
Belediyenin yeni bütçesi 
hazırlıkları devam ediyor. 
Oktruvadan geçen seneye na
zaran 800 bin lira indirildi. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Mcb'usu MAHMUT 

ılıstın e usevıı.er e ngı
liz polisleri üç saat çarpış
tılar. Halktan ve polislerden 
10 kişi yaralandı. 
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Tahsilde gaye 
Fırkamızm, büyük şeflerimi

:tin esaslı prensipleri, kararları var. 
Fakat biz, hala bunlara dayana
rak tedris ve terbiye usullerimize, 
ihtiyacımıza en çok uyan istikame
ti veremedik. Senelerdenberi, dal
galı bir deniz üstünde bocalayıp 
duruyoruz. Bu aralık, selamet ışık
larının parıldadığı sahili görür gi
bi oluyoruz. Tabii idi: Hayat mü
cadelesinde yaptığımız hataları ye
lli tecrübeler, yeni ihtiyaçlar; el
bette yüzümüze çarpacaktı! 

Maarif Vekili Hikmet Beyin çok 
tüzel, çok pratik fikirleri var. 
Müspet hayat ve hesap adamı olan 
Maarif Vekilimiz; bu fikirlerini 
tahakkuk ettirirse; irfan, tedris, 
terbiye sahasında ötedenberi öz
lediğimiz inkılaba yol açılır: Bize, 
kitap adamı değil, hayat adamı 
lazımdır. 

Artık, mekteplerimiz; hafızala
rı dolduran, kafaları yoran bir va
ııta olmaktan çıkmalıdır. Eğer tah
•ilini bitirıni9, hayata yeni atılmıt 
bir genç; tah:ı'l hayatında kazan
dığı malômat ve topladığı kuvvet
le milli faaliıet ıahasmda, iktısadi 
hayabmızda faydalı bir unsur ola
lıııyorsa; ihtiyaçlarımıza uygun, 
iyi yetitmiş bir genç sayılmaz, Dü
ne nisbetle hayat çok zorlatb ya
tama teraiti çok değifti. Şimdi ha· 
Yatım kazanmak istiyen bir genç; 
eskisine göre daha kuvvetli, daha 
bilgili olmak ·mecburiyetindedir. 
Bir iti bilmek ki.fi değildir; onu 
Yapabilmek te lazımdır. Halbuki 
bilmek ile yapabilmek arasında 
Uçurum vhrdır: O kadar ba9ka bat
lı:a teylerdir. 

Mazide geçirdiğimiz tecrübeler 
bize pek pahalıya maloldu: Yalmz 
it ve iktısat sahaları için değil idari 
hayatımız için de muhtaç olduğu
ınuz elemanları, kitap ve nazariyat 
11.damları arasından seçmeğe mec
bur kalmtfbk. Böyle yapmak ta za
ruri idi. Çünkü tahsil ve tedris usul
lerimiz; pratik, hayat ve ikhaat 
adamı yetittirıneğe müsait değil
di. Bu usullerin fenalığı yüzünden, 
Türkün ikbsadi hayattaki mevkii, 
aözde hakim olduğu diğer unsur
lara nisbetle çok geri kaldı. Türki
ye; bilhassa iktısadi istiklal bakı
nundan adeta bir müstemleke ol
IDUftU. Bundan bir kaç sene evvele 
gelinciye kadar; koca İstanbulda, 
Lir kaç düzüne Türk dıvarcı, de
mirci, tenekeci, hasılı muhtelif sa
natlarda usta ba'ı bulmak müm
kün değildi. 

Bu it, bizim için o kadar basit 
Cleğildir: Milli kifayet, dolayısile 
milli izzetinefis mevzuu bahistir. 
;yalnız kendi kaynaklarile, kendi 
Vasıtalarile kalkınma ve yükselme 
hareketinde kendi kendini idare 
edemedikten sonra müstakil Tür
kiyenin manası olmaz. 

Maarif Vekili Hikmet Beyin; 
111uhtelif bankalara, 9irketlere, 
resmi ve hususi bir çok müessese
lere gönderdiği bir tamimi okuduk. 
Bu tamimde Sanayi ve Ticaret 
lnekteplerimizden mezun talebe. 
nin çalıttıkları müesseselerde gös
terdikleri kabiliyet derecesinin ne
'den ibarettir. it ve pratik hayat 
hakımmdan bu talebenin noksan
ları nelerdir, memlekete daha fay
dalı hayat ve faaliyet unsurları ye
tiştirmek için tedris usullerinde ne
gibi tadilat yapılmak lazımdır<!.! 
İfte bütün bu noktalar ve umumi
yetle talebenin ahvali hakkında ça
lıştıkları müesseselerden malumat 
verilmesi rica ediliyor. Şüphe yok 
lı:i, Maarif Vekilini bu, yolda bir 
araştırmağa ıevkeden sebep, yu
karıdanberi izaha çalıştığımız mü
talealardır. Tedris, terbiye ve umu
miyetle maarif itlerimizi bu zavi
yeden tetkik etmek; İyi bir tutuma 
doğru bir görüte del'ilet eder. Bir 
taraftan Üniversite tahsiline, mil
li kültürümüzün her memleketten 
üstün olmasına çalışacağız. Diğer 
taraftan düşünülecek bir mesele 
daha var: Acaba Üniversite tahsili 
yapmıyacak, lise tahsili ile iktifa 
edecek çocuklarımız için en fayda
lı tedris ve terbiye vasıtaları, lise
lerimizde kendilerine öğretilen şey
ler midir? Yoksa hayat mücadele
sine iştirak edecek olan bu çocuk 
larımıza, hem kendileri, hem de 
ınemleket için daha faydalı, daha 
ınüsmir bir tahsil vermek imkanı 
bulunamaz mı? 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

sadi program on şekli 
--------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------

• 
ıa 1 

İktısadi program son ve 
kat'i şeklini aldı 

Programda milli, mali müesseselerin, 
bankaların, hususi teşebbüslerin 

yapabi~ecekleri işler de tesbit edildi 
Cam, şişe, kok, kükürt ve buncı. benzer daha bir çok 

sanayi hususi teşebbüslere terkediliyor; programı 
yanlış tefsirlere uğratmamak lazımdır 

Hükumet neler yapacak? 

lktuat Vekili Celal Bey 

ANKARA, 10 (Telefonla) 
İktısat vekaleti tarafından gün
lerdenberi üzerinde çalışılan ik· 

tısadi program son ve kat'i tek
lini almıştır. Tahkikatıma göre 
bazı gazetelerin bu progra • 
ma atfettikleri mana ve mahiyet 
üzerinde hem biraz mübalağa ya
pılıyor, hem de yanht tefsirlere 
uğratılıyor. Hakikatte mevzuu 
bahsolan mesele, plan kenkinal 
9eklinde bet senelik bir program 
değildir. 

lkbsat vekili Mahmut Celal · 
Bey, vekalete geldiği gündenberi 
yeni biı· organizasyon yapmak, 
vekaleti bugünkü ihtiyaç ve za
ruretlere göre te9kilatlandırmak 
kararında idi. Bundan ba9ka hü
kômetin muayyen bir kaç sene 
zarfında bizzat yapabileceği sı
nai itlerin tesbiti ile ite · ba9lan
ması da dü9ünülmüştü. işte ha
zırlanan program hem vekaletin 
yeni teşkilatını hem de beş altı 
sene zarfında devletçe yapılması 
düşünülen fabrika ve tesisatın ne
lerden ibaret olduğunu tesbit edi
yor. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Memurlar nasıl muha
keme edilecekler? 

Yeni layiha Meclise sevk edildi .. 
ANKARA, 10 (Milliyet) - Memur

lann muahekeme usullerine dair hü
kı'.imetçe hazırlanan yeni kanun layi
hası Meclise sevkedilmiJtir. 

Bu layihanın elyevm mer'i olan ka-
nuna nisbetle başlıca hususiyetleri 
ıunlardır: 

1 - Memurin muhakemat kanunu
nun albncı maddesinde bu kanunda 
olmıyan hükümler için usulü muhal<e
matı cezaiye kanunu hükümleri daire
sinde muamele olunur, denilmektedir. 
Halbuki usulü muhakematı cezaiye 
kanunu arbk mer'i değildir. Ve onun 

yerine ceza muhakeme usulleri kanu
nu kaim olnıuştur. Bu itibarla yeni la
yihanın tahkikat kısmı bu yeni kanun 
hükümleri nazarıdikkate alınarak tan 
zim edilmiştir. 

2 - yeni ceza usulleri muhakeme
ai kanununa nazaran lüzumu muba .. 
keme tabiri de arbk mevcut değildir. 
Bugünkü mevzuatımızda hazırlık ilk 

ve son !!ahkikat mevcut olduğundan 
memurin muhakemat kanunununda 
tahkikabn hukuki vasfını tayin 
ebnek ve ona göre hükümler tespit ey 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Dün Tayyare Cemiyetinde yapılan içtimada,. 

Zekat nasıl toplanacak? 
içtima 

verildi 
Dün Tayyare Cemiyetinde bir 

yapıldı, bir çok kararlar 
Zekat ve fitrenin ne suretle topla

nacağı hakkında göl"Ü§iilmek üzere 
dün Tayyare Cemiyeti İstanbul Vila
yet şube müdürü Hasan Fehmi Beyin 
reisliği altında kaza ve nahiye ıubele
ri reislerinin iştirakile bir içtima akde· 
dilmiştir. Bu içtimada ittihaz edilen 
mukarrerata göre, Tayyare Cemiyeti 
taı:afırıdan bastırılmı§ olan zekat ve 
fitre zarfları, Ramazanın on beyine 
kadar evlere dağıtılacak ve tekrar 
toplanacaktır. 

Bu zarflara evlerde zekat ve fitre 
konacak ve zarflann Üzerlerine mikta· 
n yazılıp imzalanacak ve zarf kapa
nacaktır. Bu zarflar evlerden kapalı 
olarak toplanacak, nahiye ve kaza §U• 

heleri merkezlerinde idare heyetleri 
muvaceheainde açılacak ve matbu cet
vellere miktarları yazılarak toplanan 
para hesap cetvellerile ve zabıt vara
kalarile birlikte Vilayet ıubesine tes
lim edilecektir. Bilahare umum hası
lat Ankarada Tayyare, Hilaliahıner ve 
Himayeietfal Cemiyetlerinin umumi 
merkezleri arasında taksim olunacak· 
br. Bu üç hayır cemiyetinin çok ha
yırlı işlerine ve hava müdafaasına 

sarfedilecek olan zekat ve fitreyi her
kesin Tayyare Cemiyetine vermek au .. 
retile ayni zamanda mühim bir vatan 
borcunu ifa ebnİ§ olacağına §Üphe 
yoktur. 

1 Maliye Vekili 
1 • 
izahat verecek 

--<>-

Y e?i kararname bugün
lerde Heyeti Vekileden 

çıkıyor 
ANKARA, ıo (Telefonla) - Ma

liye Vekili Abdülhalik B. bu ayın on 
beıinden sonra bütçe encümenine 
mali vaziyet etratmaa tenvır eaıci 

. I 

tatbik edile.;ektir. 

izahat verecektir. 
V ekilette lazım 

gelen rakamlar ve 
maliiınat hazırlan· 
maktadır. Gümrük· 
)erdeki müterakim 
eıyanın bir kısmı
nın çıkanlmaaını 
temin edecek olan 
yeni kararname bu 
günlerde lcra Ve
killeri Heyetinden 
den çıkaral< derhal 

Bu kararnamedeki esaslar bir ta
raftan kontenjan tatbikabnı kolaylaı· 
brmak, diğer taraftan da hazineye va
ridat teminine medar olmak cephe
sinden faydalı görülmektedir. 

Dün esaslarını bildirdiğim bu ka· 
ramamenin birinci maddesinde zik· 
redilen eıyanın ithali fazla bir döviz 
ihtiyacını istihdaf ebnemektedir. Bu 
eıya. ekseriyetle ticari mahiyette de
ğildir. Ticari mahiyette olanların ise 
uzun müddet evvel gümrüklere gel
mİ§ bulunduklanndan büyük bir kıa
mınm dövizi esasen tediye edilmittir. 

Kararnamenin ikinci maddesinde 
fı'.>evamı 5 inci sahifede) --------

Bulgar Kralı 
Belgratta 
Kral ve Kraliçe "yaşa,, 
sadalarile karşılandılar 

BELGRAT, ıo (Telefonla) - Bul· 
ıı-ar Kralı Borio, Çariçe Y oanna, BA§
vekil M. Mu~anov ve maiyetindeki 
yüksek zevıil; bugün öğleden sonra 
saat 4 te buraya muvaaalat ettiler ve 
Yugoslav Kr&!ı Alexandre ile Kraliçe 
Mariya, Prens Pavel ve Prenses Olga 
tarafından kar§ılandılar, 

Halk, Bulgar hükümdarlarına bü· 
yük tezahüratta bulundular ve her 
tarafta yaşa, "Urra,, ıadalan yükse .. 
liyordu. 

Her tarafta Bulgar, Yugoslav bay· 
raklan dalgalanmal<tadır. Bulgar 
hükümdarları bir alay tarafından se
!imlanmışbr. Krallar 9erefine Kral 
Gvardiya klübünde bir de konoer ve
rilecektir. Konserde Bulgar bestekar
larının parçaları çalınacaktır. 

Bu münasebetle, Yugoslav matbu
atı da Bulgar - Sırp yakmlaşması ve 
bunun ehenımiyeti hakkında sütunlar 
doldurmaktadırlar. 

Salyadan hareket 
SOFYA, 10 (Milliyet) - Bulgar 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Listeler 
Genişletiliyor 

ANKARA, 10 (Milliyet) - Al· 
manya ve Fransa ile al<dedilmit bulu
nan klearİng mukavelelerine bağlı lİa· 
teler geni§letilınektedir. Bu hususta 
ba§lıyan müzakere neticelenmittir. 
lktısat Vekaleti vanlan neticeyi icra 
Vekilleri Heyetinin tastikine arzede
cektir. 

Tayyare piyangosu 
Tayyare piyangosunun yeni keşide

ıine bugün öğleden sonra üniversite 
konferans salonunda baılanacaktır. 
Bu keşidenin büyük ikramiyesi 25 bin 
liradır. 

Bir gazetecinin 
Ölümü 

Biz, gazeteciler bir arkada§mıızı 
daha kaybettik: Kemal Ahmet öldü! 

Kemal Ahmet , Babıali caddesinin 
emektar bir çocu-
ğu idi. Bir çok ga
:z:ete ve mecmualar
da çalı§Dlıftır. En 
son "Haber'' de 
çalııtı. 

Kemal Ahmet, 
oldukça eomer yüz
lü olduğundan ar
kadatlan ona (Ka
ra Kemal) derlerdi. 
Hatta bu Kara 
lakabından dolayı Kemal Ahmet B. 
batından bir de va-
ka geçıniıtir. Kendisi anlatırdı: 
"- Müntehir Kara Kemal lstiklfil 

Mahkemesince aranmakta idi. Bütün 
zabıta kuvvetleri firari Kara Kemali 
anyorlardı. Bir l'okantaya girdim. Ta 
dipte masada tanıdık bir arkada§ otu• 
ruyordu. Hayli zaman da vardı ki, gö-

(Devamı 2 inci sahifede) 

Baro Hukuk Komisyonu: Ceuat, Muharrem Nail, Lutli B.ler çalışıyorlar 

Adliye Vekili dün akşam 
Ankaraya gitti 

Adliye makinesi tamamen işlemeye 
başlamıştır, icra da yarın başlıyor 

Zekai Beyin gazetemize beyanatı 
htanbul Adliye sarayı bugün yanalı 

tam bir hafta oluyor. Geçen pazar akta• 
mı bir kıvılcmıla koskoca Adliye bina11 
bir kül yığını haline gelmi§, pazartesi 
günü gazetelerini ellerine alanlar da bu 
muazzam felaket haberini görünce hay• 
ret ve dehşetten donup kalmı~lardı •• ~ 
günden beri bu koca ankazı yıgını ha.la 
için için yanmakta devam etmektedir. 
iki günden heri bir dakika bile dinme • 
den devam eden yağmura rağmen dün 
akşam yanan Adliye binasının önünden 
geçenler icra ve emanet lnsnnlarmm ha 
la alev alev yanmakta olduğunu gör • 
müılerdir. Bunun sebebi yanan kiğıt1 

yt• 
ğmlarından ve kül tabakasından SUYlllll ~ 
ve yağmurun nüfus edememesi ve bu yı 
ğmlann altında kalan, ateı baline ge • 
len ankazı söndürememesidir. 

Hafriyat yapılamıyor 
Bu yüzden hala hafriyat yapılama • 

maktadır. Dün birkaç amele ile hafri < 

yat yapılmasına teşebbüs edilmif, icra 
ve emanet dairelerine hala yanmakta de " ,-...,, '""'-----' 
vam ettiği için ıokulunamamış. diğer 

(Devamı 5 inci sahifede) 'Adliye vekil uekili Zekai B. 

• 
I spangada ihtilal 

Bombalar patladı, şehir
ler karanlıkta kaldı 

Yüzlerce 
ler, 

ihtilalci 
yakılan 

tevkif 
binalar 

edildi, ölen
çoktur 

Trenler yoldan çıkarıldı 

LONDRA, 10 (A. A.) - Reuter 
Ajansından: Londra ile lopanya ara
ımda dün saat 22 den sonra her tür
lü telefon muhabereleri birden bire 
kesilmiıtir. 

Madritten gelen aon haberlerden 

Barcelone, Saragos, Huesca, Logrono 
tehirleri gibi isyan merkezlerinde Ö· 
leni erin 1 S kiıiye yakın olduğu, birçok 
kimselerin de yaralandıktan bildirili
yordu. Buralarda çıkan kargaıalıkla-

(Devamı 5 inci sahifede) 

1 'llalkeuinJe dün verilen konleransta .• 

Halk taksitten memnun! 
İstikraz satışı devam ediyor, 

konferans verildi de bir 
dün 

Ergani demiryolu "B,, tertibi 
tahvillerinin satılmasına dün de 
devam edilmiştir. En fazla mua
mele taksitle tahvil veren banka
larda olmaktadır. 

Bu şekil halk için pek elve
rişli gelmektedir. 

Bu tekilde tahvil alanlarda~ 
ekserisi bir tahvil için vereceklerı 
20 lira ile ilk taksit olan be' li-

1 

rayı vererek dört tahvil almakta
dırlar. 

Bankalar bu suretle bir tahvil 
yerine halka dört tahvil kazandır· 
maktadırlar. 

"A,. tahvilini almış olan bü
yük mali müesseseler de dün elle· 
rindeki tahvillerin ayni serisin
den ikinci tertibi almağa başla· 

(Lütfen sayı.fayı çeviriniz) 
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Tarihi tefrika: 178 

y .... a. il. 

Sultan Azizin Hal'i 
13 

Abdülazizin Sultan Murada tezkeresi. Abdülaziz, 
"muhtelişşuur,, miydi? - "İki Padişah, bir ülkede olamaz!,, 

Sultan Aziz, bal'ini müteakip Be 1 kereler mevzuubahis olduğu cihet· 
finci Sultan Mura~a fU tezkereyi le mealen hatınmdadır.. . . 
y.zmıstı: Bu tezkerede: Kendııının Top-

"Se~ketmeap Sultan Muradı kapı Sarayında konulduğu yer, Sul 
Ha..; Hamis Hazretlerine! tan Selimi Saliain habs ve itlaf e-

" Evveli. - Cenabı Allaha, sa· dildiği dairenin pek karanlık olan 
niyen - Atebeif6Vketlerine ıığı- alt katında olması hasebile .ı,,n.i.nen 
nıyorum. ve maddeten son derecede sıkıldı· 

"Cülusu hümayununu tebrik ile ğml aöyliyerek Beylerbeyi veya 
baraber hizmeti millette sayügay· diğer bir saraya naklini niyaz edi
ret etmit isem de muvaffak olama- yordu. 
dığıma teessüf ve zatımülUki.nele· Bu haberlerin fÜyuu, halk ara· 
rinin muvaffak.yetini temenni ede- aında fena tesirler bırakmJtb. Ab
rim. Milletin itili.yı f'UllD& ve dev- dülaziz, oraya getirildiği gün vali
letin temini istikbaline vasıta ola· desi Pertevniyal Kadınefendiye: 
bilecek esbabı zatı mülkdarilerine - Valide, beni buraya neye ge-
amade etmit olduğumu feramut tirdiler bilir misin? 
buyurmazlar ümidindeyem. Diye dert yaıınuftır. Ve öldürü. 

" Kendi elimle silihlandırdığmı leceği zehabile mütee11İren o ikin· 
askerin beni bu bale koyduğunu ci tezkereyi yazdığı Valide Sulta· 
ihtar il~ beraber mürüvvet ve insa· na atfolunan bir rivayettir. 
niyet sıkılmıtlara yardım etmek Valide Sultan, oğlunu teselli 
nöbetini ıösterdiğinden bulundu· için mezkur daireye ıetirilmeleri, 
ğum tenkinayı ıstıraptan halas ile mücerret muhafazası kolay olma· 
bir mahalli mahsus tayinini rica ıı eıbabma istinat ettiğini aöylemit 
eder ve Saltanatı Osmaniyeyi ıüli.- iıe de Abdülaziz: 
lei Abdülmecit Hi.na terkeylerim.,, - Hayır! Hayır! Valide, öyle 

Abdülaziz değil! iki Paditah, bir ülkede yaşa· 
Filhakika o tarihte ve daha son- maz ! 

raları bu tezkere bir çok dedikodu- Diye acı acı içini çekmit ! 
ları mucip olmuftu. Hukuku kadimemiz olan Maarif 

Diyorlar ki: Bu tezkere, öyle i.- Nazırı merhum Abdurrahman Şe
zim bir felaket buhranı içine dü· ref Beyefendi, Tarih Encumeni 
,en, bittabi asabı bozulmak icap mecmualarında, Sultan Azizin hal' 
eden bir kimsenin değil, batta değ· inden bahsettiği sırada, buna da
me akıllıların yazamıyacağı bir ir bazı mühim maliimat vermit ve 
tarzda düzgün ifade ile yazdmıf" kendi muhakemesi neticesini de 
t muhtasar ve veciz bir surette ifa· ı. 

Her ne denirse densin bütün ru- de etmi9 olduğu gibi 1 'vgili arka.. 
hi kuvvetlerine malik ve soğuk kan datlarımdan Efdalettin Beyin gene 
lılığ1 ile dütünen bir dımağm mah- ayni mecmualarda münderiç ma,. 
aulü görünüyordu. kalat silsilesinde Sultan Mustafa 

ve Sultan Selimi Salisin ifnaları Hususile berri, bahri askerin si-
lahını tedarikteki gayretini zikrile hadiselerine dair cidden iyi bir tel· 
kendini müdafaa etmesi ve salta- kik ve tetebbü eseri olmak üzere e
ııatı Abdülmecit sülalesine terket- saslı ve etraflı tafsilat verilmittir 

MiLLiYET P AZARTESI 11 KANUNUEVVEL 19&. 

HARiCi HABERLER 
Milletler Meclisi 
Ve İtalya 
İngiliz gazeteleri; hücum

ları iyi bulmuyor 
LONDRA, 10 (A.A.) - Bu

gün çıkan İngiliz gazeteleri, Sİ• 
!ahları azaltma hakkında Ce
nevre tetkilab haricinde yapılan 
müzakerelerin devamını az çok 
memnuniyetle kartılamaktadır. 

Bununla beraber bu gazeteler, 
İtalyanın Milletler Cemiyetinin 
nüfuz ve 9erefi aleyhine müte
veccih itiraz ve hücumlarını tees· 
süfle telakki etmekte, Roma hü· 
kumetinin Cenevre tetkilab bak· 
kındaki tasavvurlarının verdiği 
bedbinliği gizlememektedir. 

Garvin, bugün Obaerver ga.ze· 
tesinde çıkan bir yazısın .' • diyor 
ki: 

"ltalya, tıpla Japonya ve Al
manya gibi, Milletler Cemiyetin
den a&dece çekilmif ve ayrılmı' 
bulunsaydı, bu müesseseye daha 
az zarar vermit olurdu. 

Bu hal, teessüf ve tee11ürle 
kartıladığımız bir vakıadır.,, 

Bugünkü vahim meseleler 
PARIS, 10 (A.A.) - İngiliz 

maslahatgüzarı M. Cambell dün 
M. Paul Boncour'u ziyaret ederek 
bugünkü vahim meseleler hakkın· 
da hükiimetinin ilk intibalarını 
bildirmittir. Bilmukabele M. Paul 
Boncour Vartovada Pragda yapa
cağı ziyaretler hakkında izahat 
vermittir. 

Mülakatlar 
PARlS, 10 (A.A.) - Havas 

ajansından: 
Ayan hariciye encümeni reisi 

M. Beranger, dün öğleden sonra 
Milletler Cemiyeti umumi katibi 
M. Avenolu kabul etmİf, Avrupa
nın bugünkü vaziyetinden doğan 
beynelmilel muhtelif meseleler 
hakkında kendiıile uzun uzadıya 
görütmüftür. 

