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Ve aklı seli~ ---

HükUınet, Ergani bakır madeni de· 
ıniryolunun intasına tahsis edilecek o
lan ikramiyeli istikrazın ikinci tertip 
tahvil!erini piyasaya çıkardı. Bir haf
ta evvel batlayan kayıt muamelesi ge· 
lecek ayın on birinci gününe kadar 
devam edecektir. Birinci te"rtip halk 
arasında büyük bir rağbet görmüttü. 
Bir haftalık kayıt muamelesi göster • 
mittir ki ikinci tertip te ayni rağbeti 
görmektedir. Bunu da tabii ııörmek 
lazımdır. Çünkü Ergani istikrazı, u ı 
mumi menfaat ile ıahsi menfaati te
lif eden bir mu-=>eledir. 

Ergani mıntakası Ziraat itibarile 
memleketimizin en münbit toprağı • 
dır. Sonra yer altında saklı mühim 
bir aervet vardır. Yapılan tahlillere 
göre, Ergani bakır madeninde yÜzde 
on betten yüzde on sekiz niabetine 
kadar cevher vardır. Gerek yer üatü, 
gerek yer altı bu derece zengin olan 
bu vatan toprağından istifade edile· 
lllİyor. Çünkü nakil ,.aaıtası yoktur. 

Hükfunet, Erganiyi denize bağla • 
mak makaadilcdir ki bu istikrazı ya• 
pıyor. Demiryolu dünyanın en ucuz 
nakil vaaıtasrdır. Yapılan hesaplar gös 
termittir ki demiryolu nakil masrafı· 
nı yirmide bire indiriyor. Binaenaleyh 
eğer Ergani mmtakası demiryolu ile 
ılenize bağlanacak olursa, timdiye 
ltadar nakledilemediği için ticari bir 
luymet ifade etmiyen bakır, memle • 
ket için mühim bir ıervet tetkil ede· 
cektir. 

Ergani timendiferinin i114ası mem • 
leket namına yalnız bu noktadan fay 
dalı olmakla kıJmıyor. Cenup hudut· 
larımızın müdafaası bakımından da 
ehemmiyetli bir demiryolu olacaktır. 
Binaenaleyh vatan müdafaaıı için 
bu hat büyük kıymeti haiz olacaktır. 

Bundan maada inta edilen her de· 
nıiryolunun, memleket idari hayatı 
noktasmdan büyük ehemmiyeti var • 
dır. Bütün memleketi tamil yekne • 
ııak bir idare cümhuri:r.et rejiminin 
ideallerinden biridir. Memleket o ka. 
dar ııenit ve tehirler arasındaki me· 
ııafeler o kadar uzaktır ki hazan bu 
yeknesaklık temin edilemiyor. Şehir
leri biribrine bağlamak noktasından 

ıimendiferlerin büyük rolü vardır. 
Bu bağ!anıtın da manen kıymet ve e• 
hemmiyeti atikardJT, 

Tahvillerin piyasaya Taaarruf haf· 
taaı çıkanlması iyi bir tesadüf eseri 
oldu. Tasarruf demek para sarfetıne
nıek değildir. Bu manada Tasarruf 
cemiyet için faydalı değil, bilakis za
r-arlıdır. Tasarruf, sermaye biriktir • 
mek ve bu sermayeyi ve;imli itlerde 
kullanmaktır. Ergani bakır madenin. 
dan daha verimli bir teıebbüs te ta • 
ıı.avvur bile edilemez. 

Ancak Ergani demiryolu timendi • 
feri istikrazı yalnız memleket namı • 
na değil, ıahıi menfaat namına da 
çok cazip bir plaamandır. Herhangi 
bir plasmanda aranan §artlar nedir? 

1 - Evvela sağlamlık. 

2 - lkinci derecede yerimli olması, 

Erııani iıtikrazı bu ıartlan haiz • 
dir. Sağlamdır; çünkü borçlanan 
Cümhuriyet hükfunetidir. Cümhuriyet 
hükfuneti, kendi borcu olmayan dahi
li iıtikrazı bile benimsediği ve gerek 
faizlerini, gerek amortilerini İntizam. 
la tediye ettiği nazan itibara alınırsa • kendi öz borcunu ödemek husuaunda 
ne derece titiz davranacağı anlatılır. 
Esasen bu, bir batlangıçtır. Devlet bu 
ıekilde istikrazlarla ehemmiyetli te • 
ıebbiislere giritmek tasavvurundadır. 
Bu teıebbüsleri baıarabilmek ıçın 
lıl:redisini muhafaza huausunda azami 
derecede hasaasiyet göstermek lazım· 
dır. Cümhuriyet hükümelinin de bu 
noktada büyük haaaaaiyet gösterdiği 

J malüm bir keyfiyettir. 
1 Verim.Ji olmaaı meselesine gelince; 
bugünkü tartlar altında ıağlam plas
man için yüzde bet faiz normaldir. 
Bundan maada tahvillerin ikramiye
~eri de vardır. Binaenaleyh saylerinin 
ıradesile zengin olmaları asla muh
temel olmayanlar için ansızın servet la· 

bibi olmak ihtimali de tahvil ile be
r-aber satın alınmıı oluyor. Bu da Er• 
tani İstikrazı için ayrı bir cazibedir. 

Memleket menfalti ile ıahsi men • 
faati telif eden bu istikraz tahvilleri
hİ Türk tasarruf erbabının satın al
lna!an, bir vatan vazifesi olduğu ka
dar da aklı selimin !cabıdır. 

Afımet ŞOKRO 
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Iktısat vekili beş seneilk iktısadi proje 

hakkında vekillere izahat verdi 
Maliye vekili de mali vaziyeti encümende anlattı 

Mali sene başlangıcına kadar tahmin edilen varidatın 
nihayet 4 milyon lira noksan olacağı kanaati var 

varidatına nisbetle 933 senesi ikin· 
ci teırinindeki gümrük varidatı 1 = 

-
:_ ::~;:;;;:·:·: 

cak yeni tedbirlerle gümrük resmi 
- :ve muamele vergisi tahsili.tının i-~ = kinci altı ay zarfında artmaaı ih • 
§ timalinin derpq edildiğinin de Ma-
= -_- Jiye Vekili encümende ifade etınit· 

tir. Netekim bugünlerde neıredile-
E cek olan gümrüklerdeki mütera • = :il kim en•aya dair kararname ile yal 

§ Celal Bey, lamel Paıa Hz. Abdülhalik Bey ruz bu tedbir sayesinde bir milyon 

1 liradan fazla gÜmrük reımi ve mu 
ANKARA, 16 (Telefonla) - men azalarını tenvir edici izahat amele vergisi tahsil olunacağı ümit _ 

E lcra Vekilleri heyeti bu aabah top· vermi§tir. Memnuniyetle kartıla • edilmektedir. Bu vaziyet kartısın· ;;;;; 
l2 lanmı§tır. Saat ondan on üç buçu· nan bu izahatında Abdülhalik Bey da ikinci altı ayda tahsilatın bir § 
==- ğa kadar devam oden bu İçtimada altı aylık varidat Üzerine malümat mikdar artacağı ve yeni mali aene E 

iktısadi programın müzakeresine vererek 933 varidat bütçesinde tah ba,langıcına kadar 933 bütçeıile = 
ba§lanmış ve bu münaaebetle lktı· min edilen rakamlara nazaran altı tahmin edilen varidatın nihayet 4 -

§; sat Vekili Mahmut Celal Beyin pro ay zarfında eksiklik ve fazlalık göa milyonluk bir noksan arzedeceği = 
ISi_§ je üzerinde verdiği izahat dinlen • teren varidat kalemlerine dair ge. kanaati vardır. Bu açığın da maa • ;;;;;; 

mittir. lçtimalann birkaç gün •iTi\ niş izahat vermiıtir. Bu İzahata na rafları kısmak suretile alınacak ha = = ile devam etınesi mukarrerdir. zaran altı aylık tahailat yekünun- zı idari tedbirlerle kapatılması dü = -5 Maliye Vekilinin izahatı da muhammenata nisbetle 3 mil- ıünülmektedir. Şubata kadar tah- E 
:= Maliye Vekili Mustafa Abdülha· yon 800 bin lira noksanlık vardır ıilat vaziyeti biraz tavazzuh edece= 
5 lik Bey öğleden sonra Millet Mec- ve. bu noksanlık gümrüklerde, İn· ğindeiı 8 aylık tahsilata istinaden = 
5 Haine gelerek Bütçe encümenine al hisarlarda ve hayvanlar vergisinde hazırlanacak olan 1934 bütçe pro- = 
$ tı aylık varidat yekUnlanna iatina- göze çarpmaktadır. Ancak 932 ae.. jeai herhalde bazı yeni kararları iı = 
5 den mali vaziyet etrahnda encü • nesi ikinci teırin ayındaki gümrük tilzam ettireceğe benziyor. = 
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Adliye daireleri hemen Y.una .. nis~~nla 
k" .1 } . .b. d. Tıcarı muzakert 

amJ en yer eŞfillŞ gı ) lf Dün başladı.halya ile de 

Baronun seçtiği dört heyet dosyaların 
yeniden tesisine dair raporları hazırladı 

Adliye daireleri·' 
nin muhtelif bina• 
!ara yerle§mesi me
aeleai tamamlan • 
mıt gibidir. Maama 
fih bir çok binalar
da müşkülatla it gö 
rülebilmektedir Me 
aela Sultanahmette 
ki Tatmektep bina• 
ıı ceza mahkemele 
rini istiap ehnemiı .. 
tir. Orta kattaki i
ki oda ile iki salo-
nu ağır ceza ve ü
çüncü ceza mahke· 
meleri itıal etınit· 
tir. Oat katta iki o-
da ka!mıttır. Bunlardan bir odayı bi
rinci ceza, diğer odayı ikinci ceza 
mahkemeleri iual etınitlerdir. Bir o
dada hem mahkeme heyeti, hem mu• 
hakeme, hem de mahkeme kalemi bu 
!unmaktadır. Bu vaziyette muhakeme 
eanaarnda bir müzakere icap ederse 
maznunlarla beraber sa.miin ve ka .. 
lem memurları da dııan çıkanlmak· 
ta, heyet aalonda yalnız bırakılmak· 
tadır. Bittabi muhakeme devam ettiği 
esnada muhakemenin aükUnetini mu
hafaza için kalem de gayri faal kaJ. 
makta, bittabi itler aksamaktadır. Bu 
halin devam etmiyeceği, ikinci ve bi .. 
rinci ceza mahkemeleri için başka bir 
salon bulunacağı ümit edilmektedir. 
Sonra dairelerde mobilye cihetinden 
de müıkülat çekilmektedir. Kırtaaiye 
levazım• mehma emken tedarik edil· 
miş olmakla beraber masa, koltuk, 
sandalye ve saire gibi levazım nok -
aandır .. Taımektebin altı levazım da
iresi itihaz edilmiıtir. Buraya yeni a• 
lınan kırtaaiye depo edilmektedir. Ma 
amafih bu kırtasiye bittabi bu suret
le rutubetten müteessir olmaktadır. 
Müddeiumumilik icra daireleri için İ· 
ki yeni kaaa aatrn almı~tır. 

Yanan ceza mahkemeleri dosyala 
nnın tesisi için karakollarda baıla • 
yan faaliyetin hafta sonuna kadar ik 
mal ve ilk tahkikat yapılarak cumar· 
tesi gününden itibaren de eski dava
ların rüyetine ba§lanması için gayret 
sarfedilmektedir. Yangın yerinde haf 
riyal için belediye beton arme müte
hasam tarafından tetkikat yapılmıı • 
tır. Mütehassıs hafriyattan evvel ba • 
zı tehlikeli kısımların hedmedilmesi-

Ahmet Eaat Bey 

ne lüzum görmüt ve hangi kısımların 
rie ıekilde yıkılacağını tesbit ederek 
Vilayete bildirmiıtir. Vilayet yıktır • 
ma itini ikmal eder etınez hafriyata 
baılanacaktır. Tehlikeli yerler yıktı • 
rılmadan hafriyat yapılamıyacaktır. 

Dosyalar yeniden nasıl tesis 
edilecek? 

Baro heyeti umumiyesinde, Adli • 
ye yangmmda yanan dava ve icra 
dosyalannın yeniden ne auretle teais 
edilmesi muvafık olacağını gÖTÜ§Üp 
tesbit etmek üzere aeçilen dört ko • 
misyon, müzakeratını bitinni§ ve ra -
porlannı hazırlamıtbr. Bu raporlar, 
per§embe günü ve dün baro reisi Ha .. 
!il Hilmi Beyin Galatada Ünyon ha
nındaki yazıhaneainde dört komisyo· 
nun bütün azalarının İ§tİrakile yapı· 
lan umumi içtimada görüşülınüttür .. 
Bugün de Ticaret odasında hukuk 
ve ticaret hakimlerile baroca aeçilen 
dört komisyon namına birer avukat -
tan mürekkep olmak Üzere bir içtima 
yapılacaktır. Bu toplantıda baro ko
misyonunun adliyece dosyalan yeni· 
den teais için hazırlanan proje Üzerin 
de görüıülecektir. Projeler arasında 
mütabakat imkanı hasıl olursa iki ta 
rafın projeleri telif ve bir proje ha • 
!inde Adliye vekaletine takdim edi
lecektir. Aksi takdirde, projeler ayrı 
ayn vekalete gönderilecektir. 

Ticaret komisyonunun raporu 
Baroca seçilen ticaret komisyonu 

reisi avukat Ahmet Esat Bey, dün ken 
disini ziyaret eden bir muharririmize 
komisyon mukarreratı hakkında §U 

beyanatta bulunmuştur: 
(Devamı 4 üncü sahifedel 

bir muahede yapılacak 
ANKARA, 16 (A.A.) - HiikUıne

timizle Yunan hükümeti arasında bir ıll 
caret muahedesi akti için müzakerata 
memur Yunan Hariciye nezareti muka
velat dairesi müdürü Hacı Vasilyunun 
riyaaetindeki Yunan heyeti ile Harici
ye vekaleti katibi umumisi Numan Ri
fat Beyin reisliği altındaki iktısat ve
kaleti ticaret umum müdür'.i Nakli ve 
beynelmilel iktısadi ve ticari mukave
leleri tetkik dairesi müdürü Avni ve 
kontenjan dairesi müdürü Mümtaz Bey 
!erden mürekkep heyeti murahhasamız 
arasında ticaret muahedesi müzakeratına 
bugün baılanmıştır. 

Dostane bir hava içinde geçecek o· 
lan bu müzakeratm bir hafta kadar sür
mesi ve bu müddetin hitamında muahe
denin parafe edilmesi muhtemeldir. 

Bu takdirde Numan Rifat Beyin ri
yasetindeki heyeti murahhasamız ltaJ. 
ya ile bGr ticaret muahedesi akti için mü 
zakeratta bulunmak üzere ağlebi ihti
mal önümüzdeki cuma günü tehrimizden 
hareket edecelttir • 

Heyetimiz lıtanbulda bir gün kal
drktan sonra Benı yolu ile ltalyaya ai· 
decektir. 

Fransız Harici ye 
Nazırı Moskovaya 
Davet edildi 

M. Paul Boncour 
PARIS, 16 (A.A.) - "Echo de Pa

..;,., gazetesi, Sovyet hüku,,,.,tinin M. 
(Devamr 4 üncü sahifede) 

'Ankarada yapılan lasarrul mitingi 

Vitrin müsabakası bugün 
Vecihi B. dün tayyaresi ile şehre tasar-

ruf vecizeleri yazılı kağıtlar attı 

- . 
Yerli mallarından bir vitrin 

Tasarruf haftasının bugün en faal 
giinlerinden biri olacaktır. Bugün Mil-

li Tasarruf ve lktısat Cemiyetinin her 
aene büyük bir alaka ile takip edilen 
vitrin müsabakası yapılacaktır. 

Vitrin müsabakasmda yerli mallari
le tertip edilmiı en güzel vitrinleri se
çecek olan heyet azası bugüne kadar 
ıehrin muhtelif semtlerini gezerek en 
güzel vitrin hakkmd!a ıahsen etüt yap· 
mı~ardır. 

Bugün jüri saat 16 da Sanayi MÜ· 
dürlüğünde toplanacak ve oradan oto
mobillerle hareket ederek ıehrin muh
telif semtlerini gezecekler , en güzel 
vitrini seçeceklerdir. 

Bu sene biri lıtanbul, diğeri Beyoğlo 
ve birer tane de Kadıköy ve Hasköy· 
de olmak üzere dört semtte güzel vit
rin seçilecektir. 

Dün tasarruf haftası lıtanbulda hay• 
li hareketli geçıniıtir. Vecihi Bey dün 
tayyare ile muhtelif zamanlarda ıehr.ı 
üzerinde uçarak tehrin hemen her ta
rafına Milli Tasarruf ve lkbsat Cemi
yetinin vecizeli kaiıtlarmı atmııtır. Bu• 
!ar meyanında tayyareden bazı hediye
ler de ablmı§tır. 

Tasarruf baltasının latanbulda bu 
50ne daha çok hissedilir taraftan var
dır. Bilhassa bir çok gazino ve kahve
lerde çay ve kahve yerine incir ve Ü· 
züm veM1mesi bu hartket,.. rn"Hf"tin ver-

( Devamı 4 üncü sahifede) 

GONON HADiSELERi : (1) Jüstinyenin kanunu lıııkkmda üni· 
verıitede konferans, (2) - Sütçüler cemiyeti intihabı yapılıyor,(3-4)- Ankara· 
da at'ı avcılar ve çam takma, (5) - Te vfik Rüıtü B. İn kerimesi ıcrefb:e Baı· 
vekilin verdiği çayda, ( 6) Şehremininde yıkılan yer. -Yazılan iç sahifelerde-
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~ YENi TEFRIKALARIMIZ ~ 
== - = 
~ i . G = - -

Yazan: ISKENDER F AHREDDIN 

= Bugün 6 nez sahi/ ede.. i 
Midilli'nin Karadenizdeki akınları = 

e 
_ Yarın 2 nci sahifede.. = 
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Balkan haberleri 

Yunanistanda askeri 
mükellefiyet 

j HARiCi HABERLER 

Bir kanunla tahdit edildi. Harbiye nazırı 
dostluğumuza güvenileceğini söyledi 

ATINA, 16 (Milliyet) - Meclisin 
dünkü içtimamda askeri miikellefiye· 
tin tahdidi balcinndeki kanun layihaa 
büyÜk bir elueriyetle kabul edilmiftir. 

Harbiye ..nrı oeneral Koodiliı ka· 
nunun ladıulünü tavMye etmiı ve mem
leket müdafauma zarar gelmeo ' le ı... 
raber, bütçe yükilnii hafifletd';eiini SÖy· 
lemiıtir. 

Ceneral Kondiliı Y unanistanrn ıulh
cuyane ıiyıuetinden bahoederkcli, bil
hassa Türlı: - Yunan dostiuğundaki 
kuvveti tebarüz ettinnittir. Demiıtr ki: 

• - Yu-mstan milli hudutları içU.. 
de bulunuyor. Hiç lı:imsenin toprağın
da ırö:rii yoktur. 

Ceneral Kandilit Türk - Yunma 
dostluğu baldcmdalö IÖ21eriııi genifle
terek, lstanbuldaki Rumlann hayatın
dan bahaetnıif, - Türk idareli albnda 
R..,. eblliyetinin müreffdı yatadJğmı 
aöylemiıtir. Harbiye nazırmın bu söz. 
teri .-cliıte derin bir tesir bmılmut 
ve Türi< - Yu...., 00.tluğu ı..ı.kındaki 
.Özleri hararetle alkqlanmııtr. 

Yunanistanda yeni intihabata 
doğru 

• ATINA, 16 (Milliyet) - Yunanis
tancı..ki ""'lkUlıt aqaai •azİyeti tasfiye 
etmek için, pzeteler lıükümetin yeni 
intihabata miiracaat etmeoi li:mn gel· 
ctiıf ni yaımaktaclırlar. 

Yunan Hariciye nazırı evvel4 
Balgrada uğrayacak 

ATINA, 16 (Milliyet) - Hariciye 
nazırı Mösyö Mabimos çarpmba günü, 
refakatinde blerdi moıhsus müdürü bu
lunduğu halele Parise hareket etmqtir. 

Trenle ııideceii için Belgrada ur· 
nyaalc ve Yugosıa... Hariciye nazın 
M. Y eytiç ile görüıecdrtir. Mösyö 
Maksimos P.rut ... döneri.ren Romaya 
1ı ğrayacakbr. 

Nişan 
ATINA, ı6 (Milliyet) - Rcıman

)'a ıcfiri Mösyö l.ango Raslcano dün 
Mösyö Venizelos ile Mösyö Malum
sa Romanya kralı tarafından tevcih • 
len büyük salip ni~annr tevdi etmiı
tlr, 

lngiliz hava nazırı Atinada 
ATINA, 16 (Milliyet) - lngiliz ba

va ku..vetleri nazırı M. Londonderry 
dün öğleclaı aoara buraya ırelmiılir. 

