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İktısat Vekaletinin yeni 
teşkilatı tebellür etmiş gibi
dir. Şehrimizden bir çok ze
vata yeni vazifeler verilecek. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUf 

İtalyanın ~1i!letler mecli
sinde değişiklik yapılması 

hakkındaki tasavvuru her ta
rafta münakaşa ediliyor. 

FiYATI 5 KURUŞTUR 

İngilterenin 
Dahili vaziyeti 

İngilterenİD dahili politika Taziye· 
ti hayll nazik bir aafhaya girmiı bu· 
lunuyor. Mac Donald lıükiimeti, ikti • 
dara ıeçtiği zaman ıu fırkalara İatİ· 
ıı.t eden bir milli temerküz kabineai 
İdi: 

1 - Mecliııin büyük ekseriyetini 
teıkil eden Te Ba.Jdwin'in reisliği al· 
lı.nda bulunan Muhafazakar fırka. 

2 - Liberal fırkanm Herbert Sa • 
llluel grupuna mensup olan otuz ka • 
dar Liberal zümre. 

3 - Liberal fırkanın, Sir John Si
lllon etrafında toplanan küçük bir 
2Ürnresİ~ 

4 - Meaai fırkuınm Mac Donald 
ile beraber yürüyen ufak bir zümresi 
iti bu zümreye Milli Mesai fırkası is· 
illi verilmiıti. 

Bu Tuİyette muhalelet te iki sru· 
k ayrılıyordu: 

1 - Meaai fırkasının heyeti umu
llıiyeai ki gerek aon intihabatta.ki mağ
lubiyeti ve gerek bu zümrenin ayrıla· 
tak Mac Donald'a iltihak etmesile 
lıay!i zaxıflaımfb. 

2 - Liberal fırkanın Uoyd George•a 
._dık kalan zümresi ki bunlar da eski 
&&§vekilin kızı ile akrabuından iba • 
tetti. Bu zümreye bir fırka veya hı • 
lıp iami bile verilmiyor. "Lloyd George 
l.İleai'' deniliyor. 

Mac Donald tarafından teıkil edi
len Milli hükiimet, Muhafazakar fır· 
ita ile iki Liberal zümre ve Milli Me· 
._; grupuna dayanmakla beraber, Mu 
lıa.fazakarlarm ekseriyeti o kadar ka
hir idi ki hakikatte lngiliz kabinesi 
"Milli" namı altmda bir Muhafaza • 
ltô.r hükiimetten baıka bir teY değildi. 

Geçen senenin yazında Ottava kon· 
foranaı toplandıktan sonra, Samuel Li 
lıeralleri, serbest ticaret taraftan ol • 
duklanndan bu konferans tarafından 
•erilen kararlan kabul etmiyerek ka· 
lıineye dahli olan nazırlannı hükii • 
illetten çekmiılerdi. Şimdi adetleri o • 
hız küsura baliğ olan bu zümre doğ• 
tudan doğruya muhalefete geçmiı 
lıuıunuyor. Binaenaleyh Mesai fırka
•ile Lloyd George ailesinden ibaret 
olan muhalef.et, liberallerin Samuel 
tüınresile takviye edilınit oluyor. Fa
l.at Mac Donald hükiimeti için tehlike 
l>u zümrenin muhalefete geçmesinden 
değil, Muhafazakar fırka arasmdaki 
İlıtilaflardan doğuyor. Bu fırkanın di
elıard denilen müfrit zümresi, koalis· 
)ona karşı isyan etmiı vaziyettedir. 
lıunlar timdiye kadar baılıca hükii· 
lııetin Hindistan siyasetini tenkit et • 
lııekte idiler. Silahsızlanma konferan· 
•ı bir netice vermedikten aonra lngil
lorenin hava kuvvetlerini arttırması, 
clonanmaaıru takviye etmesi gÜriiltü 
ile ileri sürülmektedir. Siyasi sahada 
ela lngil terenin A vrur,a itlerine karıt· 
lııaktan vazgeçerek ngilizlerin "Sp • 
lcndid iaolation" dedikleri yalnızlık 
IİJasetine avdet etmesi talep edili· 
Yor, Lokamo muahedesinin feshi etra 
fında o kadar propaganda yapılınıt· 
br ki, bu mukaveleyi lngiltere namı· 
ll4l imzalayan Sir Austen Chamberlain, 
bir Londra gazetesinin aütunlarında 
hunu müdafaa etmeğe mecbur kal • 
lllıtbr. Diehard denilen müfrit zümre 
ilin şimdiye kadar belli başlı reisi 
Winaton Churchill idi. Ancak bu ln
tiliz politikac111 hayli yıpranmıı oldu
Cundan son zamanlarda Lord Lloyd 
lıunıar tarafından müstakbel bir Bat· 
•ekil olarak yelittirilınektedir. 

Diğer taraftan iki seneden beri ya· 
~ilan mevzii intibaplar. efki.n umu • 
lııiyenin Milli hükiimete kartı itimadı
Ilı kaybettiğini göstermektedir. Milli 
lıükiimetin istinat ettiği fırkalar her 
bıtihabatta kaybediyor ve muhalif fır
ltatar kazanıyor. Gerçi henüz timdiki 
~ecliain uzunca bir ömrii vardır. Fa
ltat politika hayabnda daima ileriye 
lıakmak lazımdır. Siyasi ki.binler Mil
li hükiimet ve bu arada Muhafazakar 
fırka için istikbali hiç le ümitli gör • 
lııüyorlar. 

Bu karmakanıık politika vaziyeti 
isinde Milli hükWtıetin batına geçsin 
diye fırkasını feda eden Mac Do • 
lla.ld'ın vaziyeti son derece niziktir~ 
'1ac Donald siyasi mukadderabnı Mil 
li hükiimete bağladığından mevcut 
fırkalann haricinde bir Milli fırka teı 
ltııine ve Milli hükiimeti de bu yeni 
,!ırkaya istinat ettirmeğe taraftardır. 
"ıınlar içinde Muhafazakar fırka lideri 
&aldwin üzerine tazyik yapmaktadır. 
.\ocak Baldwin'in henüz kendi fırka· 
•ını Liberal fırka gibi ayırmağa taraf
tar olmadığı anlatılıyor. 

Hülasa lngilterede dahili politika 
•aziyeti hiç bir zaman bu derece ka
l'ıtık ve kararsız bir tekle girmemiı
lir. Lidersiz fırkalar, fırkasız liderler. 
laıni baıka, cismi baıka bir hükiimet. 
lngilterenin politika hayatı ıümullü 
lıir inkılabın arifesinde görünüyor. 

Ahmet ŞOKRO 

M. Litvinof 
Moskovaya vardı 
l. MOSKOVA, 9 .A.A. - M. Litvinof 
q-loskovaya muvasalat etmiı ve istasyon ... 
da Kreskinski, JS:arahan, har:ciye erka· 
~-ndan Stcmoriakof, Sovyet Rusyanın 
ı\rııerika sefiri Troyanovski, Almanya
~aki sefiri Hinçuk, hariciye komiserli. 
tinin bir sok memur'arı Alman sefiri 
~adolny, ltalya masfahatgazarı Berardin 
~~ So yet ve ecnebi ma buat mümessille 
ti tarafından selam!anmış:ır. 
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Hükômet mühim kararname neşrediyor 
Birinci teşrin 1933 

na mu 
sonuna adar gümr ··klere gelen 
et o m."'4'-11.an memlekete girebil ....... 

eşya 

• 
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iGümrüklerdeki eşyadan= 
:hangileri ithal edilecek? 

5 
: Hükumetin geni kararnamesi : 
- Memlekete girecek eşya arasında ~ 
~ bilhassa deri ve pirinç vardır ~ - -:::::i ANKARA. 9 (Telefonla) - Hükiimet bugünlerde mühim bir ka· S 
§ ramame neıredecektir. Gümrüklerde müterakim etyaıun tasfiyeaini S 

istihdaf eden bu kararnameye göre: 
1 - Teırinievvel 1933 aonuna kadar gümrüklere gelıniı ve kon• 

tenjan listelerinde esamiai bulunınadığı için memlekete girmesi mem• 
nu olan etya kontenjanla mukayyet olmadan ınemlekete girebilecektir. 

2 - Kendilerile Kıearing mukaveleleri akdettiğimiz memleketler• 
den Teırinievvel 1933 nihayetine kadar gümriik1erinıize gelipp te kon· 
tenjan aırası bekleyen etya da bir defaya mahsus olmak Üzere kon· 
tenjana tabi olınadan ithal olunabilecektir. 

3 - Tetrinievvel 1933 nihayetine kadar gümrüklere gelmit bu· 
lunan etkerler serbestçe ithal edilebilecektir. 

Bu karamame ile memlekete girecek etya arumd• bilhuaa deri 
_ ve pirinç vardır. E 
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B tahvilleri satışta 
Dün bankaların gişeleri yeni tahvil 

almak isteyenlerle dolmuştu 
Geliri tamamen 

Ergani demiryolu • 
nun inıaaına tahsia 
edilen 1933 ikrami 
yeli istikrazmm B 
tertibi tahvilleri 
dün satıta çıkanl· 
dı. Dün ve Ç&rf&m• 

ba günü ak§&IDJDa 
kadar sa.tıılar yal· 
nız (A) tertibi tah 
villeri aabiplerine 
yapılacağı için dün 

birinci tertibin h&. 
milleri banka gite· 
!erinden ikinci ter• 
tip tahvillerini de 
almıılardır. Bu tah 
vil Aahiplerine tah· 
sis edilen günler 
nisbeten az olduğu 
için banka gifeleri 
çok kalabalık ol
muıtur. Bilhassa 
tahvil alaoıı.klara 

tahvillerin bedelini dört taksitte al . 
mak üzere kolaylık gösteren banka· 
!ara daha büyük bir rağbet göateril
mektedir. Halk, 1933 istikrazınm bu 
buhran devresinde para yatmlabile • 
cek en gelirli ve en muvafık it oldu • 
funu anlamıt bulunmaktadır. l&tikra 
zm muhtelif faideleri meyanında bil
huaa bu dahili istikrazm bütün evra 
kının her türlü vergi ve resimlerden 
muaf tutulmuı olmuı oraya konan 
küçük veya büyük servetin daha faz. 
la gelir temin eder Te vergiden muaf 
vaziyette bulunmaaını temin etmekte-
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dir. 1933 istikrazının biaae senetleri
nin aynen para gibi her yerde tedavül 
etmesi, bilhaaaa devlet tarafından ba 
ta bat kabul edilmesi tahviller için 
bir sigorta telakki edilınektedir. Her 
sene iki defa çekilen dolgun piyango, 
tahvillerin aynca aatıımı yükselbnek· 
tedir. Senede yüzde beı faiz bugÜn 
yatınlan bir para için en emin bir da 
imi ge.lir telakki edilmektedir. Niha· 
yet bu tahvillerin derhal alınması ala 
cağa yüzde beş kar temin etmekte • 
dir, (B) tahvilleri 11 kanunuaaniye 
kadar her bankada satılacaktır. 

Baro heyeti umumıye•inln dü nkü levkalôde 'ımaı • 

Avukatlar dün toplandılar 
Dört komisyon vaziyeti kurtaracak 

tedbirleri düşünecek .. 
İstanbul Adliye sarayının yanma • 1 

sından sonraki vaziyetin tetkiki için 
dün saat on dörtte baro umuıni heyeti 
Halkevinde fevkalade bir içtima yap
mııtır. Celseyi baro reisi Halil Hilmi 
Bey açarak içtimaa riyaset etmiıtir. 
Bu fevkalade içtima hararetli ve mü
nakaşalı o!muştur. lçtinıaa 265 avu • 
kat İştirak etmİ§ti ve Halkevinin salo .. 
nu, kapılarına varıncaya kadar, hınca 

hınç doluydu. 
Halil Hilmi Bey, bu toplantmm ga

yesini etraflıca anlatmıştır. Verilen i
zahata göre yangının erteai sabahı ba 
ro derhal faaliyete baılamıt ve baro 
inzibat mecliai kendi yazıhanesinde i
ıe giri~mittir. 

Baronun, yanan binadan kurtarılan 
dosyalan, muhasebe defterleri muha

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

lltMlllllr"Nt•1111tl'tt:llH1ll 
Büyük iktısadi 
Program 
Beş senelik program 

çok şamil bir 
mahiyet arzetmektedi 
AN KARA, 9 (T elelonla) -

lktuat vekili Mahmut Celal Bey 
bugün ~aşvekil PC1f4Ya lktısat ve
kaletinin yeni tefkilatı ve yapaca· 
ğı ifler hakkında hazırlanan büyük 
projeyi izah etmiftir. 

Projenin icra Vekilleri heyetin· 
de müzakere edileceği gün yarın 
kararlaşacaktır. Evvelce de bildir
diğim gibi hazırlanan bef senelik 
program yalnız sınaiye mahsus 
değildir ve çok famil bir mahiyet 
arzetmektedir • 

Birinci ceza mahkemen Muallimler Birliği binasında, birinci ticaret 
mahkemesi Ticaret odası •alonunda, ikinci ceza mahkemesi Sul

tanahmette Tcq mektepte falıııyorlar •• 

1
Büyükpostane adliyeye en 
münasip yer olarak seçildi 

: Mahkemelerin tamamı bugün açılıyor 
1 Adliye yangınının Adliye iflerinde r 

tevlit ettiği aksaklık devam ebnekte· s t hl• .., 
• , dir. Henüz bütün mahkemeler bilfiil On e Jg 

faaliyete geçmiı değilJerdir. Her ne 
kadar her mahkeme kendisine vuku 
bulan miiracaati kabul tmekte, ka • 
rarlar ittihaz ederek muamele yapmak Bulgar ve Yagoslav kralları 

Boris ve Ale:ıcandre hazeratı 

Kral Boris Hz 
Belgrada gitti 
Bulgar Başvekili de bu 

seyahate iştirak 
etmektedir 

BELGRAT, 9 (A.A.) - Bulgar 
Kral ve Kraliçesinin yann saat 15 te 
Belgrat istasyonuna varacaklan bil • 
dirilmiıtir. 

BELGRAT, 9 (Milliyet) - Bul. 
gar kral ve kraliçeainin ziyaret prog• 
ramı henüz resmen ilin edilmemiıtir. 
Maamafih hazırlanan program muh· 
teviyab çok zengindir. Kral Boris, 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Mübadele 
Komisyonu 
Kaldırılıyor 

Türk- Yunan mukavelesi 
dün imza edildi 

:ANKARA, 9. A.A. - Muhtelit mu· 
badele komisyonunun 8 ay sonra ilgau ı 
hakkında hükiimetimizle Yunan hüku
meti arasında tanziın edilmit olan muka· 
vele bugün Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Bey~fendi ile Yunan Sefiri M. Sa· 
karoloplos tarafından imzalanmı§br. Se
fir Hazretlerini rahatsızlığı hasebiyle 
Hariciye Vekilimiz Yunan sefarethanesi 
ne giderek mukaveleyi orada imza ell
mitlerdir • 

"Ankarada Himayeietlal tarafın· 
dan yapılan kostümlü baloda kıya· 
lete müsabakasını l;::zanan Fatma 
Fuat, Halide Hamdi Hanımlar. 

ta iae de bu faaliyet daha ziyade bü
ro muamelatına inhisar ebnektedir. 
Mahkemeler bugÜnden itibaren kat'i 
surette faaliyete baılayacaktır. Her 
mahkemenin yeri müddeiumumiliğin 
aon tebliğinde sarih ve vazıh olarak 
yazılmaktadır. 

Ticaret mahkemeleri 

lstanbul C. Müddeiumumiliğin
den: 

Aiır, Asliye 1, Asliye 2, Asliye 
3 üncü ceza mahkemelerinin Sul
tanahmet parkının karıuında bulu
nan Muallimler birliği binasında 
ve Aslıye ikinci, Üçüncü ve Dör
düncü hukuk mahkemelerinin 
Beyoğlu Adliye binaslnda ve Asli
ye Beşinci Hukuk mahkeme.inin 
Gülhane parkı civarında Tıbbi Ad
li müessesesi karşındaki Güzel sa
natlar birliğine ait binada: 

9-12-933 tarihine tesadüf eden 
Cumartesi gününden itibaren va
zife ifasına başladıkları tebliğ olu. 
nur• 

Birinci ve ikinci ticaret mahkeme· 
!erile sicili ticaret bürosu da dlin tica
ret odasına yerleımiılerdir. Ticaret o
dasında bu mahkemelere alb oda ve 
oda meclisi salonu tahsis edilmittir. 
Oda meclis salonunda her iki mahke
menin de muhakemeleri yapılacakbr. 
Dün yeni bir dava olınadığmdan mu
hakeme yapılınamııtır. Fakat yeni mü 

ra~aatlar kabul edilmitltt. Sicili tica- ._ _______________ ~ 

ret muamelatı mühim olduğundan 
dün derhal faaliyete geçilıniıtir. Bu 
-ııkemelerin ve sicili ticaret bürosu• 
nun biç etyaaı bulunmadığından oda 
bu dairelere tahsis ettiği odaların bü, 

tün e§yasını bırakmııtır. 
icra dairesi 

lcra dairesi için de ıimdilik Topha
ne Müıirliğinin tahsisi takalTÜr ebn.İ§· ı 

(Devamı 6 mcı sahüede) 

Ölçüler bctfmülettişi izahat veriyor .. 

Esnafta hazırlık yok 
Yeni ölçüleri tedarik etmezlerse yıl 
başında ticaretten menedileceklerdir 

Yeni ölçülerin tatbikı zamanının 
yaklatması bu İ§ etrafındaki faaliyeti 
arttırdı. Bir taraftan ölçüler müfet • 
tişliği, bir taraftan belediye yeni öl
çülerin tatbikı hazırlıklarile meıgul 
olmaktadır. Fakat ıunu söylemek la
zımdır ki asıl bu iıin tatbikını yapa· 
cak olan esnafta henüz bir hazırlık 
yoktur. Ölçü ve tartı satanlar nezdin
de yapılan tahkikat göstermiıtir ki 
ıimdiye kadar saWanlar hiç denilebi
lecek kadar azdır. Bunda da esnfaın 
ihmali ve her iti son güne bırakmak 
hastalığı sebep olarak gösterilmekte
dir. Lakin yeni ölçülerin tatbikı hiç 
bir suretle tehir edilmiyeceği için 1 ki. 
nunusani günü yeni ölçüleri tedarik et 

memiş olanlar tabiatile tedarik edin· 
ceye kadra sanat ve ticaretten mene .. 
dilecektir. Cemiyetler mürakabe büro 
au ve eanaf cemiyetleri de bu hususta 
faaliyete geçmiılerdir. Her cemiyet 
kendi esnafının bir an evvel yeni öl .. 
çilleri tedarik etmesi için çalışmakta
dır. Dün sabah cemiyetlerin umumi 

katip ve reisleri bir içtima yapmıılar
dır. Bu içtimada yeni ölçülerin tatbi
ki iti göriitülmüıtür. 

Yeni kanun meriyete girdikten 
ıonra elektrik, terkoı ve emsali fir .. 
ketlerin ıelvimizde mevcut bulundu
ğu tahmin olunan 135 bin aaati de kon 
trola tabi tutulacaktır, 
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iki hükumet arasında aktolunan miite- ' Milletler cemiyeti 
kabil metalibatın Nasıl olmalı? 

Yeni İspanyol 
Meclisi Orman kanunu layihasının tetkikatı 

taEfiyesine müteallik itilafname 
(Dünkü nüıhamızılan mabat) 

Bu haktan i&tifade eden taraf ke1· 
fiyeti derhal diğer tarafa teblii ede· 
cektir. O taraf ta tebliğin kendisine 
vürüt ettiii tarihten itibaren on bet 
günlük bir müddet içinde ayni suretle 
hareket etmeğe aaliı.hiyettar olacak· 
tır. 

Madde 13 - Daimi w:lapna ko
misyonunun vazifesi muhtelifüafih me 
acleleri tedvir etmekte bunun için mü 
fit olacak bütün malfunab tahkikat 
tarikiyle ve sair öarette cemetmekteo 
iberet olacaktır. Meseleyi tetkik ettik 
ten sonra muvafık göreceği uzla1ma 
teklini taraflara teblii edebilecek ve 
icap ederse bu teklife cevap itası için 
kendileri bir müddet tayin edebile
cektir. Mesaiıi hitam bulduğu zaman 
komisyon bu meaainin neticeaini mu
a!len bir rapor tanzim edecek Ye bu· 
nun birer ıureti taraflarm her biriat
ne tevdi olunacaktır. 

Taraflar, komiayonun aerdedede
ceği hukuki, füi Ye l&İr müli.hazat 
ile biç bir zaman muka17et olmıya· 
caklardır. 

Taraflarca batka türlü bir karar 
ittihaz edildikçe komiayonun meaaüi 
ihtilafm kendiıine tevdi edildiii cün 
den itibaren alb ıünluk bir müddet 
içinde bitmit olacaktır. 

Madde 14 - Akıi &ureti mahausa 
da kararlathrılmadılcça daimi uzlaı
ma komiıyon11, uauıunü bizzat teabit 
edecek ve bu uaul her halde vicahi o
lacaktır. Yapacağı tahkikatta komia
yor. ittifakı ara ile ba4ka türlü bir ka 
rar ittihaz etmediii takdirde beyne!· 
milel ihlilafalın mualihane halline mü 
tedair 18 Tetrinievvel 1907 tarihli U 
haye mukavelenameainin ubeynelmi· 
le t.ahkikat komiayonlan" serlevbalı 
üçüncü faalına tevfikan hareket ede· 
~ektir . 

Madde 15 - Hilafma tarafeyn 
karar verdiği takdirde daimi uzla§• 
ma komiıyonu, reiı taTanndan tayin 
edilen yerde içtima edecektir. Eanayı 
tetkikatta işiı. mahiyetine göre bu au 
retle tayin edilen makarrm değişme• 
ai icap ediyorsa bu huauata komiıyon 
ittihazı karar edecektir. 

Madde 16 - Daimi uzla§ma ko· 
misyonu mesaisinin aleni olması taraf 
lann muvafakatiyle bu hususta bir 
karar ittihaziyle m<'~rultur. 

Y tikaek ikit larai: .. r koruiıyonu
nun mahıulü meaaiıinı birbirine da
nıtmadan evvel neıretmemeyi taah· 
hüt ederler. 

Madde 17 - Tarailar daimi uz· 
laııma komiıyonu nez.:lınde, kenJile
riyle \c:t)nlia.von arasında te.vaısut va• 
Eif .,.ini rörecf:k ajanlar marifetiyle 
tem•İl edilecektir. Bundan maada bu 
huıuıta ta.vin ettikleri mütavirlerden 
ve ekıperlerin muavenetinden is.tifa .. 
de edecekler ve şahadetinden fayda 
m<'fnul ettikleri bütün zevabn içtima 
edilme&ini talep edebileceklerdir. 

Dığer tanftan komiayon da. her 
iki tarafa menıup ajanlardan, m{İJa
vir~erden. ek~per)rrtfen ve hi.ikllınet1e 

ri.1 muv,.fakatile davet eylemeyi mu
vaf ık addettiği bütün zevattan tifahi 
izahat talep etmeie ıalahiyettar ola 
caktır • • 

Madde 18 - lıbu muahedenin ah 
' J<Lnr ile hilafma bir hüküm olmıyan 

bütün ahvalde daimi uzlaşma koınia· 
yonunun kar,,. ... 1an ekıeriyeti i.ra ile 
lttilıaz edilecektir. 

ı Komisyonun, bir itilafın esası hak-

Bir öf ürükçü yakalandı 
IZMIR, 9 (Milliyet) - Altmış ya· 

tında Ali İlminde bir adam üfürükçii
tınıi" Ali isminde bir adanı öfürükçü • 
mittir. 

Ziraat Bankasının 
yardımı 

KASTAMONU, 9. A • A. - Şehri
miz Ziraat Bankaaı 5930 köylüye ödünç 
para vermittir. 

t.. 
Elaziz emniyet müdürlüğü 

ANKARA, 9 (Milli1et) - Mün • 
hal Elaziz üçüncü Nnıf emniyet mü -
dürlüğüne, sabık Antalya emniyet 
müfettiti Azmi Be1 tayin edilmittir• 

Sivas ve Kayseri şehirle
rinin imarı için 

ANKARA, 9 (Telefonla) - Siva& 
ve Kayaeri ıchirlerinde 1330 aeneain· 
den itibaren hükümet tarafıudan i • 

mar veya resmi binalar yapmak mak
aadile idareten yıkbnlmıJ olan bina 
]arın aahiplerine verilecek tazıninal 

hakkındaki kanun layiha11 encümen • 
!erden a-eçerek ruznameye almmııtır. 

Beynelmilel seyrüsefer 
edecek otomo

;,illerin ruhsat tezkereleri 

kında karar ittihaz edebilmesi için 
bütün azaaının usulen davet edilmiı 
olmaaı ve hiç olmazsa müttereken İn 
tihap edilmiı bütün azanın hazır bu• 
lunmuf olması lazundır. 

Madde 19 -Yükack akit taraflar 
daimi uzlaıma komisyonunun mesai .. 
aini teahil etmeye ve bilhaaaa maka• 
matı aideıinin buna muayenetini te
min etmeyi, faydalı vesaik ve malü
mab mümkün olduğu mertebe kendi 
ıine tedarik etmeyi ve arazilerinde 
phit veya eksper celp ve utima etme 
ıini ve maha Uerine aeyahatla.rmı tea 
bil etmek için tedbiri tazime ittihu 
etmeyi teahhüt ccıer. f r. 

Madde 20 - Daimi uzla§JD& ko
mia1onunun mesaiıi imtidadmca ko
miserlerden her birisi yükse~ akit ta 
raflarm mÜftereken teabit edeceği 
miktarda tazminat alacak Ye bu taz
minat akit taraflarca müsavaten le•· 
vİJ'e edilecektir. 

Madde 21 - lhtil&fm hakemi ve· 
ya kazai bir surette halli i~ m~a
kemenin cereyanı- baıladıgı bulun 
ahYalde bahuaua tarafların araımda 
mübendiı ihtilaf vukua ıretirip veya 
getirilmek üzere bulunan efalden ioc 
atatüaünün 41 inci maddeai mucibince 
hareket eden daimi divanı adalet )'&• 

but hale göre hakem mahkeme.., it
tihazı icap eden muvakkat tedbiri 
mümkün olduğu kadar kısa bir miid· 
det zaı fında bildireceklerdir. Dai..:..ıl 
uzlaşma komiayonu dahi icap edorao 
v.e taraflar araaında ittifak fal"liyle 
ayni ıurette hareket edebilecektir. 

Yüksek akitlerden her biriai uzlaı 
ma komiı1onu tarafmdan verilen ka· 
rann veya teklif edilecek olan aur.li 
hallerin tatbikma halel getirecek illa· 
hi1ette olan her hangi bir tedbir itti
hazından ve ihtilafı teıdit ve1a tevıi 
edecek mabi1ette bir hareketten u
mumiyetle tevakki etmeyi teahhüt e
derler. 

