
Bir kısım eşyanın gümrük
lerden çıkarılmasına müsaade 
edileceği haberi üzerine piya
sada fiatlar düşmeğe başladı .• 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMtrr 

İspanyada hükumet; isyanı 
bastırmış gibi görünüyor. 
İrlanda Mavi gömlek faşist 
teşkilatı dağıtıldı .. 
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Rusya'nın 
Geri gelmesi 

Sovyet Rusya Hariciye komi
leri M. Litvinof Amerika seyaha
tinden Moskovaya avdet etti. Ha
riciye komiserinin memleketine 
avdet ettiği bugün Rusya'nm bey
nelmilel müvazenedeki vaziyeti 
bir cümle ile hulasa edilecek olur
sa, bunu "Rusya'nın geri gelmesi" 
teklinde ifade etmek lazımdır. Fil
hakika 1917 senesinde komünist 
ihtilalile beynelmilel müvazene
den ayrılan Rusya'ya artık bütün 
manasile geri gelmif nazarile ba
kılabilir. 

Aartık Sovyet Rusya bütün ci
han devletleri tarafından tanın
bııf olmakla kalmıyor; beynelmi· 
lel müvaz.enede rol oynayan dev
letlerin her biri Rusya'nın dostlu
ğu için biribirile rekabete girınif 
Vaziyettedirler. M. Litvinof, Ame
rika dönüfü, M. Mussolini tarafın
dan yapılan davet üzerine Roma'· 
ya uğradı. Bu ziyaret ile ltalyan 
Ba,vekili, Sovyet Rusya - ltalya 
münasebetlerinin samimiyetini te
barüz ettirm~k istedi. Bundan 
maada Almanya ile Sovyet Rusya 
arasında bir uzlatma temin etmek 
için tavassutta bulunmağı teklif 
etti. Haber verildiğine göre, M. 
Litvinof, Almanya - Rusya mü
nasebetlerinin normal olduğunu 
söyleyerek İtalyanın tavassutunu 
kabul etmemittir • 

Diğer taraftan Almanların da 
Sovyet Rusya ile samimi münase
bet tesis etmekteki faydaları takdir 
etmeğe batladıkları anlatılıyor. 
Malfundur ki Alman • Rusya mü· 
nasebeti, Hitler fırkası iktidara 
geçmezden evvel samimi idi. Hit
ler'in it batma geçmeşiledir ki ge
rek bu fırka tarafından takip edi
len dahili siyaset, gerek Ukranya
yı Lehistana petket çekmek gibi 
hareketler, SoV}'et Ruııya'yı gücen
dirmit ve Fransaya yaklaştırmıf
b, Şimdi Almanların bu hatalı 
yoldan geri dönmek istedikleri 
anlqılry~r. Nazi fD"kasmm haxicl 
ıiyasetini idare eden Herr Rosen
berg, fırkanın resmi organı olan 
Völkischer Beobochter gazetesine 
yazdığı bir makalede Almanya
nın Sovyet Rusya dostluğuna ver
diği kıymet ve ehemmiyeti teba
rüz ettirmektedir. Herr Rosen
berg diyor ki, Nazi fırkasının ko
münistlil: aleyhine aldığı tedbir
ler, Alman yanın dahili itlerindeı;ı 
ibarettir. Binaenaleyh bunun Rus
ya'yı alakadar etmemesi lazıindir. 
Nasıl ki Sovyet Rusya'nın komü
nistlikten gayri her hangi bir proğ
ramı kabul eden fırkalar hakkm
d takip edeceği siyaset Alniaiıya
yı alakadar edemez. Denilebilir 
ki Almanya, Herr Rosenberg ta
rafından yazılan bu makale ile 
Rusya'ya elini uzatmaktadır. 

Yakın 11amanlara kadar Garbi 
'.Avrupanın ve Amerikanın büyük 
tlevletleri tarafından kanun hari
ci telakki edilen Sovyet Rusya, 
ansızın her devletin dostluğunu 
benimsediği bir devlet olmuştur. 
Bu vaziyette Sovyet Rusya'nın ta
kip edeceği siyasetin istikameti 
birine derecede ehemmiyetli bir 
ıneaele halini almıttır. Acaba 
Sovyet Rusya Milletler Cemiyeti
ne, Kellogg miaakma ve diğer teş
kilata rağmen, Avrupada teessüs 
eden müvazene de hangi tarafı 
iltizam edecektir? Bütün on do
kuzuncu asırda Sovyet Rusya'nın, 
beyne-lmilel müvazenede bir veya 
diğer tarafa iltihak etmesi çok 
themmiyteli neticeler doğurmuş
tur. Bismarck Rusya'mn kıymeti 
ve ehemmiyetini takdir ettiği için
dir ki iktidarda kaldıkça bu dev· 
Jetle samimi münasebeti idame 
ettirmeğe çalıtmıştı. Almanyaya 
Avrupa kıt'asında hegemonya te
min eden kuvvet te Rusya idi. Bis
marck iktidardan çekildikten son
ra Rus dostluğunun kıymetini tak
dir etmeyen haleflerinin takip et
tikleri siyaset neticesinde Rusya 
Almanyadan ayrılmıf, Fransa'ya 
doğru meyletmiş ve nihayet bü
yük harpte Almanyanm mağlubi
yetine birinci derecede amil ol
muştur. Almanyanın 1890 sene
sinde Rusya ile ipi koparmasının 
büyük bir siyasi bata olduğuna 
İnanmayan Alman yoktur • 

Sovyet Rusya, Fransız - Al
man münasebetlerinin en gergin 
bir safhaya girdiği bir zamanda 

"geri gelmiş" bulıiınıyor. Fransa 

işlerindeki güçlükler 
Mecliste münakaşalar ol- 1 ltima~n~me . .1 
d .k. k•J .. h d• T akdımı merası mı 
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Gümrüklerde bahşiş alan ve verenler 
hakkındaki kanun kabul edildi 

Şükrü Kaya ve Ali Rana Beyler 

Ahmet Ihsan ve Ziya Gevher B. ler 
ANKARA, 11 .A.A. - B. M. Mecli

ıi bugün Reis vekili Refet Beyin riyase
tinde toplanmııl:'ır. 

Celsenin açılmaamı müteakip gümrük 
memurlarından bahtiı alanlarla bunlan 
veren gümrük komisyoncullirl ve maiyet-

Yunan ticaret heyeti azasından M. 

Hayvan hırsızlığına karşı 
)erindeki adamlar hakkında yapılacak 
muameleye dair kanunun ikinci müzake
resine geçilmiıtir. 

Ziya Gevher (Çanakkale) kanunda 
mevzuu bahis memurlardan bahıiş alan· 
larla bunlan verenlerin cezı kanununun 
220 ve 222 inci maddeleri hiiklımlerine 
tabi tutulmalannı iatiyen bir tadil tak
riri vermiş ve bu husustaki noktai na• 
nnı İ>.ah eyleınittir. 

V ek.ı d. İn izahatı 
Bu takrir Üzerine açılan müzakerede 

söz alan gü,mriik ve inhisarlar Vekili 
Rana Bey müzakere mevzuu olan k.~nu· 
nun gümrük memurlarından vazifelerini 
suiistimal edenler veya meşleklerinde is
tifade edilemiyecek ol~lar hakkındaki 
1920 numaralı kanunun hükiimlerini İt· 
mam etmekte olduğunu söyleıniı ve te
mamen idari mahiyette bulunduğunu i· 
lave eylemiştir. 

ı.uşvet ve balışiş 
Adliye encümeni mazbata muharriri 

Raif Bey, ~üşvet ile bahşiş arasındaki 
hukuki vaziyeti izah ederek devlet me
murlariyle gümrük memurlan arasında 
her hangi bir fark gözetmiş olmamak i· 
çio encümenin mazbatasiyle teklif et. 
mekte olduğu şekli tercih eyledikini söy 
!emiştir. 

Raif Bey, Ziya Gevher Bey tarafın
dan ileri sürülen tadil ıekline de temas 
ederek yeni ceza kanununda yapumak 
üzre olan tadiliir meyanında bu cihetin 
nazarı dikkate alınacağını ilave eylemi§ 
ve adliye encümeninin maz.batasınt ka. 
bulünü istemittir. 

uüçlükler 
Ahmet llisan Bey gümrük işlerindeki 

güçlüklere temas etmiş ve her ~eyden 
evvel bu cihetin islab edilmeıi lilzım gel· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Hadvasilu ve Wl. Kristidis 

Yunan heyeti dün geldi 
Yunanistandan memleketimize yapılan 

ihracatın artırılmasını isteyecek 
Tüı:kiye ile Y~~istan araamda la beraber yeni mukavelenin, Yunan 

a~tedıle~ek yenı ticare~ ~ukaveleai noktainazanna taalluk eden esaslan 
muzakeraCma memur edilmıı olan Yu- hakkında suretiumumiyede olarak ba• 
nan ney~tı- dun sabah Pireden şehrimi zı beyanatta bulundu. M. Haci Vasi· 
ze gelınıttır. Heyet, Yunan lktısat ve liyu ıayanidikkat olan ve Yunan nok· 
H'.':riciye Nezaretle~ini t;';""il. ed~n tainazarını ifade eden bu beyanatında 
mutehassıa M. Hacı Vasılıyu ıle Atına diyor ki: 
Ticar':~ Odası ~zaaından M. Kristidis' - Buraya daha evvel gelmemiz 
t<;~ murekkeph~. Heyet perşembe gü mukarrerdi. Gecikmemizin sebebi 
!'u Ankaraya gıderek lktısat Vekaleti eski itilafın Türkiye Hükiimeti tara.' 
ıl~ temaaa girecek ve yeni mukavele· fından altı ay daha temdit edilmesinin 
run esaslan hakkında müzakerata teklif edilmesidir. Halbuki Yunan 
baıtı.racaktır. • Hükfuneti 9 mayısta aktedilen itilafm 

D.u~ T?katıl~_Y'.':n .?telın~~ M. Haci 1 ki.nunuevvelden 31 kanunusaniye 
Va~ılıyu ~e. goruıtük. Mutehassıa sı· kadar, iki ay müddetle temdidini iste-
fatile yenı tıcaret_mukaveleai.'?üzake- miıtir. Bizce iki aylık bu müddet ka-
ratına me_mur edı!en M. Vasilıyu bu fidir. Çünkü yeni ticaret mukavelesi· 
hususta bıze ~zu~ uz'.':dıya ~eyanatta nin iki ay zarfında akti kabil olacak· 
bulunmayı munasıp gormedı. Bunun· (Devamı 6 ıncı sahifede? 

ile münasebetlerini tanzim etmiş· 
tir. Fransa'nın müttefiki olan Le
histan ve batta Romanya ile mü
nasebetlerini tanzim etmiştir. 
Fransanm himayesi altında bulu
nan Küçük İtilaf Devletlerile ara
sı iyidir. Diğer taraftan Hitler'in 
iş başına geçtiği zamandan beri 
Almanya ile Rusya arasındaki mü
nuebet gergin olmakla beraber, 
arada esaslı bir ihtilaf yoktur. 

Herr Rosenberg'in makalesi de 
gösteriyor ki Almanya Sovyet 

Rusya'nın dostluğunu kazanmak 
için yeni bir teşebbüse girifmek Ü· 

zeredir. Almanya ile beraber yü. 
rüyen ltalya ile Rusya'nın arası 
da çoktan beri aamimidir. 

Bu şartlar altında Rusya'nın 
Avrupa müvazenesine kartı siya
a~ti henüz tavazzuh etmemiştir. 
Günün en mühim sual işareti, bu 
büyük devletin Avrupa müvaze
nesinde hangi tarafı iltizam ede
ceğidir. 

J\hmet ŞUKRO 

kaldırılmıştır 

Alman sefiri dün itimat
namesini verdi 

ANKARA, 11 (A. A.) - Yeni Al· 
man Büyük Elçisi M. Rosenberg bu· 
gün saat 16 da Çankayadaki kö§lcl,.. 

rinde Reisicümhur Hazretleri tarafin
dan kabu.i buyurulmuştur. 

M. Rosenberg Gazi Hazretlerine 
itimat m1>ktubunu takdim ebnİ§tİr. 
Kabulde Hariciye Vekili Tevfik Rüt· 

(Devamı 6 ıncı sahüede) 

Daha iki gün 
Perşembe sabahı tahvil

ler herkese sahlacak 
Memleketin en büyük gelir kay

naklarından birini teşkil edecek 
bakıra, Erganiye doğru giden hat
tın ıle.ilcmui için halk 933 iıtik
razının ikinici tertip tahvillerini 
büyük bir tehalükle almaktadır. 
Halkın milli bir vzife telakki etti
ği ve en karlı bir İf gördüğü bu ya 
rış o hale gelmiştir ki ba:zı banka
larda bir tahvil almak iktidarını 
kendinde bulamıyan birkaç kiti • 
nin bir araya gelerek bir tahvil al 
dıkları görülmektedir. llk günler
den alınan netice her türlü ~abmi· 
nin fevkinde olmuştur. Bu birkaç 
gün zarfında A tertibi sahipleri 
B tertibi tahvillerini de almıtlar • 
dır. Bu şekil yarın aktama kadar 
devam edecek ve pertembe saba
hından itibren tahviller her ban • 
kada umumun istifadesine arz 
edilecektir. 

Dünkü keşide 
Büyük ikramiye çıktı. 

Bugün de 340 
numara çekilecek 

16 ncı rertip Tayyare piyangosunun 
ikinci keıidesi dün, öğleden aonra, Ü· 
nivenit1> konferans salonunda yapıl
mı§tır. Dünkü kefidede çekilen numa· 
ralar 700 tanedir, Bugün de 340 ta-
ne çekilecek, bundan hatka 500 nu· 
mara da amorti kazanacaktır. 

Dünkü ke§idede 25 bin liralık bü
yük ikramiye çıkmıştır. 25 bin lirayı 
Beyoğlunda Milyon giteai müıterile
rinden Silihtarağa elektrik fabrikası 
duvarcı ustası Celal Efendi kazanmış· 
br. 

Bundan maada O&küdarda da Top· 
taıı tütün inhisannda amel1> Omer, Ih
san ve Halil Efendiler biletin bir par· 

1 
çasına sahip bulunuyorlardı. Paralan- I 
nı Servet giıeainden alınıtlardır. 

1 
Dün kazanan numaralar iç aa .. 

yıfamızdadır. Keşideye bugün öğle. 
den sonra devam edilecektir. ı 

YAKINDA 

Okuyucularımızın merak ve lıe • 
yecanla takip edecekleri yeni bir 

roman telrikcuı neşredeceğiz. 

Güneşin Oğlu 
Büyük tarihi roman 

Yazan: 
lSK.ENDER FAHREDDiN 

yarın gazetemizdeki 
tafsilatı okuyunuz! -...----" 

Tasarruf haftası başladı 
Başvekil, 

len en 
bugün 
nutkunu 

Ankarada bek
söyliyecek 

Bu yılki hafta geçenlerinden çok daha canlı 
ve şuurlu halde olacaktır 

Dördüncü tasarruf ve yerli ma
lı haftası bugün başlıyor. Bu yılki 
hafta geçenlerden daha canlı ve 
daha tuurlu olacaktır. Çünkü ar -
kadan üç yılın tecrübeleri bulun . 
maktadır. Memleketimizde milli 
tasarruf ve yerli malı davasına 
İnanmayan bir kişi bile yoktur. Yer 
li malı kullanmanın bir memleket 
borcu, bir milli vazife olduğunu 
geçici bir heyecanla değil, fUurla 
herkes inanıyor. Geçen dört yıl ve 
bu dört yılda görülen sarsılmaz 
azim bunun en büyük delilidir. 

Başvekilin nutku 

Kumbara 
Müsabakası 

BugÜn Milli iktisat ve tasarruf ce
miyetinin kumbara müsabaka gündür. 
Kumbarası olupta muhtevasını Bankaya 
boşaltanlarla hiç kumbarası olmayıpl'a 
yeniden kumbara alanlar arasında Zi
raat, iş, Adapazar Bankalarile Esnaf 
Bankasında 12-12-933 sabahından 
18-12-933 akıamına kadar milli iktisat 
ve tasarruf cemiyetinin tertip ettiği mü 
sabakada birinci, ikinci ve üçüncü ge
lenlere mükafatlar verilecektir. Dördüncü tasarruf ve yerli mal-lar haftasını, her yıl olduğu gibi ______________ _. 

Batvekil ismet Paşa hazretleri bir yük Millet Meclisi reisi Kazım Pa
nutukla açacaktır. Bu nutku ta Hz. bir nutuk irat edeceklerdir. 
Ba,vekil Paşa Ankara Halkevinde Haftanın diğer akşamlarında da 
ve radyo önünde aöyleyecektir. Nu Vekil Beyler Ankara radyosaun • 
tuk bütün yurtta tasarruf haftası. dan konferanslar vereceklerdir. 
nm açı,ını yapacaktır. Bu akşam Hafta zarfında yurdun her yanın
Ankara radyosunda milli tasarruf da mektepler harekete gelecektir. 
ve iktısat cemiyetinin reisi ve Bü- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Hakimler kendi aralarında istiraha ilerine tahsis edilen salonda ırörü• 
fiiyorlar. 

Adliye, tabii hale giriyor 
• 
icra için tahsis edilen yerlerin de çar-

çabuk bitirilm~sine çalışılıyor 
Adliye daireleri, dün de y1>rleştiril

dilderi müteferrik binalarda gündelil 
çalı§ma.Janna devam etmi§lerdir. 

Muallimler Birliği binasma yerle· 
şen ağırceza mahkemesinde dün da· 
vaya bakılmamış, hakimler evrakın 
tasnifi ile meıgul ohnu§lardır. 

Hukuk ve ticaret mahkemelerinde 
de duruıma yapılmamıştır. 

Ağırceza mahkemesi yalnız bir 
maznun hakkında kefaletle tahliye ka 
ran vermiştir. Maznun, Çatalcaya ta• 
bi Çöpçe köyü abalisindendir ve Ba· 
kırköy çimento fabrikasında bekçilik 
eden Yusuf isminde biridir. 

Yusuf, sirkate teıebbüs ve cerbten 
maznundur. Avukatı tarafından tah· 
liyeai hakkında yapılan müracaat dün 
neticelenmiı ve Yusufun 500 lira nak· 
ti kefaletle tahliyesine karar verilmiı· 
tir. 
Topkapıda Murat isminde birini öl· 

dürmekle maznun Arnavut Kenanın 
muhakemesine bugün devam edilmesi 
mukarrerdi. Kenanın suçluluğunu tea 
pit eden evrak, yangından lrurtulmuf· 
tur. Ancak tasnifi henüz ikmal edile
mediği için muhakemeai haıka bir gü. 
ne bırakılactktır. Ağırcezada, katilden 
maznun Şerafettin Efendi, tahliye ta• 
lebinde bulunmuş, fakat bu talep ba
kim tarafından reddedilmiıtir. Diğer 
taraftan bir hanım, müsttantiklikçe 
verilmiı bir men'i muhakeme ktrarına 
itiraz etmiıtir. ltiraz tetkik edilmek, 
tedir. 

Halriyat ne vakit yapılacak? 
Yanan adliye binasının, bazı aksa· 

mından elan duman çıkmaktadır. I>' 

'.Ağır cezanın yangından kurlıılan 
evrakı tasnii ediliyor. 

ğer taraftan, duvarların yıkılma teh· 
likesi olduğu tespit edilıniıtir. Bun
dan dolayı hafriyat, daha bir kaç sün 
gecikecektir. 
icra dairesi henüz yerle,emedi 

icra dairelerinin Tophanedeki eski 
Müıürlük binasına nakli tamamen ka· 
bil olamamııtır. Jcra kıamı, ancak ö
nümüzdeki çar§aınba günü faaliyete 

.(Devamı 6 ıncı aahiledet_ 
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HARiCi HABERLER 

Sultan Muradın cülusu ve hal'i 

İspanyada hala 
Bombalar patlıyor 

Mavi gömlek 
Teşkilatı dağıtıldı 

Şehzade Hamit Efendinin va ziyeti. - Sultan Murada 
yapılan takyidat. - Sultan Muradın hal'i. 

Mamafi hükumet isyanın Reisleri tevkıf edilmemek 
önünü almış gibidir için ortadan kayboldu 

BARCELONE, 11. A. A. - Anar· DUBLIN, 11. A.A. - Mavi gömlek· 
Sultan Azizin hal'ile Sultan Mu- i Mükerremede hapsa atılmıtb• §istler Valencia civarındaki bir k"ı-ru• liler cemiyetini faaıiyelten meneden ka 

radın icliisrnı takip eden günlerde Sonra Taife sürülmüt ve 1 aifte nün altına 5 bomba koymuşla. d..r. rarname üzerine bu cemiyetın reisi ce-

şehzade Abdülhamit Efendi, eski diğer menfilerin bulunduğu mahpe Seville ekspresi tam köprunün üstün neral O'Duffy, şüphesiz tevkif edilme-

H d 1 
den geçecegı sırada bombalar patıamıı mek iÇin, ortadan kaybolmuıtur. Bazı 

an'ane mucibince sair ane anısa - se konulmuş ise de ihtilattan me..ıı- ekspres bir hendeğe yuvarlanmıştır. lnıs iliz gazetelerine nazaran, ceneral 
tanat erkan ve azası misillü Dolma· nu tutulduğundan biç birile görüse· !> k.şı ölmüf, 'ki lri, i yar.J..nm_ttır. o uuffy, Olster hududunu aımı,tır. 
bahçe Sarayına giderek arzı tebrik meyip münzeviyane ömür aürmüt- Bunlardan ıl inin yaralı>rı ağxdır. DUBLIN, 11.A.A. _ Ceneral O'Duf-
ve telıniyet ebnişse de ondansonra tü. Bir tarafla miisademe, bir tarafta fy ortadan kaybolmuştur. Hukumet me-
rahat.sızlığını bahane ve işaa ede- Hal' fetvasına, Hayrullah Efen- sükun murıarı bu hususta hiç bir9ey söyleme. 
rek bir kaç günler bir yere çıkma- dinin ilave ettiği "muhtelittuur,. MADRIT, ıı. A.A. _ Dalıi!iye ııa- mekt<dir. Bunun.a ber~ber u · lJurry·nin 

h 
• t k" • d" v al d VJ d meydana çıkmasa ha.inde tevkifi muhak• 

mış ve arıç en ımseyı nez ıne kelimesi, hem kendine, hem halka .zm, ua~a,oz ey e.'.n e tanueva a 
l 1 d ah d b kı ki be k2k sayalmakcadır. 

kabul etmemiş ise de e atın an zarar vermis.tir. Bu yu""zden hal'in aı. en " .a.ı..Ln aya ~n..ra1< •-e b _ .. 1 d 
d 1 

'f • muhafızlarına ateı açtıklarını söylemiş- O. Duffinın n~lıca tarıınar arın an <>-
hususi, mahrem a am arı marı etı- ümur ve huzuru muhtel olmuftur, tir. lan ve hükiimetin yasak eltıği mavi göm 
le yeni Padişah etrafında tahkikat denilebilir. Meseli, bazı kimseler, Bıı hadisede 13 kişi ölmüı:ür. Bada- fogi g;ydiginden dolayi cwnartesi akşa· 
Ve tece-u··sat ı'crası'le her 'eyden · , k d ı _ • mı hap•e tılc .. ıan Cron.;.n, askeri mahke-

H Y Çok ya•lılık icabı olarak gerçekten JOz .ıan a. er ve top gö .. er_ ..... ştir. 
1• t 1 kt d 1 · Y H T ___ , l · ka meye sevkedılmi§tir. ma uma a ma a evam ey emış- atek getirmi•,bunamr•,evladüayali uesca ve erwu "yaıe. e<r " bır ç , f Y Y isyan merkezi hala taaıi,e.te ., .dt.nmal<· O. Duffynin anbabları ve taraftarlan 

1' onun muamele ve alım sabmlarm- d ' k;ndisinin nered•n olduğunu biımedikle 
Abdülhamidin en eski ve emin dan göz göre binlerce liralar zayi ta ı:p~yarun diğer tara.larında ıükiin rim iddia etmektedirler. O. Duffy'nin 

bendelerinden musahip Çerkes Yu· etmekte ve istikbalen sefalete doğ- hii.cıım surmektcilir. mavi gömlekliler tar..fmdan yakında gi-

f B H 
" 1 d y rişi!ecek mücadele planını hazırlayıp 

su ey ve arem aga arın an a- ru sürüklenmekte iken, Şeybislam Madıitte bombalar bi irmeden evvel tevkii edilıııek isl'eme. 
ver ağa ve kölesi Çerkes Ahmet Bey Kapısından "Hacri,, hakkında bir MADRı ı", 11. A.A. - ı..ün gece Mad diği için saklandığı söylenmektedir. 
vasıtalarile Hüseyin Avni, Koca ilam alınamıyordu. D.iğer taraftan, ritte b.r;; .. k bomb.ı. pat.amıı-.r ... ıı.<.r ... , 
Rüştü ve Mitat Pafalar ile Şeybis- bir zavallı adam, arızi ınuvakkat h•.rb.y.: nez..rdinde top..an.ı.ışlar, uzı.n 
lam Hasan Hayrullah Efendinin bir buhran esnasında abdı: sapdı: ve ehemm•y"t.ı nır mu..a-er.ye gır.ı-
üç, dört gündenberi yalılanna, ko- m•t•·r~ır • 