\1. Maksimosun istifası meselesi 
ATINA, 16 (Milliyet) - Batveki.I 

Mösyö Çaldaris, Hariciye D11Z1n Mösyö 
Makı:ınosun istifa edeceği haldnnda 
muhtelif ..-nlıalarclan çıkan taJÜalarm 
tahakkuk elmiyece(i kanaatinde olduğu. 
nu wylemiıtir. 

Romaoyada işsizlik az 
BOKREŞ, 16 (Milliyet) - lata • 

Spor 

ıdtildere ıröre, Bulgariatanda geçen 
aene mart ayına kadar iısizterin ye .. 
künu 44,294 e çıkmııtır. Nisan ayı i
çinde bnulann adedi 30,336 ya ye ha 
ziran ayında da 24,685 e inınittir. Ha 
ziranda *izlerin azalmaıma sebep te 
huattır. Romanya, Balkan yanmada 
smda itsizleri en az olan hükUınetler
den biridir. 

Yunanistanda banker lnsull'u 
kovuyor 

ATINA, ı6 (Milliyet) - Amerika
b Banger Samuel lnsull'a 3ı kinunus.r 
ni tarih:.ne kadar y unarostanı teri.etme
si tebliğ edilmİftİr. Bu mühlet sondur. 

Fakat Amerikan sefarethanesi k-
diaiııe Ameıi:kadan bafka b:r yere ırit
mek için pasaport vermemektedir. 

Yanlış bir şayia 
ATINA, 15 (Milliyet) - Bat-

Tekil Mösyö Çaldariain Belgrat 
ve Bükrefe gideceği hakkındaki 
f&yİalar teeyyüt etmemittir. 

Bulgar • Çekoslovak ticaret 
muahedesi 

S O F Y A , 16 (Milliyet) 
Bulgaristan ile Çekoslovak cüın • 

huriyeli arasında yapılan ticaret mu· 
ahedesi tasdik edilmek üzere Çekos· 
lovak parlamentosuna verilmiıtir. 

Bulgaristanda grevler 
SOFYA, ı6 (Milliyet) - Te§ri • 

nisani içinde 35 amele grevi yapılmıı 
ta. Bunları birçoiu Sof yada olmuıtur. 
Gre'Vlere iıtirak edenler 2500 Ü geç • 
mittir. 

Komünist talebe Bulgar 
mekteplerinden kovulacak 
SOFY A, 16 (Milliyet) - Bulgariı 

tanda lioe ve yüksek mekteplerde 
komünistlik salgını yüzünden, son za 
manlarda birçok hadiseler ve grevle, 
vuku bulmuıtu. Mekteplerde disip!i. 
ne riayet edilmeai için bir talimatna· 
me yapılmıı ve mekteplerde tatbikı· 
na bqlanmııtır. Muallimler heyeti, 
talimatnamenin 7 inci maddeıinin tat 
bikı karııunda müıkülatta kalmııtır. 
Bu maddeye göre, komüniat oldukları 
anlqılan talabe mektepten koYUla 
caktır. 

Bu!gar harp maktulleri 
ailelerine madalya 

SOFY A, 16 (Milliyet) - Bulırar 
Kralı, Harbiye nazırının te,ebbüsü, 
üzerine, Balkan muharebeıinde ve U• 

mumi harpte ölenlerin yalunlarına 
madalyalar verecektir. Bu hususta 
talimatname yapılmıt ve madalyala -
rm tevzüne baılanm~br. 

Balkan güreş şampiyonası .. 
Perşembe günü Türk güreşçilerinin 

yüzünü ağartacak maçlar başlıyor 

Birinci Balkan fOmpiyona.,nı 
Buırünlerde spor meraklılarını it • 

gal eden en büyÜk hidise hiç ıüpbo 
yok ki Balkan güre; Jampİyonasıdır, 
Geçen sene aldığunız çok parlak mu 
vaffakıyetli neticeyi bu sene elden ka 
çırmamak için güreıçilerim.ixin çok 
çalıpnalan lazım geldiği muhakkak
tır. Maama~ \, güretÇilcrimizden tim· 
diden emin olabiliriz. Aylardan beri 
bu maçlar için çal~ıyorlardı. Balkan 
lardalqi rakiplerimiz olan Yunanlılar, 
Yugoslavlar, Bulgarlar, Romenler de 
bu f&Jftpİyona için iyice hazırlanmıı· 
lardır. Yalnız ıunu da teessürle kay • 
dediyoruz ki güreı ekipimizin en kıy 
metlilerinden olan Abbas ile Mustafa 
bu ?mpiyona.ya iıtirak edememekte
dirler. Bizim iç.in bu bir mahnımiyet 
olmakla beraber ye.-lerim Fetecek 
diğer gençlerin de onlar ı t: ratmaya .. 
calı kadar kıymet! ol d u~ı"1u bildir • 
mek iateriz. 

Ba sene bizim i.jn c.n k1..tvvetli ra· 

kazanmı~ olan Türk takımı 

kip olarak batla Yugoslavlar ırelmek 
teclir. Geçen Balkan müıabaka11nda 
da gördük ki Yugoslavlar arasında 
çok kıymetli güretçiler vardır ve o za 
mandan bugüne hiç durmadan müte
madiyen çalıımı§lardır. Romen fede • 
rasyonu diğer Hırvat ıehirlerinden 
birçok Macar gÜre§çİ seçerek bunları 
mütemadiyen çalııtırmıı ve bunlar a
raımda en iyileri bu müsabakalar i .. 
çin ayırmııtır. 

Geçen sene bize oldukça mühim 
rakip olan Romenler bu sene netice • 
den emin bulunmadıklan İçin gelmek 
ten bile çekinmitlerdir. Maarnafih 
Romenlerin de gelme1erini temin için 
uğraıılmaktadır. Bu sene Yunanlılar 
da bu müsabakalar için çalıf111ıtlar • 
dır. Görülüyor ki müsabakal;ır bu sa 
ııe çetin olacaktır. 

Bulgarların da bu sene müıabaka 
lara İştirak edeceklerini ilave eder • 
sek itin ehemmiyeti daha. fazla art• 

Almanya Milletler cemiyeti 
Neler iste yor? Ve İngiltere 

On senelik mütareke 
ve •.• silahlanmak 

LONDRA, 16 (A.A.) - Daily Te
lesraPh, yaziyor: 

Dün M. Philipps tarafindan kahi.ne
nin si!Alrlari biralana komiıyonuna bil· 
diı:Glen Alman yanın F ransaya son tek
lifleri ıunlardir: 

t - Emniyet meselesi hakkında, M. 
Hitler, M. Mac Donald'in iki fikrini bir
leştinniftir, Şiddete müracaat etmemek 
üzere ıo ıenel k siyasi mütareke ve bir 
selÜ ademi tecavüz miıaldari yapılmasi. 
Almanya, bütün komşularile böyle mi
saklar yapmağa hazirclır. 

2 - MutalUTİza karti zecri tedbir
ler prens'.bini resmen tasdik. 

3 - Resmi tedrisattan ve mektep 
:k.itaplaıl:ndan harpciı fikirleri çıkarmak. 

Silahlari birakma hakkında Alman
ya, üç cepheli 1.ir esas üzer." askeri 
nizamlar müsavatı istememe?: di r. : 

1 - Reichıwen.Un ima hizmetli 
300,000 kiti! k bir ordu haline tebdili. 

2 - Bu orduya ı50 milimetrelik 
top, hakiki hücum tanklari, kefif tay
yareleri de dahil ber türlü ınihfafaa si
lihtarinin ver"lmesi, ayni zamanda diğer 
bütün milletlerin ağti.r eilihlarini imha 
ebnesi. Y dcin bir iıt kbalde bombardi
man tayyarelerinin, gaz ve milırop har
binin yasak oo:bnesi. 

3 - Almanya, ayni zamanda her 
memlekete tatbjk edJecek otomatik ve 
devri kontrr' 1••b"I ...ı-<'lktir. 

I ki zıt talep 
LONDRA, iti (A··"'·I - Sir John 

Simon, fU beyanatta bulunmuıtur: 
"Hiç bir hükumet alelade bir beya

nat ile .ıilillılan b!r*ma lı.onferansmı 
meselesine bir hal çaresi bulamaz. 

Siyasi yollarla, Almanyıı da dahil ol· 
ıduğu halde doataıie münasebetl«de 
bulunduğumuz bütün devletlerle daimi 
temas halindeyiz. 

Silihlan bırakma hakkında en bü
yük miitk\il Fransızların emniyet tale
bi ile Almanlarm hukuk müsavatı la• 
lehini telif etmel<tir. Fakat İngiltere bu 
ut iki ncktayi anlamağa çalışıyor ve 
bunlan telif için hiç bir gayretten ge
ri kalmıyacaktır. 

Sir Jobn Simon Milletler Cemiyeti• 
ne karşı ıahsmın Ye hiil<Umetin hnanı
nı bildirınq ve Milletler Cemiyetini tut
mak kararının lııgilt«ede daima mevcut 
olduğunu ilave etmiıt:r.,. 

İspanyada 
İhtilal bastırıldı 
Hükumet, hazırlığı çok 

evvelden biliyormuş 
MADRIT, 16 (A.A.) - hı>an:ra· 

da ıükünet t__,, avdet etmiıtir. Sen 
dib.list anarşistlerin bizzat lıendileri ha 
rdoetin art'.>k durdurulmut olduğunu i
lan ebniıl.,.,dir. 

Bir haftadr.nberi nadir biılunur bir 
irade ile k:antıılı.lik çikaranlada mücade
le eden dah'.liye naziri Mmevello, Havas 
muhabiıline teıef>büsün ehemmiyeti hak· 
kinda malUınat vnniıtir. 

"Suikast hıızırlıklannı teırini.evvelia 
ba ...... gioinda haber aldım. Hükiımet i
ki aydanberi hazirlldari takip ediy.,... 
du. Bu itibarla geçen hafta harekete ge
çildiği zaman haZinbk. Umumi kunet
ler, ıayani takdir bir §flkilde hareket et• 
mitler, ıdisipli.ıı ve dürüstlük nümunesi 
olmuılarclir. 

Son hareket, geçen kanunuıadidekin
den daha mühim olmupur. Ve kolla
ri daha ırenlf adi. Ecnebiler de bu h .. 
rekete qtirak el.mitlerdir. Y alniz bun
ların komünist veya anarşlist olduklarını 
oöyliyemenı. Müfritlerin ellerindeki ıilih 
dıopolan mühim idi. Berelı:ct versin hü
kiıınet tedb:rli hareket etmqtir.,, 

İspanyol kabinesi 
MADRIT, ı6 (A.A.) - Kabinenin 

istilası haberi tekzip edilmektedir. 
MADRIT, ı6 (A.A.) - lapanya 

kabinesi istifa etmittir. 

Bir hapishane boşandı 
TEGUCIGALPA, • Honduras • 16 

(A.A.) - Trujillo hapishanesi bapiı 
haneai mahkiimları gardiyanlara hü
cum etmiıler ve bir saatlik bir müca• 
deleden sonra kaçmıılardır. Müsade· 
mede dokuz mahpus ölmüş, dört as
ker yaralaıunııtır. 

Rhinde buzlar 
MAUNHEIM, 16 (A.A,) - 'Yu • 

kan Rhi.ıı tamamiyie büyük buz küt
leleriyle kapanmq olduğundan neh
rin yukan kısmı üzerinde münakalit 
durdunılmuıtur. 

mıı olur. 
Müsabakalara 2ı kanunuevvel per 

ıembeden baılıyarak cuma, cumarte
si günleri devam olunacaktır. Tertip 
heyeti geçen müsabakalann büyÜk 
bir izdihamla yapıldığını nazan dik
kate alarak bu sene gelenlerin istira
hatini temin etmek için asri ıinemayı 
b11 müsabakalar için tutmuıtur. Asri 
sinema aalonu dahiline radyo teaiaatı 
yapılmıttır. Film stüdyoau da bütün 
müsabakalan filme almak için terti
bat almıtlır• 

Bütün Balkan güreıçileri çarıam • 
ba günü akıamına kadar lotanbul gel 
mit bulunacaklar ve ayni gün akıamı 
Balkan gÜret komitesinin ilk içtimaı 
Otel Kontinantalde yapılacaktır. ilk 
güret alqam.ı Vali Bey bizzat ikinci 
Balkan şampiyonasını açacaklardır. 
Kıymetli güreşçilerimize faJDpİyonluk 
yolunda ,imdiden muvaffakıyetler te
menni ederiz. 

'iaJan G•lip 

--lngiliz hükumetinden fik-
rini söylemesi isteniyor 

LONDRA 16 (A.A.) - iki büyük ' . İngiliz mecmuası olan Economıst ve 
Spectatör •İlahlan bırakma hakkında 
yapılan siyasi görütmelerin uğradığı 
muvaffakıyetıizliği kaydetmekte, hüku
metin c ... eweye dönerek Millelltr Ce
miyetinin va:ziyetini kuvvetlendirmesini 
temenni etmektedir. "Spectatör,. ıöyle 
yazıyor: 

"Milleti ... Cemiyeti, Almanya tara· 
fından terkedilmiıtir. Romanın da hü· 
cumuna maruzdur. Milletler Cemiyetini, 
resmen F ıran sa müdafaa etmiıtir. Yal
nız bizim memleket"miz fikrini ve aiya
setini bildinnemektedir.,. 

Bu Liberal mecmua lngilterenin 
A vrupaya kartı açık bir vaziyet alma
sı Hizumunda ısrar ed<.rek demektedir 
ki: 

"Kabinede mevcut olduğu pyia ha· 
tinde söylenen tecerrüt taraftarbm ar· 
tarsa, Avrupa için artık ümit kalmaz.,, 

"Spectatöre göre, Almanya ile ltal· 
yayı Cenevreye döndürecek yegine ,..ey, 
dünyanın diier <fevletlerinin orada kal· 
mak niyet'nde oldıılıları kanaatinin ken
dilerinde basd olmasıdır.,, 

Eoonomiıt mecmuası iıe, kabinenin 
kat'i beyanatta buluııınaldan aciz ol
nıasına hayret ediyor. 

Alman- Sovyet münasehah 
PARIS, ı6 (A.A.) - Berlinden Ha 

vasa bildiriliyor: "İngiltere matbuaah 
nın Alman • Sovyet münasebetlerinin 
fena bir vuiyete girdiiine ve hatta 
ltal;:a hükômetinin bu hususta bazı 
endiıeler izhar ettiğine dair neıriyah 
nı Ber!in ajanslanndan biri asılsız ola 
rak bildirmektedir."' 

Trene hücum 
HARBiN, 16 (A.A.) - Siberya 

ekspresine vaki hücum hak • 
kında verilen son haberlere göre hay 
dutlar 13 kiJiyi öldürmüıJer, ıs kitı
yi yaralamıtlardır. Haydutlann kaçır 
dıkları yolcu mikdan meçhuldür. Ö
lenler arasında bir Ruı, 6 Mançurili, 
3 sivil Japon ve üç Japon askeri var
dır. 

Fransa borcunu vermeyor 
PARIS, 16 (A.A.) - HaYaı Ajan· 

smdan: Hükilmct, sefiri Yuıtaıile A· 
merika hükUınetine müracaat ederek 
harp borçlanna ait bir nota vemıit • 
tir. Bu notada, Fransanın 14-12-932 
de parlamentoda verilen kararla hağ 
lı olduğundan ıs-ı2-933 t&kaitini t ... 
diye edemiyeceği bildirilmektedir. 

Yugoslav kralı Zağrepte 
BELGRAT, 16 (A.A.) - Kral ve 

Kraliçe bu sabah saat dokuzda Bel
graddan hareketle ı6 da Zağerbe var 
mıtlardır. Hükümdarlar orada birkaç 
gün kalacaklardır. Hükümdarlara yal 
nız maiyet erkanı refakat etmekt~ • 
dir. 

Mısır tahvilleri 
KAHiRE, 16 (A.A.) - Yüzde 3 

faiz ve ikramiyeli mısır kredi foıul • 
ye tahYiUerinin ı5-12·933 tarihli çe· 
kiliıinde: 1886 seneai tahYillerinden 
ı52,878 numara 50,000, ı903 sene.i 
tahvillerinden 6ı4,754 numara 50 
bin, ııtu aeneai tahvillerinden 
370.73ı numara 50.000 frank kazan· 
m.ıılardır. 

Linç 
COLOMBIA, • Amerika • 16 (h. 

A.) - 11 y~mda bir kıx çocuğuna 
taarnız etmekle munun olarak tev • 
)cif edilen ve bili.hara serbest bırakı
lan 20 Yatrnda bir zenci, meçhul kim 
aeler tarafından kaldınlmıı ve bir a· 
ğ'aca asılmıttır. 

Benes-Boncour mülakatı
nın neticesi 

PARIS, ı6 (A.A.) - Tetkiklerini 
dün öğleden sonra bitrmit olan M. 
Paul Bancour ile M. Benes, Almanya 
metalibatt ile lıalyan düıüncelerinin 
ortaya çıkardığı meselelerin ancak 
Cenevrede MilleUer Cemiyeti konfe • 
rans kadrosu içinde halledilebileceği 
neticesine varmrılardır. 

Radyo - Paris 
PARIS, ı6 (A.A.) - Rambouil • 

let'ten ıs kilometre mesafede kunı • 
lan yeni Radio • Paria telaiz merkezi 
18 kanunuevvelde İflemeğe ba9hya • 
caktır. Bu istasyonun kuvveti 80 ki • 
lovat ve tulümevci de ı 724 metro ola 
caktır. 

1 ili~ lk h•"•rlar 1 ----* Müddetleri nihayet bulan ıüt '1>Ü•· 
tahsilleri ve Sütçüler Cenviyetinin se
nelik intihabatı dün saat 14,50 de Dör
düncü Vakıf hanındaki me&ezinde ya
pılacM< idi. 

Ekseriyet olmadıimdan İntihap g~ 
lecek çarıamba ırünü saat ıs te yapı• 
lac:aktır. 

" Veremle Mücadele Cemiyeti tara
fından tabedilen takvimler piyaıaya çı· 
ikarılmqtır. Elli kuru, mukabilinde olan 
bu takvimlerin geliri ile fakir Y-
1.ilere yardaa edihcoktir. 

-----;---

Türkiye demirgollarıkonf er ansı dün 
açıldı otobüs meselesi görüşüldü 

IZMIR, 16 (Milliyet) - Türkiye Demiryolları konleranaı bu sene 
de Aydın Demiryollan merkezinde bugün açıbruıtır. 

Konferama Devlet Demiryolları idarui ftQnıtna ıımıan müdür mu· 
avini Va.fi, Hareket rrui Nüzhet, Teltif heyeti rem Muhtar Beyler, 
Şark Demiryollıırı namınıı miidür M. PtDkal, Kauıha hattı demiryol • 
ları namına M. Tiz. ve M. Andon ile Naci Bey, Ayduı Demiryollan 
namına da M. Mazat iftirak etmi,lerdir. 

Konferansta bütün demiryollıırı ve fUabatını alakııılar eden umu · 
mi meseleler, demiryollar idarelerinin biribirlerile münıuebeteri ve 
bilhassa otobüs rekabeti meselesi göriif:lmü~tür. 

Af yon inhisarı I zmir şubesi 
IZMIR, 16 (Milliyet) -Afyon inhisarı ıehrimiz fllbesi mübayaat 

için lazım gelen hazırlıkları ikmal etmi~tir. Mübayaata azami bir hal • 
taya kadar başlancktır. 

Yugoslav sefirinin suvaresi 
ANKARA, 16 (Telefonla)-· Kral Birinci Aleluadr Hazetleinin 

doğUfunun 45 inci yıldönümü müntDebetile Yugoslavya sefiri M. Bal· 
koviç ve refikası yarın akf'UR bir süvare vermekterlir. Bu bayram gü • 
nü müoasebetüe Hakimiyeti Milliye nqrettiği bir fıkrada Aleksandr 
Hazretlerinin Yugodavyayı bugünkü yüluek mertebeye çıkarmaktııki 
hizmeterini kaydetmektedir. 

Devlet Şurasının bir tamimi 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Devlet fiİrasında "f•lan idari dava

larda müddeialeyhlerin istidalarınbir nüshımnı alarak davayı tebliğ et 
tiklerinden 15 gün zarfında kanuni müdafaalarını göndermeleri veya
hut mücbir seoepler tahtında ahkc'imı kıınuniye dairuinde temdidi 
müddet talebinde bulunmaları ve alui halde müddeialeyh mııkamlıır 
aleyhine hüküm verilmesne mecibıniyet hiUd olduğu Şıirayi Devlet 
riytDetinde alakadarlara tamim edilm~tir. 

l lk tanıştığı gece kadını öldürdü! 
ANKARA, 16 (1.,,eron.cı) - Dün gece yarıstndan sonra Merkez 

barında bir cinayet olmuf, fOför Niyazi Mesture namındaki bar kııdı· 
nını öldürmüffür. Bıırın paydos zamanına bir çeyrek kalıncaya kadar 
1 numaralı locada bu kadınla ve kendi erkek arkadC1file oturarak i • 
fen Niyazi, hesaplarını tediye ederek kalkarken iskemlede oturan 
Mestureye veda ettiği sırada rovelverini kadının üzerine sıkmlf, kur• 
fUn ağızından girerek boynunun arka tarafından çıkmıftır. Kadın der· 
hal ölmüftÜr. Niyazi; "elimden bir kaza çıktı" diyerek bir polis ta • 
hcırri memuruna teslim olmUJtur. Merkum, cinayet anına kadar halin
de hiç bir gayritabiilik gö.termemi1 ve nazarı dikkııti calip harekette 
bulunmamıftı. Niyazi, kadınla o gece ilk defa tanlfmlf oldğunıı göre bir 
garaz da mevzuu bahis görülmemektedir. Tahkikat devam ediyor. 