Madde 22 - lhtilifta aair devlet
lerin bir alakaaı olduğu ahYalde bile 
i;bu muah.edede yüksek akit taraflar 
araaında lazmıüttatbik olacaktır. 

Madde 23 - ltbu muahedenin tef 
ıiri hakkrnda. yükaek akit taraflar 
araaında tehaddüa edecek her hangi 
bir ihtilaf beynelmilel daimi adalet di 
yanma arzolunacakbr. 

M .. dde 24 - lıbu muahede taadik 
olunacakbr. Tasdiknameler aureti nü .. 
mune ile Ankarada teati edilecektir. 

Madde 25 - l}bu muahede, taa
diknamelerin teati lİ ile beraber mev
kii meri)ete girecek ve meriyete du· 
hulünden itibaren "bet" 8Cnelik bir 
müddet için muteber olacaktır. Bu 
mtlddetin in.kızaı1ndan ''alb" ay ev .. 
ve! mefauhiyeti ilan edilmez... iıbu 
muahede zimnen "bet" senelik yeni 
bir müddet için tecdit edilmit addolu 
nacak ve bu tecdit tekli hu tarzda de
vam edecektir. 

ltb•ı muabedenin inkızaımda ana 
tebean giritilmit bir dava, daimi uz
la§JDa komi•yonu, daimi be)'Delmilel 
divanı adalet veya hakem mahkemeai 
huzurunda derdesti rüyet İle ona mü 
teall;k uıul nihayetine kadar ikmal 
olunacaktır. 

Baladaki mevaddi teyiden murab
haalar İ§bu muahedeyi imza. etmiıler
dir. 

Belgratta 27 Teıriniaani 1933 tari 
hinde t.i nüıha olarak tanzim edil· 
mittir. 

Bogoljoub Jevtich Tevfik Rüttü 

Demiryolu kazası 
SARAGOS, 9.A.A. - Bilbao ıürat k.a 

l<arı Zuera civarında yoldan çıkım,şt;;. 
Birçok kimıelerin ölmüı veya yaralan· 
mıt ol • aından korkulmaktadır. 

Bu !ıazanın müfrit unaurlara menıup 
bazı tahriı-k&r ki:;ıaelerin yolu bozmak 

1 va keame~ ıuretile yaptıkları bir ıuikaat 
eseri olduju ıöylenmektedir. 

Fransız meclisinde 
PARIS, 9. A.A. - Melnuan ıneeliıi 

bu sabah aaat 9 da, M. Buiaaon'un reiı 
liği altmda toplanıp, mali projenin mÜ· 
zakeresine devam etıniıtir. 

Memur maaılanndan tenzilat icraaına 
dair olup kabulü hakkında bükWııetin i
timat ıneaeleaini ileri aürdüğü albncı mad 
denin, birinci fılcra11 63 e karfı 403 rey. 
le kabul eddmittir. 

ltalya'da balayı 
seyyahatları 

ROMA, 9. A.A. - Geçenlerde neıre
dilen b r iıta:.htiktım an!aııldığına göre 
yeni evlilerin aeyahatleri hakkında a-öı
terilen büyük ko!aylıklar neticeıi olarak 
Romaya 1762 si ecnebi olmak üzere 
36.570 çif~ a-elmiıtir. "' --Beynelmilel f udbol 

bayrağı 
ROMA, 9. A. A. - Beynelmilel fuıl.. 

bol federaıyonu beynelmilel olimpiyat 
komiteaınin bayrağı a-ibi b:r bayrak vÜ· 
cude getirmeğe ha!yan federaı1onunu 
mem\ll' etmiıtir. -

ANKARA, 9 (Milliyet) - Bdedi
ye kanununa &Öre rubaat tezkereleri· 
le plakaları belediyeler tar fından ve 
rilmeıi icap eden otomobillerden bey 
nelmilel ıeyrüıefer edecek olanlara a
it beyannamelerin 2095 numaralı ka. 
nunla kabul edilmit olan beynelmilel 
mukavı&lenameye tcvf· "" Türkiye 
Tuı·ina kiiibü tarafıncl n da letkik ve 1 
"1Ji1< •ılilmeıl icra vel.ılleri Jı.,yelİn· ~ 
ce k•İtui Wl<"1nllflur, 

Bu bayrak, yakında ltalyada yapıla· 
cak dünya fampiyonluğu müaabakasın
da ilk defa orarak kullanılacakbr. 

İlk tayyareci öldü 
HANOVRE, 9 .A.A. - Volff ajan

ımdan : 18!>7 senesinde çift satıhlı tay 
yarcl<rc benzer bir olct vücude a-etiren, 
1!'03 •cneıinde Vriı:ht kardc!lerin lıcyc· 
~n u7:ınd:r:rm~ te~rübc:.indeı~ 4 ay kac!::ır 
oncc tek sath.ı bır ı.,·yore ılc kısa bir 
uçu1 y:ıp:ın ve Lu İl.ibarla ilk tayYareci 
ıayılınacı lazım «•len Kari Zatha, 90 ya 
'ında olduiu halde ölmü1tür. 

İtalyanın tasavvuru da 
tatbik kabi

liyeti zaif gcirünüyor 
LONDRA, 9. A.A. - Havas ajnnsın· 

dan : Hükumet muhiıilo münasebette bu 
lunan nınbfellcrde dün M. Muasolininin 
mil.etler cemiyetinde islahat y&pJnumna 
müteallik planlan hakkında ltQnuıuuyor 
ve mü.:ılealar yürütülüyordu. 

lt:ı.ıyanın ınilletler ccn:iyeti mi.akını 
sulh muahcdolerirıdcn aym-:ıak yolunda 
ki diifiinceıi umumiyetle tatbi!< kabili· 
yeti zaıf bir tasavvur &1->i c~ı-ünüyor. 

Küçük devletlerin bu ceır.iyelle tem• 
sil edumemelerı cihetine 1;elu..ce, bu o.ah 
fe.lcrde her1<eı buna kuvvetle muhalif 
ve muarız gözüküyor. 

Bu akıam Lonuraya gelmesi bc;klenen 
ve Sir John Simon •I •afmdan lıı<ır ve 
mütaıeasının ıorufa~bı tac i bulunan 
M. Avenol'un bu ge i.İfi Ceoe ~ müetıe 
ıesinın hukuki vaziy'""t ve esaı teıkılitı 
hakkında tetkik ve müzakereler yapılma 
ama veıile venniı olacaktır. 

Cenevrede ne düşünülüyor ? 
CENEVRE, 9. A.A. - Milletler Ce

.Wy~b umumı kitipıiği mahfilleri biiyiik 
l'aıist mecıiaınin aıd.!ı karar hakımıda 
biıyük .bir ıhJ.yad<irlıı< ve kelumıyet 
göıtennekted.r. 

Buıuın.a beraber Milletler Cemiyeti 
miaakm ıcabmda yeniden gözden geçi• 
rılip değ11tirilebılcc.ğınm mezıı:ür miaa• 
kıo 26 """ maddesınde derpiı editcbği 
ehemmiyetle kaJdolunınaktadır. 

Dığer taı·aftan buyuı< r aı.ıt meclisi· 
nin bu huıua içia kıaa bir müddet tayin 
etmit olmaıına nazaran Milletler Cemı• 
yetının iılilıı hakımıda ltalya tarafından 
ileri ıürülen tc.ldi.rin meuur mecilain i
kınci l.inunda yapacağı toplantıda mü· 
zakere olunacağı taamin edJmeldedir. 

Umum.yelle zannedildiğine göre MiJ. 
Jetler l.:emiyetinin eaaı lC!"'1almW. deği 
ıuwıd~r yapılmalı meıelesı, bu cemiyetin 
halle imkan bulamacbğı muhtelif müJıim 
meaeleler 1 bilııas1& si.ahları aza tına me
aeıcri hakkında büyük devletler arasın 
da yapıl.nak.la olan müzakereler netice· 
lenmeden evvel tetkik olunacaktır. 

HenÜL. teklif yok 
PARIS, 9. A.A. - Havas ajan11n• 

dan: 
M. Paul Boncour demiıtir ki : 
'· ı-·ransn ~Wietlcr cemiyetimn yeni va 

ziyete ve ıartJara uygun bir haıe konma 
11 makaad.ru gozete4 bır proıenin tetkİ· 
kine memnuniyetle ıttirak eder, ıu ıar~ 
la ki bu uyııurua1tırma ıti miıleUer ce
miyetinın esaılar..ıu aarıımamah ve bu 
prensiplerin uıJ uadeıı olan ıruıddelere 
dokunmamalıdır. " • 

bu aoz.erden aonra M. Paul Boncour 
dörtıer misaıı:ı da dahil olduğu baldo bil 
lün muahed~ ve mı•aıdarın mılıeuer co 
miyeb çerçeveai içınJe imza edildıiini, 
mi~tetle · C4;.miyeti mekanizmasına o ... gıan 
dıe.nı hatırlat.mıı ve ıotı sö:: olarak de
mit,ir ki : 

·• MiUetler ce.,.,Uyetini birden bire 
b).bedi verecd< oıura..k bu anlllfmala· 
rın, bu misak.arın hepıini yeni baJ~n 
yapmamız ıazım ııeteceı<tir. " 

"Almanya harp isteyor,, 
PAIUS, 9. A.A. - Ha.as ajanımdan: 
Diın Londrada "Milliyetçi ıosyalıat 

Alman1a harp iıtiyor " batl.i:t altında 
bir lmap neıreuilmiıJr. 

Uu ıoJap ı eY)'orl.: Tribun g-azetesinin 
Parı• muhabırı ve l'aristeki Jngi.ıiz-A
merikan matbuat birliğıniıı reisi M. Le 
iane; ıaraımdan yaz,lmı~tır. 

Bu kila~ı mel.W-ınıa e.nem.ıniyetli bir 
ıahsiyet olmaaı doıayisile Londradaki 
siyaıet, diploması ve parlamento mantel· 
lerınde büyük bir alaka uyandırmııtır. 

Fılhakika M. l.eland &azetecılık meıle
leti, yeniuen ıiLıhlaıuıı hakkında heyo
larm.da takıp et.ijı afak i uıul ile toh· 
ret alarak pulitzer mükilabn: ka~anmıı 
ve Hitlerci Almanyaruıı ıimdiki r..ııı ha 
Jeti, yeniden ıilaıılaruıı hakkında heye
can uyand..ncı ifıaat.ı.le tanınmııtır. 

M. Leland, Almanyada iki ay ıüren 
tetkikleri eınaımda milliyetçi ıoıyal11t 
kuvvetlerinin teıcldriil tıarzı 1 yaptılcları 
aıkeri talimler, mecburi çahıma uıuJüne 
tabi tutulan tqki!atm aaicerliğe hazır· 
lıınmalan ıekli, AJ.ı.ıan tayyareciliii ve 
aair huıu&.ar hakkında birçok ıcaıümat 
toplarumıtır. 

Amerikanın Moskova . 
sefiri 

BERLIN, 9.A.A. - Volff aianıınilan: 
SovyeUer birliği hükumeti nezdine lkı· 
yin edilen Amerikan elçisi M. Bullitt va 
zifesinin baıma ıritmek üzere Berlin'e 
gclmiıtir. M. BuJlitt, Bcrlinde pek az 
bir müı!,~et kalacaktır. 

-İlk toplanh merak ve 
alaka ile karşılandı 
MADRtr, 9 (A.A.) - Yeni 

Kortez meclisinin ilk toplanıtı çok 
büyük bir merak ve alaka uyan· 
dırmıştır. 

Meclis binasının civan daha sa· 
at 14 te kesif bir halk kütlesi ile 
dolmuştu. Zabıtanın aldığı kuv
vetli inzibat tedbirleri halkın fU· 
rada burada kafile, kafile toplan
masına meydan bırakmıyordu. 

Koridorlarda yeni ve eski bir 
çok mebuslarla karşılaşılıyordu. 

ispanyanın parlamento tarihin
de dünkü kadar kalabalık görüldü 
ğü hatırlanmıyordu. Bir çok fotoğ
rafçılar, makineleri bıqmda hazır
lanmıt duruyorlardı. 

içtima salonuna bir çok sine
ml'.toğraf aleti yerle,tirilmitti. 
Bunlar seali film almak için hazır
lanmışh • 

Celse saat 16,35 te açıldı. Hii
kUmet azası tam mevcudiyle 
kendilerine mahsus yerleri itgal 
etmitlerdi. Bazı mebusların inti
hap mazbatalan meclise henüz 
gelmediğinden 100 kadar mebus 
bu celseye i9tirak edememitti. 

Katipliğe seçilen bir mebus, 
sabahleyin alınan intihap mazba
talarını okudu. Bundan sonra cel
seye muvakkaten riya.set eden en 
y;qlı mebus, meclisin daimi rei
sinin seçildiğini bildirdi. Bunun 
üzerine sosyalist grupu içtima sa
lonundan çıkıp gitti. 

Uruguay ile dostluğumuz 
ROMA, 9. A.A. - Türki1e Ye Uru· 

gay hükumetleri arasmda aktedihn dost 
luk muahedesinin musaddak suretleri 
dün Roma'dal.ıi Türkiye elçiliğinde elçi 
Vasif Bey ile Uruguay orta elçisi ara• 
11nda teati cdilmiıtir. 

Bu merasimde Türkiye ve Uruguay 
elçi"ikleri yüksek memurları da bulun
muşlardır. 

T eal\ muamelesi bittikten sonra her 
iki memleketin terakkisi ve refaln namı 
na kadeh k.aldırılmııtır. 

İranda yeni demir yolu 
TRYESTE, 9. A.A. - Yapılması bir 

Jtalyan tirketine ihale edilen Baara 
körfezi demiryolunun intutmda çallf• 
mak için 100 ltalyan İtçiıi ve 20 memur 
dan mürekkep bir kafile Jran'a gillnek 
üzere Tryeıte'den hareket ebniılerdir. 

Batka bazı mühim inıaatta ~ıımak 
üzere ltal)<aıl iıçilerinden ibaret diier 
birkaç katile daha lrana' ıribnektedir. 

Linç 
KOUNTZE, (Amerikacla) 9. A.A. -

Karakola &itmek iıtemeyen ve polisler" 
tiddetle k"l'lı koyan bir zenci bu muka
vemeti eanaımda ölü düımüıtür. 

Zencinia cesedi halk tarafından polia
lerin elinden zorla çekil; 1 alınmııtır. 

Olü zenci bir otomobue bailanmıt Ye 
§ehrin zencilerle meskün ıokııklarında 
30 dak>ka kadar dolaıtırılmııtır. Bundan 
sonra zavallı zenci derisi yüzülerek bir 
odun y ,ğıru w'tünde yakılmqt.r. 

Bu adamın ıuçu b:r beyaz kadını kaçı· 
rıp ö!Gürmüı 0Lna11dır. 

200 kişiyi zehirlemek 
istediler 

DANNHAUZER, 9. A. A. - NataL 
- Civardaki kömür ocaklarında çalıpn 
200 yerli İfçi içinde anenik bulunduğu 
aonradan anlaıılan kaplardaki auyu içtik 
ten biraz '\.ıra zehirlenmitlerdir. Yer -
lilerden b f 1<İşi ölmüıtür. l'olis tahkikat 
yapmaklıadır. Suya zehirin bile bile ka· 
bldığı aöylenı:nektedir. 1 

Büyük faşist meclisi 
kapandı 

ROMA, 9 .A.A. - M. Musaolini bü
yük fatiıt mecliainde siyaıi ve iktiaadi 
noklai nazardan dahili vaziyet} ve fırka 
run faali1eti hakkında uzun izahat ver• 
miştir. Müzakere ıu kararla hitmittir: 

Büyük faşiat mecliai, fırka ve fırkaya 
mülhak teıkilatlar tarafından siyas, har 
ai, iktisadi ve içtimai sahalarda aarfolu 
nan faaliyeti büyük bir memnuniyetle 
kaydetmittir • 

Deniz yolları işletme talimatname
sinin hir fıkrası tehir edildi 

ANKARA, 9 (Milliyet) - Denizyolları işletme kanununun 9 un
ca maddesi mucibince hatlara taksim edilecek gemilerde bulunmtuı 
lazım gelen evsaf hakkındaki talimatnamenin, gemilerin telsizle tec
hizine müteallik olan ve vapurculuk Türk Anonim Şirketinin tefek· 
külü gecikmesi yüzünden tatbiki kanunusani 934 tarihine bırakılan 
(A) fıkrası hükmünün nisan 934 sonuna kadar tehiri Heyeti Vekile
ce takarrür etmiftir. 

• 
ltalya ile ticaret muahedesi müza-

kerafı yakında haşlıyor 
ANKARA, 9 (Telefonla) - ltalyan hükumetile ticaret muahe

desi akti için hükumetimiz namına müzakereye girişmek üzere Roma· 
ya gii/ecek olan heyetimiz azaları taayyün etmiştir. 

Numan Rilat Beyin reisliği altında olan heyetimiz Ticaret Umum 
müdürü Naki, tetkiki mukaveliit dairesi müdürü Avni, lktısat vekale
ti mÜfaviri ve kontenjan bürosu feli Mümtaz Beylerden miirekkeotir. 
Türk heyeti bu ayın yirmi bqinde Romada bulunacaktır. 

ANKARA, 9. (Telefonla) - Ziraata enc'.imeninden çıkan orman 
kanun layihaGlnı tetkik için Adliye, Dahiliye ve Maliye encümenleri· 
nin üçer aazsından mürellkep 9 kifilik bir muhtelit komisyon tqkil 
edilmiştir. Komisyon yarın tetkika tına başlayacaktır· 

Muhtelit encümen toplanıyor 
"ANKARA, 9. (Telefonla) - Devlet fUrcuının dcavi kararlan 

meselesini müzakere ve bir karara raptetmek için yarın tcyl~ilatı esasi
ye ve Adliye encümenlerinden mürekkep muhtelif encümen topla· 
nacaktır. 

Maarif müdürleri arasında 
'ANKARA, 9. (Telefonla) - Şahap B.in Edirneye tahvili üzerine 

Çanakkale maarif müdürlüğüne Kırklareli müdürü latif 8., Sala 
Beyin güzel sanatlar akademisi m üdür muavinliğine naklile, açılan 
Yozgat maarif miidürlüğüne de Kütahya lisesi franııızca muallimi 
Cevdet B. in tayinleri tasdikı Ciliy e iktiran elmİftir. 

Mecliste kabul edilen kanunlar 
ANKARA, 9 ( A.A. )- Büy ük Millet Meclui bugün reis 

vekili Hasan Beyin riyasetin de toplanmıştır. Vilayetler -
de seyyar aşiret muallimleri teşkila tı kanun liiyihasıyla maarif vekaleti 
1933 senesi büt~esinin 558 inci fas lımn değiftİrÜmc•ine ait kanun lii· 
yihcmnırı geri verilmui hakkındak i başvekalet tezkiresi okunmu, ve 
icra illiis kanununun iiçüncü mad duinin •on fıkrasının tefsiri, idarei 
umumiye kanununun muaddel 11 6, 140 ıncı maddelerinin tadili, 
darende kazasının Sivııs vilayctind en aynlarak Malatya vilayetine 
bağlanmaaı, tahliaiye umum müdü rlüğü memurlarının tekaütlükleri 
ve fahri kansoloslann aidatı hafı kınılaki kanan layihalarının ikinci 
müzakereleri yapılarak kabul edil miftir. 

Meclis pazartesi günü toplanacaktu 
• 

Tasarruf haftası ismet Pş. Hz. nin 
mühim hir nutku ile açılıyor 

ANKARA, 9. A.A. - 12 birinci kanunda başlayacak olan "dör
düncü tasarruf ve yerli malı ha/tası,, nı Başvekil ismet Pa,a Hazretle· 
ri Ankara Halkevinde 16 da verecekleri mühim bir nutukla açacaklar 
dır. 

Bu nutuk radyo vasıtasıla bütün memlekete yayılacaktır nutku 
müteakip tertip olunan müsamere de Ankara Kız lisesi çocukları ta· 
rafından halta için hazırlanmış piyesler oynanacak, monoloğlar ve 
şarkılar söylenecektir. 

Ayni zamanda ayni mektebin tarih muallimi Alet hanımefendi 
tarafından da bir konferana verilecektir. Ayni günün akşamı saat 20 
de B. M. Meclisi Reisi Kiizım Paşa Hazretleri radyoda bir nutuk irat 
buyuracaklardır. 

Halta müddetince her ahfam Vekil Beylendiler de yine radyoda 
birer konferans vereceklerdir. 

Maarif müsteşarı işe haşladı 
'ANKARA, 9 (Telefonla) - Tayinleri Reisicümhur hazretlerinin 

tasdikine iktiran eden Maarif vekiileti müsteşarı Rıdvan Nafiz, tef· 
tif heyeti reisi Avni, Orta terdisat umum müdürü Hasan Ali, mület
tif lbrahim Necmi Beyler yeni vaizlelerine başladılar. 

Beynelmilel P.arlamentolar kon/ e-
r ansı hu sene I stanhulda toplanacak 

ANKARA, 9 (Telefonla) - Beynelmilel parlamentolar birliği 
konferansı bu sene lstanbulda top lanacaktır. Yıldızdaki merasim ~ 
kü fıazırlanmıftır. 

Büyük Millet Meclisi Beynelmilel Parlamentolar Birliği grupu bu 
maksatla iki komisyon aepniftir. 

Komiayonun birisi mi.alirlerin ağırlanmaaile, diğeri de para i,leri 
ile mefgul olacaktır. Konferans ağrıatos •onunda toplanacak ve kon
lerana azalan belki de An.karaya davet olaacaklardır. 

Konleranaın Cenevrede çalışan merkez yurdu da daha evvel Tür
kiyeye gelecektir. 

Bankalar ve bangerlerin verecek
leri beyannameler hakkında 

'ANKARA, 9 (Milliyet) - Muamele vergisi kanununun 9 uncu 
maddesine bir fıkra ilavesine ve 10 uncu maddesinin son fıkrtuının 
tadiline dair olan layiha, Maliye ve lktısat encümenleri tarafından 
müzakere ve kabul edilerek bütçe encümenine sevkolunmuftur. 

Layiharıın aldığı son fekle göre, bankaların ve bangerlerin vere
cekleri aylık beyannamelerinde kambiyo muameleleri dolayııile ııh
telerinde kalan aciyo miktarı için aylık muamele yekununun üçte biri 
muvakkat hesap itibar edilerek vergi, bu miktar üzerinden tahaklı:ık 
ettirilecektir. Sene nihayetinde hesabatın kesilmesi ınraııında bu mua
melelerden dolayı bankalar ve bangerler uhtesinde kalan hakiki 
miktara göre binde bir hesabile evvelce tahakkuk ettirilecek ve ver
ginin noksanı tahsil, fazlası iade olunur. 

Sıhhiye vekaletinin doktorlar ve 
eczacılara hir tebliği 

'ANKARA, 9 (Milliyet) - Sı hhiye vekaleti ahiren alakadar dok 
torlara ve eczahane mesul müdürl erine bir tamim göndererek talıJi. 
de tabi bulanacak uyuşturucu maddelerden kodein müstesna olmak 
üzere Sıhhiye vekaletinin 306 num ara ve 26 kanunuevvel 931 tarihli 
lutesindeki bütün uyuştı.•;ucu mad delerin tahdidi için azami mikda -
nn yarısı bir günlük mikdar addo lunarak ancak bir günlük mikdar 
esas ittihaz olunması ve bir tabibi n bıından fazla mikdarı havi reçe
teyi yazıp htuttuına vermemesi ha kkındaki yüksek sıhhat şurasının 
kararını tebliğ etti. 

Gece mesaisi ücreti tahsisatı /im an 
memurlarına nasıl tevzi edilecek 

ANKARA, 9 (Milliyet) - lktısat vekaletinin 933 senesi bütçesi
ne konan gece mesaisi ücreti tahsi satının liman memurlarına aareti 
tevziini bildiren talimatname..Hey eti vekilece knbul edilmiştir. Buna 
nazaran, gece mesaisi her mahald e en büyük mülkiye ılmiri tarafın . 
dan tayin edilen gündüz mesaisi müddetinin hitamından iki saat son 
ra başlar ve ertesi sabah gündüz çalışma saatine .~adar devam eder. 
lstanbul ve l:ı:mir deniz ticaret mü dürliiklerind c her gece münavebe İ· 
le nöbetçi kalacak memurlar şunlardır: 

lstanbulda münavebe ile birer şube amiri veya liman rc;isi, fen kon 
trolü, mürakip memuru, makinist gemici. 

lzmirde münavebe ile liman reisi veya len memuı·u, liman memu 
1 • • ru, ma. :ırııst. 

!Vhi'lıakat limanlarında bfr liman reisi veya liman memuru. Gece
leri fonanlara uğrayan vapurların evrakı seleriyelerini tanzim etmek 
üzere lüzum:ı halinde nöbetçi kal dıhları ::eceler için fUbe ılmirlerile 
lstanbul ve lzmir liman reislerine ve len memurlanna yüz, mülhakat 
liman reislerine 75, liman memur larifo makinistlere 50, ~emicilere 

'lD kvruı verilecektir, 
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Adliye sarayı yapılmalıdır. 

Çünkü .. 
Dün Ankaradan gelen bir. tel

graf Ankarada Mahkemei Tem
yiz intası için bütçeye konmuf o
lan tahsisabn yanan İstanbul Ad
liye sarayını yapmaya tahsis edi
leceğini bildiriyordu. 

Aşkolsun !.. Bu seri ve yerin
de kararın yakında tatbikine ge
çileceğini görmekle bahtiyar ola
cağım. Evet! Her yerde olduğu 
gibi lstanbulda da Adliye sarayı 
İnfa edilmelidir. Çünkü: 

Her ,ey, velev ki resmi itte ol
sa bizde az çok li.ühaliliğine ve 
daha açık tabirle dağınık ve hır
paniliğine mütehammildir. Böyle 
o)m,,mahdır amma olmaktadır. 

Me.ela maliye tubelerinin ek
serisi harap hususi evlerdedirler. 
Mahalle aralanndaki karakollar
dan bahsetmiyorum. Çünkü çoğu
muz bu binaların ne halde oldu
ğunu pek ali. biliriz. Bunun sebe
bi vardır: Bir yere bir karakol, 
bir maliye binası, hatta bir müdü
riyet binası 18zımdır; onun men
sup olduğu dairenin en yüksek 
Amirine yaranmak için bu işe me
mur olanlar hemen iti oluruna 
bağlar böyle bir ev bulurlar. Bu 
evlerin çoğu emvali metruke ve
ya emvali milliyedendir. Dairei 
resmiye yerletince orası harap o
lur; emvali metrukedendir diye 
de kimse tamir etmez ve bir ha
rabe içinde bir hükWııet dairesi 
çalıtır durur. Bu pek münasip 
bir şey değildir. Lakin işlere pek 
tesiri olmaz. Bir maliye dairesi 
harap veya mamur olmakla ver
gi tahsilabna bir tesir yapmaz. 
Mükellefler de bundan müteessir 
olmazlar. Lakin adliye ve adale
tin böyle li.übaliliğe tahammülü 
yoktur. Cümhuriyet idaresi bunu 
en çok ve en evvel takdir ettiği 
içindir ki hakim ve katiplerin bi
le biribirine uymayan kılıklarla 
tevzii adalet etmesini doğru bul
madı ve onlara yeknesak kılık 
yaptı. 

insanların en yüksek ifi olan 
adaleti hükumet namına tatbike 
memur bir mahkemenin dağınık, 
perişan ve harap yerde ifayi va
zife etmesi olamaz. Bundan ada
let müteessir olur. Mahkemeler 
ve hakimler oraya gelenlere yalnız 
kararlan ile değil. halleri, kıya
fetleri ve azametlerile de hükmet
melidirler. Onun içindir ki; ben 
adliyenin denne çatma ve uydur
ma bir yerde kalmasına razı deği
lim ve eminim ki; buna kimse ra
zı olmaz. .. 