Harp borçları 

Filistinde kanlı 
Çarpışmalar 

Yahudilerden ve polisten 
yaralananlar var 

KUDOS, 10 (A.A.} - Filis
tinde hakları olmadığı halde ve 
kanuna mugayir bir surette yer• 
leten Yahudi muhacirlerinin tev· 
kif edilerek Filistindan dıtarı çı
karılm19 olmasını protesto için 
nümayit yapmağa kalkışan Yahu
di balk ile İngiliz polisleri arasın· 
da dün Tel • Avoivda bir takım 
çarpıtmalar olmuflur. 

Uç saat süren bu çarpıfmalar 
esnasında altısı polis olmak üze
re 10 kiti yaralanmıttır• 

Nihayet zırhlı otomobiller 
içinde Yafadan gelen polis tak· 
viye müfrezeleri nümayitçileri 
dağıtmıJtır. 

Romanyada demir muha
fız teşkilah feshedildi 
BUKREŞ, 10 (A.A.) - Na

zırlar meclisinin vermİf olduğu 
bir karar ile , Demir Muhafız na. 
mile tanınmıt olan sağ cenah müf· 
ritlerine ait tetkilat bu akşam 
feshedilmittir. Bu karar mucibin
ce bu tefkilatın bütün merkezle
ri kapatılacak evrakları müsadere 
edilecek, kendilerine ait hususi 
işaretleri kullanmaları, üniforma 
geymeleri, bayrak tatımaları, iç
tima ve nümayİf yapmaları, alay. 
lar teşkil etmeleri menolunacak· 
tır. 

Büyük Faşist meclisi 
ROMA, 10 (A.A.) - Büyük Fa 

sist meclisi dün M. Mussolininin re 
isliği altında toplanmlf, korporas
yonlar hakkıµdaki yeni kanunu tet 
kik etmittir. Meclisin bu toplantı • 
tı, 6 saat sürmüştür. 

Fransa - Almanya 

•..•. . • .,.:·, ;.: . ...ıı .... ' . 

Muhtelit encümen dün toplandı 
'ANKARA, 10 (Telefonla)- Teşkilatı esasiye ve Adliye encii • 

menlerinden mürekkep muhtelit encümen bugün Gireson mebusa 
Hakkı Tank Beyin reisliği altınd a toplanmak Devlet Şurası deavi 
kararları meıeleıini müzakereye ba1lamı1tır. Encümen çarfanıba gü 
nü tekrar toplanarak müzakereye devam edecektir. 

Yeni bir fabrika daha kuruluyor 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Anadoluda bir Tirotil labrikası ya• 

pılması hakkında hükiimet Millet Meclisine bir kanun layihası sevket 
miftir. Bu layiha böyle bir fabrika tesisi için 938 senesi mali senesi nİ 
hayetine kadar devam edecek taa hhüdata girişmesi ve mukavele ak
di hususunda hükiimete salahiyet verilmesi gayesini istihdal etmekte 
dir. 

• 
I stanbul adliyesi için 

ANKARA, 10 (Telelonla)- Adliye vekaleti bütçesinde 53500 
liralık münakale yapılmasına dair hükumet Meclise bir layiha vernıif 
tir. Müstacelen müzakere ve kana niyet kubeclecek olan bıı layiha ile 
temin edilecek tahsisat l•tanbul A dliyuinin yeni dairelere yerleıtiril 
muine hasrolunacaktır. 

Bir inkılap filmi çevrilecek 
ANKARA, 10 (Telefonla)- Ankaracla bir inkılap lilmi çeııril • 

mesi kararlaşmıftır· Bu lilmde bcq rolü alacak b~r Türk kızı intihap e
dilecektir. 

Başvekô.letin bir tamimi 
'ANKARA, 10 (Telelonla) - Vekiiletlerin yeniden tanzim edece 

ği kanun löyihalannın behemahal her vekalet tmalınclan göriilmal 
Başvekiiletçe tamim edilmiptir. 

Kaymakamlar arasında 
'ANKARA, 10 (Telefonla)- Kuruçay kaymakamlığına Erbaa 

kaymakamı ~eril, Aclıyamana sab ık kaymakamlardan Adil, Keyliye 
Şarköy kaymakamı Sai, Silivriye Erdek kaymakamı Mehmet Ali, Er· 
eleğe Çqme kaymakamı Cemal, Boğazliyana Olti kaymakamı Ba.ri 
Rqadiyeye Lice kaymakamı Ahm et, Relahiyeye sabık Palo kaymaka 
mı llyas, Liceye Eceabat kaymakamı Celiil, Hekimhana Yeni,ehir kay 
makamı Emin, Koçhisara Çerkef kaymakamı lsmail, Çefİneye Fini • 
ke kaymaakmı lımail, Elmalıya S usığırlık kaymakamı Salahattin, So 
maya Osmancık kaymakamı Ahm et Hamdi, Elbüstana Gerede kay • 
makamı lsmııil, Andirin kaymalıa mlığına Osmaneli kaymakamı Şa • 
kir, Y eniköye Dara kaymakamı Ali, Daraya Bordağan kaymakamı 
Naci, Çerkeşe Mülkiye mezunlan ndan Kamuran Beylerin tayini ta. 
dika iktiran etmİflİr. 

Hasta memurların mezuniyeti 
ki bunlar maruzatıma tetabık et· 

tiğiııi söylemesi ve Topkapıda hap- mektedir. 
sedildiği yerden tiki.yeti ki 1223 
tarihinde Selimi Saliı orada hepia Sultan Azizin hapsolunduğu da. 
ve itlaf olunduğu cihetle zabnca ire, Sultan Selimin öldürüldüğü o
m~ş'um ve mahuf, muzlim telakki danın alt katını te9kil eden daire 
ederek ukdmakta haklı olabilirdi· olup üstündekine nisbeten hakika· 
Oradan kurtanlmasmı rica eyleme- ten çok karanlıktır. Sonra Sultan 
~i, halk arasında türlü türlü sözlere, Selimin methur palası ile diğer ai
rivayetlere mevzu te,kil etmi9ti. lahları, merhumun öldürüldüğü 

Amerika borçlu devletlere Gelecak hafta görüşmelere 
ANKARA, 10 (Telelonla)- Maliye velıiileti 'lıasta memurlann 

aldıklan mezuniyetler hakkında b İr taminı yaparak memurlann ha. 
talığından dolayı raporla aldığı m ezuniyetler 84 üncü madde ile tesbit 
edi!en müddeti tecavüz etmİf ise bu raporlar hükıi.met tabipliğine tef 
kik ettirilerek muayyen haddi teca viiz eden mezuniyetler ayni hasta • 
lığın devamı yüzünden verilmif olduğu talıakkuk ettiği takdirde me 
mur hakkında malıilin kanunu ah kamının tatbikı tebliğ edilmiftir. 

mahut odanın dıvarındaki oyma do 
Süleyman Saliki Efendi, Hasan· lapta mahfuz iken vak'adan bir 

Hayrullah Efendiye bu hususta gün evvel atırılmıştı. Bilahare o 
acıyordu; kendisini çok sevdiğin- pala, Sultan Aziz tarafından alına
den: rak daima yatak odasında gözü U• 

- Nasılsa bizim ferik, 0 "muh· cunda bulundurulmuştu. Hal' olun
teli,,uur,, kelimesinden ibtiyarsız duğu gün de beline takıp Topkapı 
gaflete düfmÜ~tü. Yoksa akil, mÜ· 

aarayına onunla ge.lmi,ti, bu palayı 
debbir bir zat idi, "umuru hariciye Redif Pata, almak İstemif, lakin 
si ., de galipti 1 Abdülaziz vermemitti. 

Diyordu. Gerek yukarıda yazıldığı üzere 
Abdülaziz hakkında çıkarılan merhumun Sultan Murada yazdığı 

hnl' fetvası gerçekten nazandikka- akilane dütünceli tezkereler, gerek 
ti celp etmi,ti. Hele birinci tezke- validesi Pertevniyal Kadınefendiye 
resinden sonra Sultan Murada yaz- söylediği sözler ve pala hatırası, 
dığı ikinci bir tezkere daha vardı fstanbulda bütün büyük küçük mec 
ki sureti merhum babamda mah- !is ve mahfellerde günlerce çalkan
fuz idi. Babamın vefabndan sonra mıftL Hayrullah Efendinin ilave 
Sultan Hamit, bütün evrakını iste- ettiği "muhteliştuur,. lakırdı51 pek 
yip almıf olduğundan, aynen, yani aykırı görülmüttü. 
ibaresile elimizde yoksa da bir çok (Bitmedi) 

birer muhtıra verdi yeniden başlanacak 
VAŞİNGTON, 10 (A.A.) - PARIS, 10 (A.A.) - "Matin,, 

Hariciye nazırı vekili M. Pbillips, gazetesinin Berfin muhabirine na
F ransa, Belçika, Lehistaii, ~car, zaran M. François Poncet'nin 
Romanya, ve Litvanya liükiimet- gelecek hafta içinde yeniden M. 
!erinin siyasi mümesuillerine birer Hitler ile görüterek geçen 24 
muhtıra tevdi etmi,tir. B'u muhtı- teşrinisanide, bizzat Alman hüku
ralarda harp borçları hesabına 15 met reisi tarafından Fransa sefa
birincikanunda ödenmesi lazım ge- retine ilan edilen umumi fikirler 
len taksit zamanının geldiği ala- hakkında M. Paul Boncourun ne 
kadar hükiimetlere habrlatılmıttır. düşündüğünü tifahen bildirecek. 

Borçlu devletlerin haziran ve tir. 
birincikanun taksitlerini ödememe-
leri, İngiltere ve ltalya hük\imetle· 
rinin de bu taksitlerln ancak Yl\flSJ 
m vermeleri yüzünden Amerikanın 
300,000,000 dolardan fazla bir za· 
rara uğrayacağı tahmin olunuyor· 

M. Titulesco - M. Benes 
BOKREŞ, 10 (A.A.) - M. Ti

tuleco dün akşam saat 20,30 da Ko 
sice'e hareket etmittir. Orada M. 
Benes ile görüşecektir. Matbuat, 
halihazırdaki beynelmilel meselele 
rin tetkikine vesile verecek olan bu 
mülakata büyük bir hemmiyet at • 

Ayni muhabirin mütaleasına 
göre, M. Hitler ile M. François 
Poncet arasında ikinci bir müla
kat vukuunun muhakkak olutu, 
Alınan hükil.metinin Fransanın ni· 
yetlerine, bututu umumiyeai itiba
rile timdiden agah bulunduğuna 
ve açılan mükalemelere devama 
bunların ciddi engel olmıyacağı· 
nı tahmin eylediğine delil ıayıla
bilir. 

Yarın : fetmektedir. Müteakıben Tituleaco 

S 1 M 
seyahatine devam ederek mezunen 

Bir gazetecinin 
Ölümü 

U tan Uradın CÜ}USU Ve hal'ı Sain Noritz'e geçecek v yeni par· 
lamentonun kütadmda hazır bu • 

ı Şehzade Hamit Elendinin vaziyeti. - Sultan MuraJa yapılan lunmak üzere kanunusani ortasın· 
ll!i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;;;;ı;;;;T;;;a;;;k;;;yı;;;· d;;;a;;;t;;;. ~;;;;;;S;;;;;;u;;;lt;;;an;;;;;;;;;M;;;;;;u;;;rı;;a;;;d;;;ın;;;;;;;;;h;;;;a;;;l';;;i.2;;;;;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;3!!s;;;4!1 I da Bükreşe avdet edecektir. ! 

T evkithaneye girerken.. 1 
Dün tevkifhanenin ziyaret günü İ· 

di. Seher Harum imıinde bir kadm 
da tanıdığı bir adamı ziyarete gelmit· 
ti . Bu kadm da, her ziyaretçi gibi Ü· 
zeri aranılarak tevkifhaneye sokula. 
caktı. Ara,..c..ıar üzerini aradıklan 
zaman Seher Hanımın iç tarafına giy
diği bir kazafm içine diki:mif bir cep· 
te •,.1 dirhem earar bulmuılardsr. 

Tevkifhaneye gizlice esrar aokmuı 
olan bu hanon derhal tevkif edilmit 
ve ihhaas mahkemeaino gönderilmit· 
tir. 

mıtlardır. 
Çartamba aktamı "B,, tertibi 

ellerinde "A,, tertibi bulunmayan
lara da satılacaktır. 

Ah•en Beyin konlerann 
İstanbul Ziraat bankası müdü. 

rü Ahsen Bey tarafından dün öğ
leden sonra hallrevinde Ergani 
hattı ikramileyi dahili istikraz 
tahvilleri hakkında umuma bir 
konferans verilmİftİr. 

Ahsen Bey, milli paraya en iyi 
gelir getiren bu iıtikraz tahvilleri
ne halkın gösterdiği rağbetten, 
tahvillerin temin ettiği faydalar
dan bahsetmif, ve konferans hazır 
bulunan güzide ve kalabalık sami
in tarafından alika ile dinlenmit
tir. 

Hukuk talebe cemiyeti 
idare heyetinin vaziyeti 

Cuma günü Halkevinde Hukuk Ta
lebe Cemiyetinin kongresi yapılmııtı. 
Bir gazete, kongrenin wfilsüz olduğu. 
nu, Hukuk Fakültesinden dönen 
gençlerin üniversite otoritesine muha· 
lefete cüret ettiklerini yazmııtı. 

Bu hususta yaptığımı« tahkikata 
göre ko!lB'"ede dönen ve geçen ta!ebe. 
ler diye bir ayrılık kat"iyyen mevzuu• 
bahia değildi. 

Ancak, aldığımız mali'imata ııöre 
üç senedenberi eski idare heyeti evrak 
ve heaabat ve mühürleri yeni idare 
heyetine te&lim ebnemektedir. idare 
heyeti, heaabat ve mühürleri t ... lim 
etmiyen eski idare heyetini mahkeme· 
ye venneğe karar vermiıtir. 

idare Heyeti bir defa da Oniveraite 
Hukuk Fakültesi reisliğine müra· 
caat etmiıtir. Reiain teııa.ib\le mü
derris Ebülwi., Sıddık Sami, Babanza
do Şükrü Beylerden mürekkep bir ha· 
kem h~yeti te..,kkül etmiıtir. 

Heyet bugün aaat 10 ile 11 arasm
da yeni ve eski· idare heyetleri arasm• 
daki ihtililfı hal!etmeğe ç&lıtacaktır. 
ihtilaf bu tekilde halledilmezse eski 
idare heyeti aleyhine mahkemeye mü
rl\eaat edil~ektir. Fakültede smıfla· 
nndan dönen talebe Maarif Vekaleti 
nezdinde tetebbü14ta devam etmekte· 
dirler 

Fransada memurlara 
proje kabul edildi 

ait 

PARIS, 10 (A.A.} Havas Ajan
sı bildiriyor: Şimdiye kadar eski ka 
binelerin mali kalkınma projeleri 
için meşum bir engel tetkil etmit o 
lan mali projenin memurlar maafa 
tına ait kısmının dün parlamento ta 
rafından kuvvetli bir ekseriyetle 
kabul edilmesi gayet iyi bir intiba 
hasıl etmittir. 

Fransız Başvekilinin nutku 
PARIS, 10 (A.A.) - Havas A· 

jansından: Batvekil M. Chautemps, 
dün sabah mebusan meclisinde ıöy 
lediği nutukta parlamentarizm usu 
lüne taraftar ve bağlı bulunan bü • 
tün cümhuri~tlerin çalıtma bera • 
berliğini rica etmİftİr. 

M. Chautemps, sol cenah ve mer 
kez fırkalarının ~iddetli alkı,Iarmı 
kazanan bu nutkl oda masrafların 
kısılma51 lüzumuna dikkati çekerek 
teknik meseleden bahsetmekle kal 
mamıf, ayni zamanda bugün hali. 
ortada mevcut bulunan ıiyasi me • 
seleye doğrudan doğruya temaı fil· 
mitti1". 

(Bqı 1 inci sahifede) 
rüşmemiflik. Beni görünce uluorta 
bağırdı: 

"-Vay Kara Kemalim, gel buraya. 
Bu "Kara Kemal,, Umiıı.i duyanlar 

gö:rJerini bana çevirdiler. Herkesi bir 
telaı a!dı ve lokantacı telefona aanl· 
dı. Bu tehlikeli adamı yakalamak için 
polis çağıracaktı. 

"Hemen farkına vardım, aranılan 
firari Kara Kema.lin ben olmadığımı 
söyledim, anlatton. l~te bu "Karalık,, 
baınna böyle bir hadise de gctirmi9ti., 

Kemal Ahmet Yüksek lktısat ve Ti. 
caret mektebi mezunu idi. "Sokakta 
harp var,, iaimli bir eser yazmııtı. Da .. 
ha bazı eserler hazırlamııtı. Fakat 
neşrine muvaffak olamamııtsr. 

Kemal Ahmet, münzevi y~ardı. U
zaktan ...n gibi görünürdü; likin mu· 
nisti ve arkadaılan kendisini severler• 
di. 

Matbuat Cemiyetinin tebliği 
lstanbul Matbuat Cemiyetinden: 
Matbuat Cemiyeti, arkadaılara bir 

karahaber vermekle kederleniyor. Ce· 
miyetimizin azasından Kema.1 Ahmet 
Bey, bir zamandan beri tedavi edil
mekte olduğu Cernhpafa hastahane
sinde dün aabah ölmiiftür. Cenazesi 
bugün - pazartesi • aaat on bir buçuk· 
ta Cerrahpaıa hastahanesinden k&ldı
nlarak Koca MustafapafA camiine 
götürülecek, namazı orada kılındıktan 
ve merhuın hakkında son rasime ifa 
ve eda edildikten aonra Topkapı me• · 
zarlığına gömülecektir. 

Cemiyet azasının ve arkadatlarının 
bugün ıaat on bir buçukta Cerrahpa· 
ta hastahanesine celmeleri rica olu· 
nur. 

Sıhhiye vekili bugün geliyor 
'ANKARA, 10 (A.A.) - Sıh hiye Veili Relik Bey bıı akfamki 

trenle lstanbula hareket etmqtir. lsta.yonda diğer vekil beylerle sıh 
hiye vekaleti rkiinı tarafından te, yi edilmiflerdir. 

Tütün mübayaasına başlandı 
IZMIR, 10 ( A.A.) - inhisarlar idaresi tütün mübayaanna 1"q • 

lamıptır. Mübayaat fimdiki halde normal vaziyettedir. 

Türkiyenin kalbi 
Rus sanatkarlarının 

çevirdiği film 
Bir Sovyet film saııatkirmm Anka.· 

rada inkılabODJZa. dair bir filin çe· 
virdiği ve filmin yakında tehrimiz si
nemalarından birinde gösterileceği 
yazılmıftı. 

Filıni çeviren M. Yutkiviç d~, ga
zetecilere filin hakkında ıu ızahatı 
vermiıtir: 

_ Cümhuriyet.İn onuncu yıldöniimü 
münaaebetile "Ankara Türkiyenin 
k&lbi,, isminde 1500 metrelik aeıli bir 
film çevirdik. Filmde, iki Türk artis
tin rolü vardır. Bunlardan biri, köylü 
ihtiyar rolünü denıhte eden Ahmet 
Bey, diğeri de genç kız rolünü alan 
Fatma Hanımdır. Ciimhuriyetin onun• 
cu yıldöniimü münuebetile ııenç kız, 
ihtiyar köylüye Türkiyenin kalbi An· 
kara hakkında parça parça izahat 
vermektedir. Filinin çok enteresan sah 
neleri vardır. Bilhassa Gazi Hazretle
ı·inin 10 uncu yıl bayramı miinaaebe
tile İrat ettikleri nutkun tamamı, fil
me alındığı gibi, ismet Paıa Hazretle
ri de stüdyomuz için huıuıi bir nutuk 
&Öylemiılerdir. 

"Filmin musiki kıAlll çok zengindir. 
Ankara Muallim Mektebinde Zeki B.,. 
yin orkestrasmdan genit mikyasta İı· 
tifade etmek kabil olmuıtur. 

''Türk • Sovyet doatluğunun müt.,. 
kabilen film aaııayii noktasından da 
inkiıafmı çok arzu ediyonız. Ankara 
Türkiyenin kalbi filmi bu vadide atıl• 
mıt ilk adımdır.,, 

Haber &ldığmuza göre, film tubat 
ayı içinde ıehrimiz_sinemalanndan bi
rinde halka gösterilecektir. 

ismet Pş. Hz. nin çay 
ziyafeti 

ANKARA, 10 (Telefonla} -
Batvekil ismet Paşa yakında An· 
karapalasta büyük bir çay ziyafeti 
verecektir. 

Sahtekarlar 
Komisyon; taklitçiler 

tetkike başlıyor 

• • • 
ışını 

Haftalardanberi efkarı umu. 
miyeyi, gazeteleri mefgul eden 
yerli malların ecnebi malı gibi 
satılmasını tetkik edecek koınia
yon nihayet dün ilk içtimaını tİ· 
caret odasında yapm!flır. 

Sanayi müdürü Refik Beyin 
riyaseti altında yapılan bu toplan
tıda Milli lktısat ve Tasarruf Ce
miyeti l&tanbul mümessili Danıt, 
ticaret odası umumi katibi Veh
bi, ticaret odası idare heyetinden 
Rıfkı, ticaret borsası komiseri A
kif Beyler hazır bulunmUflardır. 

Oda tetkikat 9ubesi müdürü 
Hakkı Nezihi Bey tetkikat tube
ainin bu hususta yaptığı tetkikat 
ve edindiği malil.mat hakkında 
İzahat vermi9tir. 

Tetkikat tubesinin böyle ya· 
bancı isimler altında satılan ef
yadan topladığı nümuneler ' ko
misyona gösterilmittir. 

Bundan sonra oda hukuk mü
taviri avukat Methi Sait Bey de 
meselenin hukuki cihetleri hakkın 
da komisyona uzun boylu izahat 
vermi9tir. 

Komisyon içtimaı hukuki va
ziyetin tesbiti için kalm19br. 

Ankara valisi 
ANKARA, 10 (Telefonla) 

Ankara valisi Nevzat Bey istirahat 
için bir buçuk aylık mezuniyet al
mıttır. 

Kastamonuda kar 
KASTAMONU, 10 (A.A.) -

Kar yeniden batlamıtbr. Yirmi 
dört saatten beri devam etmekte • 
dir. 

• 

• 
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ELE 
Ticaretimizi açmak için .. 

Yerli malını ecnebi malı diye &atan· 
lar hakkındaki uzun ve derin tetkikat 
bitti, Karar deheıtli ! Bu adamların 
akıbetleri vahim. Haklarında takibat 
Yapılacak, Gazeteci olduğum için bu 
takibat aöziinün manasını bilirim. Be
reket venin ki mahkemelerimiz ve ka.· 
nunJanmız bizim her ta.kibat heveai· 
tnize uyma

1

zlar. Ama, yerli mal~m ec:· 
nebi malı diye sa.tanların bu azım cı· 
nayetleri cezaaız kalmalı mıdır? Ha· 
tal ... Vurmalı bellerine ve ellerine.. Ti
caret ancak böyle doğruyu aöyliyerek 
•e kimseyi aldatmıyarak inkita.f eder. 
Görmüyor mu•unuz?. Dünyanın her 
Yerinde matların kuyruklarına pa•t· 
Portlan bağlıdır. 

Utihyi bırakalım. Gazetelerde yer 
li malını ecnebi malı diye satanların 
•ezalanacaklanna dair olan habere 
ben hA.la inanmıyorum ve bu karan 
ırerdiğini zannettiklerim de inanma• 
•ınlar. Çünkü bu olur ıey değildir. 

Umumi harp yeni haılamı§lı. Sa· 
be.hıan bize ujrayan bir oütçüye bor
•umuzu vermek için bir lngitiz lira•• 
bozdurmak iatemiıtik. lapartalı bir a· 
dam olan aütçü Sen Corç markalı altı· 
ıu nefretle iade etti ve bize: 

- Hila mı bunların paralarını kul· 
lanıyoraunuz? .• dedi. 
Herkeı böyle dütünae ve her alıcı 

bu zihniyette olaa yerli malını ecnebi 
ıtıalı diye satmaya ihtimal kalmaz. La
kin "Fraruuz köaeleııidir,, demezseniz 
en ucuz terliği bile kiınae almaz. Hal· 
buki piyaaadaki kunduraların yüzde 
doban aekizi yerli köaele ile yapılmak 
tadır. Bir terziye gideniniz, aize aıös .. 
lerdiii kııma§m İngiliz olduğunu aöy
leınez de Belçika yahut Çek kuma§t 
olduiu hakikatini aöylerıe elbiseyi '.~
tnarlamaz, dükkiııdan çıkarsınız. Dun 
)'ada töhret bulınU§ bir takım metalar 
'Vardır. Bunlar daima aranır, fakat bu
lunanların yüzde aekaeni onlar değil
dir. 

Büyük fabrikalannuzdan pek çoğu 
topta.n aldıkları ııipariılere ecnebi ma
lı çeıniııini vermek mecburiyetinde· 
dir!er. lamarhyanlar öyle ister. Buna 
(hayır!) denek o siparit ka.çar. Tica.
rette en büyük becerikııizlik aiparifi 
kaçırmaktır. 