Milli müdafaa vekilinin kon/ er ansı 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Milli Müdafaa Vekili Zekai Bey lk

tuat ve T tDarrul halttDı müntDebetile bu alqam radyoda mühim bir 
konferans vermiştir. Zekai Bey, konferansında sanııyiimize inkifal ve 
receğimizi, zirai mahsulatımı:z:a da memleket içinde pazar bulacağımı· 
zı söylemif, Milli ilıtıııadiyat hakkında müdellel ve mühim malumat 
vermiıtir. 

Bulgar Başvekili M. Muşanof'un 
son temasları hakkında beyanatı 
CENEVRE, 16. A.A. - B(lfveki l M. Mu,anof Jün akfam matbuııt 

mümesillerini kabul ederek beyan atta bulunmuf ve Bulgaristanın sar 
/etmekte olduğu mesainin mi.inha sıran Bcılkan sulhunun muhalıızası 
na ve diğer memleketlerle gittikç e sıkı1C1fan dostane müntDebetler 
tesisine matuf olduğunu İfaret ett ilden sonra demİftİr ki : 

Bulgaristan uki bir dostluk la bağlı bulunduğu Türkiye ile 
dostluk ve hakem misakını be1 sene için yenilemiftir. Muallak me
selelerin halli için Yunanistan ile mü,,,akerelere devam edilmekte 
ve Bulgaristan, Y unıınistan ile ge nİf mikyasta bir uzltıfma ve sıkı 
bir dostluk tuisine çalısmaktadır. Romanya ile de iki memleketi alıi
akdar eden bir çok mes~leler hakkında müzakerelere girişilmiftİr. 

Mu,anof son uunanlıırda Bulgaristan ve Romanya krallarının 
telıikisi esnasında ihzar edilmif olan uzlafma arzuaunun pek yakın
da bir hakikat olacağı ümidinde bulunduğunu söylemif ve Bulgaris 
tıın Kralı ile Yugoslavya Kralı ar asında Belgrad'da vukubulan ve 
kendisine Bulgaristan ile Yugosla vyayi alakadar eden bir çok mese· 
leler hakkında Yuğoılavya harici ye nazırı M· Yevtiç ile görü~mek 
fırsatını bahfetmif olan mülakatın yine sulh ~e. ıızlapma sahtuında 
atılmıf mühim bir adım olduğunu ilave ~ylemıştır. 

Mecliste dünkü içtima 
'ANKARA, 16 ( A.A.)-B. M. Meclisi bugün reis vekili Hasan Be 

yin rİytDetinde toplanmıflaf. .. Celsenin açılmasını müteakıp reis Hasan 
Bey ruznamede bulunan kanun layihalarının bugün tevzi edilmif bu
lunduğunu, bunların müzakere edilmeleri için heyeti umwniyece bir 
karar verilmediği takdirde muayyen müddetin geçmesi liizungeldiği • 
ni söylemiştir. Hasan Fehmi Bey - Gümüfhane ·Meclisin müstac2l 
işleri nizıımnıımeye bakılmaksızın istediği zaman ruz?,amey~ alara~. 
müzakere edebieceğini, fakat bu günkü ruznamede mustııcelıyetle gc 
rüşülmesi icap eden bir layiha bulunmadığından dolayı müzakerenin 
pazartesiye bıralalmtDım teklif eylemiıtir. 

Bu teklif kabul edilerek içtimııa nihayet verilm~tir. 

Mübadil mallarının salış bedelleri 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Mübadil mallıırının sa~lf ve i~ar be

delleri mukabilinde kabul edilmiş ve edilecek olan tas~ıye. vesıkal~rı 
milli emlak idarelerince mahsup ve zımbalanmak auretıle ıptııl edıl • 
dikten sonra mııl sandıklarına im :z:a mukabilinde milli emlak idarele
rinden alınarak merkezden istenin ceye kada; k.as~ derununda mu ha • 
laza olunmtDı Maliye vekaletince tamim edılm1flir, 

Sesli inkılap filmi çevriliyor 
ANKARA, 16. A.A. - Ank aradıı bugünlerde bir sesli inkilap 

fUmi çevrilmesine bıı.şlanmaktadır • Pek heyecanlı mevzuu, kıs"!en se· 
fih bir muhitte kısmen de bir Ana dolu kasabasında geçmektedır. Ba 
filim iatikametini ra1ırmı1 bir gen cin nasıl halkın salim_ d~1ünen ika
zı ortasında doğru yolu bulduğu nu yafatmaktadır· Fılmın halkevle 
rinin açılıf dönümü olan 19 şubat ta ilk defa göste~ilmesine çalıfll· 
maktadır. Senaryoyu ve rejüörlü ğü Münür Hayrı Bey yapı>'.or. 
Musiki parçaları da Ulvi Cemal Bey tarafından hazırlanıyor. Fılm 
de birinci rollerden birisin deruht e edecek bir Türk kızı aranmakta• 
dır. Ankıırada filmin senaryosu pek beğenilmektedir •• Bu film haki· 
ki mantDiyle bizim ilk milli filmi miz olacaktır kanaatı vardır. 

Limni adasında eski bir şehir 
'ATINA, 16 (A.A.) - Gazeteler Limni adaıın~a meydan~ çıka· 

nlmı, olan kablettarih bir fehirden bahsetmektedırler. Bu Jeh!r ltal • 
yan arkeoloji mektebi tarafından yapılan ar<Jftırmalar netlcennde or

_ taya çıkanlm1Jtır. 
f· 
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" Zülfüyar " bahsi 
Birkaç gün evTel bir okuyucunun 

Kadıköy vapurlan hakkındaki ıi!<i. : 
yeti belki zülfüyare dokunur teli.kki 
ettiğinden tutturarak halkın da böyle 
Yanlıı bir zannın neden hi.aıl olduğu· 
nu soruıturmuıtum. • . 

Mesele hali. bitmedi. V alua hızım 
gazeteciler bu bahai hi~ !<•le alma~•: 
lar. Li.kin okuyucular ııı onlar ıı:ıbı 
hafiflikle ıı:örmüyorlar. Bundan mem 
nun olmalıyız. Onlar da bizimkiler 
gibi bu mühim ite !akayıt Jo;alaala.r ha 
limiz neye varır. Bakınız bır karı ba ... 
ııa bu huauata ne yazıyor: 

"Felek Bey, 
HerflÜn olduğu gibi, dünkü yazını· 

zı da okudum; züllüyare dokunmak 
korltouundaır bahoeden kariini.ain aco• 
ba luılrkı yalı mu? 

Si:u bir uaka anlatayım; 
Arkadaılarımdan biri sabah ga;ı;e • 

teJerinden birUine fÖy/e bir mektup 
yazmıı: 

(Franaa hülu'.imtti Pasteur En.titÜ• 
aünün yeni 119'lacak verem poııyonu İ· 
çin •.••• milyon lranlı talın'sat ayırmıı 
halbuki, Erenköyünde büyült er7Mkler 
le açılan Sanatoriuma bir nnıule_n be 
ri yapılan bütün 11aynotler• ragmen 
elektrilt getirtilmemİftİr. Bu yazının 
11a:uteni:ce derci ricasile •.. ) 

Falı al bu yıuıyı ned eme o tı<nete 
dercıd:nwmİf. Düfiinülü.-se; acnede 
hiç deiiı.e yü.ıı; h~ya .fifa ııeren 
böyle bir hayır mueıaeaesıne cereyan 
11ermeğe yapacağı ""f'"iyatla amil ol· 
malı bir 'ga;ı;et. için ne büyülı bir zeıık 
";ılıil eder 'l 

Bu mektubun neıredilmeme.i, için· 
de bir zülfüyar olduğuna inşanda 
fÜphe uyandırıyor. 

(SIZ BiR GAZETECiSiNiZ, BU 
ZOLFOY ARIN KiM OLDUGUNU 
SÔYLl'"FEBILIR MiSiNiZ?) 

Y o/ısa sbı d,ı bu mektu;bu almama.ıı; 
lıktan mı geJecek•iniz? 

Şu halde o kariini.ıı;in hakkı ııar de· 
mektir. 

Saytlllanmla O. G. 
Derhal ili.Ye edeyim ki; tahkik et

tim, kariimizin hah.ettiği mektup 
(Milliyet) e de gelmiı ve neıredilmiı, 
hatti. bu bahse dair birkaç defa neı
riyat yapılmıı. Demek ki; bu ıüphe 
bize ait değil. 

Gelelim kariimin sualine; 
EYetl bu zülfüyar kimdir? •• 
Efendim, bu zülfüyar bir kmm ga 

zeteciler ve karilerin me..-cut zannet
tilrJeri bir yomıa ve almgan kızın •aç 
landır ki; tahmin edildiği kadar u • 
zun değildir. Çünkü, timdi ıu- saç 
modadır. 

Açık aöyliyelim: Bu zülfüyar deni· 
len heyulayi ıahıslarını tayin hatta 
tavsif edemiyeceğim bir takım vahi • 
mali kimaeler yaratmıılar ve matbuat 
hürriyetinin dairesini büze büze on· 
luk kadar ufaltmıılardır. Bu kabahat 
ne matbuat kanununda, ne kanunun 
tatbikına memur olanlann telakkiai • 
nin aertliğindedir. Bu kabahat dedi • 
ğim ıı:ibi kanunun ..-e matbuat türesi
nin neyi isteyip, neyi istemediğini kav 
ramıyan bir kıaım yazıcılarla kariler .. 
dedir. Bunun böyle olduğunu aldığım 
ve neırettiğim mektuplar da pek rana 
göatermektedir. 

Volkanlar 
Dünya Yolkanlan adeta aözletmiı

ler gibi hep birden ateı püskürmeye 
batJamıılar, jeoloji alimleri bunun ae 
bebini tetkike koyulmuılar, arattın • 
yorlar ... Bot emek! Sebebi açık! in • 
anlann daha on beı sene e"t'Vel umu
mi harpte uiradıklan azim felaketi 
unutarak tekrar harp li.lurdılan et • 
meleri, harp avadanlığı hazırlamaları 
üzerine daf tat ayaklanıp isyan et • 
mektedirler •• Y alruz, gene gazetelere 
nazaran İtalyadaki volkanlar diğer • 
!erine nazaran daha aakinmiı.. Bu • 
nun da aebebini anlayamaınıtJar .. 

Bu jeoloji alimleri çok derin alim 
olduklanndan etrafı ıı:öremiyorlar .• 
Bunun da sebebi meydanda.. Fazla 
taıkınlık gösterirsek Nemi gölünü ku
rutan Sinyor Muaııolini ağızlanna göJ. 
!eri hotaltır da büsbütün söndürür di. 
ye ürkmüılerdir. 

FELEK 

1 BORSA 1 
(lı B•nbamdan alınan c:etTelidir) 

16 Kanunuevvel 1933 
Ak,am Flatları 

lotikruı dAhill 95.2!1 TahYİlil 
ım lotikr... '7,/IO El.Uriı. ~ 
S.rlc: D. ;rollan l.41 Tr••-..a7 __ 
O.ıııı.ı. 17,llO Ta..ı __ 

• il 26.40 ... _ 17,"IS 
1 il 27 A.,.dol• 1 46.80 

chrükler • " ili 47 
Baidat l, 11 kuponauc. 
T. ••kwiya ,711 Mümeaail 52.75 

ESHAM ı ' 
1, Ba.•b•ı Na· TeWea ,..~ 11.71 
mı 9.90 Bomoatl 18,40 
" " Ham.iline t.ııs Tulı:oe 28 
" ,, Mü•ı•İ• 106 Çim•nto 11.l>O 
T,.,. -.·- ~ - A,. ""'l luıı..ı d.,.. 17,70 

An.adolo Hi••• Z7.!IO $ark de;r_ ,,_ 
Şir. Ha1riye ıs Balya ı.-
R•.ii 4.07 1-2 Sark m. ff:Uı Z.16 

ÇEK FIATLARJ 
P•ria 12.oe ı Prai 15,81,75 
Lo•dra 893 Viyana 429 
Nüyork 74 Madrit 5.765 
Milano 902 Ber1in J.9775 
Brülıı:ad 3.39~0 aeı.rat 34.7475 
Atina SZ.48,50 Zloti 42083 
c.ne•r• 2-44.25 Peıt• 3.575 
Amaterdam 1,17,25 Eülı:reı 7959 
Sof1• f;S,84,25 Moılı:on 10.!M 

NUKUT (Satıı) 

X'urut 1r ..... 

20. F. Franuz 168 ı şm •. A•. 24.50 
1 l11terlin 690 1 Peael& 16 
1 Dolar ,,ı:; 1 Marlı: 49 

20 Lirot 2%3 1 Zelod 14.-
:>o ı. s.ı,ıı.. 117 10 Ley 0.23 
20 Drahmi 24 20 Dinar 46.-
20 L İa•İ(r• 118 1 CernoTlt -.-

MiLLiYET PAZAR 17 KANUNUEVVEL 1933 
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ŞEHiR HABERLERi 

Rkoaer11ı 

İsviçre ile 
Ticaretimiz 

Türk eşyası İsviçreye 
serbest girecek 

Aldığımız malumata nazaran hülcll· 
meıimizle laviçre hükümeti aruında 
Clearing eaaalan dahilinde bir ticaret an· 
lllfmaaı yapılmaktadır • 

Bu anlatma yapılıncaya kadar İaviç
re ile aramızda 11 kaııunuevvelden baş
layan bir ticar.et mukavelenamesi yapıl· 
mııtır. 

Bu ticaret mukavelenamesi mucİbin· 
ce bundan aonra Türkiye eıyası İaviç
reye serbset olarak girebilecektir. 

Yalnız a.yak halılan için kontenjan 
tatbik edilecdd:ir. 

Diğer taraftan Türkiye gümrük
lerinde bulunan mühim bir kısım lsviç
re '"fY'lSI da 18 kanunuevvel pazarteai 
gününden itibaren bu iki ay i9"nde Tür
lıUyeye ıerbeat girecektir. 

Primaj parası 
Vapur acenteleri öteclenberi vapur· 

!ara yük veren tüccarlardan yüzde 4 • 5 
primaj namı altında b"r para alırlar bu 
paranın mahalli sarfı muhtel~r. . 

Ticaret müdürlüğü ve Demz Tıcaret 
müdürlüğü bu paranın alınıp alnunama· 
aırun ne derece doğru olacağını tetkik 
ebnektedir. 

Bir ayda girip çıkan eşya 
Bir istaf.stİğe göre, geçen ay zarfuı

•cfa lstanbula deniz yolile 37,524 ton 
muhtelif efö'& gİnnİf ve 19,449 ton et· 
ya çıkmııtır. 

htanbuldan geı;en ay 71 i Tüne ol
mak üzere 291 vapur gelip geçnıİ§tir. 

Fransa buğday çıkırmayor 
Dünya p\yasasındaki buğday fiyat

lan Fransadan buğday ihracını imki.n· 
ıız bir hale koyduğundan Fransız Zi
raat nezareti bundan böyle F ransadan 
buğday ihracatının menedildiğini bild:r· 
mİ§tir. 

Yeni ölçüler 
Yeni ölçüler hakkıncfa lktısat ve· 

kaleti yeni bir tamim göndıemıiıtir. 
Tamimde yeni ölçiilerin 934 aenesi 

baflangıcından itibaren tatbiki kat'i 
olduğundan tüccarm, esnafın ve mües
seselerin ellerinde bulunan uzunluk, a
kıcı ve kuru taneE maddelerine ait ha
cim ölçiilerile tartıların ve sair edci öl. 
çillerin ve fletlerin aşııri sisteme gÖ· 
re değiştirmeleri b"lrurihnektedir. 

Yeki.Jet son günlerde bu it için Ü· 
fi vakit kalmamasından müşkül bir va· 
ziyetin tahadd.üsüne ıneyd>uı ver]memek 
üzere bu mecburiyetin halka en müna
sip vasıtalarla, davullu münadilerle ila· 
runı bildinniştir. 

Bulgar yumurtaları 
Gelen malumata göre, Bulgaristan.. 

dan eylul ve tqrinievvel ayında yapı· 
lan yumurta ihracatı geçen aenele.-ddci 
miktarları geçmiıtir • 

ispanyaya gönderilecek 
yumurtalar 

Yelkenci zadeler fınnası lıpanya 
yumurta ithali.tçılan firmuile memle
ket iÇn büyük bir menfaat temin ed<> 
cek olan lıl:r anlatma yapmııtır. 

Bu anla§maya nazaran ispanya yu
murta ithalat tacirleri bundan aonra 
Türkiyeden alacağı bütün yumurtaları 
Yelkenci Zadeler firmaaı vapurlarile 
naklettirmeği kabul etmektedir. 

Bu mukavelename evvelki gün Mad
ritte lapanya ithalatçı Yumurtacılar B.lr· 
liği ile Yelkenci zade Lutfi Bey arasın· 
da imza ediJmiıtir. Bu ıuretle İapan
yaya yumurta ihracatı i9in Pnıdiye ka
cfar ecnelıi kumpanyalara verilen 2,5 
milyon lira memleketimizde kalacak· 
hr. 

Bundan maada Yelkenci zadeler Ro
manyadan deniz yolile ihraç edlJecek 
buğdayların da nakli ifini üzcrlerine 
almıılardır. laparıya yumurtacılanmn 

Bulgariatandan ispanyaya ihraç edilf>. 
cek yumurtaların da Türk vapurlarile 
naklini kabul etmişlerdir. 

Bu vaziyette Türi< vapurları bundan 
aonra Köatenc:e, V ama, Burgu, Kara
deniz Jimanlan, lıtanbul, Pin, Manil
ya, Valinaiya ve Baneloa U"Umclı. bir 
bat tesia etmektedirler, Y ellı:enciler bu 
hatta yolcu da naideclecelderdlr. Bu hat 
için Yelkenci firmaaı vapurlarına ilive
ten yeniden vapurlar almaktadır. 

Portakallarımız 
Portakal ihracatçılanııın yaziyeti gün 

den güne miitküll"§melrtedir. Portakal
larımızm yegane alıcıai olan Savyet Ruı 
yanin eli.n alıcı vaziyete geçmemea.i. 
bu memleketin baılıca ihraç maddeaini 
çürümekle tehdit etmef<tedir. 

Bu sene yapılan tahmine göre Tür
kiyede 60 - 70 milyon portakal y&
titmiıtir. Bu ıene yetiıen portakallan. 
mızda bilhuaa Dörtyol malları son se
nelerde görülmemiı cterecede nefiatir. 

Ruılann bu sene hiç cleğilae 100 bin 
aandık portakalımızı alına11 beklenmek
tedir. 

Aksi takdirde bu milyonlarca liralık 
portakalımız çürümeğe ve denize atıl
mağa mahkum bir vaziyete girmektedir. 

Portak~I ihracatçılan dün bir top
lantı yaparak vaziyeti görüımüılerdir. 

Portakal fiyatlan dütmekte devam 
etmektedir. Fiyatlar diiftükçe halk ta 

•• ı.111,.~. YllAretıe 

Seyyah celbi için Hayvan sağlığı --
Mısıra bir çok propaganda Küçük sıhhiye memurlarına 

afişleri gönderildi yem bedeli verilecek 
Belediye aeyyahin tubeai müdüri- Ha,yyan aailığı küçük iıhhiye m& 

yeti aeyyah celbi huau•undaki tetki • murlanna yem bedeli verilmeH ~n-
kahna devam etmektedir. Bu mak .. t· daki kanun dün vilayete tebliğ e~t-
la Mıaıra birçok propaganda afiıi gön tir • 
derilmiıtir. Bu af"ıtlerde tehrimizin Bu memurlara vazifeleri icabr tak. 
tarihi ve bedaii yerJerine ait re.im • dirinde tedarille mecbur bulundutdan 
!er gösterilmektedir. Bundan baıka hayvanlar için ayda maktu olarak on Yı-
aynca aeyyah celbi iılerile me§gul ol ra yem bedeli Yerilec:ektir. • . . 
mak üzere Mmra bir de mümeuil Mezun bulunanlara mezunıyetlenrun 
gönderilmesi dilfünülmektedir. ÜÇ aydan fazlası için ve hayvannu el-

T 1 "lk .. den çıkaranlara yeniıinli tedarik eclinc:... ramvay arın 1 on sırası ye kadar yem bedeli veri.lmiyecelrtir. 
İatanbul umumi mecliai tramvay • Bu yem bedeli vergiye tabi değil-

ların ön iki aıraamm badema kadın· (dir. 
lara aynlmaaına karar vennİftİ. Be
lediye makamı bu karan bir temenni 
mahiyetinde bulduiundan, bu husuı, 
ta ıirket nezdinde tcıebbüaat yap • 
mak Üzere harekete geçmemiıtir. 