Maliye için, karakol için, ne 
bileyim her hangi idari tubeler i
çin " ne itgüzar adam, çabucak 
buldu,, desinler diye konaklar, ev-
ler harabeler buluverenler, bari 
adliye için bu sefer böyle hareket 
etmeseler de adalet haysiyetile 
mütenasip bir binaya sahip ol
sa! 

Kıhkıızlık değil ... 
Bizim artistlerin eksantrik gi

yindiklerine diar iki gün eYvel 
bir kaç satır yazdım. Kiınler böy
le giyindiğini isim tasrih ederek 
buraya dökmek doğru olmadığın
dan ummııi bir ifade kullanmış
bm. Hikınet Feridun Bey Şehir 
tiyatrosundaki artist arbdaşları
m bu cepheden, bana kartı dün
kü AJqamda ınüdafaa ediyor. Bu 
tesanüt hissi sevinecek bir fey
dir. Fakat ben Hikmet Fe:ridun 
Beyin yazdığı gibi artistlere ( Kı
lıksız) demedim Ye yuımda da 
münhasıran Şehir tiyatrosu ak
törlerini · kastetmemittim• Ben u
mumi olarak bizde artistlerin 
gayri ciddi giyindiklerinden fiki
yet ettim. Ciddi ve gayri ciddi 
giyinmenin ise Hikmet Feridun 
Beyin IÖ%Üne senet ittihaz ettiği 
zenginlik ve fukaralıkla tnünase
lteti yoktur. 

FELEK 

ı ___ "_,_,_ı_1r_ba_1t_•_rı_•_r ___ , 
* Mülkiye miifetliflCri emniyet 

müdürlüğü birinci ve üçüncü tube 
müdiriyet kaleınlerinin teftişatile mef 
gul olmaktadırlar. 

* T au ve Kadastro U11111111 müdür
lüğünden lstanbul Tapu müdürlüğü -
ne gelen bir emirde yangına karp 
tedbirler alınması bildirilmiştir. Tapu 
ınüdiriyeti mevcut noksanlan bir ra
por halinde müdiriyeti 1m1umiyeye 
göndermi;ıtir. 

* Sıhhiye vekaleti hıfzıssıhha u -
mum müdürü Asmı Beyin riyıuetinde 
alb cildiye mütehauıSJsmclan mürek
ken hevet fJ'en~ taHmatnameainde 

vapohcak tadilatı tetkik etmek üzere 
bu sabah saat 10 da Sıhhiye müdiriye 
tinde toplanacaktır. 

* Bir müddetten beri ıebrimizde 
bulunmakta olan Yugo.olavya sefiri 
M. Y ankoviç dün alqamki trenle An
kara.ya gitmiıtir. 

* Şehrimize gehni;ı olan Nevyork 
ba,konao1oau Basri Bey dün ak~amki 
trenle Ankaraya ııitmiftir. 
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ŞEHiR · Gençlik ve fırka 

.li.ka••,.
1 Sebcbsiz yükseliş Tasarruf haftası 

Iktısat Vekaletinin T- .. d .. 1 ....... h . s 1 .... b 1 k h ft 

~•l•&ı •:r•d• 
Şehir 
Mezarlığı 

Ne kadar fırka programı vardır 
ki insan okurken derin bir haz du
.yar. Bu programlara göre memle
ket adeta hokkabazın marifetI gi
bi hara~eden mamureye döner. Bir 
kısım sosyalistlerin iddiaları gibi 
denizlerin suyu limonata olur. Fal> 
rika bacalarından misk ve anber 
tüter. Fakat bütün bu iddialar baZ' 
fırka programları gibi hayal ve hül· 
yadan başka bir kıymet ifade et
mez. 

• • ... ıcaret mu ur ugu enzın a ı gunu aş ıyaca a a 
y enı teşkılatı fiatlarım tetkik ettiriyor için zengin grogram 

Şehrimizden bir çok zevat 
vazife alacaklar 

Aldığımız malUınata göre lkt11at 
vekaletinin yeni te§kilatı tebellür et~ 
mit gibidir. Yeni tqkilatta yer alacak 
ze.<atm ekserisi takan-ür etmittir• 
T efkilat IOJI defa olarak vek&lette tel 
kik edilmektedir. Yeni ikbıat teşkil& 
tında ıehrimiz iktJSadi mahafilinde 
it batında bulunan bir çok zevat ta,,_ 
zif edilnuoktedirler . Sanayi müdürü 
Refik Beyin vekaletin yeniden tensik 
ve tanzim edilen ıanayi teşkilatında 
mühim bir vazifeye tayini taka:rür et
mitıir. Refik Beyden son Ankara se
yahatinde bu tetkilata ait bazı malU.. 
mat ahnmı§tır. 

Ecnebi damgası 
Yerli malların ecnebi malı gibi sa 

blmaSJ etrafında yapılan tetkikat bit 
mittir. Bu ifi yapan müesaeaeler, fab 
rikalar1 firmalar, eıyalann nevi. tama' 
men teabit edilıniıtir. Bu iti tetkik i
çin seçilen komisyon bugün ticaret o
dasında ilk içtimaını yapacaktır. Ko
misyona sanayi müdürü Refik Bey ri -
yaset edecektir. 

Yunan heyeti bugün geliyor 
Türkiye ile Yunani&tan arasında 

aktediJecek yeni ticaret mukavelesi 
müzakerahna memur edilen Yunan he 
yeti murahhaıasının hugiin tehrimize 
ge!mesi beklenmektedir. 

lngiliz ticaret odası mecmua
sının bir yazısı 

1stanbuldaki lngiliz Ticaret odası 
cemiyetinin her ay çıkardığı mecmu
anın sonuncu nüshasında Türkiyede 
takas işleri hakkında bir yazı çıkını§· 
tır. Bu yazıda takasın Türkiye için 
birçok faydalan olduğu, istok malia -
nn iyi fiyatlarla &atıldığı yazudıktan 
sonra artık takasın ilgasının daha fay 
dalı olacağı tezi müdafaa edilmekte
dir. 

Bulgar ihracatı 
SOFYA, 9 (Milliyet) - Bulgar 

demiryolları müdiriyet:nin bildirdiği-
ne gore, bu s~nt: .a...wı;drJstan va:.;...., va 
gonluk ihracat yapmı§br. 1568 vago
nu yumurta, 406 vagonu da kümes 
hayvanlarıdır. Geçen hafta da 16 va· 
gon tütün, 23 vagon yunıurta ve 46 

vagon yemi§ ihraç edilmitlir. Ce- . 
vız JOO ve uzüm ıucacaa da 4'020 va
gonu geçmiştir. 

Amerikada müskirat planı 
itnalat resmi 

VASHlNGTON, 9. A.A. - Hükumet 
komisyonu tarafından meb'usan mei...isi 
ne tevdi olutlln müslrirac plam ithalat 
reftmİ ıtibariyle iki cetveli ihtiva etm_k
tedir. Birincisi Amerika ile ticaret ıti..af
nameleri ak~edenl ... re .. k nc:si ise boyle 
b.ır itilafname aktetmieyn}ere tai1bik olu 
nacaktır, 

Komisyon birinci cetvel için azami ve 
asgill'ı o.lmaıı. Üzre .,~ramn .ga...onundan 50 
veya 16 centes, müskiratın ııa.onundan 
5 veya 2 dolar ki:pJkSÜZ ıa. ab..n g...lo
nundao 2 dolar veya 6J centes ve kö
püklü şarabın galonundan da altı dolar 
vaya 16J ceotes alınmasuu tekili etmek
tadira 

Komisyon bu azami 'Ve asgari rakam .. 
lar arasında istediği resmi teııpi3 seliıhi
yetioin M. Roosevelt'e ven'lmesini ve 
ayni z~anda aylık ithalatın da ıu suret 
le tespıt olunmasını teklif eylemektedir. 

_Bira için 600,ooa, müskirat iç.n 
350.000 Ye şaraplar için de 700.000 ga
lon. 

l }:S lJ h. ., }-\. 1 ---(it Baııkasmd= alman cetnlidir) 

9 Kanunuevvel· 1933 
Ak.tam 

l•tikwau dahili 95..ZS 
1933 t.ıiJrr... !n,5Cl 
Ş.,k D. r•llan Z.45 

Fi•tl•r• 
Tahüt 

Eı:.ktrik 

Cnitürk zs.so 
,, il 25,90 
" ili 26,156 

Gümrükler 8 
B•id•t 9, ıs 
T. a•ktııri7e 9,75 

Tram,.117 
Tliael 
lbhtnn 
AA.d.r. J 

• 111 
k.ıı:o:>on.ana 
lıliiıneuil 

ESHAM· 

J,11 .... ı...u H-
ına 9,M 

u •• HaMiliwe 9.80 
,, ,, Müe.isia J06 
TramY•T .f.4.50 

Ana.dola H;... 27 ,40 
Şir. Ha7ri7• ıs 
Reji 4.07 1·2 

Tololaa fi 
Bomo•lİ. 
Terko• ç....,., .. 
ltliha< dor. 
~ar.c dey_ 
llalyo 
Şark m. ecaa 

Paria 
Lonchoa 
Nüyorh:: 

ÇEK FlATLARI 
12.0& l Pr•i 

693 ı v.,. ... 
74.25 Madrit 

Milano 
Brü.kaeJ 

Atina 
Cenevre 

Amsterdam 
Sor ya 

8lYl S.rlia 
3.39.75 Belsrat 

82.7935 Zloti 
Z.43.86 Peıte 
1,17.25 Bükreı 

65,0625 Maako,,. 

NUKUT 

Kurut 

20 f. Fran91z 166 1·2. 
1 latttl.in 692 
1 Dola. a 135 

20 Liret 223 
:>O f. llelçiluı 117 
20 Drahmi Z4 
~O 1. la-.ic;re 818 
2ll L... 25.-
21 ıc.... C•k. 118 

1 Flori11ı &3 

ı ~m .. AT. 
1 Pexda 
J Mork 
1 Zeloü 

20 ı..,. 
%0 Dina,. 
l Çernayif, 
1 Alı.n 
t Mec:iıılly• 

ıı...ıu..t 

JL211 
ıo,..o 

28 
11."5 
17,711 
'~ 
J.85 
2,8S 

15.8&56 
4.29 

5.765 
l.97,7S 

34.7475 
4.2083 
3.575 

ao.on; 
10.94 

Xurut 

24.so 
16 
49 

24.-
0.23 

46.-

9,33 
o.3C 
2.28 

Benzin fiyatlarının bilinemez ne 
sebeple birden bire ıralon başma bet 
kuruş birden yüluelmeai münasebet.le 
yaptığımız. ne§rlyat Ticaret müdürlü· 
ğünce ehemmiyetle nazan dikkate a
lmmı§tır. Ticaret müdürlüğü bu yük
ııeli§in hangi aebepJerden ileri geldi
ğini ve burula bir ihtikar olup olmadı
ğını tetkike dün baılamı§br. Ticaret 
müdiirlüğji dün bir taraftan da oda -
ya bir tezkere yazarak benzin fiyat
larmdalri yükseli§ etrafında tetkikat 
yapılmasını, hariçte benzin fiyatlan -
nm ne vaziyette olduğu hakkında ma 
himat getirtilerek derhal müGU..lüğe 
bildirilmesini istemi;ıtir. Ticaret mü -
dürliiğii bu hususta tirketler komiser 
!iği vasıtıuiJ.,. firket!erd1!n de malu -
mat isteyecektir. Bu tetkikat netice -
sinde eğer bu yükseli§ hiç bir sebebe 
istinat etmiyorsa Ticaret müdürlügü 
ihtikardan koruma kanununun TI>rdi
ği salahiyete istinaden aJikadarları 
Cümhuriyet müddeiumumiliğine vere 
cektir. 

VllAyelle 

Fuhuşla mücadele 
Nizamname ve talimatname 

tebliğ edildi 
Fuhu,la ve fuhut yüzünden bu

lafan zührevi hastalıklarla müca
dele nizamnamesi dün bir kül ha
linde vilayete tebliğ edilmiştir. 

Nizamnamenin derhal tatbika
bna baflanmak üzere emniyet 
müdürlüğüne, sıhhiye müdürlüğü
ne tebligat yapılmaktadır. 

Kanunun tatbikatı için li.zım 
gelen komisyonlar teşkil edilecek
tir . .3unlar umumi kadınlan tes
çil edecekler, umumi evler, bir
le,me evleri i'lerile meşgul ola
caklardır. 

Heyl elide mandarine yetiştirildi 
Heybeliada plajı sahibi Sadık 

Bey, plajın arkasında vücuda ge
tirdiği çiçek bahçesinin büyük bir 
kısmını mandarina yetiştirmeğe 
hasretmistir. 

Sadık Bey bu genif sahada ls
tanbwcıa İlk defa mandarina fi
danlığı tesis etmit ve bu sene ilk 
mahsul alınmıştır. Sadık Bey yeti 
ten nefis mandarinalardan nümu
ne olarak İstanbul Ziraat müdür
lüğüne vermiştir. Ziraat müdürlü· 
ğü bunları Ziraat V eki.Jetine gön· 
derecektir. 

Bu suretle lstanbulun bazı 
mutedil yerlerinde bu gibi mey
valar yetişebileceği de anlaşılmı' 
olmaktadır. 

Heybeli sanatoryumu da ada
nın bu güzel meyvalarından satın 
almıttır. Sadık Bey verdiği numu
nelerin diğer Yilayetlerde yetişen 
mandarinlerle de mukayesesini 
talep etmiştir. 

Sahipsiz eşya 
Gümrüklerde sene!erdenberi ;a

bipsiz kalmış ve timdiye kadar 
satılnıamıt eşyadan mühill', bir Jaş., 
mı cbha gümrük idaresince sablı
ğa çıkanlmıfbr. 

Yeniden sahlığa çıkanlan etya 
3536 kalemdir. Bu eJya balyalar, 
sandıklar içindedir. Kıymeti 
17085 lira tab:nin edilmektedir. 

Ocak toplantıları 
Beylerbeyi ocağından : Ocağımı 

zm yıllık·kongresi IS.12-933 cuma 
günü toplanacağından arkadatia
nn o gün aaat 11 de ocak merkezi
ne gelmeleri rica olunur efendim. 

Adaya seyyah celbi için 
Türkiye Turing ve Otomobil 

klübü idare heyeti azasından Emir 
oğlu Ziya bey Büyükadaya, yerli 
ve ecnebi seyyah ve ziyaretçi cel
bi için bir teklifte b!Jlunmuttur. 

Ziya beyin teklifi adalara aey
yabların rağbetini lemin için pro
paganda yapmak üzere belediye, 
Turing klübü, Cümhııriyet Halk F. 
ve matbuatın iştirakile bir komi
te teşkilidir. 

Bu komite Büyükadada eğlen
celer tertibi, seyyahlara ev, otel 
ve vesaiti nakliye temini ile -de met 
gul olacaktır. Ziya Bey bu maksat
la bir program hazırllllDlfhr· 

-o-

Zekat ve fıtra 
Zekat ve fitrenin ne suretle top

lanacağı hakkında görüfiifmek üze 
re bugün (pazar) saat (16) da Ca
ğaloğlıında Tayyare Cemiveti vila
yet şubesinde kaza ve _;biye şu
beleri reislerinin iştirakile bir içti
ma aktedilecektir. 

Tasarruf haftası sah günü ı:nem -o-

leketin her tarafında başlıyor. Dör Arsada 93 kişinin tasarruf 
düncü tasarruf haftasının fevka- hakkı var 
iade olması için bu senenin pro- . . . . . 
gramı çok zengin tertip edilmit- _ Zı~ırlikuyud~ı ye~ı ~eza.r-
tir. hgın vucuda getirilmesı munaaıp 

lstanbulda şehrin muhtelif yer- - görülen arsada 93 _kitinin hakkı 
lerine asılacak afitleri tayyareler- tasarrufu. bulundugu anlq~fhr; 
den atılacak kağıtlar ve bez leY- Belediye ~u :ı-rs~ar.~ sahıplen
halar hazırlanmıtbr. Şehirdeki le arsalarını ıstıınli.k Jçın temas
programın en mühim kısmı cuma larda b~dır: ·~· 
günü tatbik edilecektir. Sehrın temıztıgı 

O gün fabrikal~m rekli.ınla- Belediye , temizlik iflerine a-
rını tafıyan otomobıl ve kamyon- zami itina edilmesi lüzumunu a
lar tehrin her tarafını dolaşacak- lakadarlara tekiden tebliğ etmit
lardır. Alayın başında tehir ban- tir. 
dosu bulunacakbr. Çöp arabaları için yeni hayvan-

0 gün tayyareler meınleketin )ar aJmmıtbr 
her tarafında hediyeler atacak- K'' · · d · 
!ardır. lstanbulda da Ver/ j Bey ı.o Uzcrın en resım 
tayyare ile halkı tasarruf ve ikti- Mezbahada reis batına deii), 
sada teşvik edici yazılar atacak- kilo üzerinden alınacak resim mik-
br. tarlarmı tesbit eden talimabıanıe, 

Diğer taraftan Yüksek iktisat daimi encümende derdesti tetkik
ve Ticaret mektebi talebesinin ter- tedir. 
tip ettiği iktisat gününe büyük Bir akşam refikimiz, bu usulün 
bir ehemmiyet verilmektedir. O 1 ki.nunusaniden itibaren tatbike 
gün üniversite konferans salonun- başlanaceğım ve binnetice et fiat-
da müderris Zühtü ve Hakkı Ne- !erinden on kuruş tenezzül olaca-
zihi Beyler konferans verecekler- ğıru yazmı~ır. 

dir. Y apbğımız tahkikata nazaran 
Tasarruf haftasının birinci gü- bu haberde istical vardır. 

nü Milli Sanayi Birliği umumi ki- Filhakika otomatik baskülıerde 
tibi Hakkı Nezihi Bey saat 17 de 
halkevinde bir konferans verecek- bazı tadilat yapılmakta olduğu gi. 

gi kilo üzerinden resim alınması-
tir. yerli malı ve tasarruf haftası na da, bu hususta hazırlanan ta
münasebetile Yüksek İktisat ve rifenin şehir meclisinin şubat dev
Ticaret mektebi talebe cemiyeti rei içtimaiyesinde tasdikinden 
tarafından bir broşür neşredilecek- sonra batlanabilecektir. 
tir. Broşür herkesin okuyabilmesi Bu itibarla bu usulün tatbikine 
için on bin nüsha üzerinden bası- en aşağı 2,5 - 3 ay daha vardır 
larak memleketin her tarafına gön reis batma kilo üzerinden resim 
derilecektir. alınması, belediye varidatında de

Gazi Hz.nin iltifatları 
Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal 

Hz. lstanbul C. H. F. Vilayet İdare He 
yetine bir fotoğrafilerini hediye et -
mitlerdir. Reisicümhur Hz. fotoğraf -
!arının altına: "Fırkamın lstanbul Vi 
!ayet heyetfae Cümhuriyetin on yıl 
hi.trrası'' aatırlanm yazmıılar ve bir 
de imza lutfetmi~lerdir. Vilayet ida
re heyeti- Gazi Hz. nin bu re.İmlerini 
hususi mera&İmle fırka salonuna ta
lik edecektir. 

Poll•I• 

Sarhoş mütearrızlar 

ğitiklik yapmıyacakbr. Bu itibarla 
bu yüzden et fiyatlannm on kuruş 
düfeceğine de ihtimal verilmemek
tedir. 

Seyvah celbi için 
Mısırdan seyyah celbi için be

lediye, Mısırdaki seyyahin acen-
telerile temasa gelmittir. 

Bu hususta muhaberat cereyan 
etmektedir. Bu maksadı teshilen 
Arapça bir broşür neşri de takar
rür etmiştir. 

Macaistandan da meınleketi
mize seyahati tergip için ayrıca 
Macarca bir broşür neşredilecek
tir. 

Evkafla mezarlık davaları 

H.,ık Fırkasının programı canh 
ve hareketli bir düetur hal"ındedir. 
Zaten onun ana hatlarını büyük 
tef filen tatbik etmittir- Progra
mın bu hareket noktalarında tefkİ· 
lata isabet eden yazifeler acaba 
ana hatlann kuvveti derecesinde 
yapılabiliyor mu? 

Bunu düşünmeden evvel fırka 
tqkilabna giren unsurların inkıla
bı kawayıf noktasından ehil olup 
olmadıklarını tetkik etmek lazım
dır. KZ,ıe sorarsanız: Cümhuriyet· 
çiyim ! Diyebilir. Fakat siyasi ve iç
timai akideler süriikleniften değil 
kavrayıştan ve inanı9tan kuvvet a
lır·. Vaktile İttihat ve Terakki za
manında meşrutiyet uğurunda can• 
larını feda etmeğe abdüpeyınan 
eden yobaz ruhlar otuz bir martta 
kızıl softa galeyanı ile burcu burcu, 
alev alev isyan safları arasında baş 
vermişti. 

Siyasi kanaatler kafadan ve gö
nülden gelme bir idrak ve eevgi 
mahsulü olmadıkça kıymeti olmaz. 
O zaman bütün arzular namlusu 
karıncalanmış bir k öhne silah gibi 
geri teper. 

Onun için fırka teşkilatının ge
nişliğinden ve mensuplarının ke
miyet noktasından kuvvetli olma
sından ziyade samimi ve imanlı biı 
kanaate bağlanmış dar, fakat kuv
vetli bir kül ifade etmesi harpso
nunda tebellür eden yeni fikir ha· 
reketlerinin temeli olmuştur. 

F aşi11t fırkası adeta askeri bir 
fırka gibi sıkı bir nizam ve inti
zama bağlıdır. Almanyadaki Nazi 
teşkilatı nıilıi sosyalizm prensibine 
dini kanaatlerden üstün bir İmanla 
bağlanmıt mahdut fakat kuvvetli 
bir teşekküldür. 

Her iki memleketteki milli teş
kilatın temeli gençlik üzerine atıf. 
mıştır. Yeni fikri, yeni imanı, yeni 
hamleyi ruban, fikren düne bağlı 
insanlardan beklemek tabiat ka
nunları, fiziyoloji hakikatlerini İn· 
kar ebnek demektir. 

Nes~h Sultan mahallesinde Neri 
man sokağında 42 numaralı evda ofu 
ran Hacer Hanım Karagümrük U
zunyoı sokağından geçerken döşenıe
ci Mr•tafa ve refiki Ömer aarhot bir 
halde kadının yolunu kesmitler ve yü
zuııe ~~gnı kıbnt ça1<.ara1< küfürler 
savurmak suretile taarruzda bulun -
muş.Jardır. Mütearrız.lar yakalanmıt
lardır. 

Düne ait insanların yarına doğru 
hamle' etmelerine imkan yoktur. 
insanlık dalgalannın, daima kaynı

Ayaspaşa mezarlığı ile KasllD- yan milliyet duygularile çalkandığı 
paşadaki Atıklar (Tozkoparan) 
mezarlığı hakkında belediye ile bir tarihi dönüm noktasında dün-

Postanenin camını kırmış 
Beyoğlunda lstikli.I caddesinde 

Petrograt pastahanesi sahibi Nikola 
Efendi polise müracaat ederek sar -
hoı olarak patahaneye gelen garson 
L..ıya Dalillllaa birin.in yumrulda caını .. 
nı kırdığından bahisle tikayette bulun 
muştur. Ziya yakalanm11hr. 

f ir hamaı denize düştü 
Köprü Kadıköy iskeleaine yllllBŞ

mı~ _.an ~aıaw.ış vapurundan ham -
mal lamail oğlu Kimil yük almak üze 
re k()§makta iken ayağı kaynuf ve de 
nize diipiİf ise de etraftan giiriil.erek 
Jwrtanlmıttır. 

Rakı ve esrar 
Sabıkalı yankeaici Anda•allı Ah

met r Ferit oğlu Naci sarhot olarak 
Kemeraltmda icrayi rezalet ederken 
po.ıs.er uzerlermi aranuş.Jar ve bir 
mikdar esrar hulınuflardır, 

Bina hoş kalmasın diye .. 
Üaküdada Topge'linle caddeaiude 7 

numaralı bot bir eve Hayriye, Naz.ire 
isminde iki kadın anahtar uydurmak 
sure!ile içeri girmi§ler ve binayı fu -
zulen İ§gal etmitlerdir. lhbar üzerine 
her iki kadın yakalanınqtır. ----Vapurlarda sıhhi tedbirler 

Hudut ve ııahiller ııihhat ınnum mi> 
dürliiğünden : 

Sıhhat Ye içtimai muavenet vekaleti 
celilesinin 4 Birinci kinun 1933 tarih ve 
Hıfzıssıhha 21654-1136 numaralı emir
namelerine tevfikan : 

15231 numaralı karamame ile icra Ve 
killeri Heyetince 5 ikinci teırin 1933 de 
mer'iyete konulması kabul edilen ( Ge
milerde Yolcuların Sıhhi Emniyetleri) 
hakkındaki 18 ikinci teırin 1933 tlarihin
de neıredilmit NjzamnaDJ<!nin 14, 15, 
17 ve 18 inci maddelerinde tarif edilen 
evsafı haiz vapurlarda bulundurulman 
mecburi olan birer tabip veya Stlılıat 
memuru ile nİzamnameİıin sonmıdaki 
listede yazlı ilaç ve Tıbbi alat •e leva
zunm, halen, gemilerimizin hemen ekse
risinde mevcut olrnamasından yeni tab
~il edi'en bu mecbw ~yetin ifası için, ta
b.p veya Sıhhat memuru ile tedavi mal
zemesi tedarik edilmek üzere (3) ayhk 
bir mühlet verildiği, tamimen tebliğ o
lunur. 

Evkaf arasında mevcut davala- den nasibini almış, bugünün hare
ra ait evrakın adliye binası yan- ketine bedenen takati kalmamı§ .in
gmında yandığı anlaşılmıştır. sanların vazife alabileceklerine 'ih. 

Bu davalara ait senedatm yeni- timal verilemez. Onun için bizim 
den tesbiti için bir ehli vukuf teş- de bu sahada teşkilahmızı yeni ve 
kil edilecektir. r 

taze unsurlarla takviye etmemiz 
Evkaf ile Belediye arasında icep eder sanmm. 

