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Sovyet Rusya ile Iran 
sında ticari meselelere 
yeni bir itilaf yapıldı, 
tuplar teati edildi. 
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Milli iktısat 
Yolunda 
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ANKARA, 17 (Telefoiı.la ·Baş· 
ıııuharririmizden ) Türkiye 
llınumi politikasında pek müs· 
het bir yol üzerindedir. Si
Yasette olsun, ıktısadiyatta ol
aun çalıttığı buhranlara kartı 
Yalnız müdafaa vaziyetinde kalını· 
Yor, faydalı ve müsbet gördüğü an 
larda aktif vaziyete geçiyor. Bü • 
tün bu faaliyet ve kararlarda bi • 
rinci derecede bakim olan şey be • 
ıaptır, tuurdur. . 

Muhakkak ki devletimizin ge • 
rek dahilde, gerek hariçte kazan ~ 
dığı feref ve itibarı her feyden ev
v~I politikamızdaki emniyet ve is
tikrara medyunuz. Memleketiı_ni.zin 
ticari ve iktısadi sahalarındaki her 
tetebbüsünde eminyet vardır, is. 
tikrar vardır. Bu kanaati dahilde 
ve hariçte yaymak ve umumileştir
ıııek ne kadar mühim ve milli bir 
•azife ise sözle olsun, yazı ile olsun 
herkesin bağlandığı bu kanaati sar 
ıacak hareketlerde bulunmak mem 
leket aleyhine o kadar büyük bir 
fenalıktır. Bu bakımdan devletin 
Ve bükfunetin hususi mües • 
&eseler, tahsi teşebbüsler ve uınu
ıııiyetle milli tasarruflarla vücut 
bulan faaliyetler hakkında menfi 
hiç bir noktal nazarı olmadığı hal 
de vaziyeti başka türlü göstermek 
Yine memleket hesabına tasavvur 
edilmiyecek kadar zararlı bir şey 
oluyor. Bir taraftan vatandaşlari 
hlilli tasarruf ve iktısat vazifesine 
davet ederken öbür taraftan milli 
tasarruflardan doğan tetebbüsler 
aleyhine yürümek olur mu? Biz 
düne :Cadar (tasarruf) u şu mana
da alıyorduk: "Ditimizden, tırnağı 
bı.lzdan arttırdığımız paraları çıkın 

halinde sandıklarda, toprak altla • 

rmda saklamak" bugünün vazifesi 

çıkınlardaki bu paraları verimli iş
lere vermektir. Halkımızı buna alış 
brınağa mecburuz. Bu verimli iş • 

ler arasında bakır istikrazına işti
raki en batta görüyoruz. Devletin 

Cfahili istikraza verdiği ehemmi

)'eti, her kese telkin ettiği emniyeti 

hepimiz gördük. Cümhuriyet ida

resinin kendi taahhütlerini ne ka • 

Clar sıkı bir sadakat ve dikkatle 

tuttuğunu bilmiyen kalmadı. Onun 

için bu İfe paralarını yatıranlar ya 
nnlarından emin olarak neticeyi 

bekleyebilirler. İtin bir de talih 

cephesi vardır. Bu dünyada talih 

~e tesadüfün tesirlerini unutmak 
olmaz. ikramiyeli istikrazın bu ba
kımdan da ehemmiyeti çoktur. Hal 
buki Ergani bakır istikrazına işti
rakin fayda ve hatta lüzumunu 
)'alnız fahsi menfaat cephesinden 
tetkik etme.k doğru değildir. O • 
nun bir de milli tarafı vardır. iki 
ıene sonra itlemeğe batlayacak o
lan bu milli servet kaynağının 
memleket hayatında yapcağı feyiz. 

li tesiri de hesaplamak lazımdır. 
Tam randmanı ile çalıştığı halde 
bakır madeni hariçten bir milyon 
lngilz lirası kadar memlekete dö • 
viz celbedebilir. Memlekete kazan 
dırılacak bu döviz yüzünden mem
leketin hayat ve maisel sahasında 
nisbi bir genitlik ha;ıl olması ta • 
biidir. Söz söylerken, yazarken, 
karardan teşehbüse geçerken ha -
reket ve faliyetleriınizin hudut ve 
tümulünü iyi hesaplamalıyız. 

Beş senelik 
Program 

Siirt Mebusu 
MAHMUT 

Fevzi Pş. Hz. de heyeti 
'elcile içtimaı na iştirak etti 

ANKARA, 17 (Telefonla) -
icra Vekilleri Heyeti bu sabah tek 
rar toplanarak iktısadi programın 
lhiizakeresine devam etmiştir. Bu 
•<ıbahki içtima<ı Büyük Erkanı 
Harbiye Reisi Müşir Fevzi Paşa 
Hazretleri de iştirak etti. 

Gümrük kanununda yeni 
· tadilat yapılıyor 

Antrepolara giren her nevi eşya .• 
Beyannamesi verildiği günkü değil, çıkbğı gün cari 

olan gümrük tarif esine tabi olacaktır 
V" 

Rana Bey 

J\NKARA, 17 (Telefonla) - Hüku
met gümrük kanununun muaddel 36ınct 
maddesini tadile karar venniş ve bu mak 
aatla Meclise bir kanun layihası sevkell
miıtir. Bu layiha hükümlerine göre an· 
trepo ve ambarlara giren her nevi eşya 
oralardan çıktığı zaman cari olan usul 
ve rüsuma tabi olacakbr. Muamelesi 
antrepo ve ambarların haricinde yapı' an 
eıya dahi ayni hükümlere bağlı buluna-

caktır. Bu kanunun hükmü gümrükler • 
de bulunan ve henüz resmi verilmemi§ 
olan eıyaya da ıaınii olacak ve ne§ri ta
.r.ihlnden muteber olacaktır. Bu tadilden 
maksat gümrük kanununun muaddel 36 
ıncı maddesinin tal.bikında kontenjan ve 
takas yüzünden hasıl o an tereddütleri 
i:z:aledir. Zira kanunda tescil tarihi esaa 
ittihaz edilıniı oldvğu halde beyanname 
ıini verip tescilini yaptıran bir kimse • 
nin kontenjan tatbikatı yüzünden ifraz 
surel5le verdigi müteakıp beyannamele • 
rin muamelesinde asıl beyannamenin tes 
cil tarihine mi yoksa miifrez beyanna • 
menin tescil tarihine mi itibar edilmesi 
lazım geleceği teklinde iki türlü kanaat 
te bulunulmaktadır. 

Bu iki şekilde herhangisinin tatbikv 
hakkında gerek tatbikı ve gerek mali ve
ya iktısadi mahzurlar doğacağı anlatıl • 
dığından kanunun bu maddesine yeni bir 
§ekil vermek lüzumu hasıl olmuşllur. 

Layiha encümenlerden geçrek yakın
da meclisi umumi heyetinde müzakere 
edilecektir. Kabu'ü halinde elde edilecek 
faydalar şöyle izah elunmaktadır: 

1 - Memleketin sanayiini himayeye 
mahsus yeni tarife değişiklil;:lerini kon· 
solitesi ol~.>ayan eşyalar için derakap ic
ra edebilmek gibi ikbsadi faydalar. Ma
lllnıdur ki bükfunet yüksek tarifeyi .bu 
nevi eşyalar için martta tatbik etınek 
kararındadır. 

2 - V arida~ noktasından ma!i fay
dalar. 

Sinema ve tiyatrolar saat 
· 23 temi kapatılacak? 

• 
Istanbulun hususi vaziyetine göre .bu 
kararın tatbikı müşkül olabilecektir 

Vekalet 23 yerine hiç olmazsa 23,S uğu tercih etme
lidir; gece seanslarının bugünkü saatlerinden daha 

evvel başlamaları çok müşkül olacak 
Dahiliye Veka· · 

Jeti ainema ve ti. 
yatroların geceleri 
saat 23 te (11 de) 
kapatılması ve o· 
yunlann o saate 
kadar bitıne&i la· 
zım geldiği hak· 
kında karar ver. 
mit ve bu karat 
vilayet- ı.,adiril

mittir. 
Karan, vilayet 

te belediyeye bil
dirmiştir. 

Bu karann sine
ma ve tiyatrolarca: 
tatbiki için oyunla• 
rın şimdiki saatle
rinden evvel 'baıla• 
ması lazım gel• 
mektedir. 

Barların da ge
celeri saat ikide 
kapanması için ka
rar verildiğin i de 
bir 1tk§am gazetesi 
yazmıısa da bu hu
susta bir tebligat 
gelmemiştir. 

Esasen bar, birahane. kahve ve em .. 
salinin geceleri açık bııt' :ınacaklan 
saatler belediye kanunu mucıbinc .. 
belediyeler tarafından tespit edilir. 

Şehrimizdeki bu gibi mahallerin ge
celeri açık bulunacaklan saatler de 
o suretle tespit edibnq bulunmakta· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

j 1 Başvekilin 
1 Seyahati 

ismet Paşan\n seyahat 
günleri yakınlaşıyor 
Aldığımız malUınata nazaran 

Baıvekil İsmet Pata Hazretleri re• 
fakatlerinde lktısat Vekili Ccl&l 
Bey bulunduğu halde yakında mu
karrer olan iktisadi tetkik seyaha
tine çıkacaklardır. Bu seyahatin 
bet senelik iktısadi programın tat· 
bikatile alakadar olduğu söylen • 
mektedir. Batvekil Paıa Hazretle • 
rinin ağlebi ihtimal Karadeniz ik
tisadi mıntakasmda baıbyacak o • 
lan bu seyahatleri ıehrimize kadar 
uzanacaktır. ismet Paıa Hazretle· 
ri ıehrimizde geçen defa yaptıkla
n tetkik seyahatinde gönneğe İm· 
kô.n bulamadıklan fabrikalan ge
zeceklerdir. Takarrür ettiğine gö • 
re bu fabrikalar meyanında Bey • 
koz deri, Anadolu Hisan keten ve 
kendir mamulatı fabrikalarile He
reke mensucat fabrikası da vardır. 

lktısadi mebafilde ve lstanbul sa • i[ 
nayi mehafilinde bu seyahat ehem-

e bPklenmektedir. 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;5!E!!!!!!;;;;;;J!;!!!;;;;ı!!!!!•..ı 

Altı aylık 
Varidat yekunu 

Hasarcı Fehmi Bey 
ANKARA. 17 (Telefonla) - Geçen 

932 senesi Haziran, Temmuz, Ağustos, 
Eyhll, Teşrinievvel ve Teşrinisani niha· 
yetine kadar tahmin edilmiş varidat ye
kônu ile bu senenin ayni ayma ait vari-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Adaya yarım saatte 
Gidecek miyiz? 
Akay yeni vapurlar 

ne düşünüyor? 

• • 
ıç1n 

Devlet Denizyollan, Akay, Fabrika 
ve Havuz.lar idarelerinin yeni biitçe
Jeri 1 kinunusani
den itibaren tatbi
ka baılanacaktır. 

Bütçelerin tatbiki 
hazırhklanna baı
lanmı§tir. 

Devlet Denizyol· 
ları idaresi teıkila
tmda, Vapurculuk 
Şirketinin teıekkü
lü dolayısile bazı 
değişiklikler yapı· 
lacakhr. 

Akay İdaresi te§
kilatında değişik
lik olmıyacaktır. 

Cemil Bey_ 

Akay idaresi yeni sene zarfında ye"' 
ni vapurlar alacak, Y alovada asri bir 
otel inşa ettirecektir. idarede teşek
kül eden komisyon, yeni alınacak va· 
purlann haiz olmaları lizrmgelen ev· 
safı kararlaıtınnıştır. Raporun ikin
ci kısmı da vekalete gönderilmek üze· 
redir. Raporun vekiletçe tasvibini 
müteakıp ya bir veyahut iki vapur mü 
bayaa edilecektir. Alınacak vapurla. 
rm yarım saatte Büyiikadadan köprü
ye geleceği yolunda verilen haberlere 
izam edilmiı nazarile bakılmaktadır, 
Yeni vapurlar, mümkün mertebe seri 
olmakla beraber, yarım saatte Büyiika 
daya gidip gelecek kadar süratli ola· 
mıyacaktır. Bu süratin temini için ıar
fedilecek kömür miktarından maada 

(Devamı S inci sahifede). 

1,20 vitrin müsabakada! 
Netice bu gece 

nın son 
ilan · edilecek, 
gün·ündeyiz ! 

hafta-

Hava mü~ait olursa reklam geçişi de bugün yapıla
cakhr; ilkmekteplerdeki müsabakalar 

Tasarruf ve yerli malı haftasının bu
gün son günüdür. Bugüne tehir edilen 
vitrin müsabakası da bu akşam yapıla• 
caktır. Ekseri vitrinlerde ziya terllibab 
olduğu için ticarethane'er jürinin intiha· 
bı gece yapmasını istemişler ve bu talep 
heyetçe kabul edilmiştir. Jüri bu gece 
lstanbul, Beyoğlu, Kadıköy ve Osküdar
daki vitrinleri gezecek ve yarın karar i
lan edilecektir. Bu sene. şehirde, yüz yir
mi kadar ticarebhane vitrin müsabakası
na girmektedir. 

Geçen cuma günü havanın müsait ol
mamasından dolayı tehir edilen rek'ô.m 
geçiıi de, hava müsait olduğu takdirde, 
bugün yapılacaktır. Reklam geçişi Beya· 
zıtlan baılıyarak Taksime kadar devam 
edecektir. Muhtelif müesseseler kamyon• 
!arda kendi mamulat ve masnuatlarmı 
canlandırır tekilde rek'fu:n yapacaklardır. 
Bu otomobilli kafilenin önünde tehir 
bandosu bulunacakfu. 

Tasarruf haftası münasebetile ilkmek
teplerde tertip olunan tahrir müsabakası 
kağıtlan da bugün toplanacaktır. Bu mü
sabakada en ziyade muvaffak olan talebe
ye yerli malından hediyeler verilecektir. 