Sahir bandosu • 
Beıiktaıtaki ıehir bandosunun Bey 

oğlu cihetine nakJine karar nrilmit· 
tir. Bunun için münaaip bir bina aran 
maktadır. Bandonun orkestra haline 
getirilmP·; ı..,, ...... ~daki tetkikata da 
devam edilmektedir. 

·ı ı."sım ııahçesi 
Takaim bahçesi müatecirile beledi

ye araamdaki mukavelenin bu ay so
nunda bitecektir. Bunun için müste • 
cir tarafmdan bahçede vücude getiri 
len tesiaatın kıymeti bir heyet mari • 
fetile tesbit edilmektedir. Takdir edi 
len kıymeti tarafeyn muvafık görür • 
ae belediye paraımı •erecek ve tesisa 
b alacaktır. Şayet uyuıulamaz- müs 
tecir tesisatı kaldıracaktır. Yalnız 
mukavelename mucibince Aldorado 
gazinosunun bili. bedel belediyeye ter 
ki icap etmektedir. Belediye ıı:azino i
le bahçenin ufak bir kısmıru ayırarak 
apor itlerine tahsia edecek ve diğer 
kısmı tekrar müzayede ile kiraya ve
recektir. 

Ramazan sergisi 
Ramazan münuebetile Beyazıt ca 

mii avlısında bir servi açılmaıma ka 
rar verilmiştir. Sergi tanzim edilmek 
tedir. Burada bilhaua yerli mallan 

Mahkemelerde 

Hacı Hüsno Bey 
Adana mmtakaama tayin eclikn 

mülki.ye ba.tuııiifettiti Hacı Hiimü Bey 
Aılwya si.denk teftitkrine beı'•mıt-
tır. 

Muğla emniyet ınudoru 
Muğla emniyet müdirii Zeki Bey 

mezunen tehrimize gelmiıt!ir. 

Antrepolar yanında 
benzin deposu 

Gümrük Baımüdürlüğü Eıdinönün
cleki 2 numaralı antrepolar yanında 
benzin deposu yapılm.1unın men'i için 
belediyeye müracaat etmiıtir. 

Bapnüdürlük yüz m. 1yonlarca lira· 
ide qyarun bulunduğu bu binaların ya
nında böyle lıir depo bulumnaıııu her 
clak1lu. yangın Ublikeai olması itibari
le mahzurlu görmektedir. Belediyeden 
henüz bir cevap çıkmadığından gümrük 
Başmüdürlüğü vaziyeti vekalete bildir
mi§llir. 

teıhir edilecek ye •atılacaktır. 

Ramazan pideleri 
Belediye iktıaat müdiriyeti Rama

zanda fınnlarm çıkaracaiı pideler 
üzerindeki tetkikatını bitirıniıtir. Pi
deler 200 ve 500 gramlık olacaktır. 
Belediye bunlara narh koymayacak • 
tır. 

''Kutu,, barındaki cinayet 
Adil Beyin dimaği maluliyeti olup ol
madığı hakkındaki rapor bekleniyor 

Kutu ban cinayetinin muhakemesi· 
ne dün ağır ceza mahkemcıinde de • 
vam edilmiıtir. Maliim olduğu Üzere 
Galataaarayda Kutu barda bir cina • 
yet olmuı, Adil Bey isminde müteka
it bir zat çalgıcı Sami Efendiyi vura
rak öldürmüı, Retit isminde bir adam 
da Adil Beyi yaralamııtı. Dünkü mu
hakemede Adil Beyin vekilleri tara • 
fından iddia edilen maluliyeti dima -
ğiyesine ait Tıbbı Adli raporunun he 
nüz gelmediği, ıahitlerin de celbedi
lemediği anlaıılmııbr. Muhakeme ma 
!illiyeti dimağiye raporunun celbi ve 
tBhitlere yeni battan celp kesilmeri 
için 28 Kanunuevvele bıralulmııtır. 

Af kanunundan istifade 
Kasden yangın çıkarmaktan auç • 

lu Bedn>s ve Ogüatos ve Aleko efen
dilerin muhakemesi- dün ağır ce
za mahkemesinde devam edilmiıtir. 
Bu suçlular cürümlerinin mahiyetine 
nazaran af kanunundan i&tifade ede
ceklerinden sabıkaJanrun aorulmaaı • 
na karar verilmiı, muhakeme 28 ki.· 
nunuevvele bırakılmııtır. 

Sabıkaları sorulacak 
Hakaretten suçlu İsmail Hakkı ve 

hırsızlıktan suçlu lbrahim ve Hüse
yin iamindeki maznunların muhake • 
meai dün üçüncü ceza mahkemeoinde 
yapılmıı, her üç maznun da aabıka • 
lannm sorulması için mnhakemeleri 
baıka güne bırakılmııtır. 

Zabıtaya hakaret 
Zabıtaya hakaretten auçlu Te mev 

kuf utidacı ..rhoı Hayri tahliye ta • 
lehinde bulunarak ikinci ceza mah • 
kemeA'ne müracaat etmiıtir, Mahke
me bu talebi kanuna uygun bulmu§, 
Hayrinin tahliyesine karar vermiıtir. 

Dosya yeniden yapılacak 
Maslak yolunda Ha•an isminde 

bir jandarmamıza otomobili ile çar
parak öldürmekten suçlu lditeci Ala
ettin Beyin dün muhakemesi giinü i
di. Ali.ettin Bey üçüncü ceza mahke
meaine ge!miıti. Fakat bu ıuça ait 
doıya yangından kurtarılamamıı, yan 
mııtır. Bunun için dün Ali.ettin Beyin 
muhakemesi yapılamamııtır. Muhake 
me doıyaamın yeniden tanzim edil • 
meai için baıka güne bırakılmıttır. 

Yangın maznunları 
Tahtakalede Küçük Muatafapaıa 

hanındaki boya fabrikaamda kasden 
yangın çıkarmaktan suçlu Hayik ile, 
Miıon, Davit ve lbrahim tahliye için 
müracaat etmiılerdir. Hayikin beıyüz 
lira kefaletle tahliyesine karar veril -
mi§tir. Miıon, Davit Te lbrahimin mü 
racaatlan tetkik edilmektedir. 

Alameti farika taklidi 
Leon Tarantof Efendi isminde biri 

1 
bir alameti farika taklidi da
vası ilcame ebniftir. Müddeiu • 
mumilik istidayı birinci iatintak dai
resine havale etmi§tir. 

Remzi Ef. tahliye istedi 
Sabık Beyoğlu Merkez memuru 

Hulusi Beyle .. bık Beyoğlu birinci 
komi•eri Mücip efendilerin rüıvet hi.
diaeainde ali.kadar olarak tevkif edil 
mit olan taharri memuru Remzi Efen· 
di bir istida ile müracaat ederek tah· 
liye talebinde bulunmuıtur. Bu tah • 
kikata ait evrak yangında yanmıı ol· 
duğu ve yeniden hazırlık tahkikatı 
yapılmakta bulunduğu cihetle bu hu
sustaki talep tahkikatın neticeaine ta 
lik edilmiıtir. 

Tahliye talebini ret 
Kadıköy mal müdüıılüğünde ihti • 

)astan mevkuf bulunan muhasebe ki.
til:ıi Cevat Bey tahliye talebinde bulu
narak ağır ceza mahkemea.ine müra -
caat etmiıtir. Cevat Beye ait dosya 
yanmamıı olduğundan enakı üzerin
de tetkikat yapılınıı, tahliye taJebi 
reddedilmiıtir. 

Serseriler 
Ahmet, Cemil, Rifat, Cemal, Meh

met, Ahmet isimli aeraerilik maznun
lan dün üçüncü ceza mahkemeaincle 
muhakeme ~ilmİflerdir. Bunlardan 
Ahmetle Cemalin aeraeri olduklan an 
latılmıt. iki ay müddetle çalıttınmk 
üzere belediyeye teslimlerine, çall§ • 
malan kabil olmadığı takdirde bele
diye tarafından mmnleketlerine sön
derilmelerine karar verilmiıtir. Cemil, 
Mehmet, Ahmet ve Rifatın it güç aa
hibi olduklan anla.ıılmıı, aerbest bı • 
rakılmıılardır. 

Yangın maznunları tahliye 
istediler 

AdJiyede kaza yüzünden yangın 
çıkarmaktan ve Adliye aaraymın yan 
maundan auçlu olarak tevkif edilen 
odabaıı Mehmet, Kapıcı Ahmet, Yea
tiyer Etem efendilerin kefaletle tah
liyeleri için dün de müracaat edilmit 
tir. Odabatı Mehmet Efendinin kefa
letle tahliye talebi reddedilmiı, Etem 
ye Ahmet Efendiler hakkmda henüz 
bir karar verilmemiıtir. 

ikinci cezada davalar 
Yangında dosyalan tamamen yan 

mıı olan ikinci ceza mahkemesi de 
dün dava rüyetine baflamııtır. Bu da 
valar yeni baılanmıı davalardır ve 
ikindi ceza mahkemesine aalahiyetaiz 
lik kararile sulh mahkemesinden aev
kedilmiıtir. Dava maznunlan Rama -
zan, Ahmet Sait, Ömer ve lsli.m ile 
Enıin'dir. ikinci ceza mahkemeai son 
tahkikatın açılması karan olmadığı 
ve ilk tahkikat İcra edilmediği .için 

llaarlfla 

Justinien 
Kanunu 
Dün Üniversitede mera
simli konferans verildi 

Dün aktam aaat 17,5 ta Oniverai· 
tede Hukuk fakülteai bir numaralı 
dersbaneainde Juatinien kanwıunun 
vazedildiğinin yıldönümü münaaebe • 
tile men..im yapılmıftır. Meraaimi 
Hukuk fakülteıi reiai Tahir Bey aç • 
mııtır. Bundan aonra Hukuk fakülte • 
Iİ crdinaryüaü Pnılesörkrclen Ri
chard Honig ibr konferan. vermiıtir. 
Profesör konleranamda Juıtinien ka 
töliklerinin, bugünkü hukukunun te
kimülü bakımından ehemmiyetini 
izah etmiftir. Konferan.ta birçok hu
kukçular, Te adliyeciler hazır bulun• 
muttur. Konferan. Hukuk falriilteai 
döcentlerinden Muhlu Etem Bey ta • 
rafmdıuı türkçeye çenilmiftir. Pro
feaörün konferanu yakında brotür ha 
linde De§redilecektir • 

Hilaliahmer gençlik teşkilatı 
Mekteplerde yapılacak olan Hili.

liahmer gençlik teıkili.tı için önümüz
deki perıemf>e günü Hili.liahmer rei
ai Ali P..,.,.,.. riyaseti alımda Maarif 
memur.Jannm iıtirakile bir içtima ya· 
pılacak, Hili.liahmer gençlik teıkili.· 
tı hakkında bazı kararlar verilecek • 
tir. 

65 lise mezunu Avrupaya 
gidecek 

Bu aene muhtelif ilimler tahail et
mek üzere Avrupaya 65 liae mezunu 
gidecektir. Bu talebeler iki kafile ha
linde yakında ıehrimizden hareket e
deceklerdir. Amerikaya Ye İngiltere • 
ye gidecekler vapurla, diğerleri tren
le gideceklerdir. Tah.ile gidecek genç 
!erin henüz harcırahlan gelmemiıtir. 
Bugünlerde beklenmekte~ir. Kendile 
rine yolda Yeki.Jet müfettiıleri refa • 
kat etmiyeeek, Y alruz gitikleri mem· 
leketteki müfettitler tarafından kar • 
ıılanacaklardır. 

üniversite katibi Ankaraya gitti 
Onivenite umumi katibi Besim B. 

bazı iıler hakkında vekaletle temas et 
mek üzere Ankaraya gitmiıtir. Besim 
Bey bu hafta aonunda ıehrimize dö • 
necektir. 

Hamit Bey geldi 
Maarif veki.leti yük•ek tedrisat 

umumi müdürü Hi.ınit Bey Ankaradan 
tehrimize gelmiıtir. Hamit Bey ıehri
mizde tarih tedriaatı hakkında tet • 
kikat yapacak, aonra Ankaraya döne
cektir. 

Teşrihhane binası 
Onivenite arkasında yeni yapılan 

teırihane binasında bazı nokaanlar 
bulunduğuna ve müteahhidin muka
velenameye riayet etmediğine dair or 
taya çıkan mesele vekalet mimari bü
rosu tarafından tetkik edilmektedir. 
it mahkemeye intikal etmiıtir. ........ 

Bir ahır yıkıldı 
" Yanındaki ev de yık lmak 

tehlikesi gösteriyor 
Bir kaç gündenberi devam eden aÜ• 

reldi yağnMırlardan lıUr çok yerlerde yı
kılma tehlikeleri bat göatermiftİr. 

Topbpı tnmny caddesinde İalam 
ağanın ahın ıı:ece bl-clenbire yıkılmıı· 
tır. 

Ahırda bulunan iki beyalir ile la
li.m ağanın on yqmdaki oğlu müıkü· 
li.tla kurtanlmıtlardır. 

Ahınn yanında bulunan 85 numara· 
h evin de davarları çatlıunıt Ye yıkılmak 
tehlikeai görüldüğünden zabıta evdeki
leri çıkarımı ve evi botaltmııtır. 

Yangın 
Aklxyıkta Dei1rmen aok-iınclıo 9 

numaralı Mehmet Riza Ef-.lidn evin
clen Yanca çıkını, İae ele IÖadüriilmÜf
tür. 

Alet Melanet Rıza Efendinin ailesi 
tarafmclan mangal kenarına kurumak 
iizere loonulmut olan çocuk bezlerinden 
çdan11tır • 

Bırakılan çocnklar 
Betiktatta T"§vilı:lye omhıılleaincle 

Ihlamur caddealinde bir haftalık kadar 
hir kız çocuğu bıralolımfbr. Zabıta me
-1arı çocuğu Darülacezeye aönder
miılerdir. 

Ocak kongreleri 
C. H. F. Eyüp, Defterdar aemt o

cağı reiaJiğ"inden: 
Semt ocağımızın senelik toplantı

•• 18-12-933 pazarteai günü akfUDJ 
aaat 19 da ocağın Eyüptek.i binaaın· 
da ( eıki Çinar karakolu) nda yapıla 
cağından bütün azanın behemahal 
teırifleri beklenir. 

mÜ§ ve evrakın bunun için müddei -
umumiliie tevdiine karar Termiıtir. 

Türk -Yunan mahkemesinde 
Muhtelit Türk • Yunan mahkeme • 

ainde dün 19 davaya bakılm.ıı ve hep 
ai de talik edilmiıtir. Perıembe günü 
tekrar on davaya bakılacaktır. Bu 
davalar aruında Tahidromoı iamin· 
deki rumca gazetenin ve Yunan Mil
li Bankasının lzmir §Ubeai tarafından 
hükumetimiz aJeyhine açtığı daYalar 
da vardır. Rwnca gazete 40 bin lira 

bin lira 

IE.Ki>N 
Duman helezonları ara

sında bir görüş! 
lnhiıarlar idaresi, tütün satışla

rındaki dütkünlük etrafında derin 
derin tetkikler yapmıt ve nihayet 
çok mühim bir tedbir ittihaz et
mit: 

Bu tedbir, (Yenice) den yukarı 
nevide olan cigara fiatlerinin indi
rilmesidir. 

Ne kadar temenni ederdik ki, 
buna karar veren zevat kimlerse, 
bir kere olsun Bankalar caddesin
deki granit binaların mermer mer· 
divenlerinden lutfen inmek zahme 
tini ihtiyar etsinler, biraz halk ara 
ama karıtsınlar, yahut tütün sat.ıf 
defterlerini bir kere olsun tetkık 
zahmetine katlansınlar da Türkiye 
de kaç kitinin "Yenice" den yuka
rı cigara içmekte olduklarını anla· 
sınlar. Halkın en yüksek sınıfının 
bile umumiyetle "Yenice" yi kul
landıkları düfünülürse "Yenice" 
den yukarı cigara fiatlerinde ten· 
zilat icrıuı tasavvuru, bize derdin 
hallinden fazla, dostlar alıt verit· 
le görsün kabilinden bir karar kar 
sıunda bulunduğumuz lr•na•tini 
.;.ermektedir. 

Devletin en karlı membaların
dan birisi, tüphesiz ki, tütündür. 
(20) gramlık bir "Eni.la" tütünün 
15 kuruf olduğunu dütünürsek, bir 
kilo "Eni.la" nm 700 kurut oldu
ğunu kolayca anlarız. Bir kilo 
"Eni.la" daki bu 700 kuruf, Yeni
cede 1250 kurutu bulmaktadır. 
Memleketin mali siası ve balkın 
alını kudretile bu rakamlar arasın 
daki tezat, göze batacak kadar te 
barüz eder. 

Bu itte tekile edilecek en ameli 
yol, "Yenice" ve "Yenice" den asa 
ğı olan tütün ve cigara fiatlerini u
cuzlatmak suretile satıtı arttırmak 
tır. Fiati ucuzlatmak suretile satı~r 
arttırmak, bir taraftan devlet vari
datının artmasına sebep olacağı gi 
bi, diğer cihetten de balkın zararı
nı tebvin edecektir. 

Bu kadar cezai takibata rağ
men tebirde her gün paket, paket 
"Köylü" ve "Halk" cigaraları sabi 
dığı halde tütün fiatleri etrafında 
tenzilat yapmak maksadile topla
nan komisyonun, "Yenice" den yu 
karı cigara fiatlerinde tenzilatı dü 
tünmeai, - eğer bir hakikatse -
bu komisyonu tetkil eden zevatın; 
ya, Avrupadan limanımıza yeni 
gelmit bir Transatlantiğin merdi
venlerinden inerek İnhisar binasın 
da toplanmıt kasketli, golf panto· 
!onlu, seyahat iskarpinli, bağa göz 
lüklü bir kaç seyyahtan ibaret ol
duğu; yahut ta hakikati inhisar 
binasındaki sıcak kaloriferlerin ra 
havet verici ılık havası içinde "ba
dettaam" içtikleri cigaralan,n ba-

1 taetle yükselen helezonları ve du
manları arasından seyreden zevat
tan mürekkep bulunduğu. mülale
aaı, pek isabetsiz addedilemez sa,. 
nırız. 

Temenni edelim ki, gazetelerin 
verdikleri bu haber, hakikat ol
mu.m. Ve yapılacak tenzilat, "Ye· 
nice" den yukarı değil, bilakis 
"Yenice" den atağı olan tütün ve 
cigara nevilerinde yapılsın. 

Ta, Amerikadan buraya gelen 
yabancı ve ecnebi mütehassısın bi 
le tehirdeki fakir halkı göz önün
de tutarak tehirliler için "Halk" 
ve "Köylü" harmanında ucuz tü
tün ve cigara çıkarblmaıım tavsi
ye ettiği dütünülür, ve buna rağ
men kendi aramızda Ya.tayan in
aanlann tenzilatı "Yenice" den yu 
karı olan cigara ilanlarına baret
mek istedikleri nazarı itibare alı
nırsa bizzat kendimizin, kendimiz 
ve iftira kudretimiz balilrnıda ne 
kadar yanlıt dütündüğümüz.e ko
laybkla hükmolunabilir. 

Salahatfin ENiS 

T ayyarcci Costes bugün 
bekleniyor 

Şarkta bir propaganda seyahati 
yapmakta olan Fra0&1Z tayyarecilerin 
den Costea'in tehrimize geleeeğini yaz. 
mııtık. Coatea elyevm Atinada bulun
maktadır. HaYa iyi olduğu takdirde 
bQ"ün Y eıilköye selmesi muhtemel • 
dir. Coıtes'in bindiği tayyare Brege 
aistemiode iki motörlü ve müteaddit 
aatıhlı bir tayyaredir. Tayyare aaa • 
te 320 kilometre mesafe katetmekte 
olup 2500 kilo e..aa utiabma eln • 
ritlidir ve dört kiti iatiap etmektedir. 
Coatea ıehrimizden E.okifehire gide • 
cektir. 