63 bin liralık bir alacak davası da 
vardı. Yapılan tetkikat, bu evra- İhtiyarların tecrübesine hürmet 
kın yanmamrt olduğunu ve mahke- etmek lazımdır. Fakat böyle hare
mei temyizde bulunduğunu göster- ketti, hummalı bir devirde cıva gi
mişlir. bi kaynıyan genç dımağlar ve yay gi 

bi gerilen dinç kolJara ihtiyacımız 
olduğunu da inkar etmemeliyiz. Ucuz odun 

Belediye kooperatifine dahil bu 
lunan memurlara çe~i 315 kanıt
tan odun tevzi edilmektedir. Ay· 
nca mutedil fiyatla kömür de ve-

.rilmekte ve memurlar bunlara rağ
-bet göstermektedir. 

Belediye , aynca halkın ucuz 
odl11l ve kömür tedarik edebilmesr 
iı;in odso tedbirl~r almağa karar Yer
miştir. 

fehir tiyatrosu· sanatkarf.an: 
kooperatifi 

Şehir tiyatrosu ıanatkarlan 
aralarından b'ir istihsal koopen.
tifi tesisini kararlatbrmıtlardL 

Bu kooperatife ait nizamname 
vekalete gönderilmek üzeıedir. 
Tasdikini müteakip faaliyete geçi
Jecclitir. 

Kooperatif, geceleri saat 21,5 
tan bire kadar Gardenbarı da kira
layacaktır. Bu saatlerde Şehir ti
yatrosu sanatkarları tarafından 
Gardenharda temsiller, varyeteler 
verilecektir. 

Havagaz1 masrafı 
Hava gazı tesisatı yaptırmak is-

Burhan CAHIT 

ll••rlft• 

Oniversite Etfat hastanesini 
iste yor 

Üniversite rektörlüğünün, Etfal 
hastanesinin belediyece· devir a
lmm.eamı temenni ettiği ve be -
lediyece 200 bin lira liadar büt
.çesi olan bu müessesenin devir a
lınması hakkında tetkikatta liulun
makta olduğu liaber verilmektedir. 

Bir ecnebi profesör daha geldi 
Tıp fakültesi için, y~ bir pro

fesör alınması mevzuu bahistir. 
Dahili hastalıklar için üniversi

teye müracaat eden V.iy.ana tıp fa
kiiltesi profesörlerinden· Mösyö 
Porges fehrimize gelmit ve üniver· 
site emini doktor Netet Ömer bey 
le- görii,müştür. 

Mösyö Porges deruhte edeceği 
va:ıifenin seraiti baklanda Maarif 
vekaleti il~ temas etmek üzere dün 
akşam Ankaraya gitmiştir. 

tiycnlerden hava gazı tirketleri ta bulunarak havagazı tesisatına 
ile tayin fİmdiye kadar piyasa fiatlerine gO- , ait masrafın bir formül 

re tesisat ücreti alıyorlardı. Bu fi- eclilmesini istemittir. 
atler sabit olmadığı için binasına Şirketler, beled~yenin bu talebi
İlava gazı tesisatı yaptınnak isti- ne muvafakat etmi,lerdir. ,Bunun 
yenler evvelce ne miktarda masraf üzerine teşkil edil~n komis:ıona be 
yapacaklarını bile!Jlİyorlardı. lediye namına fen heyeti tetkik şu 

Belediye bunu nazarı dikkate al besi müdürü mühendis Hüsnü, tir
m1• ve Y edikule, Kadıköy havaga ketler komiseri Muzaffer Beyler it 
-rı tirketleri nezdinde tetebbüsat- tir:ık edeceklerdir 



