci ıarfada ) pa'nuı •ulbu, kültürü ve me- I 
1 Al ticareti yaparak zengin o · istenmelfne karar verilmittlr lince; biz Avusturya'lıları deniyeti Fransa i e man-

. ki b ğl d muıtur. On beş sene evvel Öğleden sonra yapılan Almanya ile eıki rabıtaları- ya r ın ya aımasına a ı ır. 

nı teıiıe çalıtmaktan mene· Diğer tarafta M Hen hü- bütün servetini Paragorza· toplantıda bu seneki mahsul 
demeyiz. Avusturya'nın Al- cum kıtaatını da kontrol gan delaletile cemaate hibe i fiatları ıu suretle tespit 

manya'ya iltihakı günün edecektir. edip kanuni muamelelerini 1 edılmiıtir: Meıina, Plrgos, 
meselesi deitldir . Avuı - Liderleri M. Hltler'i hüku. f-e ikmal ettirmittlr. Zaklntoı mahıullerl 32CO 
turya'da doğru bir re . metin en yükıek vazifesine Melkonyan Yakfından ı ... ~ Patraı mamulü 3400, Eglna 
ylam yapılacak olursa bü- i seçmit görmekle hücüm kı- tanbul ermeni Patrikhanesi- j mahsulü 3500 drahmıdep 
tün meselenin tenevvür ede ' taları nevmit olmuılardır. ne senede 1000 lira ve bun , satılacaktır. 

ceflnden eminim., Avuaturya'i M. Hitler'in bunların ida· dan batka Yedlkule Ermeni 1 Bundan ıonı·a üzüm müs 
nın iıtıklilı her türlü müna· ı· resini terketmekle mevzu hastahanesine de ıenede 500 tahsillerini ızrar ettikleri 
kaı.tnın fevkindedir. M.Hit· / babı olmakla beraber hücum lira tahılı olunacaktır. anlaıılan ziraat sandıkları . 
ler bugün elinde birleıen 

1 
kıtaları liderlerinin kendile- Senede 3000 lira da Eri· nın ilgası kararlaıtırılmıı 

b ti d "ü d ülfü ·ı ve en ıon olarak ta zı" raat O yük meıuliyete ita re e ri için çok fazla büyü ü• van ar nununa verı e-
demiftir ki: , kanaat ndedlrler . cekllr. odalarının muhiti bir teıek · 

" k 1 ı küle inkılap etmek üzere " .>ıflletin reyile uru an ve k J z ı" htı" S 1 
bugünkü hükümetin ı.umaı Odeşa onso osu mu sa l birleımeıeri temrnnisi izhar 

il b · k • d edilmiıtır ettıtı temel yine mi i ir rey•· ' mah emesın e 
i.mla ortadan kaldırılmadık- Kongra mesaisine gece : 
ça devlet relıi ve bafYekil- (Üst tarah birinci sayfada) örtüsü bulundufunu söyledi. ıaat dokuzda nihayet ve· 
ilk ıali.hiyetlerlni birlikte Rauf Hayri bey bunları Rauf beyin, diğer bazı rilmiıtır. 

h Al 
1 

b k b ına ge eıyaları da kendi eıyaları ~ mu af aza edeceğim.. man · evlenen lr a ra as - ' ı k ' ki' 
:ra'nırı Cenevre'ye avdeti tırdijiini ve bunun kadın gibi çıkarmaıını teklif etti- lla ya'nın IPB Ye IPB 1 
ihthnalı sualine de M. Hit 1 elblaeılne kondujiunu soy· ' fini fakat bunu kabul et- 1 
ler "tanı bir hukuk müaava., ledi. medlğini ili.ve etti kumıs itha itının artması 
tı kabul edildlfi vakit belki ; Relı Rauf beye muhacır Rauf beyin etya11ndan bir 

·ıı d t kıım nın Odeaa'da kendisi ta-rn.ı etler ceınlyetin~ tekrar 1 Mehmet efen iyi anıyıp ı 
"Neue Freie Presse. den: 

Roma'dan bildirlll1or: 
ltalya'nın bu renekl ipek 

ltbalitı timdiJe kadar 3687 
kentale ballf olmuıtur. 
1933 ün ipek lthalitı 936 

b d R f rafından hazırJandığını, fa · gıre illriz.. tlemitlir i tanımadığını ıor u au 
BERLIN, 6 ıA A) . Dailyi bey evvelce hiç tanımadığı· kat diğer iki sandığın doğ-