Muhiddin B. in refikası 
İ•tanbul vali ve beledi,.., reiai Mu· 

bittin Beyin refikalan Mil§erref Mu
hittin Hanımefendiye, dün OniYersi • 
te cerrahi profesörü ve Haaeki hasta. 
haneai ba§ operatörü Ahmet Kemal 
Bey tarafından Tetvikiye Sağ !ık evin
de aafra kesesi iltihabı ameliyatı mu. 
vaffakıyetle yapılmıştır. Müıerref Mu 
bittin Hanımefendinin sıhhi vaz.iyeti 
t.abii olup acilen afiyet keıbetm . ini 
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Adliye daireleri hemen kamilen 
yerleşmiş gibidir 

(Başı ı inci sahifede) dir." 
"- Derdesti rüyet ticaret davala- icra komsiyonunun raporu 

· nnm yeni baştan teS:ai hakkında meh- icra komisyonu azasından biri de, 
maemken eldeki mevzuattan istifade komisyonca hazırlanan rapor hakkın 
etmek ve ancak ihtiyaç nisbetinde da kendiıile görüıcn muharririmize 
kanunların çerçevesinden harice çık· ıu maliimatı vermittir: 
mak esasını kabul ettik. Esasen mah· " - icrada, en mühim mesele, ma-
kemeler, ;,ıerinin çokluğu dolayısile aı heczidir. Tetkikat g~sterdi ki Is ~ 
elde dosyalar bulunduğu zamanda tanbul icrasındaki heciz muamelelerı 
bile beher davayı aylarca sonraya ta nin yüzde 60 • 70 i maa' hecizleridir. 
Jik; mecbur kalıyorlardı. Şimdi dos- Mahcuz maaıların sahi[>leri resmi ve 
yaların yeniden tesisini bu mahkeme.. gayriresmi müeaseselerdedir. Burala .. 
lere vermek, fikrimce, yanmayan da· ra birer tamim göndererek evvelce 
vaların mikdarını da yanan davalann kendilerine gönderilmiı bütün heciz -
mikdanna bağlamak olacaktır. Her !erin birer sureti getirilirse bunlar e-
§eyden evvel bu doıyaların tesisile sas ittihaz olunur ve dosyaları yeni -
mahkemeleri az uğrattırması li.z1111 - den tesis olunabilir. Ha.Ik arasındaki 
dır. Bunun için de, biz, ticaret mah. • heciz muamelelerine gelince, onlar 
kemeleri nezdinde o mahkemelerın için de gazetelerle ilanat yapılır. Ka-
birer hakiınile baroca seçilecek birer nuni müeyyedeler de vardır. Mesela 
avukattan mürekkep birer tesis ko- devairi resmiyeye hilafı hakikat be • 
misyonu te§kilini istedik. Bu heyet~e yanatta bulunanlar hakkında ceza 
bir ihtili.f hi.ııl olur•a mahkemenın kanununda ve icra dairelerine muay-
reisi, hi.diseye zabıt kitibini, varsa. yen müddet zarfında cevap venneyen 
tahk"kat hakimini çağmp dinlemek su- !er için de icra kanununda cezai hü-
retile de kat'i olarak halledilecektir. kümler vardır. 
Bu ıayede mahkemeler, mehmaemken Bunun haricinde kalacak mahcüz 
serbest kalacaktır. Bu §eklin kabulü- emvali gayri menkule hakkında da 
nü zaruri kdan ikinci bir hukuki se- tapu dairelerinden ma1Umat iıtih,ali 
hep te vardır. Filhakika bir dosya te mümkündür. Taıra icralanndan da 
sis edilirken tarafeynin ibraz ettikle- bu kayıtlar getirtilebilir. Bütün bu e• 
ri vesikalar var mıydı, yok muydu?. aaslan raporunda tesbit eden komis-
lkrarlar geçmit miydi, geçmemiş miy- yonumuz, icra müddetlerinin mua~.: 
di · gibi eıaıa müeaıir hidiseler olur. yen bir zaman için cereyan ebnedıgı 
B~ noktaları mahkemelere halletti • nin de kabul edilmesin iatemİ§tİr. 
rirsek binnetice esas hükmünü de ver Bundan ba,ka icra dairelerine veril-
miş demek olurlar. Halbuki maksat, mi§ olan evrakın ve devairden ıcra • 
bu fırsattan bilistifade , mahkemeler ya müteallik alınacak suretlerin hiç 
den a.lelacele hüküm almak değildir; bir resme tabi tutulmama11 da rapor-
doayaları yangından evvelki hale ir- da istenilmi,tir. Defterler kurtulmııt 
ca etmektir. olduğundan icra dairelerine yatırıl-

Ancak bu komisyonlar, tetkikleri mıt paralann, tarafeynin iıim ve doı-
neticeainde, davanın hükme raptedil: ya numaralarını ihtiva edecek birer 
mit olduğunu görürlerse karar, yenı listesinin tanzim ve müddeiumumiliğe 
baştan ilamı yazılmak üzere, mahke- tevdii muvafık görülmüştür. Bu, doı-
meye sevkedilmek lazımgelir. Bu dos yaların yeniden tesisinde esas tutula-
yaların tesisi için iki ihtimal vardır: caktır. 
Birisi harikten evvel vesaikin taraf • istenen ve gelecek olan maliimatı 
!arca biribrine tebliğ edilınit olması • toplamak ve dosyalann tasnif ve le· 
dir. Bıı takdirde alakadarların veya ıisine nezaret etmek üzere münavebe 
bunlardan menfaatleri olan tarafın ile avukatların bulunabileceği bil"er 
talebi. u""zerın· e, o v-·ı"kanın çıkarılma d kil" 

~ komisyonun icra dairelerin e te§ ı • 
ıını komisyon diier tarafa emreder; ni de iıtedik. 
çıkarmazsa iddia eden tarafın yemini 
ile öyle bir vesikanın ibraz edildiğine lstanbulda icra memur ve katip· 
karar verir. Burada yemin, müekkile !erinin aabıı icra edilmemi§ emvali 
olduğu gibi vekile de teveccüh ede • menkule hakkında yapbkları hecizle 
bilir. re dair bir cetvel tanzimine mecbur tu 

tulmalarmı da iatiypruz .• 
Henüz tebliğ edilmeden yanını§ i-

Raporwnuzda. ifli.a muamelatına 
ae, mevzuumuz ticaret davası olduğu dair de bir kııım vardır. Bu kısımda, 
için, bu kabil vesikalar, tüccarın mu- bilhassa, evrakı ve senetleri iflia da-
saddak defterlerile yeni baıtan teaia iresine verilmi, muameleler de, tica • 
edilebilir. Musaddak defterlere henüz ret defterleri üzerinde iflaı daireleri 
aksetmiyen muameleler, muntazam azaıımn tetkikat yapabilmelerinin to 
tutulmut muavin defterlerle de teıia mini istenilmiıtir!' 
edilebilir. Muamelenin mahiyeti itiba 
rile ticari defterlere aksetmeıi müm Ceza komisyonunun raporu 
kün veya müteamil olmayan husus • Ceza komisyonu da raporunu ik-
larda da komisyonumuz, tunu düıün- mal ebnİ§lir. Komisyon, raporunda, 
dü: Bu vesikaların muhtevalan, ev - · ceza dosyalannın yeniden tesisi i~in 
ve1emjrde müddeilerine tesbit ettiril.. bir takım tedbirler göstermekte ise 
dikten sonra mahkemeye verildikleri de, bunlar ancak müıtekileri müra· 
her türlü sebut vasıtalarile isbat et- caat eden kısımlar hakkındadır. Mü, 
tirilebilir. Bu gibi •stisnai ıübut vasıta- tekileri müracata etmiyen ve hiç bir 
!arını ilanihaye bırakmak doğru ol • kayıtları bulunamayan ceza davala -

h k · rı hakkında komisyon, doğrudan doğ madığı için bu kabil istisnai Ü iım. 
!erle isbat edilebilecek aaf!ann, an _ ruya bir §ey yapmak ihtimalini göre-
cak bir sene zarfında teceddüden ika mcmi,tir. 
me edilecek davalarda çare olabile • Polis kuyudatmdan bu dava dosya 
ceğini de kabul ettik. lannın yeniden tesisi de mümkün gö-

Avukatlardan da suizan beklemi • rülmemektedir. Filhakika karakollar 
da zabıtlann suretleri tamamen hulqyoruz. Bu vaziyetten istifade edebile· 

cek olacaklara ihtimal vermemekle namayacağı, ancak kayıtlarına deste 
beraber JU müeyyideyi koyduk: "Bu rea olunabileceği anlaşılmı,tır. Bu ka 

· d • yıllarla da bir 'ey yapılması, ancak kanunun tayin ettiği vazifelerı ve og 
ruluk ve hüsnü niyetle yapmadıktan miiddeilerin davalannı takip etmele .. 
ve tatbik ve icrasını i§ki.1 edecek be.. rile mümkündür. Bunun için ceza ko-
yan, filü harekette bulunduklan te • misyonu, müştekileri müracaat etmi-
aia komisyonlarınca teabit edilecek a- yen ceza davalannın affe tabi tutul • 

. malarını teklif etmiştir. vukatlar, komisyonun zabıtnameıı Ü· 
zerine lstanbul barosu inzibat mecli- Fakat dört komisyon azasının mü, 
since azami 15 gün zarfında muhake terek içtimaında hu af teklifi muva -
ıne ve fiiller'.nin sübutu halinde mu- fık görülmemittir. 
vakkaten icrayi aanatten men veya Ceza komisyonu, ayni zamanda, 
terkini kaydedilirler. Bu kabil karar- mümkün olan dosyalann yeniden te-
lar, komisyonun tibi olduğu mahke .. ıiainG kadar bu davalara ait müruru 
me heyeti tarafından derecei nihaiye zamanın kesilmesini teklif ehııişlir. 
de görülür." Hukuk komisyonunun raporu 

Bu suretle baro inzibat meclisi Hukuk komisyonu da raporunu ha 
kararlannı derecei nihayeiyede tetki roya vermiştir. Bu komisyonun da ü .. 
ki ağır ceza mahkemesine değil, ko- zerinde durduğu en mühim nokta, dos 
misyonun tabi olduğu mahkemeye ve yalann yeniden tesiıi için istihsal edile-
rilmiş olacaktır. Komisyonumuzun cek maltimatı tesbit ve dosyaları tas .. 
tesbit ettiği bir esas ta. harcı veril • nif için hakim ve avukatlardan mü • 
mit ili.mlann yenilerinde yalnız au - rekkcp komisyonlar !etkili lıizumun • 
ret harcile iktifa edilmesine vabeste dadır. 

Milliyet'in edebi romanı: 73 

'" . "' . 
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).ıfi1:;;.;;;..-------B UR HAN CAHIT 
llnı<ılip Komanı} 

ıahile inmeğe çalıtıyorlar. j ı<eşit Bey bana da bira içirmek 
ihtiyar bir garson masaya beyaz istedi. 

örtü yaydı· - Dokunuyor, israr etmeyin ri-
Retit Bey hızlı gelmekten nefes- ca ederim, dedim. 

!eri 11klatmıf, hemen emir verdi: Aktam oluyor. Saatime bakıyo· 
- Bira getir. Meze de ne varsa! rom, altıyı yirmi geçiyor. 
- Geç kalmaktan korkuyorum - Kalkalım, beyefendi, dedim. 

Reşit Beyefendi, dedim. Sonra zah- Yarım saatte iskeleye gideceğimi· 
met çekeriz. zi söylemiştiniz. Vakit geçti zanne-

- Hayır efendim, niçin geç ka- derim. 
lalım, araba yanm saatte bizi iske- Retit Bey etrafına baktı. Garso-
leye indirir. Bak burası ne kadar nu çağırdı. Hesap gördü. 
güzel. • • Sevdalılar hep buralara Aceleden onu beklemeden yola 
ı:-elirler. Hele aydınlık gecelerde doğru adeta koşuyordum. Fakat 
lıurası ne ömür olur bilsen. • • yola çıkmadan olduğum yerde kal-

Sonra içini çekerek ilave etti: dım. Araba meydanda yoktu. ile-
- Seninle bir gece olsun şöyle riye, sağa, sola baktım. Yok. 

1>aş bata geçiremedik. Retit Bey de gelmişti. 
Bu adam neler söylemek istiyor- Garip şey, dedi, Ne cehenneme 

du? gitti bu herif. 
Şefik Beyin seyahat tekliflerine Onun gözlerine baktım. Tatibi 

kartı bana akıl öğreten, beni baba görünüyordu. Fakat içime düşen 
gibi korumak isteyen bu adama füphe beni kudurttu. 
birden bire ne olmuştu? - Bunu siz yaptınız Retit Bey, 
Şu Adadan bir kurtulabilsem. dedim. 
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Vitrin müsabakası 
Bugün 

(Başi 1 inci sahifede)" 
diği ehemnuyet ve şuurlu bağlanışını 
göstermektedir. 

Meclis reisinin teşekkürü 
ANKARA, 16 (A.A.) - M:lli lk

tısat ve Tasarruf Cemiyeti reisi ve Bü
yük Millet Meclisi reisi Kazım Paşa 
hazretleri , taaarruf haftasının başlama-
11 münasebetile Milli lktısat ve Tasar
ruf CeıtLyetlerinden diğer müesseseler· 
le bir çok zevattan aldıkları tebrik tel
graflarına. ayn ayn cevap vennek İm· 
kansızlığı dolayısile te,ekkürlerinin ve 
kartılıklı tebrikleıfuilii ihli.ğına Anado
lu ajansını tavoit buyunnuıılardır. 

Fransız Hariciye 
Nazırı Moskovaya 
Davet edildi 

(Başı 1 inci sahifede)" 
Paul Boncouru Polonya ve Çekoslovak· 
yayı ziyaretıinden sonra o&kovaY, ziya· 
rete davet ettiğini bildirmektedir. 

PARIS, 16 (A.A.) - "Oeuvre,, ga
zetesi, Fransız - Sovyet yaklaşmaaı
nın bir kaç aydanberi münakaıa edil. 
meğe başlandığmı kaydetmektedir. 

Bu aol gazete.ıi,. Dogalevski Yolda
§ID M. Paul Boncoura Vartova seyaha· 
tinden ıonra Moskovaya gibneai hakkın 
da verdiği fikrin ehemmiyetine iıaret 

ettikten aonra tunu yazmaktadır: 
" - Bu kadar aç.k ve kati bir a

yaaet kartısmda muhtelif devletlerin va
ziyetleri değiıece.k ve öyle olacaktır. 

Belki, bizzat Almanya bile görüıle
rini deği§tirecektir. Böyle bir ıeY pek 
kabil olarak telakki edilebilir.,, 

-----o 
Gayrimübadiller teşebbü-
sün neticesini öğrenmek 

isteyorlar 
Gayri mübadiller namına Ankaraya 

gidip dönen heyetin teşebbüılerinden 
aldığı neticelerden gayrli mübacSller ha· 
berdar edilmaniıtir. Münferiden cemi
yete vuku bulan müracaatlara da aad
ra §İfa verecek malumat alamıyan gay
ri mübadiller, yeni idare heyetinden de 
haber almağa ve heyetli umwniyenin 
toplanmasını istemeğe başlamıılardır. 

Dün cemiyet merkezine müracaat e
den ve murahhaalardan Halil Papnın 

lstanbulda bulunmachğı ekıeri • 
yet olmadığından bôr türlü ida
re heyetiıılin bile toplanamadığını 

ve Ankaradaki teşehbüıleri İntaç 
için murahhas heyetin.in yakında tek
rar Ankaraya gideceğini öğrendik. 

Bir türlü müsbet malUınat alanuyan, 
Ankaradaki te,ebbüsler ne!Mceaini layı

kile öğrenemiyen ve tenvir edilmedik
lerinden mü,teki bulunan gayri müba
diller , hotnutsuzlu14arıru izhar etmek
tedirler. 

Haydarpaşa-Samsun hat
tında mutbaklı vagon 
Ankaraya gitmi§ olan Yataklı va

&'>nlar §irketi Türkiye mümessili Hüs 
nü Sadık Bey lstanbula dönmüttür. 
Hüsnü Sadık Bey Haydarpa§a - Sam
sun hattında tesis edilmit olan Yatak 
h vagon ve büfe servisi hakkında 
Devlet Demiryollar idaresile görü§ " 
mÜ§IÜr. idare haftada üç gün bu hat 
üzerinde Yataklı vagon ile yolculara 
kompartımanlarda yemek vermek 
için bir mutbak vagonu bulunduracak 
tır. Yeni itlemeğe batlayan bu hat Ü -
zerinde çok yolcu nakliyatı olmadığı 
için, hisılatı vagon resture.n masrafı
nı koruyamamaktadır. Verilen habe -
re göre Ankaradan ilerisinde yolda 
yiyecek bulmak mütkül olduğundan 
yolcular sıkıntı çekmektedirler. Bu se 
heple, yolculara ucuz yemek verebil
mek için katarlara bir mutbak vega 
nu ilive edilecektir. Bu usul, son za .. 
manlarda, buhran dolay11ile Avrupa 
da da taammüm etmittir. 

O arabayı arar gibi etrafı göz· 
den geçiriyordu: 

- Çocuk olma Çiçek. dedi. Herif 
her halde uzaklarda olmıyacak • 

Hayır· Arabadan inerken 
paketinizi unuttuğunu, sonra niçin 
gidip kendiniz aldığınızı şimdi an
ladım. Evet arabacı uzaklarda de
ğil.Fakat vapur vakti geçtikten son 
ra meydana çıkacak! 

Bu ağır itham onu sersemletti. 
Kendini müdafaa etmek istedi. Ko
luma giriyor, beni teskine çalıfı
yordu. 

- Rica ederim Beyefendi, de
dim. Yaptığınız bütün iylikleri bu 
hareketinizle geri teptiniz. Eğer 
şerefli, namuslu bir erkekseniz be
ni vapura yetiştirin. 

Şimdi arabacıyı bulmak için sa
ğa, sola kofuyor. Haykırıyor, gazi
nocuyu istintak ediyordu. 

Fakat bütün bu hareketleri bana 
yapmacık geliyordu. Gözlerim iki
de bir saatime gidiyor. Vakit geç
tikçe ağlamak, dövünmek ihtiyaci
le kendi kendimi yiyordum. 

ileriye doğru giden gazinocu. 
Ancak on bet dakika sonra araba
cıyı buldu. 

Reşit Bey arabacıya çıkıfıyordu. 
- Nereye cehennem olup gittin. 

Sana bekle burada demedim mi? 
Cabuk bizi vapura yetiştir. 

ıfZZ!Z>.ctJI' 
Bugünkü Program 
ISTANBULı 

17,30 Gramofon. 
18,30 Ruhaar Numi Hanım tarafından kon· 

ferana. 
18,45 Orkeatra. 
1$•,30 Kemani Reıat Bey ve arkadaıları. 
21 Gramofon. 
21,30 Anadolu Ajanat, Borıa haberi, Saat 

ayarı. 

ANKARA. 
12,30 • 13,.,)0: l,,iramofon. 18: Orkeatra. 181"15: 

Alaturka aa%. 20: Ajanı haberleri. 

1 

1 

VARŞOVA, 1411 m. 
lli,20: Orkeatra ile halk konaeri, 17: Çoçuk 

proıraou. 17,30: Edebiyat. 18: M~aabab~,~sıs~ 
Siliaya ıarkılarından mürekkep hır popurı. 19: 
Beynelmilel neıriyaL 19,40: Hafif muaiki pli.k
ları. 20: Muthelif tözler. 20,50: Taıannili kon• 
aer. 4:t,!>O: t'tıuaahabe, ~l,li>: Lember•'ten nak 
len: Neıeli neıriyat. 23,15: Spor. 23,25: Gaa· 
tronomya kahveaindea: Dana muaikiai. -· Mü
aahabe - Dantın devamı . 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
16,50: Orkeatra konseri. 17.JO: Kon!crana. 

19,05: Şandor Bura S!ıan takımı. 20,15: b.un .. 
feranı. 20,SO: Spor ahberleri. 21,05: Stüdyodan 
bir temail. 23: Haberler. 23,20: Emil Rouı ta- 1 
kunı (Nevyork kahvesinden naklen). 24,20: 
Pertiı Siıan takımı. ı 

V 1 Yt A N A, 518 m. 
18: Max Schönherr Radyo orkeıtraaı. 19,40: 

Erika Mitterer (kendi eıerleri.nden), 20,40: 
Saat ayan v. a. 20,55: Serıe Bortkeiwi1ez tara• 
fından piyano konıeri, 21,35: "Avuaturya • Fe· 
lemenk,. iami verilen Felemenıe ait netriyat 
(Sefir Hoorn'un konferanaı. - Müteakiben 
Vjyana mutikiai; Maıı:: Schönerr; Marie Gerabrt 
Viyana senfonik takımı. Feleoıenkteki Avuatur· 
ya konaoloaunun konferanaı; Felemenk n'usi· 
kiti.) :.U-='O: Akıam. haberleri, 2J,;Jı,:Oans mu· 
ıikiıi (PiLi<). 
MILANO - TORINO - FLORANSA -

TRIYESTE. 
18 Bando muti.ki, 19 Haberler, 20,15 Pli.le. 

20,50 Haberler, plilı:, 20,40 Opera temıilini 
nakil. 

P R A G, 488 m. 
17: Haberler - Müaahabe. 18,35ı YuıoılaY 

popüler ıarkıları. - Plik. 19: Almanca neıri· 
}at. 20,10: Bahk~ılık neıriyatı. 20,50: Cazbant. 
21,30: Edebi müaaahbe. 21,45: Yuıoalav ıair
Jerinin aüftelerinden bette!er. 22: rvıuaahM.be. 
22,20: Brunadan naklenı Radyo orkealratr, 
23,25: Çek bestelerinden mürekkep donalar. 