• • 

~~
4

~~~~~~~~~~~~~=-==============~~~~~~M~IL~L~IY~E~T~P~A~ZA~~R~ıv~~~N~U~N~U~E~~~EL~~l~9;33~~~~~~ii;;~ijiii~~~~~~ii~~~~~~~~~!!!!!~~ı 
I!!! Kari •lk8yetıarl -) = ~~A.W' i • ii ,, __ s_•_rb_•_•t_•_ut-un __ _..I ..,;t~~~·~J:~y~~~~J 1 Askeri bahisler 

Ordu dışındaki askerlik işine her ta
rafta verilen büy~k rağbet gittikçe 
artıyor. Bu hususta ltalyada yapılanlar 

Karada olsun, denizde veya hava
da olsun gelecek bir kavgada ka
zanmak için mevcut başlıca iki va· 
artadan birisi evsaf, ikincisi de •«· 
yıdır. Yani birincisi mad~i ve. ~a
nevi vükaek talim ve terbıye, ıkın
cisi de kütle yani çokluktur. 

Bunlardan birincisi, uzun ve de
vamlı bir çalıfma ile elde edilir. 
Bu ise askerlik hizmetinin uzun tu
tulmasını, meslek ordusu denilen 
büyükçe bir çekirdeğin meydana 
getirilmesini ister, ki en zengin mil 
Jetlerin hazineleri ve iktisadi vazi
yetleri bile bugün buna katlanamı
yor. Kütle yani sayı ise, umumi ve 
mecburi askerlik sisteminin tatbi
kinden batka yeknesak, ruhça ve 
siyasetçe birlik sahibi bir millet sa
yesinde elde edilir. Koyu milliyet 
ve kar91lıklı sevgi duygularile bi
ribirlerine sarılm19 ve bağlanmıt 
ve adeta tek bir aile kurmu, bir 
millet. Çünkü büyük savaştan ev
vel 50 milyonluk bir kütle teşkil 
eden Avusturya - M~aristan ken
di nüfusunun ancak % 17 sini silah 
altına alabilmesine kartılık 38 mil
yonluk F ranaa % yirmi ikiden faz. 
!asını pusat altına toplamıftı. 

Evsafsız kütle bir sürüden başka 
bir şey değildir. Kütlesiz evaaf ise, 
asrımızın yok edici pusatları kartı· 
smda gayrikafidir. Bunun her iki
sini bir arada temin eylemek ise, 
yukarda dediğimiz gibi, çok paha
lıya mal oluyor. Yani modern olan 
zamanımızda, vatan müdafaası i9i, 
her memlekette ordu ve ordu dışı 
diye ba9lıca iki modern teşekkülü 
yaratmıştır. Bu iki cihazdan birin
cisi sırf meslek sahiplerinin, ikin
cisi ise birincinin ve fakat bilhas
sa bütün milletin malıdır. 

Ordu dıfı askerliğe hazırlık tef· 
kilô.tı, kuvvetli hükWııetlere sahip 
ülkelerde, demokrasiyi muhafaza 
edenlere nispetle daha üstün bir 
tatbik aahaaı bulabilmektedir. Bu_ 
yolda zamanımızda en ileriye gi
dcmler, ba9ta İtalya olmak üzere, 
Lehistan ve Sovyetler ittihadıdır. 
Versaillea ahitnameai ile kolları 
bağlanmı~ olan Almanya ise çok
tanberi bu usule sarılm19tır. Bu yol
da geride yürüyenler iae Avrupa
nın, demokrasiyi muhafazada de
vam eden bir kaç büyük milletidir. 

Bu makalede, misal olarak, İtal
yada yapılanlardan birazcık bah
sedelim: 

İtalyan gençliğini sava9a anık
lamak için iki büyük tetkilat kurul
mutlur. Bunlardan birinc:_isi ordu
ya nefer yetittirmek, diğeri de 
kür.tik kumanda heyeti yaratmak 
içindir. 

Adliye Nazırı Rocco Stampa gaze
tesinde çıkan sözlerinde: "İtalyan 
yarım adasında on sekiz aaırlık bir 
tedenniden aonra yeniden bir as
ker millet meydana geliyor. Bura
da askerlik üçüncü asırdanberi kay 
bolmustu. Ecdadımız Romalılar, 
kendil~rini aakerlik yumUfundan 
sıyırmıtlar ve orduyu vahti halk
lardan topladıkları unsurlarla kur· 
muşlardı. Şimdi askerlik hizmeti 
arzusu yeniden uyandı. Fatist genç 
liği vasıtasile askerlik ruhu bütün 
milleti aardı . ., demektedir. 

Bugün 43,000 den fazla milia za
biti ve .Faşist muallim, gençliği 
vatan ruhu ile terbiye ediyorlar. 
V t' onlara ayni zamanda beden ter
biyesini, arazide hareketi, atıcılığı 
ve on dört ya,mdan itibaren de 
makineli tüfeklerin kullanılmasını 
öğretiyorlar. Deniz ve hava pusat
larmm gençliğe öğretilmesi için 
çalıtan muallimlerin ıayısı da 2,000 
den atağı değildir. 

Kara gömlekli taburlara menaup 
Faşist gençler, mühim bir Fa9izm 
kurbanının adı yazılı bir aargıyı 
göğüsleri hizaaına takarlar. Hel yı
lın ilk te•rin ayı aonunda en ziya
de muvaffak olmuş bir kara göm
lekli tabur kumandanına bir hatıra 
nitanı asrrıık merisimi yapılıyor. 
Onun maiyeti de ayni zamanda bir 
madalye taşır. Gerek üniforma ve 
gerekae techizat, en küçük teferru
atına kadar teapit edilmittir. Bü
tün geçit resimleri kopr adınila 
yapılıyor. Ceza olarak, icap ederae 
tekdir, muvakkat ihraç, daimi ih
raç, rütbesini kaldırmak cezaları 
tatbik ediliyor. Rütbe kaldırmak 
cezası, orduda olduğu gibi, toplan
mıt bir kıt'arun huzurunda ve mera 
simle icra ediliyor. 

Görüliiyor, ki Fafiıt kıt'alarmda 
gençliğin yetittirilmesi tamamile 
askeri bir tarzdadır· İtalyan genç
liğinin 1111\ddi, manevi ve askeri ta
lim ve terbiyesi her gün bir plan i
çinde 1lerl~mektedir. Mussolini, İ
talyan milletini çetin, sert ve sebat 
kar bir ıeciye ile yetittirmeği kast
<'ylemi;lir. Şiddetli bir zaptürapt 
her traftan aranıyor. 

Sivil halkın hükumete kartı olan 
vazifeleri, tıpkı bir askerin vatana 
kar~ı olan vazifesi gibi telakki ve 
telkin ediliyor. Böylece, tekmil 
halkta'l, ordu dıfında batkaca bir 
ordu meydana getirmek hedefi ko
valanıyor. "Bütün gençlik askerli
ğ'! ve ~~kertik hayatına vakfedil
mittir., esası görülüyor. Böylece 
·'$ilô.hlanmıf millet,, gayesi elde e
dilmek üzeredir. Hülasa, yeni bir 
ac .. mi amıfı yaratılmaktadır. Bu a
cemi sınıfı sayesinde, adeta bir mes 

-----

Yufka yürekli.. "yangınlarımız" Bugünkü Program imzasile gönderdiği fU mektubu al• 
Bundan yirmi ve küsur sene evvel l~il- darlann gözleri önüne !royuyoruz_: . 

1 Bir akpmcıdan dinledim: terede Hamidiye kruvazörü ile Ertugrul ISTANBUL ı "Eski Seyrisefain idaresinin ıkiY. 
Meyhanede idik. ve Söğütlü yatlarının intaabna nezar~te :~~ ~::'n':~:0~·eıat Bey n arkadaı lan. aynlarak Akay namını alan tetekk:; 
Garson, küçük bir tabak içinde memur edilmittim• Gemileri yapan tır- Zl G .. molon. lün meydana çıkması Üzerine halk 

l• b k k•bn sahiplerınden olan bir lordun, de- Zl,30 Anadolu Ajantt, Bona haberi, Saat yeni idareden pek çok ~eyler, bilh~"': sıcak aıcak getirdi. Eği ıp a • r:beylik zamanından kalma içinde J>:tlYe• ayarı. yolculann verdiği ve h•ıgün için b•~; 
1 tık, ciğer.. mez topları olan, bizim Yedikule h. aaar• A N K A R A. l5J8 m. fazla olduğu muhakkal< bulunan bı • •. 

l 12 30 _ 13,30: Gramofon. 18.. • 18,45: Or.. b. b. h t seY"' Arkadatlardan biri, çatali e !arı gibi taştan yapılanış şatosuna hır ve• keot;a. 18.45 _ 20., Alaturka •a .. zo: Ajan• parasına muka ıl ır pRrça raba ·dat< 
b • k d " d · " e ailede davet edildim. Bir gün öğle yeme• haberler;. hat etmek beklenirdi. Fakat u ı ._ ır parça opar ı, agzm a çıgn r d k A 1411 henu··z ı·s:- tebdı·•·-den baıka hal": k ğinden ıonra odamda iıtirahaC e .er ~n V A R Ş O V , m. ~ an • • 

en: bı.rden b·ıre kapı •iddetle açılıp ıçenye 15,30: Plôk. - Mütahaha. lfi.ZS: .A.keri koa- bir yeııilik gösteremedi. En yenİll o. A D d• •" d ""I • ~ ter. 17: Çocuk n .. riyab. 17,30: Plak. (Mefh.IU' 1- h utl• - ..• e ı, cıger egı mıt•• on bet kadar maskeli adam ııirdi. Şaıı· •anatkirlar.) 17,50: Edob;yat. 18,201 Polonya bet yirmi senelik olan u;Ö ne vap Jı• 
Fakat pek lezzetli bir fey.. Bak- rıp hayretle baktım. Baılarmda. ~lana- muoikoi (ıarlal.u.) 19,45: N .. eli ıarlular. 201 nn ııövertelerinin üatleTİ ııüya kaP' f' 
·-~ız a, agız" da dağılıyor. Acaba- dam maskeıini çıkarıp ~affeder11nız, yan Müoababe. 20.SO: Hafif muo;ı.ı. ZZ,05: Koale- dır ve bu kapalı kıum da birinci!".• • 
....... ..-: ·· ti r·-•· 23 "ln: Dana mu•ikiai. 24,10: Dana mu.- k•d• y • 1 h 1 d b hırı~ nedl•r4. aın talimi. yapıyoruz.~ de..., ve ıura e -· ~ ı ır. agmur u ava ru- a u f b<' ' • ., d aile.isinin devamı. • km 

pencereye koıtular. Her birinin elin e B u 0 A p E ş T E, 550 m. mevki ııövertenın a ıyan tara ı ,. 
1
, 

Birer birer muayene ettiler. yanııuu aöndünneğe ait bir alet vardı. 16,50: Orkeotra kontorL 17.J()ı Dert. Müoa- men yok gibidir. o kad:u- ki: so~ 
Nihayet, önlerine getirilen meze- Derakap halat merdivenler takıldı, tu- habo. 19: Piyano numaraları. zo.ıo: E!eıaeı; havalarda kamarotlar buralard ,. 

h b . l
0

k t h
0 

k d lumba boruları yukarı çekildi, tulumba- S~ray Slaan tak•mı. 20,30: Neıeli müoahabe · minderleri tpohyarak ,.!anmaktan f. 
ye ep ır ı te et ıa on u: d Zl,15: Spor. Zl,35: Tiyatro. Z3,ZO: Son ha~r: kaye ederler.Ve elindeki bilet nıulı~, Y ek T k ·· .... lar itletÜmeğe haılandL Ateı ıön Üre- Jer. 23,35: Oıtende kah•eainden: dana muııkiaı. ,,. 

- Ür •• aze oyun yuregı.. cek gazlı bombalar ve saire .ııetirild!: Bu Müteakiben Siwan muoiki•• · bilinde bu minderler ÜZf'rinde otu";:ıo 
içimizden biriai dumanı üatün- ameliyaU iki üç dakikadan zıyade ı.ırme- V 1 Y A N A, 518 m. hakkıru haiz olan yolcuların aya 

yılır .. od 17,50·. Hafif muaiki (Otto Römiıch talcımı.J. h t•kl • Jel • • b 0J e-•j de mezeye ba •. dı· Sonrada anlatbklarına gore tat a ( d aeya at et ı erme a ı. ı, • e - ( 
• 19,10: Konferanı. 19.JS: Frida Schanb kea • b Jı< k b • km' kitibin emri albnda muhtelif hizmetkar- ••erlerinden.) 20,05: Koro konıeri (Dr. Antoa. ler. Gerçi teıirata tabı uluna~ . ,.. 

- Pek gevre ır yüre lf.. !ardan mürekkep bir itfaiye heyeti var- Wobern; Alice Freykmecht.) Sooyal demok- şeyin yıpranmaaı, nkınaaa tabı~dır, , 
Dedi, durdu. =!· Gayrimu. ayye.n .zaman.lar. da .1.ordu.n rat ıanatkirlar he7eti.) 20,55: Haberler. ·2lı ma, vi..ai te§lci)i.ta, meb7UI vesaıte '°~~ 

mi Leo Failin Herlerinden. .. İıpan1a biilbülün i- 1 b• •d • • d b yıpr• Bir ba,kaaı, el çabukluğu yapa- yabut zevcesinm am bır emrı de c~ e11 oimli o~eret tem•H• lik bu unan ır ı are ıçın e u -~ 
rak yürekten aon lokmayı mide- vazife baıına koıar, bu haftan aıagı ıert MILANO . TORINO • FLORANSA - nan ve akanyerleri tamir ebnek, ı;,. 

tatlardan yapılanıt kalede yangın sön.dür TRIYESTE : değil, ıaat meaeleıi olduğu halde b ıine indirirken: me talimleri yaparlarmıf. Londrada ıka.. 17 Plak, haberler, 18 Orkestra, 19 Habe~ler, lan neden yaptırmıyor? Z il h D • d 19 15 Müsababe, 20,20 Pl&k, müsababe, 21~ Jı•' - ava 1 ayvan.. ıye acın- met et.iğim büyük otelin her kat kori or c;İearun .. erlerinden Gloria (Zafer) ioU..11 Bundan bqka ikincı mühim ve oJI 
dı, merhametinin cezasını çeki- larmda geceleri bir kırmIZJ fenerin için- opera temo;li Antonicelli'nin eteri. yati bir mesele de: Aktamlan aaat , 
Yor!.. deki ok, yangın çıkt:ğ.nda odalardan çı- ROMA - NAPOLI - BARI ı yedide köprüden kalkan Kadıköy "ı~·• 

kanların gid•ceg" i yolu göstermekte idi. 18 2-ernardino Molin.ari'nin idaresinde ,.... . zamanda Ankara yo .... - Kim bu zavallı hayvan?. y ni Rut mu•il<ioi, 20.JO Spor ••• aı... 21,50 purunun aynı •r•· 
Bu xolun nihayetinde demir parmaklıklı Altes val• ediyor, isimli Eyıler'in oper•ti... !arını da alarak Haydarpaıaya ug 

- Yüreğini ittiha ile yediğimiz bir kapı ve bu kapıdan binanın drıarısın- B E L G R A T, 430 m. maaıdır. . .. 
koyundan bahsediyorum. dan sokak zeminıne inen demir bir mer- 20: Mü•ahahe. Z0.05: Plak. ZO,ZO: Konferano. Bu vapurun yalnız K •dıkö• yolc•. 

d k . d ( k t k • · 21,05: Sokol netriyab. 24,05: Dana pl&klan. J 

0
,_ 

Sordular: .._ diven otel e ı a am arı ur arma ıçın B O K R E ş ' 394 m.. lan bile esaaen çok kalabalık ·"" ç •• 
yapdmııb. Halbuki otelin iç merdivenle- 10: Ruhi neıriyat. 11.35: Ruhi mütahabe. 11,50 < 1 ld - halde bir Je HaydarP•r 
ri ve koridorları genış ve mermer en, o- Ruhi musiki. 12,05: P ik i e ıen onl mus• . ·· ·· d apw 

- - Pek1" ama, hayvanın mer- · d k ı ı ı 0 k ·ı.ı ~aza 0 ugu -·' ı 
h ti• ld " d nla ·d J d t ikr hortumları mev 13,05, Pli.k. 14,05: Haberler. 14,ZO: Pli.k. 17,05 yolcuanru 'taıımaaı YUT.Un en v k:• ame 1 o ugunu nere en a • rı or aran a azy ı ıu • J M k k t (k ,·çı.nde deg·ı·ı oturacak, b,.tta aya.

101
• · t d Köylü saati. 18,0S: ean ar o or •• raıı a· 

dm? cut ve binası gayet metın ve a eşe aya- .,1 ,ıc muoad.) 19,051 Haberlor. 19,ZO: Jeaa duracak yer bi!". buh;'na~yor •. Bıad· 
Ag"zını lezzetle fapırdatarak ce- nır aure,'te yapılmış olduğu görünüyor- Marko talam•. 20.os: Onivon;t• radyoou. 20,ZS ğime göre veaaıtinaklıye ıçın hır h i• 

d . du. Zaten Londrada hep binalar böyle o- Pli.k. 20,50: Konlerano. 21,05: Armonio Kpro- diistiap nizamnameıi vardır. Bud"-11 Vap Ver 1• 1 b. . al katmd gm ç·'---,. ve tU tarafından konser. 21 "llC: Rad10 orkeıtrası. ik 
• up ır evın t ayan uun • ,.,.. zam- nameru·n tayı·n ettiai m· tar. . ka k k ·· t 22,SO: Haberler. - Müteakiben bir lokanta- ., C Yüreğinin yufkalığından ! • itfaiye tulumbaları 0 ta au 11 ar en ua dan nakil. fazla yolcu alan bütün vesaitinaklı)' 

M· SALA.HADDiN katların balı<0nlarında adamların ellerin- B R E S LA U, 3ZS m. nin hareketlerine müıaa~e . edil~~ 

lST ANBUL BELEDlYESl 
ŞEHiR TiYATROSU 
Bu akşam saat 21 de 

O GECE 
Yazan: La Jas 

Zilahy 
Türkçeye çeviren 

M. Feridun 
4 Perde 1 Tablo 

Halk gecesi 
Lüküı Hayat operetinin biletleri tim· 

diden kiıede satılmaktadır. 

• • • 
11-12-933 pazarteai ııünü akf&IDI 

BEKARLAR 
ıaat 21,30 da 

Kadıköyünde Süreyya Paıa Tiyatroaunda 
ıaat 21,30 da 

4 Perde Komedi 
Yazan B. F ulda. Türkçeye çevirenler 

M. Kemal, Nabi. 

lek ordusu evsafında ve geni9 bir 
mecburi askerlik hizmeti kütlesini 
yani çokluğunu da veren bir ordu 
meydana çıkıyor. Bu biçimde bir 
halk ordusu hem ıayıca kuvvetli, 
hem manen yüksek ve pek çok ih
tiyatlara malik ve ideal bir kuvvet 
olur. 

CINOCLU 

ve 

de cigara, kayıtıız bir surette yangın ıön l7: Hafif musiki. 19,05: Alman milletine da· Buna rağmen bu vapur, ıstiabı nıs ... 
dürme ameliyatına bakınakta olduklarını ir. 14.ZO: lopanyol dan• n ıark•lar>. 19,50: tinin bir kaç misli yolcu aldığı ve. boY. 

k h tt k im •tım B'~de ı·se Çift piyano konaeri. 20.20: Muhtelif. 20,55: hJikCY' gorere ayre e a ı, · ~ • .ıı lece binlerce halkın hayatı te \.... b d Waınerin eserlerinden üç perdelik "An en ... ı çocukluğumda Mahmulpafa aım a 0
'"' iat Hütchen Schuld

11 
isimli musikili temsil. 22ı maruz bulunduğu halde kimse ae• ...-:, 

turduğumuz b;r konağı, iki kilometre U• Muhtelif. (Leip:r.iı'ten naklen.) 24: Haberler· karmıyor. Daha garibı var. Bu ıılt• 
zakta yanan Iran KançJaryasından rüz- Z4,10: Hafif ve neıeli muoik;. Z,45: Muoikill · k •b ·b h • ed ta 

· d b" · · ... · tema il. zaınna.m.enm mera ı .. ı ~ rıy ... e d~ garın gebr iği ır çıvı çau arasına gıre- • biki ile doğrudan do~ruya ~l~a .. , a 
rek yakbğı Ilabrundadır. j 1 kan Un UeVVel pazarleSI bulunan Ticaretibahnye Mudurlug a 

ltalya ve Balkan harplerinde lzmiri memurlarından bazdaı~ da bu vaP"!u 
denizden müdafaa müıkülab ile çok yo- 17.30 1J~~~:!,~~ 1 bindikleri halde tikay<ıt eden yok. " 
rulmuıtum. Akabinde istirahat ve teda· 18 Fran11zca ders (llerlemiı olanlara). yazdıklarımda bir kelir.se bile müb~: 
vi için mezunen Avrupaya gittim. Bir a• 18,30 Münir Nurettin Bey •e arkadaıları. li.fa yoktur. Tamamila milli bir ıtıLI 
rabk Berline de uğradım. Alman Bahri• 19,30 Bedayü Muoiki Hey•etı. eaaeae olduğu için bazı ınahrumiyetlt'. 
ye Nezareti bizim sefaret vaartasile beni ~:.a~";,";.:~:~~ Ajan.,, Bona haber;, Saat re katlanan halkın hal<lı olarak bıJ ) 
Kiel teraaneıini ziyarete davet etti. O va- ayan. dareden beklediği §llnlardır: RahatÇ 
kitler pek yeni olan sualb gemilerini gös- 12 kAnUnUeYVel salı ve ıslanmadan ve balılr istifi ııibi O' 
terdiler ve tersanenin baz. laıımlarmı Cl muz omuza ve hay:ıtlan ~ehlikeyr ıııd• 
gezdım. Sonra müdürün odasında iıtira- ISTANBUL : • ruz kalmadan aerbeılçe seyahat e e' 
hat ederken müdür cigara ikram edeme- 17,30 Gramofon. bilmektir. 
diği için itizar etti. lvıeğerse müdür ve ~::~~ ~f !:~~~·Sadi H •• arkadaıları 
diğer büyük memurlar da dahil olduğu zı Gramofon. 
halde mühendisler itbaşılan ve amele it 21,30 Anodolu Ajan••• Borta haber;, Saat 
zamanları:.ı.~a cİgara içemezlerınİf. Ciga
ra yalnız yemeklerden sonra muayyen 
mevkilerde içilir ve tabii içlerinde ıu bu
lunan kaplarda ıöndürülmesi mecburi 
İmi§. 

Bizde herkes, umumi her yerde (çok 
tükür U-amvaylar müstesna) cigara içer 
ve yanmıı cigara ucunu yerlere atar ve 
hazan üzerine basıp ıöndürmez. Bu yer· 
!er ekseri tahta döşelidir. Evinin alt ka
bnda yangın çıkarsa ahıap merdivenler
den inerek kaçmanın tehlikesi bcdilıi ol-1 
duğu halde pencereden o kattakil erin aıa 
ğı inmesine mahsus halat merdiven yahut 
aadece düğümlü bir halat acaba kaç ki
tinin evinde mevcuttur? 

ayan, 

13 kanunuevvel çarşamba 
!STANBUL ı 

17,30 Gramofon. 
18 Franıı~ca ders (llerlemi, olanlara). 
18,30 T aıarruf hakkında konferans. 
18,45 Şehir T!yatrosu arıiıtleri tarafından. 

temsil 
19.30 Bedayii Muaiki Hey'eti.. 
21 Gramofon. 
21,30 Anadolu Ajansı, Boraa haber;i, Saat 

ayarr. 

14 kanunuevvel perşembe 
ISTANBUL : 

17,30 Gramofon. 
18,15 Selim Sırrı Bey tarafından konferans. 
18,40 T aaarruf hakkında konferans. 
18,50 Türkçe Tanıo. 
19,30 K~mal Niyazi Bey ve ark.adaı ları. 
21 Gramofon. 
21,30 Anadolu Ajansı, Borsa haberj, Saat 

ayarı. 

15 kanunuevvel cuma 
ISTANBUL : 

12,30 Türkçe pli.k neıriyatr, 
17,30 Gramofon. 

E. OSMAN .. 

Sınema yıldızlarıaın en aeviınlı 
ve en neteliai 

Fransıska Gaal 
BUDAPEŞTEDE 
İSKANDAL 

filminde 

MELEK 
herkesi 

Sinemasında 
kahkahadan bayılbyot· 

.. _____ (10873) 

Jlilliycı 
Orduya nefer yetittirmek için 

çalışan te,kilat, 18 yaf ile 21 yat 
arasındaki bütün İtalyan gençliği
ni kucakla~. Bunların sayısı timdi
lik 1,200,000 kitidir. Orduya küçük 
kumandan yeti9tirmek gayeai ile 
ve birinciye müvazi olarak kurulan Sigortalarınızı Galatada Unyon Hanında Kain 
Teşkilat ise genç Faşist te,kilô.tı- ON YON SiGORTASINA yaptırınız. 

Muteber gazetenizin "Felek" sütunun .. 
da Burhaneddin Beyefendinin bizdeki 
kayıllıuJddar hakkında yazd,kları pek 
doğrudur. Büyük küçük resmi ve gayri
resmi her binamız her an tealike içinde
dir. Frenklerin tıaştan evbrde yangına 
karşı gösterdikleri dikkat bizler için nü
muneiimtisal olanamalı mıdır? Resmi ve 
büyük binalara yangın ihbar aletleri ko
nulamaz mı? Mevcut adamlarla yangın 
söndünne teıkilatı yapılamaz mı? Uma
nın ki bu felaket gözlerimizi açmıı olsun. 

18,30 Orkeatra. 
19,30 Hanımlar He1'eti. 
21 Gramofon. 

Aırın umdesi " MiLLiYET " tir· - UCRETLERl: 
dır. Bu tetkilatm bir amacı orduya Türkiyede bile.fasıla icrayı muamele etmekte olan Hikmet SILAHUR 

21.30 Anadolu Ajansı, Boraa haberj, Saat 
ayarı. 

ABONE 
Türkiye için Hariç içiıı 

L. K. L K. 
3 ayl:iı iL 4- 8-

girecek döğü~kenleri yeti9tirmek u·· N y o N .. --or. İHSAN SAMİ 
i~ine yardım etmek İse diğer mü- ·ı· f p tif A ~ 17 •n Gramofon. h b d h ık d ı o ve ara o "ı•ı ..,., h > im ir amacı a a arasın a " 18 Franmea dert (Müptediler• ma ..... 

Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutul- ı hak'- d k ı askerll.k ruhunu uyandırmaktır. K b" k - d • rta 18.30 Tuarru ~·n a on erant. 
umpanyasına lr ere ugrama an sıgo yaptırmayınız. ınamak için tesiri çok kat'! muafi yeti 18,45 Mahmure Handan Hanım. 

Halk arasında askerlik ruhunu Telefon : Beyoğlu 4.4888 9J08 pek emin bir aşıdır. Ecza depo' arında ı 19.30 Relik Talat Bey ve arkadaılarL 

16 kanunevvel cumartesi 
ISTANBUL ı 

6 " r 1 50 14 -
1z,~-="~~.:...~1-4~~~~28~---: 
Gelen eYrak •eri •erilmez.- Müddeti 

seçen nüıbala_r. 10 ku.r~ıtur.-:--. ~ete ~~ 
matbaa1a ait ııler ıçın mudırıyete rn 
racaat edilir. Gazetemis ilanların mea'u• d ak 

. . d J 1 b 11•--~·b ] ( o- 6J) 21 Gramofon. uyan ırm lflD e ta yan mat U· u anur. - I J Zl,30 Anadolu Aiantt, Boraa haberi, Saat atının mühim bir mevkii vardır. 9171 ayan. 
liyetini kabul etmez. ' 

~"'!!'"""' ...... ~~~~~:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~!!!!!'!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!""!"""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!"""'!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!""'!!~~""!"""'!!~~~~!!!!'!!!!7 
kat içime bir kurt girdi. Ne olurıa la kazanan bir genç kız için aahi• 
olsun, dedim. Rehberde yalının te- den tehlikeli .• insan neler görüyotı 
lefon numarasını, Suat Beyin ba- nelere özeniyor. Bereket beni~ 
bası doktor Kadri Beyin isminde böyle lükse, süse hevesim yok. İY'1 

Milliyet'in edebi romanı: 66 cek ne kalır ki! Bir genç kız her 
şeyden evvel istikbalini sigorta ede
cek maksatlar pefinde kotmalı •• 
Öyle her çiçekten bal alan monter 
beylerin güler yüzüne tatlı sözüne 
kandın mı yandığın gündür. Anlı
yorsun ya. ..• 

!Ündüm. Re9_it Bey bunu haber a
lırsa gene kızacak. Fakat Narin o 
kadar nazikane rica ediyor ki ka
bul ettim. 

--
. ; . . " . 
}KIR (l(lfıl 

.~ BUR HAN CAHIT 
\lnlnli.p Komanıı 

benden fÜpheleniyoraanız yapaca- 1 fımda ne garip ,eyler geçip gidiyor 
ğınız it pek sadedir. Bir emrinizle ve ben bunlarla nasıl mücadele edi
geldiğim gibi gidebilirim. Hiç dü- yorum. Retit Beyin omuzumdaki 
tünmeyiniz ki üzerimdeki himaye- eli çeneme geldi. Ba91mı yukarı kal 
nizden mahrum kaldığım dakikada dırdı. Islak gözlerime baktı: 
sokaklarda sürüneceğim. Bu, belki - Hey Yarabbi, dedi. Bu kız ne 
olabilir. Fakat ferefim, gururum muammalı fey. Diye söylendi. Son
yere düşmez .•. Allah iyilerle bera- ra saçlarımı oktadı: 
berdir· - Ağlamak yok ... Ben sana acı 

Cevabını bile beklemr.-den arka- söylüyorsam gene senin iyiliğin i-
mı çevirdim, odadan çıkıyordum. çin söylüyorum. Bir daha bana sor-

- Çiçek! dedi. madan böyle şeyler yapma. insan-
Aldırmadım. ları benim kadar bilmezsin .. Senin 
- Yavrum, kızım, Çiçek, evla- tecrübesizliğinden istifade etmek is 

dım! tiyenler çok olur. Bak artık koca 
Diye arkamdan geldi. kız oldun. Yaşından büyük göste-

Elini omuzuma koydu: riyorsun. Bu vaziyette bir genç kı-
- Ne garip mahliiksun, ne anla- zın etrafında n-,ler, ne manevralar 

tılmaz şeysin. Dur, gitme. Söyliye- döner. Bunlara karşı yalnız zeka 
ceğim var. kafi değildir. Tecrübe de ister. 

Sinirlerim gevşemitti artık .. Göz Böyle insanlar adamı bir iki hedi
lerimden istemiyerek yaşlar: akıyor- ye ile ,yahut Şefik Beyin yaptığı 
du. Hakikat, ben ne garip mahluk- gibi parlak ümitlerle kandırır. Ba
tum. Kimse için bir şey hissetme- lını alır. Tortusunu da atar. İf iş
diğim, düşünmediğim halde etra- len geçtikten sonra artık gövene-

Retit Beyin ne demek istediğini 
anlıyordum. 

F aakt asabım bozulmuttu. Artık 
dinliyecek halde değildim . 

- Müaaade ediniz, dedim. Biraz 
yüzümü yıkamak istiyorum. 

- Hay hay. Atna bar19tık değil 
mi? 

Tekrar çenemi kaldırıp yüzüme 
baktı. 

- Barıştık değil mi? 
Gözkapaklarım indi. 
- Haydi git, yüzünü yıka, sıkıl

ma! 
• • •• 

İçimde bir durgunluk var. 
Bir çok koştuktan sonra önüne 

bir duvar çıkmış insan gibi, yor
gun, ümitsiz bir haldeyim. 

Çalışıyorum. Fakat o kadar istek 
sizim ki! 

Bugün yazıhanede gene romana 
dalmıştım. Telefon çaldı. Koştum. 
Narin. Suat Beyin kardeşi. 

Beni cuma günü Y eniköydeki ya
lılarına çağırıyor. 

Ne cevap vereceğimi bir an dü-

Vapur saatini aöyledi. Kaydet
tim. 

Yerime oturduğum zaman ar
tık roman okuyamıyordum. 

Narin, inci gibi bir kız .•. Fakat 
İçimde bir kurt var. Bunu da Retit 
Beyin söyledikleri çıkardı. Acaba 
Suat Bey benimle mefgul olmak i
çin hemtiresine böyle bir davet mi 
kabul ettirdi. Yoksa genç kız ken
diliğinden mi bunu icat etti. Suat 
Beyden bana karşı timdiye kadar 
gördüğüm muamele nezaket ve ter 
biyeden batka bir şey değil.Burası 
muhakkak ... Fakat Refit Beyin söz
leri de acı olmakla beraber bir de
mir parçası gibi kafamda kaldı. Bu 
daveti Reşit Beye açayını mı? 

Açsam o şüphesiz beni gönder
miyecek .• 

Kararsızlık içinde iki gün geçti. 
Reşit Beye açmadım. 

Yarın da cuma .• 
Aklıma batka bir fey geldi. Aca

ba telefon eden hakikat (Narin) 
miydi. Retit Bey beni o kadar kor
kutmut ki şüpheleniyorum. Vakıa 
Ali Efendi Suat Beyin aileıini, ev
lerini, hemşiresini biliyor. Bana an
lattığı gibi hemtiresi de ayni .. Fa-

buldum. feyi görüyorum, beğeniyorum ~ 
Açtım. kadar. Malik o lmak arzusu beıt1, 