Şimdi bütün bu düıüncelerden aon· 
ra sorarım: Parçalan burada takıla.n 
bir (Ford) ot<xnobilini yerli malı diye 
tethlr ederek kendimizi alda.tınak mı, 
J'okaa bir yerli kıımqma aaf yün ma· 
"Dasına AII Wool damgası vurarak ina· 
dma lngiliz malı arayan bir müıteriyi 
ırıemııun etmek mi karlıdır; doğrudur 
't'e haklıdır? 

Zaten dört buçuk kurutluk ticaret 
hacmimiz var. Buhran bir tarafta.n 
ıırtlağımızı uluyor, bir taraftan da. 
biz biribirimizi lurpalamıyalım. Ka· 
1ıunda Türkiyede yapılmıf bir malı 
tneaela Fransada yapılmtt diye aatana. 
ceza verileceiine dair sa.rahat te yok· 
tur. Biribirimizi çekemiyerek rekabe· 
te ıu katıttJrmak için ortaya atıla.n bu 
aözlere kulak asmıyalım. 

Hal Eğer bu veııile ile malı değerin
den fazla aatıyorlaraa. o zama.n it de· 
iitir. Bir nevi ihtikar olur. • Eıya.da 
J'apılan ihtiki.nn cezalanacagını bıl
ıniyorum ama imkan vana bunun ö
nüne ıeçelim. Çünkü bu bir nevi hır
aızlıktır. Size küçük bir misal: lk.i 
hafta. evvel lsta.nbulun maruf bir mu· 
tamba fabrikaamdan bir yağmurluk 
aldım. ilk aö:zde 18 lira istediler ve 
ı5 liraya bırakblar. Bir arkada§ım 
ayni malı 12 liraya. aldı. Bir diğer ta· 
nıdık ta gene ayni malı 10 liraya sa• 
tın aldı. Şu halde bu fabrika benden 
beı, arkada§ımdan üç lira çalmı§ltr 
Diyeceksiniz ld ••gözünü açaydın.,, 
Eğer alııverif ettiğ~z müe_saeaenin tı· 
cari namusu bunu aıze temın ehnezae 
bugÜnkü ıartlar ve ç~itler içinde ~ir 
malın hakiki değeri ne o!duğunu bıl· 
meğe imkan yoktur. Onun içindir kı 
büyük tehirlerde be.le geçici ve yaban• 
cı mütterilere daima meaela Pariain 
Galeri Lafa.yet, Prenta.n ve Berlinin 
Verthaym mağazaları gibi büyük miı· 
eaaeseleri tavsiye ederler. Oralar da İn 
ıanı fiat Üzerinden aldatınaka tenez
zül edilmez. 

Ticuet Odaamm, Ticaret Müdürlü· 
iünün ve nihayet bu yerli malını ecne· 
bi malı diye sa.ta.nlan cezaya çarptır· 
mak iatiyenlerin asıl dikkat edecekle
ri iıtc budur. Naaıl, memlekette haki· 
lıi maktu fiate doğru sidebiliyor mu· 
:ruz? •• 

Yeni bir müdiriyet! .• 
Şehir Meclisi azaaından Avni Bey! 

Ta.nırııruz. Evvelce Adalardan aza 
çıkmı§tı, bu aefer Fatihten seçildi .• Bu
nun manaaı (Adalar fatihi) demek· 
tir. Eveti Adalar fatibi ve Şehir Mec· 
liainin en natuk uzvu Avni Bey bira· 
derimiz riyaset makamına bir takrir 
vermiıtir. Bu takriri ata.ğıya yazıyo-
ruz: 

"Belediye kadro•unun anbean te
'Veaaü ve inkitaf etınekte olduğunu 
görmekle bahtiyarım. Bu emrihayre 
naçiz bir bizmet etmit olmak İçin 
kadroya (Surlar Ye duvarlar Müdirı
yeti) namile bir müdiriyet ilavesini tek 
lif ederim. Bu müdiriyet öteden beri 
tehrin etrafını tezyin eden tarihi sur
ları muhafaza, tezyin ve tethir edece
ği gibi her gün adetlerinin arttığını 

gördüğümüz, Çrağan, Erki.niharbiye 
dairesi1 Rami kıtlası ve Adliye sarayı 
gibi muhtcrik mebanimizin duvarları
nı da harabiden vİ)<aye edecektir • ., 

Takrir ehenımiyetie encümene ha· 
vale edilmiıtir. 

FELEK. 

ŞEHiR HABERLERi Adliye sarayındc.n evvel 
bir vilayet sarayı 

l.koae .. ı 

Benzin! ' 
Fiatlar Anadoluda da 

arthnlm1şl 
Ticaret odası dün Ticaret Mü

dürlüğünden yapılan sorgu ve İs· 
tenen ma.lıimat üzerine ben
zin fiyatlarındaki son yükselişin 
sebeplerini tetkike batlaınıttır. 

Oda dün derha.l Köstence, Nev· 
york ve Avrupadaki muhabirlerin
den geçen haftadan evvel ve ge
çen hafta içinde benzin fiyatları
nın seviyesini telgrafl:ı sormut
tur. 

Diğer taraftan tirketlere de 
müracaat edilerek yükselit sebep
leri hakkında malumat istenmek· 
tedir. Şirketlerin buna ne cevap 
vereceği merakla beklenmektedir. 

Benzin fiyatları son yükseliş· 
ten evvel İstanbulda kilosu 30 ku
ruttu. Bu kumpanyaların ticaret 
müdürlüğüne ve oda gazetesine 
verdikleri malfunattan tesbit edil
mektedir. 

Anadoludan gelen malumata 
göre, benzin fiyatlarına orada da 
zam yapılmıttır. 

Ticaret müzesi 
lstokholm fahri jenera.l konso

losumuz konsolosluk binasında bir 
ticaret müzesi yapacaktır. Bu mü
zeye liizım olan ticari efya gön
derilecektir. 

Tasarruf haftası yarın 
başlıyor 

Milli tasarruf ve iktıaat Jıaftası 
yarın bathyor. ilk mekl'eplerde yer
li malı kullarulmaaı lehinde konfe
ranslara devam edilmektedir. Y ann· 
dan itibaren liseler ve orta mektep
lerde de konferanslar ve leyli mek· 
teplerde yerli meyvalardan ma.mul 
tatlılar verilecektir. 

Yükaek lktıaat ve Ticaret mekte· 
bi talebe bU.liği, ba.fta. za.rfında muh
telif yerlerde konferanalar vermeğe 
-.e broıürler dağıtmaya ka.rar ver
ıniıtir. Bu maksa.tla birlikte toplan· 
tılar yapılmakta.dır. 

Taaarruf hafta51 münaaebetile ıeh· 
rin muhtelif yerlerine afitler asılaca.k 
cııma ııfuıü de ıehirde bir taaarruf a
layı yap.taca!<, fa.brikalann reklamla
rını tapyan otomobiller her tarafı do
la.taca.klardır. ---

Nakliyat anbarlannın 
bir müracaati 

Sirkecide.ki nakliyat anbarları aa· 
bipleri mÜ§tereken ticaret odaaına 

bir müra.caatta bulunmutJ.a.r ve Sir· 
keci ha.malla.nndan tiki.yet etmitler· 
dir. 

Şikayete nazaran: Sirkeci hamal
ları her anbara taııdıklan eıyanm be
her parçasından 15 kuruı almaktadır· 
!ar ki bu aıağı yukan ton baıma 200 
kuru§ tutmaktadır. Halbuki ayni ha
malların bir baıka anbara qyanın 

tonunu 75 kuruıtan taııdıklan iddia 
olunınaktadır. 

Oda hamal batını çağırtarak bü
tün Sirkeci nakliyecilerini ayaklan
drran bu iıin esasım sormuıhır. Ha ... 
malbatı itin hakikat olduğunu sÖy· 
Jemi§tir. Yalnız hamallar bunu o an· 
barın baıkalarma yijkünü la§ıtmaaı 
korkusu kartısında rekabet için 
yaptıklarını iddia etmektedirler. 

1 1 
Clt Banka11ndan alınan cetvelidir) 

9 Kanunuevvel 1933 
Fiatları Ak tam 

lıtilrr•zı dah.ili 95.25 
1933 lotikr&U 97,50 
Şark D. 7ollan 2.45 

Tahrili.t 
Elektrik 
Tram••1' 

Oıütürk 2s.so Tünel 
,, il 25,90 Rıh hm 

" ili 26,156 Anadolu l 
Gümrükler a - 111 
Baidat 9, 75 
T. askeriye 9,75 

kuponıuz 
Mümeııil 

ESHAM 

it Ban\••• Na• 
ma 9,65 

., ., H•miline 9.80 
" ,. Mu.•••İ• 106 
T ramv&J 44.50 

Telefoa 
Bomonti 
Terko• 
Çimento 
lttibı doy. 
Şar ... dey .• 
Balya 

, 
Anac:lblu Hi•ı• 27,40 
Şir. Ha1riJ'e 15 
Reji 4.07 1-2 Şark m. ecıı:a 

Parla 
Lonc:lra 
Nüyork 
Mil .. no 
Brük•el 

ÇEK FlATLARI 
12.06 t Prağ 

693 i Viyana 
74,25 Madrit 

8,97 Berlin 
3.39.75 Belırrat '\ 

Atin.a 82.7935 Zloti 
Cene•re 
Amaterdam 
Sof ya 

2,43,85 Peıte 
t,17.25 Bükreı 

65,0625 Moıko•a 

NUKUT 

Kuruı 

20 f, FranaJs 166 1-2 
1 lıterlin 692 
1 Dolar • 13'; 

20 Liret 223 
:>o f. Belç;ka 117 
20 Drahmi 24 
t:O J. Jıviçro 818 
20 Leva 25.-
21 Kur. Çok. 118 

l Florin 83 

(Satıl) 

l Şöllo. A•. 
l Pezeta 
l Mark 
1 Zelotl 

)0 Ley 
20 Dinar 
l Çerno•İc 
1 Albn 
1 Mecidiye 

Baoln:ııot 

17,75 
45.60 

46 

52.10 

11.75 
lb,.,,0 

28 
11.""5 
17,70 
l.-
1.85 
2,85 

15.88.50 
4.29 

5.765 
1.97,75 
34.7475 

4.2083 
3.575 

80.075 
10.94 

Karat 

24.SO 
16 
49 

2•~ 
0.23 

46.-
-.-

9,33 
0,34 
2.28 

Yeni mektep 
Maarif yeni mektep 
binaları yaphrıyor 

Fındıklıda İn§& edilecek ilkmektep 
binası için buluna.n ana sa.bibi ile be
lediye araaındaki ihtilaf Daimi Encü
mende tetkik edilmektedir. lbtili.fm 
hallini mütea.kıp infaata bqlana.cak 
ve denizden ırörünecek gÜzel bir bi
na vücuda getirilecektir. 

Muallimlerin içtimaları kaldırıldı 
ilk tedri•at muallimlerinin kendi 

ıruntakalannda haftalık den prog
ra.mlan etra.fmda görütmek üzere Ta· 
ki ola.n top.Janhları kaldrnnıftır. Bun
dan sonra yapılaca·k toplantıların da
ha iıtifadeli olınaııru teminen yeni ba.· 
zı eaaalar ha.zırlarımııtır. 

Talebe memnun 
Lioelerin aon aınıflannda birinci se

ne muvaffak olup diploma ala.mıyan 
talebenin be §ACne içinde yedi defa İm· 
tihana girebileceğine da.ir Maarif Ve
kiletince karar verildiği hakkında ya
zılan ha.ber, talebe araaında. memnu
niyetle kartılanmı§tır. 

MUrierrisler içtimaı yapıldı 
Tıp F akülteai Müderrialer MecliAi 

dün top?anınıf, bazı den programların 
da tadilat yapmı§tır. 

F akü ite talebeııi, fimdiye kadar her 
ııün haatahanelere giderek ata.j gör
mekte idiler. Bundan aonra talebenin 
iki günde bir haotahane.lere gidip ataj 
ırörmeleri tekarrür etmittir. 

Bir Pr. daha geldi 
Hukuk Fakülte•i Hukukudüvel mü

derrisi M. Kari Ştrup ıehrimize gele
rek tedriaata. baıla.ıruftır. 

Liselerde hususi imtihanlar 
Maarif Vekaleti ıımumi müfettiıle

ri, vekiletten aldıkları emirle, lise ve 
ortamekteplerde baıhya.n huauıi imti
hanlarda bu!unmnk üzere muhtelif 
vilayetlere hareket etmiılerdir. 

Talebe birliği kongresi 
Milli Türk Talebe Birliği senelik 

kongresi, cuma günü toplanacaktır. 
Tıp Talebe Cemiyeti, bugün topla· 

narak Birlik kongrcaine murahbul.,,n. 
nı aeçecektir. 

Limanda 

Vekaletten 
Sorulacak 

Liman nizamnamesinin 
bir iki noktası 

Bundan bet ay enel Heyeti Vekile
de kabul edilen lıtanbul lima.n nizamna
meainin 17 inci maddeai ıubatta ta.tbika 
ba§.anacaktır. Bu madde ııemilerin bo
ğazda aeyr11eferlerine. dairdir. Şimdiye 
kadar Boğaziçinde gemilerin aeyriıeferi 
h.ç bir kaideye tibi değildi. Yalnız ek • 
.. r.ya gCllLler beynelmiıel kavaıde ria· 
yet eder.>!< da..ma aağı, yani seminin gi
diı isti.<ametin.n aancaiını takip etmek
te idı.er. Yeni ni..amnamenin 17 inci 
maddesinde !<>Yle deıilimektedir: ''Kara. 
denize g.dcn vapurlar Rumeli sahilini 
Karad-nızoen ge,c;DJer Anadoiu san.ilini 
Uı.k.ip cd .rl~r. )(anı tsogazın ortasından 
geçl!n hatca nazaran gemi aancakta ka .. 
lan kısı •• ıda S.!yreJer. 1,izamnamenin bu 
md.ddeslı~d.;: g ... ze çarçan aari.ı b~r yanlıt 
l..k neyn.lmuel demzc.lik &.eminde dani 
nuan dikkatı c.l.>t.t...İ§tİr. Bu n.add-ye 
gore İlk a.._lay.f.a vap~r.ann beynelmi • 
Jel kavait hi.af.na sağı değil soıu takip 
etmtl-n lizmıı...ıır. Faut ceminin ıanca
ğı denilı.iğın~ nazaran aağın takip ed.ı. 
memes• İcap etmektedir. liu vaz.yet ae
ni..ci.eri ta§ırlmıf•kr- Bilhaıaa bu mad • 
demn ıonunda boğazlarda men'i mı.iaa
deme nizdoinameıınin ~ inci maddesi
nin ta.ibik edilmi, ec.ğini de ta.ariıı edil
meıi aynca iti karııtırmaktadır. 

Ticaret odasına müracaat eden birçok 
ecnebi ıirketler vaziyetin tavzih edilmeai 
ni isteıniı:erdir. Oda bu müracaatlara 
cevap vermediğinden lkbaat veki.leti de 
nizyollan müslle§Brlığmdan ıonracak • 
tır. 

Hangi rıhtımlara bağlanacak 
Deniz Tica.ret müdürlüğü vapıırculu· 

ğun yeni aldığı telôı üzer.ne Lıman da
hilinde muhtetlif denz yollarında çalı • 
ıan vapurların hangi rıhtımlara bailaya 
cağını ve ne tekilde hareket edeceğini 
tesbit etmiıtir. - ___ .,.... ___ _ 

Amikal cemiyetinde 
Türkçe konferanslar 
Musevilerin Beyoğlunda Ami· 

kal isminde bir cemiyetleri var
dır. Bu cemiyetin merkezinde her 

sene kış mevsiminde fransızca o
larak 25 • 35 konferans verilirdi. 

Cemiyet bu seneden itiba
ren bütün konferansların türkçe 
olarak verilmesini kararlaştırmış
tır. tik konferans evvelki gün 
Elektrik tirketi müfteriler dairesi 
müdürü Osman Kemal Bey tara
fından verilmiştir. Osman Kemal 
Bey geçen yaz otomobille Avru
pada ve Balkanlarda yaptığı seya
hatten bahsetmiştir. 

Salon kamilen dolmuş, konfe
rans büyük bir alaka ile dinlenmit· 
tir 

Vergi tahsilatı 
Tahsilat iyi bir şekilde 

yapılmaktadır 
Son mali tetkilitın faydaları 

görülmeğe başlamıştır. Tahsilat 
ifleri yolunda gitmektedir. Bey· 
oğlu tahsilat ve tahkikah da yolun
dadır. 

Müdürler ve mürakipler bu it
leri kontrol etmektedir. 

Bir ecnebi muharrir tetkikat 
yapıyor 

Nevyork Times gazetesinin 
muharrirlerinden Mösyö Ladiıtos 
Farag şehrimize gelmittir. Mem· 
leketimiz hakkında tetkikatta bu
lunmaktadır. 

Zührevi hastalıklarla mücadele 
Vilayete tebliğ edilen zührevi 

hastalıklarla mücadele talimatna
mesi bugünlerde Sıhhiye müdüri
yetile Emniyet müdürlüklerine 
tamim edilecektir. 

Sıhhi komisyon devam ediyor 
Şehrimizde bulunan hıfzıssıhha 

umum müdürü Asım İsmail Be
yin riyasetinde dün de frengi ta
limatnamesinde tadilat yapmağa 
memur komisyon toplanmıştır. 

Bu içtimada, yakında tatbik 
edilmesine baflanacak olan züh
revi ha.stalıklarla mücadele tali
matnamesi mucibince sıhhi komis
yonlar teşkili görüşülmüttür. 

Pall•t• 

Bir soyguncu 
Paspas hırsızlığı yapan 

birisi yakalandı 
Son zamanlarda Şi.§lide ve Kurtulu§ 

ta. bir çok apartıman.a.rm paapaslan · 
çalınmakta, takat bır türlü faıJi mey
dana çıkmamakta. idi. Nihayet evvel
ki gün Lütfiye iaııı.inde bir kadın Kur
tulu:ıta Komyo ve Güneı apartımanla
nndan pasp<\Slan çalarak sa.vuttuıiu 
11rada yaka.lanıruıtır. Yapılan tahki
kat neticesinde Şi§li ve KurtulU§la. ya
pılan bütün paapas hırau:hklarmm, 
kendiline ç•m•ıırcı aüaü veren Lütfi
ye tarafından yapıldığı anlaıılmııtır. 
Liitfiye auçlarıru itiraf etmiıtir. 

Esrar kaçakçılığı 
Dün aktam limanımızda §amandı· 

rada bağh bulunan ita.yan ba.ndıralı 
Lakoi vapuru tayfasından ve ltalyan 
tebaasından Ha.betiıtanlı Pa.ıkar oğln 
Helyo üzerinde muhafaza memurları 
tarafından yapılan aramada 6 adet 
ayakakbı mantarı teklinde bir kilo ea· 
rar yakalanmıı ve maznun aek.izinci 
ihtısas mahkemesine aevkedilmiıtir. 

Niçin iade edildi? 
Trabzonda §Üpheli olarak dola§tığı 

görülerek tehrimize gönderilen Yani 
hakkında zabıta tahkikat yapmı§tır. 
Aldığımız malllnıata göre Yani ismin
deki Yunanlmın elinde bulunan pasa
port ve ikamet tezkereainin İstanbul& 
kadar olduğu görülmüı ve Trabzon
dan onun için iade edilmittir. 

Koruyu kesarlerken 
Beykozda Emlak Bankaama ait Ab

rahampqa koruluğuna aon zamanlar
da bazı kimaeler dadanmıtlar ve giz
lice konıdaki ağaçları keameğe bat:a. 
mı§lardır. 

Zabıta bu koruluğu gözetlemeğe 
ba§lamıı ve evvelki gece üç kiti koru• 
daki ağaçları keaerlerken cürmümeı· 
but halinde yakalanıruılardır. Bunlar 
Ali, Mehmet ve lamail iaimlerinde üç 
kitidirler. Maznunlar ha.kkında. tah
kikat devam ediyor. 

Ramazan hazırlıkları 
19 kanunuevvel salı günü Ra

mazanın 1 ine tesadüf etmekte
dir. Ramazan hazırlıkları bitmek 
üzeredir. 

Büyük camilerle cemaati ke
sif olan maha.lle camilerinde va
zedecek vaizlerin isimleri tespit 
edilmektedir. Bunun için bir ko
misyon meşgul olmaktadır. 

Vaizlerde iktisat ve tasarruf 
mevzularına da ehemmiyet veri
lecektir. lktısat ve tasarruf hak
kında alakadar vekaletler tarafın
dan muhtelif mevzular gönderil
mittir. Müsait havalarda büyük 
camilerin mahya.larında iktııat 
ve tasarruf için vecizeler de ya
zılacaktır. 

Ticaret odasının bir 
müracaati 

Yeni ölçülerin tatbikı yaklaıtıkça 
bu.;in kullandığımız karmaka:rıtık ölcü
lerin içinden çıkılmaz gariplikleri yeni, 
yeni meydana çıkıyor. Ticaret odaaı öl · 
çüler hakkında le kikaı' yaparken derici 
Lkte kullanılan ölçülerden (ayak) m Av 
rupada kullanılan (ayak) la aralarında 
ÇOJ:C fark o·duP'ı g. rlimüş._ ·· r. ;ıı;Je a· 
yak 28 aantime:re itibar eclilmiı '.İr. Av
rupada iae 30,S santimetreClir. Oda bu 
vaziyetin tevhidi için ölçüler müfettiı!i
ğine müracaat eımitlir. 

lıı.•l•o•:r•ll• 

800 bin lira 
Her tarafı tenvir eden mumun ken 
di dibini aydınlatmadığı, aleme 
elbise diken terzinin kendi söküğü· 
nü dikemediği gibi bizde de Cüm· 

Oktruva resmi yeni büt- huriyet devrine kadar devlet, ken· 

Ç
ede gene eksik di başını sokacak belli başlı bir bi

nadan mahrum ve zaman zaman 
Belediye yeni bütçeıine gümrük rea· bina değittiren bir kiracı vaziyetin-

mine yÜzde on zammile alınmakta ye 1 
Dahiliye Vekiletince belediyelere tak de yaşamaktan kurtu amamıştır. 
aim ve tevzi edilmekte ola.n oktruva Memleketin refah zamanlarında bi 
reami ka.rtılığı olarak 500 bin lira ta.h· le hükUınet, kendi başını sokacak 
aiaat koymuftur. Geçen aene bütçeye 1 bir bina yapmağa lüzum görmemİf· 
oktruva varidatı olarak 1,300,000 lira tir. İmparatorluk devrinin bodur, 
konulmU§tu. Bu aeneki oktruva vari 1 
datı, ıcçen seneden 800 bin lira. eklik köhne, lof Babıalisi, bizde ça ışma 
konulmu§tur. yerine ne kadar kıymet ve ehem-

Açıkta kalan memurlar miyet verildiğinin bir misalidir. ıs. 
tanbulda bir Harbiye Nezaretinden 

Mülga oktruva idareainden açıkta. bir de Adliyeden ba~ka hükumetin 
kalan 50 memurdan, timdiye kadar T 

35 i muhtelif belediye mahallitma. belli başlı bir binası yoktu. Maliye 
yerleıtirilmittir. Henüz açıkta. bulu Nezareti bile milyonlarca albnlar-
nan 15 memur da, ilk münhallere •ı la oynayan bir devlet müessesesi ol· 
ra. ile tayin edileceklerdir. duğu ha.ide kendisine bir bina yap-

T ahsilcit ne vazıyette? ınamamıt, bir sadrazam konağına 
Belediyenin hazirandan beri tatbik sıkı9JI11ştı. Halada bazı devlet mües 

edilmekte ola.n mali senenin birine seselerimiz, belli başlı binalardan 
altı ayı tqrini•anİ aonunda bitmiıtir. mahrum ve kiracı sıfatile y&f&Dlak· 
Belediye müfettiılerinin mevcut 26 tadırlar. 
tahsil ıubesinde aıkı teftiıleri aayeain.
de, mali aenenin bu ilk altı ayından 
bilhaaaa aon iki ayı :zarfında tahoilat 
kı•men iyi neticeler vermittir. Beledi
ye müfetti§leri, mali enin ikinci al
tı ayında da ayni aure e aıkı teftitle 
rine devam edeceklerdir. Bu aayede 
bu müddet zarfında da tahsilatın mu 

cibi memnuniye~ miktarı bulacağı Ü 
mit edilmektedir. 

lstanbul rehberi 
Vilayet mektupçusu ( aabık bele 

diye t:i:lorİrat nı ... u..ıı.aruı Oa.ı.uctıı oe.y ta
rafından hazırlanıru§ olan ( latanbul 
rehberi) nin tab"ı ikmal edilmek üze 
redir. Rehber, tehrimizde mevcut bü
tün mahalle ve aokaklan, meıhur me 
baniyi göatermektedir. 

Yeni konservatuvar binası 
Şebzadebaımda eaki Şehzadebaıı 

ka.rakolu a.naaında yapıla.cak olan 
konservatuvar binası hakkında 9311 
bütçe•İne ta.haiaat konacağı yazıhnıt 
tı. Ana.ya a.it istimlak muamelesi he 
nüz ikmal edilınemiıtir. Bu seneki büt
çenin darlığı da nazandikkate alına 
rak önümüzdeki sene içinde yeni kon 
ler'Vatuvar binasının yapıltttası §Üphe
li görünüyor. Belediye ge.l\ocek aene 
ıehirde en elzem olan müe11esa.b VÜ· 
cuda getirmeğe çalıtacaktır. 