Bugün bankalardaki tasarruf hesapla· 

n için çekilecek kumbara piyangosuna 
iştirak için de son gündür . 

Dün akıam radyoda Rühsar Nazmi 
Nuri Hanını tarafından da 'bir konfe
rans verilmiştir. 

Tedbirler hazırlanıyor! 
Hazırlanan projeler 

tetkikler epeyce 
Üzerindeki 

ilerledi 
Harbiye mektebi binasının 

düşünülmemiştir 

Adliyeye 
bile .• 

tahsisi 

Adliye binasının yanması Üzerine 
muhtelif binalara yerleıtirilerek faali· 
yete başlıyan adli dairelerin bir araya, 
toplanması iti henüz kat'i bir karara, 
raptedilmemi§tir. 

Adliyenin yerleıtirilmesi için yeni 
postahane binasının tahsisi keyfiyeti 
tekarrür elini§ gibidir. Dün bir gaze• 
te Harbiye mektebinin adliyeye tahsis 
edileceğini yazmııtır. Fakat bu haber 
kat1iyyen asılsızdır ve bu ihtimal ha
tıra bile getiribnemiştir. Çünkü adliye 
dairesınin pıerkezi bir yerde olınası İ• 
cap etınektedir. Harbiye mektebi ise 
İstanbulun en sapa bir semtindedir. 
Uzak bir yerde bina aranacak olduk
tan sonra halen Harbiye mektebi tara• 
fmdan İşgal edilmekte olan bu bina· 
dan başka lstanbul cihetinde metriik 
bir çı>k binalar vardır. Bu meyanda 
Şehremininde tütün deposu ittihaz e
dilmiı olan paviyonlarla Kız muallim 
mektebi de hatıra getirilebilir. Ve bu 
binalra adliye ittihazına, Harbiye mek 
tebinden çok daha elverişlidir. Kız 
muallim mektebi, yatı mektebi olduğu 
için, Tıp Fakültesinin boşalttığı Hay
darpaıadaki binaya nakli de kabildir. 
Maamafih bu binalar mer'kezi olmadı· 
ğı için adliyenin bu binalara nakli key 
fiyeti Üzerinde tevakkuf bile edilme
miıtir. Harbiye mektebinin adliyeye 
tahsisi İ§İ ise lilf olsun diye gazeteye 
yazılmış o1maktan ibaret ve .aadece 
muharririnden menkul bir rivayettir. 

Yeni postahane binası 
Yeni postahane binasının adliyeye 

tahsisi esas itibarile tekrrür etıniştir. 
Fakat elyevm, Ankarada, bu işin te
ferrüatı Üzerinde görüıülmektedir. 

t 
Tıunan Bey 

Posta ve telgraf Umum Müdürlüğü 
binanın tamamen adliyeye tahsisine 
taraftardır. Fakat kısmen adliyeye 
tahsisini muvafık görmemektedir. Bu
nun sebebi, postahanenin, aükünetle 
çalışmak mecburiyetinde olmasıdır. 

Halbuki adliye dairesine günde 
binlerce ki§İ girip çıkacak, bu arada 
posta dairelerinin de sükiineti ihl&l e
dilecektir. Diğer taraftan Telsiz Te
lefon Şirketi de yeni po&tahane bina• 
amın adliyeye tahsisine itiraz etmek· 
tedir. Çünkü buradaki stüdyoda ne§
riyat için Oşmaniye istasyonuna ka· 
dar (SO) bin liralık tesisat vücuda ge· 
tirilmi§tİr. Adliye dairesi bu tesisatın 
bozulmasını muvafık gönnemiı ve Tel 
ıiz Telefon Şirketinin kendi i§gal et-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Eczacı Mektebi Talebe Cemiyeti senelik kongresi dün akşam saa't 
1'1 de Halkevi konferans salonunda toplanmıştır. Dünkü kongre epey
ce hararetli olmuş, bir ııenelik faaliyet raporu tetkik ve kabul edildik
ten sonra yeni idare heyeti seçümiş!İr. 
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rMidilli'nin Karadenizdeki akınları 
Tercüme eden: Mehmet HALiT Yazan: Bahri Mülcü:ınueııııeü "Doniç" 

1 

"Türkiyenin istikbali için elinizden 
gelen her şeyi yapınız!,, 

Kablezzeval aabahleyin saat 5,30 
ela demir alınacak, Karadenize kqiE 
talimleri yapmak Üzere çıklacak. 
"Breslav,, a bu emir, 26 teırin.i.evvel 
1914 te Filo kumandanından tehlig 
edilmiıti. 

Henüz gecedir. Muzlim, koyU ma• 
vi renkte bulutlarla mestur olan se• 
ına, Avrupa ve Asyayı birbirine rap
teden, Akarsu Üzerinde hi.kim bir va 
ziyette duru~or. Şehirde hemen he· 
men hiç bir ziya görülmiyor, ve yal· 
nız yıldızlar berrak ve ıeffaf olarak 
parlıyorlar. 

N isfiJleyli müteakip nöbetçi saat 
dörtte sabah nöbetçisline vardiyayı 
kısa ve sabırsızlıkla tealim ediyor. O 
i•tical ediyor ve saat 5,15 e kadar 
biraz uyumak istiyor, zira saat 5,30 
da manevralar için tekrar yukarda 
gövertede bulunmağa mecburdur. 

Saat 4,30 a kadar sabah nöbetçı· 
sinin vazifesi • azdır. O bir daha doğa 
cak günün başından geçireceği vaka 
lan dütünür ve her ıeyi fikrine nak
teder, ve o dütündüğü gibi bilhassa 
geçici ve ameli olarak doğru isabet 
ettirir. Fakat nihayet onun fikrine es 
ki bahriyelilerin sözü ırelir: "Nud 
yapılırsa, yanlıttırl" 

Saat 4 te muz"lracıları, borozancıyı Ye 
·ampetçiyi uyandmyor. Onlar pmıfi bili 

1üphe uykunun en tatlı bir devrelline gir· 
mitler, borozancının kaval aeai gibi 
borozanın ÖlÜfÜ ile nöbetini tanzim 
ediyor. Saat tam dörtte nöbetçi kü
çük zabit nöbetçi mülizmıına haber 
veriyor: 

"Uyandırmak zamanı!'', ondan 
sonra üst güvertenin nöbetçisinin ba· 
tarya düdüğü çalıyor, Ye her iki çal· 
gıcılar trampet çalıyor ve borozan ça 
!arak: "Tekrar hayata kavuıtuğunu
za sevininiz0 ve bunu öyle aaude ve 
tath bir name ile çalıyor ki, bizzat en 
büyük dağ faresi bile uyanmağa mec 
bur oluyor: Lüzumu olduğQ yerde, 
nöbetçi az veya çok rakik ve nazik&· 
ne bir ıurette davetlerile imdada ye
ti1iyor. Can kurtaran mantarlan tah 
liıiye sandığı içinde hazır bir vaziyet 
te duruyorlar, muntazam ve tez• 
yin edilmit bulunuyorlar - ki. bun· 
lan mürettebat daha ilk küçük zabit 
derslerinde öğrendikleri ıribi, keaif 
bir surete süalenmiı tahlisiye kemeri 
bir tehlike zamanında ancak bir kiıi 
yi su üstünde durdu~abilir. 

Güvertedeki su maatalyaları DÖ• 
betçiler tarafından taze su ile doldu
rulmuı. Saat 4,40 ta herkes "yıkan· 
maya" mecbur. Sabahın aerinliğinde 
bu au inaana ne taze bir hayat veri· 
yor! Herkea beline kadar soyunmUf 
bir halde burnunu sümlriinorek ve ci 
zıldayarak ıoluk soluğa nefes ala 
rak, yıkandıktan sonra ve nihayet 
kendini derhal atağı atıyor. Bu ne 
mel'un aoğuk! 

Saat 5, 15 te kızanntf ekmek ile 
kahvaltı var. Kızarmıı ekmekler ma
salara konuyor, herkea kahve, ekınek 
ve tereyağı alıyor - ve kı:rannıt ek· 
meklerin yanında erken kalkmak 
zahmetini bile unutuyorlar ve tekrar 

Onların bu lakaydisi içinde boro
zancı nöbet havaıını çalıyor. 

"Kıç üst güvertenin bir numaralı 
dümen nöbetçi postası. güverteye!,. 

"Tarauut postaları mevkilerine!" 
"Kıç domen çımacılan demiı· al

mak için kıç tarafa!" 
Birinci zabit kıçta duruyor ve çı· 

macılann naatl ağır ağır yerlerinden 
çıkıp güverteye geldiklerini aükünet• 
le seyrediyor. Fakat hemen "Süvari
yİ0 görür görmezt ayaklarına taze 
bir hayat geliyor ve derhal manevra 
mahallerine koşuyorlar .• 

Nöbetçi zabiti deniz postalannı di 
ziyor ve geminin harekete hazır oldu 
lunu isbat ediyor. Makine dairesi 
"mod<inenin tamam,, olduğunu bildiri· 
yor. Kumandan kaptan köprüsüne çı 
kıyor. Saat tam 5,30 da (Vira demir) 
kumandaımı veriyor. 

Y anıbaımuzda duran "Yavuz" da 
ve ayni zamanda· her iki eski hup 
ıremileri olan "Hamidiye'' ve (Berk) 
de de canlı bir eaeri hayat ba§lam11-
(Midilli) demirini almıı, makineler 
itlemeğe baılamıttır. - Biz Karade· 
nize doğru yol alıyonız, öteki ıremi• 
!er de bizi takip ediyorlar. 

Sabahın ilk doğan lurmızdıklan 
içinde; ihtimal dünyanın en ırüzel bir 
deniz yolundan geçiyorduk, etrafı
mızda girintili çıkıntılı aahiller, bai· 
lık ve bahçelik, parklar, köıkler, ve 
ufak köylerle tezyin edilmit bir hal
de parlamağa baılıyorlardı. Solguıı 
kızdcık rengindeki sema.ya kartı uza 
nan selviler donuk birer nokta gibi 
görülüyor. Şehire ebedi bir sükünet 
var, hiç bir hava kabarcığı bile hare 
ket etmiyor, ve yalnız aabahın bazı 
kutlan yüksekte ıtıkta ötüJ<iyorlar. 

Bu esnada "Midilli" nin önünde 
ıair ufak krovazörlerden mürekkep 
(Haınidiye), (Berk) n (Peyk) ağır 
bir fırka ıribi ilerliyor. Şimdi Boğazi· 
çinden dıtarı Karadenizo doğru dü
men kırarak, ihtiyath bir aurette tor 
pil müdafaa tarlasının içinden geçi· 
yoruz. 
Oğleden evvell6. :ıamanımız hareket ve 

endaht t:alimlerile ııeçti. Oğleye doi
nı krovazörler torpitolarla takviye e· 
dilmit bir halde, daha büyük keıif ta 
~imleri için hazırlanıyorlar. 

O eınada; Rus bahri kuvevtleri
nin büyük bir torpil gemisi ile Kara
deniz Boğazmm önüne torpil döktük
leri haber alındı ve bizim geriye dö· 
nerken avdetimizde berhava edilme
miz için böyle bir plin yapıldığı bil
dirildi. Türkiye elyevm Rusya ile hali 
ıulhta bulunduğundan, ıremi!erinin 
serbe•tii harekatını eline ahnıth• 

Ru&lan bu &izli plinı bir nifanei 
hatıra olarak iade etmek, onların ge
riye avdetlerini ihlil etmek ve çok 
pabalıya mal etmek için Amiral bir 
plan dütiinmüıtü. 

Öğleden sonra; filo Amiral ıremi· 
sinin yakinine demir atarak tecemmii 
ediyor, ve saat dörtte Amiral gemi
sinden verilen iıaret toplu olarak bü
tün filo kumandanlarını ''Yavuz" a 
içtima etmek üzere gelmelerini emre 
diyordu. 

ikGoabı Jcu..-t ediyorlar. (Arka .. uar) 
•-=========~--~~--... --..-==~--------.... _. .............. ...,...,===========-
Sanayi memleketleri ziraatlaşmağa, .. ziraat memleketleri 
sanagileşmeğe doğru gidiyorlar 

Dahiliye vekilinin konferansı 

ANKARA, 17 (A. A.) - Milli ik·· 
tısat ve taoarruf hafta1< münas.,betile 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey bu 
akfam Ankara radyoıunda bir konfe. 
rans vermittir. Şükrü Kara Bey de
miıtir ki:" 

"- Vatandatlar; 
'Yeryüzünde sanayiin yeni bir gidi. 

tine ıahit oluyoruz. Sanayi memleket
leri ziraatleımejie, ziraat memleketle
ri sanayileımeğe doğnı gidiyorlar. 

''Zamannnızm en dikkate değer ha• 
disesi bence budur. Sanayi memleket• 
!eri ziraatlefiyorlar. Çünkü, yalnız 
kendi memleketlerinin ihtiyaçlan için 
değil, yabancı memleketlere ihracat 
yapmak maksadile kurduklan sanayi 
ıubeleri gittikçe pazarlarını kaybedi· 
yor da ~mdaıı. 

"Ziraat ve ham madde memleketle
rindeki oanayilCflDe hareketi de ya
bancı pazar tibüyetinden kurtularak 
milli iktısat istiklalini kurma aavatmın 
bir neticesidir, 

"Meseli, pamuk yetiftiren memle
ketlerin kendi pamuk ihtiyaçlarını, 
pamuk yetiıtirmiyen, fakat pamuğu 
hariçten getirip mamfil meta haline 
sokan memleketlerden .. ı.n almama• 
ğa, ve kendi pamukluıunu bizzat ken .. 
di fabrikalannda dokumağa karar 
verdikleri gün, bu muvazenenin bozul 
maaı .zaruridir. Bugün bu karar ve· 
rilmittir. Buna pazarlann iayanı di
yorlar. Halbuki buna bence, pazarla• 
nn isyanı değil, pazarlann ıuurlan .. 
maları demek daha doğru olur. 