Kız kardeti çıktı. yenemiyor. Tesadüf ettiğim tık, iyi 
Beni tanır tanımaz: giyinmi9 kadınlarla fazla mefgııl 
- Sakın yarın mazeretinizdin olmağa bile gönlüm razı olmuyot• 

bahsetmeyiniz, dedi. Erken bekli- Bunu bilhassa, kendimi zorluya• 
yeceğim. Vapur tamam dokuz bu- rak yapmıyorum. İçimde böyle fef' I 
uk k ··d leri taklit etmeğe, özenmeğe kart• ç ta öpru en ..• 

Vaziyeti anlayınca idare ettim: aşikar bir arzusuzluk .. Tokluk vat• 
- Ben de onun için rahatsız et- Vapurda kartımda iki hanım ~~ 

tim sizi, dedim. bir erkek vardı. Kadınların beııı 
Narin Hanım beni beklediğini süzdüklerini farkettim. Fakat der• 

tekrar ederek telefonu kapattı. hal yanıma aldığım romanı açtıPl• 
Refit Bey haksız .. Belki ba,ka- Benim için fısıldattıklarını da 

ları için doğru dütünüyor. Fakat hissediyordum. Kitabıma o kadat 
işte Suat Beyin davetindeki haki- dalmıttım ki mefgul olamadıPl" 
kat meydana çıktı. Vapur kalktıktan aonra onla! 

••• 
İstanbulda yalnız başıma ilk de

fa böyle bir gezmeğe ve ziyarete 
çıkıyorum. 

Vapur çok kalabalık.. Salonda 
bir yer buldum. 

Bugün kıyafetime biraz ehem
miyet verdim. Fakat hiç boyanma
dım. iyi giyinmesini bilmek ve ya-
pabilmek bir kadın için ne tatlı 
eğlence. İstanbula geldim geleli 
kadınlığı ne kadar batka anladım. 

İstanbul, hele hayatını çalıtmak-..._ __ 

kendi alemlerine dalmıtlardı. Saf' 
fa açarken etrafıma ilk defa bakıl' 
gibi gözlerimi kaldırdım. Çok bo; 
yalı, çok renkli elbiseler giymif ik• 
genç ve güzel kadındı. Katları~• 
almışlar. Yerine ince, yarım ay g~· 
bi sarı katlar yapmıtlar. Gözlerı• 
nin altı kadar üstünde de boya vat• 
Fakat dudakları nar çiçeği gibi. 

Onlar farkında olmadılar. Yaıı· 
larındaki erkek hayretimi hissetti. 

(Bitmedi) 
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Zeytin mıntakalarımızdan Sıvasta ~aro. 
k ı ı T eşekkul ettı 

Ayvacı nası ça ışıyor SlVAS, (Milliyet) - Her vili. 
yette !lvukatları toplıyan barolar 

tetekkül et~iği halde Sivaı bun· ı 
dan mahrumdu. Buna ıebep te ye 
di avukabn bulunmaması idi. 

Bu zeytinci ve bağçı memlekette 
zamanlarda meyvecilik hevesi de 

son 
var 

Ayvacıkta yeni ya,,.Jan 

AYVACIK, (Milliyet) - Ayva· 
C ık Çanakkale vilayetine bağlı yirmi 

bin nüfuslu bir ka 
zadır. Merkez ka· 
zaya bağlı iki na
hiye ile 70 köy 
vardır. Bu nunta· 
..ca ikiye ayrılır.'' . 
tır. Deniz kısmı, 
dağ kısmı. Deniz 
kısm ;nda olan köy 
ler zeytinci ve 
bağ<. dır. Son z;ı
man ' arda meyve 
yeti1tirmeğe de he 
vea çoğalmı~tır. 
Babaka\e burnun 
dan Çanakkale • 

Hik· Balıkesir hududu-kaymakam 
met Bey nu ayıran Mıhlı 

çayına kadar 125 
le. M. deniz civarı kamilen zeytinlik 
Ve yer yer meyveliktir. Bu havalide 
•<'nede iki milyon okka zeytinyağı 
ile beı altı yüz bin okka meyve istih· 
tal olunur. Bu iıtihıalit Yunaniıtana 
Ve lstanbula aevkedilir. Dağ kısmına 
il' elince bu civar köyleri de çiftçi ol. 
l>ıakla beraber palamutçudur. Bun· 
dan maada hayvan yetiıtirmek heve
ai de fazladır. 

Bu civarda da senede beş binden 
fazla kuzu ve iki bine yakın kara sı· 
iır hayvanı Yunanistana sevkedilmek 
tedir. Kazanın Kıran civarında küçük 
boyda çetin ve yüke mütehammil Mi
dilli namı verilen hayvanlar yetiıtiril 
l>ıektedir. Bu hayvanların alıcıları da 
fazladır. Mıntakamız dahilinde altı 
tnandıra mevcuttur. B\l mandıralarda 
Ye.pılan kaıer peynirleri lıtanbula ve 
civar kazalara satılır. Çiftçinin azlığı 
•ebebiyle istihsal edilen buğday ve ar 
l>a ve sair hububat anc:ık kazayı ida
re etmektedir.Kazanın istihsalatı faz. 
le. olmaımdan buhrandan mütee11ir 
olmıyan bir kazadır. Onun için bura 
da iktraadi vaziyet civar kazalara 
lliıbetle iyidir. 

Burada her sene maymn yirmi al· 
tıncı günü açılıp bet gün devam eden 
hayvanat ve emtia panayırı kurulur. 
Bu panayırda en ziyade ka-zanın hay 
"•natı ıatılır. Ve hariçten alıcı ge1ir. 
Gerek belediye ve gerek halk bu pa
llayırdan çok iatifade etmektedir. 

Yollar 
Kazanın bütün köy yolları Köy ka 

nunu mucibince muntazam bir ıur '.! t . 
le yapılmııtır. Bu yollaı içinde en mü 
hiın olan Ayvacık • Bebakale yolu
dur. Babakale Ayvacığa 96 K. M. u· 
~ak bir köydür. 

Bu köye timdiye kaclar araba bile 
gidemediği halde Kazamızın çalıı· 
kan Kaymakamı Hikmet Beyin gay
~etiyle bu yol da ikmal edilmiı ve o· 
toınobil ile gidip gelinmeğe baılannuı 
tır. 

Ezine - Ayvacık yolu da müteahhi 
de ihale edilmit ve te-ıviyeaine bat .. 
lanmıştır. Bir ıene sonra bu yoldıı 
kamilen b;tmiı olacakt•r. 

Maarif hareketleri 
Kazamızın itleri araaında en ileri 

köy mekteplerinden üçü 
giden maariftir. Zaten Çanakkale mu 
bitinin okuma hevesi pek fazladır. 
Kasabalısı, köylüsü okumak ve ceha· 
!etten kurtulmak ve bu;lÜnün hayalı· 
na atılınak arzusunu her sahada gÖ•· 
termektedir. 

l ıte halkm maarife karı• olan yük 
sek ruhu sezilmiı, Vaıimiz SüreyyA 
ve kazamız kaymakamı Hikmet Beyle 
rin gayretleriyle kazaınız dahilınde 
bir çok mektepler açılmıştır. Bu mek
teplerin bir çocu Cümh,1riyet df"vrin
de müceddeden inıa edilmi~tlr. 

Sevimli Milliyetimize gonderdi. 
ğim dört köy mektebir.ın inıa11tı bu 
sene ikmal edilerek Cumhuriyet bay 
ramında küıat merasimleri yepı~tnrş· 
tır. Bundan ır..aada kazamtza ba ğlı 
Büyük Çetni ve Sazlı köyler,ndc-ki iiç 
sınıflı mektepler be§ oını!a çıkarıl
mı~tır. 

Mektep olınıyan bazı köy yaııula
rı bu mekteplerden istifade etrı\ekte· 
dirler. Gelecek sene kazamızın bir 
kaç köyünde yatı mektebi yapılacak
tır. Çanakkale mıntakaaı maarifinin 
günden güne her aahadaki inkiıafı 
ıayanı tebrik ve takdirdir. 

Asayi, 
Ayvacık kazasında asa yit ıy -~· . r. 

Gerek kaaabada ve gerek köylerde 
pek ufak vakalar hariç tutulursa mü
him bir teY yoktur. Yalnız bu havali
de kız kaçırma vakaları pek ziyade 
vuku bulmaktadır. 

Belediye işleri 
B1.1ra Belediyesi fakir olmasına rağ 

men çok çalıımaktadır. iki seneden
beri kasabanın kaldırımları yenilen
miı ve ıu yollan ile lağımlarda esaılı 
tamirat yapılınıştır. Kasabanın sıhhi 
ıartları ile yakından alakadar olun
maktadır. Bütü esnaf lık 11k muaye
neye tabi tutulmaktadır. 

Sıhhi vaziyet 
Kazanın umumi aıhhi vaziyeti iyi

dir. Bazı köylerde &ıtına ve firengi 
hastalıkları varsa da imha ve tedavi
ıi için gayretle çalııılmaktadır. Sıh
hat memuru köylerde dolaıarak has· 
talara kinin dağıtmakta, firengililer 
de kasabada tedavi altına alınmak
tadır. 

Memurlar ve halk 
Burada çalışkan bir kaymakam 

var. Hikmet Bey. Bu zat kendisini bü 
tün halka sevdirmiş ve saydırmııtır. 
Köycü, mektepçi, ve yol yapıcı namı 
ile töhret bulan Kaymakam Hikmet 
Bey bütün halk ile yakından alaka
dar olmakla beraber onların dertleri· 
ni ve dileklerini yerine getirmeğe ça· 
lışır. 

Ayvacık halkı Kaymakam Hikmet 
Beyi sevdikleri kadar diğer memurla
rı da sevmektedirler. 

Ahmet NIY AZ/ 

Kutahyada yeni lise binası 
KÜTAHYA, 9 A.A.) -Y"n~n li. 

se İçin yeni bir bina hazırlandı. Ted
risata birkaç güne kadar başlanacak
tır. 

Yedi avukat tamamlandığın
dan baro için Cümhuriyet müddei 
umumtliğine müracaat edilmit ve 
tahkitattan s9nra Adliye encüme· 
nin verdiği kararla baronun te-
9ekkülüne bir mani olmadığı bil
dirilmittir. 

Baroya girenler: "Avukat Ga
ni, Celal Kazım, Asım, Süleyman 
Sırrı, Mehmet Zeki, Ekrem Bey
lerdir. 

Bu yedi arkadat aralarında in
tihap yapmı9lar ve Gani Beyi reis
liğe, Kazım, Asım, Celal Beyleri 
de azalığa ıeçmi9lerdir. 

Sivasta ilk defa baro temine 
çalıtan bu hukukçu arkada9lara 
muvaffakiyetler dileriz. 

Sivasta iki yeni mecmua 
SlV AS, (Milliyet) - Sivasta 

son günlerde iki mecmua çıkma
ğa batlam19br. Bunlardan biri kız 
orta mektebinin çıkarmağa ba~la
dığı "ilk iz", diğeri ise "Tapu ve 
Kadastro" mecmuasıdır· 

Sivasta kar ve yağmur 
SIV AS, (Milliyet) - llk kar 

yağdı. Lakin yağmur bırakmıyor, 
mütemadiyen yağıyor. Caddeler 
çamur içinde •• Yağmur durdu. Ar 
kasından kar, timdi Sivas bembe
yaz ... 

Sivasta spor 
SlV AS, (Milliyet) - Sivasta 

her yıl bir spor günü ya9atan Lise 
ve erkek Muallim mektebi kabak 
yarıtmda karşılattılar. 

Oyun tam saat on da Yüzbaşı 
Hüsnü Beyin idaresinde batladı. 

llk akın Muallim mektebi tara 
fmdan yapıldı. Lakin liseden Se
lim tarafından kesildi. 15 inci da 
kikada Rıfkının güzel bir şütü 
Muallim mektebi kalesinde görün 
dü. 

27 inci dakikada yine Rıfkının 
Behçetten aldığı pası gole tahvil 
edildi. 

Muallim mektebi bu gollerden 
fazla hareket geldi- Lise kalesini 
sıkıştırmağa başladılar. Ve arka, 
arkaya iki gol yaptılar. 

iki senedenberi beraberlikle 
neticelenen maç bu yıl Liselilerin 
hakimiyeti altında hitama ermiş
ti. 

Oyun iyi cereyan etti. Liseden 
Rifat Selim, Süreyya, Zeki, Ali, 
Muallim mektebinden Selçuk, Yu 
suf Kemal, Ali Efendilerin oyun
ları göze çarpıyordu. Hakem Hüs 
nü Bey oyunu gayet güzel idare 
etti. 

Kurutulacak göl 
AYDIN, (Milliyet) - Sökede

ki Akçakaya gölünün de kurutul
masının kararlaştırıldığını bildir
miştim. Su mühendislerinden E
min Bey bu gün Akçakaya gölüne 
giderek niyolunmasmı yapacak ve 
yarın gölün kurutma işlerine bilfi 
il başlanacakbr. 

-o-

Köylunun fakir talebeye yardımı 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

köylüleri, ilk ve orta mektepte o
kuyan kimsesiz çocuklara sıcak 
yemek verilmek üzere ayneıa er
zak teberru etmeği kararla9brm19 
)ardır. 

Köy ihtiyar ve fırka ocak he
yetleri el birliği yaparak bu hayır
lı itle uğra91yorlar. --
Ma!atyada tasarruf haftasına 

hazırlık 
MALATYA, 8 A.A.) - Milli ta. • 

sarruf haftasının çok canlı ve hara.
retli olması için Halkevinde muhte
lif mücsaeselerin içtimaiyle bugün ya 
pılan toplantıda zengin bir program 
hazırlanmııtır. 

Son Karadeniz fırtınasının 
f cdakarları 

SAMSUN, 9 (A.A.) - (;eçenki 
fırtınalar esnasında denizde tutuna • 
bilen yegane motör Hanta.loğlu Şevki 
kaptanın motörüdür. Şevki kaptanla 
tayfaları müthiı dalgalar arasında bir 
taraftan kendilerini diğer taraftan da 
halat 1 arın ucuna b'lğladıklan direkle 
ri denize atarak yirmi ki§iyi 
kurtarmı§laı-dn . Sanuun ]İman re=ısi 
b11 f, 1"lkiİ.t' trf"micl.1,.,..in taltifi için te .. 
ıebbüsatta bulunmuıtur, 

Bağlı, bahçeli şirin bir 
kaza merkezi: Pertek 
Kaza ve köylerinde bir dolaşış 

El.AZIZ, (Milliyet) - Bu mektu 
bumla Milliyetin "ziz okuyucularına 

Pertiği tanıtmağa 

çalıfacaiım. Pe,... 
tek Elazize alb aa 
at mesafede ve 
Murat nehrinin ya 
rmı saat ileruin· 
de gÜzel ve tirin 
bağlı, bahçeli bir 
kaza merkezidir. 
A11l Pertek yüz ae 
ne evvel Murat 
neh•i kenarında
ki Kale altmda 

Pertek Kaymaka· kurulmuı idi. El· 
mı Kemal Bey yevm eski Perte-

ğin kaleıi içinde 
ve kale altında iki cami, hamam ve 
bir çok harabeler ıröze çarpmakta
dır. Kale altındaki eski Perteğin üç 
bin haneden ibaret olduiu söylen
mektedir. Şimdiki Pertek te eıki Perte
ğe yarım saat meaafede bahçeler ara 
aında ve Süpilrgeç tabir edilen dağın 
eteğinde yarmıtar saat uzaklık ile 
beı maahlle olmak üzere bulunmak
tadır. Pertek yakın zamanlara ka
dar nahiye merkezi idi. Fakat bir kaç 
sene evvel kaza merkezi olan (Peri) 
nahiye Pertek te kaza olmuıtur. 

Buraıı bilumum kaza, nahiye ve 
köylerle beraber 18,000 nüfuslu ve 4 
nahiye~ 80 kadar köyden mürekkep
tir. Son zamanlarda kaza merkezin· 
de bi rçok yeniliklere tesadüf edil
mektedir. Perteğe yeni tayin olunan 
ve pek kraa bir müddette kendisini 
muhitine pek çok sevdiren ve kaza· 
nın ilerlemesi yolunda pek biiyük fıı 
aliyetler gösteren kıymetli idareciJ.,r
den Kaymakam Kemal Bey ve Jan
darma kumandanı Hüsnü ve Malmil· 
dürü Beylerin kazaya yapmıf olduk
ları büyük hizmetler cidden ıayaru 
tebrik ve takdirdir. 

Maarif 
Kaza merkezinde tam devreli ve 

Çarsancak nahiye merkezinde, Vaa
kat nahiyesinin Mercimek ve Dere 
nahiyesinin Ulupınar ve Sağman köy. 
lerinde üç sınıflı birer ilk mektep var 
dır. 18 bin nüfuslu ve 4 nahiye, 80 
köylü bir kazaıl bittabi bu mektep· 
!er halkın okuma ihtiyacına kafi gel 
memektedir. 

Buralarda tahsil çağında çocuk 
miktarı pek çoktur. Halkın okumaya 
ihtiyacı pek fazla ve hr,lkta okumaya 
fevkalade heves olduğu halde mek· 
tep olmadığından yavrular tahsilden 
mahrum kalınakta ve halk cahil bir 
vaziyete düımektedir. Bu bususta Ma 
arif Vek8letinin nazarı dikkatini cel
bederiz. 

Sıhhi vaziyet 
Kazada çalııkan bir sıhhat l'lemu• 

ru bulunmaktadır. Burada en ziyade 
yaz mevaimlerinde göz hastalıklanna 
tesadüf edilmektedir. Kaza merkez 
ve köylerinde sonbahara doğru bil
hassa sıtmanın çoğaldığı görülınekte
dir. Bu hastalıklara karıı sıhhat ida
resince icap eden iliçlar tevzi edil· 
mektedir. Menba sulan bol ve sıhhat 
lı olan Perteğin havası biraz ağırdır. 
Bunun da batlıca aebebi ağaçların 
çokluğudur. Buranın badem, erik, 
dut, ceviz ağaçlan ekseriyeti teşkil 
eder. 

Tayyare Cemiyeti Pertek şubesi 
Kazanın Tayyare cemiyeti tubeai 

büyük bir gayretle çahımaktadır. Şu 
benin 331 senesi varidatı 180, 932 ıe· 
nesi varidatı 550, 933 ıenehi beş ay
lık varidatı 900 lira olmuttur. Şube
/ .t 933 mali seneai içinde 1500 lira 
kadar bir varidat tcı .ıin edeceği anla 
tılmaktadır. 

Yurdun korunması ugrunda geceli 
gündüzlü oğratan Tayyare Cemiyeti
mizi iilküıüne bir ayak evvel kavut· 
turmak is~ği ile çalııan Tayyare Ce
miyeti Pertek ıubesi idare heyeti ve 
geçen ıene tayin olunan ırenç ve faal 
muhasibi Mehmet Beyin ıröıterdiği 
ırayret ·re faaliyet cidden takdir ve 
tebrike pyandır. 

931, 932, 933 senesi hesaplan söz 
önüne alındıkta muhasip Mehmet Be
yni gayretinin derecesi anlaıılmakta• 
dır. 

Ticari ve iktısadi vaziyet 
Kazanın ticari vaziyeti geridir. Ha 

rice gayet cüzi mabsül ihraç edilmek 
tedir. Kazanın Şakav nahiyesinde ha 
!ıcıhk bir parça terakki etmiı gibi gÖ 
rülmekte ve palas, kilim gibi ıeyler 
de dokunmakta iae de ihracat yapıla 
cak bir halde değildir. Ve mahalli ih 
tiyaca ancak kafi gelmektedir. Bura
larda pamuktan bez dokunmaktadır. 
Kazanın arazisi umumiyetle münbit 
ve ziraate elv~rislidir. Kaza merkezi 
ve civarının batlıca teıki!atını buğ
day, arpa teşkil etmektedir. Tütün ve 
pamuk ta iıtihıal edilmekte ise de 
pek azdır. Nohut, mercimek, fasulya 
gibi ıeyler de cüzi miktarda çıkarıl
maktadır. 

Yollar ' 
Pertekten geçen Elaziz ve Erzin

can tose yolunun henilz Pertek hudu 
dunda yapılmış bulunan kısımlan 
noksandır. Bunların tamamlanması i
çin faaliyet devam etmektedir. Per 
tekten Hozana giden ve Elazizle Per 
tek arasındaki yolun çok yerleri pek 
bozuk bir vaziyettedir. Pertekle Maz 

1 girt kazası araımda akmakta olan 
Muzur suyu üzerinde köprü olmama· 
aından dolayı Mazgirde giden yolcu· 
lar epeyce mütkülat çekmektedir. 

Evvelce Fırat nehrinden bir taraf
tan diğer tarafa ufak gemiler ve ke
leklerle geçirilirdi. Sonralan yapılan 
ahtap köprü bir kaç sene evvel ilkba 
harda sularm görülmemit bir tekilde 
feyezan ebneaiyle yıkılmıt ve geçen 
sene yeniden inşa edilmittir. 

Perteğin Til köyü 
Perteğin münbit köylerinden biri 

de Murat nehri kenarında ve Perteğe 
bir saat mesafede bulunan Ti! köyü
dür. Buranm araziıi evvelce eski de· 
rebeylerinin mülkü olup Ermeniler ta 
rafından ortakçılık suretiyle zerredil 
mekte idi. 

Fakat Cümhuriyet hükıimetimizjn 
teıekkülü ve derebeylerinin ıukutu ıı 
ralannda burası halk tarafından ia
kiin edilmiı ve halihazırda münbit 
ve mahsuldar bir tekle koyulmuştur. 
Burada henilz harap denilemiyecek 
derecede iki kilise ve bir kale mev
cuttur. Köyiin önünde akan Mura~ 
nehrini yerliler keleklerle geçmekte 
dirler. Buranın dört yaıındaki çocuk· 

Elazale Pertek arasında Pertek 
köprüsü .. 

lan bile nehri bir taraftan diğer ta
rafa yüzerek geçmektedirler. Til 'in 
kavun ve karpuzu oldukça boldur. 

Sağman köyü 
Sağman Pertek kazasına merbut 

bir köy olup Perteğe bir buçuk aa&t 

mesafededir. Burası aynen Pertek gi
bi yarmışar saat mesafe ile bir kaç 
ma.ha!leden mürekkeptir. 955 tarihin 
de asıl sağman ıimdiki Sağnıana ya· 
rım saat mesafede olup 1000 hane, 
bir kaç hamam ve kilise, bir camiden 
ibaret imiı. Elyevm bir çok hane ve 
hamam harabeleri vardır. Sağmanın 
başlıca mahsulatını arpa, buğday, ki 
raz, ceviz, viıne teıkil eder. Araziıi 
ormanlıktır. 

Evvelce mühim bir medeniyet mer 
kezi olan Sağmanın bugün en mühim 
eıeri meıhur Sağman camisidir. Du
varları kamilen çini ve direkleri ıo· 
maki mermerden yapılan bu cami 932 
de Kürt hadisesinde Kürkler buraya 
gelerek camün pek kıymetli btlardan 
yapılmış olan mimberini yık:mıı ve çİ 
nilerini sökmüı, minarenin ,erefeıini 

kırmıılardır. Sonralan köylünün ca
miyi tamir için yaptıkları müracaat
ları nazarı dikkate alınmamıı bu fa· 
hrıer de l[İtgide harap olmuıtur. 
Camiin yanında camıyı yaptıran Key 
buarev Bey, aileai, oğ~u,. Ye krzmın 
mezarları bulunmaktadır. 

Bu camiin kaqıamda bulunan h!r 
tepe Üzerinde Keyhuırev Beyin sara• 
yı olduğu aöylenmekte'1ir. 

Gazi Hz.nin Malatyaya 
armağanları 

MALATYA, 8 (A.A.) - Reisicüm 
hur Gazi Hazretlerinin imzalarını ha 
vi olup C. H. F. ile Halkevine hediye 
buyurdukları fotoğraflar bugün me • 
rasimi mahsusa ile yerlerine konulmuf 
tur. 

Divriki kaymakamı 
SlV AS, (Millet) Sivasa 

merbut Divriki kazası kaymakamı 
Tevkif Bey tekaüde sevkedilmit; 
tir. 

Tevfik Bey 50 yıldanberi Sivas 
ve havaliainde çalı,an bir ilim a
damıdır. Diyebilirim ki, Sivasta 
bulunanların bir çokları Tevfik 
Beyden tederrüs etmişlerdir. Ay
ni zamanda kuvvetli bir inkılap 
ruhu taşıyan Tevfik Bey yorğun
luk almak için lstanbula geçmit
tir 

Samsun borsası 
İş göremeyor 
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Azanın çoğu birer birer 
istifa ediyorlar 

SAMSUN, (Milliyet) - Samawa 
boraa11 maalesef faaliyetini tatil et• 
mit vaziyettedir. Samoun zahire ve 
emtia borsaaı için yap.:.mıt olan nİ• 
zamname aynen denilebilecek derece 
de lıtanbul borsa nizamn•meıinden 
kopya edilmittir. Halbuki Samsunun 
alıt verit tarzı bambatl.a bir huauıi. 
yet arzeder. 

Otedenberi Samsun borsası arzu e• 
dilen tekilde çalıfAJDanııfbr. Bunu ıa
lah için çok ırayret sarfedilmit iae de 
kati ve müıbet bir netice elde edile
memittir. Vaziyetin id.,..eaini fayda
sız sayan bir çok boraa heyet ve aıı:a• 
lan istifa etmekte devam etmiılerdir. 
Ticaret Odasının Pazar eünkü içtima 
mda, Oda namna borsaya iıtirak e
den iki azanın istifaları vesileaiyle, 
boraa mevzuu Üzerinde uzun uzadı· 
ya görütülmüttür. Somıun bor111Uı bu· 
günkü teıkilat elemantan, bina tarzı 
ve muamelat ıekliyle memlekete mü· 
fit olmadığı, ne halka, ne müstahsile, 
ne de diğer alakadarlara biç bir fay. 
da temin ebnediği gibi, nevima bir 
kaç memura maaı vermek üzere tüc
cardan ve binnetice müstahsil veya 
müstehlikten vergi tarhedilir gibi gÖ· 
rünen bir vaziyet ibdaı etmektedir. 

Esasen gerek Samsun odası, gerek 
se borsa, bir kaç kimsenin aylık geli· 
rir yeri halinde olmak' a berdevam• 
dır. Oda bu iti kati bir hal suretine 
iktiran ettirecektir. 

Odamn içtimamda lıararetli mev .. 
zu teıkil eden Borsa hakkında serde
dilen mütalealardan sonra bonıaların 
iktıaadi bir ihtiyaca tekabül ettiği mü 
lahazaaı varit olduğuna göre Samsun 
da bir borsanın vücudü şayanı arzu i
ae de, bugÜJ)kil hali ma,.Jeaef nhe bo~· 
sa heyetinin, ne Ticaret Odası eyeti• 
nin ve nihayet ne de hükılınetin arzu· 
larına uygun olmıyacak bir tarzda ol 
duğundan ve Samsunda borsanın fı. • 
hakika kati ıurette bir ıhtiyaçtan doğ 
mamıt oldufuna zaman ve tecrübenin 
en kavi bir misal olduğl! nazarı itiba-

1 ra almarak Samıun boraaamm li.ğv~
ne odaca karar verilmııti. lktıaat V C• 

ki.Jeti kati kararmı verecektir. 

Kapatılması lazım bir maç 
hadisesi 

KAŞ, (Milliyet) - Geçen nusha 
!ardan birinde Fethiye Ege genç· 
)er birliği spor kulübü katibi umu· 
miliğinin neıredilen mektubu üze-
rine Kaş gençler birliği heyeti ida
resile temas ettim. 

Aldığım cevapta maçın 9ekli ta
yin ve icrası kendi vaziyetlerinin 
neticesi olarak tebeddül etmi, ol· 
duğu beyanile mektubun buna mü· 
teallik fıkrası teyit edilmittir. 

Fethiye takımına tevcih edilen 

hakem intihabı neticesi Fethiye i

darecileri tarafından seçilen hake

min müptedi olduğu ve maç ya

pan herhangi bir takımın galip ve

ya mağlup olması hakkındaki ka

rarının icra kabiliyeti bulunmadığı 

ve bu hususun o gün maç ~eyreden 

bütün Fethiye halicmm ve hatta 

maça i9tiri.k eden Ege takımı oyun

cularının evvel ve ahar kabul ettik

leri bir hakikat olduğu ve ikinci 

maçın yapılm.asına bilhassa itima· 

da taalluk eden bu halin sebebiyet 
vermit olduğu ve ilk maçın da 1 - 1 
beraberlikle kaldığı söylenmittir. 

Fethiye Ege kulübünün masari
fine gelince .l"'etlıiye kulübünün bu 
hale sebebiyet vermit olması ve 
mukavelede böyle bir fart konul
mamıt bulunmaıı sebebi mevzuu
bahredilmekle iktifa edilmit ve 
maçtan bir gün ıonra da F ethiyede 
:ı>en (İkinci maçı yapamazıını:ı; 
bütün masrafın kulübümüz tarafın 
dan teıviyeıi zaruridir.) Şeklinde 
Ege kulübü katibi umumilığinden 
alınan mektup üzerine masrafın ne 
ye baliğ oldu ise derhal mahallin
de tediye edileceğini kulübümüzün 
kabul etmit olduğunu cev\lben bil
dirmİftik • .Bu hususa dair ne gibi 
bir karar verildiği mensup bulun· 
duldan spor mmtakasına sorulmuş 
ise de henüz bir tebligat vakı olma
:lığı cevabı verilmittir. 

Gerek Fethiye gerek Kat kulüp
leri idare heyetlerinin artık bu mev 
:ı:u ü:ı:erinde fazla durmıyacakları
nı ve münakata değmiyen bu gibi 
meselelerin de uzatılmıyarak unu
tulmuş na:ı:arile bakılacağını ümit 
etmekteyim. _ _., __ 

Samsunda ocak intihapları 
SAMSUN, (Milliyet) - Cümhu

riyet Halk Fırkası köy, mahalle, O· 

cak İntihap ları baılamııtır. Yakında 
nahiye ve 1 7 kanunusanide de kaza 
kongreleri yapılacaktır. intihabat hal• 
km hararetli ali.kası ile yapılmakta· 
dır 



6 

Avukatlar dün toplandılar 
(Ba§ı l inci sahifede) 

faza allına ahnmı§lır. Hemen inzibat 
mecliai toplanmıf, yangın felaketinin 
doğurduğu Takıalardan avukatlara dü 
ıen yazifeleri dÜ§ünmek ve alınacak 
tedbirleri büyük mikyar.ta mülahaza 
ebnek üzere inzibat mec1iıi haricinde 
avukatlardan mürekkep bir müzahir 
heyet tetkli edi!miıtir. Heyetler dö~t 
encümen halinde çalıımaktadır. Halı! 
Hilmi Bey, buıünkü heyeti umumiye. 
de her arkadaıın bu vaziyet karıısm• 
da mülahazalarını, düıündükleri ted
birleri aöyJiyebilecefiııi bildirmittir• 

Halil Hilmi Bey, baronun e§yaaı • 
nm kurtanlmumda hizmeti görülen 
arkad&§lara, baro ki.tipleriı>e tefek • 
kür etmit. baronun kurtanlamayan 
müblın bir kıaım qyamıdan da bahla 
ile eaasen efYanm bet bin liraya si • 
gortalı olduğunu •e bunu da aigorta 
kumpanyasmm Yermek üzere bul~ • 
duiunu aöylemittir. Bundan aonra ılk 
aözü avukat Li.tif Bey alarak yangmr 
da eıyalann dosyaların, kurtarılma • 
aında fedakarlıkları görülen arkadaı· 
lann ta.Jtiflerini istemi'ttir. 

Mütealaben Tahain Yesari, Celi. • 
!ettin Feyyaz, Mustafa Hayri, Ahmet 
Refik, Cevat, Seyfettin, eski müstan
tik Hikmet Beyler ye diier a....kat bey 
ler aöz almıtlardır. Bu ze-tat Adliye 
sarayının yanınasmdan müteYellit_ le• 
eS1ürlerini ifade ederek mesleki Ye 
adli mekanizma için diifündüklerini 
aöy!emiılerdir. • 

Bu meyanda CeTat Bey 927 aenesın 
de Viyana Aclliye saraymm yanmasın 
dan sonra Avusturya bükUınetince a
Jmmıı olan tedbirlerin öğrenilip muva 
fık ise tatbikat için alınmasını aöyle· 
mittir. . b . . • . 

Reis Halil Hilmi Bey, u l§ın ınzı-
bat meclisinin daha ilk günkü içtima
ında nazan itibara almdığı ve bu hu· 
ıusta ikinci reis Mekki Hikmet Beyin 
bu ciheti müstacelen tetkik ettirmeğe 
baıladığmı söyledi. Celi.1 Bey, umumi 
yet ıuretile vekil ile temaslar yapıl • 
masmı aöyledi. 

Reis Halil Hilmi Bey: Vekil Beyle 
randevu alınarak temaslar yapıldığı • 