Tramvaylara atlanmıyacak 
Tramvay tirketi, tramvaylara bi 

nip inmek, izdihamm önüne seçmek 
ve aeyrÜseferin İnti2a.mıru temin ey 
temek üzere yılba.tından itibaren tat
bik edilmek Üzere bir talimatname 
hazırlamııhr. Halkın it aaatleri n..,. 
zan dikkate alınarak bu aaatlerde 
muhtelif ha.tlarda da.ha fazla ara.ha 
ifletilecektir. Araba.lar aeyr halinde 
iken kapıların behemehal kapalı bu 
lumnasına dikkat edilecek •e bulvar
larda kapılar aolda.n açıla.ca.ktır. 

Ön aahanlıldarda yalnız pa•o ha
mili, polia ve zabit olmak f&rlİ)e bet 
kitiden fazla. kimse bulundurulınıya· 
ca.ktır. Ara.baların hareketi eanaun 
da kimsenin atlamasına meydan ve 
rilıniyecektir. 

Ne şeki"da alınacak? 
Oda oda kiralanan büyük ve e&ki 

hanlardan maliye ıubeleri, bu hanların 
her kıammı ayn ayrı kıymetlerde a.d
dederek bu luymetlere göre vergı 

miktarlarını değiftirmittir. Belediye 
de bunu nazandikkate almıı ve bu ha.n 
larda.n alman tenvirat ve ta.nzifat ni
ııımunun ne tekilde tahakkuk ettiril
me&i icap edeceği bakkmda bir karar 
ittihazını Da.imi Encümene a.reztmit
tir. 

Suyu çoğaltmak ıçın 
Belediye, yangın çıktığı zamanl&J'o 

da da yangın mahalline civar binal&J'o 
da kafi miktarda su bulunmaaıru temin 
için yeni tea.iaat vücuda getirmeğe ka· 
rar vermit ve bu huauata bir proje ha
zırlarımı§tır. Bu proje, 9 ayda ta.tbik 
edjlmiş olacak ve yapılacak tesiaat aa
yeainde fevkalade ahvalde de tehir au 
ıuz kalmıyacaktır. 

Eczacılar --lıan işinin haysiyet divanı-
na havelesini isteyorlar 
Eczacılar arasında bir ilin meaele· 

ıinden doğan infial ırittikçe büyümek· 
tedir. 

Cuma günkü farmokologlar kong· 
re•inde bir eczacı meslekta.tlar ara
amdaki teoanütaüzlükten acı acı tiki.· 
yet ederken umumi katip Haaan Bey 
demiıti ki: 

- Uzun aöze ne hacet? Bir ecza
hanenin ıu ilanına bakm. (Eczahane 
eczabaneye benzer ama, ili.ç ilica 
benzemez.) Ne demektir? 

Bu ilan kongrede çok fena bir le· 
air uyandırmıı ve bu hareket protca.
to edi?mi!tİ. 

Devlet dairelerinin yer değiştir· 
meleri, dağınık bir halde bulunma· 
!arı, it adamlarının boşu botuna 
yorulmalanna, işlerin sürünceme- ' 
de kalmasına sebep olan sayih 
amillerdendir. Şehrimiz, İstanbul, 
Beyoğlu, Üsküdar olmak üzere üç 
parçadan mürekkep olduğuna gö
•e devlet müesseselerinin bu üç 
yerde teksifi imkanlarını arama
ml:ıı, devlet müesseselerini her se
ne bina değiştiren müstecir vaziye
tinden kurtararak mütemekkin bir 
hale sokmamız, bir zaruret hali
ne gelmiştir. 

Bunun paraya mütevakkıf bir 
mesele olduğunu inkar edenlerden 
değiliz. Halkın müteferrik daireler 
de işini takip için her sene verınit 
olduğu fuzuli yol parasını ve hükU
metin şimdiye kadar tediye ettiği 
icar bedellerini, mefrutat ve teshin 
masraflarım bir araya toplasaydık 
bugüne kadar böyle bir binanın 
temeli kurulmak şöyle dursun, 
çahsı bile örtülmüt olurdu. 

Bütün devlet da.irelerinin ayni 
çatı a.ltında toplanması bir para 
meselesi olduğuna göre bu inşaat 
bedelinin tesviyesini senelere tak
sim etmek ıuretile başarmakla ve 
devlet müesseselerini müstekar bir 
hale getirerek halkı fuzuli vakit 
ve zaman kaybından, fuzuli yol pa· 
rası tesviyesinden kurtarmakla en 
iyi uerlerimizden birisini yapmıt 
olacağız. Yeni Adliye Sarayı y&.pı· 
brken, hükumetin, bu noktayı gö
zönünde bulundurması elzemdir. 

Adliye yangını hadisesinin bize 

öğrettiği hakikatlerden birisi de, 
hundan böyle yapılacak intaatta 
mümkün olduğu kadar binaya tah

ta sokmaktan tevakki etmek lüzu

mudur. Dairelerde merdiven hat
larında görülen o içi su dolu sü

rü sürü kovaların, o süslü süslü göz 

alıcı renkli yangın söndürme. alet

lerinin, kullanmasını bilmiyen ca· 
hil hademe ve gece bekçilerinin 

ellerinde, emniyetli bir vasıta ol
maktan çok uzak olduklarını, yal

nız kuru bir gösterişten başka bir 
şey olmadıklarını, son hadise bize 
bütün vüzuhile öğretmiştir. Kırda 
eşeği Allaha emanet etmezden ev· 
vel sağlam bir kazığa bağlamak 
vücup ve lüzumu önünde bi
nalara da yangın aletleri 
vaz'mdan evvel, ora.ları yan
mak imkanlarından müm • 
kün olduğu kadar tecrit etmek la
zımdır. 

Adliye yangınından alınan tec• 
rübelerden azami surette istifade 
ederek bir Adliye Sarayı değil, fa
kat devlet müessesatını, vilayeti, 

defterdarlığı, maarifi, polisi adliye 

yi vesaireyi vesaireyi içine alabile· 
cek bir vilayet sarayı yapmak, her 

noktainazardan en doğru ve karlı 
bir ittir. Ve bu Cümhuriyet hüku

metinin lıtanbula ibda edeceği en 

kıymetli bir eser .oolacaktır. 

Saliihattin EN IS 

Kısaltılmış kelimeler 
Ticaret odası bütün ticari ıatılah

ların ve kelimelerin kısaltılmıı ıek
lini toplamağa karar vermİ§tİr. Biz
de ticari kelimelerin kısaltılmı§ ıek
li pek karıtık bir haldedir ve adeta 
herkesin keyfine kalınııtır. Her ıir• 
ket, her müessese kendine göre bir 
hesaı;ı uydunnu~tur. 

• Eczacılar Encümeni de bu ilanı 
protesto ederek cemiyet idare heyeti
ne müracaat ebniıtir. Bu iıin Hayaı· 
yet Divanına havale edilmesi isten- 1 
"Dektedir. 

Oda ticari müesseAelerden ve ıir
ketlerden bu neviden kelimeleri la· 
mamen toplamııtır. 

Oda meclisi bunları bir taamül 
halinde tesbit edecek ve bunların ha· 
ricinde olanlar kullanılamıyacaktı . 
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( lstanbulda büyük yangınlar l UJ HiKAYE utld'( TÜRK BALTALI CELLAT Fr:::i~ca ~ği~~J 
..._ SİNEMASINDA (10919) YOUNG 

~uı~~~~ük~~~ ~~~~~~~-~ Gillünç~uymum .. ~~~~~~~~~~~~~~~-~:::::::::;;::;;;=;;:=;;;;==;;~ 
dan hala kurtulamadı. Bir tarafatan ze yakın ve yuksek olu§u~d~ iJen Bugünkü Program RJ 
geni§ caddelerde betondan ve tuğ la- gel•e gerek - yangına mu•aıt oldu- Bu dünyada zahmetsiz hiç bir it - s.ı::.,u Vd sı::.,sız SıNt:NJANIN Kt.ŞFEOıLUIGI GUNOt.NoL 
dan, yanmaz binaların yapıldığını, di- ğu orada 1740 ta ve 1741 de Ü•t Üa- olmıyor. Mualla Nusret Hanım da ne 1 YAPILAN GÖRÜLEN EN MUAZZAM ve hl.klunda blltiin cihan 
ğer taraftan it faiyenin gittikçe mü- te yangın çıkmamasında anla§ılıyor. Bu zamandanberi kocasından küçük bir matbuatının müttefikan: DÜNYANIN 8 nci harikası ismini vcr.:liği 
lu:mmelleıtiğini gördükçe, büyük yan seferki yangında benzin deposu gibi, spor otomobiJi alması için ısrarlarda 
gınların artık unutulacağını, onları 1741 de de yakında bulunan cepha- bulunuyordu. . • 
bir daha hatırlamağa sebep bulamı- nenin hayli korku verdiği görülmek- Kocaaı Nusret Beyin bu talebi red 
yacağımızı zannetmiıtik. Adliye dai- tedir. detmek için dayandığı en kuvvetli 
resinin yanması ümitlerimizi boıa çı- 1747 de Samatyadan bafiıyan bü- mantık tU idi: 
kardı. lstanbulun eski büyük yangın- yük yangının o tarihte yerine yeni - Kancığmı, sana bir otomobil 
!arı yine hatırımıza geldi.. geçen Seyit Abdullah Patanın ilk it almak .•• nasll olur? Benim bile oto-

Ve İstanbul tarihi için bitmez, tü- olarak tarap içilmeaini yasak etmiı mobilim yok. 
kenmez bir hazine olan, birinci cilt olmasından dolayı - taraba baaret Fakat Mualla Hanım bu mantığa 
"Mecellei Umuru Belediye" yi çok çekenlerin çıkardıkları "ahi" !ardan karıı ıu cevabı veriyordu: 
muhterem Osınan Nuri Beyin bu eı- ileri geldiği ve onlann çektikleri su- _ yok, biliyorum amma, arada 
siz kitabını tekrar açtık, lstanbul yan suzluk aıkıntıamdan yanğmm da sön- fark var. Bir defa aen otomobil alır-
gınlanrun tarihçesini ıözden geçir- dürülemediği - tairlerin sözüne at• ıan, ne yapacakam? Yaktın yok ki, 
dik. Mümkün olsaydı, Oaman Beyin fen - Hammer tarihinde görülüyor. otomobilden istifade edebilesin. Çün-
kitabında 86 büyük sahifelik yer tu- 1 750 de yine Ayazma Kapısında kü bütün ıün daireden bir yere çıktı-
tan bu tarihçeyi burada tekrar ede- çıkan bir yangın 6667 bina ve bunla • ğın yok. Daha sonra direksiyon kul-

rek okuyuculanmızı da, ıüphesiz, nn araıında Yeniçeri ağasının Kapı· lanmasını bilmezsin. 
memnun ederdik. Pek eksik bir hüla- konakını yani resıni dairesini yakmıt Kocası fU cevaba §Öyle mukabele 
aasını yazmağa mecbur oluyoruz. tı. Bunu söyliyen tarihçinin: ederdi: 

* * * "Ağa Kapısı cenbine zatuleenb _iyi amma, aen sanki direksiyon 
Osman Beylstanbulda büyük yan asa sirayet ve istila" demesi, yangın kullanmasını bilir misin? 

gınlann tarihçesini üç devre ayırmıt- hikayesinde olmakla beraber, hay.li· Mualla Hanımın cevabı basitti: 
tır. Birinci devre lstanbulun Türk teh ce soğuk bir tetbihtir. Bereket venin - Bilmem amma, öğrenirim ya .. 
ri olu tundan, ıimdiki takvimimize ıö ki, ayni hikayede: Bol bol vaktim var, halbuki aen dai• 
re 1453 senesinden, 1852 senesine ka "Bir bina taki harab olmı:ya, ma- rede iılerinle meığulsun. 
dar sürer. lstanbul daha evvel, (Bi- mur olmaz" mısraı o soğukluğu ça- Bütün bu muhaverelere ikna man• 
zans) iken yine yangmlannın sıklığı buk gideriyor. bklanna rağmen, Nusret Bey kolay 
ile töhret bulmuıtu. Bir gün eski Bi- 1751 de Gedikpa§a. Sultan Selim, kolay kanacağa benzemiyordu. Bunu 
zans yangınlarının tarihi de yazılırsa Beyazıt, Koska taraflannı süpüren gören Mual!A Hanım batka cihetten 
elbette faydalı bir kitap olur. büyük bir yangın bu sefer Yeniçerile tutturdu: 

Türk ıehri lstanbul~ i.lk büyük rin kıılalannı da yakmı§tı. Bunların - Ah, bir otomobilim olsa ne iyi 
yangın 1633 te Cibali'de çıkmıı ve yeniden yapılması için hemen 441 ke olurdu. Güzel havalarda seni de ya. 
ondan sonra da en çok yine o semtte se akçe bulunarak Süleymaniye cami ruma alır, kırlarda dolaıırdım. 
büyük yangın olmuıtur. Yalnız bu bi si içerisine emanet bırakıldı. - Yok canım? 
rinci devrede sekiz defa Cibali büyük Kadırgada 1755 senesinde çıkan - Tabii değil mi? Mesela bir Cu-
yangını vardır. Bu birinci devredeki bir yangın iki bine yakın binayı kül ma günü Maslak yolunu tutardık, ııe-
biivük yangınlan her zamanın "vaka- ettiği halde tarihçi Vasıf bunu "cüz'i" ni Amavutköy tepelerinde dalqtınr• 
nüvis" leri tafsilatla yazmıt olduklar- aaymıttı. Çünkü üç ay sonra, yine Ho dım. Boğazın o gÜzelliğini kot bakııı 
nnc:an her biri baıtan aıağı okuna- capafa taraflarında &atlryan daha doya doya ıeyrederdin. 
cak ıeylerdir. Onun için Osman Nuri büyük bir yangın 36 aaat içinde artık Bilinemez, bu teklif mi Nusret Be 
Bey bunları kitaba aynen almıttır. sayllamıyacak kadar bina yaktı. O- yin hoıuna gitti, yokaa en nihayet 
Fakat o yazılardan her biri iyice an· nun için Vaııf bu ikinci yangına ''kül- karıaının ıararlanndan mı bıktı, DC• 

laıılabi.lmek için şimdiki Türkçemize li" demiıtir. dir. Günün birinde Mualla Hanıma 
trrcüme edilmeğe muhtaçtır. lstanbulun Türk tehri olduğundan istediği otomobil alındı. Hani yol ol· 

Mesela, deniz kenarında bir kala- beri, en büyük yangın 6 Temmuz aa, saatte doksan kilometre vız gelir-
fatçının yaktığı ateıten çıkan ilk Ci- 1756 (2 Şevval 1169 da altıncı defa di. 
hali yangını bir çok binalan yok et- olarak Cibalide bir (Yahuthane) den Artık Mualla Hanımın keyfine pa 
tikten sonra, "Anı vahitte Atıkpataya çıkan yangın olmuıtur. Bu yangın on ye yoktu: 
doğru yürüyüp Çeımi Efendinin ol üç kola aynlmıt ve sekiz bin bina yan - Bu Cuma ıezmeğe gideceğiz, 
seriri asüman gibi yaptığı menzil ki, mııtır. dedi, ben yolu çizdim. Yine Maslak 
tabakatı asüınana batÇeküp menazilü Yine Cibalide 1833 te, sekizinci yolundn gideriz, Trabyada Tokatli-
sükufu zeri lacüverd ile pür ziver bi- defa olarak bu sefer bir tüfekhane- yanda biraz otoruruz, ondan sonra 
na idi. Ana yapıı.ıp .. " den çıkan yangm latanbulun yanaına Büyükdereye gideriz, eğer ister isen 

Diye yazan tarihçinin Türkçe söy- yakın mahallelerini ve aayıaı biline- Bentler yolunda ıöyle bir açılırız.. 
lediğine bugün inanmak biraz güç- meyen bina.lan yakmııtır. Ertesi Cuma, Nusret ISey küçük 
tür. Bu iJk yangının Ebcet hesabiyle: * * * aopr otomobilinin içine kuruldu. Hanı 

'Oldu bin kırküçte ihrakı kebir" lkinci devrede, yani 1853 ten 1908 mı da direkaiyona oturmuttu, bu ka-
diye tarihi de aöylenilmittir. senesine kadar giden zaman içinde dmlar ne çabuk ta her ıeyi öğrenir-

Birinci devrede çıkan yangınlann lıtanbulda 229 defa büyük, küçük !er. Yola çıktılar. l!k çıkıt hadi..,..iz 
sayısı yüz dokuza vanyor. Birinci Ci- yangın çıkmıı. Bunların en büyükleri oldu. Mualla Hanım yolların bozuklu 
bali yangınında Çeımi Efendinin süa- 1864 te Hocapatada çıkan meıhur ğundan, Avrupadaki yollann genİfli.-
lü evinin yandığını haber veren ta- yangın ile, 1870 te çıkan Beyoğlu ğinden ve rahatlığından bahaediyor-
rih, bütün yangında kaç evin kül ol- yangınıdır. du. 
duğunu söyliyoraa da, 1692 de ikinci Osman Nuri Bey, her §eyden evvel Arada birı 
Cibali yangınının bir kaç bin ev ve sevdiği lstanbulunun güzelleıtiğini - Bak fU budala arabacıya 1 Di-
clükkan yaktığı anlaşılıyor. görmek istediği için, Hoeapap yıuııını yordu. Otomobiller için bu kadar ni-

Cibaliden pek uzak olmıyan Ayaz hakkında "lstanbul için felaketten ziya- zam konuyor da, arabalar için ne di-
mııı Kapısrnm da o birinci devrede de saadet tevlit etmittir'' diyor. Çün.. ye korun.az, aklım ermiyor. Daracık 
netameli bir yer olduğu yalnız bir kü bugün lstanbulun en mamur ve en yolun orta yerinden gidilir mi böyle? 
1 C93 senesi içinde orada iki defa bü- kibar semtleri olan Babıali, Divanyo- Hayvan herif, sağdan gitse de, yolun 
yük yangın çıkmasından hükmedile- lu, Gedikpa§a tarafları bu yangından bir kısmı açık bıraksa ne olur? 
bil;r. sonra imar edilmittir. Hocapa§a yan- Daha aonra kartı taraftan gelen 

Ertesi sene Büyük Çarııda çıkan gınından sonra lstanbulda koleranın büyük bil" otomobilin toförünü tenkit 
yangın sayılamıyacak kadar dükkan bitmiı olduğu da rivayet edilmiıtir. ediyordu: 
yakarak şimdi bizim sermayedar de- Beyoğlu yangınında üç bin bina - Sarhot mu nedir? Altındaki a-
diğ :miz "Nice mayedaranı ağnıyayı yanmıt ve yüz dört insan ölmüş oldu- raba yalpa yapıyor. 
anı vahitte mehcuru aervetü yesar ey- ğu görülüyor. Bu arada yanan lngiliz Trabyaya yaklaııyorlardı ki, bu 
ledi". 1701 de çıkan ikinci yangın Bü elçiliği binasının tututacağına inana- defa Nusret söyledi: 
yük Çarfıyı bir defa daha tamamiyle mıyan Elçinin de güçlük le kurtuldu- - Dur, dur! 
yaktı. ğu anlaıılıyor. Mualla Hanım sordu: 

Büyük yangınlar hususunda baı- 10 Temmuz 1908 den 1921 senesi - Ne oluyorsun? Evde iken ak-
ka bir ''netameli,. yer olan Hocapa.f& sonuna kadar süren üçüncü devrede lın neredeydi? 
da ilk yangın 1705 te çıkmıttır. Ciba- 79 yangın çıkmı,. Bunlardan en bü- - Mesele o değil. Elfileme gülünç 
li taraflarının niçin yangına çok mü- yükleri olan Çırçır, Aksaray, Mer- oluyorum. 
aait olduğu üçüncü Cibali yangınının can, Kabasa.kal, Uzun Çarıı, Cihan- - Neye eli.leme gülünç oluyor-
bir (Yahuthane) diye çıkmasiyle an- gir ve Defterdar, Hasköy, Cibali ·Fa muısun ki .. 
latılmaktadır. O zamanlar Yahudiler tih • Altrmermer, Kuruçeıme, Edir- Elbette oluyorum .. Zaten otomobi-
ahşap evlerde üst üste, kalabalık o- nekapı, Osküdarda Yeni Mahalle ve le binerken de aklıma gelmitti ya .• 
turduklarından onların oturdukları lcadiye yangınlan hatır.!anmızdadır. Berberin önünden geçerken aynada 
semtlerde çok yangın çıkar ve çabuk * * * kendime baktım. Hakikaten gülünç 
genitlerdi. Nitekim 1723 te çık.an ü- ikinci ve üçüncü devrelerde - ya- oluyorum. Gemini kansının eline ver-
çüncü Ciba.li yanğınını söyliyen tarih ni 1853 ten 1921 senesi sonuna ka· mit bir adam, sanki bütün dünyaya 
çi buradaki evlerin: ' 'Ekseriya kefe- dar lstanbulda çıkan yangınlann kendini seyrettiriyor •. 
re menazili olup gayetle ıedidülittiaal yaktığı binaların hesabını üıenme- - Kocacığım, neler söyliyorsun? 
ve köhne Yahuthaneler kibitmisal bir den toplarsak 49,247 sayısını bulu- - Yok, muhakkak öyle .• Ben de 
ıerareden müataidi ittial olmagın'' di nız. Bu yekiinun tafaili.bnı veren Oı .-.-.......................... ••••••••••••••••••••••••••••• 
ye netaınenin sebebini anlatmııtır. man Nuri Bey, arada kaydı buluna.- durduğuna göre, bu ıehrin halkında-

Babıali, daha ıadrall'lllllln hususi mamıt yangınlar olabileceğini de ıöy- ki gayrete ve yanll'ının büyümesine 
konağı iken 1 739 da büyük bir yan- liyor. mani olmak.la mükellef bulunanlann 
gın çıkmıt, ağalann hepsi kendi qya Bu sayının kartısında, altmıt do- tasasızlığına hayran olmamak kabil 
sını kurtarmağa savaıtığmdan, bütün kuz sene içinde bu kadar binanın yan değildir. 
saray yanrnııtır. dığını gören latanbulun Iıala yerinde 
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Dik dik yüzüme bakmağa batladı. eczacı benimle köteye kadar gel
Hemen gözlerimi satırlara aldım· di ve itaret etti. ileride iki ağacı 
Ne çok konutuyorlardı. geçince beyaz parmaklıklı kapı. 

Sinemalarda, artistlerden elbise- - Tetekkür ederim. 
den, pokerden, danstan ve kendi- Acele adımlarla gidiyordum. Ec-
lerince malfun bir çok ahbaplarına zacının gösterdiği beyaz kapı açıl
doatlarına ait dedikodudan.. dı. Ve (Narin) in sarı batı bir kay-

Söylediler, söylediler. Gözle- ıı gülü gibi göründü. Uzaktan hay
rim satırlarda olduğu halde kafam kırıyordu: 
onlarda idi. Belli olmasın diye ara- - Yazık yetitemedim. Affedin 
sıra okumadığım sayfaları çeviri- beni. 
yordum. Öpüttük. 

Benden evvel bir iskeleye çıktı- Koluma girdi. Beni iki defa gör-
lar. düğü halde adeta eski bir mektep 

lakeleler tarafında olduğum için arkadatı gibi teklifsizce konutu
yanatırken iskele isimlerini okuyor yordu. 
dum. Nihayet Yeniköye geldik. Kum döteli, etrafı çiçekli bir 

Çıktım. yoldan yalıya doğru gidiyorduk. 
Kalabalıkla beraber bir caddede Suat Bey yak~,,• açık beyaz bir 

yürüdüm. Yol hemen ikiye ayrıldı. gömlekle ağaçların arasından çık
Şa~ırdım. Sağda bir eczahane gö- tı: 
züme ilişti. Suat Beyin babası dok- - Affedersiniz, dedi. Biz lüks 
tor olduğu için her halde onu ec- kıyafetleyiz. 
zahaneden tanırlardı. Ve elimi sıkarak sordu: 

Tahminim doğru çıktı. Kır saçlı - Nasılsınız Çiçek Hanım .• Na-

G.ATA 

rin artık bugün bayram ediyor. Si
zi o kadar ıevmit ki! 

Konuta konuta yalının merdi
venlerine geldik. Büyük camlı ka
pının önünde genit terasta kır u
zun saçlı, sevimli bir adam gülerek 
bize bakıyordu. Narin bağırdı: 

- Baba, İfte sana Çiçek! 
Ve beni elimden adeta çekerek 

merdivenleri dörder dörder atlıya
rak çıkardı. 

Suat Bey haykırıyordu : 
- Yapma Narin, kız daha has

talıktan yeni kalktı. 
Doktor Kadri Beyin elini öptüm. 

O da yüzümü oktadı. 
Narin mütem,adiyen soruyordu: 
- Nasıl baba .• Güzel değil mi? 

Ne cana yakın değil mi?. Öyle se
vimli ki! 

Her halde ben gelmezden evvel 
iki kardet babalarına benim için 
bir çok feyler söylemitler. 