Telgraf muhabirinin haber ' 
01 

fakat vapurda Tevfik rudan doğruya Moıkova'dan 
aldığına g6re Baıvekil Hlt - . efendi delaletlle tanııtırıl- geldiğini, aııl kürklerin de 
ler bugün Rayıtat'da aöyliye- . dığı cevabını verdi. bunlarda çıktığını anlattı. 
Ce"I t kta Al · f dl i Relı, Tevfik efendiye de 

1'. n~ u manya 'nın Reis, Mehm·et e en ~ 
harıci aıyaaetlni izah edecek ları ıkarmaaı için b:r İatanbul'da Sırrı b yi görüp 
ve muavininin ismini bildi- efY~ t~P vermediğini öğ· görmediğini ıordu . Tevfik 
recektır. Muavinlik için Go· emır ~e istedi Rauf efendi, bir kere Hacı Fani 
erlng ile Yon Blomberg'in renm: katıyen recc'etti. efendi va11taıile evine ça-
lıfmlerl mevzubahs edilmek· beRy ~n~ayri beyin ifa drri ğınldığını ve Sırrı beyin 
ledır. au Rauf beyi kurtaralım dedi 

l. okunnu. i ü ü t 18 ondra. 6 (A.A) - Daily Bllihare reis Rauf beye. ğlni ve erteı g n ıaa 
Telgr f p b 1 hl 1 de Tokatlıyanda buluımaıı a ın aria muha i- lstanbul'da Sırrı bey e ç 
rfnden: • ı dlğlnl sor pı teklif ettiğini söyledi. 

Ra g6rütüP g&rilıme fa Be . Bundan •onra muhacir 
Yttat'ın fevkalide iç· du. Rauf bey iki de 'd • • 1 mehmet efendi dinledi.Meh-

tlınaı arıfeılnde M. Hitler'ın ğl da Tokatlıyar. a go 
en samıını ıııahreml esrarı yo ::ı 

1 1 yanlarında da . met ef. eıyaların Tevfik 

kental ve 1932 nln ipek it· 

1 halatı da 1417 kental idi. 
Bu ipekler batlıca Japonya 

l dan ithal edi)mlıtır. ipek 

Müsabaka 
İmtihanları 

-~-

Edirne sanat mektebı ve An- ' 
kara inşaat usta mektebi için 

-- -- -
Bu ayın yirmısinde ~aşlıyor. 

Maarif Vekilliğinden . Ma - 1 görülmektedir. Bu gibi ta 
arif müdürlüğüne gelen lir · lebe mektepte tehrar mua· 
tamimde Edirne sanat mek· ,. yeııe edilerek geıi gönde
tebl ile Ankara inıaat uı- . rilmek mecburiyeti ha•ıl ol
ta mektebine parasız alına· ı duğundan bilhaua uzak yer· 
cak talebenin imtihanları · lere iadesi icabedenler için 
nın yapılması bi ldirilmek- mektep idarelerince büyük 
tedlr mürkü!ata tesadüf edilmek-

Bu iki mektebe alınacak tedir. Bu gibi zayıf talebeler 
talebenin tabi olacağı im- mektebin birinci ve ikinci 
tihan ıartlarını bi ldirir ta- sınıflarına devam edebil~e
mimi aynen neırediyoruz . lerde bilhassa diğer ımıfla. 

Ankara inşaat usta , rın tectrisatını takip edeme· 
meleri yuzünden Devletçe 

mektebi için yapılan masraflar heba edil · 
Ankara iıaat us mekte-

bine bu sene talebe alınacak
tır. 

1 - İnıaat mektebine ah 
ı nacak Ulebenin nüfusu han

gi vilayete kayıtlı olursa ol
sun müsabakaya kabul edi · 
lecektir. 

2 - lnıaat usta mf'ktebi 
müsabakasına girmek iatlyen
ler bir istida ile vilayete mü 
raca.at edeceklerdir. lnıaat 
usta mektebi için müsaba. 
kaya girenlerin imtihan ev. 
rakı üzerinde · işaat usta . 

1 

mektebi - bir kayıt ilave 1 

edilerek tetkik olunmak üze
re doğrudan doğruya lnf8at 1 

usta mektebine gönderile
cektir. 

3- Müsabaka imtihanı 
sanat mekteplerine girmek 
latlyen talebelerle aynı za. i 

manda ve aynı ıartlar dahi 
linde yapılacaktır. 