nı Vekil Beyin imkan dahilinde baro 
y~ müzaheret vadettiğini, baronun 
düıünce ve tekliflerinden ~~ifad~. ~ : 
çin temaılar yapılmum.ı soyledıgını 
bildirdi. 

Celal Bey - Yani baro, vekile git 
miı, dedi. 

Neler yapılacak? 
Umumiyet itıbarile ileri ııiiriilen ted 

birler ıu noktalarda toplanıyordu: 
1 - Umumi tekilde d<Myalann ne 

ıuretle vücude getirilebileceği, mahke 
melerin i~erini ko\aylaıtınnak. ziyaı
muhtemel baklan korumak için avu· 
katlık noı<taamdan dütünüt tedbirle
ri ve bununla beraber her arkadaım 
kendi yanında bulundurduğu dosy~
nın bir hiili.saaını yaparak bunun hır 
auretini ait olduğu mahkemeye ve bir 
auretini de baro riya.setine verm.eıi. 

2 - Alakadar yani, muhasım avu
katların biribirlerile temas ederek da 
va.armda tuadduk Teya ihtilaf ettik 
leri nol<taların teabiti auretile birer za 
bıt vücude getirmeleri • 

Bu aon noktada Muatafa Hayri B.: • 
''Bir vekilin, müeldrilinin rızaaı olma 
dan bunlan aöyliyemiyeceğini" aöyle
miıtir. 

Seniyettin Bey iae yakanda yazdığı 
mız noktai nazan müdıafaa etmit. e • 
auta huınü niyet oldukça mnhasım &.• 

vukatlann böyle zabıtlar tanzimine 
derhal baılamalan lazım geldiğini Ye 
hiç bir mahzur olmadığını, i.mme hu
kukunun bu ıuretle meydana çıkanl
maıı li.zun geldiğini aöylemİ§tir. 

Adliye makinesi bir yerde 
olmalı 

Yeni Adliye binaaı meııeleai de ha 
raretle münakaıa edilmiıtir. Cevat B. 
müteferrik bir ıurette Adliye dairele 
rinin parçalanarak muhtelif yerlere 
yerle,tirilmeainin gerek meslek, ge • 
rek it aahipleri ve gerek idari bağlan 
ma noktaımdan muvafık olanuyacağı 
nı aöylemit, bu arada Adliyeyi içine 
~amıyac&K alan 1 im.en hanının bu j .. 
tibarla muYahk olmadıjuu aöylemit· 
tir. 

Bir avukat ta Sanauryan hanı • 
nm Adliye bina11 ittihaz Milmeıini aöy 
•emit ise de muvafık görülmeınit. c!Or 
düncü Vakıf hanmın Hya eaki 00 • 
yunu umumiye binumm adliyeye tah 
ıiainin muYafık olacafmı aöylemiftir. 
Fakat timdi liae olan Düyunu umumi 
ye verilnı,ediği cihetle dordüncü V ak:f 
hanı muvafık görüJmü§tİİr. 

icranın IHUİyeti 
Ealıi len. reiai a'rllkat Refik Bey de, 

icrada Tanan paralardan dolayı alilı:a 
dar ballun e...ıifetindea khi•le demiı
tir ki: 

- On bet aeneden beri icranın tibi 
bulunduğ. kanuni tartlara göre icra 

Mili· yet'in romanı: 85 

daireleri devletin zaman ve kefaleti 
altındadır. Binaenaleyh berkeain bak 
kından bu itibarla emin olarak endiıe 

etmemesi ik&a eder.'' 
itin yeniden kurulmaaı için latan • 

buJ adliyesine ait bir kanun vücuda 
getirilmeıi de görüıülmüıtür. Cevat 
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Bey, ceza usulleri muhakemeainin a.J. 
mancadan tercüme edilmiı olduğun • 
dan bu kanunda yangından sonra ta
haddüa edecek vaziyete dair bir kayıt 
olmadığını çünkü orada böyle bir yan 
gın olmasmm imkan bulunmadığını ve 
bu cihetle Almanlann bu hususta bir 
madde koymağa lüzum gÖnnemİf ol • 
duklarmı aöylemiıtir. 

Bir aea - Rayiftag yanmıttır. 
Avukatlann kazanf vergisi 

Cevat Bey -Yanmııtır, amına, yal 
nız aandaJyeleri, o kadar. 

Bir tek Yeaika yanmamıttır. 
CHat Bey işlerin tanzimi için ka. 

nuna lüzum olduiunu, Napolide bun
dan 60 aene evvel yanan Adliye bina
sından aonra ne yapı.lacağı tamamile 
teabit edilmediğinden bi.li. tesirleri gö 
rüldüiünü aöy'lemİ§tir. 

Avukatlardan Muatafa Hayri Ye 
Seniyettin Beyles' yangından sonra a
TI1katlann pbsi vaziyetlerinin fena 
olduiunu, bazı arkadqlarm kazanç 
•erciaini verecek vaziyette oJmadıkla 
rmı, binaenaleyh tinıdiki haJde ka • 
zanç yergilerinin ya af veya tecı1i için 
hükfunet nezdinde temenniyatta bulu 
nulmasını aöylemitlerdir. 

Fakat bazı avukatlar umumi bir va 
ziyet ve daha müstacel iıler varken 
tahsi itlerin mevzuu bahaedilınemeai
ni muvafık görmemiılenlir. 

Hikmet Bey kür•üde 
Bundan sonra eaki müatantik Ye 

timdi avukat Hikmet Bey aöz almıt • 
tır. Hikmet Bey kürsüye gelince ya • 
ruk bir liaanla aöze baflamıt Ye demit 
tir~: 

- Seksen dört ıenelik ..• 
Seıler - Sekaen dört değil, doksan 

üç. 
Hikmet Bey deTamla: 
- ihtiyar ve tarihi bina, içindeki 

bukukn ibadm bütün dosyalan, veıi
kaJarile yandı, kül oldu. 

Sesler - ·şiir istemiyoruz. 
Hikmet Bey devamla: 
- Evet yandı, kül oldu. Sekaen 

dört ..• 
Sesler - Doluan üç. 
Hikmet Bey devam etti: 
- Bu yanan bina neden yandı. Me 

ıulü kimdir. Maatteeaaüf çıkanla çı· 
karıla üç aciz kiti tevkif edildi. Ge • 
çen sene itfaiye kumandanlığı Adliye 
için tehlike var diye bir rapor vermİ§ 
tir. Bu neden tatbik edilmemİ§tİr. Bun 
!ar neden nazan dikkate alınmamıt
tır. Şimdi bu auretle yangının hakiki 
failleri gizleumit oldu. 

Sealer - Sadattan hariç aöylüyor. 
Hikmet Bey - Ne demek? MüekkiJ 

]erimin baklan Tardır. Söyliyeceğim. 
Y anırnıdan aonra Ayasofyaya gitmİ§
tim. Z&Tallı bir kadm kucaimda bir 
çocuk me:vma- yanmakta o1an bina
ya bakıyordu. Sordum. Dedi ki: "10 
lira nafaka alacaktım. Aeaba icrada 
dosyalar kurtanldı mı?" 

Kadın ağlıyordu. Ben iıbata edebi· 
lirim ki bütün doayalar kurtanlabilir-
di. Bunu isbata ba%ırmı." 

Hikmet Beye sadatta.n dı§&rl çıkbğı 
aöylendi: 

- ltinize gelmiyor galiba?. dedi. 
Bundan sonra baro reisi Halil Hil· 

mi Bey, hakkm ziyaa uğramaması için 
bükiimetten bütün miUetin ve alaka • 
darlarm emin olduğunu söyledi. Bir 
çok aealer, bir takını aöz1er söyleniyor 
du bu arada Sadi Riza Bey: 

- ''Maruzab kemteranem." 
Diyerek müzakerenin ki.fi olduğu • 

nu aöyledi. 
Bundan sonra takrirler okundu Ye 

müzakerenin kifayeti kararl&§tırıldı. 
Takrirler meyanında hakkın ziyaa 

uğramamuı için tedbirler ittihazı, 
aıri bir bina inıaıı nrdır. Bundan b&§ 
ka bütün İfler için inzibat meclisine 
vi.ai aali.biyet verilmİ§!İr • .Evrakın kur 
tanlmasında hizmeti görülen Ywuf 
Kenan ve Cevdet Beylere alenen le • 
ıekkiir edİlmİftir. 

Bundan b&§ka Adliyenin her kıa • 
mmda yapılması Ji.znn gelen İfleri !es 
bit için inzfüata mec:liaince aeçilen 
dört heyet bazı ilavelerle tesbit edil
mittir. 

Dört heyet-
Heeytler: T"ıııı:aret komisyonu - l.6t 

fi Fikr.i, Hasan Ferit, Ahmet Eaat, A· 
mn, Eaat Mulilis, Ali Haydar, lamail 
lsa. (Ba komisyon Ahmet Esat Beyin 
yazıhaneainde çaJıtacaktır.) 

Hukuk komisyonu - Necati, Mu • 
harrem Naı't, Ali Galip, Sıddik Sami, 
ZiYer, lamail Kakıp, Ahmet Latif, Şem 
aettin, Ce-orat, Feyz.i Beyler. (bu he • 
yet Necati Beyin yazıhane.lnde çall§a 

ESRARSIZ HAYAT· 
Hollyuıood'tla sinema 

Yazan: VICKl BAUM 
Küvetin içine muıluktan damhyan 

bir damla suyun tıpırheını duyuyor. 
O kadar uyanık ki, camların üzerin
de cezinen sineiin yaphğı cürültüyÜ 
duyuyor. Limanda gemiler uluyor. 
Zihnini toplıyarak: 

- Aman yarabbi, ne liman? Diye 
diifünüyor. 

Gemiler düdük çalıp Avrupaya gi 
diyor. Dütünmek kendisini çok yoru
yor. Buna rağmen nerede bulunduğu 
nu nihayet ketfediyor. Dudakları o 
kadar kuru olmafaydı bu kefif üzeri
ne gülüm•iyecekti. Hiç au vermiyor
lardı; bu bir itkence oluyordu. Kendi 
ni bilmez bir halde çöllerde uzun sa
atler geçiriyordu. Gözlerini açtığı za. 
man, • bu onun için büyiik bir yorgun 
luktu • bazı ıeyleri görüp tanıyordu. 

yıldızlann111 romanı 

Tercoıme: KAMRAN ŞERiF 
Yatağının yanıbqmcla dalgalanan bir 
bulut: Hemfire YuditJa. Elleri bazan 
iyi, fakat ekıeriya inıana azap Teri· 
yor. 

Yürürken çok giirü\tü ediyor. Oli
ver korkmuıtur. Sonra Jerry de var: 
Sanki h&Tada nçuyormuı gı"bi yakla· 
fJP u:ıtakla§ıyor: Güzel levanta koku· 
yor. Şafak vakti Oliver uyandığı za. 
man, keıfi ıeyahate çıkıyor. Jerry 
bir koltukta uyur bir halde buluyor. 
Beyaz kılıf üzerinde batı yan tarafa 
yıkılmııtır. Oliver ona çok acıyor. 

Bir aabah saat üçle dört araıında 
Oliver kendi kendine §Öyle düşündü: 

- Öleceğim.. Fakal ölmek nedir? 
Hiç. lıte ölüyorum. Hazırım. 

Hazır olduğunu zannediyor, ya• 
but ta zannetmiyor; yalmz kalbinin 

: .. 
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Büyük postahane adliyeye en müna
sip yer olarak seçildj 

(Başı 1 inci sahifede) 
tir. Pazartesi veya salı pniinden iti
baren de icra dairesi bu binanın mer
kez kumandanlığına bititik olan kıı • 
mmda ite batlayacaktır. Adli7e yan -
gınında kurtulan evrakın tasnifi mua
meleıi ikmal edilmişti. Üçüncü ceza 
dosyalarının kısmı küllisi kurtulmuı 
olduğu için bu mahkeme derhal mu
hakemelere batlayabilecek bir vazi • 
yettedir. icra doayalarmm da hemen 
kaffeai kurtanlmıt cibidir. Ziyaa uğ
rayan dosya pek azdır. 

1 

edilecektir. 
Eski Ziraat Bankası ela tetkik 1 

edildi 
icra için Ziraat Bankasının tabliye 

etmit olduğu dördüncü Vakıf hanın
daki dairenin Evkıaftan kiralanm&H 

Ceza mahkemeleri 
Ceza mahkemelerine muallinıler 

birliği ittihaz e.lilmiı Cevriye kalfa 
tat mektebi binaar tabais edilmiftir. 
Bina üç kattır Ye her katta dört mah 
keme için aalonlar kalemler tahsis e
d.ilmittir. Üçüncü- ceza mabkemeıinin 
aalonunda bi.kimlerin ye iddia maka
mının iıgal edebileceği bir küraii de 
bulunınaktadır. Gerek muhtelit mah
kemedeki. muallimler birliğindeki, 
güzel saantlar birliğindeki Ye Beyoğ
lu AdliyHindeki binalarla Müddeiu • 
mumiliğin İ1&al ettiii binalar· tele • 
fonlarla biribirlerine raptedilmit~r • 
dir. Bu suretle bütün daireler yekdi • 
ğerile rabıtalarını ve münasebetlerini 
mükemınelen temin edebileceklerdir. 

Umumi vaziyet 
Adliye dairelerinin, muvakkat ola

rak münaaip binalara yerlqtirilınesi 
iti ile mefgul olan Adliye vekaleti ve
kili Zeki.i Bey dün refakatinde müd
deiumumi Kenan Bey bulunduğu hal
de Tophanede bulunan eski Tophane 
miifürlüğü binaaınr gezmiıtir. Adliye 
daireleri ve mahkemelerin bir kısmı 
muvakkat olarak bazı binalara yerle§ 
tiri.imi§ iae de, bu muvakkat tedbirler 
le mc&ele balledilmiı değildir. Adliye 

dairelerinin biribirile olan teknik ra· 
bıtalan dütünüierek bunların hep bir 
arada toplanması lüzumu prenıip ola 
rak kabul edilmİ§ olduğundan, mah • 
kemelerin ve diğer adliye dairelerinin 
birleıtirilmesi husuaıında bu eaas 
terl<ediımiyecektir. Bu aebeple Zekai 
Beyiiı dünkü faaliyeti de hep bu nok
ta üzerinde toplanml§br. Mahkemeler 
le iıtintak ve müddeiumumilik daire
~rinin, Liman banma yerko§tirilmeıi 
dütünülmüt ve ban gezilerek bu hu • 
auıta pek çok tetkikat yapılmıt iae de 
bilahara poatahane bina11 bu it için 
daha elverişli görülmii§tür. 

Vekil Beyin tetkikatından elde edi
len neticeye göre pastahanenin üçün
cü ve dördüncü katlarında bulunan 
40 • 42 oda ve salon mahkemelerle 
diğer Adliye teşkilatını istiaba kafi 

gelecektir. -Bu odaların bir kaçı mah
kome aaıonu itutıa21Da elveritli olacak 
surette genittir. P CM ta hanenin nezaret 
kapm merdiveninin iki tarafında bu· 
lunan odalar da dahil olduğu halde 
üçüncü ve dördüncü katlar ve bunla
nn Üzerindeki kulelerin, adliyeye tab 
aisi dii§üniilmektedir. Bu huıusta kat'i 
karar, vekil beyin Ankaraya avdetin
den ıonra verilecel<tir. Zeki.i Bey 
aaha bırkaç gun f"JU'ımizde ıcalacak· 
lıt. Poıt'ahanenin bu kısmı adliyeye 
tahais edildiği takdirde burada bulun 
makta alan b&§mÜdiriyet kalemleri, 
radyo ıirketi ve Posta Ye Telgraf a • 
mum müdürlüğüne ait levazım komia 
yonunun b .. ka bir binaya nakli lazım 
gelecektir. Meaele bugün için iki deY• 
let daireıinin bu nokta etrafında u· 
yuımalan luılmııtır. Bu buıuıta iti· 
lar Od.au. c:wuu.gu. tak.dırde t-oatahane 
bina.unda li.zım gelen tadilata batla· 
nacak ve nihayet bir aya kadar Adli
yenin buraya yerlepeai temin edile • 
cektir. Postabanenin birinci ve ikinci 
kabnda bulunan posta ve telgraf da
ireleri Ye Iİ§eler alduğu gibi bırakıla
cak ve binanın iki kab eakiai gibi poa· 
tabane olarak lıullıuulmak.ta devam 

caktır.) 
Ceza komisyonu - Sadettin Ferit, 

Sadi Riza, Sabri, Ali, Cevdet Ferit, 
Sami, Tabıin, Hayri, Nuri, Esat Bey • 
ler bu b..,.. Sadi Riza Beyin yazıba· 
nesinde c;aJıoe<-aktır) 

icra komisyonu - Celi.lettin Fey• 
yaz , lamai! Agah, Refik, Kanııti, Mar 
ko Naum Beyler. "Bu komisyon Refik 
Beyin yazıhanesinde çalıtacakbr) 

Heyetlele b ... avukat beyler tema• 
ederek tekliflerini clüıündiikleri ted
birleri bildirecekler, bunlar tevhit ve 
madde haline sokıılarak hükümete ye 
rilec:ektir. 

On maJclelik bir lôyi/ıa -
Diğer tarafta.o iatihbarabmna gö

re Aaun, l.6tfi Fikri, Eaat, Hasan Fe
rit, Ali Haydar, Eaat Muhlia Beyler 
tetkikatlan neticeainde itlerin tesviye 
ai için on maddelik bir layiha ricude 
cetirmiflerdir. 

yorırun Ye zayıf darabanmdan, nefes 
ahnap Ye İsbrap sekmeğe k"l'J.I için• 
de pek az iatek kalmıt olmeamdan, 
artık bu hıde bir nihayet nrmek hu
suaımda kararından anlıyor ki, ölme• 
ie hazırlannufbr. Keııkin bir uykn i· 
lacı alan kimae nuıl uykuyu beklene, 
ağır baata da öylece ölümü bekler. 
Oliver: 

- Hazırım, diye dü§ündü. Hazır .• 
hazır .... 

Oliver Dent'in hayatından bu ka· 
dar kolay el etek çekmeli acayip bir 
ıeydi. Bu hayatta ona inaanlann arzu 
edebileceği be11eyi Tennİftİ. Gençlik, 
gÜzelük, kuvvet, a§lı::, aervet, muvaffa 
kiyet. 

Oliver, saat üçle dört arasında, 
kendini tamamiyle bildiği bir ıırada 
düıünüyordu: 

- Peki sonra? Sonra .. , Eğer hayat 
ta beklenen f"Y bundan ibaretse .... 
bayatta pek öyle harikulade bir şey 
yok demektir. Demek bayat pek bü
yÜk bir ıey değil .... mes'ut oldum mu? 
Peki.la ...• mea'ut oldum . Araaıra ••• fa 
kat bu saadet hiç bir z~an uzun ıür 
medi. U~u_n müddet mes'ut olmak hiç 

dütünü\mÜf iae de, evkaf idareıi bu 
daire için 13 bin lira kira iıtemittir• 
halbuki icranın oraya nihayet mu • 
vakkat olarak yerleıtirileceği diqünü 
!erek, bunun ihtiyar edilecek külfetle 
pek mütenasip olmayacağı anlqılınıt
tır. Hukuk mahkemelerinden biri de 
Beyoğlu Adliye dairesine yerlettiril· 
mittir. 

Vekil Beyin baro heyetine 
tqekkürii 

Zekai Bey, evvelki gün baro reisi 
Halil Hilmi Beyi kabul ederek kendi
sile gÖriİfmÜ§!Ür. Halil Hilmi Bey ıre
kil beye, baronun yeniden teaisine te• 
ıebbüa edildiğini ve bilbaasa avnkatJa 
nn yetlerinde mevcut evraktan iatifa· 
de ederek Adliye yangınında zayi o • 
lan dosyaların yeniden tetkiline karar 
verdiklerini söylemit Ye baronun bu 
huausta ittihaz ettiği tedbirleri izah 
etmİ§tir. Vel<il Bey baronun zayi dos
yaların yeniden tedariki huıuında it • 
tihaz edilen bu karardan çok mem • 
nun olmuf, baronun ve avukatların ay 
ni zamanda hülaimete yardım huau • 
ıunda göıtermit alduğu haasasiyetten 
dolayı baro heyetine bilhassa teıek -
kür etmiıtir. 

Faaliyette bulunan mahkemeler 
Evvelce de yazdığımız veçbile faa· 

liyette bulunan mahkemeler faaliyet• 
]erine devam etmektedirler. Dün de 
Sultanahmet sulh ceza ve huknk mah
kemelerinde bir çok muamele yapıl • 
mııtır. lıtintak dairelerinde birkaç iıe 
başlanmıı, birkaç tahliye ve birkaç 
tevkif karan veriJmit, ulive birinci ce 
za reisliği de bunları tetkik Ye tas • 
dik etmiştir. 

Aıliye ikinci ceza mahkemesi de 
airk1ttten maznun İ&mail oğ1u Mehmet 
İ•minde birisinin tahliye talebini tet • 
kile etmiş, talebi kanuna uygun bu1 a
rak tahliy~ine karar vormiştir. Bevoğ 
!unda tesiı edilen huknk mahkemele
ri de faaliyetlerine devam etmekte -
dirler. Teb1igat müdürlüğü vazife•ini 
hapishanede kendi•ine tahsis edilen 
dairede yapmaktadır. 

Kasaların vaziyeti 
Yangında kaaaların vziyeti henüz 

anJaıılamamııtır. Ankazın yaıunası 
hala devam etmektedir. ve bu yan -
mak alev aJev olmaktadır. Hararet 
dolayısile bina dahiline girmek kabil 
olamamaktadır. Bundan baıka inhi • 
dam tehlikeai de fazladır. Hafriyatın 
ıalıdan evvel yapılamıyacağı anlatıl • 
maktadır. Maamafih kasaların mubte 
Tiyalına bir ıey olmadığı çok knvvet
le tahmin edilmektedir. itfaiye zabit 
)eri yaptıkJan tetkikat neticesinde bi
na dahilinde bir heyet huzurunda bir 
haftadan evvel bafriya~ yapılınaıı ka 
bil olmadığına karar vermiılerdir. 

Bir fayİa 
Dün bir ıayia çıkmııtır. Bu ıayiaya 

nazaran lıtanbulda Adliye daireıiru 
bütün teferrüatile istiap edecek bir 
bina bulunamamııtır. Bunun için Ad
liye dairesinin yeniden İn§a edilmesi 
takarrür etmİ§ ve yanan Adliye bina.
ımın i&keletinde tetkikat yapılınıt. üst 
katı hedem edilmek tartile duvarlar • 
dan istifade edilerek yeni bir bina ya 
pı!abileceğine mühendia.ler ittifakla 
karar vermiılerdir. Bu tayia asılıızdır. 
Binada mühendiılerin tetkikat yap • 
maaı §Öyle dursun çatlamamıı bir sa
tıh bulmak imkanı yoktur. Bu bir ga
zetenin kendi netriyabm kuvvetlendir 
mek maksadile ağızdan ağıza yaydı
ğı lüzumıuz ve minaaız propaganda· 
dan baıka bir teY değildir. Maamafih 

eaki Adliye binaımm arusında mo-
dern bır adlıye aarayı İnfaaı mç te ım
kinıız değiıdir. Ve bu İn§aat belki 
devlet için maarafsız da olacaktır. 
Bütün Türkiye AdJiyeainde 3 - 4 aene 
için mahkeme harçlarına yapılacak 
yüzde 10 zamla bu Adliye ıarayının 
İn§& edilebileceği Ye infaat• ıirketJeri-
nin bu iti taklitle yapapbilecekıeri 
muhakkak addedilmektedir. Dün de • 
veran eden pyialar meyanında bir 
Alman grupunım Adliye sarayını ye
niden İnfa için veki.lete müracaat et· 
tiii de söylenmektedir. Maamafih bu 
ıayia da teeyyüt etmemiftir, 

Yangın tahkikatı 
Yangın tahkikab devam etmekte

dir. Evvelki ırün tevkif ediJen 3 maz• 
nun dün birinci istintak hi.kimi Rama 
zan 89Y.9 aeTkedilmitlerdir. Rama • 
zan Bey dün Yestiyer Etem Efendiyi 
iaticvap etmİ§tir. Bu isticvap dün dı:
f'llll ceç vakte kadar devam etmif, di 
fer iki maznunun iaticvabı bugüne bı-

kimaeye naaip almıyor. Fakat herkea 
aruıra mea'ut oluyor. Hatta liman a
meleai bile... Sigorta memuru bile ••• 
hamam böceği bile... herkeı araaıra. 
mes'ut oluyor. Herkes aleleluer Jikayt 
br. Hayır, hayatta pek öyle harikula
de bir ıey yok ... hazmın. •• 

Dwonky hutaama bO§unetle mua 
mele ediyordu. Omuzlarını aanıyor, 
yaraHnJ muayene ediyor, panannanla 
nnı değiıtiriyor, knlağma ayaz ayaz 
emirler haykınyordu. Morfini kesip 
damarlarına ceaaret verici maddeler 
ıiringa etti. Dwonky ölüm hadiaeaini 
daima sırf bir irade zaafı, bir ıeciye
ıi:dik addederdi; ağır surette haata 
insanlara cünnümeıbut halinde yaka 
lanınıt aıker kaçaklan gibi hiddetle 
muamele ederdi. Tam, Oliver Donka 
ile kolkola Lindos Akropolüne doğru 
çıkarken Dworaky bir şiringa ile onu 
birdenbire kendine getiriyordu. Ken
dini kaybetmeıine müsaade etmiyor, 
ölmeği ona bütün ıiddetiyle menedi
yordu. Oliver'in knlaklanru dolduran 
boğuk oğultular araaından haykın
yonlu: 

- insan böyle kendini ıalıverme-

Balkan haberleri 

Yeni bir suikast mı? 
Atinada bir kaç nazırı öldürmek için 

gizli bir teşebbüs mü var? 
ATINA, 9 "Milliyet" - M. Veni

zeloaa yapılan suikast tetebbüıüne it 
tirak etmekle maznun bulunan eski 
emniyeti umumiye müdürü M. Polih
ronopuloı'un çıkardığı gazetenin dün 
inti§&r eden nüaluumda M. Metaksayı, 
M. Ralliyi, M. Haci Kiryakoyu, M. 
Kondi1isi öldürmek üzere bir teteb • 
bütün meydana ÇJkanldığı yazılmak • 
tadır. Maamafih salahiyettar makam• 

lar bu haberi tekzip etmiılerdir. 

Yunan- Bulgar muzakareleri 
mUşkUI safhada 

ATINA, 9 "Milliyet'' - Yunaııia • 
tanla BuJgariaatn arar.mdaki muallik 
meseleleri göriitmek üzere buraya ge
len Bulgar heyeti ile müzakerelerde 
büyiik 'mÜfkÜ)i.t bat göstermi§tir. 

Şimdiye kadar bir itilifa Yarmak 

Kral Boris Hz. 
Belgrada gidiyor 

(Başı 1 inci ıahife<.t) 
Avalada Meçhul askerin i.bideıine bir 
çelenk koyacak Ye Sırp istiklali tari • 
hine ait yerleri gezecel<tir. Kral Sırp 
istikli.li kahramanlanndan Karageor 
gieviç ile Kral Petar'm mezarlanru 
ziyaret ederek birer çelenk koyacak. 
tır. Kral Borla bu ayın 13 ündeki bü • 
yük bayrama da iıtirak edecektir. 
Bulgar hükümdarJan tereflerine bir 
de ay eğlenceııi tertip edilecektir. Bul 
gar Batvekili M. Muıanofım da seya
hate iıtirak etmesine burada büyiik 
ehemmiyet veriJmektedir. M. Mup • 
nov'un, Yugoslav Hariciye nazın M. 
Y evtiç ile Başvekil M. Snıkiç'i ziya
ret edecektir. 

Bulgar hükümdarları, hududa ya • 
km olan Taaribrod ıebrinde, CeneraJ 
Dinıitrieviç, Hariciye nezareti proto -
kol tefi ve Sofya Yugoslav elçiai Yu
keviç tarafından istikbal edilecektir. 

rakılmı1tır. Bugiin bunlar da iıticvap 
edilecek, bundan sonra meTkufiyetle
rinin devam edip etmiyeceği anlatıla 
caktır. Hazırlık tahkikatı esnaımda 

50 kİ§İ kadar inaan isticvap edilmif • 
tir •• Bunlar meyanında levazım idare
si memurları da vardır. Aclliye daire
sinin daire müdürlüğünü ifa eden TeT 
fik Bey de maznunen istiCYap edilen
ler meyanındadır. Maamafib Tevfik 
Bey henüz müıtantike veya sulh ha
kimi huzuruna aevkedilmiı değildir. 

T evlik Bey ne diyor? 
Tevfik Bey kendi mesuliyeti hak• 

kında demektedir ki: 
- Adliye daireainde yangın terli • 

batı mükemmeldi Orta kapı.lann ka
panmamaaı nöbetçilerin muntazaınan 
nöbet saatlerine gidip gelınelerini te • 
min içindir. Yoksa bu kapılar yangın 
çıkınca kolayca kapanabilir ve yangın 
belki de bu kadar teve11ü etmezdi. 

Dairede ikisi üıt, ikisi alt katta ve 
bir taneıi de en &§Ağıda icra dairesin
de olmak üzere beı nöbet saati vardı 
ve bu ıaatleri ben her gün muntaza • 
man kontrol ederdim. Şimdiye kadar 
hiç bir noksan zuhur etmemiıtir. Da
irede nöbetçi kalan hademe ve odacı
lara ıimdiye kadar vazifeleri her gün 
muntazaman hatırlatılırdı. Hademele
re ateı veriJmezdi. Eaasen levazımda 
kömür de yoktur. Dairenin kalörifer
kri tamir ettirilmifti. Yangın geceai 
yakılacakb. Hüli.sa ber f"Y yerli ye • 
rinde yapılmııb, fakat bunların iati -
maline bile mahal kalmaIDI§, koekoca 
daire kıaa bir zaman zarfında bir yı
ğın küJ haline gelmittir. 

Ceza tlosyalannın tesisi 
Ceza d<Myalarnım teaisi için faali. 

yete bqlanılmıtlır. Dünden itibaren 
bütün müddeiumumi muavinleri muh
telif karakollarda faaliyete geçerek 
maiyetlerindeki adliye memurlarına 

ceza tahkikab fezlekelerini istinsah et 
tirmeğe bqlamıtlardır. Bu fezlekele • 
re istinaden yeniden ilk tahkikat açı
lacak, mevkuflar Te maznunlar yeni
den sorıuya çekilerek baldannda lü
zım>u muhakeme karan verilecek ye 
doayalar tc§kil edilerek tahkikata b&§ 
!anacaktır. 

meli, dostum. Sıkı durmalı! Mevzi
den aynlmamalL Dikkat etmeli. 

Oliver bu sözler Ü.zerine meYzie 
geliyor, darbeye tahammül etmeğe ça 
lıtıyordu. Kendine celir gelmez için
deki iki yanık onu muztarip ediyor
du: Biri yara11, öteki Donka'ya kartı 
olan taha11ürü. 

Ah, Donka'yı ne anyordu! •.• Don
ka kuvvetli idi. Kendine yardım ede
cek biri nraa o da Donka idi, pünıh
bat, mücadeleye daima hazır Donka .• 
adım abıı, yürüyüıü, gözleri,ıeıi,ıü

lütii, cildinin donuk reırnaki, saçlan
nın kıvırcıklığı.... krnlcms, elektrik, 
bayat ve kuvvet dalca_sı. Donka, Don 
ka, Donkal 

Oliver'in Donka'ya karıı olan aıkı 
son günler zarfında, mutlak ıurette 
aaf, büyiik, ve pürüzsüz olmuıtu. 

- Get Donl<a... bana yardım et; 
yanımda dur, beni ölüme terketme, 
Donkal 

Bir kere, kalbinin birdenbire gev
tediğini bir gİi.n, Donlca bir gün ona 
geldi, onu çağırdı ve dalgın derin bay 
gmlıktan çekip çıkardı. 

- Oliver, beni iıitiyor muıun? 

ümidi vardı. Faka! Bulgar murahb•' 
lan yeni bazı taleplerde bulunmuılııl' 
dır. Aldığım maliımata göre, bu tal~P 
ler meyanında Akdenizde mahreç ,., 
temek meseleai de vardır. 

Komiteciler durmuyor 
ATINA, 9 "Milliyet" - Dramah' 

buraya gelen haber[ere göre, komite' 
ciler Sırp Ma.kedonyaama girmek İİ ' 
zere hazırlıklarda bulunınaktadırlal'• 

Epirdeki Yunanlılar 
AnNA, 9 "Milliyet" - Dün ak• 

f&IDkİ meelia içtimamda Epirdeki 'iu 
naıı.Jılann Taziyeti sörüfiilmÜf!Ür• )tt 
navutıuk hükUnıetinin bunlara kat!1 

takip ettiği tazyik aiyaaeti takbih e • 
dilmitıir. Bu huıwta Arnavutlıılı 
hükfuneti nezdinde t.,.ebbüaatta buJuP 
mak üzere Tiran aefm- talimat gÖP' 
derilmittir. 

ATINA, 9 A.A. - Hariciye nazıt1 
M. Makaimoa, Mebuaan mecliainde 1• 