1 
bazı sözler ııöyleyivermit. yahut f\Iİemıeketin muhtelif yerlerinde ,·an· 

naklarına, memurıyet ınakam an malına tamaan r,...ı..~, uçarı vari- darına kuvvet.er• yecine """"" mü.r..,ze 
na gitmeyjp geceli, gu .. ndüzlü saray- -r-:1~~ ı · · si tarafından delidir, diye Tonta- er ikame eoıUL11ur. 
da kaldıklarını ög" renince: er T , h al ti • d '-' · şma konulmut İte, artık o adamca- .. rue ve .. eaca ey e erın e .. , ıs· 

- Bunda, elbette bir gizli sebep yan erbabm.n bi.1<a; koyü .,ıe geı;ora1"· 
ğız oradan çıkardamıyordu· Aanzi lerı .Oyı .. nmelıı.tceıir. 

vardır. Hiç bir Padi.-hın cüllisun- uh 
da, böyle vükeladan bir takımının hastalık geçmif, b ran icabı sa- u,ıuulan tren 

1 d b d 
yıklamalardan eser kalınamıf, aklı, MADRIT, ıJ.A.A. _ v-'-'''v• -

ayrı mayıp yanın a, ~ı ucun a ....... , 
bekledikleri vaki ve mesmu değil- fUUnı tabii hale gelmit olsa da; a• n mem.e1<etin her tarafmaa bÜ•ulıne.ia 
d kıllandı, tarrunuurdur, tasarrufah vazıyete n..ıwn olduı,:..nu sö,l~mıı...r. 
İr · sahih ve muteberdir! Denerek büc 1 Hı.ikiimet sok.ık ve ca .. d...ıe.·"" uı...m 
Diye meraka dü,mÜf ve hele Hü- ceti teriye verilmiyor, hacri fekko takım topıarunaıı, demiry~uara."..e i., ...... 

seyin Avni Pa,anrn Sadrazam Koca l d yon.ar cı.armua doJ~ım..g4 sı.an Lfı· 
Rü,tü ve Mitat Pafalar gibi zeva-

unamıyor u. mağ1 m.nebnea< uzre D..zJ emi..nam.ıer 

Çünkü Sultan Azize: "muhtelit- ne,rebneg., 1'al1ll' v..rm.ıLr. bu eın.rn..-
tın, mabeyin dairesinde değil, biz- şuur denmişti 1 Çünkü Sultan Mu- m""·re rı..y.:t ebneyerutr bakkıı.cla tev
zat yeni Hünkarın has odasında di· " akıl h tal • d d I . kal .. do cud hua<iiruıeri Lerbp ol..ııa"""-
kilip durmaları ve Namık Kemal rat ta as ıgın an ° ayı ıs- tır. 

kat olunmuttu• Artık, şifa buldu! Nazır, Valencadaki demiryolu kaza-
ve Ziya Beyler vesaire misillü Sul- d Dense, eski hukukunun sahibi ola- sın a dort k.ıin.n ö.müı ve bır~o.< k.nı· 
tan Muradın evvelden tanıdığı, sa- 1 · d ld rak tanınması lazımgelirdi. İşte bu- •• .un e Ybr...ıaDlJlıf . 0 ugunu suyıe· 
rnimi dost saydığı, teklifsizce görü- .. .. . • . . • . yt.ret< sozun11 oıt.mu~lir. 
şüp konu,tuğu zevatın, hatta Ab- yuzden ne kadar mutkilat çekildıgı, 
dülmecit Sarayı kadınlarından ken- ne mühim ınali ve hukuki zayiata 
di dayesinin bile Hünkar ile müli.- uğrandığı hesaba gelmez! 
katına ruhsat verilmemesi, büsbü· Hasan Hynıllah Efendiye isnat 
tün endite ve evhamlarını tahrik olunan diğer bir madde daha var
ettiğinden; kendi dairesi bende- dır ki o da pek mühim ve dikkate 
gamna: taYandır: Guya müşarünileyh, hal' 

- Şu bir kaç gün içinde daima fetvası yazılırken Sultan Azinin 
bahusus geceleri uyanık ve müte- akaitçe fikrinin zahiri teriate mu
bassar bulununuz! gayir olduğunu ve maazallahi te

Emrini vermiş, ve Müsahip Yu- ala bunun bazı asan kendisinde 
suf Beye: mahsus bulunduğunu söylemiş ise 

de Kara Halil Efendi tarafından 
- Sen, bendegi.na dikkat eti · tasvip edilmediğinden derç ve ilave 

Ne olur, ne olmaz,, ihtiyat üzere olunmamıt imit! 
bulunalım. Ben, amcamın, biradere 
iyi düfünceli, makul tezkere ile Ancak o sıralarda, merhumun 

ekseriya namazını terk ve ihmal 
"muhtelinuur., denilerek çıkardan eylediği ııöylenilmitti. 
fetvanın .biribirini tutmayıp tekzip 
etmesinden ve bunu halk arasında Şeyhislam Hasan Hayrullah E
suyuundan fena bir hadise çdı:aca- fendi, müteassıp denecek kadar 
ğını zan ve tahmin ediyorum! sofu meşrep idi. Bununla beraber 

evrat ve ezkara müdavim edi. Mun· 
Demit olduğunu Sertüfekçi Ta- lazam tertip üzere namaz kılını

bir ve Yaveriekrem Mü,ür Nuarat yanlan, ihmal ile kazaya bırakan· 
Pa~ar lisanından işitmiştim. lan sevmedi. Hatta Meclisi intiha.. 

Nitekim Sultan Hamidin zan ve bı nüvvaba: "kadılardan, naipler. 
tahmini hadisat ile tahakkuk etmiş den tariki ıalat olanları, sakal ve 
ve Sultan Aziz merhum, hal'inin bıyıklarmmı "bervechi ıünun., ya. 
beşinci günü alhncı gecesi saba- ni "sünnetiseniye üzere,, düzelet
h~~a doğru salta~at~. dünyaya gözü- , meyip beidalı babalan gibi peri· 
nu yummuştu. lkı gun sonra da ya• ' fan ve cirkin halde uzatanları me 
verlerinden ve haremihiimayun muriyet~ kabul etmemelerini" tah 
mensuplarından Çerkes Hasan Bey riren emretmİJti. 
fedası vukua gelmi,tir ki tafsilab S it Az" b ftal 
cümlece maili.dur u an ız mer um, so arm 

• kıyamları ve kendisini tazyika ic-
Alemin hi~bir an durmayıp işliyen tisarları hadisesinden sonra üç, 
şuun ve hadisatı icabmdan olarak dört hafta cuma selamlığına çdı:
yeni Hünkar Betinci Murat, üç ay, mamıf, namaz kılmamış olduğun
üç gün saltanat makamında kala- dan, Şeyhialam Efendi, bu ihmale 
bilip müptela olduğu akıl hastalı- içerilemi9ti. Şeybislam Efendının 
ğından dolayı çıkarılan bir fetva fikri ve kanaati fU idi: 
üzerine hal'edilmiş ve alelusul Sul-
tan Abdülhamit Han Padişah ol- - Cenabı Mevlaya ibadet için, 
muştu. neden korkmalı imiş? T evekkeltü 

ı alellah, diyip edayısalat etmeli de-
fte o tarihtenberi "ateh" "cin ğil mi? Namaz, dinin direği oldu-

net,, ve "muhtelifŞuur,, tabirleri d 
Sultan Hamidin sinirlerine doku- ğun an ve direksiz, desteksiz bina 

durmayacağından, tariki salatın 
nup kendini daima rahatsız eyler- imanı şüphelidir! 
di. 

Padifllh olduktan ıonra, fetva- Hayrullah Efendi, bu yüzden 
haneden Sultan Azizin hal' fetva- Hünkara, yan g(izle bakıyor, sara
sını isteyip alm19 ve "muhtelinuur., yıhümayunda memuren bulunduğu 
kelimesinin Hoca Halil Efendi tes- esnalarda tahidi olduğu bazı müba 
,·idine bizzat Şeyhislab Hayrullah lataızlıkları da unutmıyordu. 
Efendi tarafından ilave olunduğu- Şair Ziya ve edip·Namık Kemal 
nu öğrenerek Hayrullah Efendij-e Beylerin idare ettikleri efkarı teh
kin bağlamıttı:. yiç edici, aleyhtar propagandaİar 

Sultan Hamit, bu kinini unubna· meyanında bu kabil fayİalardan 
mıştı. Hasan Hayrullah Efendi, da bahis geçmiş ve yüzde doksan 
Şeyhilharemlik memuriyetile lstan- kuru sofu takımını Sultan Azize 
buldan çrkar.ılmıt ve 1297 senesi kartı buğuz ve nefrete sevkeyle
Ramazanınm ikinci günü Şeyhi!- mi.ti. 
haremlikten de azledilerek Mekke-

Yarın: 

Üçüncü • 
ımamın 

(Bitmedi) 

firarı 
9çüncü imam Hüsamettin Efe di. - imam Efendinin firarının 

i 
sebebi. - Sulta,n Azizin . ?" c ma selamlığı. - Sultan Hamidin, 

v~1 .... ~ı"r ve ha rt !'>P!erı· ,._. -,, ıt!ı '1era.~ 
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Krallar 
Avlandılar 

Romanya ve 'ı(ekoslovak
ya Harıcıye 

nazırıarı da gor~tÜ-
~Eı.GRAT, 11. A.A. Yugoslavya v~ 

Buıu-.. ı· Ard.lt vo 1'.Ja..ı~elen Mıuıgar r"ren 
aı hı...ı.rİ.I ve maıyeu~r..., bu fWJBll :ı saat :1 
da .ka.ın bdl.t•Dd mansuı ırenAe, .u-..ıg~ 
rat cıvarınoaıu. av mal!Kilnesıne gıwııı· 
l'>l"dıt. oga.cıen aonra neı~ta cıonece" 
ler(t.ir. 

uıger taraftan M. Mutanoft'a baıve
kilı zıyaret ve D)ectiste nazırların yerm 
oc.ı o"urup meYCU.L meo'ua~ıa haspıbaJ 
ehniıtir. 

hilanara M. Muıanof aenatoyu ve ha 
ricıye nazaretini z.yaret eytem•§tir. 

.u.a:.a..v•u-t..•, ' ' \t.vıtLııyetJ - Siyaıi 
mehaföcıe çıkan bır rivayete gore, 
Buıgar Kralı boru ile Kraıiçe Yoanna 
kanunusarunin 12 &İnde bu"reşe gıae
rek l:tomanya Kralı Karoi'u ziyaret 
edı:<:eklerdir. 

Titulesko • Benes mülakatı 
KOŞIÇE, 11 .A.A. - (Çekoslavakya) 

M. ·11.uıesl<o ile M. Benea arasında gö· 
rüşmeler bu aabah onda başıanu,t r. ~aat 
oıı \.Ç•e yenecek öğle yemeğini müteakip 
görüımeJere deva.w uı.ı=-.;_. 

vı:ı.den sonra vaki olacak umumi tıe .. 
zahurat eınas .. nda ner İK.ı ~ır a;,u.r ... l' 11'1 .. 
tuk ıöyleyeceklerdir. 

Saat 17 ye doğru, matbuata bir tebliğ 
veraecektir. 

M. Benes ve M. Tituleıko bu a.lqam 
birlikte Koaiçeyi terekedeceklerdjr. 

Fransız Hariciye nazın 
elçimizi kabul etti 

PARIS, 11 A.A. - Hariciye na
zırı M. Paul Boncour, Franaa'nın 
Türkiye elçisini kabul etmiştir. 

Bir vapur yandı 
P ARiS, 11.A.A. - Entud adli 

İsveç vapuru Porquerolles adaları
nın 10 mil Cenubunda tutuşmuştur. 
ltalyan bandıralı Livorno gemisi 
yanan vapurun tayfasını kurtarmıt 
tır. 

Birkaç remorkör , ticaret gemi
si ve Cassard torpito muhribi gemi 
nin imdadına gitmişlerdir. 

Vapurun enkazı sahile doğru ge
tirilmektedir. . 

Mecburi yere iniş 
LONDRA. 11 (A.A.) - Motö

rünün zorlukla işlemeye bilflama
sı üzerine Hayd Parkda mecburi 
surette yere inmeye çali~an bir tay 
yarenin Buchingham sarayının 
yan tarafına çarpmasına az bir 
şey kalmıttır. 

Bu manzara saray muhafızları
nın nöbet değiştirmesini seyret
mek üzere toplanmış olan ahaliyi 
büyük bir korkuya uğratmıştır. 

Tayyarenin İçinde bulunanlara 
bir ıev olmamıttır, 

Milletler cemiyeti katibi 
Londrada 

LONDRA, 11 (A.A.) - Mil
letler cemiyeti umumi katibi M. 
Avenol, Londraya gelmiştir. Silah
ları azalbna hakkındaki konuşma-
1.e.r ile bu ziyaret arasında bir mü
nasebet oldu"ğu söylenmektedir. 

M. Avenol bu hususta beyanat
ta bulunmak iatememit ve sadece 
şunları ııöylemittir: 

"Bir kaç gün kalmak üzere sırf 
bir ziyaretçi olarak geldim. Sir 
John Simon ile ve hükumetin di
ğer erkanlle görüşeceğim." 

Bir İtalyan tahtelbahiri 
TERENTE 11 (A.A.) - Arşi

met tahtelbahiri denize indirilmia
tir. 

Fransada 
Mali projeler 
Meclis nihayet bu defa' 

kabul edebildi 
PARIS, 11 (A.A.) - Meb'u

ea,n meclisi dün öğleden sonra yap 
bğı toplaııhda milli kalkınma pro· 
jesinin müzakeresine devam et
miştir. 

Muhalifler bu projenin 11 inci 
maddesi hakkında bir çok tadil 
takrirleri hazırlamıtlardır. Bu 
ınadde devlete ait alacakların tah
siline ve harp esnasında yapılrruf 
mukvelelerin yeniden tetkikiı:..ı 
dair bulunmaktadır. 

PARIS, 11 (A.A.) - Meb'u
san meclisi geceleyin ınali kalkın
ma projesinin müzakeresini bitir
miştir. M. Chautemp'in ısrah ta
lebi ve itimat meselesini ileri sür· 
mesi üzerine projenin heyeti mec
mu~.smı 105 rey ekseriyetle tasvip 
etmiştir. Proje ayana gitmektedir. 

İtalyan Hariciye müste
şarı Berl:nde 

ROMA, 11 (A.A.) - Hariciye 
müstefBrı M. Suvich Berline ha
reket etmit ve istasyonda Alınan 
sefiri tarafından teşyi edilmiştir .. 

Alman kanunu esasisi 
BERLIN, 11. A.A. - Resmen 

bildirildiğine göre hükumet Alman 
teşkilatı esasiye kanununu değİf" 
tirmek jçin henüz hiç bir karar al
mış değildir. Dahiliye nazırının 
yeni bir teşkilat esasiye kanunu· 
nun esaslarını tesbit eden bir pro
jeyi tasvip ettiğine .:aJr dolaşan ha
berler temamile asılsızdır. 

iskan edilecek asuriler 
CENEVRE, 11. A.A. - Irak A

surilerinin iskanı meselesini tetki· 
ke memur komite bugün M. I.opez 
Obiva'nm reisliği altında toplan
mıştır. 

Komite, lrak'b\ki Asuri camaa
tının başka bir yere nakli hakkında 
salahiyettar makamlar ile yapıl
makta olan müzakerelere ittila ha
sd etmiştir. 

Yt.aTIAŞ! 
Hemen kambarandaki paralan 
Bankaya yatır. 

Yurttaş! 

Kümbaran yoksa Siabuk kum
bara al. 

Milli iktisat ve Tasarruf 
Cemiyeti 

~- ),·.~.-">,, -.if, . ı...,, 

Posta ve telgraf idaresi postahane 
binasını Adliyeye terke razı değil 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Posta ve telgraf umum müdürlüğü 
lstanbul postahane binasının adliyeye terkine rıza göstermemekte
dir. idare bu kanaatini Zekai Bey lstanbulda iken kendisine telefon 
la bildirmişti. Zekai Bey bugün buraya gelmiştir. 

Posta ve telgraf idaresile bu hususta temaslar olacaktır. Fakat ida· 
re lstanbul postahnesini uzun senelerden beri devamlı tadil ve ıslahat 
ile posta ve telgraf servisinin muntazam bir surette icrasını temin e· 
decek bir hale sokulduğunu bu tesisatı kısmen de olsa terketmenin bü 
yük müşkülat ve masrafa mütevakkıf olduğunu beyan etmektedir • 

Büyük iktısadi program 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Büüyük iktısadi proğrama dair olan 

proje basılmaktadır. Vekillere tevzi edildikten sonra Heyeti vekilede 
görüşülmeğe başlanacaktır. · 

Sovgetler Birliği Müsteşarı 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Sovyetler birliği büyük elçiliği mü• 

teşarı M. Asta/on merkeze davet edildiğinden bu akşam lstanbul ta
rihile Moskovaya hareket etmiştir. 

Tass ııiarnmıın Anluı.ra muhabiri olan refikası da .kendisine refa
luı.t etmektedir • 

Üzümcüler birlik teşkil ediyorlar 
IZMIR, 11 (Milliyet) - Vzüm tüccar ve mmtaluilleri bugün tica

ret odasmda toplandılar. /{itimada üzümcüler birliği teşkili etrafında 
müzakereler olmup ve bir proje hazırlanması için bir encümen seçil
miştir. 

Amerika sefiri Moskovada 
MOSKOVA, 11 (A.A.) - Amerika sefiri M. Bullit, Moakovaya gel 

miffir. istasyonda kendisini hariciye komiserliği teşrifat müdürü M. 
Plorinski, Sovyet Rusyanın Vaşington sefiri M. Troyanovski ve diğer 
zevat ile, Sovyet ve ecnebi matbuatı mümessilleri istikbal etmiflerdir. 

Polisler namına abide 
IZMIR, 11 (A.A.) - Umumi harpte düşman tayyareleri tarafından 

bombalarla ve lzmir işgali esnasında muhtelif tarihlerde fehit edilen 
polis memurlanmız namına Ballıkuyuda Salihdede parkında infa edil· 
mekte olan abide ikmal edilmiştir. yalnız şehitlerin ismini yazmak ip 
kalmıştır. Vali Kazım Paşanın Ankaradan avdetinden sonra abide me
rasimle açılacakhr. Bu abideyi hiç bir emek hakkı almaksızın Ballıku
yu muhtarı lsmail Efendi inşa etmiştir. Şehit düfen on iki polisimi
zin ismleri fUnlardır: 

/zmir müretteba1ından Hasan Fehmi, Süleyman, Tali, Abdülbaki, 
Mehmet Halil, Mustafa Sabri, Bu efendiler düşman tayyareleri tara
fından atılan bombalarla şehit düşmüşler ve yine lzmir mürettebatın
dan Hamza, Ihsan Hüseyin, Mustafa Fahri, Hüseyin Avni, Mahmut 
Fahrettin, Yahya Şerif, bu Elendiler de işgal esnasında şehit olmu,Iar 
dır. 

Balkan haberleri 
Atinada bir çarpışma 
ATINA, 11 (Milliyet) - Hür

riyetperver gençler harpte ölen as
kerler için Metrepolithane kilise· 
sinde bir ayin yapmıtlar ve müte· 
akıben meçhul askerin mezarına 
çelenk koyınağa gitmi9lerdir. Fa
kat yolda poilslel'le bir müsademe 
olmuf, bi rçok kimseler yaralan
m19lardır. 

Komiteci!erin tehditleri 
SELANlK, 11 (Milliyet) 

Petriç mıntakaaından Dramaya 
gelen muhacirler ommtakadaki 
Yunanlıların Bulgar komitecileri 
tarafından mütemadiyen tehdit e
dilmekte olduklarını söylemiştir. 

Pirede şiddetli yağmurlar 
ATINA 11 (Milliyet) - Dün 

yine Atina ve Pirede tufan asa 
yağmurlar yağmıf, bir çok yerler
de seller hayli zararlar vermi9tir. 

Belgrat muzakereleri 
ATINA, 11 (Mililyet) - Kral 

Boris'in Belgradı ziyareti münase
betile. bir Sırp - Bulgar anlaş-

Gazi Hz. nin fotografileri 
AFYON, 11 (A.A.) - Cümbu

riyet bayramı hatırası olarak Gazi 
Hz. nin şehrimize kıymetli arma. 
ganları olan imzalı fotoğrafileri 
gelmittir. Fotoğraf büyük mera
simle ve aaygdarla asılmıttır. 

Hariciye encümeni 
toplandı 

ANKARA, 11 (Telefonla) -
Hariciye encümeni bugün toplan
dı. --

Ankara valisi geliyor 
ANKARA, 11 (Telefonla) -

Ankara valisi ve belediye reisi 
Nevzat Bey mezuniyetini geçir
mek üzere latanbula hareket etti. 

ması yolunda devam eden müza.. 
kereleri matbuat dikkatle takip et· 
mektedir. Muhtemel olan bu an
latmanın Atinada cereyan eden 
Yunan - Bulgar müzakereleri ü
zerinde müessir olacağı zannedil
miyor. 

Kemal Ahmet B. merhumu dün gömdük 

r -

Vefatını teeaaürle yazdığımız mea· ı 
4ektaılarımızdan ve muharrir arka
daşlarımızdan Kemel Ahmet Beyin 
cenazesi dün, arkadaılarıbın omuzla• 
rında olarak Cerrahpafa haa!ah~neıin 
deıı kaldınlmıt ve Kocamuatafapa~• 
camünde namazı kılındıktan sonra 
Mt'rkezefendiye defnedilmittir. 

Cenaze defnedildikten sonra, Tica· 
ret Müdilrlüğü komiserlerinden Bah• 
.-i Doğan ve muharrirlerden Mckki 
Sait Beyler birer nutuk irat edeı·el: 

merhum arkadaımıızan mezayaamdan 
bahııe!ınqlerdir. 

Cenazede Ticaret mektebi talebele
ri, matbuat münteaipleri ve uL.ada•
lan bulunmuştur. 

Merhumun vasiyeti mucibince me· 
2arma çelenk gönderilmemıtlfr. V aoi
yctinde: "Benim cenazeme Ç1?lenk 
getirmesinler, Matbunt Cemiyetino 10 
lira borcum vardır. Ona mah•u1> edil· 
sin~,, elemekted ir. 



[fıı:Lı:ifN 
Şayanı dikkat bir 

müşahede 
Üç dört &Ün oluyor. Okuyucuları· 

ll1tzdan birinden bana bir mektup sel
di. Bu mektubun bat tarafını ıize •Y· 
ben yazıyorum: 

"Azizim Felek lky; 
Ben Milliyet gazetesinin devam 

lı kariiyim. Sizin yazılarınızı her
lfiin okuyorum. yazılarınıza baka
rak biraz cesaretli olduğunuza gör 
ıliiğüm içindir ki; bu mektubuma 
aize gönderiyorum. 
Doğrudan doğraya halkın men

faati namına yazılmıf olan bu mek 
lııban ziillüyara dokunur diyerek 
"<eJrİndaı çekinecek miaini.z, yok
l<ı aynen nepedümek ruretile hal 
kcı büyük bir hizmet mi edecelui • 
ni;ı;; netice itibarile bu mektup aİ· 
zin cesaretinizin derece•İni ölçme 
ie bir ve•İle olacaktır." 

Şu satırlan okudunuz.. Bunun alt 
tarafında ne &eleceğini tahmin eder· 
&İniz, Meseli.: hiç olmazsa hükUme
tin sanayi politikasını, yahut ver&İ ıİI· 
lemini, yahut, ne bileyim, devletleı
lirme ıiyaoetini tenkit &İbi bir ıey Ye• 

)'a buna yakın bir baJıia ••• Değil mi 7. 
Yanılıyorsunuz. Bu mukaddimeden 
lonra gelen teY Kadıköy vapurunun 
l'iiverteainin yağmurda aktığı ve An· 
lıara postasını alan akıam vapurunun 
Q" ı.aıabalık olduğu tiki.yetidir. 
Şikayet kısmı (Milliyet) te aynen 

İıltıtar eden bu mektubun yukanya 
dercettiğim mukaddimeaini okuduğum 
~an ürktüm. Alt tarafuu okuyunca 
Ua ıaırraım. ifadesindeki ıarnimiye• 
le nazaran benimle alay etmediğine 
kat'iyyen emin olduğum bu kari, bir 
tuetıede Kadıköy vapurundan ıika
;y.,b \zı.ilfüyar) telakki etmektedir. 
lluraya bir nokta koymalıyız ... 