Edirne sanatlar mek-
tebi için , 

Villyellnizln namına Edir-' 
ne mıntaka sanat mektebi
ne 1867 numaralı kanun 
mucibince lttlrik hioıeniz 
niabetınde altı talebe gön. 
dermeniz kararlaıtırılmıılır 

mlt oluyor. Bu sebepten 
bu sene göndtrilecek tale -
benin sıhhatlarına azami 
dikkat edilmesi ve sanatın 
zahmetine katlanabilecek 
gürbüz ve sıhhatli çocukla
rın gönderılmuine itina 
edilmesi lazımdır). 

5 M.ıt : up nhhi feraiti 
haiz olanlar imtih .ma girme
ğe salahiyetli addedilt rek 
kendilerine bir numara veri· 
lecektir. 

6-Sıhhnt raporlarında ta -
lebenin içtimai vaziyetini 
tesbit eden kısım velil~ri rı- j 
den tah kik edilmek suretile 
Maarif müdürlüklerince sıh- ı 
hatli olarak doldurulacaktır 

7 - Müsabaka günü en az 
bir hafta evvel gBzetelerle 
ve muhtelif vasıtalarla ilan 
edilecektir. • 

8-Müsah.ıka imtihanı her 
vilayet w er kezinde Maarif 
Müdürünün riyaseti altında 
ilktedriıat mOfettıılerlle llk
mektep muallimlerinden rnÜ· 

r.,kkep en az beı kitllik bir 
komisyon tarafından vapıhr. 

9 -- Vill yet ten gönderilmiı 
olan sualler 20 g.934 günü 
saat 10 da talebe müvace-

Sinema haberleri 

Talebeler 
için yeni filimler ge· 

lecek. 
Bu ıene latanbul ılnema

larının bir ikbi gençlik için 
istif ad eli filimi er ıetırel'ek 

tir. B ı rılar lsril i, ccıArefl 

uhhi, içtimai fllimler ola· 
caktır.Bu fi limlere halk da 
girebilecek, herkes 10 ku· 
ruştan fazla para veı'mlye
cektlr Bu mesele için Ma· 
arif vekaleti yakından aJl. 
kadar olmaktadır. 

Küçü~ habe__rler: 
Maruf yıldız Kırıg Vidor 

((Yt• vıni cedit. Rızkı cedit. 
isimli lıir ş .ıheser filıme al. 
uı ~tır Bu filimin çok mü. 
ktınme l olduğu söyleniyor. 

§ \l ı ryon llopkinıı dünyanın 
en ze gin kızı . fılimini 
nım•u ffakıyetle çevirm ı ştır. 

§\lurlen D ıtrih Paris'e gı· 
lerck tiyatro sahnelerinde 
rol nlacnktır. Büyük bir t~k
lıfı kıı b ul etmıştir. Sıhirli 

uı ti st t iy .ıtroya geçiyor de
rıwktır. 

~arlo s ·nemadan çekilec k 
mi 1 

Amerika gazeteleri. ya· 
kında sinemadan çekilecek 
olan meıhur komik Şarlo 

ile meıgul olmaktadırlar. 
Şarlo bu hususta hiç bir 

ıey söylememekte ve mu
harrir kabul etmemektedir. 
Fakat yakın dostları sahne· 
den çekileceğini ileri ılr

mekte. çekildikten ıoma 

ne yapacağını bilmemekte· 
diri er. 

Kısa haberler 
Kadınların bir ajiabe,..t 

sayılan Vilyam Bovel. OD· 

ların bir kara gün doatu 
sayıldığından fevkalade •· 
vilmekte ve bir emniyet 
beslenmektedir. 
~Güzel yıldız Rut Cetrton 

•hep kadın. isimli btr filim 
çevlrmiıtır -----1 - Leyli mecuni olarak 

alınacak talebe müsabaka 
heslnde imtihan heyatl tara· Şehirde: 
fından açılır ve ıuall.,r tale Atlantld diyarında! Bu 

imtihanı neticesinde ka:ı:a . 
nanlar arasından tefrik edl- , 
lecektır. 

2 - Müsabakaya tıtırak 
edecek olan talebe &fağıc!a 
yazılı veıalkle bir letic'a ile 
bulunduğu vlliyat makamı· 
na müracaat edeceklerdir. 

A - Nüfuı tezkeresi; 
talebenin yaıı 13 ten küçük 
17 den büyük olmıyacaktır. 