!<OMA • NAl"'VLl - llAKI. 
17 Çocuk programı, plak, 18 Taıannili kon. 

ter, 21,45 Varney'in eserlerinden Fanfanla 
Tulipe isimli opera temaili. 

B 0 K R E Ş, 394 m. 
10: Ruhi neıriyat. 11,30: Keza. 11,45: Rubt 

ıruui.ki. 12: Pli.k. ile ıenfonik muaiki. 13: Plak 
konseri. 14: Radyo haberleri. 14,15: Pi.ak (Ha .. 
fif muıi.ki). 17: Köylü proıramı. 18: Jean 
Marco takmu (Kanıık muaikiJ. 19: Haberler. 
19,15: Jean Marco orkeatraıı (konserin do'la• 
mı). 20: On.lverıite radyoau. 20,20: Pli.k. 20,45: 
Haftanın kroni.ii. 21,05: Bariton muaanni 
Sh.ilton tarafından teganni ( orlı:eatra refakati.• 
le). 21.20: Radyo orkeıtraıı. 2.2ı Konferana. 
22,20: Radyo orkeatraıı. 22#45: Haberler. 23: 
Lok•nta muaiki•i. 

B R E S L A U, 325 m • 
16,30: Çocuk radyoau. 17: Hafif ve neıeli 

muıiki (Radyo orkeıtraaı tarafından). 19: 
Noel biki7eai. 19,30: Kartet kon•eri. 20,10: 
Erteıi günün proaramı. 20,15: Spor. 20,30: 
lnıiliz deni::ıci 1arkıları. 21: Münih'ten naklen 
Naıyonal • Soayali•t aenfonik takınu tarafın· 
dan konıer. 22,15: Noelden az e.,ele mabauı 
.. :ıı ve aö:ı.ler. 23: Haberler. 23,40: Teknik. rad· 
70. 24: Mü.nithen: Gece muıikiai. 

18 kanunuevvel pazartesi 
lSTANBULı 

17,30 Gramofon. 
18 Fran.a.ızca dera (İlerlemiı olanlara) 
18,30 Aliye Eaat Hanım tarafından kon.Ee• 

ran•. 
19,30 Ahmet Şükrii Bey tarafından konfe· 

ranı. 

21,30 Bedayii Muaikj Hey'eti. 
21 Gramofon. 
21,30 Kemal Niyazi Bey Ye arkadaıları. 

19 kanunuevvel salı 
ISTANBULı 

17,.30 Gramofon. 
18,30 Orkeatra. 
19,30 Eftalya H. Sadi Bey Ye arkadatları. 
21 Gramofon. 
21,30 Bedayii Muaiki Hey'eti. 

20 kanunuevval çarşamba 
ISTANBUL: 

17,30 Gramofon. 
18,15 Fransızca dert (llerlemit olanlara). 
18,45 Şehir Tiyatroau artiatleri tarafından 

tema il, 
21,30 Bedayii Muaiki Hey'eti. 
21 Gramofon. 
21,30 Kemani Retat Bey •e arkada.şiarı. 

21 kanunuevvel perşembe 
ISTANBUL: 

17,30 Gramofon. 
18,15 Selim Sırrı Bey tarafından konfe· 

rant. 
18,45 Orkestra. 
19,30 Kemal Niyazi Bey ve arkadatları. 
21 Gramofon. 
21.30 Bedayii Muaik.i Hey'eti, 

22 kanunuevvel cuma 
ISTANBUL: 

12,30 Tür-kçe Gramofon neıriyah. 
17,30 Gramofon. 
18,30 Orkeatra. 

Arabacı Rum dudaklarının ara
sındaki sigarayı yere attı: 

- Hayvanlara su vermeğe gittim 
beyim. Vapura yetişeceğinizi ne bi
lirim. Buraya gelen en atağı bir 
saat oturur. 

Hemen arabaya fırladım. Reşit 
Bey de atladı. Saate baktım, yedi
ye çeyrek var. Bozuk yollarda ara
ba gidemiyor. Gözlerim saatte. Ni
hayet düz yola çıktık. Vapura ye
di dakika var. 
Arabacı hayvanları kamçılıyor. 

Fakat yorgun beygirler bütün gay
retlerine rağmen soluk soluğa ••• 

Retit Bey: 
- Y etittirirsen bahşıf var. Diye 

arabacıyı tetvik ediyor. 
Fakat bana öyle geliyor ki Re

şit Bey bu vadile {yetişemezsek 
bahşış var) demek istiyor. içime 
bir kere şüphe düştü. Artık sami
mi de söylese inanmıyorum. 

Reşit Bey: 
- Nizama geldik. Ha gayret! 
Diye bağırdı- Saate baktım. Oç 

dakika var. 
Yokuşu ağır çıkıyoruz. Hayvan

larda takat kalmadı. 
Heyecandan öleceğim. Kalbim 

öyle çarpıyor ki! 
Nihayet düze çıktık. Hayvanlar 

canlandı. 

lıkeleye yaklafıyoruz. ' 

............................................... ~ 

GİZLİ MUHAREBE .... .. 
Heyecan ve korku saçmaktadır. Oynıyanlar: ğ 

\.;.JE_A_N_M_u_R_A_T_-_o_LG_A_..Ç_EK_o_v_A~~-
.............................................. " 

, SEVENLERiN, SEVİLENLERİN aşkı, onun zevk ve ızlırabını, 
güzellik ve heyecanını tan:yanların filmi : 

AŞK FIRTIN ASI ,,.. .. ,. ,. 
c 
IJ Fransızca sözlU - Oynıyanlar: 

GARY COOPER - HELEN HA YES 

ve 

--Sigortalarınız;Galatada
00 

Ünyon Hanında Kain 

O N Y O N SIGORT ASINA yaptırınız. 
Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınn. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 9008 

Ordu mebuslarının 

teşekkürü 
V akitıiz ölümile biz mebus arka

datlarını, intihap dairesindeki hemıe 
rilerini, ve dostlarını elim teessürler 
içinde bırakan aziz arkadatımız Or· 
du mebusu Recai Beyin cenazesini va• 
pura kadar teşyi zahmetinde bulun -
mak gibi yiiksek lutüfkarlıklarını e -
sirgemiyen Cümhuriyet Halk fırkası 
latanbul heyetine, kolordu kumandan 
lığına, deniz kumandanlığı zabitan 
ve efradma, Liınan §İrketi heyetine, 
emniyet müdürü Fehmi Beyefendiye, 
Sertabip Rifat Hamdi Beyefendiye ve 
çok nezih bir duygu ile cenaze mera
simine bir kısım talebesile iıtirak e • 
den F eyzii.ti lisesi talebelerine ve 
muhterem müdürüne en samimi te • 
§ekkürleriınizin yollanmasına muhte
rem gazetenizin deli.Jetini rica ede • 
ı;iz. 

Ordu mebuslan: Şt!Vkf!t, Hamdi, 
lsmail ve merhumun oğlu: Sabri Rf!
cai. 

Balolar 
Hili.liahıner cemiyetinin kıtlık ba 

\osu 21 kanunuevvel perşembe ak,a.
mı Perapalas ıalonlarında verilecek 
tir. Himayeietfal cemiyeti de kıtlık 

balosunu 22 tubatta Tokatliyan sa • 
!onlarında verecektir. Hiınayeietfalin 
balosu her sene olduğu gibi elbiseli 
olacaktır. 

Kooperatif 
A7hk kooperatif mecmuaıtntn 19 uncu ıa• 

7111 da zensin mündericatla çıkmıtlır. Fi.lür 
hayatında &İttikçe mühim bir mevki tutmuf o· 
lan Kooperatifin bu ıay11ında Ahmet Hamdi 
B. in inkili..bın teli.kiıine dair n1ühim bir ya· 
:zııından maada fırkamızın devletçilik vaafr, 
buğday mea'eleai ıjbi iktisadi yazılar ve koo .. 

peratifçiliie ait muhtelif makaleler ve hava
ditler vardır. Karilerimize tavaiye ederiz. 

19,30 Hanımlar Hey'etl. 
21 Gramofon. 
21,30 Bedayi.i. Muti.ki Hey'eti. 

23 kanunuevvel cumartesi 
ISTANBULı 

17,30 Gramofon. 
18 Frantnı:ca dera (Müptedilere mahıcut) 
18,30 Belki.ş Ho\rum. 
19,30 Tanburi Refjk Bey ve arkada;ları. 

21 Gramofon. 
21,30 Bedayii f\.1uaiki Hey'eti. 

Yollar kalabalıklaştı. Arabacı ba 
ğırıyor. 

- Destur, destur. 
Ve kamçısı mütemadiyen tak

lıyor. 

Nihayet iskele meydanındayız. 
Arabadan ok gibi fırladım. iskele
ye doğru koşuyorum. Reşit Bey ye
titıin yetişmesin, vapura biletsiz 
atlıyacağım. 

Arabaları iskeleye kadar ıokmu· 
yorlar, kalabalığı yara yara iskele
yi buldum. Nereden geçileceğini 
bir an tasarlamadan bir polis: 

- Küçük hanım koşma pek na
file .• Vapur kalktı, dedi. 

Dizlerim titredi. Şimdiye kadar 
duymadığım keskin bir acı alev gi
bi içimi yaktı. Kafamın içinde bey· 
nimin zonkladığını zannettim. Göz 
!erim karardı. Düşüyordum. Me
mur beni kucakladı. Orada bir ber
ber dükkanına kadar götürdü, yü· 
züme su serpiyor, bileklerimi kolon 
yalarla oğuyordu. 

Re9it Beyin sesini duydum. 
- Ne oldu, ne var. Aman biraz 

eter bulun! 

Kolonya, eter kokuları içinde 
kendime geldiğim zaman kulakla
rım hala oğulduyor. Dizlerim kop· 
mut gibi vücudumu tatıyamıyordu. 

iRTiHAL , 
Yanya hanedanından merhum NurU·· 

lah Beyin refikası Ankara Emlak bank" 
11 Merkez müdiri Ali izzet ve it saıı· 
ka11 mali tetkikat! müdiri Hüıeyin Sii• 
reyya Beylerin valdelri ve Dr. SüleyınaJI 
F ehiın Beyin Kayın valdesi hanımefeo• 
di nfat ebnİ§tİr. Cenazesi bugünkü Pa• 
zar günü saat onbir buçukta Beyazıtt• 
Tavpn Tatı mahalleıinde yeni devir•"' 
kağında Rifat Bey apartımanından kal• 
dınlacaktır. Mevli rahmet ey'iye. 

lSTANBUL BELED1YES1 
r~ .. ın TiYATROSU 

Bu aktaoı 
Saat 21 de 

BEKARLAR 
Yazan L. Fulda 

.~akil edenler Na• 
bi M. Kemal 

4 perde komedi 
Halk gecesi 

LÜKS HAYAT operetinin biletleri 
§İmdiden gi,ede satılmaktadır. 

Bugün FRANSIZ TIYATROSUND-" 
Viyana operet heyetinin gala müsa • 

meresi. Saat on yedide matine 
Au paya de aourire 

(Tebessüm Diyarında) 
Akıam saat 21 de aon defa olarak 

Hauai Çiçeği 

Y anndan itibaren 
L'auberge du Cheur Blane 

(Sarı Zeybek) 
Son derece muhte§em, mutantan, z•O 
gin operet feerisi. F ev kala de mizan • 
sen, bestesi bestekannı servete kavOt 

turan operet 

Aırın umdesi " MiLLiYET" tir. 

ABONE OCRETLERl: 
TUı kiye için Hariç için 

L. K. L. K. 
3 ayhiı 4 - 8 -
6 H 7 50 14 -

12 • 14 - 28 -
.~...;;..~~~~~~~~-

Gelen e•rak seri •erilmez.- MUddeti 
geçen nüahalar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaa7a ait itler için müdiriyet• ınü• 
racaat edilir. Gazetemis ili.oların me•'U" 
liYt'tİnİ kabul etmrz. ' 
...iıiiııiııi11111111111111 .......... .-

=-
Beni kollarıma girerek dıtarı çı• 

kardıkları zaman ortalık kararnıW 
tı. Dişlerim kilitlenmit gibi, kendi· 
mi toplamak istiyorum. Fakat vii· 
cudum ezilmit gibi. 

"::'.avaş yavaş biraz evvel koşa kO' 
90 geçtiğim iskele caddesinden çı• 
kardılar. Bir kolumda Retit Bef 
var· 

- En yakın bir kalipso, diyorlar• 
Rahat eder. Hemen yatırınız. 

Hasır koltuklar, palmiyeler, bol 
elektrik ziyaları. Retit Bey beni 
küçük bir odaya götürdü. Ma· 
rükeR bir koltuğa uzandım. 

Elinde eter, kolonya şişeleri yü• 
zümü, alnımı, bileklerimi oğuyor. 

- Vah çocuk vah .• Ne kadar kot 
kuttun beni, telaş edecek ne var. 
Canına yazık değil mi, daha hasta· 
lıktan kalkalı iki hafta olmadı. Bil 
ne titizlik, ne olur vapur kaçtise •• 
Her şeyin çaresi bulunur acanım. 

Bu adamın artık ciddi, en sami· 
mi lakırdısı bana batıyor- O söyle• 
dikçe nefretle, hiddetim artıyor. 

Halimi, vaziyetimi düşünüyorunı· 
Reşit Beyin bu Ada meselesinde 
yap tığı iğrenç hareketi şimdiye ka• 
dar uğradığım fenalıklardan çok 
çirkin ve affedilmez buldum. 

(Bitmedi> 
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~'--------3-ü_nc_ü_K_o __ L_o_R_o_u __ ı_L_A_N_L_A ___ RI _______ ı 
Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı 1 934 pazartesi günü saat 14 te 

İçin açık münakasa ile d.ir. Taliplerin Şartnameyi gör 
l.300 kilo Vakkum yağı satın mek üzere her gün öğleden son 
alınacaktır. İhalesi 30-12-933 ra ve münakasaya iştirak ede 
cumartesi günü saat 16 dadır· ceklerin de o gün ve vaktinde 
r aliplerin şartnameyi görmek teklif ve teminat mektuplarile 
Üzere her gün ve münakasaya Ankarada M. M. V.Satmalma 
iştirak için de o gün ve vaktin- komisyonuna müracaatları. 
de teminatlarile Fındıklıd!\.3• (3430) (6925) 
K. O. SA. AL. KO. na mü- • • • 
racaatları. (520) (6744) M. M. V. Satınalma komis 

9266 yonundan : 
••• 

Catalca Mst. Mv. ihtiyacı 
için açık münakasa ile 

ı 4,000 kilo kuru üzüm satın a
lınacaktır. İhalesi 30-12-933 
c-umartesi günü saat 15,30 da
dır. Taliplerin şartnameyi gör 
ınek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için de o gün ve 
vaktinde teminatlarile Fındık
lıda 3. K. O. SA. AL. KO. na 
müracaatları. (519) (6745) 

9267 

K. O. ve 1. F. Kıt'aları 
ihtiyacı için açık münakasa ile 
28,500 kilo kuru üzüm satın a 
lınacaktır. İhalesi 30-12-933 
cumartesi günü saat 15 tedir. 
'f aliplerin şartnameyi görmek 
Üzere her gün ve münakasaya 
i§tirak için de o gün ve vak
tinde teminatlarile Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KO. na mü-
racaatları. (518) (6146) 

9268 
* * * 

K.O. ve 1.F.kıt'aları ihtiyacı 
için kapalı zarfla 34,000 kilo 
zeytin alınacaktır. İhalesi 30-
12-933 cumartesi günü saat 
14,30 dadır. Taliplerin şartna
meyi görmek için her gün ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinde teklif ve temi
nat mektuplarile Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KO. na müra-
caatları. (517) (6747) 

9269 
• • • 

Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı 
için açık münakasa ile 4000 
kilo zeytin alınacaktır. İhale
si 30-12-933 cumartesi günü 
saat 14 tedir. Taliplerin şartna 
meyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinde teminatlarile 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KO. na müracaatları. (516) 
(6748) 9270 ,. .. 

K. O. ya bağlı kıt'alar ih
tiyacı için pazarlığa konulan 
76,000 kilo hamam odununa 
talip çıkmadığından ihalesi 
18-12-933 pazartesi günü saat 
14,30 a bırakılmıştır. Taliple
rin pazarlığa iştirak için o gün 
ve vaktinde Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. KO. na müracaat-
ları. (533) (6903) 9496 

••• 
K. O. ya bağlı kıt'alar ihti· 

yacı için pazarlığa konulan 35 
ton lavamarin ve 35 ton Kırip
le kömürüne talip çıkmadığın
dan ihalesi 18-12-933 pazar
tesi günü saat 15 e bırakılmış
tır. Taliplerin pazarlığa İştirak 
İçin o gün ve vaktinde Fındıklı 
da 3. K. O. SA. KO. na mü 
racatları. (534) (6903) 

9497 • • • 
Çorlu Askeri Satınalma Ko 

misyondan : 
Fırkanın Corlu hastanesi ih

tiyacı için4,000ve T ekirda
ğı ihtiyacı için 2,500 kilo ko
Y1ln etlerine münakasa günün 
de yalnız Çorlu için talip çık
mış ve pahalı görülmüştür. Te
kirdağı etine talip çık
madığından her ikisinin de iha 
lesi 19-12-933 salı günü saat 
10 na bırakılmıştır. Taliple
rin tayin edilen gün ve saatte 
(' oriuda Askeri Satınalma Ko
lllİsyonuna müracaatları. 

(3427) (6930) 
• • * 

M. M. V. Satmalma Komis
Yonundan : 

Ordu ihtiyacı için 584 kalem 
tnuhtelif laboratuvar alatı tıb
bıyesi kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. İhalesi 8-1-

İzmi rde Reşadiyede Çama
şırhane, Hamam, Ütü binası 
kapalı zarfla yaptırılacaktır. 
Şartname ve planlarını gör 
mek isteyenlerin her gÜn öğ
leden sonra ve münakasaya iş
tirak edeceklerin 14-1-934 pa 
zar günü saat 10,30 da teklif 
ve teminatlarile Ankarada M. 
M. V. Satmalma komisyonu
na müracaatları. (3432) 
(6926) 

Gülhane Tatbikat Mektebi 
ihtiyacı için pazarlıkla 1 ,35 : 
1,40 yüksekliğinde iki adet 
nakliye koşum beygiri veya ka 
tırı satın alınacaktır. İhalesi 
18-12-933 pazartesi günü saat 
14 tedir. Taliplerin şeraiti an
almak üzere her gün ve pazar
lığa İştirak için de o gün ve vak 
tinde hayvanlariyle beraber 
Fındıklıda 3. Kolordu Satm
alma Komisyonuna müracaat
ları. (536) (6929) 

••• 

• 

9471 

Kolordu hayvan hastanesi 
ihtiyacı için pazarlığa konu
lan 5,000 kilo kok kömürüne 
talip çıkmadığından ihalesi 
18-12-933 pazartesi gunu 
saat 15,30 a bırakılmıştır. Ta
liplerin pazarlığa İştirak için 
o gün ve vaktinde Fındıklıda 
3. Kolordu Satmalma Komi::-

-
yonuna müracaatları. (535) •·----------... 
(6927) 

• * .,, 
Çatalca Müstahkem MevLi 

hayvanatı ihtiyacı için açık rr ii 
nakas ile 45000 kilo yulaf sa
tın alınacaktır. İhalesi 7-1-93! 
pazar günü saat 14 tedir. Ta
i)plerin nümune ve şartnameyi 
görmek üzer her gün ve müna
kasaya İştirak için de o gün ve 
vaktinde teminatlariyle birlik
te Fındıklıda Üçüncü Kolordu 
Satınalma KolT'isyonuna mü 
raratları. (532) (6901) 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

tST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925 

KARADENiZ YOLU 
SAKARYA vapuru 17 Birin· 

ci Kanun Pazar günü saat 20 de 
Galata rıhtımından kalkarak gi 
ditte Zonguldak, İnebolu, Ayan 
cik, Samsun, Unye, Ordu, Gire
son, Tirebolu, Görele, Trabzon, 
Rizeye. Dönüşte bunlara ilave· 
ten Ofa uğrayacaktır. 