Her memleket, matbuatına, kendi 
tahammülü derece•inde bir hürriyet 
vermiJlir, Bu hürriyetin hududu mun
tazam memleketlerde kanun ile çizil
llıittir. Keyfi idareye ti.bi yerlerde ise 
•rzuya ve telakkiye göre daima dara
lan bulanık bır da\l·e vardır. Bugün 
bizdeki matbuat hürriyeti kanunun 
keskin bir tarzda çizdiği hudutla mu· 
llyYendir. Ne yazılır, ne yazılamaz 
bellidir. Şu halde bizim matbuatta 
bir (ziilfüyi.r) tevehhüm etmek doğru 
değildir. Rejim için, cümhuriyet idare
•i için iftihar edilecek ıeylerden biri 
de bu kanun hi.kimiyetidir. Matbuat 
ltanununda tahrı hay iyeli, rejim um
de.leri ve hükiiınet otoriteai noktasın .. 
dan mevcut yasaklara i1itilmedikçe 
'I'ürk cazetelerinde her makul ve na• 
ınualu fikrin yer bulacağında tüphe 
edilmemelidir. Bunu, senelerden beri, 
l&razsız yazı yumrı ve ( ıeytan kula
iına kurıun) yazdıklanndan dolayı 
ltanunun azarına ujramamıı bir mu
harrir 11fatile ortaya atmayı Türk 
11\atbuatının ıerefi ve rejimin asaleti 
ilamına vazife bildim. Umuyorum 
iti; iddiamda bütün Türk matbuatı 
benimle beraberdir. 

Dinarlı Mehmet pehlivan 
Dinarlı Mehmet pehlivan tosun gibi 

bir delikanlıdır. lstanbulda ve Ana
do!uda bir hayli güreı yapmı§ ve çoğır· 

11\1 da kazanmııtır. Şimdi bu &enç Pa
l"İale profesyonel pehlivanlarla (ser· 
be&t &Üret) iuni altında fakat hiç bir 
beynelmilel kaide ve nizama ti.bi ol
lrnyan bir takım &üreıler yapıyor. Bu 
ıüreılerden ikiıini Mehmet kazanmıf· 
h. O zaman bana sordular. Şu ceva· 
bı ..erdim: 

- Profesyonel güreı müsabakala
rının hepıi bilai&tisna ıike yani tanı
tık dövüıtür. Kimin nasıl yenileceği, 
kaç dakikada yenileceği müsabakadan 
evvel tespit edilmiıtir. Bu bir spor de
lil, bir tiyatrodur ••• Eğer Avrupada 
Dinarlı Mehmedi yÜkseltmek istiyor• 
lana yendirmezler, istemiyorlarsa 
:Yendirirler, 

Bu sözleri vaktile Anıerikaya &it
ıniı olan Mülayim pehlivan için de 
aöylemiıtim .. Dünkü gazeteler Dinar· 
lınm 39 dakikada bir Bulgara yenil
~iğini yazıyorlar. Belki bundan müte
eoair olanlar vardır. Size böyle güre§ 
iılerinde çok tecrübeli bir gazeteci O· 
larak tekrar ediyorum: 

Profesyonel &üret müsabakalannda 
ki neticeleri görüp heyecana kapılma· 
)'ınrz. Dünyada &üret sporu namına 
bir tek cephe vardır. O da amatör &Ü· 
reı cephesi. Dikkat ediniz: Hiç bir 
Profesyonel pehlivan amatörlerle gü

ret etmez ve amatör teıkı15tın yaptığı 
organizasyonlara girmez. Bunun en 
lon misali (Cim Londos) a yaptığımız 
davettir. 

FELEK 

iki itfaiye memurunu taltif 
Geçenlerde Nasip Ali Hanında bir 

:Yangın çıkmı§, fakat itfaiyenin gayrc
liie ateı baflangıçta söndürülrnU,tü. 
llu söndürme itinde fedakarlığı ve va
ıifesinde muvaffakıyeti görülen grup 
amiri lsmail ve borazan Y akup Efen
dilerin nakli mükafatla teltifleri Milli 
~eaasürans - Mükerrer sigorta -
Şirketi tarafından karargir olmuırur. 
lımail ve Y akup Efendilere dün ikra
l'niyeleri verilmittir. 

Zührevi hastalıklar 
talimatnamesi 

Zührevi hastalıklarla mücadele ta· 
lirnatnamesi dün akıama kadar ne 
Sıhhiye Müdürlüğüne ve ne de Emni
l'et Müdürlüğüne tebliğ edi.!miş değil
di. 

Talimatname tebli ğedildiği zaman 
ı her iki daire ayrı ayn komisyonlar 1 
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ŞEHiR HABERLERİ 

E.koae111I 

İhracına müsaade 
Edilecek eşya 
Piyasada bir çok mallarda 

fiat sukutu başladı 
Gümrüklerdeki mühim bir kısım 

eıyanrn çıkmasını temin edecek olan 
kararnamenin bugünlerde neıredile
ceği haberi ıimdiden piyasada bazı ti
cari tesirler yapmııtır. Maamafih le· 
ıirlerin daha büyiik olacağı tahmin e
dilmektedir. Bu tesirler §Öyle hüli.sa 
edilebilmektedir: 

Takas primlerinde ıimdiden bir te
nezzül görülmektedir. Kararnamenin 
kontenjan harici ithalini temin edece
ği tahmin olunan maddelerde bir fiat 
sukutu batlamıftrr. Gümrüklerde koeı· 
tenjan kaydile mukayyet olmaksızın 
imrarma müsaade edilecek emtaanrn 
epeyce çok olduğu söylenmektedir. 

Bir taraftan da seltik fabrikalan 
bu .kararnamenin yerli pirinçler için 
fena olacağı kanaatini ızhar etmek
tedirler. Yakın bir atide memlekete 
ginnemea.i eababı kendiliğinden te
min edilecek olan şek,.r ,...:h; oirinr i
çin de haıusi bir siyaset takibi zarure
ti •öriilmektedır. l--ırınç ıa....ı.&1ıaa..-... ..... .._J.• 

halli istihli.kten de fazla bir derecede 
bulunmaktadır. 

Uskumru ihracatı artlı 
Son ııünlerde uskumru bahğı ihra

catı çoğalmıttır. Muıterilenn natında 
bilhassa Y unaniatan ge.Imektedir. 

Kösele satışında kullanılan ölçü 
Şehrimizdeki ayakkabı imalathane· 

!eri sahipleri dün Ticaret Odaaına bir 
müracaat yapmı;lardır. Bımlar kösele 
ve deri aatııında kullanılan ayak ö.lçü
aünün memleketimizde ve barjç mem· 
leketlerde biribirinden çok farklı ol
duğunu ileri sürerek menılekettekinin 
de beynelrnilel ölçüye uydurulması i
çin bjr teamül teapitini istemitlerdir. 

Bağırsak ihracatı azaldı 
Ticaret Odası banak ihracatımızın 

niçin azalmakta olduğunu tetkik eder
ken ıayanidikkat bir neticeye vannıı· 
br. Odanın bu hu1Uıta rnatômat iste
diği mücaıeseler barsak ihracatının a
zalmaama sebep olarak memlekette 
az koyun kesilmekte olmasını ileri sür 
mektedirler. 

Hamallardan şikayet 
Son günlerde hamallardan tiki.yet· 

ler 11k 11k tekerrüre baılamıtlır. 1 ıca· 
ret Odasma Sirkecideki hamallardan 
vaki olan tikayeti daha bir çok yerıe
rin hamallanndan tiki.yetleri takip 
etmeğe baılamııtır. 

Oda bunun üzerine lstanbul hamal
lannın vaziyeti ve ticaret hayatımız
da oynadık.an rol hakkında etraflı 
tetkikat yapmağa baılamıfbr. Bu tel· 
kikat neticesinde İstanbul hamalları 
muanır telakkilerin icaplanna göre 
teıkilatJandmlacakbr. 

Odaya son yapılan şikayet latanbul 
piyas .. ında mühim bir mevkii olan 
ve içinde bir çok depolar bulunan bir 
han sakinleri tarafından mÜ§tereken 
yaprlmaktadır. Bu harun hamallan 
bir nevi inhisar tesis etmek.le ittiham 
edilmekte ve latanbulun her tarafın
da bu halin mevcut olduğu ili.ve e
dilmektedir. 

Çuval ithalitımız 
Çuval ithalatımız son senelerde mü

him bir tenakus göstenniıtir. Bunda 
muhakkak ki yerli çuval sanayünin 
teessüaii çok mühim bir amildir. Mem
lekete timdi daha ziyade kanaviçe 
&irmekte ve bunlar dahilde çuval ha· 
line getirilmektedir. 

925 senesinde memlekete 8 milyon 
kilo çuval &innİfti. Bu miktar 928 de 
6 milyon kiloya ve 932 de 3 milyon 
kiloya düımüıtür. 

Karadağ metrepolidi 
Yugoslavyaya döndü 
Yugoslavya kiliaeıile Fener Patrik

hanesi arasında mevcut bazı kilise me 
seleleri hakkında müzakeratta bulun· 
mak üzere tehrirnize &elmit olan Ka
radağ Metrepolidi refakatinde bulu
nan diğer papaslarla birlikte Yugos
lavyaya avdet etmi~ir. Mertepolit E
fendi, avdetinden evvel vaki olan be
yanatında Fener patrikhanesi ile Yu
gos.avya kili•esi arasında kardetlik 
münasebatı mevcut olduğunu ve mü .. 
zakerabn her iki tarafın memnuniye
tini mucip bll" "ekilde neticelendiğini 
aöylemiı ve Fener Patrikhanesinin. 
hakkında göstennit olduğu hüsnüka
bul ve misafirperverliğe teıekkür et
miştir. iki kilise arasında müzakere 
edilen meseleler takvim ve Aynaroz
daki n;anaatrrlardan birinin imtiyaza• 
tınt\ aitti. .. ' YURTTAŞ! 
Bugün ve bu gece evinde mut-

laka tizüm - fındık ye, 
Kahvede, gazinoda, lokanta Ja 
çay, kahve, gazoz, komposto ve 
meyva yerine üzüm - fındık iste 
ve ye 
Bunlar 
Büyük yurdunun çok kuvvetli, 
çok güzel yemişleridir. 

Milli iktisat ve Tasarruf 
Cemiyeti 

Vergi 
Komisyonu 
Muvazzaf oımıyan azaya 
hakkıhuzur verııeceKtır 
Tahıili Emval ve verııi kanunlan mu· 

dbınc:e tqkıl edilecek komiıyonlara ta· 
yin edılen gayri muvazzaf a-za.ar ile ehli 
vukuia verı.ıecek huzur ücreUeri hak
kınua kanun dün &elmiflİr. 

Buna &Öre gerek ~anım emval kanunu
ve gerek vergı kanunlan mucibince teı 
ki.ı ıazırngelen bliumum 1<oouıyonlar 
gayn muvazzaf azalarile ehli vukufa Ma 
liye Vekiıetince tayın olunacak nul<tar· 

da huzur uc:reti verilir. 
Umumi ve mÜlnal< bütçelerden maaf 

veya iıcret alanlardan bir dairenin her· 
bauııı b.r itı ıçın tetkıl olunan komiıyon 
lar ııe muh<eıiı vekalet veya ıdareler~ 
itten i~ıa ıeıtul olunan komiıyoalara 
memur edilenlere ve ücretli dıwnı müs
tahdemlere maaıatın tevhit ve taadülü 
baKkrndalri 145..ı nuınarııh kanunun ıS 
incı maddesirun ıon tıkra11 hulımü tat• 
bil< olunmaz. Ancak bu komisyonların 
bulunduıdarı rnanarıin gayri yerden ceJ. 
bedılecelı olanlara harcırah ve lcra Ve
ki.len Heyetin tayin olunacak miktar 
da maaariti zaruriye verilir. 

Dıı heyeti bu bukümden müıtesnadrr. 
1931 mali senesi bütçe kanununun 

16 ncı maddeıi 1933 mali seneıi Muva
ze.ıeı Umwniye kanununun 19 uncu 
maddesine baglı ( H) cetvt.::Jı.nden Lu.3 ,.,; 

dilmııür. 

hayvan vergisi kanunu 
Hayvanlar vergiıi kanununun 19 uncu 

maddeıirun 2 nci fılmıımın tadili hak
kında lıanun gelrnitlÇr:. 

1839 numara ve 6-7-1931 tarihli hay 
vanlar vergisı kanununun ] 9 uncu mad 
de tadil ccliınıiıtir. 

Her mahallin yoklamasımn hitamın
dan sonra, ııs İnci madde mucibince ta
yin olunan taksit müddetlerin.o runaye
tine kadar ge.,ecek müddet ıçind• kayıt 
haricJ kaldıktan anlaıılan hayvanlar 
mektum aadolunarak beı misli vergiye 
tabı tutulur. 

l:ı .. Zbıecilerin vesikaları 
Iıtanbul vilayel'İ dahilindeki gazete mu 

har. irlerinin 1934 ıenesi için lıtanbul 
llt•atouat Memurluğundan yeni vesika 
almalan lleblig ve geçen oene veıikala

nnın 1 ikinci Kanun 1934 tarihinden İ· 
tibaren müteber olmadığı viliyetten bil 
dirilmiştir. 
-~~~~~~-o-~~~~~~-

Bir tavzih 
Bir müddettenberi gazetemiz 

spor muharrirliği işlerinde çalı
tan "Muhte~em Özdemir" Beyin 
gazetemizle olan her nevi münase
betinin katedilmif olduğunu gör
düğümüz lüzum üzerine tavzih e
deriz. 

Evkafta 

Ayasofyada tamirat 
Evkaf Müdürlüğü tarafından Aya

sofyanın tamirine devam edilmekte· 
dir. Ayasofyanın arka cihetinde ve 
evkafın evrak mahzeni olan dairenin 
kapısı harap bir hale gelmiı olduğun. 
o n bura11 da tamir edilecektir. An
cak, kapı, bir 18nat eseri olduğu için 
nakıılanna dikkat olunacaktır, 

Evkaf umum mUdUrU gitti 
Bir müddetten beri ıehrimizde tet

kikatta bulunan Evkaf Umum Müdü
rü Riittü Bey evvelki &Un Ankaraya 
hareket etrniıtir. Rüttü Bey Vakıf pa
ralarda tetkikat yapmııtır. 

Evkafta bir tebeddül 
Evkaf Müdürlüğünde bazı değifik

likler olmuıtur. Bursa Evkaf Müdürü 
Şakir Bey kendi talebile tekaüt edil
mİ§ ve yerine vekaleten evkaf muha
aebecisi Faik Bey ve Faik Beyin ye
rine de vekileten mebanii hayriye 
müdürü Sait Bey tayin olunrnQftur. 

--o--
Etıbba odasında bugünkü 

toplanh 
Etibba Oda11 idare heyeti bugün sa 

at 15 te Oda binaımda toplanacaktır. 

Geçen defa farmakologlar kongreain· 
de bir eczacının "eczahane eczahane· 
ye benzer ama, >Ji.ç ilaca benzemez., 
ıeklindeki reldimr mevzuubahis nl· 
muı ve bu neviden rekliımların önü-
ne geçilmeıi de temenni edilmiıti. 

F annakologlar henüz, bu huıuıta, 
Odaya müracaat etmemiılerdir. 

Genç doktortlardan Hayri Omer Be
yin intihabı dolayısile gazetelerdeki 
neıriyatının meslek adabına uyup uy
maC:ığı ve mumaileyh.in Haysiyet Di· 
vanına verilip verilmemesi meselesi 
de bu&ün görüıülecektir. --o--

Himayeietfalin balosu 
Himayeietfal Cemiyeti latanbal mer 

kezi, her sene verilmekte olan senelik 
kışlık baloya hazırlanmaktadır. Balo 
bu sene 22 şubatta T okatlıyan salon
larında verilecek ve elbiseli olacak
tır. 

Himayeietfal Anneler Birliği dün 
öğleden sonra mutat içtimaını yapmış, 
muavenete muhtaç annelere lohusa - . . -· 

. Elektro Mekanik . 
Şubesi 

Lağvı hakkında verilmiş 
bir karar yok 

Fen Fakültesinin makine ve elekt· 
rik mühendiei yeti§tiren Elektro Me

kanik ıubeıinin liığvı mevzuubahis ol
ü ... 0 ..u:ıu ct.n.~ctlD rt;ıaıJCJcrımızden biri 
yazmııtı. Bizim tahkikatımız& &Öre, 
bu husuıta her hangi bir karar mev
cut değildir. Y alnrz bazı ordinaryÜs
ler, ıahsi olarak böyle bir düıünce ız· 
har etrniılerdir. Bunu haber alan 
-e:ı<kü• •ube talebesi. fakülte riyue

tine müracaatla, ıubelerinin li.ğvı 
....... u''""'°' u.a~ıc:r ralriu .. elere devam ede· 
bilmelerinin teminini iıtemiılerdir. 

Kendilerine bu huıuıta miiapet men
fi her hangi bir karar olmadığı bildi
rilmiıtir. 

Yeni seminer mesaisi 
Hukuk F akülteoi doçentleri, dün 

Tahir Beyin riyasetinde bir toplantı 
yapmqlardır. Bu toplantıda ay batın· 
da batlıyacak yeni aeminer meaaiai ve 
tatbik edilecek program etrafında gÖ· 
rüıülmüıtür. 

Protez dersleri 
Ditçi mektebi protez profesörü M. 

Kontoruviç &elerek tedrisata ba§la· 
mıtbr. _ -....!.. 

Yeıi mektep ihtiyacı 
lstanbul maarif idareıi, belediyeye 

verdiği yeni bütçe projesinde, ders se· 
nesi baıında yeniden bet ilkmektep 
açrlması İçin tahsisat isterniıtir. Bu 
mekteplerin binaları kira ile tutula
caktır. 

Bütçe darlığı dolayısile yeni mek
tep binalan İD§asına imkin gönilme .. 
mektedir. En son olarak Kandillide 
asri ilkmektep binaaınm inşaatına de· 
vam edilmektedir. İnşaatın yaz mev· 
simine kadar ikmali ümit olunuyor. 

Talete birliği kongresine hazır : ık 
Tıp Talebe Cemiyeti azası dün ak

ıam Halkevinde bir toplantı yapmış· 
lardır. Bu toplantıda cuma günü ya· 
pılacak Türk Talebe Birliği kongresi
ne iıtirak edecek murahhaslar &eçİI· 
rniştir. 

Avrupada tahsil 
BilmÜ•abaka, Avrupa memleketle

rinde tah•ile gönderilmeleri tekarrür 
eden talebe pergembe &iinü tehrimiz
den harek edeceklerdir. 

Hukuku dUvel doçentliği 
Hukuk Fakültesi hukukudüvel or• 

dinaryüsü M. Kari Ştrup'un gelerek 
tedrisata baıladığınr ya:rmııtık. Bu 
kürıüye doçent olarak Pariote tahsil 
gonnıi§ amme doktoru Orhan Adil B. 
tayin edilmittir. 

Ordinaryusların yazıları 
Ma.tbuat müdürlüğü, ordinaryÜı ve 

doçentlerin yevmi gazetelere faydalı 
yazdar yazmalannr üniversiteden te· 
menni ebnİ§tİr. 

Talebe için tramvay 
Talebe Cemiyetlerinin müracaatı 

üzerine haftada iki defa Aksaraydan 
Etfal haıttahanesine ve Etfal hastaha· 

nesinden Beyazıda husuıi bir tramvay 
lanri1<ine ıırkct muvafakat etrnitti• 
Ancak ıirket, bilet ücretlerinde kıta 
hesabını nazandikkate alarak servisi 
Harbiyeye kadar yapmaktadır. Tale
be, yeniden Nafia Yeki.Jetine müraca· 
at etmiıtir. 

Gebelerde rontgen teşhisi 
lstanbul Oniveraiteıi kadın hastalık 

lan ordinaryüıü Profesör Liepmann 
bugün aaat 18.30 da Beyoğlunda Sa
ka çıkmazında, Türk Tıp Cemiyeti 
aalonunda "Gebelerde Röntgen teıhi
ainin ehemmiyeti,, mevzuu ile bir kon
ferans verecektir. 

fPoll•t• 

Denizde bir ceset 
Denize düşüp kaybolan 
Mustafa olduğu anlaşıldı 

Dün sabah Sarayburnu açıklarında 
bir ceset bulunmuttur. Yapılan tahki
kat neticesinde bu cesedin bundan 
bir kaç gün evvel Bülent vapuruna 
yolcu verirken vapunın tornistan et
mesi Üzerine alabura olup denize dü
ıen sandalcı Mustafaya ait olduğu an· 
latılmıt ve defnine müsaade edilmiı
tir. 

Bir genç bir haftadır kayıp 
Alı:aarayda oturan doktor Sadık B. 

in 22 Y•tındaki Sedat Bey ismindeki 
oğlu bir haftadan beri ortada yoktur. 
Pederi tarafından Emniyet Müdürlü
ğüne müracaat edilmiıtir. Zabıtaca 
gaybubetin sebebi anlaırlmak üzere 
tahkikata baılanmııtır 

Satı lan çıralar 
Keresteciler caddesinde zift ve çivi• 

ci Yuvan Efendi Erzurumdan satın 
aldığı 2300 kilo çırayı Küçükpazarda· 
ki ardiyesine getirmek üzere Mehmel 
Reis namındaki ıahsın motoruna tes
lim etnıif ve aonra çıra1ardan iki bin 
kilosunun çalındığını iddia ile polise 
müracaatta bulunmuıtur. Yapılan 
tahkikat neticesinde çıraların satıldığı 
ye~~en ancak 200 kilosu bu!unmuttur. 

Bütçe açığı 
Nasıl kapatılacak? 

Azami tasarrufa rağmen 
mümkün olamayor 

Belediye Daimi Encümeni, dün de 
Va ..... "'"" ... ..a'-.... .>' .... ,., .... _ ..... ,,o.u.u. .. b.n ü"-YılD 

huzuru ile toplanarak yeni bütçenin 
tetkikine devam etmiıtir. Ancak, büt· 
çenin varidat faslının müzakere.ini 
bitirerek masraf faılının müzakeresi
ne baılamıtıır. Bütçedeki 1,300,000 
kü.ur lirayı bulan açığın kıomen oloun 
kapatılması için azami taaarrufat ya
pılmaktadır. 

Fakat bütün bu yapılabilecek tasar 
rufat, bütçe açığını kapatabilmekten 
çolr. uzaktır. Bü .. çe muvazeneıini te· 
min için liakal bir milyon liralık yeni 
varidat membalan bu....,,nmaırna ihti
yaç va~. Belediye mehafili, oktru
vanm kaldmlması ve sair bazı mev
zuat ile belediye bütçesinde hi.oıl o
lan bu açıtm, Dahiliye Veki.letince 
na.zandikkate alınarak kapatılma11 i
çin mü.,...ir tedbirler ve çareler bulu
nacağını ümit etmektedir. Bu husuıta 
lazrmgelen teşebbüaler de yapılmııtır. 

Halice gırıp çıkacak vapurlar 
Halice girip çıkacak vapurlann, 

köprünün sabahlan muayyen saatler· 
de açılıp kapanmaımı geeiktinneme
lerinin temini için belediye ali.kadar· 
lar nezdinde tetebbüs.te bulunmuıtur. 

Müke!leflere nezaketle muame'e 
Belediye, halk müessesesi olan be

lediye memur ve tahsildarlannrn mü
kelleflere karp 1an derecede nezaket
le muamele etmlerini ve borcunu öde
yemiyeceklerine kanaat getirdikleri 
mükelleflere kolaylık göstermelerini 
alakadarlara tamimen tebliğ etmiıtir. 

Şehrin plAnı 
lstanbul tehir plaru müsabakasının 

ilkbaharda ili.nr mümkün olabileceği 
haber verilmektedir. Bu müsabaka 
neticeainde §Chrin müstakbel veçhesi 
taayyün edecektir. Pli.mn tatbikatı, 

çok büyiik sermayeye mütevakkıftır, 
bu iı her sene belediye bütçesine ko
nulacak tahaisat ile tedricen temin e
dilecektir. Pli.n tatbik!-bnrn kaç oe· 
nede ikmal edilebileceği timdiden kes 
tirileuıemektedir. 

Belediye, timdi1'k yeni yollar ve bi
nalar kanununun neırinden sonra ya
pılan ve yapılacak binalarda, kanuna 
uygun ıerait arayacaktır. 

Belediye davaları 
Belediye Hukuk itleri müdürlüğü, 

son Adliye yangını dolayısile muhte
lif mahkemelerde derde$tİ rüyet bulu
nan davaların ne safhalarda bulun· 
duklannı, bunlardan kaçma ve han· 
&ilerine ait evrakın yanmıf, han&ileri
nin kurtanlrnrı bulunduğımu tespite 
çalıtmaktadır. Belediye avukatlan, 
uhtelerindeki davalann son safhalan
na dair müdürlüğe malümat vennek
tedirler. Bunlar tamamen tespit edil
dikten sonra vaziyet anlaıılabilecek· 
tir. 