Doktor Kadri Bey, gözleri daima 
nefeli bir adam, beni Gümüthane
den Sıvasa getiren Müfettit Hilmi 
Beye benziyor. Temiz yüzlü •• Sesin
de daima bir yumufak, gönül avlı
yan ahenk var. 
Geniş mermer terasadaki hasır 

koltuklara dağıldık. 
Doktor Kadri Bey çocuklarının 

misafirini ihmal etmedi. Yanımız
_ dan ayrılmadı. Benimle çok konuş-

ISTANBUL ı 
17,30 Gramofon. 
18 Franaızca dera (llerlemi.ı olanlara). 
18,30 Mün..ir Nurettin Bey T• arkadaılan. 
19,30 Bedayii Muaiki Hey•eti. 
21 Gramofon. 

,~~ - ~ - . 

. .. ' ' •. 
.. ' . lfG 

21,30 Anadolu Ajanaı, Boraa haberi, Saat 
ayarı. hayret, dehşet ve harika filmi 

A N K A R A, 1538 m. 
12,30 - 13.30: Gramofon. lS: Alaturka ... • • IPEKFILM ıtudyo uııda Türkçeye çevrilmiştir. 

18,45: Dana muaikioi. l9,20ı Alaturka.... ÖNÜMÜZDEKİ PERŞEMBE GÜNÜ MATiNELERDE~ iTiBAREN 
20: Ajana haberleri. 

11Xo~ P~y: .. :: r~ı.~~~~11.:k.ı •• ile hafif par- iPEK ve ELHAMRA Sinemalarında, aynı zamanda 
çalar. 17,45: Den. 18: Viyola aletile konaer. Fransızca nllıhası önu~mnzdeki Çar•amba aeceıi büyllk aineaı• 
18,25: Piyano konseri. 18,55: Zirai müaahabe Y • 

19,05: Müaababe. 20, 30: Muhtelif aözler. 21,05 mü~ameresi olarak M E L E K ıiııeması•da .. 
Akıam konaeri. 22: Müaahabe. 22,.20: Konaerin ,.,,,, 
de .. m .. Z3: Dan• muaikioi. 24: Müoahabe ... _____ FiYATLARDA ZAM YOKTUR - (10917) 
23,10: Dana muaik.iaioin devaıru. 

B U D A P E Ş T E, 550 m . 
17: Kadın aaati.. 18: Müaahabe. 18.30: lmre 
Lazao t&J"ahndan ve Si1ran mutikİ•İ refakatile 
Macar halk ıarkılan. 20,20: Konferana. 20,55: 
ŞarlcJlar. 22: Hab•rler. 22.20: Avrupa or• 
keatrasr tarafından ve (Erme•t Dohnanyı ida
reainde konaer. - Haberler. - Müteakiben 
Etboile kah•eainden dant muaikiai. 

V 1 Y A N A, 518 ın. 
18,30: laviçre muaikiai (Alice Freylmecht; W al 
ter Frey.) 19,05: Tiytroları kritik. - Mütaha
be. 20,20: Sa.at ayan, .... 20,30: Karııık neıri
yat (Malkt Schönberr; R. Bernedt; Maria 
Tauber, - Proake; Austin Eıen; Dimitri 
Turaverof; Wiyana radyo orkeatrası.) 22,0S: 
Felika Mendel• ohn - Barth oldy konaeri. 
22,40: Haberler. 22,50: Müsahabe. 23,35: 
Plak ile Jack Payn orkeatrası. 

MILANO - TORİNO - FLORANSA -
TRlYESTE : 

18,10 Orkettra, 19 Haberler, 19 Müaahabe, 
20,20 Pli.le , 21,05 Yarım saatlık :ıı:ensi.n mu
aiki, 21,30 Müsahabe, 22,10 Oda mu•i.kiai, 
23 PIAk ile dana muaikiai. 

ROMA • NAPOLI - BARI ı 
17,30 Pli.le, Haberler. 18,30 Filharmonik 

akademi•inden n.a.klen, tasannili Te toliat ke
manİ•t Leo Petroninin iıtirakile konter, 19 
Müaahabe, 19,45 Haberler / 20,30 Taıanni, 
haberler, 21 Müsakabe, 21,20 ArnaTutça ha· 
herler, plik, 21,45 Tasanni büyük konaer 
Bach, Scarlati, T ournier, 23,05 Radyo orkeat-
ratı • 

B E L G R A T, 430 m. 
17: Çocuk neıriyab. 18: Dan• pli.klan. 20,05: 
Scbubert, Grieı, T oati, Ptrauas, ve Hildachın 
eaerlerinden ıarlalar. 20,35ı Müaahabe. 21,05: 
Haydan'ın kartel konacri.. 21,45: Maaaenet'n.ia. 
eaerlerinden ••wE.RTHER,, operaaı. (Pli.k ile) 
BÜKREŞ,394m. 1 

13,05: Borsa haberleri. - Pli.k. - Haberler.
Plak.. 18,05: Radyo orke•traaı. 19,05: Haberler. 
19,20: Mme Maraot Hockey ta.rafından ıarla· 
lar. 19,35: Radyo orkestraaı. 20.05: Üniversite 
dersi. 20,25: Plak. 20,50: Konferana, 21,05: 
Metzner Karteli (Mo:r::art.J 21,35: Konferana. 
22: Mihalo•İç tarafı.nd.an tasanni.. 22,20 Sakso• 
fon ile parçalar. 22.50 Haberler. 23,05: Halk 
Radyo orkestrası.. 

sokakta olsam da, önümden bizim gi
bi bir otomobil geçse, vallahi içindeki 
herife gülerdim. Gelirken birisi de e
liyle yanındakine bizi gösterdi. Cid
den rezil oluyoruz. 

Mualla Hanımın bu mantığa da 
ıon derece canı sıkılmıfb. Bir aralık 
dütündü, sonra ıen bir sesle dedi ki: 

- Kocacığım, aklıma bir f"Y gel-
di. Sen gel yanıma otur, bana otomo
bil öğretiyormut gibi yapanın, o za
man kimse ıana ne güler, ne bir fey .• 

Nusret Bey bu kadar güzel bir fik 
re kartı ne diye bilirdi? Derhal ka
nsının yanına oturdu, miikemm.el oto 
mobil kullanmasını biliyonnuı ta ka
rısına da öğretmek istiyormuı gibi 
bir vaziyet aldı. Böyle hatta Trabya
da durmadan Büyükdereye kadar var 
dılar. Fakat Büyükdere daha kala
balıktı. Nusret Bey yine kansına öğ
reliyormuı tarzında bu defa direksi
yonu daha kuvvetle tuttu, fakat hik
metihüda direksiyon birden bire sola 
döndü ve otomobil de oradaki bir ec
zahanenin camekanından içeriye gir
di. Tabii ecnahaneden çıkıt pek ha
zin oldu. Kazadan müteve!Jit basan 
tazmin için de, cüzdanı hayli zayifle
di. 

Mualla Hanıma da, otomobile de 
birşeyler o1mamıftı. Arabayı geri çek 
tiler. Büyükdereden dönüyorlardı. Bu 
defa kimsenin Nusret Beyi gülünç 
bulmağa hakkı olmazdı. 

Çünkü sargısından yaralı olduğu. 
na tüphe edilemiyen bir adamı, kan
aı .Pekala otomobille götürebilirdi. 
Zavallı Nusret Bey, aaıl ne zaman gÜ 
lünç olduğunuu ancak o vakit anla
mıttı. 

SEM 

tu. 
- Suat bana hayatınızdan biraz 

bahsetti kızım, dedi. Geçirdiğiniz 
acı maceralar bizi çok müteessir 
etti. 
Doğrusu o yatta bu kadar elemli 

ve karıtılc bir maceraya kolay mu
kavemet edilmez. Genç bir kızın 
dünyayı altüst eden bu hadiseler 
arasında kendini, terefini ve haya
tını kurtarması bir ıey bir mucize. 

Doktor Kadri Bey doğrudan doğ
ruya bir fey sormadan benimle öy
le konuttu ki bütün geçirdiğim ha
diseleri birer birer anlattım. Mü
fettit Hilmi Beyi o da tanıyormut. 

- Ne olur Beyefendi, dedim. 
Bana adresini verseniz •• O beni da
ha on bir Yatımda iken öyle büyük 
bir felaketten kurtardı ki.. Beni 
mektebe yerlettirmeseydi kim bilir 
ne olacaktım. 

Kadri Bey gülümsedi: 
- Merak etme yavrum, dedi. 

Kalbinin iyliği seni her zaman iyi 
insanlarla kartılattırır. Hilmi Bey 
Şimdi lstanbulda değil. Avrupada. 
Gelirse •• 

- T etekkür ederim Beyefendi. 
iki kardet bana yalının bahçesi

ni gezdirdiler. 
Doktor Kadri Bey çiçek merak

lısı ••• Bahçe o kadar güzel süslen. 
mit ki .• Tertemiz , çiçek içinde. Ve 

DEVREDlLECEK lHTIRA BERATI 

" Kurıun kalemler " hakkındaki ih· 
tira için lktisat Vekaleti Sanai Umum 
Müdürlüğünden islihaal edilmit olan 21 
Kanunsani 1930 tarih ve 1003 numaralı 

ihtira berat!ının ihtiva ettiği hukukun 
bu kerre ahara devir veya icara verilece 
ği teklif edilmekte o!duğundan bu hu-
ıuata fazla malumat edinmek isteyen ze
vatın latanbulda, Bahçekapuda Ta§ Ha
nında 43-48 numaralarda kain vekili 
H. W. Stock elendi ye müracaat etme-
leri ilan olunur. (10812) 9325 

Asrın umdesi " MlLLIYET " tir. -ABONE 

3 aylıiı 
6 H 

12 H 

OCRETLERl: 
Tü• kiye için 

L . K. 
4-
7 50 

14-

Hariç için 
L K. 
8-

14-
23-

Gelen eTrak seri Tttrilme:ıı:.- Müddeti 
seçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gaz•t• •• 
matbaaya ait iıler için müdiriyete mü· 
racaat edilir. Gazetemi:& ili.nlann mea'u· 
li•f"tİ.,İ kabul etmez. ' 

..--DAVET: _ _... 
KEMAL • FiLM Müdiriyetin

den: Bütün cihan matbuatınca 
kendisine dünyanın 8 nci bari -
kası ismi verilen 

KlNG KONG 
filmimizin fransızca nüshasını Ö
nümüzdeki Salı günü saat 10,30 
da 
M E L E K Sinemasında 

fehrimizin muhterem matbuat er 
kanına sinema ve film tirketleri 
müdürlerine ve ailelerine hususi 
bir seansta göstereceğimizden bu 
ilanımızın davetiye olarak ka -
bulünü rica ederiz. 

liİillll-> KEMAL - FiLM 

Yann akıam saat 21.30 da 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

meıhur lspanyol viyolonist ve beatekat 
J U A N M A N E N'in 

birinci konseri verilecektir. 

TEŞEKKÜR 
Validemizin vefatı hasebile 

gerek bizzat tetrif ve gerek tah· 
riren beyanı taziyet eden zevata 
arzı tetekkürat ederiz. 

Danİf, Aziz, Fikret, Şadiye 
(10895) 

lktısadf buhranı nazarı itibara alan 

KIR M IZI DEGIR MEN 
mlldiriyeti; içki ve meıre fiyatlarında bUyük tenzillt yapmııbr. 

( 18 kişilik) memleketin en yüksek saz heyeti 
Mükemmel servis - aile mecmaı - Bu kadar fedakirlığa mukabil 

'00 kuruşa bir tiıe rakı, 30 kuruıa duble bira, 25 kurut• me-

- zeler, 45 kuruıa kahve, gazoz içeceksiniz. • (10925) -

Konya Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1 - Konya merkezinde inşa edilecek olan doğum ve ço 
cuk bakım evinin inşaat ve tesisat bedeli keşfi (56183) lira 
17 kuruş o'up tanzim kılınan mukavele ve §artnamei fenniye 
si ahkamına tevfikan in~aatı kapalı zarf usulu ile münakasa
ya çıkarılmı•tır. 

2 - İhale 17-12-933 tarihine müsadif Pazar 
saat on bejle Konya Vi.ıayeti Daimi Encümeninde 
caktır. 

gÜnÜ 
yapda· 

3 - Taliplerin bu gibi inşaatı ikmal etmiş bizzat mü
hendis veya mimar olduğuna veyahut bu evsafı haiz bir mü· 
hendis veya mimarla İştiraki mesai etmiş bu~unduğuna dair 
noterden musaddak vesaik ibraz etmeleri lazrmdır. 

4 - Bu hususta tanzim edilen proje resimleri şartname 
ve mukavelename sureti muaaddakaları on lira be.tel mukabi
linde Konya Vilayeti Daimi Encümen kaleminden alınabilir. 

5 - Talipler yevmi ihaleden evvel projeleri tetkik ve 
mahallen tatbik ettiktten sonra münakasat kanununun onun· 
cu maddesi mucibince ve-eceklerini teklifnameye vesaiki mat· 
lubeti raptetmeleri muktazidir (6361) 9032 

denize doğru genit kumlu bir ge
zinti yeri· 

Yemeği hep beraber bahçede, 
Kadri Beyin her zaman altında o
turduğunu söylediği bir çamın ye
til koynunda yedik. Kadri B. beni 
sağına, kızını soluna aldL Suat B. 
de kartımızda idi. 

Bu ailenin bana bu kadar dost
luk gösterdiğini Refit Bey görsey
di geçen aktamki çirkin muamele
yi yaptığına pifman olurdu. Her 
tarafında temizlik görünen, her kö
tesinden samimi bir aile koJtusu 
hissedilen bu ıevimli yuva bana 
Erzurumdaki evimizi hatırlattı. 
Kendimi hiç te yabancı bir yerde 
zannetmiyordum. Böyle temiz, 
mes'ut aile hayatına na kadar mü
tehaasirdim. 

Yemekten sonra Kadri Bey ge
len iki misafirile bahçede konutur
ken biz salonda denize kartı kol
tuklara uzanmıt konuşuyorduk. 

Bir aralılc Suat Bey de misafir
lere bakacağını ıöyliyerek yanı
mızdan ayrıldı. 
Artık senli benli olduğumuz (Na
rin)e pansiyonda geçen hayatımı 
anlatıyordum. Birdenbire yerinden 
kalktı, yanımdaki küçük bir tabu
reye geldi. 
Şimdi adeta dizdize idik. 
- Çiçek, dedi. Sana bir fey aça-

cağım. 

- Ne gibi! 
- Ağabeyim seninle evlenmek 

istiyor. 
O kadar tatırdım ki yüzümde 

ki değitikliği (Narin) de görmüt, 
ellerimi tuttu: 

- Ne var, niçin hayret ettin. 
Kekeledim. 
- Hiç, böyle bir fey dütünme 

dim de! 
- Evlenmek İstemiyor musun. 
- Bilmem kardetim. Benim için 

evlenmek o kadar güç ki! 
- Neden? 

- Kimsem yok. Param yok. 
Tanıdığım yok. Kimseye emniye
tim yok. Daha bir çok feyler. 

- Ağabeyim seni Retit Beyin 
yazıhanesinde tanımıt. Hatta daha
evvel Yıldızda bir baloda görmÜf. 
Retit Beyin yanında ihtiyar bir A
li Efendi vardır. Eskiden bize ge
lir giderdi. Ondan tahkik etmİf. Ni 
hayet kararını vermif. Fakat ağa
beyim, belki batka suretle mana 
verilir diye bu evlenmek fikrini 
doğrudan doğruya açmak istemi
yor. Biz iki kardef biribirimizi çok 
severiz. llk defa bana söyledi. Ben 
bir gün babama anlattım. 

Dikkatle, heyecanla (Narin) in 
yüzüne bakıyorum. 

(Arkası var.) 
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Hergün bir yazı Iktısadi program 

Maaş kırdırma günü! 
1 

A~!a~rı~ci~~~e~li dün\ ce~!~~~~br:li~!:~~ .. ver 
taraflarda sathi surette bir karıtbrma miı, aleyhinde delil olmadığını söyliye
yapdmı§, fakat esaslı hafriyat icrası için rek behemahal tahliyesini istemiıtir. O • 
derin kazmak icap etmiı, hafriyat de· çüncü ceza mahkemesi yaptığı ll?tkikat 
rinleıtirilince de gene meydana ateı çık neticesinde bu adama ait dava dosyası • 
mıştır. Bunun için hafriyattan ıimdilik nın yanmadığını görmüı, evrakı tetkik 

İspanyada 
İhtilal çıktı 

(Başı l inci sahifede) 
n bastırmak ıçin taburlarca aaker gön 
derildiği de bu haberlerde kaydedili
yordu. 

Son şeklini aldı 
(Başı 1 inci sahifede) 

lktısat vekaleti bizzat yapaca· 
ğı işler için, hükiimetten bet se
ne müddetle yirmi otuz milyon· 
luk bir kredi istiyor. Bu krediye 
güvenerek hemen ite batlana
cak ve iki sene zarfında tasavvur 
edilen tesisata vücut verilecektir. 
Bu programda Sümer Bank tara
fından yapılması dütünülen fab
rikalardan batka diğer milli ve 
mali müesseselerin, milli banka
ların, hususi teşebbüslerin yapa• 
bileceği işler de ayrıca gösteril
miştir. Memleketimizin genit ihti• 
yacı düşünülür, bütçe vaziyetine 
göre devletin ihtiyacın pek az bir 
miktarını ancak temin edebilece
ği gözönüne alınırsa: "Bundan 
sonra her işi devlet yapacak, sana. 
yi fabrikalarımızı yalnız devlet 
kuracak •• ,, Yolunda yanht bir 
hükme varılmaz. 

Yetmişlik yetimlerin, seksenlik kızların 
arasında neler işitirsiniz? 

vazgeçilmiıtir. etmiı ve tahliye edilmesine imkan gÖr· 
Adtiyenin yeniden tesisi memiı, mevkufiyet halinin devamına ka 

. • rar vermiıtir. 
Yanan Adliyenin yeniden tesısı ve ikinci müstantik Mahir Beye iki yan 

bütün devairin mümkün mertebe faali • kesici tevdi edilmit• Hakim Bey her iki· 
yete geçmesi temin edilmit bulunmakta• •İ hakkında da tevkif kararı vermiıfir. 

isyan hareketine yalnız anarıistler 
ile sendikalistlerin iştirak ettiği aöy· 
lenmektedir. 

Madrid karanlıkta kaldı 
MADRIT, 10 (A. A.) - Manaa· 

tırlarda bir çok bombalar patlamııtır. 
Gırnata'da müfritler bir manastır ve 
dört kiliseye ateı vermiıler ve kilise· 
)erden biri ve Adliye aarayı tamamen 
yanmııtır. Şehirde tüfek müsademe
leri almuf ve elektrik hatları tahrip 
edildiğinden sehrin bir kıunı karan• 
lıkta kalmııtır. Vali müfrit hareketi• 
nin akim kaldığını hükUmet merke
zine bildirmiıtir. La Carogne'de umu· 
mi grev ilan olunmuf ve tehir tama· 
mile karanlıkta ka.Jmııtır. Vittoria, 
Sarragosse, Valancia ve diğer bir çok 
ıehirelrde tüfek müsademeleri olmak· 
ta, bombalar patlamaktadır. Bir çok 
ölü ve yaralı vardır. Mücavir yerlerde 
de bazı hadiseler olmuıtur. 

dır. Bugün için Adliyenin faaliyete ge • B:rinci müsatntik Ramazan Bey de 
çen dairelerini ıu ıeltjlde tasnif etmek yangında yaralanmıı olmasına ve haİla 
mümkündür: 

1 _ Müddeiumumilik, müddeiumumi bulunmasına rağmen ilkı günden beri va 
zifesine devam etmiı, dün de adliye yan 

muavinliği, levazım idaresi, birinci ve i- gını maznunlanndan kapıcı Ahmet ile o 
kinci .l!etkil< daireleri, istintak daireleri 
İstanbul tevkifhanesi idare kısmında ve dabaıı Mehmet Ağayı isticvap etmİftir. 
kadınlar tevkifhaneıinde. AurtarıLan evrakın tasnifi 

2 - Sultanahmet birinci ve ikinci ce- Kurtarılan evrakın tasnifi ikmal edil 
za mahkemeleri ile birinci, ikinci, üçün mit bulunmal<tadır. Ancak bu tasnifin ma 
cü, dördüncü, betinci sulh hukuk malı • hiyeti hangi dosyanın hangi daireye ait 
kemeleri hapishanede idare kısmında fa olduğunu ayırmaktan ibarettir. Yangın 
aliyete geçeceklerdir. (bunlar hBlen tev· esnasında dosyalar içindeki evrak ta ka· 
kifhanede kadınlar kısmında faaliyette rıımıı.kr. Mesela ağır ceza dosyalarında 
bulunmaktadırlar). Kumkapıda ıoför 1\Jri Efendiyi öldür • 

3 - Asliye birinci ve altıncı hukuk mekten su:;lu eski komiser Mucip Beye 
daireleri mıihtelit hakem mahkemelerin· ait dosyanın içinden Darülbedayi artist• 
de faaliyete geçmiılerdir. !erinden Talat B. in beraetine ait İ• 

4 - Birinci ve ikinci Ticaret mahke- lam çıkınakta, Talat Beyin dosya· 
meleri Ticaret odasında faaliyete geçmiı ıından T;alezar bostanı cinayetine ait ki 
!erdir. ğıtlar zuhur etmektedir. 

5 - Ağır ceza, aıliye birinci, ikinci, ü Muallimler Birliginde toplanmıf o • 
çüncü ceza mahkemeleri Sultanahmette lan ceza daireJeri bu evrakın Uısnifi ile 
Muallimler Birliği binasında faaliyete meıgul bulunmaktadır. Ağır cezadan ve 
geçmi§lerdir. üçiıncü cezadan kurtardmaınıf dosya 

6 - Asliye ikinci, üçüncü, dördüncü yok gibid.r. Bu do•yaların tasnifi biter 
hukuk mahkemeleri Beyoğlu Adliye da· bitmez mahkemeler derhal teıekkiil ede 
iresinde faaliyete geçmiılerdir. rek muhakeme icrasına baılayacaklar • 

Kabine aabah aaat ikiye kadar de
vamlı surette toplantı halinde bulun• 
muıtur. Dahiliye Nazm ihtilal hare • 
ketinin tenkil olunduğunu ve bugiin 
her tarafta aükfuıun iade edileceğini 
haber vermiıtir. 

Tevkil edilenler 
BARCELONE, 10 (A. A.) - Dün 

aktam Bareelone civarında iki muh· 
telif yerde iki bomba patlamııtır. 

7 - Asliye betinci hukuk mahkeme- dır. Diğer taraftan birinci ve ıkinci ceza 
si Alay kötkünde faaliyete geçmiıtir. dairelerinin dosyaları kurtardamadığı i • 

8 - Tabibi adliler, Tıbbı adli daire- çin yeni dosyalar tesis edilinceye kadar 
Emlak ve Eytam banka sının gifesİ önünde 

Bu yakınlarda Barcelone'a ııelen İ· 
ki anartist yaka.Janmııtır. Dünden 
beri 90 kiti tevkif edilmittir. 

Emlak ve Eytam Bankasının 
"Veznesinde maat alma, daha doğ· 
ruıu maat kırdırma günü •• 

Y etmitlik yetimlerin, seksenlik 
kızların, sakat ve hasta dulların, 
iiç aylık maatlarını almak için 
hekleştikleri taş koridorda, du
ınandan gözgözü görmiyor. 

Numara dağıtan memurun önü 
hıncahınç... Zavallı adanı bağır· 
ınaktan kısılan sesiyle; etrafında
kilere kanter içinde meram anlat
lnağa çabalıyor: 

- Beyler ••• Hanımlar... Görü
Yorsunuz, elimde itim var. On par 
Çaya ayrılamam ki ... Sıra ile hepi 
tıize vereceğim... Biraz sabırlı o
lun! .• 

Biribirine karışan saflar arasın 
da bir kadın sesi: 

- Sabırlı ol ••• Sabırlı ol.. Sa.
hahtanberi ayaklarıma kara su in 
di ! 

Derken bir ititme: 
- Hanım. Kedini topla., Bura 

ıı macuncu mahallesi değil!. Sü
rünüp aürtünmüf, piyasaya çıkar 
gibi maat almağa gelmitsin.. Bu 
ne hal be!.. Tti, yüzüne gözüne •• 

- İtittiniz ya, hakaret etti .• 
Polis yok mu oralarda polis •• 

Bir erkek araya girdi: 
- Canım •• Nedir bu sizin etti· 

ğiniz?.. Kavganın sırası mı şim
di •.• Memur Bey, kendi işiyle mi, 
uğlaşsın, yoksa sizinle mi? 