''Sürüm pazarlarının tuurlanm.aıı 
neJicesi olarak keneli memleketlerinde 
bile, iç pazarlarını kendi ıanayi ve zi· 
raatlerinin mamul.itına ve mahsulab· 
na hasredebilmek kaygusu ile genİf 
bir yerli mah kullanma ve kullandır· 
ma hareekti batlamıthr. 

''Hakikaten milli, hakikaten hayati 
ı 1ir dava kartıısında bulund:u ~ umuzu 
i}·ice anlamamız lizındır. Y C..i li malı 
k11llanmak, milli iktıoadımızın istikla· 
ini, bütünlüğünü kunnak ye yaymak 

için, her vatandatın bile bile ve aeve 
seve benimaemeai li.zongelen bir vazi .. 
fedir. Devletimizin, milli ikbsadiya• 
tunızı kurma ve bütünleme huıuswı
da giriftiği ve ıririteeeği tetebbüaler 
aldığı ve alacaiı tedbirler, pek yakın· 
da memleketimizi ve milletimizi ileri 
m.illeter aeviyeaine çıkaracak, ve öncü 
millet olmak gibi tarihteki eski ve a
sil rolüne kavutacaktır. 

"BüyÜk ıefin, vatandaılan batırla
nndaki ıu direktifleriııi tekrar ede
lim: 

"Siyaai ve aıkeri muzafferiyetler 
ne kadar büyük olursa olsunlar, ikh
sadi muzafferiyetlerle tetviç edilmez• 
lene, kazamlan zaferler payidar ola· 
maz. 

"Memleket ve istiklalin müdafaası 
için liznn o~an bütün kuvvetler, ikb· 
oadiyatın inbisat ve inkiıafile mülrem
mel olabilir. 

"Milli kurtuluş savaşında - ilk 
hedef: Akdeniz! - dediği gün, bü
tün milleti coıturan kumanda bu de
fa da, ayni kat'iyet ve iaabetle, Türle 
milletini iktısat aavaıına ıevkediyor. 
Orada olduğu ıribi, burada da zafer 
mubakkaktır. Büyük Şefin itaretilc 
yüriinıekte daime tatmaz muvaffakı, 
yet vardır. Zaten, onun arkasından 
ve çzdiği yoldan gitmek, Gaz:i nesli
nin hem Öz ıerefi, ve hem de vatani 
vazifesidir. 

Ergani iatikrau 
"Vatandaılar; 

Milletimizin devletin rehberliği ile 
iktısatça da kalkrnma11 devletle mil
l~t. ara11nda 11~1 b.ir. iı birliğini icap et
lirır. Bunun dıpdm ve yepyeni bir mi 
salini fU haftalar içinde görüyoruz. 
Bir mioal: Ergani istikrazıdır. Bu ba
kır hattı milletin taaarrufu ile yapılı
yor. Gene onun tasarrufu ile Ergani .. 
ye varacaktır. Millet tasarruflarını 
küçük te olsa bu Ergani hattı istikra• 
z~na yatırmakla bir taraftan parasını 
~rlı, fa ı:dalı, emniyetli bir iti etme te
mın etmıt oluyor, diğer taraftan da 

MiLLiYET PAZARTESi 18 KANUNUEVVEL !933 

HARiCi HABERLER 
Fransa ve 
Milletler cemiyeti 

Bir Fransız 
Sefirinin sözleri 

Fransa müessesenin zayıf- "Hitler harp istemiyor fakat 
lamasına müsaade etmiyor barut fıçıları toplayorlar" 

PARIS, 17 (A.A.) - Havas ajan
sından: 

M. Lebrıınun öğle ziyafetinden son
ra. M. Ben.es, M. Chautemps ile görüı
müı; sonra Fransa enstitüsünde şerefi
ne verilen celsede hulunmuı ve oradan 
ela Hariciye nezaretine gitmi,tir. 

M. Paul Boncour matbuat erkanını 
Çek nazmnın huzurunda kabul etıniı ve 
demiıtir ki: 

0
- M. Benesin huzuru, gayet uzun 

ve derin görüımelerimizin neticelerini 
beraber bildirmemiz itilıar'le telakkile
rimizdeki tam uygunluğu ~•pat eder. 

M. Paul Boncour, M. Bene• ile yap.. 
tığı görüımeleıtır.. M. Chauteınps'ninki
ne benzer b" r fikir beyan ettiğini l;ildh-
miı, M. Benesin ziyaretinir · ~. teşri· 
ki mesaiden l>qka manası -nadığını 
söyiemiıtir. M. Paul Bo~cour demişt:r 
ki: 

"- Tetk'lı: ettiğimiz ilk mesele, Mil
letler Cemiyeti ile bu müe»eaeyi yeni
den tanzim icin yapdabilecek te*lifler 
olmuıtur. Milletler Cemiyet'"ıne yapıla
cak en iyi hizmet, bu müesseseye sar• 
sılmaz bir tekilde bağlı olduğumuzu 
ilindır. Bu hususta mutalr.Jaz. 

Şuna derin bir ,.kilde kanii.iz ki, Mil
letler Cemiyetinin zayıflamasına müsaa
de ederaelc, ıulbun henüz sağlamlaşma
tm1: h1"""l t111~amen "rk~lau'kt•• 

M. Paul Boncour'un seyahati 
PARlS, 17 (A.A.) - M. Paul 

Boneourun ıeyahatini V arıova ve Pra
gue' elan ileri bötürmiyeceğ'i teyit eclill
yor. 

Lloyd George ve Milletler cemiyeti 
LO!llD.RA, 17 (A.A.) - Times ga

:N!tesind .. ri<J,n bevanat:ında M. Lloyd 
George Mil'etler Cemiyetine tarutar 
o) -'· ·~tınu .:: .. ,Jeynı-ic'" ... ~ir. 
Akvam Cemiyeti umumi katibi 

PARIS, 17 (A.A.) -AkvarnCemi
yeti umumi kitil{ı M. A ,.enoı Lonc!ra
clan dün alqam Pariae gelmiştir. 

Sovyet Rusya 
Ve İran --Ticari meselelere dair 

itilaf yapıldı 
MOSKOVA, 17 (A.A.) - Tahran· 

da Sovyet Ruıyamn ticaret mW-.sili 
Chostak ile lran ticaret idareCi tefi 
arasında ticari meseleler hakkında bir • 
itilaf yapılmııtır. Bu münatebetle iki 
taraf arasında mektuplar teati edilmit· 
fır. 

Bu mektuplarda hali hazıırda Sovyet 
Rusya ile lran arasında mevcut ve mer'i 
olan ticaret ımukaveltnamesinin bir çek 
noktalan tasrih edilmektedir. Bu mek
tuplann teatiıi ik'i memleket arasmda 
ticari meselelerde ve bilhassa Sov
yet emtiaJı isfhlakinin miktan tahmin 
usulüne kontenjan miktarma ve Sovyet 
Rusyanın ima yapmakta olduğu ihra
cata müteallik hususlarda mevcut olan 
noktai nazar ihtiliflanna ı:Ühayet vermek 
tedir. 

Kanatlı bela 
Bir Alman yeni bir tüfek ve yeni 

bir kurıun icat etmittir. Yeni tüfeğin 
namlusu huni ıeklindedir ve dipçik. 
ten arpacığa doğru daralmaktadır. 

Yeni kortunun Üzerinde küçük kanat 
çıklar vardır. Bu yeni kWluna kanat· 
h bela ismi verilmittir. 

Balkan haberleri 

Yunan donanması 
takviye ediliyor 

ATINA, 17 (Hususi) - Yakında 
Baıvek:I M. Çaldarisin riyasetinde or
du ve donanma erkanı harblyelerinin it
tirakile mühim bir içtima yap}lacakt1r. 
Bu içtimada dönanmanın daha iki tor
pito ile takvİyeı'i meselesi görü§üle
cektir. 

Sofyada numayişler 
SOFY A, 17 (Milliyet) - Burada, 

akıam saat 7,5 raddeler'.nde Albinska 
ve Kaloyan sokaklarında grup halinde 
komünistler toplanarak nutuklar söyle
miılcrdir, 

Zabıta hadise mahalline yetişerek 

nümayitçileri dqıtabilmiıtir. Bu esna
da havaya b'.r kaç el silah ta atdıtuf
tır. 

Bulgar-Yunan muzakeratı 
BELGRAT, 17 (Milliyet) - Poli

tika gazetesine göre, Atine.da Bulgar -
Yunan müzakerat. iktısadi ıneııeleler yü
zünden mü§külata uğramııtır. 

milli iktıoadi kurma ve yapma. dava. 
aıru bakır yolu cephesinde de zafere 
ıötürüyor. 

"Bu itibarla Ergani bakır hattı tah· 
viUerini almak her vatandaı için hem 
tedbirli bir it. hem de ıerefli bir borç
tur. 

Milli tasarrufun manasını da böyle 
anlamak icap eder. Yoksa i§lemiyen 
işletilmiyen paralar, sahihi için, mem• 
leket için fayda değil, zarar verir. 

"Sözlerimi Büyük eŞfin çok güzel 
ve yüksek manalı muvaffakıyet vade· 
den vecizelerile bitireyim: ,. 

''Bu vatan ç.ocuklanmız, ve torun
larımız için cennet yapılmıya layık· 
tır. Bu da iktıoadi faaliyetle kaimdir. 

PARIS, 17 (A.A.) - Havas ajan
sından: 

F ranııanm e..ı.i Berlin sefiri M. Cam 
bon, (Marianne) gazetesine Fransız • 
Alman münaoebatı hakkında fU beya· 
natta bulunmuştur: 

- Hitler, harp istemiyor. 1910 • 1914 
Almanyat1 da İstemiyordu. Fakat sa· 
dece onu ırayri kalım içtinap bir hale 
getirmekle iktifa ediyordu. Almanlar 
mahzenlere barut fıçıları topluyorlar ve 
sonra barutları patlayınca "Kabahat bi
zim değil ki, bir kibril'in bunları patla
tacağım bilmiyorduk., diyorlar. Bugün 
harbi nasıl istiyeliilirler? Teşkilatlan ta
mam değildir • 

M. Cambon, Hitler Almanyasırun 
Fransadan Bulow ve Bethman Hallveg 
Almanyaornclan daha çok nefret etme
sinden doğan enditelerini bildirclL 

Eğer Almanya, kuvvetli, emin, iyi 
bir ordu ve iy'j bir siyasete ve tedb" rli, 
açık ıröresı yol gösteridlere sahip bir 
Fransa kartıaında kalıraa, aldı başına 
gelecektir.,, 

Fransız-Alman 
Müzakeratı 

PARIS, 17 (A.A.) - Havas ajan-
11ndan: Petit Parisien ırazetesi &yor 
ki: 

Dün ak!"JD, M. Cbautempsin riya
seti altında toplanan kabine, bir taraf
tan M. Hitler 'ile M. Fran90İı Bonnet 
diğer taraftan M. H:tler ile M. Philipps 
arasında geçenlerde vuku bulan görüı
melerin heyeti mecmuaHnı tetkik etmit· 
tir. 

Ordu mvcutlan, harp malzemesi ve 
emniyet bahislerinde Almanya tarafın· 
dan ileri sürülen tddiflerin balen Lon
drada bulunmakta olan M. Philippsin 
Berline avdetinde yeni müzakerelere 
mevzu teşkil edeceği ımıhakkaktrr. 

Korkunç bir 
Tren kazası 

Lehistandaki tren kazasın
da 74 kişi öldü ve varalı var 

VARŞOVA, 17 (A.A.) - Dün Poz
man civarmda olan büyük bir tren ka
za11nda devr '.len vagonlardan çoğunun 
kald...W-sı müşkül olduğundan vagon· 
lardan kıymetli parçaların 6ı;aldınlarak 
geri kalan kısımlann yakı.nlmasma ka
rar verilmiıl!i. 

Yanan vagonlardan yÜ!uelen alev
lerin manzara11 müessirdi. Bu kaza Po
lonyada olan tren k:ızalannm en büyü
ğüdür. 74 kiti ölü ve yaralı vardır. 

Bir muharrir diri diri yandı 
NEVYORK, 17 (A.A.) - Muhar· 

rir Louiı V ance, evinde diri, d' ri yan• 
mııtır. Muharrir elinde yammı l:iir oi
gara olduğu halde uyuya kalmııh. 

Maltada İtalyanca 
yasak mı? 

ROMA, 17 (A.A.) - Maltada mil
liyetperver bir gazetenin kapath"11ma
ıı münasebetle "Teverc,, gazetesi §un .. 
!arı yazıyor: 

"Bundan sonrası için şu anlaıılmı§• 
t1r ki, Mal tada 1 tal yan dili ~le bir ga· 
zcte ne~.,.etm~k bir cinayettir. 

Polislerin ltalyanca konutan bütün 
Malta halkını, yani ada: halkını tevk:f 
etmeleri de beklenebiİir.,, 

Kundakçılar hakkında 
karar 

BERLIN, 17 (A.A.) - Volf ajan
sı bildiriyor: Reichstag kundakçdan 
dava11 bitmiıtir. Van eler Lubbe kendi
sini müdafaa için söz oöylemek hakkın
dan vazgeçmiıt" r. Dimitrof, sonu gel
mİyen bir müdafaa serdetmiıtir. B~ m\i· 
ctafaaname komün'ist fniaısmın hakiki 
bir programıdır. 

Mahkeme kararını 23 kanunuevvel 
cumartesi günü sabahleyin saat dokuz. 
da bildıirecckt.ir. 

İspanyo; kabinesi 
MADRIT, lü (A.A.) - Teıdclcül 

eden yeni kabinede ıu zevat vard1r: 
B8'Vekil M. Lerrnux, Hariciye na· 

zm M. Pita Rcmero, Harbiye nazm 
M. Darrioa, Bahriye DllZll"I M. Rocha, 
Dallil'ye nazın M. Rico Avello, Maliye 
nazm M. Lara lı nazın M. Estabella. 