Su tesisatı 
Şehrin ıu meaeleıi için açılan mü

sabakada belediyeye üç pli.n veril
mit, bunlardan su mühendisi Burha
neddin Beyin projesi kabul edilerek 
Şehir Meclisinden de geçirilmiıti. Bu 
planın tatbikatına batlanrnııtır. Plin 
mucibince tesisatın ikmalinde tehrin 
ıu ihtiyacı tamamen temin edilmiı o
lacaktır. 

Refik Bey 
Sıhhiye vekili dün An

karadan geldi 
Sıhhiye Vekili Refik Bey, mezunen 

dün Ankaradan tehrimize gelmittir. 
Vekil Bey öğleden sonra Sıhhiye Mü

,, dürlüğüne giderek Sıhhiye Müdürü A· 
li Rıza Beyle görüımüı ve bir müddet 
te dairede meıgul olmuıtur. 

Vekil Bey, kendisile görüşen gaze
tecilere fu malıimatr vermittir: 

- Uzun zamandan beri mezuniyet 
almamı§bm. Baıvekil Paıa Hazretle
ri bunu nazarıdikkate alarak mezunİ· 
yet verdiler. Hasta değilim, sırf &an 
senelerin me.aaiıinden mütevellit yor
&unluğumu gidermek için &ezrneğe 
karar verdim. Muayyen bir seyahat 
programım yoktur.,, 

-
. Ocak kongreleri 

Cümhuriyet Halk Fırkası ocak kon
greleri hafta sonunda bitecek ve a
yın 15 inden itibaren nahiye kongre· 
!erine baılanacaktır. 

Beyazıt semt ocağının ıenelik kon
gre•İ evvelki ak§am yapılmıı ve yeni 
idare heyetine Kizrm. Baba, Hüacyin 

Mustafa ve Hüsnü Beyler seçilmiıtir. 
Kongrede Eminönü kazası idare 

heyeti azasından Nafiz ve Beyazıt 
nahiyesi reiıi Dr. lsmail Hurıit Bey
ler tarafından Ergani bakıryolu istik
raz tahvillerinin kıymeti ve fevaidi 
hakkında izahat verilmiı ve Beyazıt · 
mıntakasındaki mahallatın ihtiyacatı 
hakkında umumi ha.bühalde bulunul
muıtur. 

Direklerarası aemt ocağının kongre
si de önümüzdeki pazar günü ak§amı 
Şehzadcbaşında fırka merkezi salo-

• 
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Mülkiye ve Hukuk 
Geçen gün gazetelerde bir ha

vadis vardı·. 
lstanbulun yeni maliye tefkila

bnda vazife alan yüksek tahsil 
görmüş gençlerden hukuk mezun
ları vekalete müracaat etmialer, 
Mülkiye mezunlarına daha yüksek 
maaş verildiği halde kendilerinin 
ikinci derecede maaş aldıklarını 
ve bu suretle Mülkiyelilerin amir, 
kendilerinin de memur vaziyetine 
düftüklerini söylemişler. 

Vekaletin bu müracaata ne ce
vap verdiğini bilmiyorum. Yalnız 
davayı fU noktadan mütalea et
mek doğrudur. 

Mülkiye Mektebi, hükumetin 
doğrudan doğruya kendisine ida
re memura yetittirmek için açhğı 
bir ilim ocağıdır. Burada harıciye 
ve dahiliye ve maliye mesleklerine 
mütehassıs gibi gençler yeti~r ve 
tahsil hayab sıkı bir disipline tabi
dir. Okunan dersler daha ziyade 
meslekidir. Tahsil saatleri fazladır. 
Binaenaleyh burada yetişen genç
lerle serbest bir Oniveraite tahsili 
geçiren hukuk mezunları arasında 
bir sımf farkı daima mevcuttur. 

Eskiden Mülkiye Mektebi yatılı 
olmadığı zamanda bile huln k t:ıle
besi öğleye kadar bir kaç ders okur. 
Öğleden sonra resmi bır .... ne"" 
vazife alan işinin başına, serbe3t 
onlarlar da gezmeğe giderlerdi. 
Fakat bu saatlerde, yani akşama 
kadar geçen zamanda Mülkiye ta
lebesi derse devam ederdi • 

Bunu söylemekle hukuk tahsili
nin geri veyahut gevfek oldugunu 
ima etmek istemiyorum. Met1ai tar• 
zının ve tahsil zamanının farkını 
mukayese ediyorum. 

Mülkiye Mektebinden yetişen 
bir gençle hukuk tahlisi görmüt 
bir genç arasındaki culture tarkmı 
tayin etmek başka bir mesele •• Yal 
m;ı; serbest bir hukuk tahsili gören 
gence karşı hükumetin bir taahhü
dü olduğunu zannetmiyorum. Av
rupada hukuk tahsili gönnüt genç
ler avukat olur, başvekil olur. Me
bus olur, nazır olur, kapıcı olur, 
fOför olur, her fey olur. 

Bizim münevver bir memur sını
fına ihtiyacımız yıllarca devam ede 
ceği için hükômet Mülkiye Mekte
bini eskisinden daha ciddi bir şe
kilde Yllfabnağa karar vermittir. 
Ve burada yetİftİrdiği genç.len mun 
tazaman Nahıye müdürlüklerine, 
Kaymakamlıklara yerleştirmekte
dir. Onlara kartı taahhüdü bu fe· 
kildedir. Fakat hukuk mezunları
na kartı böyle bir mecburiyet te
kabbül etmiş değildir. Onunn için 
kendi malı addettiği Mülkiye me
zunu gençleri diğerlerine tercih et. 
mek hakkı olduğu kadar vazifesi
dir de. Bir zamanlar Mülkiye me
zunlarının avukatlık edemiyeceği
ni hukuk mezunları iddia etmişler
di. Haklan vardı. Çünkü onlar dev. 
let memura, kaymakam, vali, sefir, 
nazır olr::ıak için yetiştirilmi~lerdi. 
Mücadele sahasında hukuk me
zunlarına rekabet etmeleri doğru 
değildi. O halde ayni kaideye hür· 
met ederek idare sahasında Mül
kiye mezunlarının Hukuk mezunla
rına tercih edilmelerini kabul et
mek lazımdır. 

Mailye Vekaleti de vaziyeti bu. 
noktadan mütalea etmiştir. 

Burhan CAHIT 
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.'.:>E.:ıLİ ve SE.'.:>SİZ sıncımanın lı:e1fe.ıil~ığı gıındeıı beri yapılan, 
görülen en muazzam ve hakkında bütün cihan mstbu:thnı müt

tefikan: DÜNYANIN 8 W.ci harikası i mini verdiği Halkın Bakkalın mahallesi... Sinek ve örümcek 
Uzun bir boyu, Vilhelmi kıs-0 kuma ihtiyacı kandıracak bir azametle yukarı 

kıvırık bıyıkları vardı. Potinlerini 
Eser sahibi tanınmış muharrir- gıcırdata gıcırdata önümüzden 

!er, gazete ve mecmualar sık sık geçti. Bu kadar çalımlı bir adama 
Anadolunun bir köşesinden, içli az rastgelinirdi. 
ve yalvarıcı satırlarla insanın göz Yanımdakine sordum: 
!erini ya,artan mektuplar alırlar. _Kim bu? 
Ekseriya okuma odalarının idare- _ Tanımıyor musun, dedi, ma 
sini ellerine alm'ı genç muallim- hallenin bakkalı .• 
ler tarafından yazılan bu mektup- Ve anlatmağa başladı: 
!arda evvela kitap ve gazete teda- _ Bütün mahalle kendisine az 
riki için hiç bir gelirleri olmadı- çok borçludur. Kiminden yüz, ki
ğından 'ikayet ettikten sonra, duy minden yüz elli, kiminden üç yüz 
dukları sonsuz okuma ve öğretme lira alacağı var. Öyle başka bak
ihtiyaçlarına kartılık olmak üzere kallar gibi para için mütterilerini 
ne,ri}".t, gazete ve mevkuteler- sıkboğaz etmez. Yalnız, arası pek 
den okuma odalarına hediye e- uzarsa küçük bir mektupla haber 
dilmesi rica edilir. k ı gönderir. Me tup arının, gayet 

Cümhuriyetin onuncu yılı mü- nazikane bir lisanla yazılmasına 
nasebetiyle netredilen Fırka reh- çok dikkat ettiği için müşterileri 
berinde okuma odaları sayısının _gücenmezler. 
bin yedi yüz fU kadar olduğunu Kendisine hürmet etmedik kim 
öğrenmekle sevinmittik. Fakat u- se yoktur. Mahallenin en kalantur 
nutmıyalun ki, bu odalardan he-
men hepsi denilebilecek kadar adamları ile senli benli konutur. 

h b Batı sıkılan soluğu on~n dük. 
büyük bir ekseriyeti iç ir yer- kanında alır. Vaktiyle ihtiyar dul 
den gelirleri olmıyan, hiç bir yar-

ı !arın maatlarını kırmak, ev yaptı-dım görmiyen, ve sermaye eri sa-
ranlara, rehin mukabili borç pa

dece turadan, buradan derlenmif, ra vermek gibi itler de yapardı. 
çoğu faydasız bir kaç ki- Son zmanlarda yalnız bakkallık-
taptan ibare:: müesseselerdir. b 
Bu okuma odalarını idare la metğul oluyor. Fakat altın a. 
vazifesini Üzerlerine alan mu- hasıdır ha ..• lstemİf olsa, fU koca 

mahalleyi satın alabilir! .• 
allimlerinse maatları tahsi ihti- Burada sözünü kestim: 
yaçlarına ancak kafi gelebildiği - O halde sen yanlıt söyledin .. 
için bu ülkülü gençler kendilerine Mahallenin bakkalı dememeli İ· 
kalan biricik vasıtaya müracaat 
etı!le '.t mecburiyetinde kalıyorlal"; din.. d 

- Ya, ne demeli i im? 
Muharrirlerin, gazete ve mecmu- _ Bakkalın mahallesi, desen 
a patronlarının hamiyet ve saha-
vetlerini rica ediyorlar. daha yakıtık alırdL 

M. SALAHATTIN Fakat geçirdiğimiz buhran dev 
rinde bir gazetenin, bir mecmua- ,..,....--

1
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nın, bir kitabın ne kadar maddi r...J/_1,,. y I 
zor~uklar, ne kadar sarsıntılar ve 
mahrumiyetler içinde çıktığı göz Bugünkü Program 
önünde tutulursa bu müracaatlar
dan ekserisinin isaf edilememesini 
mazur görmek lazımdır. Ancak 
kazançları bol, istikballeri temin 
edilmiş itlerden hayır müessese
leri için yardım is.tene bilir. Mat
buat alemimiz için bu hal henüz 
güzel bir hayalden batka bir tey 
değildir. 

Bir çok kazalarımızda, hatta 
bazı vilayetlerimizde yeni çıkan 
kitpları, mecmuaları bulmağa im 
kan yoktur. Buraların halkı mem
leketin kültür hayatında, sanat ve 
fikir aleminde olup bitenden ta
mamen habersiz yatarlar. Memle 
kete okuma zevkini aşılamak, ve 
kitap ve mecmua ihtiyacını yay 
nak için evvela bu nevi fikir mah
~ullerinin memleketin her kötesin 
rle görülmesi imkanını temin et
mek lazımdır. Şehir ve kasabala
rımızın zenginleri maalesef kütüp 
hanelere teberruda bulunmak ade 
tinJe değillerdir. Şu halde bayii.e
rin getirtemediği kütiiphane ve 
okuma odalarının kendi vasıtala
riyle temin edemedikleri şeyi biz
de ancak devlet tşkilatı yapabile
cektir. 

Maarif Vekaletinin hu mühim 
işle alakadar olması, kütüphane 
ve okuma odalarına eser, gazete 
ve mecmua temin etmesi hem kü
çük kasabalarımız halkının bilgi 
seviyesini yükseltecek, hem de ki
t;-.p ve mecmua satıtına da. yar
dım etmek suretiyle sanat ve fi. 
kir hayatını himaye etmit olacak
tır. 

Halk terbiyesi için ciddi teşeb
büslerden biri de bu olacaktır. 

Ya,ar NABi 

ISTANBUL r, 
17.30 Gramofon. 
18,45 Orkestra. 
19,3J Eftalya Sadi H T• arkadaılan 
21 Gramofon. 
21,30 Anad>lu Ajan.ar, Boraa haberi, Saat 

ayan. 
A N K A R A, ı538 m. 
12,30 - 13,30: Gramofon. 18: Orkeatra. 

18,45: Alaturka u.z. 20: Aja.11.a haberleri 
V A R Ş O V A, 1411 m. 

16,45: Salon ork\ıtraaı. 17,25: Müaah.be. IS: 
Senfonik konser. 18,SSı 2..iral müaababe. 19,05ı 
Konferana. 19.25: Hafif muaiki. 20: Müaalıabe. 
21,05: Üç perdelik Puccin.inin. "'MADAME 
BUTTERFLY., operaıı. 23.30: Daaı. muıikiıi. 
24: l\.1.üaahabe. - Daa.a muıiki.:.L 

BUDAPEŞTE,550m. 
17: Çocuk ınaıallan, 18,05: Konferans. 18,35: 
Mada-,,, Lili Markuı ta.rafından piyano kon••· 
ri. 19,0.3: Amele netriyab. 20,35: Pett• opera· 
11ndan naklen R. Waınerin "TRlSTAN ile 
JSOLDE,, operası. Müteakiben Sisan muıikiıi. 
24,20: lt.Jyanca konferanı. 

V 1 Y A N A, 518 m. 
18,.20: Konser (Maria Kiem2I; Kari Sc:heitı 
Cbarleı Cttne.) 19: Müıahabe. 19,20: Derı. 
19,SS: Opus Kartetl tarafından neıeli. farkı .. 
)ar. 20,25: Saat ayan ••· 20,35: Milli netriyat. 
21,05: Euea d'Albert'in eaerlerinden ... Ölü ıöx· 
Jer,, operaıı. 23: Son haberler. 23,15': Avustur· 
)'ada Noel. 23,30: Oase bar: nda11 nakleıı Bar 
.rnuaiki•i. 

MlLANO • TORINO • FLORANSA • 
18,15 Balo mu•İkİlİ, haberler, 19,05 Zirai 

netriyat, 20,20 PIBk, mÜ•ababe, pl8k, mÜ· 
ıahabe, 21,4!i Koro kon•eri, 22,30 Varyete 
netriy tı, 23.35 Dans muıi.kiıi. 

ROMA • NAPOLI • BARI : 
18,lJ Rady.o orke•t-ası, 19 Haberler, 19 

Zirai mÜ•ahab,, 19,15 MüMhabe, 20,20 Sop· 
ran mucanniye Elena Cheri'o"n konseri, 20,SS 
Müaahabe, 21,20 Arnavutça neıriyat, 21,20 
Konservatuvardan Zenıin muıiki, 21 145 Tasan 
nile konıer Ctie•'in eserlerinden. Müteaki· 
ben koro konıeri. 

B E L G R A T, 430 m. 
18,QS: Almanca dera. 18tl5: Alex.androy orkeı .. 
tra.ııı tarafından dana muıiki11. 20: Müıababe 
20,0.'.i: Müu.babe. 20,35: Keman konseri. 21,15: 
Rad ... o temsili. 21,55: Muhtelif opera parçaları. 
22145: Orlır.eıtra refakatile Mme Ljubica tara· 
fından halk ıarkıl .. rı. 23,15: Müaababe. -
Dau •• muıikiıi (Plik.) 
BÜKREŞ,394m. 

13,05: Borıa 'haberleri. - Plak. - Haberler.
Pi& 18: Sibiciano orkestra•ı (lıtarııık muai· 
ki.) 19,05: Haberler. 19,20: Konaer.in devamı. 
20,05: Oniveraite radyoau. 20,20: PlBk. 20.SO: 
Konferanı. 21,0S: Edsar latratty ta.rafından 
tasanni. 21.25: Radyo Senfonik takımı. 22,05: 
K.onferanı. 22,20: Senfonik konaerin devaıru. 

Milliyet'in edebi romanı: 68 -
. . "' . 
'KIR (l(ff.I 
'' BUR HAN CAHIT 

tııııulip Komaruı 

Ve o bir masal gibi anlatıyor: 1 Onun altın başını avuçlarımın 
- Senin tabii haberin yok. Bu- içine aldım. Dudaklarıma doğru 

gün seni babama göstermek için çektim. 
çağırdık. Çünkü baham lstanbula - Benim ince ruhlu kardetim. 
pek inmez. inse de vesile bulup Re- Dedim. 
fİt Beyin yazıhanesine gitmeyi doğ- Daha bir şeyler söyliyecektim· 
ru bulmaz. Onun için buraya davet Fakat o kadar heyecan içindeyim 
ettim· ki bütün söyliyeceklerim kuruyan 

- Yaramaz. boğazımda kaldı ve dilimin ifade 
Yemekten evvel, sen çiçeklere edemediği hisleri ellerim, kollarım 

bakarken babamla görüştüm. Seni ve dudaklarım anlattı. (Narin)i 
çok beğenmiş. Hele konuşman pek göğsüme çektim. Öptüm, öptüm. 
hotuna gitmiş .. Bana artık meseleyi Sinirlerim geril mit gibiydi. Yıl
açabilirsin, dedi. Şimdi anlat baka- lardanberi içimde biriken arzular, 
hm, ağabeyime varmıyacak mısın! tehassürler, aile sevgisi bir anda 

Bu nazik, ince kızın gözlerime mantarı çekilmiş bir içki gibi kö
bakıp öyle bir cevap bekleyişi var- pürüp taşmıştı. Kemiklerime ka
dı ki!.. dar yayılan heyecanı dilim ifade 

- Söylesene Çiçek. istemiyor- edemiyol'du. Kafamın içinde fırıl 
musun. fırıl dönen düşünceleri anlatamı-

Yüzüm yanıyor, avuçlarım terli- yordum. Buhran içindeydim. içim
yor .. Aklımdan hep Kadri Beyin deki heyecan taşacak bir menfez 
yemekten evvel beni söyletişi ince- arıyordu. Bunu bulamayınca sinir-
den inceye istintak edişi eçiyor. !erim katılaştı ve gözlerimden 

Ve Narin ceva bekliyor. ı:. !ar bo•andı. On yedi yıllık öm-

Zavallıyı gece yarısı evinden, yata· 
ğmdan kaldırarak karakola götürdü 
Ier. 

Komiser Muhsini görünce: KİNG KONG 
- Ha dedi. Geldiniz mi? Gerçi sizi ra• 

hatsız ettik amma ıı.izwnlu bır mese· 
le için mal\ıma.tıruza müracaat edece 
ğiz. 

Hayret, dehşet ve harika filmi İPEKFİLM ıtudyosunda 
Türkçeye çevrilmiıtir. 

Ôııümllzdekl perşembe gllnü matinelerden itibaren: Yer gösterdi: 
- Suallerime li'itfen cevap veri· 

niz. 
Öksürdü: 

Haziranın on beıinci gecesi! 
Saat 7 ile 8 arasında nerede bulundu 
ğunuzu aöyliyebilir misiniz 7 

Muhsin düıündü: 

iPEK ve ELHAMRA Sinemalarında 
Aynı zamanda Fransızca nüshası yarın gece büyük sinema 

müaamereai o!arak M E L E K Siuemuında 

Fiyatlarda Zam Yoktur. 
- Hatırhyamıyorum Komiser Bey, 

dedi. 
Kin-Kong filmi bugün ıaat 10,30 da Melek ıinemuında 

Matbuat erlı:aııma hususi olarak gösterileceğindeıı ıehrimiıİD 
sinema ve film ıirketleri müdir ve ailelerile serbest dllbuliyeleri 

- Hele biraz zorlayınız kendini-
zi. 

Muhıin düıündü: 

- Mümkün değiL Benim için dün 
gece yediğim yemeği bile hatırla
mak kabil değildir. Hafızam çok da
ğınık ve periıandır. 

-·- O halde biz hatırlAtalmı. Hazi· 
ranın on dördüncü günü biraz gecik
mit olarak elinize gelen davete ica· 
bet ebnit olmak için ertesi gün yani 
on beıinci günü "San ltık" lokanta• 
aındaki düğüne gittiniz. 

Muhain hayret için.S.e .. 
- Ya. Dedi. Bizim Şevketin dü-

ğünü o gÜne mi teaadüf ediyor? 
Komiser sert ve kati: 
- Eveti .. 
Sustular. 
Muhsin bekledi. Biraz sonra: 
- Peki ne olacak? 
- Şimdi görecekainiz efendim. 
Komiser zili çaldı. İçeri giren bir 

memura: 
- Maznunları getiriniz, dedi. 
Beklediler. Kapı açıldı ve içeri 

dört adam girdi. 
Komiser gelenleri göstererek: 
- Bunlan tanıyor musunuz? De-

di. 
- Hayır! 
Komiser maznunlara döndü: 
- Siz bu zatı tamyor musunuz? 
- Hayır! 
Komiser Muhaine döndü: 
- Cidden hafızanız bozuk. Zira 

bu adamları mutlaka tanıyacaksınız. 
- Mümkün değil. 
- Naaıl olur, o gün saat yediyi 

sekiz geçe cazbant birdenbire dur
du. İyi hatırlayınız .. Birden sizin ma 
aanıza bir adam yak.laftı ve size "•a· 
at aekizde burasını terketmif bulun• 
malısınız". Dedi. İyi hatırlayuuz. Bir 
az tehditkar, biraz küıtahça böyle 
bir ihtarda bulundu. 

- Ha evet, evet, faka.t niçin oldu
ğunu hitla bilmiyorum. 

- Pekal&.. 
Ertesi gün ayni adam ıize Bebek 

tramvayında ra•tgeldi ve ..aizden bet 
lira istedi ve "eğer vermezseniz" de• 
di. Bir tehdit daha savurdu. 

Muhsin hayret içinde .•. 
- Ay, o da. ayni adam mıydı? 
- Evet, fakat ıiz yine bu parayı 

verirken "acaba niçin" diye düıün· 
mediniz, değil mi 7 

- Hayır! 
Buraya gelince komiser ayaga 

kalktı ve elini masaya ıiddetle vura· 
rak: 

- Artık yeter. lararmız boıadır, 
dedi. Zira biz her teyi öğrenmiı bu· 
lunuyoruz. 

Muhsin sustu. 
Komiser devam etti ve ayakta du

ran maznunlardan uzun boyluaunu 
göstererek: 

- İtte size düğünü terketmenizi 
aöyliyen de, sizden tramvayda para 
istiyen de bu adamdır ve siz onu pek 
iyi tanıyor, ve çok ta güzel hatırlıyor 
aunuzu yalnız gözünüz önüne dai· 
ma bir tabanca namlusu geliyor ve 
inki.n tercih ediyorsunuz. 

Muhsin kekeliyerek: 
- Evet, dedil 
Komiser döndü. ayaktaki uzun 

boylu maznuna: 
- Görüyorsun ya, dedi, polis ya• 

nılmıyor. 
Sustular. 
Komiser devam etti ve ayaktaki 

uzun boylu maznunu göstererek: 
- Bu adam birinci defa sizin ya• 

rümde hu kadar ağladığımı bilmi· 
yorum. 

(Narin) in altın saçları gözyaf
larımla yıkandı. içimi çeke çeke, 
kana kana, doya doya, sevine sevi· 
ne ağladım. 

Çok şükür batımı batma koyup 
hicranlarımı, tehaaaürlerimi, acı· 
larrmı anlayacak candan bir ıevgi
li bulmuttum. 

Narin, hiç ses çıkarmadan hu 
fırtınanın geçmesini bekledi. Has
sas kız geçirdiğim heyecana hür
met eder gibi yüzümü, gözümü ok
şıyor, bir kelime söylemeden beni 
yalnız ellerinin sıcak, yumutak sev
gisile teskin etıneğe çalıfıyordu. 
Hınçkırıklarım dindiği, gözyaf· 

!arım kuruduğu anda onun tatlı 
bir musikiye benziyen sesini duy
dum: 

- Benim içli kardeşim. Sen 
mes'ut olmağa layıksın. 

• • • 
Narin beni odasına çıkardL Yü-

zümü, gözümü yıkadı. Bir öz kar
deş sevgisile meşgul etti. 

O gün artık hu meseleyi konuş
madık. 

Ak,am üzeri iki kardeş beni oto
mobille Beyoğluna getirmeğe ka
rar verdiler. Ayrılırken doktor Kad 
ri Bey alnımdan öptü. Cuma günü 
tekrar bekliyece' ini söyledi. 