B - llkmektep ıehadetna-
meılnin aılı. 1 

C - Afi ıehadetnamesl, 
D - 3 kıta kartonsuz fo

toğraf, 

3 - Müsabakaya lftlrak 
etmek lıtiy"nler nüıtıuneıl 
raptedtlmlt olan 11hhat ra· 
porunda münderiç 11hhi 
ıeraltl haiz bulunup bulun
madıkları tayin etmek üze
re Vilayetçe !ıhhi muaye
neye aevkedileceklerdlr. 

( Kafi mlktarc!a gönderi
len raporun muayeneye 
tabi tutulan her talebeye 
verilerek heyeti sıhhiyeye 
aevkedileceklerdlr. He yeti 
Sıhhiye muayene netlcealnl 
bu raporlara yazarak vlla • 
yete iade edeceklerdir. 

4 -- Namzetleı1n uhhi mu-

beye tevcih ed ı l. r. esrarengiz filimi ıehlr atne· 
10 -imtihanın devamı es ma11 bu geceden itibaren 

nasında müm eyizin heyetinin . göatermeğe baılıyor. 
i ın ti han o dasın dan ayr ı 1 rr a t ..;;,bi,..ze-g'"'el,..e-n :;.e_s-ero;-le.:r:-. .;,.. ____ _ 

ma<ı ve talebenin kop ye yap· daf ta 
malarıııa meydan verilme· 
meai lazımdır. 

<Vilayetlerde vapılan im
tihanlarda pek .eyi derecede 
muvaffak olan taleb.,nin ba
zan mektepte pek geri bir 
talebe olduğu ve tedrimtı 
takip etmiy• rek mektebi terk 
etmek mecbu ı iyellnde kal· 
dığı görülınü~tür. Bu sebep 
ten imtihan heyetinin eyi ta
lebe intihabı hususunda aza- ' 
mi dikkat etmesi lazımdır.) 

Çarıamba günleri çıkan 
bu biricik aile mecmua11nın 
dolgun resim ve mündere· 
calla neıredilen bu ıon 
18 inci sayısını g6rdllnGa 
mü? içinde gayet allkalı 
resim ve makaleler vardır. 

Herkese Hafta'yı tanlye 
ederiz. 

~ocuk sesi 
1 ler hafta çocuklar için 

çıkan ~ u ye gine çocuk ıa
zeteainın •on ıaym çıkmlf" 
tır. Bizde cidİ:!en güzel bir 
çocuk mecmua11 O'&n •ço-

11 - imtihan bıttık\en son
ra imtihan evrakı toplanır 
imtihan evrakının birinci_.,. _ 
fasının baı tarafına görü 
lebilecek ıektlde isim ve nu· 
maraları yazılacağı gibi bir 

liste yapılarak imtihana .Bi · 
renlerin ismi ve numaraları 
yazılır ve bu liste m~hallln 

1 

cuk ıeslnl her yavruya taY• 
Biye ederiz. 

de saklanır. 

ırn.u. cc a 
1 13 Sanat mekteplerinde 

imtihan evrakı tetkik edil· 
dikten sonra kazananlar 
mektep idareleri tarafından 
derhal vilayetlere bildirile· 
cektir. 

M. He11 vaaıtaslle Fran•• rilft er 
0 

' 1 , efendi tarafından kendisine 
- kardeıi Fahrettln beyTe sofnk· verildiğini, konıoloıu tanı· 

ile dostluk lehine kuvetli bir d 1 kavas ev 1 1 d 
t h ra an ge en _ ' madığını söyle 1. 
eza ürde bulunmut olma11- efendinin bulunduğunu aoJ- , Neticede müddeiumumi 

na burada büyük bir eh.,m ledf. 

ayenelerlııin memleket veya 
geçen ıene ceman yekı1n askeri hastane heyeti aıhhı. 
16 bin kilotram ipekli ku yeler! bulunmıyan yerlerde 

_m_a_ı_ıt_h_a_ı_o_ı_u_n_m_u_ı_tu_r. ___ 
1 

vlllyet ve belediye doktor-

kırıntı ve artıklarııun ithal· 
lalı da geçen ıeneye nisbetle 

artmııtır. Çin r 1,559 kental 
teallmatlle birinci derecede
dir ipekli kumaılar ise en 
çok Fransa'dan alınmııtır. 