----
Sovyet Rusya ve İtalya 

MOSKOVA, 17 (A.A.) - Sovyet 
Rusya ile 1 tal ya arasında aktedilmiş o
lan dostluk ve ademi tecavüz ve bi
taraflık niİıt 1..:rnın musaddak ıuretleri .. 
ıUn teatisinden ve hu misakin mer'iyet 
mevkiine girmesinden balueden lzves
tiya gazetesi eliyor ki: 

iki cihetli olan bu miaak, Sovyet
lerin sulh s'iyasetleri zincirinin yeni bir 
halkallDI teıkil etmektedir. Sovyet Ruı· 
ya ıulh lehindeki mücadele ıiya5etinin 
bir zeyli olmak üzere Büyük Britanya 
müstesna olmak üzere Avrupanın bütün 
büyÜk devletleri ile adem'i tecavüz mi
sakları aktetmiıtir. 

Lindberg'in son seyahati 
MIAMI, 17 (A.A.) - Altı saat 33 

dakikada 900 mil yapıp gelen Lindberg, 
kansile beraber 3 kıt'a üzerinde yapnuı 
olduğu 28,000 millik seyahatine nihayet 
verm:ıtir-

• 

Akdeniz de şiddetli fırtına var 
'ATINA, l'l (Hususi) - Akdenizde şiddetli fırtınalar hüküm sür -

mektedir. Birçok vapurlar limanlara iltica etmişlerdir. Kazaların vu • 
kubulduğu haber verilyor. Bir yelkenli batmış, mürettebatı kurtarıla • 
mamıştır. 

Valiler arasında değişiklik 
'ANKARA, l'l (Telelonla) - Çankırı valüi Hazım Bey /çele, iç. 

el valisi Salim Bey Balıkeaire, Erzincak valisi Mümtaz Beyin Çankın -
ya , sabık Siirt valisi Sabri Beyin Erzincana tayinleri tili tasdika arze 
dilmiftir. 

Ara kontenjan kararnamesi 
'ANKARA, 11 (Telefonla) - Heyeti vekilece yeni bir ara kontent 

jan kararnamesi kabul edilmi,tir. 20 maddevi tecavüz eden bu kartn' 
name bugünlerde neşredilecektir. 

Gümrüklerdeki müterakim eşya 
ANKARA, 11 (Telelonla) - Gümrüklerdeki müterakim e,yadan 

ba:z:darı hakkındaki kararname yarınki Resmi Gazete ile ne,redilerek 
meriyete girecektir. Hükümleri gümrüklere tebliğ olunan bu karama· 
me aynen ,öyledir: 

1 - l Teşrinisani 933 tarihinden evvel gümrüklere gelmiş olup ta 
14859 sayılı ve 20 Ağuatoa tarihli kararnameye bağlı kontenjan liste -
terinde bulunmadığından dolayı ithal edlimiyerek gümrük ambarla • 
rında kalan eşya bir del aya mahsııa olmak üzere serbestçe ithal olunur. 

2 - AraJa mevcut clearing mukaveleleri mucibince döviz iıteme
yen memleketlerden 1 tefrinisani 933 tarihinden evvel gümrüklere ~e
tirlmiş olan ve 14859 sayılı kararnameye bağlı umumi kontenjan ve M 
listelerine dahil bulunan eşya klearing mukaveleleri hükümleri dahilin 
Je serbestçe ithal olunur. 

3 - 1 Te,riniaani 933 tarihinden evvel gümrüklere gelmif olan 
tarifenin 203 numarasına dahil fekerler bir defaya mahsıu olmak üu 
re aerbestfe ithal olunur. 

Afgan kralının katillerine halk linç 
etmek için hücum etti 

ANKARA, 11 ( A.A.) - Algan büyük elçiliğinJen bize verilen 
malilmata göre, sabık Algan Kralı merhum Mehmet Nadir Şah Hazret 
ferinin katili Abdülhalik ile şeriki cürümleri Mahmut, ishak ve Abdül· 
lah namındaki e,ha.tan Abdülhalik ile Mahmudun idamı ve lıhak ile 
Abdullahın müebbet hapİ.6leri hakkındaki bidayet ve istinal mahkeme 
lerinin kararı evvelki gün temyiz mahkemesince ta.dik olunmuftur. 

Hükümlerin temyiz mahkemesince tasdik edildiği gün galeyana ge 
len ve mahkeme önünde, caddelerde büyük bir kalabalık halin
de toplanan ahali maznunların her dördünün idamını mıuirrane iste -
meye ve mahkemeden tevki/haneye nakilleri esnasında canileri ba -
çok defalar hücum ile linç etmek istemişlerdir. 

Polis halkın bu hücumlarının öniine güçlükle geçebilmiftir, 

Devlet namına yapılacak taahhütler 
hakkına kanun hazırlandı 

ANKARA, 17 (Telefonla) - Dev • 
Jet namına yapılacak taahhütlerin salim 
bir tarzda cereyanını temin edebilmek i -
çin emir italarla alakadar tahakkuk me 
murlarının ayn ayrı ve ıahsen meıuli· 
yetlerini ll-ıyin eden bir müeyyedeye lü
zum görü müı ve bu makıatlit. hükUmet 
bir kanun liyiban hazrrlamııtır. Muba
sebei umumiye kanununa zeylen hazlJ'o 
!anan bu layiha buırün Meclise sevko -
lunınuıtur. Layihanın ihtiva ettiği esas
ları bildiriyonını: 

1 - Muhasebei umumiye kanununun 
50 inci maddesinin ikinci frkrasile 51 ve 
52 inci maddesi hükümleri ve 48 inci 
madde ile mevzu istisnalar haricinde dev 
!et namına herhangi bir taahhüde girit
meden evvel tahakkuk memurları sene
leri müddetinde kendi daire ve kril'aSI i
çin ayrıllif.'J tahsisat mevcut ve kifayet 
edecek mikdarda olup olmadığını tetkik 
ve 8.mir itaya tahriren bildirmeğe ve a
mir italarda bunu aramağa mecburdur
lar. 

Ki.fi derece tahsi&at temin edilmedik
ce t.ohakkuk evrakı tanzim olunamaz ve 
muameleye giritilemez. 

2 - Tahsisat mevcut o"up olmadığı
nın birinci madde mucibince imir itaya 
tahriren bildirilmeıi veya tahsisat yok
ken mevcut imiş gibi gÖsterilıneıi ıebe
bile herhangi bir taahhüde giriıilmesi 
halinde tahakkuk memurları doğrudan 
doğruya ve ıahıen mesut tutulurlar, 

Tahsisat olmadığı imir itaya tahri· 
ren bildi.rllmeıine rağmen veya Amir ita
ca tahsisat o up olmadığ nın araıtrrıl • 
masına lüzum görülmeden girşilen ta • 
ahhütlehrden doğan şahsi mesuliyet i -
mir itaya racidir. 

Bu suretle tahsisat harici yapılan ta
;ıhhüdaU neticesinde tediyat vukubulmuı 
aa kanunen muhasibi meıule teveccüh e
den mesuliyet te &miri ita ve tahakkuk 

Köylü elbisesi 
550 kuruşa satılığa çıka
rılan elbiseler köylere 
kadar gönderilecek 

Baıvekil ismet Paşa Hazretleri Is. 
tanbulda aanayi müea~ıelerinde yap· 
tıkları tetkikat esnaarnda Feshane fab 
rikaaını gezerlerken aanayiimizin İn· 
kiıafına bundan sonra verilecek istika
meti izah ctınitler ve milli lıkr tip ku
mat ve köylü ile lıalk jçin en kulla
nqlı ıekilde elbise §ekli bulunması 
hakkında direktif vermişlerdi. 

Bu direktifi alan Sumer Bank Feoa
ne fabrikasında o günden itibaren tec
rübelere batlamıt ve az zamanda bu 
mesainin neticeai almmııtır. 

Husuıi Türk tipi kumaıtan köylü 
ve halk için yapılan elbiseler dünden 
itibaren satr§a çıkanlmııt.r. Bu elbise· 
ler hem çok sağlam ve hem de çok U• 

cuzdur. Elbise şimdiki ha.ide bir ta
kım, yani caket, yelek ve pantalon ol
mak Üzere 5,50 liraya satılmaktadır. 
Yapılan tecrübe göstermiıtir ki İma• 
!at geniıledikçc elbiseler daha ucuza 

memurlan da miiıterektirler. 
Tahakkuk memurlari e ikind derece 

amir italan ve muhaaiplerin tahsisat ha 
rici taahhüt ve tediyelerinden dolay• za• 
man ile meouliy~erine dinıu muhue· 
btaça hükmolunur. 

Tahsioat harid taahhüt birinci dere· 
ce imiri itanın tahriri emrine müstenit 
ise keyfiyet divanca 3 aybk raporlarla 
mecliae arzo'unur. 

Milli saraylardaki eşya 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Milli 

saraylardaki eıya hakkmda mecliı he • 
saplannm tetkikini encümenin hazırla • 
dığı mazbata ruznameye almuuıtır. 

Divanı muhasebat 
ANKARA, 17 (Telelonla) - Din· 

nı Muhasebatın münhal bulunan dör • 
düncü daire reis

0

iği için intihap yapılma 
11 temennisile mezkur divan riyaseti bir 
tezkere ile meclis riyaıetine müracatata 
bulunmuıtur. 

Jandarma hizmetinde kul· 
landan hayvanlar 

ANKARA, 17 (Telefonla) - Ahali
ye ait olup jandarma hizmetinde kulla· 
nılan hayvanlar ile nakil vasıta· armm 
tazmini baklandaki kanun l.iyihau en -
cümenlerden geçerek heyeti umumiyeye 
sevkolunmuıtur. 

Zekai B. in bir takriri 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Diya· 

11bekir mebusu Zekai Bey mütekait bin 
hatı Ali Şevket Beyin malıiliyeti haldan 
da arzuhal encümenince verilen kara • 
nn umumi heyette müzakeresine dair 
bir takrir verıniıtir. Takrir ve encüme• 
nin mazbatası ruznameye a'mmııiır. 

Hariciye Vekilinin 
teşekkürü 

Hariciye vekili Tevfik Rüttü Beye
fendi ile refika!arı Makbule Hanrmefeır 
eti, Rüştü Paıe merhumun refikası Ha· 
rumef':"'!i• ~~ulları Fatin Beyin izdivaç 
~eı·asuw munasebetile bir çok dostla· 
rından ve sevdikler;nden tebrik telgral 
ları ve mektupları almışlardır. 

Bunlara ayn ayn cevap vermeğe in 
kan bulamadıklarından teıekkürlek'inin 
iblağma gazetemizi tavsit buyurmuflac 
dır. -·---.. ··-......... -..... _ .. , __ _ 
satılabilecektir. 

Bu elbiselerin en fena terait içinde 
de Üç şene dayanabileceği anlatılınıt · 
tır. Elbiseler köylü için en ku!lanıflı 
tekilde yapılmııtır. Aldrğ1JDız malii 
mata nazaran bu elbiselerin köylüye 
ulaıtınlması ve onun eline kadar ırö 
türülmesi için bazı düıünceler mevcut 
tur. Başvekil Hazretleri elbiseyi köy 
tüye en yakın liman, en yakrn istaı
yonda ıatmanm muvafık olacağını sö 
lemitlerdir. Bunun üzerinde me,ru ı 
olunmakta, elbisenin bu tekilde orada 
kaça aablabileceii hakkında tetkikat 
yapılmaktadır. 



Bir mektuptan alınan ders 
Senelerden beri bir Türk mekte

binde fransızca, bir Fransız mekte
binde tükrçe okuturum. iki lisanın 
güçlükleri ve kolaylıklarını ister 
istemez mukayese ederken hansız
cada kelimelerin diti ve erkek ol
maları daima sinirime dokunur ve 
bunun sebebini bir türlü bulamaz
dım. 

En küçük bir fransızca dersi 
görmüt olanlarımız bilirler ki bu 
lisandaki kelimeler bpkı tavuk ho
ros gibi ditili erkeklidir. Sade bu 
dilde değil, arapçada, yunancada 
ve daha bir sürü lisanda böyledir. 
Halbuki türkçede, İngilizcede, a
cemcede bu hususiyet yoktur. Biz. 
de ve lngilterede siyasi haklarda. 
ki kadın erkek müsavatı belki de 
liıanlarımızın kelimelerde de diti· 
lik erkeklik aramamasından mül
hemdir. Maksat bu değil •• 

Herkes bilir ki; fransızcada me
seli hokka erkektir, kalem ditidir. 
Günet erkek, ay ditidir. Süt erkek 
kaymak ditidir. Gün erkek hafta 
ditidir. Pantalon erkek, caket diti· 
dir. Uzatınıyalım. • • Bu, neden 
böyledir, niçin bir lisanda kelime· 
leri böyle erkekli ditili ayırmıtlar· 
dır? diye dütünür dururdum. Der
ken efendim evvelki gün fU mektu
bu aldım: 

"Felek Bey; 

"Şu ilanımı gazetedeki ıütunu
nuzda neşreder.eniz gıyaben size 
hürmeti olan bir okuyucunuzu 
memnun edeceksiniz: 

(28 yafında bir gencim. Dürüs
tüm, bekanm. Bekarlığımdan da 
memnunum· Hayatta hiç evlenmek 
niyetinde değilim. Lakin ben ak
ran ve ben düfüncede bir arkada
flm yok. Kim ki benimle arkadaf 
olmak ve yaşadığım müddetçe ba· 
na acıdık ve candan bir arkada, ol
mak isterae (Felek) vasıtasile ba
na müracaat edebilir. 

"Müracaat edeceklerin 28 yaıın· 
da olması veya buna yakın olması 
lazımdır. Ben kimseye muhtaç ol
mıyacak kadar çalıJan ve çalıfacak 
olan bir kimseyim. ArkadGJımın 
da böyle olmasını istiyorum. Baki 
hürmetlerim elendim. 