Viyana Operet tnıpu nugÜn öğleden 
&O"""" ~"'"rimi:zde bulunacak ve Fran· 

ırz tiyatrosunda, yann sabah~an itiba
ren, re:>etisyonlanna baılıyacaktır. 

ol•n dostlarımızın t~ırifleri,,i r;c'\ ederiz. (l()Q44) 

T emıillerin, her noktai nazardan em
aa.uw<' u..u1aa.1 ıçın orJııteatraaı, dığer bü· 
tün teferrüatı, her ıeyine kadar göz
den geçirilecektir. 

ittihadı Milli 
Uk temsil "Havay çiçeği., dir. Paul 

Abraham tarafından yazı.lan ve bes
telenen bu operetle beraber bir çok 

yeni fokstrot, tango ve ıimi havaları
nın auaaJıUarda, orkeatraıarda, gramo-

Türk Sigorta Şirketi 

yoktur. / 
fonlarda tekrar edileceğine ıüphe 'I Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 

Rouaska, Lise Franckl gibi kusunuz 
vücutlu dansözler, tenor Hochner, ko
mik Straaaberg ve bir kafile güzel dana 0 

kızlan temsili bihakkin canlandıra- --
caklardır. 

Satie tarafından verilen ziya terti
batı modern cihazlarla idare edilecek
tir. 

Viyana trupunun repertuvarına da
hil bulunan oiy...Ierin hemen hepsi 
yenidir ve blribirinden daha h<:yecan
vericidirler. Trupun vereceği Viyana 
galalan mevain harikulade birer sanat 
hadisesi olacaklardır. Yerler için gi
§eye müracaat etmelidir. Cuma matin~ 
leri saat 15,30 da, pazar matineleri 
de saat 16,30 da baılıyacaktır. 

havai 
Çelin ve amansız , I· 

- caaet•sindc muva 
nıu\ u·n birinci şarlı 
fak ye 
olan ı· mukavemet ı 

sinirlere 
malik değilseniz 

r>romural 
.. l(noU• 

Dııima güzel 
ve feytant 
cazibeslle 

ANNY 
ONDRA 
Yarın alı:ıaın 

ARTiSTiK 
Siaema11nda 

nınıza geldiği azman cebinin kena• 
nndan gösterdiği tabancasında kor
tun yoktu. Erteai gün tramvaydaki 
tesadüfünüz de - ki, bu teaadüf de
ğildir. Ne iae - ikinci raotlayııınız
da sizden aldığı beı lira ile tabanca• 
sına kurıun tedarik etti. 7983 1 

MATMAZEL 
HOFFMANN 
Yeni ve eğlencelı 
filminde seyircileri Muhıin aabn tükenmit ve asabi

yetle sordu: 
- Peki bütün bu itlerle benim ne 

alakam var? 
Komiser devam etti: 
- Bu para ile tedarik ettiği kur

ıunlan bu adam bet cinayette kullan 
mı§ bulunuyor. 

- Fakat ben bu parayı ona cina· 
yet yapsın diye vermedim. 

- MalUın. Fakat asıl sizi ali.ka
dar eden cihet bu gece bu adamın si 
zin evden çıkarken yakalanmıı o.ima 
aıdır. 

Muhsin ayağa kalktı: 
- Ne? Benim Evimden mi? Eh, 

fakat siz fazla oluyorsunuz.. Bu a· 
dam benim evime ginnem~tir. 

Komiser sükunetle: 
- Evet efendim, henüz bilmiyor

sunuz da onun için. 
Komiser, odasındaki dolabı aça. 

rak Muhsine bazı eşyalar gösterdi: 
- Bunlan tanıyor musunuz 7 

Dedi. 
Muhsin hayretle: 
- Evet benim elbiselerim .• 
Komiser nezaketle: 
- Affedersiniz efendim, sizi ge

ce yansı rahatsız ettik. Eve gittiğiniz 
zaman gardrobunuzu bo.J&lmıı göre
ceksiniz. 

Muhsin eve döndüğü zaman gar• 
drobunu boıalmıt gördü. 

Ertesi gün eıyalan iade için evi
ne gelen memurdan bu hikayenin taf 
sili.tını istedi, fakat muvaffak ol&IruL 
dı. 

Bu Muhsinin hikayesidir. Enala
n eve getiren memur Muhainin iate· 
diği tafsilatı verseydi, hikayeci de 

Otomobilde eski dostlar gibi şa
kalaştık, gülüttük. Pangaltıda Su
at Bey pastacıya indi. Biz otomo
bilde kaldık. O zaman Narin cuma 
günü gene erken gelmemi, babasile 
beraber bu meseleyi görüşüp son 
kararı vereceklerini söyledi. 

Suat Bey henüz pastacıdan çık
mıftı ki Narin acele acele ilave et· 
ti: 

- Verilecek karar nitan gününü 
tayin etmekten ibaret, çünkü o gün 
den sonra yazıhanede çalıtmıya
cakıın. 

- Retit Beye haber vereyim mi? 
-Tabii! 
Suat Bey muhaverenin son kıs

mını işitmitti. Gülerek ilave etti: 
-Tabii ya! 
Beni apartımana kadar getirdi

ler. Suat Bey yaptırdığı şeker pake
tini verdi. 

İki kardet gözden kaybolunca
ya kadar beni selamladılar. Mer
divenleri yıldırım gibi çıktım. Ka
pıyı açan madamın boynuna bir 
çılgın gibi atladım ve haykırdım· 

- Madam, madamcığım, kur-
tuldum. Kurtuldum artık!. 

S8'ırmıştı. 
fki satırla anlattım. 
Benim çılgınca sevincimi haklı 

buldu. Tebrik etti. Sonra yazıha
ne i ne yapacağımı sordu: 

IST ANBUL BELEDiYESi 
~ -- -· ~ TiYATROSU 

Bu akşam 
Saat 21 de 

BEKARLAR 

Yazan L. Fulda 
fakil edenler Na

bi M. Kemal 

Yeni 11e,rı,..ı 

teshir edecektir. 
(10945) 

Katil buse ve kanlı 
macera 

4 Perde 
Muaııım ve talebeye tenzilat vardır 

lbrahim Hilmi kütüpabneıi, meıhur 
romancımız HU.eyin Rahmi Beyin eli 

aeçilmiı hikayelerini güzeıl bir ci~t 
halinde bir araya toplayarak (Katil 
buse) ismi altında netretmiıtir. 

TEŞEKKÜR 
Sevgili refikam ve kerimemiz Rebia 

Hanımın irtihali dolayisile, liıtfen cena· 
ze merasiminde hazır bulunan ve tazi .. 
yetleri vukubulan zevatı kirama derin 
teessürümüz hasebile ayrı ayrı ifasından 
aciz bulunduğumuz teıekkürat ve hür
metlerimizin IU.lfen muhterem gazeteniz 
vasıtasile arzu tebliğini rica ederiz efen 
dim. 

Nafia Vekaleti sabık müdiri umumi 
muavini Nafiz Ziya Avukat Mustafa A· 
rif ve ailesi. (10929) 

size bunu anlatabilirdi. Fakat böyle 
olmadı, 

Yalnız ıu kadarını sizinle birliket 
anlamak ırüç değildir ki, bu adam ve 
arkadaılan Muhsin gibi ıinek ta.bi
atli, aaf ve korkak adamların örüm
cekleridir, 

ŞEM 

-Tabii çalıtmıyacağun. Dedim. 
- Ya Reşit Bey. 
- Ona teşekkür edeceğim ve e-

lini öpüp ayrılacağım. 
- Bırakacak mı? 
- Niçin, ben hayatım için iste-

diğim gibi karar veremez miyim. 
- Ona şüphe yok. Fakat Retit 

Bey de seninle metgul olmuyor 
mu? 

- Tabii oluyor. Ona çok müte
fekkirim. Hele hastalığım zama
nında gösterdiği tefkatini unuta
mam. 

Madam düşünüyordu. Bir - tey 
söylemek istiyordu, nihayet mırıl· 
danır gibi, feytani bir Fransız esp
risi ile: 

- Fakat çocuğum, dedi. Retit 
Beyin senin hakkında düşüncesi 
b8'ka olsa gerek. 

- Ne gibi? 
- Sen onun yanında yalnız bir 

daktilö olarak pıı bulunuyorsun· 
- Başka ne olabilirim. 
- Halbuki biz aranızda daha 

hususi bir vaziyet vardır zannedi
yorduk. 

Madama kartı ilk defa ağır bir 
lisanla mukabele ettim: 

- Aldanıyorsunuz madam. Beni 
zannettiğiniz gibi tanıdığınız için 
size çok teessüf ederim. 

Bana o kadar samimi bir anne 

Bundan maada, tayini kütüphaıı8 

Nazım Beyin (İki kanlı macera) iı• 
minde Klod Farer ve lvan Turgenef 
ten tercüme ettiği bir eserini nqrel'" 
mittir. 

Tavsiye ederiz, 

-ABONE 

3 a1lıir 

6 " 
ız ,. 

ÜCRETLERi: 
. Türkiye içiQ H•riç içid 

L.K. LK. 
4- a-
1 50 14 -

14 - 28-

Celen e-.ra.k ıeri •erilmez- Müddeti 
l'C4;en nüalıa.lar 10 kuruıtar.- Gazete •• 
matbaaya ait iıler için müdiri1ete mü'" 
racaat edilir. Gazetemi• ili.nlann mea'o.• 
li•etini kabııl etme:ıı:. ' 

gibi gorunen bu kadın birdenbire 
gözümden dütüvermitti. T eesıüril·, 
mü yüzümden anlayan madam ric· 
at eder gibi göründü: 

- Belki yanlıt anlattım kızJUJ, 
dedi. Reşit Bey sana bir daktilö• 
dan çok fazla ehemmiyet verdiği 
için hu vaziyeti herkeı böyle telak• 
ki edebilirdi. j 

Ona hak verdim: 
- Olabilir madam. Fakat Re,it 

Beyin gösterdiği alaka kimsesiz bir 
kız olduğumu bildiği içindir. Emi· 
nim ki Reşit Bey mes'ut olmamı 
ister. . 

Madam bahsi kapatmak ister gi• 
bi neşeli görünerek: 

- Tabii, tabii, dedi. Ona fÜphe 
mi var. 

içimdeki sevinç o kadar kuvvet• 
li idi ki zevkimi kaçırır gibi ortaya 
atılan bu bahsi unutuverdim. 

Odamda yalnız kaldığım zaman 
yıllardanberi kafamın içinde bur• 
gu gibi dönen yalnızlık, kimsesiz• 
lik, yetimlik acılarından sıyrılmıf 
gibiydim. Bir zindan azabından 
kurtulmuş gibi kendimi yüzükoyun 
yatağıma attım. Başımı yastıkların 
arasına soktum. Kalbim bir tazyik• 
ten kurtulmuş gibi rahat rahat çar· 
pıyor. Gözlerimin önünde yalıda 

(Bitmedi) 
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MİLLiYET SALI 12 KANUNUF.VVEL 

Japon Hava Sanayii ( K. 7 ) Sovyet Tayyaresi 
Milli ihtiyaçlarını tamamen tatmin etmektedir 

Geçenlerde Yokohama civarında aakeri manevralar yapıldı. Reamlmi2, Japon 
tayyarelerinin gemiler üze rinde uruılannı göstermektedir. 

Ecnebi mıı.lzemesinden kurtulmak ı toru bu fabrikanın tezgahlarından 
\>e milli ihtiyaçları tamamen dahil- çıkmıttır. 
den temin etmek için, fevkalade bir "Tokyo Casu Denki K. K.". - Kü 
Rıeaai ile, senelerce çalıımıı olan Ja- çük takatli motorlar meydana geti-
l>on hava aanayii, bu gün artık tama ren bu müeaseıenin ba§lıca tipleri: 
men inkita.f ctmiıtir. 5 ailindirJi, ve prevaneaiz iken aikle- ! 

On aene evveline kadar yalnız li- ti 141 kilogram olan, 90 beyııirlik 
•anıla çalııan fabrikalar, bugün yer- "Hatakaze" !er ile, bunlardan müı· 
li tezgahlarda, yerli mühendislerin tak, 130 beygirlik "Jimpu" !er ile 
Planı ve projelerine göre İmalatta bu 300 beygirlik "Tempu" !ardır. 

"Aichi Tokei Denki K K". - De lunmaktadırlar. niz avcısı, bombardımanı, ve ketifle-
Her hangi bir memlekette, hava ri imal eden bu fabrikanın 67 kilo-

ıanayiini yarabnak için, lüzumu olan metre, asgari, 195 kilometre azami, 

Geçenlerde, uçu§ tecrübelerini ik
mal etmeden, on dört rakibi ile ıu
kut ederek parçıı.lanan "K. 7" tayya 

resi, Ruı ıanayiinin iftihar ve gururu• 
nu tahrik etmif bir hava devi idi. 

U ğramıt olduğu akıbet ile Sovyet 
havacılığını derin bir mateme düıü
ren bu tayyare hakkında - uçuı tec 
rübeleri yapıldığı bir 11rada - Mos
kovada n~'.inteıir Vietcherniaia Mos
kova fU yazıyı yazmııbr: 

lhtili.lin 16 mcı yılında Sovyet ha 
vacdığı yeni bir hava devi kazanmıı 
tır. Hava sanayiimizin doğurduğu bu 
yeni eaer, "K. 7" tayyareaidir. 

"K. 7", motorlanrun kudreti, ka· 
natlannm geniıliği, nakledebileceği 
nafi aikletin ehemmiyeti ile yer yü
zünde halen mevcut bütün hava dev 
]erinin üstündedir. 
Şu mukayeseler, bu hususta , daha 

iyı bir tıkir verebilir: 
"K. 7" tayyaresi Yunkera C. 38 

Alman tayyareainden üstündür (bu 
tayyarenin motor kudreti: 2600 bey
ııir; kıı.ldırabildiği nafi yük: 6600 ki 
logramdır); Hanniba.I tipindeki lngi
liz tayyarelerinden üstündür ( bu 
tayyarelerde motor kudreti: 2080 
beygir; ıiklet: 12,400 kilogramdır); 
A. N. T. 14 Sovyet tayyaresine faik
tir (butayyarede motor kudreti: 
2400 beygir; nafi yük: 6700 kilo
gram; siklet: 17,530 kilogramdır); 

keza A. 14 Ford Amerikan tayyaresi 
le ( 2300 hey gir kudretinde), Short 
K. 6 - 28 lngiliz deniz bombarduma 
nında (motor kudreti: 5016 beygir; 
ıiklet: 31,700 kilogram) üstündür. 

" K. 7 ", ıimdiye kadar meydana 
getiri.en tayyu.l·e .. ecın h•ç oır.a.nt o~n 
zemiyen huousi bir tipe maliktir: Mo 
l'Orları, benzin depolan, kabineleri 
hep kadat içine yerleıtirilmiıtir. Tay 
yare adeta uçan bir kanattır. 

Bu uçan kanat, yolcu ve müretto 
bat olarak 128 kİJi tafıyabilmekte• 
dir. 

Kanadın içinde, her biri dörder 
mevkiden 64 yataiı bulunan, 16 ka
bine vardır. Bunlardaki konfor, bey
nelmilel ıürat katarJarındaki va.gon
lan aratmıyacak derecededir. 

Kanadın ortası, divanfarla. bezen• 
mit bir aalonu, bir lokanta ve bir 
mutfağı ihtiva etmektedir. 

Bölmeler araaında vücude l{etiri
len geçtiler, yolcuların dolaıabilmele
rini ve aıağmru ıeyredebilmelerini te
min edecek tekildedir. 

Bu hava devinin dar meydanlara 
inebilecek ve oralardan kalkabilecek 
tertibatı vardır. 

Bu muazzam aefinenin çatısı yük
aek evaaflı Sovyet çeliği ile kurul
muıtur. 

"K. 7" nin proje ve planlan Mü
hendiı K. • A. Kaleninine'indir. 

llıısurlann çokluğu düıünüiecek olur 137 kilometre aeyir ıüratli ve 4300 
aa, Japonyanm pek kısa bir zaman- metre tavanlı, 5 saat - 11nıf kutur fa-
da almıt oJduiu bu neticenin ne ka- aliyetli A B 3 avcısı §ayanı dikkattir. 1 !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"""'!!"""'!!!!!"'i!ı!,. 
dar §ayanı dikkat olduğu anla§ılmı§ "lshikawajima", - 1924 tarihin- rmdan "Shart" un !insansı ile ça.lıı-
olur. de tesiı edilen bu müessese yalnız maktadır. 

Filhakika, bugün Japon hava aa- hükiimete tayyare ve yedek malze- "Dockyard". - Bu fabrika.da da 
nayii karbüratör ve manyatodan baı me imal etmektedir. (Salmson), (B. M. W.) gibi motor-
ka her teYi imal etmektedir. Keıif, talim, harp tayyareleri çı- la, (Domier} gibi tayyareler lisans-

Bu sanayii teıkil eden müessese karan bu fabrikanın en muvaffak ti la meydana ııetirildiği gibi, 210 kilo-
Ve fabrikıı.ların baılıcalarını kısa bir pi R 3 tür. metre azami süratli, 4 saat - nısıf ku 
surette, tetkik etmek faydalı olaa ge Bu tipten "Hermes" motoru ile tur faaliyetli, tamamen madeni ve 
t"ektir. techiz edilmİ§ bir tayyare, 29 Mayıs 45 Obeygirlik bir "B. M. W." ile mü-

Japon hava aanayiini teıkil eden 1931 de Tokyo'dan hava.lanmıı ve cehhez, iki kiıilik "Kavaıaki 88" gi-
müessese ve fabrikıı.lann baılıcaları merhale merhale, 1 Ağustoata Lon- gi bombardıman tayyareleri de imal 
§unlardırı draya varmııtır. etmektedir. 

"Aichl Tokei Denki K. K." - Ev Ayni fabrikanın, 450 - 600 beygir "Nakajima". - Evvelce lisans ü-
velce, lisanı ile, 400 • 450 beyııirlik lik bir B. M. W. motoru ile teçhiz e- zerine (Fokker), (Brequet), (Nieu-
"Larraine" motorları imal eden bu dilmiı, T 3 tipindeki çift kanatlı ve port), (Delage) gibi tayyareler ve 
nıüeueae, bugün, milli motorlar çı- 232 kilometre azami süratli modeli (Bristol), (Lorraine), "Jupiter" gibi 
kannaktadır. 3 dakikada 1000 metreye çıkabil- motorlar imal eden bu fabrika da bu 

1950 devirde, azami takat olarak, mekte olup 7150 metrelik bir tavana gün milli tipler çıkarmaktadır. Bir 
332 beygir veren ve beygir - saat ba maliktir. kitilik "Nakajima 90" (azami sürat: 
tına 24 kilogram benzin ve 14 kilo- "Kawasini". - 1928 aenesinde te 330 kilometre; asgari sürat: 80 kilo-
gram yağ yakan 9 ıilindirli A C 1 mo siı edilen bu ıirket, lngiliz fabrikala metre; 5000 metreye çıkıı: 10 daki-

ka) bu n:.llli tiplerin bir misalidir. 
Nihayet, Japonyanın halen en mil 

him tayyare ve motor fabrikaların• 
malik bulunan "Mibubiıhi" yi itaret 
etmek lazımdır. 

Bu müeıseaenin "Nagoya0 daki 
fabrikası 4000, (Tokyo) dakiai 900 
iıçi kullanmaktadır. 

"Mitsubishi" nin fabrikalarında 
meydana getirilen prototipler hakkm 
da Japon hükıimeti azami bir kütu
miyet muhafaza etmektedir. 

lıte, müteaddit makinist mektep
lerine, Oniversitelerinde hava faküi
telerine ve çok motor ve tayyare fab 
rikalanna malik bulunan bu memle
kette, hava aanayiinin tamamen inki 
taf etmiı olduğu görülilyor. 

Hatta Japon sanayii, memleket ih 
tiyaçlannı tatmin ettikten maada Çi
ne ihracata da baılarnıttır. 
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Muhtemel bir Rus - Japon harbi 
Askeri mütehassıslar bu harbi nasıl görüyor? 

(China Weckly Reiew Şangay ya
z.ıyor): 

"Yeni bir muharebenin naaıl bir 
sıfatı olacaktır" aerlevhaaiyle ve 
"Smith • Hau!' imzasiyJe Amerika· 
da neıredilen ve Ruı - Sovyet gergin 
liğinden bahsedilen bir kitapta, bu i
ki devletin muhtemel bir çarpııma
aında, hava kuvvetlerinin oynıyacağı 
mühim rol izah edilmektedir. 

Amerikan, lngiliz, Fransız, Al
man, Japon ..• on aekiz askeri müte
hassıaın göriif.lerini nakleden hu ki
tap, ne bir propaganda fikrile ne de 
baıka bir mülahaza ile yazılmıt olma 
yıp, tamamen ilmi ve bitaraf bir ma
hiyet arzetmek:tedir. 

••• Ergeç, Japonya ile Sovyetler it
tihadı arasında bir harp olacağı mu
hakkaktır .••. 

•.. Sovyetler ittihadının hayati ve 
aınai merkezleri Japonyanınkiler ka 
dar kesif değildir. Bu cihetin hava 
hücumlan noktaımdan büyük bir e
hemmiyeti vardır. 

Harbm hem.en ba§ladığı günlerde, 
Sovyet hava kuvvetleri Japonlann, 
yekdiğerine çok yakın olan ve Vili.
divoatok'tan altı yedi aaatlik meıafe 
de bulunan, dört ıehrini ( Kob~, O sa
ka, Tokyo, Yokohama) tahrip edebi 
lirse, Japonya bel kemiğinden vurul-

muı ve Japon milletinin üçte biri yok 
edilmit olur. 

JaP.onyanın diğer zayif bir nokta 
aı da, imparator aileainde milletin 
hiaaettiği ilahi mahiyettir. 

Bu aile bir hava hücumunda ufak 
bir kedere uğrarsa, bütün Japon mil 
Jetinin kuvvei maneviyeai kırılacak· 
tır. 

Harpte, Sovyetlerin bu zayif Ja. 
pon noktalarını ihmal etmiyecekleri 
ıüpheaizdir. 

Sovyetlerin ıark hudutlarının mü 
dafaasına gelince: Münakıı.le ve mu
harebe vaaıtalannı Japonlar kolayca 
tahrip edebiliı-lerae de çok dağınık o
lan merkezleri havadan vurmak mü~ 
küldür ve Japonlar müessir olabil. 
mek için içerilere ilerlemek mecburi, 
yetindedirler. 

Belki de Sovyetler, ıark aahilleri
nin müdafaaeından iae, harbin ilk an 
!erinde Japon merke:ı:.lerini havadan 
tahribini, velev yüksek fedaki.rlık· 
!ar, pahaaına bile olsa tercih edecek 
J.,.-dir. 

•..• Vaziyet ne olursa olıun, bir harp 
baıJangıcında, Sovyetler Japonlara 
faik bir vaziyettedirler. Bunu Japon 
ya iyi bildiğindendir ki, Japon cene• 
rallerinden Araki, Japonya'nın Sov· 
yet Ruıya ile bir harp etmeğe niyeti 
olmadığını söylemiıti ..• 

Asri Posta Tayyareleri 
Artık hava yolculuklannda 180 • 

200 kilometre süratin hüküm ve e
hemmiyeti kalmadı. Yerde giden na
kil va11ta.ları bile sürat merdiveninin 
bu maoamağma ayak uzattılar. Hal
buki tayyareciliğin iktısadi nokta
dan kıymeti •eri bir nakil va11taaı ol
maamdadır. 

Bu kıymet müli.hazuiyle hava 
vollarında daha seri tipler kullanma-

ğa batlanmııtır. Resmimizde bu yeni 
tiplerden biri görülmektedir. 

"Northrop - Delta", ıekiz yolcu
yu saatte 320 kilometre aüratle taıı· 
yan bir ticaret tayyareaidir. 

715 beygir takatmda bir " Wri
ııht Cyclone" motoriyle donatılmıt o
lan bu tayyarede, taııyıcı aatıhlar 
32, 72 metre murabbaında olup ka. 
nat uzunluğu 11,63 metre ve umum 
aiklet 3174 kiloııramdır. 

• :Asri Posta Tayyarelerinclen 

Mecliste münakaşalar oldu, iki vekil izahat verdi 
(Ba§ı 1 inci sahifede) 

diği noktai nazarını ileri sürerek : ''Bu 
güçlükler haledılmedikçe mahiyeti itiba
rıyte ister b.lİı§İ§, ister rüşvet olsun güm .. 
tük ınemurları 1..'araf;.ndan alınan paranın 
Önüne geçmek imkinı yoktur " demiıtir. 

bir fıkra ilavesi için bir takrir vermiı- 1 

tir. 
Mehmet Bey bu takririnde çalınan hay 

van yirmi gün içinde bulunarak ıahibi
ne verilmediği takdirde tayin olunacak 
bedelinin jandarma, nahiye müdürü,kay 
lnakam ve valinin maasından kesilerek 
ödenmesini tek!.if edij·o;du. 

altı aylık tebit cezasının bir seneye çı
kanlması içın bir takrir venniıtır. 