Sarsak bir ihtiyar, koltuğunda 
biri kadın, biri erkek iki kiti inle. 
Ye inleye sokuldu: 

- Aman velinimet... Ben bit
tim! •• 

Memur, kurşun kalemle önün· 
deki kağıda hesaplar yaparken 
başını kaldırdı: 

- Peki amma, ne yapabilirim 
size .•• 

ihtiyar, masaya dayanrak ge
niş bir nefes aldıktan sonra; cüz
dnından bir kağıt çıkardı: 

- Alın tunu okuyun ••• 
Yan gözle baktım. Bu, bir dok 

tor reçetesi idi. 
O devam etti: 

- Gördünüz ya.. Efendi haz
retleri •• 

Memur, içinden ne dediyse de

di, fakat yüzünden bir fey belli 
etmiyerek: 

- Gördüm efendim, dedi, fa
kat talimat haricine çıkamam. Bu 
gün, numarayı alır, Cumartesi gÜ· 
nü tetrif edersiniz. 

Ne dersiniz, bu cevap üzerine 
ihtiyar birdenbire çevikletti. San 
ki demin inim inim inliyen adam 
o değil. Batladı memura çıkıtma· 
ğa: 

- Allahtan korkun yahu •• Pey 
gamberden utanın yahu! Şu alil 
vücudümle beni bir daha buralara 
aürüklemek revayı hak mı? .•• 

Memur, hiç sesini çıkarmadan 
onu dinliyordu. Nihayet, dedi ki: 

- Beyefendi .• Sizin gibi bura
da daha yüzlerce adam var. Hep· 
ai hasta, hepsi alil, hepsi ihtiyar •• 
liepıi doktor parası, ilaç parası 
İstiyor. Hepsinin acele işi var. Biz 
de ne yapalım? 

ihtiyar, söylene söylene çekil-
di. Fakat yeri bot kalmadı. Acuze 
hir hatun çenesini takırdatarak 
haşladı: 

- Oğlum.... Rahmetlinin ma· 
&tını almağa geldim. Siz de tanı
Yacaksımz ya ••• Tapuda başkatip. 
ti. Dört sene var, merhum olalı .•• 
Ah, ah .. Bari aldığım çokça bir pa 
ta olsa ... 

nüne atma beni ••• Allahın gücüne 
gider! 

sinde faaliyete geçmişlerdir. bu mahkemeleriıı atıl k;tlması da düıü· 
9 - Tebligat müdürlüğü, ilamat dai- nülmektcdir. !:Sunun için bu mahkemele-

Bombalar patlıyor 
Çıkarılan yangınlar neticesinde 4 

kilise ve 1 mana.stır büabütün, yahut 
yarı yarıya harap olmu§tur. Etrafındakiler gülmeğe batla

dı. O devam ediyordu: 

reıi bapiıbanenin idare kısmında faali • re üçüncü ceza dosyalarından bir kıımı· 
yete geçmişlerdir. nın devredilmesi muhtemeldir, bunun i· 

- Oç kız, dört oğlan •• Yedi ye· 
tim, hep bu maata bakıyoruz, a •• 
Benim gözümün Nuru ••• 

- Mümkün olsa yapardım, fa 
kat çaresiz, Cumartesiye kadar 
bekliyeceksiniz 1 

- A ! •••• Ben dünyada bekliye-
mem. 

- Beklemez de ne yaparsınız? 
- Burası dağılıncaya kadar, 

bir yere gitmem! •• 
Elbette yüreği imanlı biri çı· 

kar kartıma ! ••• " 
Siz, memurun yerinde olun da 

aklınız çileden çıkmasın bakalım •• 
Veznenin başından sesler geli-

yordu: 
- Ommü Ha ••• nı ... m! •• 
- Rukiye Ha .•• nı ... m! •• 
- Gülsün Ha ••• nı .... m ! •• 
Çarpfı burnunun ucundan bafr 

lı bir hanım, homurdanarak önün 
dekini itti: 

- Az müsaade edin, biz de gö 
relim! 

Öteki kızdı: 
- Neyi göreceksin, karagöz oy 

natmıyorlar ki... Resmi muamele 
yapıyorlar! 
Çatır çatır daktilolar işliyor, 

kolları sıvalı bir takım gençler, 
koltukları altında bir sürü kağıtla 
oradan oraya kotUfuyorlar. Kim· 
senin nefes alacak vaki yok. •• 

Arada bir kulaktan kulağa fı· 
aıltı: 

- Falanca beyi, görme .• Gözle
ri kan çanağına dönmüt ... 

- Filan Beyin de çalışırken Ü· 
zerine fenalık gelmit ! •• 

- Daktilo hastalanmıf, gİt· 
mit·• 

Muamelesini yaptırıp parasını 
alanları görmeyin... Keyiflerinden 

ağzı kulaklarına varıyor. Geç ge

lip te sıra beklemeğe mecbur olan 

!arda suratlar bir karıt asık!.. 

Bir dul kadınla, memur arasın· 

da küçük bir muhavere: 

- Valideciğim ••• Size bu para
yı veremem! Kızınız, retittir ! •• 
Kendi gelecek •.• 

Kadın, sağ kulağını iyice itit
mek için parmaklarının arasına al 
dı: 

- ilahi oğlum .• Sen batkasının 
kağıdını okuyorsun! Benim kızı· 
mın adı Retit değil ki ••• Bunda bir 
yanlıtlık olacak! 

- Hayır canım ••• Yani retit de 
mekten maksadım •.••• " 

Memur, reşidin ne demek oldu 
ğunu anlatadursun, ben kalabalı
ğı güçlükle aralayrk kendimi dıta 
rı dar attım! 

M. SALA.HATTIN 

Yunan ticaret heyeti 
bekleniyor 

Yunan ticaret heyeti, dün de ıehri· 
mize gelmemiıtir. Heyetin bu sabah 
limanımıza visıl olacak Andria vapu .. 
ru ile gelmesi beklenmektedir. 

lktısat nazırı yılbaşından sonra 
gelecek 

ATlNA, 10 (A. A.) - Atina Ajan
aından: 

Türkiye ile Elen Hükıimeti arasın· 
da yeni bir ticaret itilafı akti için mÜ· 
zakereye memur edilen Hariciye Ne· 
2areti mukaveli.t daireai müdürü M. 
Hacı Vasilyu ile Atina Ticaret ve Sa· 
nayi Odası ıube müdürlerinden M. 
Hristides, Ankaraya gitınek üzere A· 
tinadan hareket etmi,Ierdir. 

10 - icra ve iflas daireleri, icra mah· çin tetkikat yapılmakladır. 
kemeleri salı günü Tophane müıürlüğü r eni daireler ve bina 
dairesinde faaliyete geçeceklerdir. 

11 - Adliye müfettiıleri Liman ha· 
nında faaliyete baı:amışlardır. 

Bu suretle büdün AdJiye daireleri 11 
muhtelif bina dahilinde münferiden ça • 
lıımaya ba§lamıılardır. Fakat bütün da· 
ireler telefonla biribirlerine ve hepsi bir 
den müddeiumumiliğe bağlanacal<lardır. 
Bu suretle muhtelif dairelerin biribirle
rindeö uzak binalarda hulunuıunun i • 
dari mahzurları ortadan kaldırdınıı o
lacaktır. 

Vekalet avans verdi 
Adliye Vekaleti muhtelif Adliye da • 

irelerinin böyle muhtelif adliye binaların 
da yerleıip iıe baılamaları için müddei· 
umumilige ıımdilit< iki bin lira avans gön 
dennittir. Bu pararun bir kısmı ile kırta• 
ıiye malzemesi alınmaıtır, bir kıımı he
nıiz elde bulunmaktadır. 

Ad.iyemizin yeniden feıiıi için her 
daire muavenette bulunmakta, maıa. 
sandalya, kırtaıiye levazunı, klasör ve ıa 
ire vermektedırler. Tevkifhanede bir o
da inal etmit olan levaz.ın kısmı ııe • 
len eıyaları teslim almakta ve muhtelif 
dairelere taksim ederek noksanları müm 
kün olouğu kadar tamamlamaya çalıımak 
tadır. 

icra dairesi yapılıyor 
Diğer taraftan icra dairesinin salı gii. 

nü faaliyete geçme•ine çalııdmakt'edır. 
Tophanede mü~iriyet dairesınin icraya 
tahsis edilen kısmında tadilat yapılmak· 
tadır. icap eden tamirler de iki güne ka· 
dar bitirilecek ve icra dairesi burada fa. 
aliyete baılayacaktır. Bu yeni icı 1 dai • 
reıi temin edildiğine göre yanan uına • 
daki icra dairesinden daha muntazam ve 
muhafazalı olacaktır. 

\t eı«i aaıreleri gezdi 
Adliye vekil vekili Zekai Bey dün 

muhtelif Adliye daırelerinin yerleıtiği 
muhtelif b.naları gezmiı, bu binaların 
inal eJ;iklori dairelerin i§lerine elvcriı 
lı olup olmadığını tetkik etmiı:ir. Vekil 
Bey bu dairel.rin şimdilik ihtiyaca ka· 
fi gelerek adliye makanizmasının itle • 
mes.ni temin edebileceğini, halkın iti dur 
mayı.cağını, maamafih Ad.iyemiz için da 
ha e&aslı ve bü .. ün adliye daireler.ini bir 
arada toplayacak bir bina bulunduğu • 
nu, bir, bir buçuk ay gibi kısa bır za • 
manda Adliyemızin bu yeni bina dahi • 
linde faaliyete geçebileceğini ıöylemiı • 
tir. 
Yeni Postahane binasının vaziyeti 

Dünkü nüshamızda da yazdığımı:ı: 
veçhile Adliye dairesi için lıtanbul pos
tahaneıinin üst katı ile üçüncü katı mu .. 
nas.İp görülmüıtür. Faka~ buralarda poı 
tahanenin muhtelif daireleri ile telsiz te 
lefon ıirketi vardır. Postahane dahil.nde 
pinomatik te•iaat, telsiz tirketınde de 
neşriyat için Osmaniyeye kadar temdit 
edılmiı kablolar vardır. Po>tahanenin bu 
binadan çıkınası bir az külfe!İi olacak • 
tır. Maamafih posta idaresi Lususi bir 
bütçe ile idare edildiği için Adıiyenin pos 
ta idaresine kira vereceği, bu kıra ile de 
bozulacak tesisatın yeni inal edılecek da 
irelerde tesisi ve diğer bir kısım dairele 
rin nakli kabil olacaktır. Maamahh bu 
huıusta lıenıiz takarrür etmiı bir ıey yok 
tur. l:lu hu•uıu Vekil Beyle Nafia Veka· 
Jeti ve Po:tta umum müdürlüğü araım .. 
da Ankarada takarrür et.lirilecektir. 

Adliyenin dünkü vaziyeti 
Muhtelif binalarda teşekkül eden Ad· 

!iye daireleri dün de mahkeme teıkil et
mekıizin mesailerine devam ebniılerdir. 
Ağır ceza mahkemesine dün bir müraca 
at vuku bulmuı, fakat bu meselenin 
halli heyetin teıekkulünne vabeste oldu· 
ğ_u için muamele bugüne tehir edilmit· 
tır. Gene dün ağır cezaya bir tevkif ka-

Yeni dajrelerin baro azası için bazı 
mütkül tarafıarı vardır. Mal(m olduğu 
üzere avukatlar mahkemelere cübbe ile 
girmekted.r.~l. Her mahkemeye ve her 
Adliye dairesıne ayrı ayn cübbe taıı • 
mak kabil olamadığı için baro tarafın • 
dan muntelif sulh mahkemelerinde Ye ad 
liye dairelerinde birer kıyafethane tesis 
edilmit bulunmaktadır. 

Yanan adıiye dairesinde bütün avu • 
katların cübbelerini muhafaza eden bir 
kıyafethane vardı. Fakat timdi mahke • 
meler bir bina dahilinue bwunınad.ıoarı, 
avukal~ar da cübbelerini daima kolların• 
da taşıyamıyacakları için mahl<emelerin 
bulunduğu her b1nada ayn bir baro kıya 
fethanesı tesisi kararlaıtırdmııtır. Bu • 
nun 1çin baro tarafından müddeiumumi· 
liğe müracaat ediımiı ve yeni Adııye Ua· 
irelerinde baro kıyafethanesi tesisi için 
bırer oda verilmesini iıtemiıtir. 

Baro binası 
Diğer taraltan baro için ele esaslı bir 

binaya ihtiyaç vardır. Bu bina iıi henüz 
halledılmem· ir. baro kendisi ıçin nir 
b•na tedarikine karar vermiı bulunmak • 
tadır. Ancak bütun Adıiye dairelerinin 
henuz kat'ı yerleri takarrür etmit de • 
ğilcılr. Bugün ıçin adlı ye dairelerınin bu 
lunduğu yerler muvakkat binalardır. E· 
saslı ve daimi adliye .binası takarrür edin 
ceye kadar baro bugunkü vaziyetınde, ya 
nı Unyon hanında reis Halı! Hilmi ISeyın 
yaz.hanesimlc kdlacaktır. l:.saslı adi.ye 
bınası takarrür edince baro bu binaya 
yakın bir daire tutacak ve orada çalıı • 
maya bat ~ acaktır. 

..,.,, o Romisyonları 
Evvelki günkü baro içtimaında ka • 

rarla.ıtırıı~ . komisyonlar toplanmıılar 
ve dun~en ıtibaren faaliyet\! baılamıılar
dır. J..>.ger taraftan baro azalarından bir 
kısmı da 10 maddelik bir layiha hazırla· 
m.'lıardır Bu layihaya nazaran 

1 - lsbat vasıtalarını tevsi etmek· 
Bunun için fevkalade bir mahkeme tef • 
kil eyleme!<. 

. 2 - Dosyala~ı yanan davalar için ha 
kime paya!ısız bır salıılıiyet vermeu ve 
bu mahkemelere liyakatile en ziyad; şöh 
ret kazanmıı lo.ikim!eri ııetirmek. 

. 3 -: '(~nan dos~alar yerine yenileri· 
nın teaısını avukatların faziletlerin&cn 
bekkmek. ı:ibi eoasları ve kanun yapd· 
mauna lüzum gösteren fikir.er scrdedil· 
mekledir. Maamafih bu muhtıra henüz 
Adıiye vekiletine verilmit değildir. 

Adliye vekilinın beyanatı 
Adliye vekaleti vekili Müdafaai Mil· 

liye vekili Zekai Bey, dün akfamki tren 
le Ankaraya hareket etmiıtir. 

Vekil IS ey, hareketinden evvel bir mu 
harririınİ2. ıu beyanatta bulunınuıtur: 

- B/ im için her ıeyden evvel lazım 
olan Ad.ıte makani:ı:maunın iı emesidir. 
Bu temin edi1!nit ve timdilik muvakkat 
bina meselesi haıledilmiıtir. Adliye dai· 
relerini bir araya toplayacak daimi bina· 
ya gelince Yeni Postahane binası bunun 
için çok müsaittir. Postahanenin bütun 
Adliye dev.,;rinj istiaba kafi olduğunu 
zannediyorum. ~ayet, bunu temin edemi 
yecek orursak icra dairesini ayrıca teda· 
rik edilecek bir binaya yerleıtırmek ka • 
bildir. ISugiin için faaliyet halinde bu • 
lunmayan Adliye clairesi kalmamııtır. 
Muteferrik biıı.J~da da olsa, adliye ma• 
kanizma11 yerletmiıtir ve iılemekt~dir. 
Ve d~i bina meselesi kat'i olarak An· 
karada takarrür edecektir." 

Dördüncü Vakıf han mevzuu 
bahis değil 

rarına itiraz vaki olmuı, bu muamele tet 
kik edilmiı, itiraz varit görülmemiı red 
dolunmuıtur. Birinci ceza mahkem~sine 

Oğrendiğimize göre, dördüncü Va
kıf hanın adliyeye tahsisinden tamaman 
vazgeçilmişJir. Harun temin ettiği vari • 
dattan Evkafın mahrum ka"!ması i,:in cid 
di bir sebep görülmemektedir. Postaha· 
ne binası ise Adliye binası ittihazına çok 
elveriılidir. 

Zira bu binanın odaları, Dördüncü Va 
kıf han ve Liman hanının odalarından 
çok daha geniıtir ve büyük salonları var 
dır. 

Saragos'da, bir çok kimleler tevkif 
edilmittir. Bu tehirde tüfek ateıi de
vam etmektedir. Şimdiye kadar aekiz 
kiti ölmüı, 200 kiti de yaralanmııtır. 

Madritte bir manastırda. yeniden üç 
bomba patlamııtır. Bu vaka üzerine 
40 kiti yak&lanmıftır. 

Valence eyaletinde Sillu köyÜnde 
bir kaç adaının bir yere ııötürmekte 
oldukları bombalar !Jirden bire patla· 
mıı, 15 kitinin ölümüne sebep olmuf• 
tur. 

Ekspru yoldan çıktı 
VALANCE, 10 (A. A.) - Müfrit· 

!er demiryolu hattını bozduklarından 
Barcelona • Sevilla ekspreai yoldan 
çıkmııtır. Müfritler bundan bafka bir 
köprüyü daha atnutlardır. 5 ölü ve 
11 i ağır olmak üzere 36 yaralı vardır. 

örli idare 
MADRIT, 10 (A. A.) - Valinin, 

tehlike halini ilan eden beyannamele· 
ri bütün duvarlara yapıftınlmııtır. 
"El Soayaliıta" gaezteai, ilk sayıfa· 
sında geoit bir baılıkla intitar ediyor 
ve kendilerine hitaben diyor ki: 

"Bu yerdeki makaleyi, aanaör kalk· 
bğı vakit neıredeceğiz." 

Siyasi istikametlerine göre tehalüf 
eden aebeplerden dolayı, sabah gazo
teleri, ispanyada patlak veren ifrat 
hareketinin takbihi hususunda mütte• 
hittirler. 

VALANSlYA, 10 (A. A.) - Dün 
akıam "Elkasr" da, müteaddit bomba· 
lar patlarnııtır. Bunlar, müfritlerin 
gizlice akdettikleri bir içtima esnasın• 
da infilak ederek 7 kiıiyi param parça 
etmiıtir. 

Zabıta, hadise yerine ya.km bir o
dada kullanılmağa hazır 300 bomba 
daha bulmuıtur. 

Müfritler tarafından Valansiya cİ· 
varındaki derin bir uçurumun üstün· 
de kurulu demir köprünün altına ko
nulan bomba, köprüyü uçurmuf ve o 
sırada oradan geçen arabalar, uçuru• 
ma yuvarJannn§lardır. 

Bulgar Kralı 
Belgratta 

(Başı l inci sahifede) 
Kral ve Kraliçesile Pren1 Kiril, Bat· 
vekil M. Muıanov ve maiyetlerindeki 
diğer yükaek zevatı götürecek husuıi 
tren bu sabah buradan aaat 8.20 de 
kalktı. 

Bul-gar Hükümdarları ve maiyeti, 
istasyonda bir çok ceneraller, yüksek 
rütbeli zabitan, ecnebi aefaret erkinı 
ve saire gibi yüksek aileler tarafın· 
dan teıyi olunmuılardır. Günün pa:zar 
yani tatil olması münaıebetile ,halk 
istaıyona giden aokaklan ve istasyo

nu doldurmuıtu. Bunların araaında 
Sırp kolonisi de bulunuyordu. 

Bulgar ajansının tebliği 
SOFYA, 10 (A. A.) - Bulııar A· 

jaruı bildiriyor: Bu sabah aaat 8.20 de 
Bulgar Kral ve Kraliçesi ile Prens Ki
ri!, refakatlerinde M. Mukanov ve 
maiyetleri bulunduğu halde Yugoslav· 
ya hükümdarlarını resmen ziyaret 
maksadile hususi bir trene rakiben 
Belgrada hareket ettiler. 

Bulgar HükümdarJan Yuııoslavya 
hükümdarlannı reaınen ziyarete gidi· 
yorlar. Bu ziyarete iki memleket ara· 
sında mukarenet ve Balkan aulhünün 
tarsini noktainazanndan büyük bir e
hemmiyet verilmektedir. 

yazdmı§br. Bir de yangına ait kroki ya• 
pılmııtır. Vekalete gönderilecektir. 

Müddeiumumilikten sualler 
Haber aldığımıza göre Ankarada Ad 

)İye vekBletinden yangın hakkında müd· 
deiumumiliğe bazı sualler sorulmuıtur. 
Müddeiumumilik bu suallerin cevabını 
hazırlamakla meıguldür. \ 

Adliye memurlarına bir tebliğ 
lstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 

polis Süleyman Efendi isminde rüıvet • 
ten mevkuf birisi tahliye istidası vermiı, 
mahkeme mevcut delillerin yanmıı ol • 
masını, ve yeniden ilk tahkikat yapıla • 
cağını nazarı dikkate alarak boıinci is • 
tintak dairesinin verdiği tevkif kararını 
refetmiı ·ı.(r, ikinci ceza itlahkemeıine de 

Muhakim ve devairi adliyenin yerle-
Vilayetin raporu ri tesbit edilmiı ve faaliyete baıladığı da 

Adliye yangını hakkında vilayet ta • evvelce ilan edilmi§tİ. 
rafından mufassal bir rapor vücude ge • Bu muhakim ve devaire ait bilcümle 

T ahkikatıma göre Sümer Ban
kın devlet hesabına bizzat ya
pacağı işler arasında demir sana• 
yii, kağıt sanayii, mensucat sana
yii gibi ağır işler vardır. Cam, 
tife, kok, kükürt, ve buna ben· 
zer daha bir çok sanayi aksamı 
husust tetebbüılere terkediliyor. 

Yeni programın ruhuna ve e· 
saılarına göre hükiimet, buna ben• 
zer işleri yalnız hususi tetebbüı· 
lere bırakmakla kalmıyacak on
ları teşvik ve himayeyi de düşü· 
necektir. 

Maliye vekili 
İzahat verecek 

(Başı l inci sahifede) 
zikredilen e§yaya ııelince; hu nevi e~ 
ya hiç bir suretle dövizi iıtilzam et. 
memektedir. 

• * • 
Gümrüklerde ne kadar e~ya var? 

Hükümetin neıredeci yeni bir ka· 
rarname ile ııümrüklerde müterakim 
eıyanın çıkanlacağı hakkında dün 
dercettiğimi:ı: Ankara haberi iktısadi 
mehafilde, bilhaua ithalatçdar ara· 
aında büyük bir memnuniyet uyandı,. 
mııtır. 

Dün yaptığımız tahkikata göre teı• 
rinievvel 1933 sonuna kadar giimrük• 
!ere gelmiı fakat kontenjan liatesin· 
de bulunmadığı için memlekete ırire• 
memif eıyanm miktan o kadar faz!-. 
değildir. Yalnız kendilerile klearing 
mukaveleleri akdettiğimiz memleket• 
lerden gene teırinievvel nihayetine ka• 
dar gümrüklere ııelmif ve gümrükler! 
de aıra bekliyen eıya mühim bir ye
küna baliğ olmaktadır. Maamafih ti• 
carcl muvşz-enemizdeki ihracat faz .. 
!alığının bu eıyanın ithalinden müte· 
vellit bir vaziyetin muvazenede fazla 
bir deği§iklik husule getirmiyeceği 
aöylenmektedir. 

Y almz dericiler ve çeltik fabrika· 
)arı henüz hakiki vaziyeti bilmedik
Jerinden enditeye düımektedirler. Fa• 
kat dericilerin Ankarada bulunan he
yetlerinin vaziyeti hüsnü idare ettiği 
kanaati vardır. 

Memurlar nasıl 
Muhakeme 
Edilecekler? 

(Başı 1 inci sahifede). 
lemelt iktiza etmiıtir. 

3 - Mülkiye teıkilatında merkez 
kazası yapılmamıı olduğundan vila· 
yet merkezine bağlı olan nahiyeler 
ve köylerin de memurin mubakemat 
kanununa tabi olan suçlularını ikinci 
derecede Şurayi Devlete göndermek 
mecburiyeti vardır. Şurayi Devleti 
bir köy bekçisinin, bir köy muhtan· 
nın ıuçlarile iıgal etmek bu müeıae
senin yüksek aalahiyeti ile kabili telil 
görülmediğinden bu gibi suçlar için 
layihada huıuıi bir tetkik mercii ih· 
tas olunınuı ve Şurayi Devletin met· 
ııuliyeti azaltılmııtır. 

4 - Memurin muhakemat kanunu 
dairesinde tahkikata tabi oldukları 
halde sonradan ihtu olunınalan iti· 
barile tetkik ve mercileri belli olmı· 

yan bazı memuriyetler için !iyihada 
aalilbiyetli merci gösterilmiıtir. 

5 - Tahkik memurlarının salahi· 
yetleri buııün mer'i olan kanunda sa• 
rih olarak göaterilmediğinden her za• 
man tereddütleri mucip olmaktadır. 

Bunun için layihaya 1arih hükümler 
konmuıtur. 

6 - Memurlar tarafından irtikap 
edilerek efradın da alakadar olduğu 
suçlarda tahkikatın memura tebaan 
bu kanun dairesinde ifası lazım gele· 
ceği hakkında bugünkü kanunda bir 
ıarahat yoktur. 

Layihada tereddüdü mucip cihetler 
bertaraf edilerek aarih hükümler kon 
mu§ tur. 

51 maddeden ibaret nlan bu layiha 
teıekkül eden Muhtelit Encümende 
derhal tetkik edilmeğe baılanacaktır. 