Karilerinizden: H. S. 
Hamif: - Ben her gün (Milli

yet) okuyorum. Talip zuhunında 
adresimi de veririm.,, 

Ne dersiniz bu mektuba? Gül
meyin! 

itte bu mektubu alınca bir lisan
daki kelimelerin difili erkekli ol
ması lüzumunu derhal kavradım. 
Eğer türkçede kelimeler böyle ol
ıaydı: Evveli bu mektubu bana ya
zanın erkek veya diti olduğunu, 
aonra da aradığı arkadatın cinsini 
ketfedebilirdim. Lakin bu husus
lar da esef ki çok fasih değil. An
cak bahsettiğim lisan dersini bana 
verebildiği için bu sütunlara geçe
bilen bu mektuba ne mana verirsi-

. ? 
nız •• 

Bana bir çok arkadaşlar: 

- Sen karilerle teması kesme! 
diye tavsiye ederler. • Lakin bazı· 
larile samimiyeti çok ilerletınek 
tehlikesi var, değil mi? •. 

Ben muharrirlik mi ediyorum, 
yoksa ••• 

itte o kadar. 
FELEK 

1 BORSA 1 
(lı Bankumdan alınan cetvelidir) 

16 Kanunuevvel 1933 
Ak9am Fiatları 

J.ı;ı... ... dahili 911.ZS TabYilit 
193a l•tikraaı f7,50 Elolıtrilı 
$ark D. 101ları t.45 Tram••J' 
Onitürk 27,60 Tüael 

" 
il 26.40 Rıbb .. 
111 27 Anadolu 1 

cU:,riikler a " 111 
Baidat 9, 15 kııponsuır. 
T. askeriye 9,75 Mümuail 

-.-
17,75 
46.60 

47 

52.75 

ESHAM 1 ı.: 1 • 
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., ,, Hamiline 9,95 Terkoı 
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Tramvay 44.tliO lttDıat day. 
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Nüyork 
Milano 
Brükıel 
Atina 
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20 f. FranSIX ı68 ı ~m •. A•. 
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ı8 
49 

24.-
023 

46.-

9,33 
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ŞEHiR HABERLERi 

l.ka•e,.I 

Hayat pahalı! --
Son iki ayda hissedilen 

bir yükseliş var 
Ticaret odası her ay lstanbulun ge

çinme endeksi namı albnda bir endelu 
neıreclerdi. Son aylarda bu indeksin ar· 
ka11 kesilmiş, çıkmaz olmu,tu. 

Artık çıkımyacak derken indek..in 
eylUI ve teırinievvel aylarına n.o..d.u::u..ı.S 
olanlannm iki.; birden çıktı! 

Son çıkan bu üç aylık endekse na· 
zaran eylul ve tetrinievvelde htanbul
cla hayat daha evvelki aylara nazaran 
hissedilir derecede pahalılapıuştır. 

1914 sene,Jl birinci ıvsfmıla yani U• 

mumi harpten evvel aylık geçim vasa
llli 100 addedilen ana, baba ve üç ço
cuktan mürekkep bir ailenin 933 sene
si eylulünde bu yiize nazaran 1027 ve 
teşriruevvelde 1037 kuruıla g~inebile
ceği anl8§ılmaktachr. 

T ereffü lf.ılhaua bu iki ayda da yi. 
yecek ve içecek maddelerindedir. Yak· 
ma maddeleri .........Eı bu aylar laım 
baılangıcı olıbığu için mühim surette 
yüksebtllıtir. 

Yerli malını ecnebi diye satanlar 
Yerli eıyaya ecnebi damga11 vura

rak veya ecnebi malı gibi satarak, balla 
kandırmak mescles.i ye.ıi bir safhaya gİr· 
miıtir. 

Bu İfİ tetkik eden komisyon, bu 
mallan imal eden fabrikaların vaziyet· 
lerinin bir defa tetlıükiru oda tetkikat 
ıubeaine havale etmit, diğer taraftan da 
bu lıin hukuki mahiyeti hakkında oda 
hukuk müıaviriiğinden !ıi.r rapor İsten• 
mitti. 

Ticaret odaaı memurları bir kaç ırün• 
dür bu nevi fabrikalarda ani olarak tet· 
kikat yapmaktadırlar. Bu hareket huku· 
lô noktadan üç kanuna temas etmekte
dir. Bu kanunlar; marka ve alameti fa
r:ka, men'i rekabet ve taiJi§ kanunları· 
chr. 

Fransaya mısır ihracı 
Türkiyeden Fransaya kanunuevvel 

nihayetine kadar 250,000 kental nusır 
ihracı için kontenjan verilmiıtir. Bu
na mahsuben ihracat yapmak istiyenler 
varsa derhal teşebbüsata g'İri§ID"leri ve 
istifade edilecek m'ktar bulunup bulu· 
namıyacağını ofise sormak icap etmek· 
t<ıılir. 

Horca karşı tutun 
Aldıimuz mali'.imata gÖre, Yunanis

tan harici borçlanna mukabil tütün ver• 
mek için muhtelif alacaklı memleketler 
nezdinde teeşbbüsata gİritilmiştir. 

Söylendiğine ıöre bu teşebbüsat 
Yunaruotanın alacaldm bazı memleket
ler nezdinde müsait surette karıılan
mııbr. 

Çavdar rekoltasi 
Son neşredilen istatistiklere naza· 

ran 933 senesi çavdar rekoltesi son al
b ıenerun en az mahsulü olarak 450 
milyon kentalclir. 932 sene•inde dünya 
çavdar rekoltesi 534 kentaldir. Y almz 
bu rakamlara Türkiye, Sovyet Rusya ve 
Çin istihsali.b dahil değildir. 

Arpa istihsalatı 
Bu senenin dünya arpa rekoltesi ge

çen seneden 41 kental az olarak 300 
kentalclir. Bu rakama dünya arpa r.G
yasasının mühim bir uzvu bulunan Tür
kiye istihsalab dahil değildir. 

Liman reisliklerinde 
değişiklikler 

lstanbul Deı>'z Ticaret müdürlüğü 
nuntakasına dahil liman reislerinden ba
zdan, Deniz Ticaret müdürlüğü merke
zinde muhtelif memuriyetlere tayin e
dilm'.ılercl>r. Müdüriyet mümeyyiz ve 
memurlannılan bazıları da mülhakat li
maıa reisliklerine naklolunmUflardır. 

ilk mütehassıslık imtihanı 
latanhul Üniversitesi Tıp· Fakülte-

sinde ilk ol;\rpı\c mütehassıslık imtiha· 
nı geçen perıembe 
günü yapılmıı ve 

mülga darülfünun 
nisaiye ve vcJidiye 
asistanı Halit Şev
ket Bey, ihbsas ve• 
aikaaı almağa mu
vaffak olmuttur. 

Asistanlık müd. 
detini bitiren Halit 
Şevket Bey, müte
hassıslık imtihanına 
istida ile talip ol-

Halit Şevket B. mut ve bunun Ü· 
zerine Tıp Fakül

tesi nisaiye ve veli.diye ordinaryihü 
Profe•Ör Dr. Wilhelm Llepman ile, 
Tıp Fakültesi ikinci Hariciye profe
sörü Ahmet Kemal ve Tıp Fakülte
si ortopedi ve cerrahi etfal profesÖ· 
rü Akif Şakir Beylerden mürekkep 
imtihan heyeti teşkil edilmiıtir. 

Halit Şevket Bey rnütehaasJSltk İm· 
tihanına bu heyeti mümeyyizenin hu 
zurunda gl:rmiştir. Halit Şevket Beye 
evvela bir hasta Üzerinde teıhis koy
durulmuı:Ur. 

Teıhis tam netice vermittir. On
dan aonra bir haata Üzerinde ameli
yat yaptırılmıttır. Bunda da muvaf
fak olmuıtur. Son olarak nazari imti
hana tabi tutulmuı bu da iyi netice 
vermi~tir. 

Halit Şevket Bey ordinaryÜs profe
sör doktor w;ıhelm L:eponan ile pro
fesör Beyler takdir etmiılerdir. 

Halit Şevket Bey bu suretle üniver
site Tıp Fakültesinden ilk olarak ka· 
dın ve doğum birinci sınıf mütehas.aıs 
vesikasını almı§tır. 

••l•a•ır•ıııl• 

Yeni ölçüler 
-o--

Belediye, müfetti~lcrini 
tayin etti 

Senebaımdan itibaren tatbik edil
meğe baılanacak olan yeni ôlçüler ka· 
nununun tatbikahna nezaret için be.· 
Jediye tarafından tayin edılen on mı.i
fettit ımtihana girmit ve bunlardan 
beşi muvaffak olmuttur. Maamatih 
muvaffak olmıyan. bet memura da ınu 
avinlik yapbnlacaktır. Bu memurlal"ln 
maaşını ya!mz lsta•bul Belediyeai 
değil, lst,ınbul ölçüler mıntııkasına 
dahil bütün belediyeler müıtereken 
vereceklerdir. 

Yedikule - Haliç yolu 
Y edkuleclen Halice kadar sur önün

de açılan yolun intaatma peııembe ııü
nü merasimle baflanacaktır. 

Bu yol (30,5) nMtre geniıJi.iin.de 
olacaktır. (18) metreoi asfalt ve müte
bakisi de süvari yolcular için kumlu to
se halinde yapılacaktır. Yolun g~eceği 
yere tesadüf eden mezarlardan allleleri 
bulunanlar nakledilmiıtir. Diğerlerini de 
belediyece kaldırılacaktır. Kıymetli me
zar taflan müzeye konacaktır. 

Program hazırlanıyor 
Cümhuriyet bayramında açılma res

mi yapılan hıfzıssıhha müesseaeti, ıim.
ılilik yalnız baıkteriyolojik tehlikelerle 
ttıefgul olmaktadır. 

Müeueserun ıehrin hıfzıssıhha İ.fle
rile yalandan ali.kadar olması için teş
kilatını büyütmesi lazım g<ılmektedir. 
Bu münasebetle bir program hazırlan• 
maktadır. 

Mahzenler birleşebilir mi? 
Belediye karşısmdalıi closth*: yurdu 

arsası senelerdenı.e.li metrük bir halde 
bulunuyor. Bir vakitler burasının bir 
bahçe veya park haline konulması dıü. 
ıünülmiiştü 

Evkaf idaresi bu arsadan bir kısmı
nı satmqtır. 

Buraya binalar yapılacaktır. Beledi
ye bu arııalann her birinin altmıla bü
yük mahzenler ve sarnıçlar bulunduğu. 
nu düıünerek bu mahzenlerin Y ereba
tan ve belediye sarıııı;larile irtibat ve a
li.kası olup olmadığını tetkike karar ver
miıtir. 

Bir teklif 
-o--

500 bin kilo şarap, 150 
bin kilo likör 

Bir Amerikalı müessese tarafından 
lnh'sarlar Umum Müdürlüğüne bir tek
lif yapılmııtır. Bu teld fe göre, Ameri
kalı tirket inhisar idaremizden 500 bin 
kilo f&rap ve 150 bin kilo likör mübayaa 
edecekt'.r. 

inhisar idaresnun elinde bu kadar 
taray ve likör stoku olmamakla bera
ber, Amerikalı müessesenin teklifleri 
flllY&ru kabul görülür ve mutabık kalı
nırsa, ona göre İcap eden tertibat alı
nacakbr. 

idarece, Amerikalı müessesenin tek· 
lifi üzerinde tetk'kat yapılmaktadır. 

inhisar idaresi, mukabil tekliflerini 
tetkikatını bitird'kten sonra Amerikan 
müessesesine bildirecektir. 

Mahkemelerde 

Şirketi erde 

Yeni vapur 
-o--

Vapurcular iki yeni 
vapur alıyorlar 

Vapurculuk Şirketi idare Meclisi 
Reisi Ru§Cn Beı: Ankaradan avdet et
mittir. 15 yatından yukarı vapur al• 
mak için müsaade isteyen Ruten Be
yin 30 yaıına kadar vapur mübayaa 
edilebileceğine dair mezuniyet istihsa
line muvaffak olduğu söylenmekte
dir. Bu hususta bugünlerde resmen 
tebligata intizar edilmektedir. Müsa· 
ade gelir gelmez, tirket namına bir 
heyet, bugünlerde Pireye giderek bir 
iki vapur mübayaa edecektir. Şirketin 
yeni vapur almaktaki isticali, önümüz .. 
deki ay Devlet Denizyollan ile ıirket 
arasında yapılacak yeni hat takaima· 
tında timdikinden fazla hisse temin 
edebilmek maksadından ileri gelmek
tedir. 

Hakkı huzur meselesi 
Hususi vapurlara kıymet biçen tak

dirikıymet komisyonunun, Milli Va
purculuk Şirketinden 25 hin lira hak
kıtakdir istediği ve mÜ6pet bir cevap 
alamayınca lkbsat Vekaletine müra· 
caat ettiği yazılmıtıı. lkbsat Yeki.Je
tinden komisyon riyasetine gelen bir 
tezkerede, bu paranın hangi esa.alara 
göre tespit ve takdir edilmit olduğu 
sorulmuıtur. 

Komisyon, kendisinin kanunen ha· 
kem mevkiinde bulunduğu için hak· 
kıtakdir olarak iatediği paranın tespİ· 
tinde istinat esaaları bildiremiyeceği
ni, vek&letten rica eylediği noklarun, 
bu paranın tevıiyeai için şirket nez~ 
dinde sadece tavaasuttan ibaret oldu
ğunu vekilete cevaben arza karar 
"erm.İ§tİr. 

Diğer taraftan Vapurculuk Şirketi, 
Komisyon Reisi Sırrı Bey takdir edi
len kıymetlere itiraz ettiği, azadan i
kisi müstenkif kaldığı cihetle yalnız 
diğer iki azaya hakkıtakdir olarak u
yu~lacak birer miktar para vermeyi 
kabul etmektedir. Bu da kabul edil
mediği için, tirket mehafilinde, ko
misyonun mahkemeye müracaatta ıeı .. 
bul bulunduğu söylenmektedir. 