CelCıl Nuri B. in suali 
Bcraeıızımmet asıl olduğuna göre 

bunun teklif edilen kanunla nasıl te
Jif edildiği ve layihada zikredilen ıa
yiin ne otduğu hakkında Celal Nuri 
Bey (lnebolu) tarafından sorulan su
ale Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 
cevap vererek demiıtir ki: : 

MEMLEKET 
HAIE LElli 

Tahsin Bey (Aydın) - Gümrük me 
nıurları tarafından bahıiı namiyle alınan 
Paranın halka ne kadar ağır bir yük tq
ktt ettiğini ve bunun bir an evvel önüne 
geçilmesi lazım geldiğini söylemiıtir. 

T üccarıarın vaziyeti 
Hacı Mehmet Bey (Kütahya) - Ka

tıunda zikredilen komiıyoncularla bunla 
rın adamlan arasına tüccarın da ithal o
luııması husuıuııda ileri sürulen noktai 
nazara iıtirak etmediğini ve tüccarın ma 
Lnı muayyen bir ücret karıılığı olarak ko 
ıniıyoncular vasıtasiyle gümrükten çı- 1 
kartmakta bulunduğunu, bu itibarla ko
ı:niıyoncularla gümrük memurları aratın 
da geçen her hangi bir muameleden do 
layi onları muatep tutmanın doğru ola
lnıyacağını ıöylemitlir, 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana 
Bey tekrar kürsüye gelerek, mevzuu mü 
zakere tadil teklıfi olmak icap ederken 
•öz alan hal'ipler tarafından müzakere
nin umumi bır ıekle getirildiğini kayde
derek yanlıı hareket eden memurlar hak
kında beyanı mütalaa edilirken vazifey
ne ve vekar ve haysiyetine riayet ede
rek İf görenlerin bu yüzden mütecasir 
olmamalarının da B. M. Meclisi tarafın 
dan arzu edildiğine fÜphe edilmemeıi 
lazım ııeldiğini ıöylemiı ve ııümrük iş
lerinde güçlüklerin kaldırılması yolun
da vekaletin çalıımakta olduğunu kay• 
doderek demiıtir ki : 

" Bu itler yapılıncıya kadar vaziyet• 
leri takdir etmiyen bazı memurların bat 
kaiarına el açmalarına göz yumamayiz. 
Bu itibarla bir taraftan da bu inzibati 
tedbirleri alıyoruz." ' 

Neticede müzakere kifi görülerek tak 
rir reye konulmuı ve kabul edilmiı 
tir. Kanun aynen kabul edilmiıtir. 

l::cnebi prolesorler hakkında 
lıtanbul üniversitesine getirilecek mü 

tebassiı ecnebi rektörler için tababet ve 
ıaabatı ıenal,arının tarzı jcrasına dair 
kanuna bir madde ilavesi h;ıkkındaki ka 
nunun ikil" ci müzakeresi yapılmıı ve ka 
bul edilmiştir. 

Hayvan hırsulığına karşı 
.Bundan sonra hayvan h:rsızlığının Öa 

nune ı:cçilme•i hakkındaki kanunun ba 
ı.ı tnadd .;;Jcrının değıftirilmesine aıt kanu 
llun müzakereıine geçilmittir. Bu müna 
•<betle söz alan Mehmet Bey (Samsun) 
ınuzakerc edilen kanunun memleket hal• 
kınııı dörtte üçünü tetkil eden çifçileri
tniz için olan büyük ehemmiyetini kay
~ederek ve kendi intihav mıntakasına ait .. - - . -

Süleyman Sırrı Bey, (Yozgat) hay 
van hırsızlığının önüne geçilmek için 
her şeyden evvel tezkiresiz hayvan sa· 
tışının menedilmesi lazımgeldiğini söy
lemiştir. 

Dahiliye vekillerinin i:ı:ah-ıtı 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B~y hay 

van hırsıdığrnın ötedenberi çifçilerimi
zi yıldıran büyük bir dert olduğunu ve 
bunun baılıca sebebinin de memleketi
mizin geniş ve hayvan bakımı ışinın tu 
tumlu olmamasından ileri geldiğiai söy-
lemiı ve demiıtir ki : . 

Hayvanlar memleketimizin muhtelif 
mınlakalarında meralara ve ormanlara 
batı boı olarak salıverilir. Müşteri çık
tıkça buralara gidilerek yakalanır. Ve 
aat.lır buralardan hayvan çalındığı vakit 
bunun farkına çok soı.ra "ardır. 

Vekil Bey bir taraftan bu hırsızlığın 
ıerailini or,adan kaidırmak liizım geldi
ğini iıaret eylemiı ve bu yolda alınan i
dari tedbirlere de t=as ederek " Hepi
zin gayesi bu gibi ıeylcrin olmaması ve 
bunlara karıı tedbir alınmasıd.r. Biz bu 
yolda bir taraftan bu kanunu teklif eder 
ken diğer taraftan da çoban ve sıgırt 
maçların kefilli olmasını da düıündük. 
Debağhanelere gelen derilerin kimler ta 
raiından satıldığı huıuaunun tesbit edil 
mcıini debbağtar vasıtasile temin ettik." 

Hasih li. {Antalya) - Teklif edi
len kanunun Türk çiftçiaini malından 
emin bir vaziyete getlren bir kanun 
olduğunu söyliyerel- kanunun fevka
lade olan mahıyetine nazarı dikkati 
celbetmiı "o •'bu kanun, hırsız) an 
mahkemeye veren de~il toplayan bir 
kanundur, bu noktayı gözOnünde bu. 
Jundurarak reylerinıizi vermeliyiz,, 
demiıtir. 

Rasih B. bundan aonra tatbik olun
duğu mahallerde kanundan alınan 
müspet neticelere mukabil talbıkatın· 
da tereddüt ı;ıönterilen yerlerde hırsız
lığın yarattığ ıen1niyetıizlik havasın· 
dan bahaetmiı ve bu münasebeUe da· 
ireiintihabiyesindeki Elmalı Kazasına 
ait göriitlerini anlatarak "kanun li.yi .. 
haaı yerindedir ve tatbikatı memleket
te iyi tesir uyandıracaktır,, demittir. 

lamail B. (Sıvas) - Çiftiçi sıfatile 
kanundan a1ınan iyi neticeleri tükran· 
la kaydetmiıtir. 

Tahsin B. (Aydın) - Kanunun le
hinde bulunmuş ve cezai hükümlerin . . . . . , -

"- Şayıin nasıl olduğunu köylüler 
bilir. Çunkü köylü sabahleyin kalktı, 
ğı zaman sekiz ineğini bulamadığı va .. 
kit bunun kim tarafından ne yapıldığı
nı bilir. Beratızimmet hıraızlıkta yok
tu<. Bir cürüm yapmııtır, hıraızm bun 
dan kendi.sini kurtarması li.zımdır. Bu 
İşte tebriyeizimmet vardır. Adalet 
bundan muhtel olamaz.,. 

Raıih Bey (Antalya) tekrar ıöz a
larak Adliye Encümeni mazbatasının 
üçüncü maddesinin sonuna bir fıkra 
ili.vesi hakkında bir teklif vennİ§ ve 
bu mesele Üzerinde noktainazarını i
zah etmiıtir. 

Rasih B. bu takririnde "zabıt vara
kaları sahtelikleri iddia ve ispat edli
medikçe birinci maddede yazılı ceza
nın hükmü için muteber" tutulması
nı teklif ediyordu. 

Adliye Encümeni mazba~ muharri· 
ri Raif Bey bu teklifin aleyhinde bu
lunmuı ve hunun kabulü takdirinde 
hakimin hakimlik aıfatından uzakla· 
tarak memur vaziyetine gireceğini aöy 
lemiıtir. 

Takrir sahibi Rasih Bey, noktaina
zannı müdafaa ederek tanzim edile
cek zabıt varakalarırun jandarma, na· 
biye müdürü, kaymakam ve vali tara
fmc!an yapılacak mütemmim tahkikat 
ve müddeiumuminin ittihamnameai· 
le tek'\mmüi edeceğine göre böyle bir 
zabıt varakasının her hangi bir ıahit 
yerine kaim olmasının tabii olduğunu 
söylemi§, ıu ve bu veya bu suretle 
suiistimal edilir diye şüphe edildiği za 
man her hangi bir hükmün konulma• 
aına imkan olmadığını ili.ve ederek: 

"- Fevkalade kanunların fevkali.· 
de hükümleri olur.,, demiıtir. 

Bu mesele üzerinde Adliye ve Da· 
biliye Encümenleri mazbata muharrir
leri ile bazı hıı.tipler arasında tama
men hukuki mahiyette olarak açılan 
müzakerede her iki taraf kendi nok
tai nazarını müdafaa ederek teklifin 
leh ve aleyhinde bulunmutlardır. Bu 
meyanda söz alan Şükrü Kaya Bey 
kanunun mevzuu etrafında geç.en 
müzakerelerde jandarma ve polisler
le idare &.mir ve memurlarının mevzu· 
u bahia edildiğini iıaret ederek: 

"- Cümhuriyetin esası adalettir, 
" • 1 • " • L..,t,.t,.~ _1 

Gireson Halkevinde istifalar 
GIRESON, (Milliyet) - Halk· 

evi dil, tarih, edebiyat komitesin
den Ali Arif ve Sadi temsil komi
tesinden Nuri, Ahmet, kütüphane 
ve netriyat komitesinden de 
Osman Nuri Beyler istifa
larını vermitlerdir. Bunlara ilave
ten birkaç gün evvel de Halkevi 
reisi Alaettin Bey istifasını vermit 
ve yerine Halk fırkası vilayet ida
re heyeti tarafından Cemil Bey 
intihap edilerek vazifesine batla
mıftır. Komitedeki münhal azahk 
lar için bu cuma günü yeniden in
tihap yaf)ılacakbr. 

tur. Bu adaleti tevzi eden kıymetli 
hakim ve müddeiumumilerimiz var
dır. Diğer taraftan da bu kanunları
mızın tatbikine ça.lııan idare amirle· 
rimizle polis ve jandarmalarımız da 
vardır. Burada görüıüien kanun dün
yanın her köıeıinde olan bir iıe kartı 
mani tedbir almayı ııözebnketedir.,. 

Vekil Bey küraüye yukarı-

daki noktainazan ifadeden ziyade bu 
kanunun mükemmel bir halde çıkma
sı için ııerek dahiliye ve gerek adliye 
encümenleri tarafından aarfedilen 
yükıek mesaiye karıı ıükran hialerini 
ifade için geldiğini söylemiıtir. 

Bu izahatı müteakıp verilen takrir
ler okurunuı ve reiı Refet Bey verilen 
izahatın meseleyi ki.fi derecede tavzih 
etmit olması itibarile heyetiumumiye
nin etrafında bir karar almasından ev 
ve! on dakika celaeyi tatil ettiğini bil
dirmiıtir. 

I kinci celae 
ikinci celae açıldığı zaman Dahili

ye Vekili Şükrü Kaya Bey küraüye 
gelerek geçen müzakerelerin mesele
nin ehemmiyetini açıkça cösterdiğini 
iki encümen ara11ndaki noktainazar 
farkında büyük bir fJlrk olmamakla 
beraber küçük te olaa bu farkın ta• 
mamen bertaraf edilmesi için üçüncü 
maddenin Dahiliye ve Adliye Encü
menleri tarafından bir defa daha bir• 
likte tetkik edilmesinin muvafık olaca 
ğını söylemiıtir. 

Teklif kabul edilmif, perıembe gü
nü toplanılmak Üzere içtimaa nihayet 
··-rilmi5tir. 

Yeni Malatya valisi 
MALATYA, (Milliyet) - Vila· 

yetimiz Valiliğine tayin edilmit o
lan Etem Bey dünkü gün şehrimi
ze te9rif buyurdular. Vali vekilli· 
ğine belediye ve fırka reisleri yeni 
valimize Akçadağ istasyonunda 
bütün memurlar, teşekküller, hallı: 
tehir istasyonunda kendilerini ha· 
raretle kartıladdar. İzciler, polis 
zabıtaibelediye, candarma ve as
keri kıtaat merasim~ ittirak etmit
lerdir. 

Muhterem Valimiz aktam geç 

vakte kadar bütün memurin tebrik

lerini kabul ederek her dairenin 

itleri ü:z:erinde derin izahat aldılar. 

C.H.F. vilayet ve kaza heyetleri İ· 
le muhtelif cemiyetler reiı ve aza

ları bugün yeni valiyi makamında 
ziyaret ederek muvaffakıyetler te
mennisinde bulundular. Etem Bey 
gece geç vakte kadar dairelerinde 
kalarak çalıtmıtlardır. 
Bulunduğu muhtelif vilayetler

de canlı eserler bırakan yeni ve 
kıymetli valimize bütün halk can 
ve gönülden muvaffakıyetler te
menni etmektedirler, 

Gireson umumi meclisinde 
GIRESON, (Milliyet) - Bu a

yın on birinci günü müddetleri bi

ten umumi meclis azalarının yeni

den intihapları yapılacakbr. Bü • 
tün müntehibi sanilere gönderilen 
davetiyede reylerini kullanmak Ü· 
zere ayın on birinci günü vilayet 
makamında bulunmaları bildiri! • 
mittir. 

Mersnide turizm işleri 
MERSiN 10 (A.A.) İstanbul 

Turing klübü idare heyetinden a
lınan müsaade üzerine merkezi 
Halkevinde olmak üzere tehrimiz 

Turing klübü açılmıt ve müteteb
bisler tarafından bugün beyanna
mesı vilayet makamına verilmit
tir. 

Giresonda tasarruf haftası 
GlRESON, (Milliyet) - Vali 

Beyin riyasetinde mütetekkil ko • 
misyon tasarruf haftasının geçen 

senelere nisbetle daha mahalli ve 

hararetli geçmesini temin için 

mesailerine devam etmekte ve 

program hazırlamakla metguldür

ler. Haber aldığıma göre tasarruf 

haftasında bir sergi açılacak, bu 
sergide bütün yerli ı mahsulat, ma· 
mulat, ve masnuatumz teşhir edi

lecek ve bundan başka mektepler 

de ve sinema binasında temsiller, 

konferanslar verilecektir. Mektep. 

liler önlerinde bando olduğu hal

de Cümburiyet meydanında esnaf 

tetekküllerile birlikte geçit resmi 
yapacaklar ve belediye, hükumt, 
Halk fırkası ve Halkevi önlerin • 
de de tezahüratta bulunacaklar • 
dır. 

Çankırıda bir arabacı dondu 
ÇANKlRI, (Milliyet) - Şeh

rin her tarafı bembeyaz kar için 

dedir. 

Ayaz her tarafı dondurmuttur. 

Termometre "18" e dütmüttür. 

Ankaradan gelmekte olan Halil 

oğlu Ahmet ismindeki arabacı Ka 

lecikle - Çankırı arasında donmuf 

tur. Odun fiatleri bir misli yüksel 

miştir. burada bu aylarda böyle 

tiddetli soğuklara tesadüf olunma 

mı9tır. Zürra bir tarlasını sürüp 
ekemiyor. 

Giresonda kar 
GIRESON, (Milliyet) - Şid • 

detli fırtınalardan sonra vilayetin 
her tarafına kar yağmıştır. Bazı 

mıntakalarda karın irtifaı 25 
hatta otuz santimi bulmuştur. 

Sebin karahisar yolu ü:z:erinde 
fazl~ kar bulunması hasebile bu 
kazamızla kamyon ve otomobil 
nekliyatı kesilmi~tir. 
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Hergün bir yazı Tayyare piyangosu çekildi Adliye, t~bii hale 
Giriyor 

İtimatname 
Takdimi merasimi 

Zelzeleyi, yangını arayan 
adamlar da var! 

Dünkü keşidede kazanan numaralar (Başı l inci sahifede) 
baılıyabilecektir. 

(Başı 1 inci sahifede) 
tü Beyfendi de hazır bulunrnuıtur._ . 

Bir çok memleketlerde olduğu gıbı 
itimatname takdimi merasiminde nu· 
tuklar teati usulü bir tetrinisanidcrı 
itibaren ka!dınlını§ olduğu için Alı11•0 
Büyük Elçisinin kabulü de yeni nıc· 
rllsime göre olmut Ye nutuk teati e• 
dilmemiıtir. "Kafaları dumanlayınca cam çerçeve 

indiren o eski kabadayılar kalmadı .. ,, 
Sesindeki hususi ahenkle onu, 

öteki camcılardan ayırt ederim. 
Gırtlaktan gelen bir telaffuzu var

dır: 
- Camcığğ .•• Camcığğ ... 
Dün gene omuzunda çuvalı, kol

tuğunun altı~da irili ufaklı camlar, 
ağzı iki karıt açık, bağırarak önüm 
den geçiyordu. Pencereyi vurarak 
çağırdım. Kapıya geldi. Odamda· 
ki kırık iki camı tamir ettireceğimi 
söyleyince yüzünü ektitti; istemiye 
iıtemiye: 

- Görelim bir kere ... Dedi. 
Ceketinin iç cebinden bir tahta 

mezüre çıkararak kırık camı iyice 
ölçtü, biçti. 

- Size güzel bir tamir yaparım, 
yenisinden sağlam olur. Cam batı· 
na kırk kurut vereceksiniz! 

- A .. Dedim, çok değil mi? 
- Yüz kurut demediğimiz için 

kabahat ettik! •• 
- Fazla cam gitmiyecek ki •• 

Şu kötelerden bir parça ekliyecek
sın. 

- Ya, el hakkı?. 
- Hepsi için otuz kuruş kafidir! 

dir. Eskiden bazı camcılar, mahal
le aralarından çocukları biribirine 
dütürüp kavga çıkarbrlardı. iki 
taraflı bir taş yağmuru baf ladı mı 
baynnı gör camların .•• Böyleleri ge 
ne eksik değildir ama, fırsat bula
mıyorlar •• 

Bir zamanlar lstanbulun zelzele
si de çoktu, yangını da.. 310 sene
sindeki büyük zelzelede camcılar 
ihya olmutlardı. : 

Dedim ki: 
- lflerin durgunluğuna k!'Jfı, 

böyle kötü çareleri aklınıza getir
meyin de batka çare bulun •• 

Dütündü: 
- Çaresi, camı ucuzlatmak •• 

MalUın ya, cam dıtardan geliyor. 
Bugün bir pencere camının en ata· 
ğısı 3-3 buçuk lira. Bunun macunu
nu, el emeğini de hesap edersek 
dört liraya bir cam! 

itini bitirip giderken bana. aıkı 
sıkı soruyordu: 

- lzmitte cam tite fab,ikası 
kurulacak, dıyorlar acaba doğru
mu? 

M. SALAHATTIN 
ikisine altırut kurut·• 
Düşündü, çuvalını omuzlayıp gi· 

decek gibi oldu fakat sonradan ge
ne vaz geçti; yere oturarak, kuca
ğına bir gazete kağıdı serdi, çalıf
mağa başladı. 

Akay idaresi bir kariimize 

Ben, bunu fıraat sayarak konut· 
mağa başladım: 

- Nasıl?. Camcılıktan epeyce 
para kazanıyor musun bari? 

Alay mı ediyorum diye manalı 
minilı yüzüme it.aktı. 

Ciddi söylediğimi anlayınca kat
larını çattı: 

- Bir ekmek parasına çalıtıyo
ruz efendi! •• 

Dedim ki: 
- Siz bari bu kadar tikayet et

meyin! Camcılık, nede olsa kirh 
zanaattir. Cam bu dayansın, da
yansın bir sene, haydi iki sene. 
camsız pencerede oturulmaz ki .• İs
ter istemez, yeniıi yaptırılacak! .• 
Batım salladı: 
- Neme lazım •• Kağıtçılar ıevin 

ain ! Bir parça kola, bir artın uçurt
ma kağıdı •• Oldu bitti •• 
Şu mahallenin içinde arasam 

beş yüz kırık cam bulurum. Yarı
sından fazlasını, kiğıtla meremet 
etırutler. 

Camcı, iti yoksa atsın naarayı .. 
- Epeyce seyyar camcı olmalı

sınız latanbulda? 
- Kırk elli kişi varız ama, ço

ğumuz, işsiz gezeriz •• 
Ucu elmaslı aletile önündeki ca. 

mı peynir keser gibi kestikten son
ra doğruldu: 

- Ah, beyim, nerede o eski ka
badayılar? •• 

Bu tepeden inme lafa bir mini. 
veremedim. 

O devam etti: 
- Kafaları dumanlatınca cam 

çerçive indirirlerdi. Sarhoşluk ço
ğaldı ama, kabadayılık, bıçkınlık 
azaldı. Şimdilerde kavga, döğüf 
te yok galiba.. • 

- Ha!.. Dedim, hakkın var, böy 
le hovardalıklar sizin çok itinize 
yarar! 

Güldü: 
- Bizim zanaat, biraz acaip za

naattir. Camcı kısmı ortalığın bir 
düzeninde gitmesini istemez •• Bize 
kavga, gürültü lazım .• Fırtına, yan-
gın •• 

- Aman deme!.. 
- Eh .• Ne yapmalı!.. Ben ken-

dim için ıöylemiyorum. Oç bet ku
rut kazanacağım diye alemin batı· 
m atete yanınas~ı istemem ••• 

Fakat her camcı benim gibi de-

Mil liyet'in romanı: 87 

• cevap verıyor 

Akay işlebne müdürlüğünden : Muh
terem gazetenizin 10-12-933 tarih ve 
2815 numaralı nü.basının kari ıikayeti 
sütununda Akay'dan tiki.yet serleYbasi· 
le yazuan meKtup okunda. 

Gemilerimizin üs~ güverte tavanları 
seyir esnasındaki zaruri sarsıntıdan do
layi bazen pek cüz'i olarak akm:ık art• 
za 11 göstermiş olabilir, fakat bu gibi a• 
nzalar derhal izale edilmektedir. 

Saat on yedide Köprüden Kadıköyü
ne hareket etmekte olan postanın An· 
kara trenine de aktarma vermesi dolayi· 
aile yolcusu vakıa ziyadece oluyorsa da 
istatistiklerle müspet olduğu veçlııle 
hiç bir zaman npurlann istiap haddini 
ceçmemiı, ba.'ta bu badele tekarrup bile 
etmemiıtır. 

Bu cevabrn lütfen Cferci rica ve bilve 
aile arzı hönnet olunur efendim 

---o-
İkinci Balkan güreş 

şampıyonası 

Güret heyeti tertibiyeainden : 1 -
193.1 lllincı l:Sallam Şampıyonaaı için 
Tepebatmdaki Asri sinema kiralanmıı· 
tır. Bu ıinema dahilindeki koltuklar an 
fi olduğundan en arkadaki seyirciler da 
hi maçm ıureti cere~ kolayıkla ta· 
kip edebileceklerdir. 2 - Maçlara Ro
men, Bulgar, Yunan Ye y uaosıavlar ge
leceklerdır. 3 - Romenler Kinunuevve 
lin 19 dan Dacia vapurile, Yunanlılar 
20 Kinunuevvelde Romanya vapurıJe, 
Yu&oslav ve Bulgarlar 20 Ki.nunuevvel
do .._onvansiyonel ırenile ıehrimize ge· 
leceklerd.r. 4 - Balkan misafirl~riıniz 
Tepebaş<Dclak: Kontinental otelinde İka· 
met edeceklt:rdir • ~ - bu ma __: 1ar ıç'n 
evvdden satılacak numaralı koltuklar da 
hazırlanmaktadır. 

Harp vaziyetleri meçhul 
kalan maluller 

Malül zabitan ve efrattan harp ra
ziyetleri meçhül kalaııılann Mi.ili Mü
dafaa Yeki.Jeti tekaüt ıubesinden &e
len taminı mucibince defterleri tan· 
zim edilecektir. 

Sovyet filmleri hakkınca 
konferans 

Çarıamba P.nü aaııt 11 de Takıim· 
de Türk sinemasında Sovyet film reji
a<irü "Yütkeviç" yoldll§ tarahndan. !:>ov· 
yet filmleri hakkında bir konferans ve
rilecek ve bu filmlerden bazı parçalar 
da irae olunacalrur. 

işbu konferansa : Vilayet, Halk fırka· 
11, Matbuat, Baro, Ticaret odaıı, erki.nı, 
Univer&İte, Llıeler ve aair mektepler 
Profesör ve muallimleri, Bankalar mÜ· 
dirleri, Turing ve Spor klübleri, Ka
dınlar birliği heyeti idare azaları, bilcüm 
le ıinemalar ıahip ve müdürleri, Darül· 
bcdayi münteıipleri d~vet edilmiıler
dir. 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da sinema yıldtzlarının romanı 

Yazan: VICKI BAUM Terczme: KAMRAN ŞERiF 
başlamıılardı. Moreıko mahkemenin ör 
tüsüz masası önündeki iskemleye otur· 
muştu. Biraz ileride operatör Piluief 
şapkası başında, eldivenleri elinde. ıeya 
hato hazırlanmq olan Manuela kahve 
getiriyordu. 