31 bin kilofram ipekli ku 
mat lthalltının Franıa'nın 

hiıteılne 14, 7 i 7 kilofram 
lıabet etmlttlr. Buna kartı 

12- İmtihana giren efen
diler muhtelif far.at mekte· 
bi mıntakalarına mensup 
Vilazetler halkından olabı. 
leceğine göre ayrı ayrı tef· 
rik ve isim ve numaraları
nı ihtiva eden bir liste tan
zim olunarak hu llı!e ile 
beraber doktor raporu ve 
imtihan evrakı ait oldı ğu 
sanat mektebine gönderilir. 

14· Kazandıkları bildiri
len namzetlerin aıı ıahadet· 
namesi, ilkmektep ıehadet• 
namesi nüfuı tezkereıl aa• 
nat mektebine gönderilecek 
ve mektep idareflnln bddir 
di§i günde talebe ıevkedl· 

lecektır. Kazanmıyanların Ye• 
miyet Verflmektedlr Rauf bey dinlendikten 

M Heaa ezcGmle demittir ıonra Tevfik efendi sorguya 
kı: 1 

çekildi. 
iki milletin eıkı muharip· Tevfik efendi lıtaııbul'a 

lerl n•mına bir anlqmanın nakli hane için geldiflııi. 
yapılma11 lazımdır Fransa ıelırken yanında yalnız bir 
ile Almanya'nın tamamen bavul getirdlllni,bur.un için· 
mutabık olmalan lazım ol· de de yalnız çamaıırları 
clufu kanaatindeyim. Avru · de dikit takımı ve bir maaa 

muayene memurlarının ve 
1 

Haci Fani efendinin ıahlt 
1 olarak celbini lıtedl. Suçlu 
ı vekili zabıtların tetkikini 

gümrükte ilk isticvabı ya. 
pan gümrük batmGdürü Sey', 
fi beyle Haıan be1ln ıa
hlt olarak çojlırılaıannı lı 
tedl Relı ıümrllk batmllclü-

rü Seyfi muhafazıt baınıü· lanndan mürekkep asgari 
dürü Haean lbrahlm, lsmall, iki kitillk bir heyet tarafın· 
tahkik müdürü ve muaye· dan yapılma11 lazımdır . 
ne memuru beylerin tahlt (Şimdiye kadar sanat mek 
olarak celbine karar verdi; teplerlne gönderilen talebe . 
muhakemenin ağuıtoıun ye 
dinci gilnG saat on üçe 
kalclıiını bildirdi. 

den bazılarının Trahomlu 
veya zayıf bünyeli veyahut 
ta laabe bosuk oldaklan 

( Talebenin ıahadetna -
mesl, nüfus teakereil ve &fi 
ıehadetnaıııeıl Maarif , mü
dür! üfünde neticeye kadar 
hıfsedilir . ) 

ıaiki derhal kendilerine 
iade olunacaktır. 

15 Mekteplere ıevkedl· 
lecek talebelerin yanında 
en az iki kat çamaflrıD ba 
lunma11 kendilerine terdh 
eclılecektır. 
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Belediye Dispanserinde lı 

Muayene Günleri 1 

1\,1, ' Muhterem Balıkesir 

. Ahalisine Müjde. m ..... ;..t,.klı,,0n- 1 1 ~=~; s E H i R ~ 
Ci'M.-\HTESİ Gf.VLEtti 

Ü••ledeıısoıır< saat 14dt-ıı 16 va kadar dahili 
~ . 

lıa•l:ılıklar nıuayene~i ( l>ol.tor .\lııııeı 

Eıııirı bey) .. .. , . 
PAZ.\H Gl'~l.EHI: 

Üğletlı>ıı soııı·a ı;aat 15 dt>ıı 16 ~ a l..adar 
kulak, buruıı. lıoğaz lıastalıklaı·ı nıııa~ .,_ 
ııf'si (Doktor \lelınıt'l K:lıııil ht>.\) 

PAZ:\HTESİ GC~LEHİ: 

da~:e1~7~: ~:t::f~~~I 
olduğum Müsyü Vil
li tarafından en mÜf· 

1 külpesent bey ve ha
nım efendileri mem. 

' nnu edecek tarzda 
her nevi ve modaya 

1 

muvafık yeni fapka
lar imal edildiği gibi 
eski ıapka-lar da ye
ni bir hale getiril-

BİR 
Defa 

Deneyiniz 

lü kumaı-l ar ve elbi
seler üzerinde olan 
bilumum lekeler beı 
tlakika gibi pek kısa 
bir zamanda çıkarılır . 

Ayrıca kola ve elbise 
ütüsü ~e pek ehven 
fiatla yapılmakta ol
mduğunu muhtere ha
lkımıza tebıir ederim. 