VllAyetl• 

Kaçırılan makineler 
Beyoğlunda mülıa defterdarlıktan 

Yani Roka ve Zisi Roka biraderler li
carethanclerine ait vergi defterleri a
sıllan çalınmış ve oonradan meydana 
çıkanlmı2lı. 

Bunhr>'ı yÜz bin lira kadar vero:i 
borçları. vardı. Fakat bunlann makar· 
na fabrikG.arına haciz konacağı sıra
da makin<>ler başka yerlere kaçırıl· 
mıştı. 

son alınaı1 malfunata göre, n:ıakfııe· 
ler kaçırıldıkları yerlerde buluwnuş 
ve h, .... ;,,. altına alınınıttır. Bunlaı·dan 
Zısi Roka ıae meydanda yoktul'. Bu
lunan makinelerin kıymeti de ancak 
25 bin lira kadardır. 

lzmir vali muavinliği 
Beyoğ;u Kaymakanu Sedat Beyin 

lzmir Vali Muavinliğine tayin edile. 
ceği tahakkuk etmek üzeredir. lzmir 
Vali ınuıwini Saip Beyin de bir valili
ğe tayin olu.nacağı söylenmektedır. 

Dolandırıcılığın cezası 
Hasta Hüseyini dolandıranlar dün 

hapse mahkum edildiler 
Dün birinci ceza mahkemesinde ye .. 

ni bir davanın rüyeti hitam bulmuı ve 
maznunlardan iki kiti mahkUın olmut, 
bir •..,.·ti beraet etmiıtir. 

Davarun maznunlan Ali oğlu Be
kir, Bekir oğlu Mustafa, Yusuf oğlu 
Maliktir. Bunlar tedavi edilmek üze
re Anadoludan lstanbula gelen Hüse
yin Efendi iuninde bir adamı aldata
rak dolandırmıtlardır. 

Dün yapılan muhakeme neticesin
de cürümleri sabit olmuf, Ali oğlu Be· 
kirin 58 lira para cezuı verm.eıine ve 
3 ay 15 gün müddetle hapse konul· 
masma, Bekir oğlu Mustafarun 50 lira 
para cezası vermesine ve 3 ay müddet
le hapse konulmasına karar verilmit
tir. Yusuf oğlu Malik, cürmü sabit ol
madığından bcraet etmittir. 

Başka güne kaldı 
Dün üçüncü ceza mahkemesinde 

iki muhakeme yapılmııtır. Bu muha• 
kemelerden. biri insan yaralamak, di· 
ğeri de para çalmaktır. 

Birinci muhakemenin maznunlan 
Süelyman, Ounan, Rasim, Mehmet 
Salih isminde dört kişidir. Ve bunlar 
Ihsan ve Hasan Efendileri yaralamak· 
tan suçludurlar. 

ikinci muhakemenin suçlusu Ahmet 
İsminde bir sabıkalıdır. Ahmet te Dur
muş Efendi isminde birisinin parasını 
çalmııtır. Her iki davanın da suçlula· 
rı af kanununun şümul dairesine dahil 
olduklanndan muhakemeleri sabıka
lannm sorulması için ba§ka güne bı
rakılmııtır. 

Beşinci Hukuk Mahkemesi 
de başladı 

Halkevi Güzel Sanatlar ıubesinin 
itııal etmekte bulunduğu Alay köıkü
ne yerleftirilmiş olan beşinci hukuk 
mahkemesi de dünden itibaren bilfiil 

ite batlamııtır. Kötkün müsamere sa
lonunda teıekkiil eden mahkeme he
yeti dün 15 ten fazla nüfus dava.ama 
bakmış ve karara bağlamıtbr. Mahke
me, dün, ayni zamanda bir de tedbiri 
ihtiyati kararı vermiıtir. 

Adliye yangını tahkikatı 
Adliye yangını tahkikatına devam 

edilmektedir. Maznunların tahliye ta• 
lepleri reddedilmittir. Tahkikat he
nüz istintak dairesindedir ve mahke
meye intikal etmemiıtir. 

Merkezlerdeki çalışmalar 
devam ediyor 

Yanan ecza doayalarmın yeniden 
tesi•i için polis merkezlerinde yapılan 
ilk tahk' kata devam edilmdrtedir. 
Polis merkezlerinde yeniden batlanan 
bu tahkikatın miktan bet yiizden 
fazladır. Her merkezde ayn bir mua
vin, bir mahkeme katibi, bir de polis 
memuru münhasıran bu itle meıgul 
o.Jmaktadır. Faaliyetin bir haftaya 
kadar bitirilmesine çahıılmaktadır. 

icra dairelerinin faaliyeti 
Tophanedeki Askeri Sanayi mekte

bine yerlqtirilcn icra dairelerinde te· 
ıisat yapılmasına devam edilmekte
dir. icra daireai faaliyete geçmişse 
de henüz pek müstacel olan i§lerc 
bakmaktadır. Haciz, müzayede, mü
rafaa ve saire gibi muamelelere henüz 
baılarulmamıtbr. Cumartesi günün
den itibaren umumi ıekilde muamela
tın tedvirine baılanacaktır. Ashabı· 
mesa.lih için bekleme yerleri yapıla
caktır. icra memurları dünden itiba
ren yeni icra dairesin; giderek daire
leı·inin İ§lerine bizzat nezaret ebneğe 
ev icap eden emirleri vermeğc baıla· 
mrşlardır. 

M••rlfte 

Tetkik bitti 
Liselerde talebe izdi

hamı var 
Bir müddetten beri şehrimizde lise 

ve orte.mektep binaları hakkında tet· 
kikat yapan Maarif Vekaleti müfet
tişlerınden mürekkep komisyon mesa
isini bitirmiı ve netice hakkında M aa~ 
rif e \1 kale tile temaa etmek Üzere ko
misyon azası Ankaraya gitmiştir. Bu 
sene mektepler çok kalabalık oldugun 
dan y•mi binalar bulunması ve bil' kı· 
sım mekteplerin ikiye l ynlması kara
rım M.ıarif Vekileti verecektir. Bu 
kararın timdi mi, yokaa önümüzd.,ki 
sene mi verileceği belli değildir. 

Fazilet mukafatı iç·n 4 namzet 
İlk tedrisat muallimlerinden fnilet 

mükafatına layık olanlar bu ıene se
çilmiıtir. Yalnız, hu sene muhtelif 
mekteplerden dört muallim aeçılmİ§• 
tir. Bu muallimlerin isimleri ve aiciJ .. 
)eri Maarif Vekaletine bildirilmittir. 
Vekalet bu dört muallimden birini 
tercih edecektir. 

33 yeni muallim 
Maarif Yeki.Jeti, İstanbul Maarif 

Müdürlüğü emrine yeniden 33 mual
lim venniıtir. Bu muallimler münhal 
oldukça ıehir ve köy mekteplerine la· 
yin edilecektir. Bunlardan bir kı&mı 
tayin edilmittir. 

Başmuallimlerin içtimaı 
MualHm kütüphaneleri bulunan ilk

mekteplerin baımuaUimleri dün sa
bah Maarif Müdürlüğünde Maarif 
Müdür muavini Hıfzırrahman Raıit 
Beyin riya.setinde bir içtima tapınış· 
]ardır. Bu içtiınada 26 ilkmektepte 
mevcut olan muallim kütüphaneleri
nin daha faal bir §ekle getirilmesi &Ö
rii§Ülmüıtiir. 

Yeni sene maarif bütçesi 
lstanbul Maarif Müdürlüğü yeni 

sene bütçesini ihzar ederek belediye
ye vermiıtir. Yeni bütçe iki milyon 
iki yüz bin liradır. Bu seneye nazaran 
40 yeni muallim için tahsisat İstenmek 
tedir. Bu muallimler gelecek sene a
çılacak yeni mekteplere tayin edile
ceklerdir. 

Türk maarifini tetkik için 
Mançester Onivenıitesi profe$Örle

rinden Mister Stalley Briand yarın ln
giltereden ıehrimize ıelecektir. Pro
fesör lstanbulda Türk maarif hayatı 
hakkında bazı tetkikat yapacaktır.Bu 
münasebetle tehrimizdeki bazı lisele· 
ri, muallim mekteplerini ve köy mek· 
teplerini gezecektir. 

Köylerde ilkmektep yapılıyor 
lstanbul köylerinde yemden ilkmek 

tep binaaı inta etmek için tahsisat bit· 
mittir. Miilhak kazalarda kaymakam
bklann tqvikile köylülerin birer ilk. 
mektep binası inta etmeleri İçin bir 
tamim yapılmııtır. Bu hususta birin· 
ciliği Yalova Kaymakamı almıtbr. Ka
za dahilinde bir çok köylerde köylüler 
kendi vesaitlerile Maarif Müdürlüğü
nün verdiği pli.n dairesinde binalar 
yapmağa baılamıf]ardır. Son olarak 
Hacı Mehmet ve Kadıçiftliğinde birer 
ilkmektep binası yapılmağa baılan

mıttır. 

Pr. M. Malcha 
Mezunen memleketi olan lsviçrede 

bulunan Maarif Yeki.Jeti mütavırı 

Profesör M. Ma.lche, lstanbula avde· 
tini, bir müddet için tehir etmittir. 
Profesör M. Malche bir kanunusani
de lstanbula gelecektir. 

Asistanların imtihanları yapıldı 
Üniversite DİKİ mektebine abna• 

cak asistanların imtihanları dün öğle· 
den sonra aaat 15 te yapılmııbr. lmti• 
hana 1 7 kiti gi.nniıtir. Netice henüz 
belli değildir. 

Teşrihhane binası tesellüm 
edilmedi 

Onivenite binuı arkaaında yeni in
§& edilen teırihhane binasına ait Ma· 
arif Vekaleti mimari bürosunun tetki· 
kab devam etmektedir. Bina henüz 
vekalet tarafından tesellüm edilme
miJtir. Bir ay aonra bütün İnfaat bi
tecek ondan aonra teaellüm muamcle
ai yapılacaktır. 

Simsarlar daireye 
sokulmuyor 

lktısat Vekaletinden gelen bir emir 
üzerine, Deniz Ticaret Müdürü Müfit 
Necdet Bey, dünden itibaren it sahip
leri namına muamele takip eden sim· 
aarların, hatti. vek&ıetname.Jeri o!~ 
bile daireye girmelerini ve it takip et• 
melerini menetmiıtir. Bu enırin veril
mesinde, iş takip edenlerden bazılını· 
nm yolsuz hareketleri görülmesi ıaik 
olduğu anlatılmaktadır. 

Yugoslavya krlllının 
yıldönümü 

Dün, Yugoslav kralı Alexandre Haz. 
retlerinin 45 İnci doğum yılı olmak mü· 
nasebetile Yugoılavyarun her tarafın
da büyük tezahürat yapılmıştır. Kral 
hazretler;run doğum yrldönümü Anka
rada ve Şehrimizdeki Yugoslav tebaası 
tarafından da kutlulanmıştır. 

Şehrimiz Yugoslav konsoloshanesin
de bu münasebetle bir resmi kabul ya
pılmış ve Yugoslav kolon~inin tebrikiı
tı kabul edilm'§t;r. 
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/fıKn~ 
Dedelerimizin ha tasını 

tekrar etmiyelim 
Malum olan son Adliye yangının 

dan sonra Adliyenin yeniden tees· 
süsü etrafında muhtelif rivayetler 
ve fikirler mevcuttur. Muhakkak 
olan nokta, bütün bunların şimdi
lik bir tahminden ileri geçemedi
ğidir. 

lstanbulda ~r Adliye sarayı te· 
sis etınek için Temyiz mahkemesi 
inşa tahsisatı mevkuf tutularak O• 

mu buraya sarf edilecek, yoksa feh
rimizde bir batka bina tahliye edi· 
lerek adliye mi oraya yerlettirile
cek. Bu mesele kestirme bir surette 
en kısa bir zamanda halledilmeli
dir. 

Biz, Türk hakimlerinin ahvalin 
zaruretindeµ mütevellit le olsa bu· 
günkü dağınık ve peritan vaziyet· 
lerinin devamına, öteye beriye yer· 
lettirilmelerine asla müsamaha e· 
demeyiz. 

Biz tehrimizde bir Adliye sarayı 
değil; fakat bir Vilayet sarayının 
lüzum ve vücuduna kat'iyetle kani 
olduğumuz ve işlerin sürünceme
den kurtarılması ve halkın fuzuli 
zaman ve para kaybetınemesi için 
bütün devlet müessesatın1 ayni ça
tı altında teksif etmenin, sadece 
muvafık ve doğru değil, hatta kar
lı olacağı mütaleaıını bir kaç gün 
evvelki yazımızda ileri sürmüştük. 
Bu kanaatimizi bili muhafaza et
mekteyiz. 

lstanbul tehrindeki devlet mües· 
sesahnı çatısı altında toplu bir hal· 
de bulunduracak eski binalar gibi 
hantal değil, fakat modem bir bi • 
nanın bugünkü in,a malzemesi ve 
işçi ücretlerindeki tenezzül karşı· 
sında yarım milyonla teessüsü ka
bil olduğuna eminiz! 

Hilen şehrimizde mevcut dev· 
let müesseselerin bazıları heybet 
ve kelle kulak itibarile gemi arsla
nından farkı yoktur. Geçenlerde vi 
liyete bir itim düşmüştü. Girdiğim 
kalem, ferah ferah ve geniş geniş 
15 masayı mükemmelen istiaba ka
fi iken koca oda 4 masadan ibaret
ti. 