Gazi Hz. nin hediyeleri 

- Bugün, kabil değil, hanıme
fendi .• 

Gazetelerin yazdıklarına göre Milli 
lktısat Nazırı M. Pesmazoğlu, yapıla· 
cak itilafın imzası için yılbaıı yortu· 
aundan aonra Ankaraya gidecektir. 

gene hırsızlıktan mevkuf bir maznun ta• 
rafından tah'iye iatidası verilmi§ mnh .. 
keme bu talebi kanuna uygun buİmuş ve 
tahliye kararı vermi~tir. Hı~sı7hktan mev 
kuf Y orgi isminde bir mevkuf ta iiçünoü 

tirilmiıtir. Bu raporda yangının ne su .. hükk&.m, memurin ve müstahdemini ad • 

KONYA, 10 (A.A.) - Gazi 
Hazretlerinin Cümhuriyet Halk fır 
kası ve Halke,,;ine hediye ettikleri 
imzalı fotoğrafileri şehrimize gel· 
miştir. Fotoğrafiler fırka ve Halke 
vi salonlarına avrılan ) erlere me • 
rasimle konacaktır. - Aman, sakın ••. Cumartesi gü 

retle çıktığı, ne kadar devam etliği, çalıı liyenin kemakan mezkür binalardaki 
ma ve söndürme tlarzları uzun uzadıya l vazifelerine devamları tebliğ olunur. 
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Çankırıda su 
Sıkıntısı yok --Bir çok ev sahipleri 

havuzlar yapbrdılar 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Şehri 

mizin en büyük ihtiyacı olan su 
iti artık halledilmit gibidir. 

927 senesindenberi devam e
den tesisatı bitınittir. Ötedenberi 
ıs kilometrelik bir mesafeden 
toprak borularla gelen ve tehrin 
içinde mahzen denilen karaçamur 
depolarda biriken şehrin içme su
yu bugün tamamiyle fenni bir te· 
kil almıştır. 

Su ıs kilometrelik mesafeden 
2S atınazfer tazyika mütehammil 
çelik asfaltlı borularla tehrin ya
kinindeki 400 m. mikabı bir de
poya getirilmittir. 

Sehir tesisatı da bütün çelik bo 
rul~la yapılmıttır. Su deposunun 
şehre nazaran mürtefi bir nokta
da bulunması itibariyle saniyede 
20 litre su verimi temin edilmit
tir. Bunun için de fehrin muhtelif 
80 mahalline yangın musluğu yer
leştirilmek suretiyle yangına kar
t• tesisat yapılmıttır. 

Bugünkü halde bir çok evlerin 
ve otellerin üst katlarına da su te
sisatı yapılmıttır. 

Eskiden tehirde bulunan 4S çef 
me yerine beti mermer olmak Ü· 
zere 100 den fazla çetme yapılmıf 
tır. Şehrin sokaklarında adım ba
tında çeşmeye tesadüf olunmakta 
ise de sebebini anlayamadığımız 
bir tekilde bu çetmelerde daima 
su bulunmamaktadır. 

Şunu da söylemek lazımdır ki, 
bu muntazam su tesisatı sayesin
de bir çok ev sahiplerine ucuz üc
retle evlerine su verilmittir. Ve 
bir çok evlerde çeşmeler ve havuz 
lar yapılmıttır. Fakat bu evlere ve
rilen su saatsiz olduğundan sarfi
yatı namütenahidir. 

180,000 lira ile vücude gelen 
tehrin bu su tebekesi ihtiyacı had 
dinden fazla tatmin etmektedir. 

Deliren anne 
YONA, 8 - Karadenizde son 

fırtınanın yaptığı zararlar ve se
bep olduğu facialar arasında bir 
tanesi bilhassa tüyler ürpertici 
mahiyettedir. Geçen defa gene 
böyle bir fırtına esnasında iki oğ~ 
lunu kaybeden bir kadmm, bu de
fa P'eri kalan c! · ğer iki oğlu da 
C::'- 'e be :..Wmuttur. Kadın delir-
mitt 

Diğer taraftan Civara erzak 
olmağa giden dokuz kitilik bir 
esnaf kafilesi, üç bin küsiir lira
lık bakkaliye etyasile dönerler
ken motörleri devrilmit, hiç biri 
kurtulamamıttır. 

Kardeşi mi öldUrdU? 
BANDIRMA, (Milliyet) - 27 ki. 

ııunuevvel pazarteai günü Bandırma• 
nın Kapaklı köyünde bir cinayet ol· 
muı, yırmi het yaflannda bir cenç 
olan Abdullah oflu Etem, bir duvar 
çevirmek meaeleai yüzünden kardeti 
29 yaıında Kadir ile aralarmda çı· 
kan münazaa esnasmda kalabalık a• 
rasmdan ahlan bir tabanca kurıunile 
katledilmittir. 

Cinayetten telefonla haberdar olan 
Bandırma adliye ve zabıtası derhal 
otomobille vak'a mahalline giderek, 
tahkikat ve keıfiyatta bulunmuı .., 
maktulün kardeti Etem ile beraber 
üç kiıiyi derdest ile tahh tevkifa alın· 
mııbr. Adli tahkikat devam etmek
tedir. 

iV illi yet'in romanı: 86 
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EML 
T rakyanın ihraç iskelesi 

TEKİRDAG 
İthalat eşyası buradan geçer, bir de silo 
yapılsa Tekirdağ mühim bir iskele olur 

Tekirdağ Vilayet 

TEKIRDAG, (Milliyet) - Bu 
sene tehrimiz bütün Trakya tehir
lerinin s&bf merkezi olmuttur. Bet 
ay içinde 140 bin çuval buğday 
90 • 100 bin çuval kuşyemi ve 90 
bin çuval da mütenevvi mahaulat 
ki ceman 340 bin çuval zahire Bor
samıza arzedihniştir. Havaların 
müsait olduğunda arabalann çok
luğundan Tekirdağ sokaklarından 
geçmek mümkün olamıyor. Gittik
çe ehemmiyeti iktisadiyesi artan 
,ehrimizin piyasadaki mevkii de 
pek iyidir. Bugün Edime ve Kırk
larelinde elli paraya okkası sahlan 
mııınn tehrimiz Borsasında iki ku
rut yirmi para gibi bir fiatle ıatıt 
yapılmaktadır. Bu itibarla okkada 
elli para gibi mühim bir yekiin çift
çiyi Edime ve Meriç kıyılanndan 
Tekirdağına çekmektedir. Gerek 
nakliyatta gerek sair hususatta ls
tanbuldan çok diin masraf yapıl
dığından köylü ve hatta Trakya 
tüccarları lstanbuldan ziyade T e-

konağına bir bakıf 

kirdağ iskelesini tercih etınektedir
ler. Esasen ihracat etyamızın hini 
sevkinde teh•ini masraf çareleri 
aranıldığına göre limanımızdan 
vaki ihracatın mesarifatı pek cüzi 
bir tekilde olması Borsamızda 
satıt edilen mevaddın fiatlerinde 
lstanbuldan pek farksız ve hatta 
bazı mevat üzerinde bilhassa kut
yemi lstanbul Borsasından daha 
yüksek fiatle sa' ! edilmektedir. 
T ekirdağının iktisadi hayatında da
ha mütekamil bir vaziyet görülmek 
icabederse Trakya tehirlerini bura
ya bağlamak için Tekirdağ limanı
na doğrudan doğruya Avrupa li
manlarından ithalabat için kon
tenjan ayırmalı ve çiftçinin depo
ıuzluk yüzünden buğdayını ban
kaya satamadığı için Ziraat Veka
letince bir silonun intasına hemen 
geçilmesi tehrimizi vrupanın 

itlek iskelelerinden farksız yapa
cağı muhakkaktır, 

Azmak bataklı2ı da kurutuluyor 

A:ımalt bataklığının kUTUtulması ameliyerine iftiralı eden köylüler ı 
Sökede mevcut Es~vatör makine 

sinin tamiri bitirilmittir. i 

Makinenin bu kanalm açılmasın· 1 

da kullanılması için vilayet makamı 

Malatya lisesinde muvaffa
kr;etli çalısanlar 

MALATYA, (Milliyet) - Daha 
bu sene açılmasına rağmen lise· 
mizde her gün yeni yeni işler yapıl 
mapta ve büyük muvaffakıyetler 
elde edilmektedir. izci tetkilıi.bnda 
ki muvaffakıyet bunun en kıymetli 
bir tahididir. 36 izciden mühim bir 
knmı bütün elbiselerini tedarik 
etıneği kendilerı taahhüt eylemiş
lerdir. Bir kısmının elbiseleri içın 
de ttaklevi 300 lirasını yar-
dım olarak vermiştir. Bu 
suretle elbiseler kamilen lstan
buldaki Zeki Rıza Spor mağaza
sından celbedilmittir· Bayram gün
lerinde gezintilerde temiz ve düz
gün kıyafetlerile vakur ve munta· 
zam yürüyütlerile alkışlanan izci
lerimiz bu takdire çoktan liyakat 
kazandılar. 

Binanın bir kısım tamiratı hitam 
bulduğu gibi bütün ihtiyaçlarının 
da peyderpey temin ve tedarik 
edikceği muhakkak ,görülmekte
dir. 

Aydında menenjit aşısı 
AYDIN, (Milliyet) - Vilayetimiz 

mekteplerinde menenjit aııaına de
vam edilmeketdir. 

Alınan ıiddetli tedbirler sayeain
de bu aene hastalık görülmemiıtir. 

C. H. F. Reisliği 
AKŞEHlR, (Milliyet) - Cüm

huriyet Halk Fırkası kazamız 
riyasetine doktor Aziz Ke • 
mal Bey seçilmiştir • 

Senelik aidat 
TORKIYE TURING ve OTOMOBiL 

KLöBO 
Muhterem azalarımn 1933'Ve 1934 se

ı>elerine mabsuı aidatlarını, dahili ni • 
zamnamenin 25 inci maddesi ahki,mına 
tevfikan nihayet 25 kanunuevnl 1933 
tarihine kadar tesviye buyurmalan rica 
olunur. efendim. 

Tayyare balosu 
T&yyare Cemiyeti lstanbul tubeıi 

tarafından her aene tertip edilen Tay.. 
JIGI'« batoau bu sene tuba.hn sekizinci 
perıembe günü aktamı Perapalaa ıa· 
lonlannda verilecektir. 

Dr. A. KUTİEL 
Karalı:öy, Topçular caddesi No. 33 

(10527) 9021 

VAPUKCULU 
TORK ANONiM ŞiRKETİ 1 

1ST AN BUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telelon: 22925 

AYVALIK YOLU 
SEYYAR vapuru ı ı Birinci 
Kanun Pazartesi Sirkeci rıhtı
mından saat ı9 da kalkarak gi • 
dişte ve dönüşte Gelibolu, Ça
nakkale, Küçükkuyu, Albnoluk, 
Edremit, Burhaniye ve Ayvalı
ğa uğrayacaktır. 

TRABZON YOLU 
MiLLET vapuru 12 Birinci 

Kanun Salı günü Galata rılitr
mından saat 20 de kalkarak gi
:litte : Zonguldak, lenbolu, Si
nop, Samsun, Fatsa, Gireson, 
Vakfıkebir, Trabzon, Rizeye. 
Dönütte bunlara ilaveten Sür
mene ve Orduya uğrayacaktır. Vekiletten müsaade iatemiıtir. Maki· 1 _ 

Şeyh Fahri çetesi nasıl 
tepelendi? 

Kendi, 14 avanesi ö'dürüldü. Beş jan· 
darmamız şehit düştü. Yedi yaralı var 

Şeyh Sait İsyanına ittirak eden 1 br. Şeyh Fahri ile avenesi takip 
maslup Şeyh Şemsettinin yeğeni o- 1 müfrezelerile kendi aleyhtan olan 
lan Şeyh Fahri çetesinin imha edil 1 köylüler, tarafından mütemadiyen 
dig ni evvelce yazmıtbk. Bu hu • takip edilmit ve Gasikan deresin • 
susta mütemmim olt. ... . k mahallin de bir mağarada tesadüf edilerek 
den fU malumat gelmittir. Necmettin onbqı müfrezesile mü· 

DIY ARIBEKIR - Uzun zaman aademeye bqlamıttır. Bu esnada 
dan beri Silvan, Lice ve Filp köyle- Hasov tarafından da bqka bir kuV 
rinde adam öldürmek, nikahlı karı vet daha gelmit ve yapılan müsa • 
lan cebren dağa kal~~· yol .kes deme neticesinde Şeyh Fahri ile on 
mek ve başkalarına aıt koy ve çıft- dört avenesi kii.milen imha edilmit 
tikleri haraca bağlamak gibi bü • )erdir. Müsademede bq jandarma 
yük suçlar itliyen Şeyh Fahri na • neferimiz tehit, yedi jandarma ile 
mındaki şaki ile avenesinin tenkil- iki milis yaralanmıftır. Yaralı· 
leri için batta vali Faiz Bey oldu- lar hemen Diyarıbekir hastahanesi 
ğu halde müfrezelerimiz tarafın • ne nakledilmit ve tehitler için de 
dan ehemmiyetli bir surette takiba Sahovada büyük bir ihtifal yapıl • 
ta başlanılmıt ve ayın yirmi yedin- mıştır. 24 saat devam eden bu mü 
ci gecesi Godirni deresinde yapı • ıademede vilayet jandarma ku • 
lan müsademede Şeyh Fahri ile on mandam Raif, müfreze kumanda· 
dört avenesi kii.milen imha edilmek nı yiizhatı Ali Rıza Beylerle müfre 
suretile tam bir muvaffakıyet elde zelerimizin ve milislerimizin çok bü 
edilmittir. Bu hususta tafsilat fU • yük gayretleri görülmüttür· 
dur: Şeyh Sait isyanına ittirak eden 

ıG-11-933 gecesi ilk olarak takip maslup Şeyh Şemsettinin yeğeni 
müfrezelerimiz tarafından feyh olan Şeyh Fahri amcasının tekmil 
Fahrinin oturduğu Maligir köyü ba 
sılmıt, fakat yapılan taharriyat ne- şenaat ve habasetini tevarüs etmiş 
ticesinde Şeyh Fahri bulunamamıt muzir ve korkunç bir ,aki idi. Bu 

tir. Takip müfrezesi kumandanlığın takinin beraberindeki canilerle be· 
ca yapılan takibata Codomili Yu- raber temizlenmesi muhitimiz için 
ıuf oğullarından Mehmet oğlu Hac bir muvaffakıyet olmuttur. 
caç namında biri jandarmanın Go
dorniye geldiğini Şeyh Fahriye ha 
her vermiş ve bunun üzerine Şeyh 
Fahrinin kıymetli etyasmı ve bir 
takım evrakını alarak saat 20 de 
yirmi altı avenesi ve dokuz karısi
le beraber firar ettiği anlatıl~ıf, 
derhal tertibat alınmıya başlanmıt-

Çankırı ticaret odası kongresi 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Tica· 

ret Odası idare heyetinin üç sene 
lik mesaisi hitam bulmu9tur. 

Bu hafta içinde yeni idare he
yeti seçmek için heyeti umumiye 
bir kongre yapacaktır. 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cina ve Mevkii Muhammen Be· 

J\.umkapı 

Üsküdar 

fener 

Yeşilköy 

Usküdar 

deli Lira 
: Çadırcı Ahmet Çelebi Mahalle- 938 

ı :nde Bakkal sokağında 1 bahçe 
:\ ;! müştemilatı aaireyi havi 3 so
fa ve 3 oda bulunan 15-5 No.Iu 
l anenin 8 de 3 hissesi. 

• Yeni mahallede Nuhkuyusu cad 480 
desinde 3 oda ve bahçe ile müş-
\ Jmİlatı bulunan 129-179 No.lu 
hane. 

peşin pars 
ile 

peşin para 
ile 

: Tahtaminare mahallesinde ulah Beher Zirai 10 
kilisesi sokağında 63-64 zira 36 Lira peşin para 
No. lu arsa 

: Ümraniye mahallesinde Bddır - 75 
< ın ve Mektep sokağında 46 No. 
u natamam barakanın nısıf 
hissesi. 

Peşin 
ile 

para 

: Solak Sinan mahallesinde Top· -.50 Peşin para 
hanelioğlu sokağında bahçe ve veya mübadil 
iki oda ve müştemilatı saireyİ bonosu ile. 
l:avi 31 No.lu hanenin 48 de 36 
hissesi. 

Yukarıda cins ve mevkile ri yazılı mahaller hizalarında • 
ki kıymetler üzerinden açık arttırma usulile 25-12-933 pa
zartesi giinü saat 14 te satılacaktır. Taliplerin pey akçeleri
le müracaatları. (6681) 

AYDIN, (Milliyet)- Azmak ba
taklığmm kurutulma ameliyesine bllf 
!andığım yazmıftım. Açılacak kanala 
Karapınar önünden baılanmııtır. Da· 
ha sabahtan Acar ve Osman Bükü 
köylüleri davut zurnalarla iıe baıla· 
nacakyerlere gelmiılerdir. 

Biraz sonra Vali Feyzi, Fırka Rei
si Etem Kadri ve Sıtma mücadele rei
si Kani Beylerle geldiler. Köylüler 
hem çalıııyorlar, ve hem de davul 
zurna ile oynıyorlardı. 

ne günde so metre kanal açmakta· BANDIRMA YOLU 

dır.Bu makine çalııtıiı takdirde neti 1 BARTIN vapuru ı2 Birinci -c. • b·ı 1· . b 1 
cede bütün Aydm Ova köylülerinin kanun Sah günü saat 20 de Top- ...,ya pıyango ı et ıstesı fU e er ve merkezimizde bulunduğ, 

HILALIAHMER ISTA NBUL MERKEZiNDEN: 

yahatmı ve 100,000 dönüm araziyı hane Rıhtımından kalkarak Ban gibi numaralarına etya isabet edenlerin merkezimize müracaat eyleme 
kurtaracak olan kanal bir senede bi- 1 dırmaya gidecektir. 1 leri ve ketide tarihinden itibaren 90 gün zarfında istenilmiyen ikra 
tirilmiı olacaktır. 1111••••••••••-•••I miyelerin teberrü addedileceği ilan olunur. (10806) 9324 

ESRARSIZ HAY AT 
ıeyden haberi olmayan bir otomobil cad
deden geçti. Eski bir gazete, aıcak hava· 
da tembel tembel , 3n bir kut gibi, yer
den kalktı, ıonra d.renin içine düılt. lla
nat Şubesinden Mac Olehan caddenin ö
te tarafma sıçrayıp kliniğin içinde kay
boldu. Eczahanenin telefonunda biri 
umumi intibaım yazdırıyor: , 

ye edilmitti; yalnız mahkemenin top· 
landıiı kıfla salonu duruyordu. Mo
reako balo elbisesi ile idi; sarayda bo 
!o esnaamda tevkif edilip ihtilalcıla· 
rm önüne ablmıtb. Rubaaı yırtıbnıı • 
b. 

kızmıt cam tesiri yapıyordu. Ona, 
sanki birdenbire çatlayıp parça par· 
ça olacakmıt gibi geliyordu. 

- Biliyorum, diyordu, vaktinde 
yetiıeceğim. Pasadena'da da vaktin
de yetiıtim. Onu trenden çıkardnn; 
trenden çıkardığnn gibi bu sefer de 
hastahaneden çıkaracağım. Sen emin 
ol.. .. 

ni bana aöyliyebilir miydin? Beı pa· 
ra etmiyen bu berbat filmin bütün 
yorğunluğu... iyi dayanıyorum değil 
mi? Son dakikaya kadar buradan ay 
nlmıyacağım. Fakat bir ıey yapma
lıyım, değil mi? Buna dayanmak i· 
çin bir ıey yapmak lazım, değil mi, 
Eisenlnhr? .• Hollywood'Ja sinema yıldızlannın romanı 

Yazan: VICKl BAUM Terczme: KAMRAN ŞERiF 
l>aru yoktu ki Donka'yı beklemeıin. Ken· 
diıine öyle geliyordu ki ne haslla, ne ya
ralı, ne mustaripti. Yalnız Donka eksik
ti. Şimdi &Özleri açık n kapıya dikili 
idi. Bu beyaz gözünün önünden kaybol· 
masın diye onu göz hapıine almııtı. Don· 
ka'nın gelmekte olduğunu, oradan içeri 
gireceğini biliyordu. Onu bekliyordu. O
nu avaz avaz çağırıyordu. 

Jcrry koltuğuna gömülmüt, nihayeti 
gelmiyen bu anlatılmaz fısılbları, mmltı
ları dinliyordu. Tobias'a sanlmı§b. Bütün 
gece onu dizlerinde yatırdı. Tobiaa tit
riyordu. Jerry de titriyordu. New • York 
un ırcak, yakıcı gecelerinden biri idi. 
Oliver Donka'yı avaz avaz çağırıyordu. 

Sabahın saa~ iki·inde artık vazgeçti. 
Gözlerini kapadı. Sustu. Jcrry Judith 
hem tireyi uyand . rdı. Hemtire sertabibi 
çağırdı. Sertabip Dworsky'yi çağırdı. 

Dwonky otomobille koıtu.Keyfi yerinde 
değildi. Geceyarm yatmıfb, ilk ameli· 
yatım da sabah saat altıda yapmıfh. 
Gömlek giymemi§ti. Caketinin altmda 
pijamaaı vardı. Pürhiddeıl ellerini havaya 
kaldırdı. 

Jerry titrek dudaklarile: 
- Ölüyor ... dedi. 
Dwonky Oliver'in gözkapaklarmı kal

dırıp gözlerine baktı. 
- Peki, ne yapalım .... dedi. Bunun i· 

çin bana lüzum yok. Herkes kendi ken
dine ölmelidir. Maamafih hiç te ölmcğe 
niyeti yok. Judith bem§ire bana kordioz· 
lü ver bakayım ... 

Kar şıkı eczaneden geceyarısı, 
Dworsky'nln otomobiıle geldiğ,ni gördü
ler. Briç oyunnnıı b nk p sokağa çrktı· 
lar, bd<lemeğe baıladılar. Kadırımın ke
narından usulca bir kedi geçti ... Hiç bir 

- Serlehva §Öyle: "Bir sinema yıldızı 
ölüyor . ., Sonra nokta, nokta, nokta .... 

*** Sabahın saat ikisinden biraz evvel 
Blackeley baygın bir halde yere aeril 
di. Bu yapmacık değildi. Sahnenin 
bir köıeaine götürdüler. Y ırtılmıı oni 
formasmın yakasını çözdüler; yüzü
ne soğuk su serptiler. Jimnastik salo 
nuna cötürülüp Stüdyo mcsajcısma o· 
nu hale yola koymasını emrettiler. 
Gece gün.düz deli (W';bi çalısmı,tı. 81Rc 

keley artık genç değildi, sinirleri a!Aıd
yonun yorgunlukıanna muKavemet e 
demiyordu. Y anm saat için iti bırak· 
mağa mecbur oldular. 

Filmin .. ,...., "°ec,.,. ... 1,,di: T~t;na ile 
kocaaının lstikl&J n:alıkemeıi huzuru"'" 
da nıuh ıe~erin.a kO..:.tt ren :..anneler 
çevriüyordu. 12 numaralı sahne da-· 
ha timdiden, diğer bir film için tah:i. 

Sahnenin önünde Donkayı tayyare 
mevdanın1> götürmek için Meyer bek 

liyordu. Tayyare ve pilot Nevyorka 
harekete muheyya idi. 

Eisenlorh, itin yarım saat bırakıl
dığını haber vermek için Donkaya 
yaklaıbğı zaman Donka feveran e
decek diye korktu. Kadına büsbütün 
çorak, yanık bir hal gelmiıti. Bütün 
ırece böyle idi. Böyle olmakla -bera· 
her giilınekten baıka bir ıey yapma• 
dı. 

- Y anm saat mı? Pek ili. Zara
n yok. Oliver iyi olacak. Yemin ede
rim lci, ben yanına gider gitmez iyi 
olacak. Gazetelere bakıp deli olma· 
yın. Oliver'in ha.ııtalığı etrafında yay• 
gara yapan gazeteleri ben ne yapıyo 
rum, biliro musunuz? Eisenlohr, bili· 
yor musun, ne yapıyorum? lıte Allah 
ıahidimdir. O gazeteleri abdeshane
lere asıyorum. 

Eisenlobr onu teakin için omuzunu 
olqadı. Donka onda haddinden fazla 

Bqını, omuzuna dokunan ele doğ 
ru kaldırdı, çenesinin altından Eiaen
lohr parmaklannı liafifçe ok§&dı. 

- Rejisör efendi, yoksa bana bir
az i.fık mıaım.:z? 

Güldü ve teskin edici eli omuzun
dan diifürdü. Eiaenlobr ihtiyatla sor
du: 

- Ne oluyor? Senin aletin mi 
var? 

- Atef mi? Niçin ateıim olaun? 
Batkalan bayılırken ben ne,eliyim di 
ye mi? Yok, atctim yok. Biraz koka,. 
İn a!dnn, o kadar ... 

Bu sözleri söylerken elinin tersini 
bumuna doğru götürerek ufak bir ha 
reket yaph. 

- Y apmanıalıydrn, Donka. 
- Hayır, yapmamalıydım, fakat 

bütün bu hallere tahammül edebil
mek için ne yapmam 1İlznn geleceği-

- Buna raimen bütün gece tayanı 
takdir bir surette oynadın, mük•mmel 
oynadın, Donka. 