pılan bir iatizaha cevap olarak ıuııl•' 
n aöylemittir: . 

"HiikUmA.t, Argyrocaatro ye Sanlı. 
guaranti mıntakalannodaki Yunan c~ 
maatıerine ait mekteplerde Yunandı 
lile tedriaat yapılmaaınm 1921 ıene ' 
sinde Arnavutluiun Milletler cenıi1° 
-tinde yapbğı beyanattan doian teah• 
hüde mugayir olarak yaaak ediJıneai ' 
ni protesto etmek Üzere Arnavutlu1' 
hükumeti nezdinde dostça bir teteb ' 
büate bulunmU§tur. Bu tetebbüsiiP 
vereceği neticeyi bala bekliyoruz. Bu' 
nunla beraber kral Zogo, bu meıele ' 
nin memnWyeti mucip bir teaviye ıu~ 
retine bağlanacağını Tirandaki Yu ' 
nan elçisine vadetmi§tir. 

Hülciimet meaelenin seyir ve jnkİ~' 
fmı dikkatle takipte devam etmekte• 
dir. 

Yunanlstanda milli müdafaa 
hazırlığı 

ATINA, 9 "Milliyet" - Dün na' 
zırlar mecliai Milli Müdafaa Taziyeti' 
ni bir kere daha gözden geçirmittit" 
Bu toplanbda Harbiye nazın M . .KoP 
dilia, Bahriye nazın Haci Kiryako, ll• 
va knvvetleri nazırı M. Ralli, Maliye 
nazın M. Loverdar., Hariciye nazırı ~· 
Maksimos ve erk&nı harbiye reisler• 
hazır bulunmutlardır. Bu topJantıd.• 
harici vaziyete göre Milli Müdafaa ıı 
leri görü§ülmüttür. Müzakereye cel~'. 
cek hafta da devam edilecek ve kal ~ 
kararlar verilecektir. Gelecek hafta1'• ı 
celaeye ordu, deniz, hava yüksek er ' 
ki.nının da iıtirak edeceği tahmin e ~ 
dilmektedir, 

1 
1 

Tunada Feribot 
BOKREŞ, 9 "Milliyet" - Tun• 

üzerinde Rusçuk "BuJgar" ile Cürce • 
vo "R,ı.men" iskeleleri anumda kÖI'' 
rü yerine Friboot'a mürcaat edilıne•i 
kararl&§lllltlJr. 

lzmir belediyesinin bütçe 
... 

açıgı 

lZMIR, 9 (Millint) - Belediye 
reisi Behçet Bey bütçe açrğma çar• 
aramak üzere iki güne kadar Anka • 
raya hareket edC'cektir. 

1 iş ve işçi 
Milliyet bu aütunda İf ııe İfçİ isti: 
yenlere taııanat ediyor. 1 ı ııe iıf1 

miyen/a bir mektupla ı, bürO" 
mu.a:a mÜTacaat etmelidirler. 

iş aranıyor 
Lise mezunuyim kendime münuip bit 

İt anyorum tahailim liaeden ükaektir• 
Ki.ap!ikle 30-45 lira iicrellı Y razıynıı. 
Fransızca, Almanca, Ruaca da biliriDJ• 

ihtira ilanı 
"Hakiki Şark halıları imal ede • 

bilmek üzere makine Te tezgi.hlarnı• 
da tekemmüli.t'' bakkmda iatibaal O" 
Junan 25 K.Sani 1925 tarib Ye 280 
numaralı ihtira berab bu defa _.,,kii 
fiile konmalic iizeıre aliere denüfer•~ 
Teya icar edilec:eiind- talip olanla • 
rın Galatada Çinili Rıhtms Hanınd• 
Robert F erriye müracaattan ilin ohı• 
nur. (10866) 

Evet, i§itiyordu...P.,a cevap nrdi· 
Uyku ilacı aldığında'4beri konuım•• 
mıth: Artık -ine aahip değildi. Doll 
ka ile araaında aiaıler vardı, f>una rağ• 

Fena bayılma, çorak ve aıkınblı idi. h· 
tanhuL Abpp evler YlllUJ'or. Herkea bi· 
ribirini itiyor. Hepai de Oliver'i 11l<ıtb• 
nyorlar; Oliver bir eve tırmanıyor miil· 
hiş bir korku içinde yükseliyor, yükseli• 
yor. Çabya varınca ev yana yabp yıkılı• 
yor. lııklı reklamlarla devriliyorlar. sıı 
aefer düıüyor, dÜ§üyor, gene düıüyot• 
Yere düıiince ezileceğini biliyor. Fakat 
ezilmeden evvel ayağa kalkıyor. Hemtir• 
Judith karnına bir kum tıarbası koyarak' 

- Zarar etmez, diyor. 
Mezar bu torbadan daha ağır değildir. 
Cuma akıamından pazar gecesine "3· 

dar Oliver Donka'yı çağırdı. Kurumuş 
bir feryat; adeta İ§itilmez bir halde... I· 
§İtilmez bir halde, fakat gene de bir fer• 
yattı, Ona ıusamııtı. Onu bekliyordu. 
Yalnız eli, yalnız onun mevcudiyeti tek 
bir kelimesi: ''ıekerim!,, demesi. D~nka 
kendisine yardım edebilirdi; Donka, yal• 
ruz Donka, Muazzep vücudunun bir si· 

l niri, ~ildinin bir parmaklık uthı, dimağı• 
nın hıç bir nokta11, kalbinin hiç bir dare• 

(Devamı var\ 

... 

. 

1 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyen~ satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uvaMa Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ıan~ık!a Küp Şekerin Kilosu 39,so lorustnr. 
Ancak en az beş vagon şel~eri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamım gönderenler İçin sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına bq 
lira tenzilattan istifade ederler. ı' 

Adres: lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : lstanbul, Şeker Telefon 9Jl6 
• - - • ,. - - ..;. ._, ' - 1 -ı. - . 

VAPURCULUK) 
SMANLI BANKASI 

31 Ağustos 1933 tarihindeki mali vaziyet 
Aktif 

TORK ANONİM ŞlRKETl 
lST ANBUL ACENTALICI 

Liman Han, Tele/on: 22925 

TRABZON YOLU 
MiLLET vapuru 12 Birinci 

Kanun Salı güoü Galata nlib
tnmdan saat 20'.de kalkarak gi
di,te : Zonguldak, lenbolu, Si
nop, Samsun, Fatsa, Gireıaon, 
Vakfıkebir, Trabzon, Rizeye. 
Dönütte bunlara ilaveten Sür
ınene ve Orduya uğrayacaktır. 

AYVALIK YOLU 
SEYYAR vapuru l l Birinci 
Kanun Pazartesi Sirkeci rıhtı
tnmdan saat 17 de kalkarak gi
ditte ve dönü,te Gelibolu, Ça
nakkale, Küçükkuyu, Altınoluk, 
Edremit, Burhaniye ve Ayvalı
l?a uğrayacaktır. 

13 üncü kolordu ilanları f 
Safranbolu Askeri SA. AL. 

KO. dan: 
Safranboludaki lat'at ihtiya 

cı icin kapalı zarfla 170,000 ki 
lo - un alınacaktır. İhalesi 
16-12-933 cumartesi gÜnÜ saat 
15 tedir. Taliplerin şartna· 
meyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iııtirik için de 
o gün ve vaktinden evvel tek
lif ve teminat mektup~arile 
Safranboluda As. SA. AL. KO. 
na müracaatları. (3400) 

1 

(6434) 9073 
• • • 

Çorlu Askeri .SA. AL. KO. 
dan: 

Tekirdağmdaki lat'at ihti
Yacı için 10,000 ve Çorludaki 
kıt'at ihtiyacı için de 10,000 
kilo cekirdeksiz üzüm açık mü 
naka~a ile satın alınacaktır. İ
halesi 24-12-933 pazar günü 
saat 15 tedir. Taliplerin ııart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve mür,)1kasaya İştirak için de 
o gün ve vaktinden evvel Çor
luda Askeri SA. AL. KO. na 
müracaatları. (3406) (6518) 

9095 

Hisse •enel~erinin tesviyesi talep edilmerııiı olan kısmı • 
Kasada ve Bankalarda mevcut nukut. • , •• , • • 
Kısa vadeli avandar ve !Öpor1ar • • • • • • 
T abıil olunacak senetler • • • • • • • • • 

• • 
• • 

Cüzdanda mevcut Kıymetler • 
Borçlu hesabı cariler • • , 
Rehin mukabilinde avanslar • • 

• • • 
• • • • 
• • • • 

Kabul tarikile borçlular • • • • • • • 
Gayri menkul mallar ve nıobil1a • • 

• • • 
• • • • 

• • • 
• • • 

• • 
l\.(üteferrik , • • • • • • • • • • • • • 

Pasif 

3ermaye. • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Statü mucibince ifraz edilen ihtiyat akçeıi • • • • • 
Mevkii tedavülde bulunan banknotlar • • • • , , • 
Görüldüğünde ödeneeck senetler ve vadeli senetler , 
Alacaklı hesabı carjler • • • • • 
Vadeli bonolar ve hesabı cariler • 
Kabuller • 
Müteferrik .. • • • • • • • • 

• 

• • 

Kuyuda muvafık old uğu tasdik 

• 
• 

olunur 

istedin Ş. P. 

5.000.000 - -
3.289.164 14 2 

668.0lS 16 3 
5.316.604 17 ı 

2;773.386 2 6 
6.241.258 19 10 
1.741.6S2 9 11 

829.878 6 1 
643.216 19 1 

87.362 10 8 

26.sso.540 ıs 1 

!sterlin Ş. P. 

ıo.OJ0.000 - -
1.250.0JO - -

356.781 ı6 6 
253.018 13 3 

12.380.155 4 -
1.309.117 17 6 

829.878 6 1 
211.588 18 3 

26.590.540 ıs 7 

ıv.:~dür 
E.HODLER 

Türkiye Umum Müdürü 
A. H. REID 

Adana Belediyesinden: 
.. İ~ yÜz elli lira Ücretli Adana Belediye Fen Müdürlüğü 

münhaldir. İstanbul veya Avrupa mühendis mektep!erin
den mezun, en az üç sene devlet ve Belediye dairelerinde hiz
met görmüş mühendislerin müracaatları ilin olunur. (6760) 

9311 

i EVKAF MODtRlYETt lLANLARI J '-----------.;~~~:.._--1 
Sayim ocağı vakıf çiftlik arazisinden Rami civarında 25 

dö?üm tarla "3 ·sene" müddetle arttırmaya çıkarılmıştır. 1ha 
!esı 25-12-933 pazartesi günü saat 15 tedir. Talip olanların 
İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Varidat kalemine müracaat ey 
Iemeleri. (6689) 9103 

tır. İhalesi 12-12-933 salı saat 
14 teclir. Taliplerin evsaf ve şe
raiti anlamak üzere her gün ve 
pazarhğa iştirak için de o giin 
ve vaktinde Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KO. na müracaatla-
rı. (521) (6795) 

* ... 
• • • Haydarpaşa hastanesi ih-

Çorlu Askeri SA. AL. KO. tiyacı için pazarlıkla 6,000 

nakasaya konulan 113,000 ki 
lo kuru fasulyaya teklif edilen 
fiyat pahalı görüldüğünden 
pazarlığa konmuştur. İhalesi 
13-12-933 Çarşamba gunu 
saat 15 tedir. Taliplerin pazar 
lığa İştirak için o gün ve vak
tinde Fındıklıda 3. cü Kolordu 
Satmalma Komisyonuna mü
racaatları. (6800) (526) dan : kilo Loyun eti satın alınacak-

T ekirdağındaki lat'at ihti- tır. İhalesi 12-12-933 salı gü
Yacı için yerli ve yeni sene mah nü saat 14,30 dadır. Taliplerin 
sulünden 32,SOO kilo ve Çor- şartnameyi görmek üze.re her 
ludaki kıt' at ihtiyacı için de gün ve pazarlığa iştirak için de o 
30,000 kilo pirinç kapalı zarf. gün ve vaktinde Findıklıda 3. 
la münakasaya konmuştur. 1- K. O. SA .• tı.L. KO. na niüra
ha!esi 24-12-933 pazar caatları .(522) (6796) 
günü saat 10 dadır. Taliplerin · • • • 
şartnameyi görmek üzere her Cümüşsuyu hastanesi ihti-
gün ve münakasaya iştirak i yacı İçin pazarlıkla 6,000 kilo 
çin de o gÜn ve vaktinden ev- koyun eti sahn almacaktır. İ
vel teklif ve teminat mektup- halesi 12-12-933 Sah günÜ · 
larile Corluda Askeri SA. Al. saat 15 tedir. Taliplerin şartna 
KO. n~ müracaatları. (3107) meyi görmek üzere her giln 

(6519) 9091> ve· pazarlığa iştirak için de 0 
* * * 

Çorlu Askeri Sabnalma ko 
misyonun.dan: 

Çorludaki lataat için 6,000 
ve T ekirdağmdaki kıtaat için 
de 8500 kilo mercimek açık 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 30-12-933 cumartesi gÜ -

nü saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak 
için de o gün ve saatinde Çor 
luda Askeri Satınalma komis-
yonuna müracaatları. 

(3416) (6667) 
••• 

9184 

K. O. Hayvan hastanesi 
ihtiyacı için pazarlıkla 5,000 
kilo kok kömürü sa ın alınacak 

gÜn ve vaktinde F mdıklrda 3. 
K. O. SA. AL. KO. na müra
caatları. (523) (6797) 

••• 
Kolordu ve Birinci Fırka 

Kıtaatı ihtiyacı için açık mü
nj\kasaya konulan 46,000 kilo 
nohuda teklif edilen fiyat pa
halı görüldüğünden pazarlığa 
konmuştur. İhalesi 13-12-933 
Çar-;~mba günü saat 15,30 da 
dır. !:"liplerin pazarlığa işti
rak ıçın o gün ve vaktinde F m 
dıklıda 3. cü Kolordu Satmal
ma Komisyonuna müracaatla 
rı. (525) (6799) 

....... 
Kolordu ve Birinci Fırka 

ihtiyacı İçin kapalı zarfla mü-

Üsküdar icra memurluğundan: 

Müzayede İle 
Satılık Otobüs 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa

raya çevrilmesine karar verilen ve E
yüp batımda ruhsatnameyi haiz ola· 
rak çabşmakta olan RENO markalı 
otobüs 11-12-933 pazartesi günü sa
at' 1-5 e kadar Kereateci!erde otobiis· 
.!erin Durak yerinı!e açık arttırma au 
retile satılacağından talip olanların 
yevmi mezkUr ve aaatte orada bulu • 
nacak memura müracaatlan il.8.n olu· 
nur. (10849) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Gevşemesi gayri kabil cıvata ıo

munlan " bakk:ndaki ihtira için istih
sal edilmit olan S Şubat 1928 tarih ve 
1399 numaralı ihtira beratının iht6.va et 
tiği hukuk bu kerre baıkasına devir ve
yahut icara verileceği teklif edilmekte 
olduğundan bu huausta fazla malılmat 
edinmek isteyen zevatın lstanbul'da 
Bahçekapu'da Tat Hanında 43-48 numa 
ralarda kain vekili H. W. STOCK efen 
diye müracaat etmeleri ilan olunur. 
(10763) 

9294 

ZA YI - latanbul ithalat giimrüğü 
nün 10S82 numaralı gümrük ınakbu· 
zunu zayi ettim. Bulup getireni mem• 
nun edeceğim. Aksi takdirde yenisini 
almak için müracaatta bulunduğum. 
dan hükmü yoktur. Liman Han No. 
35 Cemali (10867) 

.PAoA 
BiRiKTiQCN 
RA~AT--~DGQ 9010 

' ~ ST. MR. KUMANDANLICI SA.AL. KO. lLANLARıl 
Cülhane hastahanesi için 

600 tavuk 100 piliç 20-12-933 
çarşamba günü saat 13,30 da 
aleni münakasa ile satın a -
lmacaktır. İsteklilerin şartna
mesini görmek için her gün, 
münakasaya girişeceklerin bel 
Ji saatinde komisyonda hazır 
bulunmaları. (613) (6555) 

9090 
* * * 

Harbiye Mektebi ve merbu
tu mektepler, ihtiyacı ıçın 
287500 kilo odun 11-12-933 
pazartesi günü saat 15 te pa· 

mandanlığı Satmalma I~omis 
yonunda hazır bulunmaları. 

(652) (6780) 9304 
* .... 

Kuleli Askeri lisesi için Fut-
bol fanila, çorap, potin ve to- 1 

pu 11-12-933 pazartesi günü 1 

saat 14,30 da pazarlıkla satın 
alınacaktır. Nümunesini göre· 
ceklerin her gün ve pazarlığı
na gireşeceklerin belli saatin- ' 
de Merkez Kumandanlığı sa- J 

tınalına komisyonunda hazır 
1 

bulunmaları. (6782) (655) 
9:W6 

zarlıkla alınacaktır. -Taliple- • • • 
rin belli saatinde. teminatları Kuleli Askeri lisesi talebe-
ile Tophanede Merkez Satın leri ihtiyacı için 70 takım da
alma Komisyonuna gelmeleri. bili elbise 11-12-933 pazartesi 
(647) (6751) 9273 günü saat 15,30 da pazarlıkla 

* * • satın alınacaktır. Şartnamesi· 
Merkez Kumandanlığına ni göreceklerin her gün ve pa

merbut lataat ve müessesat zarlığma gireceklerin belli 
ihtiyacı için 8000 kilo makar- saatinde Merkez Kumandan
na ile 4000 kilo şehriye 10- Lğı Satmalma Komisyonun-
12-933 pazar gÜnü saat 14,30 da hazır bulunmaları. (657) 
da pazarlıkla satın alınacaktır. (6783) 9307 
Taliplerin belli saatinde Mer- "' * * 
kez Kumandanlığı Satınalma Kuleli Askeri lisesi talebe-
Komisyonunda hazır bulun- · leri ihtiyacı için 600 çift Jim-
maları. (653) (6781) nastik ayakkabısı 11-12-933 

• • • 
9305 Pazartesi giinü saat 15 le pa-

Merkez Kumandanlığına 
merbut lataat ve müessesat 
ihtiyacı için 40,000 kilo ma
karna ile 15,000 kilo ııehriye 
10-12-933 pazar günü saat 
15 te pazarhkla satın alınacak 
br. Şartnaınesini göreceklerin 
belli saatinde Merkez K u-

zarlıkla satın alınacaktır.Nü 
munesini göreceklerin her gün 
ve pazarlığına gireceklerin bel 
li saatinde Merkez Kumandan 
lığı Satmalma Komisyonun
da hazır bulunmaları. (656) 

(6784) 9308 

.. "' * 
Levazım Dikim Evinin Sir-

,.KIŞ 
geldi. Muh

terem mÜf· 
terilerimize yi
ne 8 taksitte 
ve kefaletsiz 
olarak Avru
padan en son 
model üzerine 

(Urk mantolan 
satmaktayız. 

Mahmutpaşa 
Kiirkçü Han 

BEYKO 
Telefon: 21685 • (10652) 

keci Demir kapıda Saraçhane 
anbaramdaki saraciye kısmın· 
da mevcut (150) ton eşya 
12-12-933 salı günü saat 16 
da pazarlıkla Tophanedeki 
eski sanayi mektebine naklet
tirilecektir. Taliplerin belli 
saatinde Merkez Kumandanlı
ğı satmalma komisyonunda 
hazır bulunmaları. (658) 
(6802) 

••• 
Harbiye mektebi ihtiyacı 

için 11,000 kilo makarna ile 
2000 kilo şehriye 10-12-933 
pazar günü saat 15,30 da pa 
zarlıkla satın alınacağından 
şartnamesini göreceklerin 
her gün ve pazarlığına gire 
ceklerin belli saatinde Mer
kez Kumandanlığı Satmalma 
Komisyonunda hazır bulun
maları. (654) (6779) 

9303 
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Kubilay abidesi Taş kısmının inşa. 
atına ait Münakasa ilanı: 

İzmir C. H. F. Vilayet idare hey'etinden: 
1 - Bedeli keıfi "12348,, lira "71" kuruıtan ibaret 

olan Menemende yaptırılacak olan Kubilay abidesinin taş 
kısmının inıaatı ihale tarihinden itibaren "90" it günü zar
fında ikmal edilmek üzere kapalı zarf usulile 4/ Kinunuev
vel/ 933 pazartesinden itibaren "15" gün müddetle müna
kasaya konulmuıtur. 

2 - Münakasaya iktidarı fenni ve itibari mililerini is
bat edenler kabul olunur. 

3 - Münakasaya iıtirak etmek iıtiyenler bedeli kqfin 
yüzde yedi buçuğunu bulundukları yerin C. H. Fırkası vez
nesine teslim ettiklerine dair makbuz senedini veya milli 
bankalardan birinin teminat mektubunu ibraz etmeleri la
zımdır. 

4 - Ticaret odasına kayıtlı olduklarına ve itibarı ma
lilerine ait vesika göstenneleri icabeder. 

Bu dört §artı tamamen haiz olmıyanların münakasa
ya iıtirakleri kabul olunamıyacağından teklif zarfları açıl
mıyarak kendilerine iade olunacaktır. Talipler ihzar edecek
leri kapalı zarfı 18 Birincikinun 933 pazartesi günü saat 16 
ya kadar lzmir'de C. H. Fırkası Vilayet idare hey'etine 
tevdi etmi§ bulunacaklardır. 

ihaleyi lzmir C. H. Fırkası Vilayet idare hey'eti yapa 
caktır. 

Evrakı keıfiye ve projeyi gönnek ve daha zlyade ma
lfunat almak isteyenler her gün Ankarada C. H. Fırkası 
Merkezindeki Kubilay abide komisyonuna veya lzmirde C. 
H. Fırkası Vilayet idare hey' etine ve Menemende C. H. l-'1rka 
sı kaza idare hey' etile Abide inıaat komisyonuna müracaat 
edebilirler. (6639) 9118 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

410370 kilo Ekmek : Kapalı zarfla münakasası : 11 Kanu
nuevvel 1933 pazartesi giinü saat 13 te, 

6911 O kilo Ekmek : Açık münakasası: 11 Kanunuevvel 1933 
pazartesi günü saat 14 te. 

39475 kilo Sığır eti: Kapalı zarfla münakasası : 11 Kanu· 
nuevvel 1933 

3806 kilo Kuzu eti: Pazartesi günii saat 15 te. 
••• İstanbul ve .Heybeliada Deniz Efrat ve talebesinin iaşe

ıı ıçın yukarda cıns ve mıktar' yazılı Erzak münakasaya ko
nuldu~ndan ıartnameleri gönnek isteyenlerin her giin 
ve mezkUr Erzakm itasına talip olacakların da münakasa gün 
ve saatlerinde Kasımpaıada Deniz Levazım Satınalma Komis
yonuna mi.i:'.:caatları. (6298) 9065 -• 

İnhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım, Satım Komis onu ilanları. 

Cinsi Mıktarı 

Gaz tenekesi cesa.:-Tahminen 1500 a
ınetinde bot kola det 

Bulundukları 
mahal 

Cibali Fabrikasın -
da 

tenekesi 
Ki.ğıt kırpıntı par
çaları 

. ' 

. Defter kağıdı 

1 
Bir sene zarfın<fa Cibali Levazım 
teraküm edecek anbarında 
tahminen 10000 ki 
lo 
istimale gayri salih Cibali lnhisarla~ 
tahminen 700 ICi- matbaasında 
lo 

Pastal Sazları Tahminen 4300 Levazım Baliariye 
ı kilo anbarında 
Muhtelif boı ıtrı- .Tahminen 1579 Levazım Kabataı 
yat ıişesi adet anbannda 

Yukarıda isim ve mıkdarları yazılı muhtelif eşya 20-
12-933 tarihine müsadif çarşamba günü saat on dörtte açık 
lrtlırma usulile satılacağından taliplerin yüzde 15 teminat
larile beraber yevmi mezkUr da Cibalide Levazım şubesin 
de müteıekkil satış komisyo nuna ve C§Yaları gönnek için 
her gün sabahtan akıama kadar hizalarında yazılı mahallere 
müracaatları. (6643) 

MiLLiYET PAZAR 10 KANUNUEVVEL 1933 

SUMER B NK ımıl ....................... .-,ı 

Uenızy otları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübaır 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdanad• 

Han Tel. 22740 F 

Karadeniz Yolu 
Sanayi istiklalinin anahtarıdır. COMHURIYET vapuru 10 

Birinci Kanun PAZAR 18 de 
Galata rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gireson, 
Tirebolu, Görele, Trabzon, Ri
ze'ye. Dönüşte bunlara ilaveten 
Of'a uğrayacaktır. (6759) 

Yabancı malından iyi malı, 
Yabancı malından ucuz malı 

9319 

Mersin Yolu 
ADANA vapuru 10 birinci ki 
nun PAZAR Onda Sirkeci 
rıhtımından kalkacak gidit
te Çanakkale,lzmir,Küllük, Bod· 
rum, Rodos ,Marmaris, Dal· 
yan, Fethiye, Kalkan, Ka9, Fi
nike, Antalya, Alanya, Mer· 
ıin'e. Dönütte bunlara ilaveten 
Taşucu, Anamur, Ku9adası, Ge· 
libolu'ya uğrayacaktır. (6785) 

SUMER BANK 
1 

Fabrikaları Verir 9310 

Bartın Yolu 

Yerli Mallar Pazarı 
BURSA vapuru 11 Birinci 
Kanun PAZARTESi 18 de 
Sirkeci rıhbınından kalkacak, 
Gidi9te Ereğli, Zonguldak, Bar
bn, Amasra, Kurucaşile, Cide'
ye. Dönütte Kurucaşile'ye uğra· 
mıvacaktır. (6803) 

Ankara • Istanbul • Beyoğlu • Samsun 

MAYER 
GALATA' dan 

Bugün 
BEYOGLUNA 

Naklolunuyor 

-İstanbul Emrazı Akliye 
Hastanesi 

CUMARTESi : Akıl ve sinir 
Fahrettin Ke 

PAZAR 
rim Bey 

ı Kulak bo
ğaz burun 
Mahmut Ne 
dim Bey 

PAZARTESi ı Akıl ve si· 
nir göz 

ve Asabiye 
Baş Tabipliğinden: 

Fzikoterapi 
Kemal Osman 
Bey 

lç hastalıklar') 
Kamerettin 
Bey 

Esat Raıit Ahmet Cev-
Fzikoterapi 
K. Osman Bey 

Haydarpaş Eamrazı İstiliiye 
Hastanesi Baş Tabipliğinden: 

Hastanede yapılacak o lan hava kürü mahalli ve tara· 
çasının inşası 2 Kanunusani 934 tarihine müsadif Salı gÜ· 
nü saat on dörtte Galata' da Kara Mustafa paıa sokağında İs
tanbul limanı sahil sıhhiye merkezindeki komisyonda açık 
münakasaya konulacağından isteyenlerin şartnamesini 
gönnek üzere hastane idaresine veya mezkUr merkez Leva· 
zım memurluğuna müracaatları. (6792) 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cins ve Mevkii 

Cibali : Üskübi mahallesinde 
aralık sokağında 13-5 No. lı 
harap Ev. 
Mercan ı Daya hatun mahal· 
lesinde küçük yeni handa 13 
No. lı oda. 
Üsküdar : Ali efendi mahal
lesinde ekmekçibaşı soka
ğında 20 No. lı 1sarnıç,15 
oda, 3 Salon, 6 hala, 1 mut
bah ve 10515 küsür zira bah
çesi bulunan harap berber
yan mektebi binası. 

~uhammen Bedeli 
L. K. 

260 00 

700 00 

2750 . 00 

Beller dönümü 

Peşin para ve• 
ya mubadiT 
bonosu ile. 
Peıin. 

Peıın • 

Kadıköy Zühtüpaşa mahalle 500 00 reşinı 
sinde Bağdat caddesinde ' -
200 No. lı dört küsür dö- · 

nüm tarla. 
Yukarıda cins ve mevkileri yazılı mahaller hizalarındaki 

kıymetler üzerinden açık artt ırma usuliyle 11-12-933 pa
zartesi günü saat 14 te satılacaktır. isteklilerin pey akçe"'. 
lerile müracaatları. (6575) 

Bey det Bey; 
~ Akıl ve ai • 'SALI VA-Nü Diş 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Rektörlüğünden: 

Michiğan Üniversitesi Riyaziye Profesörü Mösyö 
Louis Karpinski tarafından Mahı halin 12 inci Salı günü 
saat (17) de Riyaziyenin ilme hizmeti" ne dair bir konfe
rans verileceği ve alakadar ol anların konferansı dinlemek 
üzere gelebileceği ilan olunur. (6789) 1 

Muharrir 

11 Kinunuevvelden itibaren bntnn yazılarını, 
teşkilitını genişleten 

HABER 
Gazetesine yazacaktır. 

''Yüzü Yamalı Adam,, 
ismindeki tefrikasını takip edin. 

Haberin bir nllıhası 3 kuruıtur ve abone çeraiti ıöyledir: 
... 1, 3, 6, 12 ayhk 

Türkiye: 75 • 200 • 375 - 700 kuruı. 
Ecnebi: 130, 375, 700, 1200 

r-----------------------------------------.:;9253 -, DEVLET DEMlRYOLLARI lDARESt iLANLARI ,-

idaremize ait bir tarak makinesi ile iki çamur dubası 
31-12-933 Pazar günü saat 15 te bilmüzayede satılacaktır 

Şartname tedarik etmek ve izahat almak isteyenlerin Hay: 
darpaşa işletme Müfettişliğine müracaatları. (6801) 

ÇA'RŞAMBA: ı 

• mr. 
Cevat Ze• 
kai Bey 
Akıl ve si-. 
nır 

Cemal Bev 

Rontken ' Fzikoterapi 

İsmail Ziya Şükrü Bey K. Osman Bey 
Bey 

PERŞEMBE : Cerrahi Diş 
Hami Bey Cemal Bey 

Yukarıda gösterilen günlerde BalCırköyünde akıl ve si
nir hastalıklarına mahsus müessesede saat ondan bire ka
dar müracaat eden her kes bedava muayene ve tedavi edilir. 

(6793) 

Tarsus Belediyesinden:· 
Tarsus Şehir Sineması i çin sesli bir sinema makinesi 

satın almacaktır. Bu gibi işlerle metgul olanların kataloğ, 
fenni malfunat, fiat ve sair izahat ile Tarsus Beledi~e Riyase-
tine müracaatları ilan olunur. (6804) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Bir adet daimi cereyanlı motörlü dinamo ile tevzi tablo

su kapalı zarf usulile mubayaa edilecek ve ihale muamelesi 
27 Kanunuevvel 933 tarihine müsadif çarşamba günü yapıla
caktır. Talip olanların fenni ıartnameyİ görmek üzere Ga
lata' da Rıhtım caddesindeki ldarei Merkeziyeye müracaatla 
rı. (5881) 9029 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Cins ve Mevkii 
Kirasr 
I Lira 
\ 600 üç sene Alibey köyünde silahdar ağa çayırından 

bozma 200 döni\m bost:-,"l, 
Tophanede topçular caddesinde 339 No. lı 252 bir sene 
dükkan ı ı 

Yukarda cins ve mevkileriyazılı mahallerin hizalarmdaki 
kira ve müddetler üzerinden açık artırma usulile 18-12-933 
Pazartesi günü saat 14 te kiraya verileceğinden isteklilerin 
pey akçelerile müracaatları. ~6547) 

lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından 
" Ergani hattı ikramiyeli dahili istikraz tahvilleri,, 

Hakkında Odamız azasından İstanbul Ziraat Bankası 
Müdürü Ahsen Beyefendi tarafından Cağaloğlunda Halke 
vi içtima salonunda bugiinkü Pazar giinü öğleden sonra 
saat 15 te bir konferans verilecektir. Konferans umuma a
çıktır. (6790) 

Umumi Nevriyat ve Yazı lşl~ri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