Takuı \8 hizmet ediyor, Donka'ya 
konyak veriyordu. 

- Oyle mi? (Finc'-u bitirdi) görü
yor musun, Bili,? uyuyor. Vaktinde 
yetişeceğim. Pasadena'da da vaktinde 
yetiımittim. Gene ıizin o bir l\irlü bit· 
mek bilmtıen mellhus filmlerinizden bi· 
ri vardı. Fakat ne ~" olsa Donka vaktin 
de yetitir. O:iver iyi olacak. Gazeteleri 
ver, Takus .... 
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Yunan Heyeti Dün geldi 
(Başı 1 inci sahifeile) 

tır. 

"Esaıen yeni mukavelename esag. 
lannı hazırlıyarak, Yunan Milli fktı. 
aat Nazın M, Pe.smazoğlu'nun müın
kün mertebe aüratle Ankarayı ziyare· 
tini temin etmek iıtiyoruz. M. P e•· 
mazog-iu'nwı ıcanunuaan1n.1n 15 İnden 
evvel Ankaraya gelmesi muhtemeldir. 

"Yeni ticaret mukavelesinin umumi 
h:ıtlanna gelince: Geçen 9 mayıata 1 
lktıaat Vekili Celil Beyle Numan Ri· 

fat Beyin Atinayi ziyaretlerinde akte· 
diten ıtuarnamede Jehıınıze olarak 
bazı tadilit icrasım istiyoruz. Eski iti· 
Jafnamede mevcut esaslar ipka edile
cektir. Yalnız ihracatsnız noktasın· 
dan lehmuze olarak bazı ıa.labat ya· 
pılmasmı lüzınnlu görüyoruz. Meae• 
leyi izah edeyim: Türkiye ile Yuna· 
niotan arasında 1930 seneııinde bir ti· 
caret muahedesi aktedildi. Bu mua· 
hede killik bir muahede idi. Yani 
en ziyade mazhanmüsaade millet esa .. 
sına göre yapılan bu muahedeye güm· 
rük tarifelerine ait liıteler de ili.ve e
dilmişti. Bunu takip eden iktısadi buh 
ran, her iki memleketi ihracat husu· 
ıunda bazı tahdidata sevketti. Bunun 
neticesi olarak bu muahede luyınet ve 
ehemmiyetini kaybetti. Celil ve Nu· 
man Rifat Beylerin Atinayı ziyaretle· 
rinde akted.ilen 9 mayıs itilafının ari· 
feıinde Yuııanistanın Türkiyeye olan 
ihracah, Türkiyet>İn Yunaniotana yap· 
hiı ihracata nispetle, hiç mesabesin• 
de idi. 9 mayıa itili.fınm müzalııeresi 
esnaamda, ilıracatımızın artınlmastnı 
istedik. Bu sebeple o zaman bono u• 
sulü ihtas edildi. ltilafname mucibin· 
c-a Yun .. nis•,.n. Türkiyeniiı Yunanis~ 
tana yaptığı ihracatın yüzde 35 i nİg. 
betinde, fürkiyeye ihracatta bulun· 
mak hakkına malikti. Yani Türkiye· 
den ithal ettiiimiz 100 lir&lık mala 
mukabil Türkiyeye yalnız 35 liralık 
mal ihraç edebiliyorduk. Bunun 65 
liraaını döviz olarak ödemek mec:bu• 
riyetinde idik. Bugün bu yüzde 35 
niııbetini de gayrikafi addediyor, bu· 
nun artırılmuım istiyoruz. 

- Öyleyse Yunanistan, Türkiyeye 
ne gibi etya ihraç etmek istiyor? 

- Türkiye ile Yunanistan ithalat 

ve ihracatını ~vsteren muntazam ve 
sahih istatiscikler vardır. Zirai mab
sulatmıız hep biribirinin ayni olduğun 
dan Yunanistan, Türkiyeye bu gıbi 
maddelerden bir ıey ihraç edemezse 
de, inkiıaf halinde bulunan sınai mah· 
aulatmıızdan bazı maddeler ihraç e
debiliriz. Me..,ıa: cam, kimyevi güb. 
reler, aabaıı ve a1eliimum ziraat mu. .. 
kineleri bu kabildendir. 

- iki memleket arıumda gümrük 
manialarının kaldırılmıuı veya riiç· 
hanlı tarifeler kabulü mevzuub<\hiı 
midir? 

- Ben Ankarada bqlıyacaiunız 
müzakeratta tarife meselesinin mcY· 
zuubahis olacağını zannetmiyorum. 
Bu mesele eaasen 930 seneainde akte
dilen muahede ile halledilmiıti. Hal· 
ta 9 mayıs itili.fmda da bu meaele 
mevzuubahis olmamııtır. 

"lki hükümet arasında rüçhanlı ta· 
rifeler kabulü çok fayaruarzu bir §eY· 
dir, fakat bugünkü ahval ve iktısadi 
tartlar buna pek müsait görünmeme!<· 
tedir. Bu, Üzerinde uzun müddet ça· 
lııılacak bir ittir. Hemhudut olan iki 
memleket arasında rüçhanlı tarifeicr 
kabulü, Avrupada müazkere ve mÜ· 
nakaıe edilnıij, fakat bu husuıta mulı 
telif nol<tainazarlar henüz biribirleri· 
le telif edilememiıtir. 

"Yunaniatan iktısadi inkitafından 
babıederken, her ıeyden evvel bu in· 
kiıafı, Türkiye ile olan münaaebatın· 
da görmek iıtiyor. Türk • Yunan ik· 
haadi münaaebatının inlıı.itafı, Balkan 
devletleri arasında iktıaadi münase
betlerin inkifafına doiru mes'ut bir 
hatve t"fkil edecektir. iki devlet ara· 
sında gümrük manialannın kaldırıl· 
ması veya rüçhanlı tarifeler kabulü, 
ancak Balkan Birliğinin müzaker~i 
esnaaında mevzuubahis edilecek bir 
meaeJ.edir.,, 

Yunan heyeti tehrimizde bulundu
iu müddet zarfında Ticaret Odaaı ve 
Harici Ticaret Ofiıi ile temaı ederek 
ali.kadarlarla müdaveleiefki.rda bu· 
Junacakhr. 

• * • 
Yunan ticaret heyeti çartamba 

günü akşamı Ankaraya gidecek-

iyi. .• 

Posthane binası gezildi 
Müddeiumumi Kenan Bey ve adli· 

ye erkanından bazı zevat, dün adli19 
bın"4.ıııl J.ttlıJazıua e. ven~!İ ıonilen P<M
tahanenin üçüncü - dördüncü lııaUa• 
rını gezerek tetkikatta bulunmuılar
du. Binanın adliye devairinin mühim 
bir kıamını iıtiaba kili geleceii anla
tılmıttır. 

Bugünkü i,timalar 
Buıı:ün öğleden aonra, saat 14 te 

T'ııcaret Odaaı aalonunda hukuk ve ti· 
caret mahkemeleri erkim toplanarak 

yeni müracaatlar üzerine, yanan ev· 
ra.t< hakkında yapılacak muamelenin 
an"hatlarmı teıpit edec:eltlerdir. 

Bundan maada, bu sabah tevkifba.. 
n\..._"'.._. mu1.1u1..aumumilı... daireamde, 
" ,.,~l .. imJe-· bir ictima yapacaklar 
ve kaybolan suçlu doıyaları hakkında 
taw.,..;: t;;."'"ece~ eaa.a.a.aı tespit eoıecek· 
]erdir. 

Yangın maznunlannın muhakemni 
Yangının ne auretle çıl<hğı hak

kında ehemmiyetle yapılan tetkikata 
dün de devam edilm'stir. ı~tintak ha· 
kimi. maznunlardan Papuçı;u Etem. 
baıhaucsne 1"'"All4et -v"' .... _ .... ~ A.u........-t.. 
Efendileri tekrar aorguya çektikten 
aonra, halıılannda tevkif karan vere
rek evrakını üçüncü ceza mahkemesi
ne sevketmiıtir. 

Odacı ve hademelerin i.miri vaziye
tinde buluntn levazon memuru Tevfik 
Bey hakkında ayrıca tahkikat yapıl· 
maktadır. 

T ahtakale yangını 
Tahtakalede çıkan yangın netice· 

ainde bir boya fabrikasının da ytndığı 
m.µümdur. 

Müddeiumumilikçe, yangın hak· 
kındaki tahkikatın tevaiine lüzum gÖ· 
riilmii§ ve fabrika sahibi Hayik Efenr 

di ile fabrikada çalı~anlardan lbra· 
hım, Davıt, Miıon Efendiler dün iatin· 
tak hakimliğine davet edilerek ifade· 
leri alınmııtır. 

Esrar kaçakçılığı yapmaktan maz· 
nun Seher Hanım, memurlara rüıvet 
telıı.lif ettiğinden baklııında bu nokta· 
dan da aynca takibata batlanmııtır. 

Muakkiplerin vaziyeti 

M. Rosenberg bugün Baıvekil I~· 
met Pata Hazretlerile Hariciye Ve!".tl 
Tevfik Rüştü Beyi ve B. M. Medısı 
Reiai Kazım Pata Hazretlerini ziyard 
etmiıtir. • 

Tasarruf haftası 
başladı 

(Bagı 1 inci sahifede) 
Birçok meliteplerde sergiler hazır 
lanmıştır. Yerli malından tertip e· 
dilmit vitrin müsabakasına gire • 
cekler vitrinlerini tertip etmişler• 
dir. Bu hafta ülküye biraz daha 
yaklaşılacağı görülmktedir. 

l•tarıbultla haftanın ilk günü 
lstanbulda haftanın ilk nutku· 

nu bugün Halkvinde saat 16 da 
Nazmi Nuri Bey aöyliyecektir. Bef 
seneden beri yerli malı sergilerini 
büyük bir muvaffakıyetle tertip e· 
den ve yerli malı hareketinin ba • 
tında gelenlerden bulunan sanayi 

birliği umumi katibi bu nutkund• 
Türk sanayii ve yerli malı hareke 
tinin seyrini anlatacaktır. latan • 
bul radyosunda da her akşam muh 
telif zevat tarafından konferans • 
lar verilecektir. Perşembe günü 
yapılacak olan yüksek iktısat ve 
ticaret mektebi talebesi tarafın • 
dan Üniversite konferans salonun 
da tertip edilen merasimin fevak· 
iade olacağı anlaşılmaktadır. Biri· 
cik iktısat bayramımız olan tasar 
ruf ve yerli malı haftası bu sene 
her cihetten eskilerine nazaran 
daha canlı olacaktır. 

l Askeri fabrikalar ilanları ] Yangın dolayı sile adliyede iı takip 
eden nıuakl:( .. p1er de mUtkül vaziyete 
dil§müılerdir. Muakkipler; yeni adli- Bakırköy Barut Fabrikaları 
ye daire4eri dağınık yerlerde oldu· ı"çin muhtelif cins ve eb'atta h'? 
iundan bahisle kendilerine teshilat • 
gösterilmesi için müddeiumumiliie ru ve teferrüatı, civata, vida,ege 
müracaat etmiılerdit". makap ve saire için teklif edi· 

Muhtelit hakem mahkemeleri bina-
ımda yerleten mahkemeler de faali- len fiyat haddi itidalde görül • 
yete geç.miılerdir. Alhncı hukuk mah· mediğinden 14-12-933 tarihi• 
kemeıine üç gün içinde 26 müracaat ne müsadif per"embe giin\i sa 
TI1kubulmu1tur. " 

at 14 te tekrar pazarlık edile• 
Dosyaların tqkilinde baronun 

yardımı cektir. Taliplerin mezkUr giin 
latanbul barosu, inzibat mecliıi, ad- ve saatte Bakırköy Barut fab• 

Jiye yangınında zayi olan doayalann rikalarmda Satmalma komis • 
yeniden teıkili için, avulııaUar araaın· yonuna müracaatları. 
da muzahir heyetler teıkiline karar 
vermiıti. Baronun bu karan pek ye- (379) (6808) 9373 
rinde olmuıtur. Yangında yanan dos· 1-----------::'."'-----
yalann, veı.ev bir 1oam. oııruıı, bu aa- Ademi iktidar ve 
yede yen.iden tetkil edilebildiii takdir-
de, hem adliye makinesinin vazifesi bel gevıekllgine 
kolaylaıbrılmıf, hem de efradın huku-
ku temin edilmiı olacaktır. Fakat bun· karıı en müessir deva SERVO!N 
dan maatteessüf yaJruz, mahkemeler· haplandır. Depoıu, lıtanbulda Sirkeci• 
deki itlerinin tedvirini avukatlara tev· de Ali Rn:a Merkez eczaneıidir. Taş· 
di etmi§ olanlar istifade edecektir. Da· raya 150 kurut posta ile gönderilir. b· 
valannı bizzat takip etmİ§ olan kim- mir'de irgat pazarındalııi, Trabzon'da 
seler, dosyalan ziyaa uğ-radığı tak· Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. 
dinle bundan istifade edemiyec:ekler· (I0

525 
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dir. Bununla beraber, hükümetin hiç 
bir hakkın ziyaa uğramaması için ba· 
zı tedbil'ler ittihaz edeceii ıüphesiz· 
dir. Zayi olan ve yen.iden tedariki ka· 
bil olamıyan evrak, vesaik, aenedat 
hulııuki bir suretiteıviyeye tabi olaca· 
imdan bu hususta bir kanun neıredil
mesi muhtemeldir. Yeni bir kanun 
nepi hakkında hükümetçe henü:z. bir 
karar ittihaz edilmemiıtir. Bu meaele, 
mevcut doıyalarm ne miktarının ziya· 
a uğradığı ve ziyaa uğrayan evrak ve 
vesaikten ne miktannm yeniden teda· 
riki kabil olamadığI anlqıldıl<tan aon
ra bir karara bağlanacakhr. 

Doayalann yeniden tetkili hakkın· 
da baronun ittihaz ettiği karar, resmi 
mahafili ve adliyede muallak itleri 
bulunan kimse.!eri memnun etmittir. 

Dün Baro Reisi Halil Hilmi Bey bi
ze bu hususta demiştir ki: 

- Baro inzibat meclisinin yanan 
dosyaların teıkili için, avukatlar ara-

sından müzahir heyetler teıkilinde" 
maksat ıudur: Bu doıya.lanıı ne ıtı• 
retle yeniden tertibi kabildir ve bu bil' 
ıusta halli li.zımgelen meseleler neler• 
dir? Bu noktalan halletmek istiyo• 
ruz. Bildiğiniz veçhile bu heyetler 4 
kısundır. Her biri hukuk, ticaret, icr~ 
ve ceza iılerine ait dosyalarla metı" 
olacaklardır. Bu heyeUer, fevkalade 
ahval üzerine yanan dosyalann yeıJ· 
den teıkili için ne yapmak lazon oldıl' 
iunu tespit ederek birer raporla iJızİ• 
bat meclisine bildireceklerdir. Heyet• 
]er bazı eıaslar hazırladılar, fakat ra• 
porlarmı henüz vermediler. inzibat 
meclisi bu raporlan tetkik edecek "~ 
bunları bir araya toplayarak, inzibat 
heyetinin noktainazan olarak, bazı e
saslar tespit edecektir. 

tir. Heyet azaları tehrimizde kala- • Bu&ün muhitin ve mea.leğimizin ica• 
caklan iki gün içinde Yunanistan- batına göre ne yapmak kabilse oııtı 
la ticari münasebata giritmek ıs- yapmak emelimizdir.Makıadnnız beıı' 
teyen tacirlerle Yunan konsolos- hukukun ziyama meydan vermemek• 
hanesinde öğleden sonra temas e- hem adliyenin faaliyetini temin et• 

deceklerdir • mektir.,, 

bir hiuin, vazifeıi baımda kaldığ-ı müd
detçe Moveıkoya yardım etmek ibtiya· 
cının sevkile oraya koşmUftu. Kadın l.ıa· 
tını çevirmeden gazel\eyi aldı ve parmak· 
larile Grant'm parmaklarını §efkatle ok· 
pdt. • 

- M:rai, Boulz, dedi. 
Gazeteyi açıp serlevhalan okumağa 

baıladı. Bir müddet sonra gözlerini kal
dmp gülümsedi. 

Bu erkeklerden her biri bir müddet 
i.tıla olmuştu; aynldığI zaman hiç biri 
kendisine düıınan olmadı. Müşkül haya· 
tının bu en müıkül gecesinde hepıi oraya 
toplanmııla.rdı. Hepsi de iyi ve aadık ar· 
lııadaılar gibi peşi aıra dolaııyorlardL Ge
rindi. Kendinde büyük bir kuvvet hiS&e
diyordu. Her halde vaktinde yetişecekti. 
Pasadenaya aa vaktinde yetiımiıti. 

ladı. Dudakları şiıtiği için çehresi çirkin· 
Ieımiıti? Ses her zamandan fazla peı ve 
kısıktı. 

l>onka haykırdı: 
- Orada ne yapıyor? Oliverin yanına 

girmeğe nasıl cesaret etti? Murdar hay
van, alçak, hissisz kadın, rezil madrabaz ( 
Oliver canile uğraıırken orada ne yapı· 
yor? Dolap(tlep dolap! Oliveri gönlünü 
hoı ebnek o matem kılığındaki cifeyemi 
kaldı! Bari öyle yapacağına Rita Mara' 
nız bir cenaze merasimi ıirkeı!nde sim· 
aarlık etsin 1 

edemeden olduklan yerde zar oyunurııl 
bırakmıılardı. Bunlar 30 dolarlık veY
ondan daha aıağı roller yapan küçük ~· 
törlerdi. Yalnız Lenaryo Şubesi Müdürll 
Erbrachcr gölgeden çıkl~, masaya doğrıl 
yürüdü, alevli ı:özleriniJ zincirden bo~ll' 
nan Donkaya dikti. 

- Bu, kıskançlıktan daha fazla bir 
ıeydir, dedi. Bu husumettir, derin ve e
zeli husumet. Bu nedir, bilir misin? CiJ11-
rilik karşmnda cömertlik .. Dioiplin kat' 
tısında ölçü nedir bilmemezlik ..• Zayıf• 
lık karşısında tabülik .. Rıta Mara karşı• 
ıında Donka Moresko! •• 

- Ôyle durmayın, çocuklar, dedi. O
turun, kahve için. Bana yardım edin. 
Rica ederim, yardım edin de vakit geçi
reyim. 

Eaki ve mutat tavrile Manuela'nın bi
leğiıli tutup aaate baktı. 

Gazeteyi murdar bir ıey gibi birden· 
bire iterek müstehzi bir tavırla: 

Birdenbire korkunç 
buldu. Seıi büsbütün 
halde: 

Donka sükurı•1 

kmlmıı olcluğıl 

Eucnlobr yaklaıh. 
- Ben de isterim, dedi. 
Bill Turner süratle bot sahneden 

geçti. Daha h:.la giyinmemiıti. Saat iki
yi yirmi geçe hi'ıla orada idi. Sam Hons
ton dn beraberdi. Bili Turner: 

- Şimdi New· Y orl..la konuıtum. 
Her fey yolunda, dedi. Hasta uyuyor. 

Donk:ı sordu: 

Taku3 cebJerini kanttırdı, masanın Ü· 
zerine bir kaç gazete bıraktı. Ayni za· 
manda Grant Ua Donkaya omuzundan a· 
ş.ırara!" bir son tabı uzattı. Grant'm ora· 
da olduğunu kimse farketmemişti. Fakat 
So!l Houston gibi, Bili T umor gibi o da 
orada idi. Kim bilir belki de hem boş o
dasınd• yolnız başına oturmaktan ürki
~,cı·du. Bc~ki de o d~, ötehi!cr gibi bog1.1k 

- Allah yardım ederse, Blackeley on 
dakika sonra gelecek.. Ondan sonra ne 
kadar sürer derain, Eisenlohr? 

- Bir buçuk aaat .. Eğer ıimdiki gibi 
durur kendini ıalıvermezsen •• 

Donka ki.h birine, kah b:r batkasma bakı 
yordu; biraz ıarhoş olduiunu hiuedi· 
yordu; tebessümü daha derindi. Omuz
lar.n1 h:ıfifçe kımıldat.>. 

- Hepinizin burada bulunmanız ne 

- ltlle! Dedi. D'Ostumuz Rita Mara 
Oliverin hastalıiını veaile ederek kendi
ne büyük bir reklam yapıyor. Siyahlar 
giyinmit··· Okudun mu. Eiaenlohr? Ben
zi uçuk, fakat mütevekkil. Güzel, değil 
mi? 

Acıklı bir ıey, doirusu_ Bana bayaiı 
dokundu ... Lütfen bazı mülakatlar yap· 
nuı. O ne? O ne?. Oliverin yanına gir· 
miı. Onu görmüı! Onu görmüıl Onu 
&Örmüf, Bili! 

Bili Turner ürkmüt gibi bir hareket 
yaptı. Kendisinde bir mücrim hali var• 
dı. Moreıko kudurmuş gibi yerinden fır· 

Herkes, Donkarun feveranından kork· 
muı bir halde ayağa kalkmııtı. Kadın 
gazeteyi bir düıman gibi yumruklryor· 
du. Sonra feryatları bir kahkaha halini 
aldı. Herkes bir gözyaıı tuğyanına, bir 
hiıteri buhranına intizar ediyordu. 

Eisenlohr onu kolundan tutarak: 
- Yok, Donka, yok( Dedi. 
Üzerinden en çok nüfuzu olan gene 

de Eisenlohr'du 
Takus titrek ve mücrim ellerile gaze· 

teyi eaketinin gevşemiı cebine koydu. 
Aktorlarda Donkaya yal.daımağa ceıaret 

- Turner, dedi. 
Eiselohr'un ağzından kaptı ve du• 

manını kokladı. Bu ".ahıi bir kadına. bit 
Çingeneye yakışacak bir h:ıreketli. Ade' 
mi tcnezzüJün şiirinden adeta unucu bit 
ahenk alan sesi le: 

- Oliver ölurae Rıta ne yapabilir? O• 
nun elinden 6iç bir şey gelmez! 

(Bitmedi) 



İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER F ABRIKA 
Şirketinden: 

R 

Fabrikamızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarmuz eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarmuzda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~an~ıkta Küp Şekerin Kilosu· 39,so Kurnsınr. 
Ancak en az beş vagon şe!~eri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. .l>epodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hes:ıbma si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. t 

Adres: İstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi: İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 9)16 1 
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ASIPiN KENAN Table leri: Paris, lzmir, Bari sergilerinde birinci derece diploma ve alhn 
madalya kazandı. Grip, nezle, soğuk algınlığı, baş ve diş ağrılan gibi has
talıkların en güzel ve kat'i ilacıdır, İsmine dikkat buyurulması. (10358) 9122 

üenizyotJarı 
İŞLETMESi 

• 
,.V_A_P_U_K_C_U_L~U~K-. Emniyet işleri Umum Mdüürlüğünden: 

1 - Zabita memurlarının elbise ve kaputları için İ· 
TORK ANONiM ŞiRKETi mal ettirilecek üç muhtelif cins kumaşa ait münakasa 26-11-

lSTANBUL ACENTALICI 933 tarihinden itibaren 20 gün ırıüddetle temdit edilmiştir. 
Liman Han, Telelon: 22925 2 - ihale 16 Birinci Kanun Cumartesi gÜnÜ saat 15 -

TRABZON YOLU 
MİLLET wapunı 12 Birinci 

Kanun Sah günü Galata rıhb· 
mından saat 20 de kalkarak ıri
di,te : Zonguldak, lı.ebolu, Si
n.:ıp Samsun, Fatsa, Gireson, 
Vakfıkebir, Trabzon, Rizeye. 
Dönütte bunlara ilaveten Sür· 
mene ve Orduya uğrayacakbr. 

BANDIRMA YOLU 
BARTlN vapuru 12 Birinci 

kanun Sah günü saat 20 de Top· 
hane Rıhtımından kalkarak Ban 
dırmaya gidecektir. 

TRABZON YOLU 
MİLLET vapuru 12 Birinci 

Kanun Salı günü Galata rıhtı
mından aaat 20 de kalkarak gi
ditte: Zonguldak, lnebolu, Si
nop, Samsun, Fatsa, G~eaon, 
V cıkfıkebir, Trabzon, Rızeye, 
Dônütte bunlara ilaveten Sür
mene ve Orduya uğrayacaktır. 

BANDIRMA YOLU 

te Umum Müdürlük mubayaa Koınisypnunda icra edilecek 
1 tir. 

3 - Şartnamede bazı lüzumlu tadilat icra edildiğin
den istekliler her gÜn müracaatla yeni tadilatı öğrenebilirler. 