Dalgın ve mütekallis bir surette: 
- yok canım! dedi. Sabi mi ıöyli

yorsun? Demek iyi oynadım, öyle mi? 
Biraz sarhoıtum, biliyor musun... Za
ten sesim de kıa lmıf .... Farkediyor mu· 
sun? Sesimi yükseltmeğe imkan yok ... 

Bir an düıündü: 
- Kahve, Takus.... çok kahve ... Bir 

de gazeteleri geceyleyin, son ..U.neler 
çevrilirken Stüdyonun havası acayip bir 
h:ıl alıyordu. insanı hem donduran, hem 
yakan bir bal. Projektörleri söndürmemi§ 
!erdi. Masraflı elektrik cereyanı yarım 
saatlik fasıla esnasında israf edildi. Zira 
Donka kıyameti koparmıı, eğer ıtık aza 
lacak olur&a sızıp uyuyacağını iddia et· 
miııi. Mahkeme azası mahkemeden çek 
mıılar, bir kötede zar oyunu oynamağa 

(llitmedi) 



İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme tekerler 29 T emınuz tarihinden itibaren bin kilo dan az olmamak üzere her isteyen~ aatdmaktadır. 
Fiatlarımrz eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolaronızda araba veya kayıkta teslim 

tuvalda Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s lan~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so lornstnr. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon batma beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapdacak siparişler bedelin yiizde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müıteri ye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri heaahma si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamım gönderenler İçin sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariı ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başma beş 
lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 9016 

" UenizyoJJarı lstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilanlan 

1ST ANBUL BELEDlYESt iLANLARI 

Süleymaniyede Mü!azimler medresesi: 40,5 lira kapalı zarf 
Maltepe Askeri lisesi ihtiya Süleymaniyede Ula medresesi: 58,5 lira kapalı zarf 

cı için 3000 metre nevresimlik Süleymaniyede Sani medresesi : 58,5 lira kapalı zarf 
bez 12-12-933 pazartesi günü Osküdarda kiin 73 N. dük.kin: 7,5 lira açık müzayede 
811.at 14 te ahni miinakaEa ile Arnavutköyde 12-27 No. hane : 4 lira açık müzayede 
•atın alınacaktır. Şartnamesini Osküdarda kain arsa : 3 lira açık müzayede 
göreceklerin her gün ve müna- Arnavutköyde 7-9 N. hane: 5, 5 lira açık müzayede 
kasasına girecek~erin belli sııa· Uzun Çarşıda 348 N. dükkan: 7,5 liraaçık müzayede 
linde ve Me. kez Satmalma Ko j Eyüpte Rami Mehmet Paşa m ektehi : 2 lira açık müzayede 
misyonunda hazır bulunmala- Unkapanında Soğukkuyu medresesi: 22,5 lira açık müzayede 
rı. (568) _(6367) Eyüpte Sokollu kütüphanesi : 3 lira açık müzayede 

9068 Kalenderhane mahallesinJ~ defterdar Recai ef. mektebi: 4 L. 
* .. * 

Maltepe askeri lisesi tale -
~eleri ihtiyacı için 650 takım 
harici elbise 24-12-933 tarih 
Pazar günü saat 14 le kapalı 
Zarfla satın alınacaktır. Şart· 
namesini göreceklerin her gün 
'Ve münakasaama gireceklerin 
belli saatinden evvel teklif mek 
tuplarmr İstanbul Merkez ku
mandanlığı satmalına komis • 

Açık 
Zeyrekte Zenbilli Ali ef. mektebi: 5,5 lira açık müzayede 
Horhorda Hintler tekkesi: 4,5 lira acık müzayede 
Beşiktaşta Sinanpaşa medrese si 4 N. odası 3,5 lira açık 

müzayede 
Beşiktaşta Sinanpaşa medrese si 2 N. odası 2,5 lira açık 

müzayede 
Beşiktaşta Sinanpa§a medreses i 13 No. odası 3,5 lira açık 

müzayede 
Beşiktaşta Sinanpaşa medreses i 9 No. odası 2,5 lira açık 

müzayede 
9086 Ebüssuut caddesin 11-13 N. matbaa binası: 24,5 açık müzaYonuna vermeleri. 

(583) {6466) 
••• 

Merkez kumandanlığına 
merbut kıtaat ve müessesat ih 
tiyacı için yüz bin kilo kuru fa 
sulye 20-12-933 çarıamba gÜ 
nü saat 15 de kapalı zarfla sa· 
tın alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve pazar 
lığına gireceklerin belli saatin 
de Merkez Kumandanlığı sa -
tmalrna komisyonunda hazır 
bulunmaları. (608) (6512) 

9087 
.. * * 

Merkez Kumandanlığına 
nıerbut kıtaat ve müessesat ih 
tiyacı için 50 bin kilo nohut 
20-12-933 Çarşamba günü sa
at 14 le aleni münakasa ile sa 
tın alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve müna 
kasasına girişeceklerin belli sa 
atinde Merkez Kumandanlığı 
Satınalına Komisyonunda ha
zır bulunmaları.(606) (6513) 

9088 

* * * 
Deniz Yollama Müdürlü -

ğü emrindeki 12 No. lu mav • 
na 21-12-933 !Jerşembe günü 
saat 14 te aleni müzayede ile 
satılacaktır. Mavnayı görecek 
lerin köprüde Gümrük motör
lerinin yanında görmeleri ve 
müzayedesine gireceklerin bel 
li saatinde Merkez Kumandan 
lığı satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. 

(614) (6554) 9089 
* :ıf'ı ılı 

Milli Müdafaa Vekaleti sıh 
biye daire ihtiyacı için dört ka 
lem malzeme 19-12-933 salı 
günü saat 14 le aleni münaka 
sa ile satın alınacaktır. Sartna 
mesini göreceklerin belli~ saa
tinde Merkez Kumandanlığı 
Satınalına komisyonunda ha -
zır bulunmaları. (612) 

(6556) 9091 
" " * 

yede 
Ebüssuut caddesin 5 N. matbaa binası: 36 lira açık müzayede 
KaragÜmrükte Mesih Paşa medresesi: 13.5 lira açık " 
Fatihte Bahrisefit çifte ayak m edreses;: 27 lira açık müzayede 
Fatihte Bahrisefit Kurşunlu medresesi: 27 lira açık müzayede 
Küçük Vezir hanında 6 No. oda: 2,5 lira açık müzayede 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilınek üzere müzaye
deye konulmuştur. Talip olan lar şeraiti anlamak üzere her 
gün levazım müdürlüğüne, m üzayedeye girmek için de teıni 
nat makbuz veya mektubu il e l -1-934 pazartesi günü saat 
on beşe kadar daimi encümene müracaat etmelidirler. 

münakasasma gireceklerin bel 
li saatinden evvel teklif mek -
tuplarinı İstanbul Merkez Ku 
mandanlığı Satınalma komis -
yonuna vermeleri. 
(633) (6617). 9183 

(6816) 

9132 

tirilecektir. Taliplerin belli 
saatinde Merkez Kumandanlı
ğı satmalma komisyonunda 
hazır bulunmalan. (658) 
(6802) 9351 

* • • 

9014 

EH EYİ ARKAD~IHI! KUHBARADIR 
. . ' . . . . .. .: ... . . "-7. ' ' : : . . -

Tayyare piyangosu 
16. ıncı Tertip 2. inci keşide 

•• 
B U G U N 

·~Büyük ikramiye 
25,ooo· Liradır 

Bu keşidede ayrıca 10,000; 4,000; 3,000 
liralık ikramiye ve 20,000 liralık 

bir mükafat vardır. 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Jandarma kıt'atr için 551l0 adet bel kayışı 3000 adet 
omuz kayışı 4000 adet kütük 5500 adet sünğülük kapalı 
azrf usulile satın alınacak ve kapalı zarf münakasası J.S Ka· 

nunuevvel 933 cumartesi günü saat 15 te yapdacaktır. Ta:ipler 
nuinakasaya iştirak etmek üzere mezkur günün muayyen saa 
tinde ve şerait ve evsafı öğrenmek için de istedikleri vakit ko
misyonumuza müracaatlan. 

llk teminat mıktan bin iki vüz seksen dört lira yetmiş beş 
kuruıtur. (6403) 9037 

•• 
Marmara Ussübahri kumandanlığı 

Satınalma Komisyonundan: 
20.000 Kilo Zeytin Aleni miinakasa 18 Kanunuevvel 933 

-saat 10 da 
10,000 Kilo Zeytin yağı Aleni münakasa 18 Kanunu

evvel 933 saat 14 te. 
Deniz Efradına lüzumu olan yukarda adları yazılı arza

kın münakasaları sıralarında yazılı tarih ve saatlerde İzmit 
te kumandanlık satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şart
nameler komisyondan ve İstanbıı1da bulunan Deniz Levazım 
Satmalma komisyonundan alınabilir. isteklilerin yüzde 7,5 
nisbetindeki teminatı muvakkate ile komisyona müracaatları 
ilan olunur. (6511) 9085 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 8000 kilo yufka 19-12-
933 salı giinü saat 15 te aleni 
münakasa ile satın alınacak -
hr. Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve münakasasma işti 
rak edeceklerin belli saatinde 
Merkez kumandanlığı satmal 
ma komisyonunda hazır hu • 
lunmaları. (609) (6559) 

9094 
••• 

Levazım Dikim Evinin Sir
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-

Müteahhidi evsafına uyg un olarak veremediğinden yeni 
den pazarlıkla satın alınacak sekiz adet benzin bidonunun 
pazarlığı 16-12-933 cumartesi gÜnÜ saat 11den12 ye ka -
dar yapılacaktır. Talipler pazarlığa İştirak için ilk teminat 

Kuleli Askeri lisesi için 4 ka makbuzu ile birlikte mezki'ir g ünün muayyen saatinde Ko • 
lem evrakı matbua 11-12-933 misyonumuza müracaatları. (6819) • * • 

Kuleli Askeri lisesi talebe
leri ihtiyacı için 1200 takım 
harici elbise 30-12-933 cumar 
lesi günü saat 14 le kapalı zarf 
la satın alınacaktır. Şartname 
s · · öreceklerin her IDin ve 

pazartesi günü saat 16 da pa -
zarlrkla yaptırılacaktır. Talip- İstanbul Sıhhi Müesseseler Muhasebeciliğinden; 
lerin belli saatinde Merkez Ku Bakırköyde Emrazı akliy e ve asabiye hastahuesinde 
mandanlığı Satmalma Komis- ·mevcut tahminen bes bin kilo hurda demir 13 kanunuevvel 
yonunda hazır bulunmaları. 933 çarşamba giinü ;aat on ü ç buçukta pazarlıkla sattlacak-

(659) (6818) hr. Taliplerin hastahaneye müracaatları. (6817) 

iŞLETMESi 
Acenteleri ı Karaköy KöprÜbafr 

Tel 42362 - Sirkeci Miihiird.orzade 
Han Tel. 22740 

Bartın Yolu 
BURSA YBpuru 11 Birinci 
Kanun P AZARTF.Sİ ıs de 
Sirkeci nhbmmdan kalkacak 
Giditte Ereğli, Zonguldak, Bar: 
tm, Amaara, KunıC&file, Cide'. 
ye. Dönütte Kwuı:atile'ye uğra-
mıyacaktır. (6803) 9359 
~--~~--~~~~~ 

İzmir Sür'at yolu 
ERZURUM vapuru 12 Bi . 

rinci Kinun SALI aaat 11 de 
Galata kdıbmından kalkacak 
doğru lzmir' e gidecek ve döne . 
cektir. (6824) 

Antalya yolu 
ÇANAKKALE vapuru 13 

Birinci Kanun ÇARŞAMBA 
l O da Sirkeci Rıhtnnmdan kal

ı kacak, giditte lzmir, Küllük, Bod 
rum, Fethiye, Antalya'ya. Dönü, 
te 6unlara ilaveten Finike, Ça . 
nakkale, Gelibolu'ya uğrayacak 
br. (6823) 

Ayvalık yolu 
ANTALYA vapuru 13 Bi . 

rinci Kinun ÇARŞAMBA 19 
da Sirkeci, Rıhtımından kalka . 
cak, giditte Gelibolu, Çanakka . 
le, Küçükkuyu, Albnoluk, Edre
mit, Burhaniye, Ayvalığa. Dönü' 
te bunlara ilaveten Bozcaada'ya 
uğrayacaktır. (6822) 

Oenizyollan lşJetm-;; 
S Doktor ve 8 Küçük 
nhhat Memuru arayor 

Gemilerimiz için ayda 80 lira 
ücretle 5 Doktor ve 50 lira üc
retle 8 küçük Sıhhat Memuru 
alınacakbr. Doktorların gemi 
tabibi vesikasını haiz olmaları 
ve sıhhat memurlannm küçük 
sıhhat mektebinden mezun ve 
3 sene meslekleri dahilinde biz. 
met etmit bulunmaları tartbr. 
Talip olanların İdaremize mü
racatları ilan olunur. (6755) 

9287 

Beyoğlu iiçfuıcü Sulb Hukuk Hakim 

l.iğinden: Adalet Hanımın Kasımpaıada 

Camükebir maballeainde Fırın aokağm. 
da 4 No. lu hanede mukime Asiye Ha· 

mm aleyhine ikame eylediğim mezkur 

hanenin izaleiıüyuu davasından dolayı 
mumaileyha namma gönderilen ve atik 
hali hazır ikametgihr meçhul bulundu

ğu ıınlatılmakla bir mucip talep 20 gün 

fasıla ile ilanen tebligat icrası karar ve
rilınif ve yeımıii mahkemesi 10..1-934 

saat onda İcra kılınacağından yennü vali 

ti mezkurda mahkemeye gelmediği ve 

tarafından bir vekil göndermediği tak • 

dirde gıyabmda mahkemeye devam olu
nacağı makamı tebliğde ilan olunur. 

(10926) 

1 Askeri fabrikalar ilanları J 
Bakırköy Barut Fabrikaları 

için muhtelif cins ve eb'atta ho 
ru ve teferrüatr, civata, vida,eğe 
makap ve saire için teklif edi
len f!yat haddi itidalde görül • 
mediğinden 14-12-933 tarihi -
ne müsadif perşembe günü sa 
at 14 le tekrar pazarlık edile -
cektir. Taliplerin mezkilr giin 
ve saatte Bakırköy Barut fab
rikalarında Satınalına komis -
yonuna müracaatlan. 

(379) (6808) 
ZAYi. - 1372 numaralı ehliyetna· 

memi 2ayi ettim~ Y enisinıi çlkaraca .. 
f11D. Şoför: .tluneıKıü.m (10900) 
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İkramiyeli 0 
/ 0 5 faizli,. 

Ergani istikrazının1 

"B,, tertibine aitilin
1 

Münir Nurettin'in 

Maliye Vekaletinden: Oç Yeni Pıakı 
FE 73 Bir kıt gecesi 

Şif'.İde kaldım 
Nereden ıevdim 

14-1-1933 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince ha 
ıılı F evzipaşa Diyarıbekir demi.r ~',Olunun şefkatli istasyo
nundan sonra olan kısmının inşasına tahsis edilmek üzere 
yapılacak 12.000.000 - liralık istikrazmm 4.000.000-
liralık ikinci kısmını teşkil eden B. tertibinin kayıt muame
lesine 9 Kanunuevvel 1933 de başlanılacak ve 11-1-934 akşa
mı bitecektir. 

1 - Bu istikrazın B. tertibi de beheri yirmişer liralık i
tibari kıymette hamiline muharrer tahvillerle yapılacaktır. 

2 - B. tertibinin tahvilleri birden 200.000 ne kadar o
lan numaraları taşıyacaktır. 

3 - Bu itibarla tam tahvil (60) lira itibari kıymetinde 
olduğundan her tertibe ait yirmi liralık tahvil tam tahvilin 
üçte birini temsil eder ve ikramiyelere de o nisbette iştirak 
hakkını verir. 

4 - Bu istikrazm A. tertibi hamillerinin sahibi bulun 
duklan tahvillerinin B. tertibine iştiraklannı temin edebil
mek üzere 9 Kanunuevvel 1933 de nl3 Kanunuevvel 1933 
tarihine kadar ki ilk beş günlük müddet bu kabil iştirak talep 
ferine tahsis olunmuştur. 

Bu müddet zarfında A. tertibi hamilleri tahvillerini, 
evvelce tahvil aldıkları bankalara ibraz ile aynı numaralı tah 
vilin B. tertibi tahvilini talep edebileceklerdir • 

14 Kanunuevvel 1933 tarihinden itibaren satışlar 
umuma serbestçe yapılacaktır. 

5 - Bu defa kayıt muamelesine başlanılan B. tertibine 
ait tahvilleri nihraç fiatı ilk kuponun tam olarak tediyesini te 
minen, 19,70 lira olarak teabit edilmiştir. Yani yirmi liralık 
bir tahvil bu müddet zarfında on dokuz lira yetıniş kuruşa sa
tılacaktır. 

6 - lstikrazın faizi% 5 dir. Bunun için her tehvil bir 
lira kıymetinde yirmi kuponu taşıyacaktır. 

1- Faizden başka senede iki defa 16 - Nisan - ve 
16 T c.şrin!evvel tarihlerinde eyapılacak keşidelerde kazanan 
numaralara aşağıda yazılı ikramiyeler tevzi olunur. 

Türk Lirası Y eklin 
Adet Beheri Türk Lirası 

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

.l89 120 34.680 

300. 94.134 

Yukarda yazılı mıktarlar tam tahvil üzerinden hesap 
ve tesbit edilmiş olup numarasına ikramiye isabet edecek ter
tiplerden her birine üçte biri tevzi edilecektir. 

Altı ayda bir yapılacak keşideler neticesinde tevzi e
dilecek işbu ikramiye mıktarbnnm ne suretle hesap ve tes
bit ediuniş olduğu ayrıca Broşiir halinde yapılan neşriyatla i
zah edilmiştir. Bu Broşürlerin kayıt muamelesini yapan ban
kalardan talep edilmesi. 

8- Faiz ve ikramiyeler bu istikrazın temamen itfa
sına kadar her türlü resim ve vergilerden muaftır. 

9 - Bu istikraz tahvilleri resmi devair ve müesseseler 
ce hususi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, münaka 
sa ve mükavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerin
den başabaş kabul edilir. Bundan başka hazinece satılınış ve 
satılacak olan Milli Cınlak bedellerinin ödenmesinde de ba
şa baş alınır. 

Kayıt muamelatı: 
10 - Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez 

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

11 - Bu defa yapılacak B. tertibine ait kayıt muame 
lesi için on dokuz lira yetmiş kuruşun tediyesi mukabilinde 
yukarıda yazılı bankalar tarafından tahvillerin asılları ye
rine geçmek üzere yine hamiline muharrer yirmi liralık mu
vakkat makbuz verilecektir. 

12 - Muvakkat makbuzların aaıllarile ne zaman de-
'ğiştirileceği ayrıca ilan edilecektir. (6660) 9163 

Müjde! AÇILDI Müjde! 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Rektörlüğünden: 

Michigan 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 olanların konferansı dinlemek 
üzere gelebileceği ilan olunur. (6789) 9354 

FE 74 Şafak Saçla~ Yandım Emmem 

FE 75 Heybeli şarkısı 
Ömrüm Seni Sevme!.! 

Sahibinin Sesi 
PLAKLARINDA 

9256 .... (1 )709) 

PERTRİKS cep fener pilleri 
PERTRIKS anot bataryaları 
Dünyada mevcut pillerin fev
kindcıdir. Toptan ve prakeıade 

satış. Tilrkiye umumi vekili 

ELEKTRON 
Müeaseaatı, 

Ahmet Rüttü Z. Mehmet Hayri 
Galata Post• ku•usu 1144 

871'.t (9836) r-r üncü kolordu ilanları 1 
Kayseri K. O. SA. AL. KO. 

dan: 
Kayserideki kıt'at ih•iyacı i 

çin 235,000 kilo ekmek kapa
lı zarfla münakasaya konmuş
tur. 1ha1esi 14-12-933 perşem 
be günü saat 10 dadır. Taliple
rin şartnameyi görm~k üzere 
her gün ve münakasaya iştirak 
için de o gÜn ve vaktinden ev
vel teklif ve teminat mektupla
rile Kayseride K. O. SA. AL. 
KO. na müracaatları. (3391) 
(6388) 9069 

••• 
K. O. Hayvan hastanesi 

ihtiyacı İçin pazarlıkla 5,000 
1 

kilo kok kömürü satın alınacak 
tır. ihalesi 12-12-933 salı saat 
14 tedir. Taliplerin evsaf ve şe
raiti anlamak üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak için de o gün 1 

ve vaktinde Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KO. na müracaatla-
rı. (521) (6795) 

9346 .... 
Haydarpaşa hastanesi ih

tiyacı için pazarlıkla 6,000 

TALİLİ BİR FORD MÜŞTERİSİ 

Dün Taksim'cfe Otomotör T. T. A. Ş. salonlarında 
Ford meccani ikramiyesinin keşidesi yapılmış ve 

ikramiyeyi efendinin 

Sahip alduğu bilet kazanmışbr. Otomobil sahibi bu 

bileti Ot()motör T. T. A. Ş. 

acentamızdan almıştır. 

Talili müşterimiz şimdi ya meccanen aynı bir oto .. 
' mobili alabilecek veya arzu ettiği takdirde bunun 
bedelini nakden istiyecek. 

Üsküdar'lı Ali Hüsnü efendiyi samimiyetle tebrik ederiz. 

FORD MOTÖR COMPANY EXPORTS INC. ISTANBUL 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

' Cncil Vakıf Han r.tanbul 

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

Türkiye it llankaaı tarafından tetkil olunmuıtur, idare mecllal ve mlldürler 
heyeti ve memurları kamilen Türklerden mürekkep yegane Tllrk Sigorta Şirke· 
Udir. Türkiyenin her tarafında (200) il geçen acentalarmuı hepal Tiirktllr. Tür• 
kiyenin en mühim müesseselerinin vebankalarınm •İgortalan.nı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi ceraitle yapar. Hasar vukuunda ıı:ararlan alır' at ve kolaylıkla 6dor. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

kilo Koyun eti satm alınacak - nakasaya konulan 113,000 ki 
trr. İhalesi 12-12-933 salı gü- lo kuru fasulyaya teklif edilen 
nü saat 14,30 dadır. Taliplerin fiyat pahalı görüldüğünden 
şartnameyi görmek üzere her pazarlığa konmuştur. İhalesi 
günvepazarhğaiştirakiçinde o 13-12-933 Çarşamba günü 
giin ve vaktinde Fındıklıda 3. saat 15 tedir. Taliplerin pazar 
K. O. SA. AL. KO. na müra- lığa İştirak için o gün ve vak-
caatlan . (522) (6796) tinde Fındıklıda 3. cü Kolordu 

VATANDAŞ! 

9347 Satınalma Komisyonuna mü-
• • • 

Gümüşsuyu hastanesi ihti
yacı için pazarlıkla 6,000 kilo 
koyun eti satın alınacaktır. İ
halesi 12-12-933 Salı günü 
saat 15 tedir. Taliplerin şartna 
meyi görmek üzere her gÜn 

ve pazarlığa İştirak için de o 
gÜn ve vaktinde Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KO. na müra
caatları. (523) (6797) 

9348 
* • • 

Kolordu ve Birinci Fırka 

1 
Kıtaatı ihtiyacı için açık mü
nakasaya konulan 46,000 kilo 
nohuda teklif edilen fiyat pa-

l halı görüldüğünden pazarlığa 
konmuştur. İhalesi 13-12-933 
Çarşamba günü saat 15,30 da 
dır. Taliplerin pazarlığa işti-
rak için o gün ve vaktinde F ın 
dıkhda 3. cü Kolordu Satınal
ma Komisyonuna müracaatla 
rı. (525) (6799) 

,, 9349 
••• 

Kolordu ve Birinci Fırka 
ihtiyacı için kapalı zarfla mü-

racaatları. (6800) (526) 
9350 

••• 
Ezine Askeri Satınalma Ko 

misyonundan: 
Ezinedeki kıtaat ihtiyacı i -

çin münakasaya konulan 33 
glütenli 440 ton unun münaka 
sası 16-12-933 cumartesi gü -
nü saat 16 ya tehir edilmiştir. 
Taliplerin tayin edilen gün ve 
saatte Ezinedeki Askeri Satın 
alma komisyonunda bulunma
ları. (3424) (6812) 

* "' * K. O. ya bağlı kıt'alar ihti-
yacı için pazarlığa konulan 76 
bin kilo hamam odununa talip 
çıkmadığından ihalesi 13-12-
933 çarşamba günü saat 16 ya 
bırakılmıştır. Taliplerin pazar 
lığa İştirak için o gün ve vak
tinde Fındıklıda Üçüncü Ko -
lordu Satınalma komisyonuna 
müracaatları. (524) (6798) ----·111 ........... u111ıııııt1"HHUU1111111111111wı1ıııı111111111-• 

Umumi Neşriyat ve Yazı lfleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

Yerli malı kulla.ı ! 

e 
Fakat Yerli malını 

e 
Yerli Mallar Pazarından al 1 
5, • r ' ~ 

0 
.; • 

0 
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SUMER BANK 

Yerli Mallar Pazarı 
Ankara - lstanbul - Beyoğlu - Samsun 