Üğledı>n "' '"' ı;aaı 10 daıı 12 ~e ı..~ul<ır 
ılahili lıastcılıl..lar ıııua~ l'lll'~İ (l>ol..tor .\lı

ıııet Eı ıı i ıı he.' ) ! 1 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

S.\ LI <~Ü~LEHİ: 
Ü~ledeıı t'\\el ı;aaı 10 da;i 12 ~·· kauar 
dahili hastalıl..lar ıııua.veıu•ı;i (Dol.lor Alı
ınet Eıııiıı he~ ) 

Kuv'ayi Milliye caddesinde Ziraat bankası karşısında 

ŞAPKA YAPIM EVi Mustafa Zeki 

CAHS.-\~IB.\ Gf:~LEBİ: . . 
Öğleden soııra ı;aat 15 deıı 16 ~a l..adar 
dahili hastalık la ı· ıı ı tta\l•ııı•si ( f)ııl.. tor Ha-

• 
~aıı Baif l.ıey) 

PEHSEllBE (~[~'LEHİ: • 

OTEL VE GAZİNOSU 

Konfor. Temizlik, Servislerindeki 
nezaket ve ciddiyet, emniyet 

Teminatı muvakkate 

Gerek Memleket halkının. 
gerek bütün nıisalirlerimizin 
umumi takdirini celbetmiştir. 

Clnıi 

~adevajl;ı . . 
l' il . 

.\ rpa 
Sıı;tıı· Pli ' . 

Ktloıu 

9600 
360000 
600000 
120000 

Münakasa ıekli İhale günleri 
Kapalı zarf 25-8-934 

)) )r 2a-8-93-1-
)) )) . 25-8-934 
)) )) 23-8-934 

Zevtiın ağı 7 500 .\lrııi ıııiiııakasa 27-&-93-t. :J TEMAŞA Gazinosunda Kt;rıı fas~l~e 32000 )) ıı ~7-~-93-l a Bul~ur 50000 )) )) 29-8-934 

lllt'VCUlttır •• ': • 

Saat Lira K. 
11 1) 1 2 
11 202;) 
10 lö50 
10 1350 
10 11)3 13 
11 180 
10 ?('? - )_, 50 
11 319 58 

a •• : Yoksulları yediren, ! 
Balıkeıirin en eyi tanınmıt bir oturma ve N : geydiren ve heı·ma- : 

Halıkeı;ir'e ~7 kiloıılf'tre mesafedl' ıııııııtazaııı dinlenme yeridir. N ·! nada gözeten Vnk- i 
tf • biı· sosa ilP ıııertıııı lıın:ı. sıı Ye ıiiizel lı.ılwt•lı>-

e::z::::z:::z:z::xxz:z::ze 'i su//ar Birliğine seve ! rilP ;ııt·~lıur ol:ııı l\ı·psiit ııalıi.' ~ ıııcı·l..ez°iııdP 
Zayi mü~ür 1 DOKTOR : seve yardım ediniz. i aÇ(ıısınsuıı-18 iııci ('1111131'1t'~i 1-(İİıtİİ :ıçıl:ıı•al.. \('he . 

Kooperdtirve ıliğıı r işl e rim- ! • ı.,:iiıı dl'\Hlll l'<lı>cektil'. · 
de kullan•lığım tatbik rıııı , • : rok~ııllurı Gö:dmr : 

M h t Ş k l"l ı· · Panayırda IH·r t•iıı:s daıııızlık 'P ı..a~aplık lıa~·-hürümü zayi ettim Y~nisini ' e me Q lTı : 1 r ıyı : • 

Sinemasında 

8 Temmuz 934 ~arşamba ~an itibaren 

Atlantid Diyarında 
JEAN TOl'LOl'T 
KRISS.\ BOOHBA 
~llHA LESSCO 

Fevkalade esrarengiz 
bu filim aynı zamanda çok entere.an ve cazip .. 
neleri muhtevidir. llerhalde görmenizi tavılJ 
ederiz . 

İlaveten DÜNYA HAVADiSLERt. 
Suvare 9,30 Cuma matina.mız 2.30 dadır . 

Satış yeri: 

T1AVSANLILI ZADE f AHRt ' . . . 

Fantazi Manifatura Ve 
J{umaş Ma'zası 

Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

NEVROZiN 
CELAL 

Bütün asap ağrılarını süratl 
• • • 
geçırır. 
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