4 - Taliplerin muayyen olan gün ve saatte Emniyet İşle 
ri Umum Müdürlüğü Mubayaat Komisyonuna müracaat et-
meleri. (6649) 9157 

ı . lST AN BUL RELEDlYESl lLANLARI 1 
Satılmak üzere Ahmet B. tarafından getirilip mezat 

idaresi eşya şubesine teslim olunan ve kıymeti muham· 
menesini bulamıyarak satılm ıyan 4680 ve 4681 numaralar 
da mukayyet iki adet alatı cer rahiyenin tarihi ilandan 15 
gÜn zarfında müracaat etme diği takdirde usulen bilmüza 
yede satdacağı ilan olunur. ( 6834) 

Adana Belediyesinden: 
Mezbaha ile şehir arasında Et ve Buz nakliyatı için üç 

kamyon mubayaası kapalı zarf usulile münakasaya konul-

! 

muştur. ihalesi 2 Kanunusani 934 Sah günü saat onda ya
pılacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak için Belediyemize mü-

1 racaatları ilan olunur. (6657) 9161 
BARTIN vapuru 12 Birinc,i 

kamın aSh günü saat 20 de Top
hane Rıhtımından kalkarak Ban 
dırmaya gidecektir. vaktinde teminatlarile Fındık-· nakasaya konulan 46,000 kilo 
-· · lıda 3. K. U. !SA. AL. KO. na nohuda teklif edilen fiyat pa-

t3 üiıcü kolord;Ilanları 1 müracaatları. (519) (b745) hah görüldüğünden pazarlığa 
'f. 'f. 'f. 9.ı:67 konmuştur. İhalesi 13-12-933 

Çorlu Askeri Satınalma Ko· Çarşamba giinü saat 15,30 da 
misyonundan: K. O. ve 1. F. Kıt'aları dır. Taliplerin pazarhğa işti-

Çorludaki kıt' at iht1yacı i- ihtiyacı için açık münakasa ıle rak için 0 gün ve vaktinde F m 
cin 120,000 kilo ekmeklik Un 28,500 kilo kuru üzüm satına dıklıda 3. cü Kolordu Satınal
kapalı zarfla mÜ'lakasaya kon- hnacaktır. lhaıesi 30-12-933 ma Koınisyonuna müracaatla 
muştur. İhalesi 20·12 933 çar cumartesi günü saat 15 tedir. rı. (525) (6799) 9349 
şamba günü saat l 4 tedir .Talip 'i a!İplerin şartnameyi görmek • • • 
lerin şartnameyi örmek üzere üzere her gün ve münakasaya Kolordu ve Birinci Fırka 
her ün ve ır.ünaka1aya İştirak · iştirak için de o gün ve vak- ihtiyacı için kapalı zarfla mü
için de o gÜ:ı ve vaktinden ev· tinde teminatlarile Fındıklıda nakasaya konulan 113,000 ki 
vel teklif ve teminat mektup- 3. K. O. SA. AL. KO. na mü· lo kuru fasulyaya teklif edilen 
Iariyle Çorluda Askeri satmal- racaat~arı. (518) (6746) fiyat pahalı görüldüğünden 
ma komisyonuna müracaatla• • ., • 9" 68 pazarlığa konmuştur. İhalesi 
rı. (3394) (6391) 907l 13 12 933 Ç b 

• • • K.O. ve l.F.kıt'aları ihtiyacı J - - • arş~ a. günü 
Corlu Askeri Satmalma Ko ıçin kapalı zarf.a 34,000 kilo s~t .ı~ tedi~._ TaliJ?.lerm pazar 

misyonundan: zeytin alınacaktır. İhalesi 30- ~ga ıştırak ıçın o gun ve vak-
Tekirdağmdaki kıt'at ihti· 12-933 cumartesi günü saat tinde Fındıklıda 3. cü Kolordu 

yacı için 50,000 ve Çorludaki 14,30 dadır. Taliplerin şartna- Satınalma Komisyonuna mü-
lrrt'at ihtiyacı için de 60,000 meyi görmek için her gün ve racaatları. (6800) (526) 
kilo kuru fasulya kapalı zarf- münakasaya iştirak için de 0 9350 

k ı ••• 
la münakasaya onmuştur • • gün ve vaktinde teklif ve temi-
halesi 27-12-933 çarşamba gÜ nat mektuplarile F mdıklıda 3. K. O. ya bağlı kıt'alar ihti
nü saat 14 tedir. Taliplerin K. O. SA. AL. KO. na müra- yacı için pazarlığa konulan 76 
§artnameyİ görmek üzere her caatları. (517) (6741) bin kilo hamam odununa talip 
gün ve münakasaya iştiraki 9269 çıkmadığından ihalesi 13-12-
çin de 0 gün ve vaktinden ev· * * 933 çarşamba günü saat 16 ya 
vel teklif ve teminat mektup- Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı bırakılmıştır. Taliplerin pazar 
lariyle Çorluda Askeri Satın- İçin açık münakasa ile 40GO lığa iştirak için o gün ve vak. 
alma komisyonuna müracaat kilo zeytin alınacaktır. İhale- tinde Fındıklıda Ücüncü Ko. 
1arı. (3408) (6550) si 30-12-933 cumartesi günü lordu Satınalma ko~İsyonuna 

9103 saat 14 r:dir. Taliplerin şartna müracaatları. (524) (6798) 
• 

Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı 
i,in açık münakasa ile 
J .300 kılo Vakkum yağı satın 
alınacaktır. İha!esi 30-12-933 
cumartesi günü saat 16 dadır. 
T Rliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
İ>?tirak için de o gün ve vaktin
de teminatlarile Fmdıklıdl\ 3. 
K. O. SA. AL. KO. na mü-
racaatları. (520) (6744) 

9266 
• • • 

Çata!ca Mst. Mv. ihtiyacı 
için açık münakasa ile 
4,000 kilo kuru özüm satına· 
lınacaki:tr. İhalesi 30-12-933 
<-umarlesi günü saat 15,30 da
dır. Taliplerin şartn meyi gör 
nıek üzere her glin ve müna· 
kaaaya ittirak için de o eün ve 

meyi görmek üzere her gün ve 9372 
münakasaya iştirak için ae o • • * 
gün ve vaktinde teıninatlar.ile K. O. ya bağlı kıt'alar ihti-
Fmdıklıda 3. K. O. SA. AL. yacı için pazarlıkla 35 ton la· 
KO. na müracaatları. (516) vemarin ve 35 ton kriple maa-
(6748) 9270 den kömürü satın almacaktır. • * ... 

M. M. V. Satınahna Komis
yonundan: 

Hava ihtiyacı için 73 oktan
lık 150 ton benzin pazarlıkla a
lınacaktır. İhalesi 6-1-934 cu
martesi günü saat 10,30 dadır. 
Taliplerin pazarlığa iştiraki 
çin tayin edilen gün ve saatte 
Ankarada M. M. V. Satmalma 
koınisyonunda hazır bulunma-
ları. (3423) (6794) 

• * "' 

İhalesi 13-12-933 çarşamba 
giinü saat 16,30 dadır. Talip
lerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştiraki
çin de o gün ve vaktinde Fın
dıklıda 3. K. O. Satınalma Ko
misyonuna müracaatları. 
(527) (6833) 

Bu akıam saat 21,30 da 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

meıbur viyolonist Ye bestekar JUAN 
MANEN tarafından birinci konseri ve• 
rilecektir, 15 Kanunuevvel cumartesi gÜ 

Kolordu Ve Birinci Fırka nü matine saat 18 de, ikinci ve ıon kon· 
Kıtaatı ihtiyacı için açık mü- ıet. 

. 

1 DEVLET DEM!RYOLLARI İDARESl iLANLARI 1 
Memur ve müstahdemlerimiz için bir sene zarfında 

yaptırılacak resıni elbisenin kapalı zarfla münakaaaaı 27. 12-
933 çarşamba günü saat 15 te Ankara' da idare Merkezin-

Acenteleri : Karaköy Köprüb.!ı ~, 
Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

.. _. Han Tel. 22740 

lzmir Sür'at yolu 

de yapılacaktır. Kumaş nümuneleri Haydarpaşada Tesellüm 
ve Sevk Müdürlüğünde Ankara'da Malzeme Dairesinde gö- 1 

rülebilir. Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde be
ı:ıer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (6712) 

ERZURUM vapuru 12 Bi -
rinci Ki.Dun SALI saat 11 de 
Galata Kıhbmmdan kalkacak 
doğnı İzmir'e gidecek ve döne -
cektir. ( 6824) 9~ 

9222 

İdaremize ait bir tarak makinesi ile iki çamur dubası 
31-12-933 Pazar günü saat 15 te bilmüzayede satdacaktır. 

Şartname tedarik etmek ve izahat almak isteyenlerin Hay
darpaşa İşletme Müfettişliğinemüracaatları. (6801) 

9358 
• •• 
Istanbul Universitesi Mü-
bayaat Komisyonundan: 

1 - Beyazıtta İstanbul Üniversitesi merkez binasının 
arkasında bulunan Su motoru mahalline yapdacak yeni bi-
na. 

2 - Beyazrtta İstanbul Üniversitesi binası arkasında 
bulunan Su kulesinden Teşrih ve Ensaç binasına souk su 
İsalesi. 

3 - Yukarda ayn ayrı yazılı iıler ayrı ayrı olarak pa
zarlıkla münakasaya konulmuştur. 

4 - Souk su tesisatını yapmağa talip olanlardan bu 
gibi işleri yaptığım isbat eden ler münakasaya dahil olabilir
ler, 

5 - Motör mahalline y apdacak binaya talip olanların 
mimar veya mühendis olduk1a rma dair komisyona kanaat 
bahş vesaik ibraz etmeleri lazımdır. 

6 - Talipler yukarda yazdı işlerin şartnamelerini 
komisyon kitabetine müracaatla tetkik edebilirler. 
. ! - Ta~pler teklif edecekleri fiyatların yüzde 7,5 uğu 

msbetinde temınatı muvakka te vereceklerdir. 
8 - Talipler 13-12-93 3 Çarşamba günü saat on dört 

te İstanbul Üniversitesi Mü bayaat Komisyonunda hazır bu 
lunmaları.j6841) 

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

İnhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım. Sa•ım Koıni'lvon11 ilA.nlal't. 

Pazarlıkla (3000) ki lo yerif malı üstübü satın alma 
caktır. Taliplerin nümune ve şartnameyi gördükten sonra 
pazarlığa iştirak etmek üze re yüzde 7 ,5 teminatlarile bir
likte 18-12-933 pazartesi gün ü naat 14 le Galata' da Alım 
Satnn Komisyonuna müracaatları. (6774) ' 

Siğara tartmağa mahs ua (20) adet terazi pazarlıkla 
satın almacaktır. Taliplerin yiizde 7,5 teminatlarile bera
ber 16-12-933 cumartesi gÜ nü saat 15 te Galatada Alım 
Satun komisyonuna müracaatları. (6605) ' 

t. _____ E_V_K_A_F,__M;.;;..;;.O~D~1R~l~Y=E~T~l~İ=L~A~N~LA~R~I::__ __ ..1I 

Gureba hastanesi Çam aşır ve bulaşık yıkama maki
nelerinin pazarlıkla ihalesi 16-12-933 cumartesi günü 
saat 15 te yapılacağı. (6828) 

Antalya yolu 
ÇANAKKALE vapuru 13 

Birinci Kanun ÇARŞAMBA 
10 da Sirkeci Rıhbmından kal. 
kacak, giditte lzmir, Küllük, Bod 
rum, Fethiye, Antalya'ya. Dönüt 
te l>unlara ilal'eten Finike, Ça -
nakkale, Gelibolu'ya uğrayacak 
br. . (6823) 9381 

Ayvalık yolu 
ANTALYA npuru 13 Bi -

rinci Kanun ÇARŞAMBA 19 
da Sirkeci Rıhtımından kalka -
cak, gidifte Gelibolu, Çanakka . 
le, Küçüklruyu, Albnoluk, Edre-

1 mit, Burhaniye, Ayvalığa. Dönüt 
I te bunlara ilıh·eten Bo:zcaada'ya 

1 

uğrayacaktır, (6822) 938C 

Bartın yolu 
1 BURSA vapuru 14 Birin

ci Kanun PERŞEMBE 19 
da Sirkeci nhhmmdan kal

kacak. Giditte AkÇAtebir, E
reğli, Zonguldak, Bartın, A-

l maara, Kurucatile, Cide'ye. Dö
nütte Kuruca.tile, Amaara'ya 
uğramıyacaktır. (6831) 

KARADENİZ 
Sür'at yolu 

COLCEMAL vapuru 14 Bi
rinci Ki.Dun PERŞEMBE 
20 de Galata rıhbmından kal
kacak. Giditte lnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, 
Hopa'ya. Dönüşte bunlara ila
veten Pazar, Pulatane'ye uğra
vacaktır. (6832) 

Foça Aı. mahkemesi hukuk daireıin
den ' lıtanbulda ortaköyde merdeven
li mahalleıi Futıkb aokağmda 11 No ha. 
nede Topçu. yüzbaıı Ömer beyin ze.-cei 
mutallaka11 Gülizar han:ma : 

İstiranca vakıf Ormanl arının Dolap dere mevkiinde 
kat olunmak üzer~ iki yÜz çeki gÜrgen odunu arttırmaya 
çık~ılmı~br. İhalesı 3-1-934 Çarşamba gi~nü saat on beşt 
tedir. T alıp olanların İstanbul Evkaf müdüriyetinde V arida 

t kalemine müracaatları. (6826) 

Kocanız Yüzbaıı Ömer Bey ~m· 
dan ınahkenwnizde açılan botıuımarun 
tescili clavaamda, ııöıterilen adreste bu
lunmadığum; Ye ikametgahınız da meçhul 
bulunduğu lıtanbul adliye tebligat mü
dürlüğünün tdıkika bağlanmıı meıru· 
h:ıtiyle anlaıılmaıda dava arzuhal ıureti 
\'e ilk duruıma :ıüoü için yazılan dave
tiye mahkeme clinnhaneaine asıldığı 
gibi (Milliyet) gazetesinin 8-6-933 ve 
17-11-933 tarihli nushalariyle de ilan e
dilmiş olmaıı:na rağmen ne aaaletcn ve 
ne de vekaleten mahkenıeye ııelmemiı 
olduğunuzdan hakkınızda ğiyap karan 
verilmit olmakla tahkikat için muayyen 
t>lao 20-12-933 tarihine müaadif çarıam 
ba ı.<iinü saat 10 da Foça asliye hukuk 
mahkemesine gelmediğiniz veya muaad
dak vekil ııönder, ııecliğiniz takdirde ğiya 
ben devamı tabkika~ olunacağı tebliğ 
makamına l<aiın olmak Üzere ilin olu
nur. (10932) 

Kule kapı Maliye Tahsil Şubesinden: 
. Boi~ marka açık bir ot onıobil ve bir çok otomobil ak

s~ylı: alat ve edevatı 18:12 -933 tarihinde satılacağından 
taliplerın Kulekapı Tahsıl Baş Memurluğuna müracaatla 
rı. (6825) 

Gedikpaşada Jandarma 
Sahnalma Komisyonundan: 
Yirmi adet H. M. tüfek gılıfı pazarlıkla tamir ettiri

lecek ve pazarlığı 16-12-933 cumartesi günü saat 1.1 den 12 
~e ~a?~r yapda~~ır. Talip} er gılıfian görmek ve pazarlı
ga ıştirak etmek uzere mezkii r giinün muayyen saatinde Ko 
misyonumuza ilk teminat m akbuzile birlikte müracaatları. 

(6842) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Elektrik tal.arriyat ve· keıfiyeb ar

ziyede bulunmak usulü" hakkındaki ih
tira için berat talebizunnmda 13 Kanu
nevvel 1928 tarihinde lstanbul Vilayet 
celilesine takdim edilmit olup 32366 ev
rak numarasile mukayyet müracaabn 
ihtiva ettiği hukuk bu kere ahara devir 
veya İcara verileceği teklif edilmekte 
olduğundan bu bapta fazla ırıalüınat e
dinmek İsteyen zevatın lstanbul'da Bab. 
çekapu'da Taı Hanında 43-48 nwnara
larda kain vekili H. W. Stoclı; efendiye 
m~racaa~ etmeleri .ilMı olunur. (10712) 

9257 
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TERCUME ve TEFSiRi 
Kıymetli eserlerile bütün lslam aleminde tanınmıt olan fazılı muMerem Ömer Ri:ıa Beyin eseridir. Cümhuriye 

timizin verdiği büyük fikir ve viedan hürriyetinin en kudretli bir Örneği olarak çıkan ilk Kur'an tercüme ve tefsiridir 
Bu itibarla henüz okuma yazma öğrenen bir vatandaştan, en yükıek kültür ıahibi münevverlerimize kadar her mÜı· 
lümanm merak ve heyecanla okuyacafı bir kitaptır. Bu muazzam eser, Şark ve Garliin en meıhur muharrirlerinin 
eaerlerile karıılaıtırılarak mukaye&eli bir surette kaleme alınmııtır. Öz dilimizle : 

1 u u 
Adını verdiğimiz bu muazzam eıerde, geçen on üç asır içinde, is am aleminde yetişen bü n büyiik müfessirle

rin ve bunlardan başka bugÜnün islam muharrir ve mütefekkirlerinin tefsirleri hülaıa edilmif, garp müsteıriklerinin 
kur'an hakkındaki detkiklerinin kıymet ve mahiyeti göaterilmiı, misyonerlerin kur'an ve müslümanlık hakkında yaz
dıkları bütün yazılar tenkit edilmiı, kur'an ile daha evvelki mukaddea kitaplar her noktai nazardan mukayese olun
muıtur. Büyük mukaddimede kur'anın tarihi, mufassal bir surette yazıldıktan başka kur'anın getirdiği dini ve iti
kadi esaslar pek etraflı bir surette izah edilmit• Kur'anı anlamak için lazım olan hayah Muhammediye de ayrıca hu-

lasa edilmiıtir. Eserin tamamı ciltli olarak 4 liradır. 600 aayıfalık bir kıımı Ramazanı ıerif dolayısile satııa çıkarıldı. 
iki ay sonra tamamlanacakhr. Birinci cildi alanlara ikinci cilt parasız yollanacakhr. 

MUALLiM AHMET HALiT KlTAPHANESİ ~9343-· 

• 

·-

.DARA 
F.>iRiKTiREN 
RA~AT·bD~Q 9010 

Tasarruf haftası, 
• 
iş kumbarası 

Kumbaranızı 

içinde kaç kuru' bulunursa bulunsun, 
mutlaka bu hafta içinde, iŞ BANKASINA 
gidip boşaltınız.. Milli serveti yU kseltmiş 
olacaksınız 1... 

Kumbaranız yoksa ... 
Bu hafta içinde muhakkak bir kumbara 
alarak para biriktirmeye baılayınıı .• 

Oelecek een• taearruf haftası zama • 
nında elzln de kUçUk bir earmayenlz 
blrlkml' olur. 

haftası 

• • - • ' : •' "" .... • .' : ' • # • 1 • w •• • • • 

SUMER BANK 
Fabrikaları 

Bugünden itibaren 

Bir hafta 

_;ı. anouı ıvır. 1'.umandanug. , 
<::"tmıı.lma kom. ilanları 

Merkez Kumand nlığına 
merbut kıhat ve mü ssesat ih
tiyac . için 30,000 k lo beyaz 
pey . .ir 16-12-933 cuma tesi 
günü saat 16 da k palı zarf.a 
sat n almacak .ır. ~artnamesi-

ni göreceklerin her ı_ıün ve müna 
kafasına girişe cek!e ·i -ı belli 
sa3tten evvel teklif mektupla
rını Merkez Kumandanlı~ ı Sa
lmalma Komisyon"na verme
leri· (543) (6267) 9067 

• • • 
Harbiye Mektebi Talebele· 

rinin yeni elbise talimatname• 
sine göre harici elbise kaputla· 
rmın apulet ş!.fr romen sınıf ve 
mektep numarasiyle şap!<alın
na haki kurdela ve ay yıldızla
rı 21-12-933 perşerrbe günü 
saat 15 te aleni münakas ı ile 
yaptırılacaktır. Şartnames · ni 
göreceklerin her gÜn ve müna· 
kasasına girecklerin heri saa· 
tinde Merkez Kumandanlığı 
satmalma Komisyonunda ha
zır bulunmaları. (615) 
(6567) 9097 ...... 

Harbiye ve merbutu mek
tepler ihtiyacı için onbin kilo 
sabun 27 -12-933 çarşamba 
günü saat 14 le aleni münaka
sa ile satın alınacaktır. Şartna 
mesini göreceklerın her gÜn 

v .. münakasasına gireceklerin 
belli saa1tinde Merkez Kuman
danlığı Satınalma Komisyo
nunda hazır bulunmaları. 
(639) (6707) 9214 

• • • 
Levazon Deniz Yollama 

Mudürlüğünün Saron Romör 
körünün tamiri 27-12-933 çar 
şamba günü saat 15 te aleni 
münakasa ile yapdacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve taliplerin belli saatte 
teminatlarile Tophanede Mer· 
ke:ı: Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. (642) .(6710) 

9211 
• • • 

Harbiye mektebi hayvanatı 
için 21,000 kilo çavdar sapı a· 
leni münakasada verilen fiat pa 
halı görüldüğünden 13-12-933 
tarihine müsadif çarşamba gij
nü saat 14 te pazarlıkla satın 
alınacaktır. $"artnamesini irÖ· 
receklerin her gün ve pazar· 
lığında bulunacakların muay
yen gÜn ve saatinde komisyon
da hazır bulunmaları. (660) 
(6836) 

• • • 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıtaat ve müessesat ih-

Fırsattan 
istifade ediniz. 

·SUMER BANK 
Yerli Mallar Pazarı 

ls•anbul: Bahçekapı caddesi 
Bcıvoğlu: istiklal caddesi 

m Ankara: Çocuksarayı caddesi 
W Samsun: Bankalar caddesi 

\Jiımrıik Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Muhafaza Memurları için 991 metre Kaputluk ku 

maş aleni münakasa ile satın alınacaktır. 
2 - Münakasa 28-12-9 33 tarihine rastlayan Perşeın· 

be günü saat (14) tedir. 
3 - İstekliler biçilmiş bedelin yüzde 7 ,5 ğu olan ınu 

vakkclt teminatlarile belli saatten evvel Komisyona gelme· 
leri. ' 

4 - Tasdikli şartname! er her gün Komisyondan alı· 
nabilir ve nüınuneleri görülebilir. (6734) 

9283 

Yüksek Mektepler Mubayaat 
Komisyonu Reisliğindens 

Mülkiye Mektebi talebesi için lüzumu olan 
350 • 400 metro yerli elbiselik kumaş aleni mü· 
nakasaya konulmuştur. Taliplerin nüınunesini görmek ve 
şeraiti anlamak üzere Yıldızda Mülkiye Mektebi müdür:üğü· 
ne ve iha'.e gilnü olan 18-12-933 pazartesi saat 15 te Fındık 
lıda Güzel Sanatlar Akademisinde Yüksek Mektepler Muhase· 
beciliğinde müteşekkil komisyona müracaatları ve münakasa· 
nın saat 17 de nihayet bufa.cağı ve teminat akçelerinin bir 
gün evvel yatırılarak makbuz almaları lüzumu ilan olunur. 

(6536) 9040 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundans 

.__,_. 300 ili 350 talmn nefer eğeri kapalı zarf usulile satın 
alınacak ve kapalı zarf münak asası 27 Kanunuevvel 933 çar· 
şamba günü saat 15 te yapılacaktır. Talipler şeraiti anla· 
mak üzere istedikleri vakit münakasaya iştirak için mezkUt 
giinün muayyen saatinde komisyonumuza müracaatları. 

(6662) 9278 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1- 1273 adet kütüklü palaska kapalı zarfla münaka• 

saya konulmuştur. 
2 - Münakasaya 23-12-933 tarihine raslayan Cumat 

lesi günü saat 14 tedir. 
3 - istekliler biçilmiş bedelin yilzde 1 ,5 muvakkat te· 

minatlarile birlikte teklif mektupları muayyen saatten evvel 
komisyona versinler. 

4 - Şartname ve nümune her gün komisyonda görüle 
bilir. (6632) 9141 

tiyacı için 1500 çeki odun 
14-12-933 perşembe günü saat 
14 te pazarlıkla alınacaktır. Ta 
tiplerin belli saatinde Topha
nede Merkez Kumandanlığı 
Satmalma Komisyonuna mü -
racaatları. (662) · (6839) 

• • • 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müessesat ih
tiyacı İçin alınacak olan 6000 
kilo beyaz Peynire verilen fiat 

pahalı görüldüğünden 17·12· 
933 pazar günü saat f4:3o da 
paz~rlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin bet 
gün ve pazarlığına girecekleriıl 
belli saatinde Mel'kez Kumarı' 
danlığı Satırlalma Komisyo' 
nunda hazır bulunmaları . 
(661) ' (6838) 

Umumi Ne,riyat ve Yazı lılerl 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve MatbaacJık T. A. $• 