Adliye sarayı denilen bina azma 
nı da öyle değil mi idi? Mimarının 
küçük tertip bir tayyarenin uçma
sına müsait olan o yüksek tavanları. 
binaya heybet vermek maksadile 
yapmış olması çok muhtemeldir. 
Halbuki o tavanların irtifaı dahi
linde bir katta pek ili iki kat in
faSI kabildi; fakat o vakitki inşa 
tarzında konfordan fazla binayı 
gösteritle yapmak daiyesi, para 
bolluğu, kalfa ucuzluğu, Adliye 
sarayı gibi mimari bir acibeyi mey 
dana getirmittir. 

Maamafih, bütün bunlar ınaziye 
karıtmıfhr. Bugün yeni bir bina 
yapmak zaruretile karşı karşıya e 
yüz yüze bulunuyoruz. 

Yeni yapılacak ve lıtanbuldaki 
müteferrik devlet müessesatını içi
ne alabilecek bina için en güzel 
mevkiin - merkezi vaziyeti de ol
ması itibarile. - İstanbul Vilayet 
arsası olduğu muhakkaktır. Adli. 
ye sarayının bulunduğu yanık ar
sada bir adliye sarayı tesisi tuuri 
hataların en büyüğüdür. Adliye sa· 
rayı, Ayasofyanın yanına dikilmiş 
fena bir dıvar vaziyetinde idi. Bu
gün o dıvar yıkılmıthr. Dedeleri
mizin gafletine düşerek o drvarı 
tekrar örmeğe kalkmak mazide 
itlenen bir hatayı tekrar etmektir. 
Bundan kat'iyyen çekinmek lazım 
dır· 

Milli bir servet olması itibarile 
yanması kat'iyen arzu olunmamak· 
la beraber bugün orasının enkaz 
haline gelmesi karşısında yapıla
aak tey, mümkün olduğu kadar sü
ratle orasını temizletmek ve güzel 
bir park vücuda getirerek Ayasof. 
yayı meydana çıkarmaktır. 

Salahaddin ENiS 

G&zi Hz. nin fotografi!eri 
Riıicümhur hazretlerinin , cümhuri .. 

yetin önüncu yıJclönümü münasebet.ite 
lstanbul Halk Fırkasına ve HalkevGııe 
hed:ye buyurdukları fotoğrafların çer
çeveleri ikmal edilmek üzeredir. 

Pertembe günü Halkevinde bir me
r~sim yapılacak ve bir çay ziyafeti ve 
rilet"ek Gazi hazretleıirun fotoğraflan 
içtima aalonund'aki riyaset kürıüıünün 
üstüne talik edilecektir. F·rka m"1"kai 
binasına talik ed'lecek fooğrahn da çe,.. 
çevesi ikmal edilmek Üzeredir. 

Adaları güzelleştirmek için 
Adalan Güzelleıtirme Cemiyetinin 

20 bin )Öra kadar parası b"rilaniıtir. 
Bu para ile Y orgoluda asri bir otel 

deniz hamamları, adaJann muhtelif ver .. 
!erinde asri eğlence ve istirahat mahal
leri vücuda getidmesıi düşünülın<kte
dir. 

Fırtına dindi 
Gelen malumata göre Karadenizıle

ki fırtına sükunet bulmuştur. Bu fır
tınanın yegi.nt'! kazası Köstence civa
rnda 7000 tonluk bir liman vapurunun 
karaya düşerek ku.aya uğramasrdır 

Lanina tahli.:yesi bu vapuru kurtlll'• 
mak için dün hareket ~mi~t:-. 
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( '; _ İktısadi bahisler _ 
KUi.AK ............... 

Şimendiferin iktısadi büyük kıymeti 
il 

Şimendiferin nakliyeyi ucuzlatma 
ıiyle kıymetlerinin azlığı yüzünden 
ovvel~e nakliyata elveritli olmıyan 
bir çok mallar artık nakledilebilmek 
tedir. Pek tabiidir ki, her malın nak· 
)iye masarifi hususunda tahammül e· 
debileceği bir had vardır. Şayet bu 
masraf malın aali kıymetini geçerse, • 
nakliyat elveritli olmaz. Eskiden da
hildeki nakliyat yalnız yollar tarikiy 
le icra edilirken, çok pahalıya mal ol 
duğundan bir çok elzem maddeler 
nakledileme:..:di. Bunların en mühim. .. 
!erinin ba§tnda kömür, demir, keres
te buğday, inıaat malzemeleri, ve bil .. 
u~um menıucat bam maddeleri gel .. 
diğine nazaran iktısadi hayatımızda 
oynadıktan rolleri binır birer dütÜ· 
nüraek o vakit bir memlekete timen ... 
diferin ne kadar elzem olduğunu 
takdir ederiz. 

1 

Bugünkü modern ıanayi, cihanın 
her tarafında deniz ve demiryolu ci
vanna yerletmi§tir. Çünkü bu suretle 
lüzumlu olan istihaal maddelerini 
hem ucuza mal edebiliyoruz, hem de 
mamUJitının ıürümünü temin etmit 
oluyoruz. 

Bu iki men faati elde ettikten aon· 
ra, a.anayi, arbk fazla ma.araflı olan 
''ıiparif Üzerine itlemek" usulünü ter 
kediyor, kütle istihaalitma geçiyor ve 
böylece gitgide büyük ıanayi 9ekli
ne giriyor. 

Eskiden, • timendiferin olmadığı 
zamanda • her müstahsil, mamiilitı
nın sürümünde yalnız civarının istih
likitına bağlı idi. Şimdi iae iıtihaali· 
tını hem memleket dahilinde, hem de 
bilumum dünya piyaıalanna aatabile 
ceğinden ayni mıntakaya bir çok müs 
tahsil!er yanyana dahi yerleıebiliyor 
)ar. 

lıte ancak bu suretle memleket ik 
tıaadiyatında çok kıymeti olan büyük 
aanayi merkezleri vücuda geliyor. 
5onra bu merkezlerden uzak, yaıa· 
ma ve terakkiler yalnız tabiat unsur 
lanna bağlı olan büyük müesseseler 
yine ıimendifer aayesinde teaiı edile
biliyor. 

Bir memleketin sanyünin yükıeli
jnde sermaye meselesinden, fabrikala
rının bulunduğu müıa.it mevkilerden 
!onra iştetilen en aon ıi:stem makine.. 
erle beraber bir de müteha11ıs iıçi 
hityacı gelir. Tecrübeli itçiler ise en 

Bugünkü Program 
ISTANBULı 

17,30 Gramofon. 
18 Fransızca ders (llerlemiı olan1ara) 
18130 Aliye Esat Hanım tarafından konfe• 

r .. ns. 
19,30 Ahmet Şükrü Bey tarafından koofe· 

ranı. 

21,30 Bedayi.i P.1usiki Hey'eti. 
21 Gramofon. 
21,30 Kemftl Niya:ıi Bey •e arkadaılan. 
ANKARA. 
12.W • 13~: Gramofon. 18: AlaturkA aaa. 

18,.ıa: Dan• muıiki.ai. 19.20: Alaturka ıaz. 20: 
Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A 1411 m. 
17 Piyano parçaları, 17,40 Müsah.Ahe. 18 

Keman lıı.onıeri piyano refakatile, 18.JO Ha
fif ıarlular, Zirai müıababe, 19.0S ~1Uaah.a
be, 19,20 A Jkeri neıriyat, 19,45 Pli.k operet, 
20 Muhtel f müıahabel~r, 21,05 Senfonik: 
aktam konaeri, 22,05 Müaaahbe, 22,15 Olaf 
Tr:•.-••on iıimli musikili piyeı Grieı'in muıi· 
kiai, 23,0S Oaıe Danainıinden naklen, d•na 
muıi.kiai, müaahabe, Dana muıikiıinin deva· 
ını. 

BUDAPEŞTE 550m. 
14,30 Mauditı Salon takımı, 17 Kadın saa· 

b, 18 Polydor plillarr, müıahabe, 19,30 Sa· 
letron kiliae•İnden naklen ruhi muıiki, 20,35, 
Budapefte orerasından naklen üç perJf'lik 
Tenor iamindeki Dohnanyi'nin eıerlf'rınden 
opera temıili, müteakiben dana musikiai. 

V 1 YA N A 5ı8 m. 
18,25 Piyano muıikiıi, 19 cüze) san'allar 

hayallna dair, 19,20 kitaplar, 19.25 lnıl. der•~ 
19,SS Büyük operadan nalden Ricbard Vac
ner'in Tannb.aeuser Tanboyzer opera.sa temıİ· 
li. İıtirahallerde müaababeler, Z4 Dans pl.ik
ları, 

M ILANO • TORINO • FLORANSA • 
TRIYESTE. 

18.10 Bando muzika, haberler, 20,30 pli.k, 
haberler, 21 pfftk haberler, 21,40 Oda muai.ki.
•İ piyano-Keman, 23.30 Bando orkeıtra tara· 
fından dana musikis i .. 

P R A C 488 m. 
17 Konser, çocuk neıriyah, 18,15 pl.ik, 

fazla sanayi merkezlerini tetkil ed~n 
büyük tehirlerde bulunurlar. B~ gun 
kü iktısadi inkitafm semerele~ınd~n 
birini tqkil eden bu büyük ıehirl.erm 
kurulutunu gene ıimendifer teshıl et 
tiği gibi, bunlan besliyen ge~e od"!.". 
Bir kere dahilde bulunan asrı ve bu· 
yük bir tehrin bir günlü~ i~tihlikatı
nı gözümüzün önüne getırelım. Bu ka 
dar büyük ihtiyacı timendiferden m:-
ada acaba hangi vesait karıılayabı· 
lir? Evveli timendifer ıehir halkı~·~ 
mübrem ihtiyacı olan yenilecek, gıyı 
lecek teshin ve in§aatta kullanılacak 
bi!WX:um maddelerin kıamı azamını 
ta§ır. Bunlardan maada büyük tehir· 
!eri.il muazzam istihsali.tını husule 
getirecek olan ham, yardımcı ve n~ 
mamul maddeleri nakleder. Ostelık 
bir de bütün bu maddelerden iılenen 
ve harice satılan mamulatı ıevkeder. 

Evvelce nakliyattaki müıkwit yü 
zünden yerinde bol ve. ucuz. o~n .~ah
ıul ihtiyaç mahallerıne hır turlu ıev
kedl"""ezdi. Hatti bir mıntakada aç· 
lık ve kıtlık olduğu zamanlarda bile, 
ayni memleketin diğer mıntakalaı;•n= 
da mahsul çürüae dahi bolluktan 11ti 
fade edilemezdi. Şu halde her mınta: 
ka münferit bir halde ancak kendı 
yetiıtirebileceği mahıule t~.i idi. Bu 
suretle ayni memleket dahilınde, ay· 
ni cinote olsa mallann fiatlannda da 
büyük farklar olurdu. Fakat §im':ndi 
fer dolayıaiyle alıcılar arzu eyledı.kle 

ri yerlerden mübayaatta bulunabıl~ 
oeklerinden, fiatlerde kolaylıkla mu• 
vazene hi.sıl oluyor. 

Ziraat sanayi, ve münakalat dün
ya rabıtaı:... te§kil eder. Şimendifer 
iae nakliye vaaıtalannın en ~a.fı!"~.a 
gelir. Çelik ağlarla memleketımızı or 
meğe muvaffak olan kudreti~. hüki'i· 
metimizin yükack icra&tınm oz vata .. 
nımıza yeni bir hediyesi olan Ulukıt· 
la • Kayseri hattının kıymeti çok bü
yüktür. Zira bu hat Kayseri • Sam
sun demiryolu ile beraber Kara ve 
Akdenizlerini birbirine en kısa bir ta 
rik\e raptettiği gibi, memleketimizin 
bir çok iktıaadi merkezlerini de git• 
gide yekdiğerine bağhyan ve daha 
bağlıyacak olan ba.Jıkağı teklindeki 
cesim ıebekenin Garp cihetini ta· 
mamlamı§ oluyor. 

Kumaı Sanayici 
Dipl. KFm. Ha:yri Süre:y:ya 

iş ve işçi 1 
Milliyet bu sütunda İf ue iıçi isti· 
:yenlere tauaısut ediyor. lı ue İfçİ 
isti:yenler bir mektupla lı büro
mu.za müracaat etmelidirler. 

İş aranıyor 
Büyük Bakkaliye kooperatiflerin 

de çalıttım. Mükemmel tezgihtarnn 
Ehven ,eraitle çalııır ve istenildiği 

' kadar nakdi kefil veririm. Milliyette 
(M. F.) rumuzuna mektupla müra • 
caat. 

• • • 
Yemek dahil olmak Üzere sekiz 

lira aylıkla hademe , garsonluk gibi 
vazifeler arayorum. BetiktA§ Zevki 
Hayat kıraathanesinde Naim 

-•ınııı .• 11tı•ffıınn""''''"'""' ' "-"'"'" .. ._.,..,.,, ·ıfftıı,._""" ' ' 

18,35 Derı, 18,50 PIAk 19,05 Zirai neıriyaL 
19.20 Amele neıriyab, 19~5 AJmanca netri • 
yat 20,05 Haberler, 21,0S Samaon ile Dali.la, 
operası, 22,05 Müsahabe1 23,35 Son haberler, 
2.J.SS Almanca haberler. 

ROMA • l'<AP OLI - BARI. 
18,30 Piyano konaeri, 20,0 Pli.k3, haberler, 

pi.ile, 21,40 Hafif musiki, 23 Oda muaikiıi, 
Müteaki~n danı muaikiai. 

BÜKREŞ 394 m. 
13 Borıa haberleri, pli.k, 14,15 plik, 18 

radyo ork •atr• ~ı. l !:a,05 haberl .r , 19,20 R•dyo 
orkeatraıı, 20 Oniverıite radyosu, 20,20 PJi.k. 
20,45 Kooferanı, 21 .. 05 Sarvaı Karteli oda ma 
aikiı, 21,35 Konferans 21,45 Madam Silve Se
coıanu Humita tarahndan ıark.ılar Mo:ıı.art, 
Brahmı, Belibeı, 22,15 Melle 1117 V ech•ler 
tarafından piyano konseri., 22,45 Haberler. 
23 Dinino orkeıtran Romen muaik:isi. 