BANDIRMA YOLU 
" * • 1 KEMAL vapuru 18 Birinci 

K. O. ve 1. F. kıtaları ihti- Kanun Pazartesi günü saat 20 de 
yacı için kapalı zarfla müna- 1 Tophane rıhtımından kalkarak 
kasaya konulan 48,000 kilo l!andirmaya gidecek ve gelecek 
Mercimeğe teklif edilen fiat İİmitllır •• __________ _. 

pahalı görüldüğünden pazarlı ŞARK DEMlRYOLLARI 
ğa konmuştur. İhalesi 20-12- Ramazan münasebetiyle 42 ve 
933 çarşamba günü saat 14 te 43 numaralı katarlar 20/ 21 Bi
dir. Taliplerin pazarlığa işti- rinci Kanun 1933 gecesinden Bay
rak için o gün ve vaktinde ramın üçüncü gününe kadar (da-

kl hil) her gün Yetilköy • İstanbul a-
Fmdı ıda 3. K. O. SA. AL. rasında ve mütekabilen seyrü se-
KO. na müracaatları. (530) fer edecklerdir. 
(6902) 43 katan Yenimahallede bir da-

*** M. M. Vekaleti Satmalma 
Komisyonundan : 

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

••• 
Çorlu Askeri Satmalma 

Komisyonundan: 
Çorludaki Kıtaat ihtiyacı i- 1 

çin münakasaya konulan- ı 
8,800 kilo lahana 9,300 kilo 

kika durur. 
İstanbul, 16 Birinci Kanun 1933 

MODlRlYET 

1 Askeri fabrikalar ilanları 1 
Askeri fabrikaları için 

(380) ton Lavemarin kömü 
rü pazarlıkla mübayaa edil 

ecektir. Taliplerin bu seneki 
ticaret odasından almış olduk 
ları vesikalarile birlikte 
şartnamesini görmek ve 

pazarlığa girmek üzere 
20-12-9:l3 Çarşamba günü 

saat 14 te Bakırköy Barut 
fabrikasına satm alma kom 

İsyonuna müracaat etmeleri. 
(402) (6915) 

--• Dr. Nuri Fehmi~--
Göz Hekimi 

Cığaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2·6ya kadar. Telefon 23212 

Y enibahçe Guraba hastanesi Baştabipliğinden : .. 
Hastanemizin bütün poliklinik ser visleri Şehremininde u-aınvay hatb uze-

rinde yeni Pavyona nakledilmiftir. 
Muhtelit ıubelrin muayene ıamanlan ap.ğıda yazılmıttır• 

Dahili haıtalıldar Pazar Çarşamba 
10,5-12 10,5-12 

Cerrahi Hasta'ıklar : Cumartesi Salı 

10,5-12 10,5-12 
Göz Hastalıklan ~ Pazar Çarıamba 

10,5.12 10,s.12 
Kulak B. B. Hastalıklan: Pazar Çarıamba 

1.ı.1s,s 10,s.12 
Deri ve frenğ-i hastalıklan: Cwnartesi Pazar 

10,5-12 14-15,5 
ldrar yolları hastalıklan : Pazar Çarıamba 

10,5.12 10,5.12 
Asabi hastalrklar ı Cumartesi Pazarteııi 

10,5-12 10,5-12 
Dit hastalık'an : Cumartesi Pazartesi 

10.5-12 10,5-12 

Sair 
10,5.12 

Fiziko~pi : Cumadan mada her gün 8,5·14. 

ZONGULDA AMELE BIRLIGINDEN: 

Salı 

11.12,s 
Perıembe 

' 10,5-12 

Çarp.mba 
14,15,5 

Perıembe 

10.5-12 
Perıembe 
10.5-12 

(11084) 

Kozluda eski ıo,ıa mevkiin de Deniz İtçilerine mahsus olmak 
üzre in'a ettirilecek ve bedeli ket fi on y~di bin sekiz yüz sekiz lira
dan ibaret bulunan binanın in,aa sı yirmi gün müddetle mevki'i mü
nakasaya vaz edilmittir. Talip ol anların ke,ifname ve pilanlan Zon 
guldakta Amele birliği merkezind e ve lstanbulda Dördüncü Vakıf 
hanında İstanbul Mıntakası Maad in Mühendisliğinde görebilecekle
ri ve her talibe i'bu evrak on lira bedel mukabilinde ita edileceği be
yan olunur. 

ihaleye girebilmek için Mü hendis veya Mimar olmak veyahut 
Mühendis veya Mimar kullanmak mecburi olduğu gibi bu gibi itleri 
hüsnü muvaffakiyetle ba,arnııt olduğuna dair vesika ibrazıda fart 
tır. Münakasay i'tirak edeceklerin teraiti münakasaya tamamile uy
gun olarak bedeli ketfin yüzde ye di buçuğu nisbetindeki teminat ak 
çaları veya muadil Banka kefalet mektuplarile yövmü ihale olan .30 
Kanunuevvel 933 cumartesi günü saat 15 te Zonguldak Amele bırli 
ği Hey'eti Faale odasında hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

(11116) 

İstanbul Barosu Reisliğinden: 
7 Kanunevvel 933 tarihinde içtima edecek olan Baro Heyeti 

Umumiyesi yangın münasebetile gayri muayyen bir zaman talik e
dilmitti. 

Atağıda yazılı ruznamenm müzakeresi için heyeti umumiye 
25 Kanunevvel 933 tarihine müsa dif Pazartesi günü öğleden sonra 
saat ondörtte lstanbul'da Cağalo ğlu'nda Halkevi ıalonunda adiyen 
içtima edeceğinden mezkur gün ve saatte Halkevi salonunda Rüfe
kanın hazır bulunmaları ehemmiy etle rica olunur. 

Ruzname: 
1 - idari raporun. okunma sı, 
2 - Hesaplara ait raporları n okunması 

,... 3 - 934 senesi bütçesinin tetkik ve tasdiki 
4 - Türkiye avukatlar Bir !iği tefkili için 5 ı<.anunsani 933 

tarihinde lzmir'de akdedilecek kongreye bir mürahhas izamı hak· 
kında İzmir bürosundan gelen ta hrirat hakkında rüfekanın mütalea 
larının alınması. (11115) 

prasa ve 6,500 kilo ıspanak i- l .. _________ l!!lllll!!llllmi -------------------------
1 9005 

1 0 Hf C l çin ta İp çıkmadığından ihale v K 1 r a iZ ema 
si bir hafta tehir edilmiştir. ı- D A KUTI.EL • erem, 8 P 1 • 
halesi 21-12-933 perşembe gü re • MOTEHASSISI Dahiliye mütehassısı 

.. lO d I k T Karaköy, Topçular caddesi No. 33 o c c •ı 
nu saat a yapı aca tır. a (10527) 9021 r. evat eml Cumadan batka günlerde saat 
liplerin tayin edilen gün ve (2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 

Ç 1 d F k S l ZAYl - Oıküdar Harmanlık 17 nci ilk Muyanehaneıini Beyoğlu lıtiklal cad· 
saatte or u a ır a atma - k Divanyolu No. 118. Kabina tele-me tepten 338 de aldığun ıehadetname- desi Rumeli Han 2 No. ya naklelmiı· 
ma Komisyonuna müracaatla- mi kaybettun" . Yenı"ıı·nı· -·'-aracag"ım. T fon •· 22398. Kı•lık ikametgah ,.... tir. Her gÜn 2-6, el.42927. (11047) T 

rı. (342~)_ ,(6931) (11097), Fahrünniaa Telefon 42519 

--111!1' ....................... ~ 

üenizy ollar1 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

lzmir sürat postası 
ANKARA vapuru 18 Birinci 
Kanun PAZARTESİ 16 da 
Galata Rıhtımından kalkacak 
doğru lzmir'e gidecek ve dö
necektir. ( 6921) 

Karadeniz yolu 
EGE vapuru 19 Birinci Ka· 
nun SALI 20 de Galata Rıh· 
tımından kalkacak gidişte Zon· 
ğuldak, İnebolu, Sinop, Sam· 
ıun, Fatsa, Gireson, Vakfıke
bir, Trabzon, Rize'ye. Dönü,te 
bunlara ilaveten Sürmene, Or. 
du'ya uğrayacaktır. (6920) 

AYVALIK yolu 
MERSİN vapuru 18 Birinci 
Kanun PAZARTESİ 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak 
gidit ve dönüfte Gelibolu, Ça. 
nakkale, Küçükkuyu, Altınoluk, 
Edremit, Burhaniye, Ayvalığa 
uğrayacaktır. (6922) 

İskenderiye yolu 
1ZM1R vapuru 19 Birinci 

Kanun SALI 11 de Galata 
rıhtımından kalkacak doğru lz. 
mir, Pire, lskenderiye'ye gide
cektir. (6919) 

lstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satmalma kom. ilanlaı'I 

Merkeze bağlı kıt'at ve mües
sesat ihtiyacı olan 40 bin kilo 
makarna ile 15 bin kilo Şehri
yeye verilen fiat pahalı görül
düğünden 18-12-933 pazarte• 
si günü saat 16 da pazarlıkla 
alınacaktır. Taliplerin Topha· 
ne Merkez Kumandanlığı Sa
tınalma Komisyonuna gelmeltı 
ri. (676) (6933) 

• * • 
Harbiye mektebi ihtiyacı i· 

çin 2000 kilo kuru üzüm 
18-12-933 pazartesi günü saat 
14 te pazarlıkla alınacaktır. 
Taliplerin Tophanede Merke:ı 
Kumandanlığı Satmalma Ko
misyonuna gelmeleri. (675) 
(6934) 

••• 
Gülhane hastahanesi için 

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

909( ..... 
Merkez Kumnadanlığına 

bağlı askeri mektepler ihtıva
cı için 2500 kilo bulama, 2500 
kilo tahan helvası 1500 kilo 
kaşar peyniri 1250 kilo pastır 
ma ayrı ayrı şartnameleri& 
18-12-933 pazartesi günü ~aa~ 
15 ten 16 ya kadar pazarlıkla 
satın alınacaktır. Taliplerin 
belli gün ve saatte Merkez K \." 
mandanlığı Satınalma Komis 
yonuna müracaatları. (669) 

(6857) 9440 

Mevcudu bitiyor 
fğneada ve Midye 

mangal kömürü 

Okkası 5 kuruş 
Fındıklı, Cami meydanı No.104 

Mahrukat tDccarı 

lğncadah Ali Haydar 
___ .. (11044) 9489·--· 

ihtira ilanı 
"Hakiki Şark halılan imal ede -

bilmek üzere makine ve tezgahlann· 
da tekemmülat" hakkında istihsal o
lunan 25 K.Sani 1925 tarih ve 280 
numaralı ihtira beratr bu defa mevkii 
fiile konmak Üzere ahere devrüferııi 
veya icar edileceğinden talip olanla • 
rın Galatada Çinili Rıhtım Hanınd" 
Robert F erriye müracaatları ilan olu• 
nur (10866), 

9362 1 



... . 

6 MiLLiYET PAZAR 17 KANUNUEVVFl 1933 

Tayyarede seyahat kadar 

RAHAT 
'İkramiyeli0/0 5faizli s 8 k 
E • • t•k umer an 

il 

• 

Tayyare lastiği tabir olunan ve yalnız GOODYEAR (Gudyir) 
fabrikası tarafından imal olunan AIRWHEEL (Ervil) lastikleri 
tenezzüh arabalarında sarsıntıyı tamamile kaldırnııttır• Bu yeni 
lastikler yolun intizamsızbklarına intibak ederek sarsıntıyı 
men'eder ve otomobilin tavlanmıt çelik kısımları kırılmak 
istidadından kurtulur. Bu lastikler yolcuya otomobilde olduğunu 
unutturduğu gibi otomobilin ömrünü nisbetsiz bir surette 
tezyit eder. 
Her yerde GOODYEAR (Gudyir) acentalarını sorup arayınız. 

Merkez ac ntası: Beyoglu'nda Taksim bahçesi karşısında 

TATKO ŞiRKETi 
AIRWHEEL TYRES 

(10928) 

Nafia Vekaletinden: 
16, 18-12-933 tarihle rinde münakasası icra kılına

cak olan (150,000) kayın normal ve (1716) adet kayın 
makas traverslerinden (100 ,000) kayın normal ve (1170) 
adet makas traversine ait m ünakasa müddetleri görülen 
lüzum üzerine 25-12-933 tarihine müsadif pazartesi günü 
aaat 14 ve (50,000) kayın normal ve (546) adet kayın 
makas traversine ait müna kasa da 25-12-933 tarihinde 
sat 15,30 a kadar w:atılınıştı r. 

Şartnamenin teklife ai t maddeleri tadil ve teklif 
mektubu tekli tertip edilmiş olduğundan bu husustaki nü

munelerin alakadaranca Anka ra'da Nafia Vekaleti Leva
zım Dairesinden ve Hayd arpata'da Liman işleri Müdür
lüğünden almaları . (6911) 

~ EVKAF MODlRlYETl lLANLARI 1 ,, _______ _ 
Sayim ocağı vakıf çiftlik arazisinden Rami civarında 25 

dönüm tarla "3 - sene" müddetle arttırmaya çıkarılmıştır. lha 
lesi 25-12-933 pazartesi günü aaat 15 tedir. Talip olanların 
İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Varidat kalemine müracaat ey 
lemeleri. (6899) 9193 

Tarihi roman: 1 

Güneşin Oğlu 
Yazan: l•kenJer FAHREDDiN 

rganı ıs 1 raZIDlD Fabrikaları 

"B,, tertibine 8itilin • 
Maliye Vekaletinden: 

14-1-1933 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince ha 
sılı FevzlPa§a Diyarıbekir demir l'°lunun şefkatli istasyo
nundan sonra olan kısıruıµn İnşasına tahsis edilınek üzere 
yapılacak 12.000.000 - liralık istikrazmm 4.000.000 -
liralık ikinci kısmını tqkil eden B. tertibinin kayıt muame
lesine 9 Kanunuevvel 1933 de bqlanılacak ve 11-1-934 ak§a
mı bitecektir. 

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

2 - B. tertibinin tahvilleri birden 200.000 ne kadar o
lan numaralan tqıyacaktır. 

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

4 - Bu istikrazm A. tertibi hamillerinin sahibi bulun 
dukları tahvillerinin B. tertibine ittiriklarmı temin edebil
mek üzere 9 Kanunuevvel 1933 de n13 Kanunuevvel 1933 
tarihine kadar ki ilk beş günlük müddet bu kabil iştirak talep 
lerine tahsis olunmuştur. 

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

14 Kanunuevvel 1933 tarihinden itibaren satışlar 
umuma serbestçe yapılacaktır. 

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

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

7 - Faizden başka senede iki defa 16 - Nisan - ve 
16 T c.şı dı!evvel tarihlerinde eyapılacak keşidelerde kazanan 
numaralara aşağıda yazılı ikramiyeler tevzj olunur. 

Türk Lirası Yekfuı 
Adet Beheri Türk Lirası 

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

289' • 34.680 120 
( 

300 94.134 

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

Altı ayda bir yapılacak ketideler neticesinde tevzi e
dilecek işbu ikramiye mıktarbrmın ne suretle hesap ve tes
bit edilmiş olduğu aynca Broşiir halinde yapılan nqriyatla i
zah edilmiştir. Bu Broşürlerin kayıt muamelesini yapan ban
kalardan talep edilınesi. 

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

9 - Bu istikraz tahvilleri resmi devair ve müesseselel' 
ce hususi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, münaka 
sa ve mükavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerin
den baıaba§ kabul edilir. Bundan bqka hazinece satılmış ve 
satılacak olan Milli Emlak bedellerinin ödenmesinde de ba
ta baş alınır. 

Kayıt muamelah: 
10 - Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez 

Bankası ile Ziraat, iş, O.sın anlı, Emlak ve Sümer Bankaları 
nm merkez ve §Ubeleri tarafın dan her tarafta icra edilecektir. 

tenzilat 
Bir bugün, bir garın kaldı 

Fırsab kaçırmayınız! 
Her ne isterseniz bulursunuz 

Yerli Mallar Pazarı 
latanbul: Bahçekapı caddeai 
Beyoğlu: lstikLil caddeai 1 

Ankara: Çocuk Sarayr caddesi 
Samsun: Bankalar caddesi 

Sizi rahatsız eden 

a.u karın •l•glnllQln' 

Jzale ediniz. 

Halil LI N IA senlUrUnU giyinli:
VUcudUnUzde mevcudiyetini bile hissel· 

mlyecek9iniz • Giydiğiniz enden jlibareıı 
Yllcudunuz heman bir çok santimetre 
ıncelecektir. Faıla olarak iyi Ye ellıllk~ 
ıntosunun daiıai" müessir 11asajı sıyesiıı
dı zahmetsiz ye yorucu rejimden ari olarak. 
bütün fazla semizliği izale edecektir. 

· Bunu, mağazamıza gelip tecrübe edi
niz. Veya karnınızın kuturunu Ye mecınu 
lrlllaını bildirerek adresinize göndertini;r.:. 

fiıtı : 17. lira - Siyah 20. lira 

Yalnız, BeyoQlu'nda 

Tünel meydanında 12 No. , 

l•tlkıaı caddesi 385 NOt.' 

ma§azaıarında satılıro1 

,.-111s ı lftG. no•ld. na118<11ma•a 

10456 

Bu bankalardan başka lstanbul'da Amerikan Ekspres,Doyçe 
bank Doyçe Oryant bank, Banko di Ro 
ma, Felemenk Bahri sefit, Selanik bankaaı, 
Banka Komerçiyale İtalyana, S. S. C. l. ticareti Ha· 
riciye bankası, Banko Franko Aziyatik bankalarile İzmir 
Samsun ve Mersindeki diğer bankalar tarafından da icra e• 
dilecektir. 

11 - Bu defa yapılacak B. tertibine ait kayıt muaı11e 
lesi için on dokuz lira yetmiş kuruşun tediyesi mukabilinde 
yukarıda yazılı bankalar tarafından tahvillerin asılları ye· 
rine geçmek üzere yine hamiline muharrer yirmi liralık nıu· 
vakkat makbuz verilecektir. 

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

Romandan evvel •. 

Tarihe bir bakış (1] 

Tarih devirlerinden binlerce yıl 
evvel, Türk ana - yurdunda, timdi 
yerlerini göller, kumsallar, bozkır· 
lar, bataklıklar, sığ göller tutmut 
engin iç denizler vardı· llk mede
niyetlerin gür filizleri bu denizle
rin kıyılarında ve bunlara dökülen 
derin ırmakların tirin ve feyizli 
vadilerinde fıtkırmıftı. 

tülü bir halde ... Bunun garba uza- ve nihayet iç denizler, onu dünya- ğimiz çiftçilik burada batlamıfbr. rının tebahhuründen husule geleli 
nan ayakları Hindukuf, Albura, nın bütün batka alemlerinden, u- Arpa, buğday, çavdar gibi tane- su buharlarım Orta Asya cenubuıt 
Kafkas, Toroslardan sonra Balkan- zun zamanlar, ayrı ve müıteına lerin; koyun, keçi, et, deve gibi daki ülkelere götürdü. Buna mül<ıı· 
lar üzerinden alplara ulllfıyor... kılmı9b. hayvanların mentei de burasıdır. bil rüzgarların Orta Asyaya getir· 
Büyük Kmgan dağları, tarka karşı Şimdi biraz da dünyanın bizi a- Dağlarda, 'bunların asılları olan diği teY yalnız bitmez tükenmeı 
bir set halinde yükseliyor ... Altay- lakadar edecek mıntakalarının ay. yabani cinsler bugün dahi mevcut- kumlardan ibaretti. itte böy)eee 
ların garbinde Ural silsilesi, bütün ni devirlerde ne halde olduklarına tur. Orta Asya kuruduğu nispette kUJJ1 
Rusyayı ve Avrupanın ortasından bakalım: Akdeniz, timdiki teklin- Kafkas dağlarından (Tanrı dağ- istilaaı altında kaldı ve milyonlar• 

J Aziz karilerimin, benimle bera- geçen bir hattın timalindeki kara- de değildi; iki ufak iç deniz halin- lan)na ve oradan Gobi çölleri için- ca insan barındıran ellerde bayılt 
her, bu sahalarda dolllfırken, ta- )arı ortadan, buz dünyasının budu- de idi. Ege denizi, Avrupayı Ana- de prka uzanan eski (Türk deni- tartları kısırlattı. Buzların çekil• 
rihimize yabancı kalmamaları için, du gibi genif·.. doluya bağlıyan bir kara parçası zi), saydığımız ulu dağları örten mesi ve genit İç denizlerinin ara• 
onlara ana - yurdun e9iğinden bü- Bundan sonra, Pamir _ Altay yay idi. İtalya, Sicilya adasile birlikte buzların verdiği sularla besleniyor- dan kalkması ile, Orta AsyanıP 
tün tarihi devirleri kıaaca göster- lalarının tarkında ve garbindeki Afrikaya bağlı idi. İspanya da A- du. Türkler burada tabiatin elve- garba kapıları, arkasına kadar açıl· 
meğe çalı9acağım. iç denizlere gelelim: Altayların e- rabistan Yarımadası Kızıl deniz ri!li teraiti içinde gayet çabuk ço- d 

Romanımıza batlamadan evvel, 
romanda gezeceğimiz ve göreceği
miz yerler hakkında kısaca malu· 
mat vermek, engin denizleri, derin 
ırmakları, feyizli vadileri ve yük
sek dağları tanımak lazımdır. 

(1) Müracaat ve istilade etti· 
ğim tarihi mehezleri, telrikanın 
aonunda yazaca~ım. 

Romanımızın kahramanı, tarih. teklerı'nden ı'tı"baren garba d • u boyunca Afrikaya yapıfıktı. Alp "alnı 1 d 1
' • ogr g ıt ar L Ondan •onra A•ya binlerce yıl ten evvelki devirlerde, Orta Asya- uzanan ve bugünkü Aral, Hazar ve ve Pirene dağları buzlar altında · · 

d d. H Cümudiye devrinin sona ermesı, -~rlınJa Çı"ne, Hı'nJe, Ön Aayaya, an Dicle - Frat sahillerine gele- Azak d · ı · · · · aldık i ı. indiıtan, Ganj ve Sint nehir- h d ki -
enız ennı ıçıne tan son- !eri boyunca uzayan bir dar deniz- büyük (Türk denizi) avzasın a . fimali Alrikaya ve Avrupaya Jal· 

rek, bu sulak yerlerde büyük bir ra, bir boğazla Karadeniz ile bir- Je Aıyadan ayrı bir parça idi. iklim fartlarını deği9tirdi. Yavat galannı tafıran büyük bir insan Je-
medeniyet kıırmu9tıar. Onun için, !eten Türk (Turan) denizi, timal yavaf çekilen buzlar Aıyanın fima- nizi oldu. 
evvela, kısa bir görütle fÖylece sahilinde, büyük buz mıntakasile, Aradan asırlar geçerek, arz kü- li ile en yüksek dağlarına münha- Yük ta•ıyıcı yaban hayvanları• 
Orta Asya yaylasını gözden geçi- devir devir temas ediyor ve cenup resi bugun·· kü .,.klini aldığı zaman, k Jd Sular azaldı G'ıtgı'de da T 

T- sır a 1
• · - nın ite alıttırılmaları bu devirde relim: Şarkıtimaliden garbicenu- sahilile Kafkaslardaki buz tepele- dünyanın batka taraflarında, in- nJan denizlerin yerinde göller, ba- arttı. 

biye doğru, sıra ile uzanan Altay- rine uzak bulunmuyordu. sanlar, daha kaya ve ağaç kovuk- taklıklar kaldı. Irmaklar, çaylar, 
lar, Tanrı dağları, Pamir yaylası, Karalarını, denizlerini ve tabii larında en koyu vah9et hayatı ya- cdn derelere döndü. Bunlardan bir Bundan yedi asır evveline kıı• 
Asya büyük denizinden hatlarını hudutlarını kısaca anlattığımız Or- tarken, Türk ana - yurdunda ke- çokları kurudu. Yeni kara parçala- dar, en az dokuz bin yıl, kah önüıt• 
çıkarmıt, bakıyorlar... Bu silsile- ta Asya yaylası, insanlara ve insan- reste, maden medeniyetleri devir- rı meydana çıktı. Bol yağmurla su- de durulmaz yıkıcı ve yutucu sel• 
nin fimal ucunda coğrafyli alimle- lığa betik olmaya hatladığı eski lerine kadar ulllfılmı9tı. !anan yetil ovalar, kurak ve çorak ler, kah kumlar altında gizli sulllt 
rinin (Angara Kıtası) adı verilen zamanlarda bütün dünyanın en insanlıkla hayvanlığı hakiki ve çöller haline girdi. gibi yürüyen büyük Türk göçleri, 
yer, Sayan dağları ile beraber, ar- yüksek, en feyizli, en gür hayat ve- açık olarak ayıran devir, hayvan- Diğer bir tabiat hadisesi, kurak- akınları devam etmit ve bu göçler 
ka devirden beri hava ve günetle rici fartlarını kazanmıt e9siz bir !arı ehlile9tirme devri idi. Bu devir lığın doğurduğu hayat müşkülatını ve muhaceretler, Türkü, her girdi• 
temasta ... Pamir göğünden şarka al~~ ;..ı;. en evvel burada açılmıt, tabiati artırdı. Bu hadise timalitarkiden ği ülkede temdin faaliyetinden ge• 
ve garba uzanan, dünyanın en yük- Bu alemi çerçeveliyen buz mın- insan iradesine boyun eğdirerek eıen rüzgarların çokluğu ve sertliği ri bırakmamıftır. 

______________ ı_. _F..;.·...ı..-5e_k_H_i_m.a.la.;y;..a...;.ai;,;,lı;.;i;.;le;.;•.;.:i•..;b;.;uz;;;.;,lar;;;.;,la;;;..;:ö;:,r-....ı..;;ta;;;k;;;a;;;l;;;;a,;,;rı;ı.;ı,;;Ü;;;k;:;se:;:k~v~e..ıb~uz~lu:;:_.:;d:,::a~·~ıa::r.:.• ~i~l:::iie~tm~enı.!iiı.!inwiı.!ilk~m~e:!r~h:::al~e:=s:!.i .!:ıa~a~b!!il~e:!:c!::e-~i~d~i.:_:B~u..'.r.':'ü,._z~ga"'"r._.l,..ar Orta Asya sula- 1 (BitmecUJ. 



İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkanLnağa bqlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme §flkerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene. satılmaktadır. 
Fiatlarıma eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci iıta ıyonunda veya depolarnnızda araba veya kayıkta teslim 

~nvaMa Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~andıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so ıuroıtur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapdacak sipar itler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet miiıteri ye aittir. Gönderilecek mal-tirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamım gönderenler için sigorta ilıtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariı ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: lstanbul'da Bahçekapıda Dördür.cü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf Telefon 

Dr. lttSAN SAMİ 1 E k. h. 
~~~a~e içrnar~~~~i ~~~·~:~nn~u:~~~ıti 1 ~ 1 1 Tifo ve Para tifo Atı•ı s ş e r 
pek emin bir a <ıdı r. Ecza depolarında 
··--~b~ul~un!!!u~~--~1056J) _ 

eker Fabrikası 
Hali tasfiyede bulunan 

BAZAR DO LEVAN 
Anonim Şirketi tasfiye 

memurluguridan : 

Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her· isteyene satılmaktadır. 

9 Ağustos 1933 tarihinde fevkalade 

•urette içtima eden hissedaran heyeti U• 

tnumiyesinee feshine karar verilen Ba· 
zar dü Levan Anonim Şirketinden ala· 
tağı olanların, yetlerindeki evrakı mÜs· 
bite ile birlikte, nihayet bir sene zarfın 
•'a, eyyamı tatiliyeden ba§ka her gün 
tnesai saati eri dahilinde, Galata' da On· 
Yon Hanında b~inci katta 57 numaralı 
odada mezkur tirketin tasfiye memurlu
iullll müracaat eylemeleri Ticaret kanu
nunun maddesi mahıusasma tevfikan j .. 

Fiatlarımız: Fabrikada teslim şartiyle sandıkta küp şekerin 
kilosu 40, çuvalda kristal toz şekerin . kilosu 37 kuruştur. 

Fabrika deposundan itibaren bütün mesarü ve sigorta ve mes'uliyet münhasiren müıteriye aittir. Nakliye 
fabı·ikamızca yapılabilir. Gönderilecek mal fabrika tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Bedelin yüzde 
yirmi beşi siparişle peşinen ve mütebaki yüzde yetmiş beşi ile diger mesariflar hamule senedi mukabilinde 
ödenmek üzere siparişler derhal gönderilir. Sipariş bedelinin tamamım gönderenler için sigorta ihtiyaridir. 

li.n olunur. 
5 Kiinunevvel 1933 

Tasfiye memwrları 
N. Şor - Ceial 

En az mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır. beş vagon veya daha fazla 
ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi : Eskişehir ŞEKER 

·~(1~0~78~5~) ________ ~~=9339 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

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

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

tesi günü saat 14 tedir. 
3 - İstekliler biçilmiş bedelin yüzde 7 ,5 muvakkat te· 

minatlarile birlikte teklif mektuplan muayyen saatten evvel 
komisyona versinler. ı 

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

1 
İnhisarlar U. Müdürlüğü 

~--A_Iı_m. Satım Komisyonu ilA.nları. 

Çelik tel Halat, Raçet Sisteminde Burgu ve saire pa
zarlıkla satın alınacaktır. Ta lip7.erin şartnameleri gördük
ten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde 7 ,5 teminat 
larile birlikte 20-12-933 çarşamba günü saat 15 le Galata
da Alını, satım komisyonuna müracaatları. (6863) 

Pazarlıkla (4000) kilo makine ve (8000) kilo gaz 
yağı satın alınacaktır. Taliplerin şartnameleri gördükten 
sonra pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde 7,5 teminatlari
le beraber 23-12-933 cumartesi gÜnÜ saat 14 te Galata' da 
Alım Satım Komisyonuna müracatları. (6810) 

Pazarlıkla (70) metre bakır elek teli satın alı-
nacaktır. Taliplerin nüınune lerini gördükten sonra pazarlı 
ğa iştirak etmek üzere yüzde 7 ,5 teminatlarile birlikte 
21-12-933 perşembe günü saat 14 te Galatada Alım, sa
tını komisyonuna müracaat! arı .. (6862) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Müteahhidi taahhüdün Ü ifa edemediğinden pazarlık· 
la satın alınması iktiza eden altlı üstlü (800) adet demir 
karyolanın pazarlığı 20-12- 933 çarşamba günü saat 15 
ten 16 ya kadar yapılacağından isteklilerin şartname ve nü 
muneyi görmek üzere her gü n ve pazarlığa girmek için mez 
kur günün muayyen saatinde komisyonumuza müracaatla 
rı. (6845) 

Nafıa Vekaletinden: 
Münakasası 13-12-933 tarihinde icra kılman 100000 

kayın normal ve 1560 adet kaym makas traversi için tek _ 
lif edilen fiatlar haddi 18.yiki nde görülmediğinden bu tra
versler ayni şerait altında 21-12-933 tarihinde ve saat 
15 le pazarlıkla satın alınacağı ilan olunur. (6891) 

9503 

H1LALiAHMER IST ANBUL MERKEZiNDEN: 
Eşya p.İyango bilet listesi şubeler ve merkezimizde bulunduğu 

gibi numaralarına eşya isabet f' , .,!erin merkezimize müracaat eyleme 
leri ve keşide tarihinden itiba· en 9 ) gün zarfında istenilmiyen ikra
ınivelerin teberrü addedileceiii i ıan olunur. · (10806) 9324 

Edirne Belediyesinden: 
Edirne Belediyesi tara fmdan kapalı zarf usulile mü

nakasaya konulan Taşlı müs ellim menba'ı sularının Edirne 
Şehrine isalesi, tesisat ve İnş aatma ait münakasa şartna-
mesı. 

1 - Edimeye 25 kilo metre mesafede Taşlı müsel
lim menba'ı suları olbapi:aki musaddak proje ve mukavele 
ve fenni şartnamesi dahilinde kasabaya -isalesi ve Şehir dahi 
linde tevzii İnşaat ve tesisatı ve mevclıt kanalın Belediye 
Fen memurluğunca tarizim edilen merbtıt keşfine göre ta· 
miri 17-10-930 tarih ve 10198 nuflıaralı Belediyeler 
münakasa ve müzayede ve ib alat nizamnamesinin tarifa 
tı ve aşağıdaki şartlar daire sinde ve 14-12-933 tarihinden 
4-1-934 tarihine kadar 20 Yirmi gün müddetle kapalı 
zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - Kapalı zarflar 4-1-934 Perşembe günü saat 
15 e kadar Edime Belediye Riyasetine makbuz mukabilin
de tevdi edilecek veyahut me zkiir saatten evvel vasıl olacak 
veçhile posta ile teahhütlü ola rak irsal edilmiş bulunacaktır. 
Mezkıir saatin hululünden sonra tevdi edilecek veya vasd 
olacak teklif mektupları kabu 1 edilmeyerek sahiplerine ia· 
de edilecektir. 

3 - Tevdi olunacak teklifnameler atideki vesaiki 
ihtiva edeceklerdir. 

A - imalat nafia mü teahhidi olabileceğine dair Na 
fia Vekaleti Nafia meclisince müseccel " müteahhidin ehli
yet mektubu veyahut Noterlikçe musaddak sureti." 

B - inşaat ve tesisatın bedeli n;Juhammeni olan 
259000 liranın yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı 
muvakkate akçesinin yattrdd ığma dair Belediye veznesi 
makbuzu veyahut nakit yerin e Belediyece muteber ve nü
munesine muvafık bir banka kefalet mektubu ve
ya aynan istikrazı dahili tah vilatı veyahut horsa fiatmdan 
yüzde on noksanile Milli esha m ve tahvilatı. 

C - T eklifat muteber bir Şirket namına tevdi edi 
liyorsa mümessilinin vekalet namesinin aslı veya Noterden 
musaddak sureti. 

E - Talibinin bu işi yapabileceğine dair Belediyece 
muteber bir bankanın veya m uteber bir müessesenin kredi 
ve itibari mali " Referance " mektubu ve talibin ticaret 0 • 

dasına mukayyet olduğuna dair vesaik. 
F - Tailplerin bu gibi şehir tesisatını muvaffaki

yetle vücude getirdiklerine dair Belediyeler veya müesse 
selerden aldıkları bonservislerle Nafia Vekaleti sular U
ınum müdürlüğünce musad dak " Fenni iktidar " ehliyet 
namesi yahut bu iktidarı ve ayni makamdan ehliyetname
yi haiz bir mütehassısın kabu lü kat'iye kadar inşaatı idare 
ve nezaret edeceğini natık ve noterlikçe musaddak bir 
te~hhütnameyi veya musad dak suretini " Talipler bu ve
saık ve T eahhütnameleri mü. nakasadan beş gün evvel Be
lediye Riyasetine ibraz ve vi Z'1 ettirmeğe mecburdurlar. 

Belediye kanaatbahş ol mayan Fenni iktidar ve ehliyet 
nameleri red etınek hakkını muhafaza eder. 

4 - Talipler teminatı muvakkate ve kat'iye mektup 
lan ve teklifname nümunele rini ve musaddak proje dosya 

sını mu~a_vele ve ~artnamelerin bir suretini 75 yetmiı beş lira 
rnukabılınde Edime, Ankara, İstanbul Belediyelerine mü 
racatla alabilirler. 

s. - Vahidi fiat esası na göre yapılacağından talip 
ler teklifname nüınunesinde muharrer silailei fiat cedve 
linin her bir maddesi hizasına teklif edecekleri vahidi fiat· 
~~ı ~ruş c?ısinden rakkam ve !azı ile ve her türlü hak ve 
silintıden arı olarak okunaklı hır tarzda imla ve zirini 0 Jcu. 
nAklı. olarak İmza ve bu teklif İn üzerine kendi muvazzah i-

sim ve adres ve mahallı ika meli sarahatan yazılı bir zarfa 
koyup kapadıktan ve zarfı gü zelce mühürledikten sonra hll 
kapalı zarfı üçüncü maddede musarrah diğer vesaik ile bir 
Iikte diğer bir zarf içine koyu P kapatacaklar ve bu dış zarf 
üzerinde (Edime Şehrine su isalesine ait tekliftir) diye ya
zıldıktan sonra ikinci madde mucibince Belediyeye tevdi 
edeceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin yekdiğerile mukayesesi her ta 
lip tarafından verilen vahit fiatlarm evvel keşifte muhar· 
rer ve ona tekabul eden İnşaa t mikdarlarile zarbmdan husu 
le gelen mebaliğin yekfuıu üz erinden yapdacaktır. 

7-Tesisatın boru aksamı münhasıran Font veya ce 
lik olarak yapılması kararlaşt ırdmış olduğundan sair nev'i 
borular için yapılacak teklifle r nazarı itibare almmayaca 
ğı gibi verilecek teklifnamey e mukavele ve şartnameler ha
ricinde biç bir mütalaa ve metalibe kayıt edilmemesi ve 
verilen teklifnamedeki rakka m yazı ve imzaların her türlü 
tereddüde mahal kalmayac ak şekilde okunaklı olması 
şarttır. (Şartnamei fenninin Font için mukayyet hususatı 
bundan müstesnadır.) 

8 - Yapılacak ameliy atın cins ve nev'i sureti tatbiki 
mukavele ve şartnamelerde mezkıirdur. Ancak Font boru 
evsafı bakmdaki şeraitin çeli k boru teklifi yapanlara şümü 
lü olmayip bunların yapacakları teklif Alman hükfunetinin 
kabul ettiği çelik boru (Nor mine) uygun olacaktır. 

9 - Hariçten talep edilecek bilumum malzemenin 
gümrük resmi Belediyeye ait tir. 

10 - Münakasanın icra ve mukavelenamenin akit 
ve teatisi İçin lüzumu olan bilcümle rüsum ve tekalif ve 
Belediye rüswnile tellaliye g azete ilan ücreti ve noter masa 
rifi. müteahhide ait olacaktır. 

11 - Bu şartname ancak ihaleyi kat'inin Belediye 
meclisince tastika iktiran eyi ediği 'arihten itibaren Beledi
yeyi teabbüt altına alır. 

12 - inşaat müddeti ihale tarihinden itibaren 934 
senesinin T eşrinievvelinin birinci günüdür. işbu müdde
tin hitanunda kabulü muvakk ati ve kabulu muvakkatinden 
atlı ay sonra da kabulu kat'is i icra edilir • Kabul muamele
si Nafia Vekaletinin tayin e decği iki kişilik mütehassıs he 
y'etin kararile ~acaktır. Ve bunlara ait masarif müteah
hitle Belediye tarafından münasıfeten ödenecektir. 

13 - İhaleyi müteakip on gün zarfında bilmum ma
sarif kendisine ait olmak şart ile müteahhit mukavelenameyi 
imza edecktir. Aksi takdirde muvakkat teminat Belediyeye 
irat kaydolunur. 

1~ - Belediye keşifna mede ve hiilasai keşfiyede zik
rolunan ınşaatm tamamı veya bir kısmını müteahhide yap· 
tırmak ve teahhüt olunan inş aatm azami yüzde on nisbetir. 
de müteahhide fazla inşaat yaptırmak bakını haizdir. Be 
lediye münakasada teklif edil en bedellere ve icabıhale naza 
ran hat ve hareketini tayin.edecektir. Sukadar ki kabul edi
lecek İnşaat bedeli 120000 yüzyirmi bin liradan dun olma
yacaktır. ihaleden sonra müteahhidin bu baptaki itirazı na 
zarı itibare alınmaz. Bu takd irde fazla veya noksan işlere ait 
bedeller müteahhidin teklif ettiği vahit fiatlara nazaran b. 
dele zam veya bundan tenzil edilir. 

15 - T ediyat : Her üç ayda bir tanzim edilecek istih 
kak raporu üzerinden yap ılaca"ktır. İşbu istihkak raporlt 
rı esas vücuda getrilen hakiki iş ile müteahhidin kabul ett 
ği vahit fiatlardır. Her bi. listihkak raporu bedelinin yüz
de üç kabulu kat'ide iadt. ;xlil mek üzere tevkif edilir. Şu hu
sus mukarredir ki borular a mamen Edirneye getirildiği 
gün bedelinin yarısı müteah bide derhal tediye olunacaktır 

16 - işbu şartnameden mütevellit ihtilafat Edirne 
muhakiminde hal ve faslolun ur. (6913) 
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İşlerinizin düzgün, neşenizin · devamh · olması için: 

c 
• 

• 

(@ifil Ü ~~lril~yü 
em t 

Efe di ah a nı 
ve köpüklü ahvesinden 
kahve ile karşılayınız 

Halis, nefis 
fincan 

--a.--. 

bir 

a·k : 
Mısır Çarşısı kapısı karşısı 

Kurukahveci Mehmet Efendi 
Mahtumları Ticarethanesi ıtti12) 

Başvekil Pş. Hz.nin yüksek irşat ve direktifler üzerine 

Sumer Bank müessese erinden 
FESANE 'Mensucat T. A. Ş. Fabrikasında 

e 
Yapılan sağlam ve ucuz elbiseler satılığa çıkarılmıştır 

Bir takım caket, yelek, pantalon) 

Istanbul: Bahçekapı Caddesi 
••.• ,........ ' •. . ·~ ... _ ............ _ı-- •• ,_'t{.. ' 1 

Liseler Alım Sahm Komisyonundan: Gedikpaşada Jandarma . 1 ısTANBUL BELEDtYEst tLANLARı 
Komisyonumuza merbu t kız muallim mektebinin ka- S t J K • d B l M d d 

lörifer kazanı tamiratı 10-1- 934 tarihne müsadif çarşamba 8 108 ma OMISyODUn &D: Fatih e ediyeŞubesi ü üriyetin en: Un Kapanı 
Elvanzade mahallesi Hacı Y akup sokağında 36 numa-

günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 1 300 ila 350 takım nefer eğeri kapalı zarf usulile satın ralı Belediye malı nısıf dükkan kiraya verileceğinden iste 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve şartnamesi- alınacak ve kapalı zarf münakasası 27 Kanunuevvel 933 çar- yenlerin S-l-934 pazartesi günü saat 14 te daire encüme-
ni görmek üzere İstanbul Erkek Lisesindeki komisyon şamba günü saat 15 te yapılacaktır. Talipler şeraiti anla- nine gelmeleri lüzumu ilan olunur. (6935) 
kalemine ve münakasaya iştt rak edeceklerin de ihale günü mak üzere istedikleri vakit m iinakasaya iştirak için mezkUr -==---=~,..--------:-----:----------. 
teminatı muvakkat makbuz larile birlikte komisyonumu- günün muayyen saatinde komisyonumuza müracaatları. · Umumi Nefriyat ve Yazı l~leri Müdürü ETEM iZZET 
za müracaatları. (6917) (6662) 9278 Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