BRESLAU 325 m. • 
17 Hafif musiki, 18,30 Eczaalara mahıuı 

neıriyat, 18,50 Küçük piyano konıeri Brahma 
Recer, 19110 Zirai muıahabe, 19,30 Aklüali
te , 19.50 Ertesi rünün proıramı, 20 Milli 
neıriyat: Denjz üzerinde bulut isimli mu~ikili 
temail , 21,10 Avusturya iaimli neıri7at, 21,30 
Kab11 re ve danı ne ~riyah, 21.20 Son haber
ler, 24 Münih'ten Gece muNkiai. 

Milliyet'in edebi romanı: 74 

. . "' . 
·;.KIR (l(lG~ 
. BURHAN CAHIT 

.\lnkllip Komanı] 

Şefkatine, babalığına inandığım 
bu adam artık saadetime elle tuta 
cak kadar yakla,tığım bir anda kar 
tıma bir dütman gibi çıktı. Artık 
onun hiç bir hareketine emniyetim 
kalmadı. 

- Rica ederim Retit Bey, dedim. 
Bugün çektiğim ıstırabı kafi görün. 
Eğer bana son bir iylik etmek ister
seniz beni yalnız bırakın. 

Ne ifrit, ne hilekar adam yarab
bi. 

Şimdi dünyanın en temiz yürek
li, en tefkatli bir adamı gibi... Se
sinde öyle bir tatlılık, hareketlerin
de öyle bir babalık var ki! Eğer 
inanmak imkanı olsa .. 

Bileklerimi oğmağa çalışarak ce
vap verdi: 

- Her feyden evvel sıhhatini 
dü,ünmek lazım. Sinirlenecek hiç 
bir ~ey yok.. Bir kere oldu, ben de 
üzüldüm. Emin ol senden fazla ü
züldüm. Çünkü seni bu halde gör
mek istemezdim· Fakat ne yapma-

lı ki vaziyeti kabul etmek lazım. 
İnanmanı isterim ki yarım saatten. 
heri Adada motör aratıyorum. Şa
yet İstanbuldan bir motör gelecek 
olursa derhal haber verecekler. Ol
madığı takdirde üzülmeğe lüzum 
yok. Yarın ilk vapurla gideriz. 
Şimdi bir 'ey dütünme. Burada bi
raz yemek yeriz. Sonra odana çı
kar, yatarsın. 

- Ben hiç bir 'ey istemiyorum. 
Ne yemek, ne içmek. Eğer müm
künse bana odamı göstersinler, ya
tacağım. 

- Şimdi, yalnız gıdasız kalman 
doğru değil. Hafif bir yemekten 
bir fey çıkmaz. Salona geçmeğe 
de lüzum yok. Söylerim buraya ge
tirsinler. 

İsrar etti.. Garsonu çağırdı. Ye
mek söyledi, dikkat ettim. İçki is
mi vermedi. 

Konufmak, hatta yüz yüze gel
mek istemiyorum. Orada elime ge
çen eski bir . gazeteyi aldım. Hiç 

Kadınlarla başa çıkmak 
kolay mı? 

Almanyadaki "Nazi,,lerin Yahu
di düfmanlığmdan söz açılmıttı İ
çimizde bulunan bir Yahudi ahba
ba takıldık: 

- Şükret ki, Almanyada de • 
ğilsin ! 

Yüzümüze baktı: 
- Almanyada olsam ne lazım

gelirdi? 
- Ne lazımgeldiğini bilmem a

ma Hitler oradaki Yahudilere du-
man attırıyor .. 

Omuzlarını kaldırdı: 
- Hitler, Yahudilere bir fey ya

pamaz! 
- Daha ne yapşm yahu .. Dedik, 

baksana, timdi de hepinizi hadım 
etmeğe kalkı~.·· 

Kıs kıs güldü: 
- İsterim ki bu iti yapsın? 
- Ya •. Hadım olmak hotunuza-

mı gidiyor? 
Bana doğrudan doğruya cevap 

vermiyerek sordu: 

- Hadım olanda erkeklik kalır 
mı? 

-Kalmaz! 
- Öyleyse, Almanyada ne kadar 

Yahudi varsa hepsi kadın olacak.. 
Oh, ne güzel ! •• 

- Bunun güzelliği neresinde? 
Batını salladı: 

- Yahudiler, erkekken Hitler 
nasıl olsa eziyordu. Hepsi kadın o
lunca, pusulayı tatırmazsa ben 
de buradayım. Kadınlarla teytan 
bata çıkamamıf. Hitler nasıl bata 
çıkacak? 

M. SALAHADDiN 

Hilaliahmer balosu 
Hililiahmer balosu 21 kanunuev

vel 1933 perıembe günü akıamı Pe
rapalas anlonlannda verilecektir. Gü 
zide bir aile mecmaı olan itbu balo-
ya ittirakle bu hayirperver cemiyete 
muavenet ve müzaherotte bulunulma 
11 muteber aha.limizden beklenilmek 
tedir. 

Yeni n••rly•t 

Sıhhi öğütler 
Doktor kimyager Şükrü Pata tara· 

fından gazetemizde "Sıhhi Oğütler,. 
baılığı altında neıre&len fıkralar bir 
cilt halinde toplanıru1t ve lcitap olarak 
çıkarılmıştır. Sıhhatli bir vücudün muh
taç olduğu bütün bilgileri kıaa laaa İ· 
zah eden fıkralardan mürdd<ep ve her
keı için faydalı olan bu kitabı kariler!i-
mize tavsiye ederiz. · 

Varlık 
Her nü.shaaında daha güzelleıen 

bu edebiyat ve fikir mecmuasının 11 ın· 
ci nüohası da çı:lanqtır. Ru§en Eıref 
ve Y akup Kadri Beylerlin nefiı yazıla
rını ve Halit Ziya Beyin bir küçük hi. 
kayesini ihtiva eden bu nüıhada Ab
dülhak Şinasi, Nahit Sırrı, Yaşar Nabli, 
Abdullah Ziya Beylerin makaleleri, Cev
det Kudret, Sabri Eaat Beylerin tiirle
ri vardır. Okuyucularımıza hararetle tav
siye ederiz. 

Yolların sesi 
"Yo1lann Sesi., mecmuasının 14 ün

cü sayısı çıkırutt.r. 
Konservatuvar neıriyatı baklanda 

tenkitleri ve Cenap Şahabettin,, Mah
mut Ragıp, Fazıl Mahmut , M. Şakir, 
Tahir Nejat Beylerin yazılan vardır. 

Difteri 
Kulak, boğaz ve bunın mütehassısı 

Nejat Mazlum Bey tarafından difteri 
(kuıpalazı) hakkında tıbbi bir eser 
ne,redilmi§tir. Nefis bir surette ve re
simli olarak tabedilmiı olan bu eseri 
kari.lerimize tavsiye ederiz. 

bir satırını anlamadan okudum. Re
§it Bey mütemadiyen sigara İçti. 

Yemek geldiği zaman garsonun 
yanında münasebetsizlik etmemek 
İçin masaya oturdum. Hiç konuş
muyoruz. Çünkü ne söylese cevap 
vermeğe dilim varmıyor. 

Saat ona geliyordu ki garson o
damın hazır olduğunu haber verdi. 
Yukarı çıkarken Retit Bey: 

- Bir kere ben de göreyim, de
di. Sabah güne'i gören bir oda ol
saydı. 

Garson ikinci katta karfıya ge
len bir odanın kapısını açtı ve çe
kildi. 

İceri girdim. 
Odada iki karyola vardı. 
Re,it Beyin yüzüne baktım. Gü

lümsedi: 
- Garson yanlı, anlamı, olacak. 

Bir yataklı iki oda söylemi,tim. O 
iki yataklı bir oda anlamıf. 

- O halde söyleyin, tashih et
Rİnler. 

Retit Bey kapıyı çekti, gitti. 
On dakika kadar bekledim. Bu 

her şeyi iğrenç g,örünen, yabancı 
kokulu otel odasında geçireceğim 
uzun geceyi düşünüyordum. Re
tit Bey geldi. 

- Çok garip, dedi. Ba,ka hiç o
da yok. Maamafih, sen rahatsız ol
ma, ben batka otele giderim. Nasıl 

Tayyare marşı 
Tayyare Cemiyeti latanbul ıubesi 

müdürü Hasan Fehmi Bey gençlik a• 
raunda tayyarecilik heveslerini arttır· 
mak, ayni zamanda da bir tayyare 
mart.mm yokluğunu gidermek için bir 
marf yazmııtır. Bu mart konservatu ... 
var tarafından bütün bestekarlara ta· 
mim edilmittir. Bestekarlar tarafın
dan hazırlanacak olan bir bestenin 
tercihinden sonra mart tamim edile· 
cektir. Hasan Fehmi Beyin hazırladı· 
ğı mart tudur: 

YÜKSEL 
E:y Türk genci, kanatlan/ 
Havalarda dalgalan/ 
Çünkü bak, hiç durmadan 
Kanatlanıyor cihan! .. 

A:y yıldız diyarına 
Ulaşsın şanlı adın! 
Gökyüzüne :yaraıır 
A:y :yıldızlı kanadın! .• 

M otörünün sesile 
Yüce dağlar inlesin! 
Türkün zafer marıınl 
Y ıltlırunlar dinlesin! .• 

Yükseklerde hep dolail 
Uz.ak ufukları <lf/ 
Ulu Gazi rehberin; 
Durma :yüksel arkadaıl 

K•rl ,ıklyatlarl 

UskUdariılar ekmek bulamıyor 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
Şu birkaç gündür Üsküdar ahalisi 

harbi umumide ekmek tedarikinde 
maruz kaldıklan müıkülatı tekrar 
görmekle elim bir vaziyet içinde bu· 
lunuyerlar. Bunun sebebi ahalinin ih
tiyacını nazan itibara alırunadan ÜÇ 
fırının birden kapatılmasıdır. Bu yüz 
den diğer fınnlar kafi mikdarda ek • 
mek imaline imkin bulamadıklan cİ· 
hetle geceleri birçok kimseler, dul -
!ar, çocuklu hanımlar fmnl~'"?' ~nle
rinde ekmek tedarik etmek ıçın tıtre· 
yerek bekletmektedir. Bu hal her ne
dense kimsenin nazan dikkatini cel -
betmiyor. Ahalinin bu ıztırabına, çek 
tiği mütkülita hiç kimae ehemmiyet 
vermiyor. Alikadarlann nazan dik -
katini celbe delilet buyurunuz. Aha· 
linin §U kıt mevsiminde geç vakitlere 
kadar ekmek tedariki için sokaklar
da dolA§mala.rmın tayanı terviç bir 
hareket olmadığını elbette takdir e -
dersiniz. Bendeniz gibi birçok kimse
ler lstanbuldan ekmek tedarikine mec 
bur olurlar. Herhalde buna bir niha
yet verilmesi lazım geliyor. Eğer fı • 
rıncılann tecziyesi icap ediyoraa bu • 
nu yapnıak pekili kabildi. Üsküdar 
ahalisi §U günlerde cidden muavenet 
ve merhamete mühtaçtırlar. 

;lar ahalisinden: Jsmail Nedim 

Tramvayların hali 
7 kanunuevvel 933 perıembe gÜ· 

nü ak§aını takriben beti çeyrek geçe 
Beyazıtta, "Tevekkül" tevakkuf ma
hallinde inmek üzere, Topkapı tram· 
vay ara.basına rakip oldum. Bulabil
diğinı yer, ale1ekser vaki olduğu gi .. 
bı, sahanlıkta küçük bir bo§luk idi. 
Oraya sıkııtıın. Ancak, ara tevakkuf 
mevkilerinde yağmur altında nekli· 
yen ha.lkm da bize iltihak eyliyeceği 
ni ve gerçi bu suretle büyük bir ra· 
hatsızhk içinde yolculuk devam ede
bilecek ise de mahalli maksuda ara .. 
badan pek kolay inilemiyeceğinı dü
§Ünemedim... Nihayet tahminim çık· 
tı ve gayet pis temaslardan tahaffuz 
§Öyle dursun, adeta nesef alaınıya
cak bir halde ''Tevekkül" e geldik. 
Fakat arabadan inmek mümkün mü? 
Sağa, aola yol vermeleri için, birnz 
rica ve niyazda bulundum. Olma~ı. 
lıeı·deki mevkilerden her hangı biri
ne kadar gidip te oradan dönmeyi de 
hatırladım. Likin buna da vaktim 
müsaade etıniyordu. Artık nezaketi 
§Öyle bir tarafa bırakarak zorla in
meğe çalıttım ve muvaffak ta oldum. 
Şu kadar ki, o esnada sol kolumda 
takılı duran bastonumu arabada yol
cular arasında terke mecbur kaldım. 
Bunun büyük bir ehemmiyeti yok. 
Yalnız tramvay arabalannda, 18 kiti 
oturacak, yedi kiti sahanlıklarda, uç 
kiti de araba içinde ayakta duracak 
diye levhalar asılı olduğu halde hiç 
bir tarafça buna dikkat ve riayet e
dilmemeainin çok ehemmiyeti var: 

Tramvay şirketine imtiyaz verildi· 
ği zaman hiç §Üphe yok ki, halkı ne 
ıerait tahtında nakledeceğine dair 
ahkim da vazedildi. Şirket buna ria-

burası pek fena değil.. Yataklar 
temiz değil mi? 

Dudaklarımı büktüm: 
-- Ehemmiyeti yok. Bir gece na

sıl olsa geçer. llk vapur kaçta de
miştiniz. 

Altı buçukta .. Demek bu kadar 
acele kaçmak istiyorsun. 

-Tabii .. 
-Neden? 
- İnsan arzusuna aykırı olarak, 

aldatılarak geldiği yerde bir daki
ka bile durmak istemez. 

- Yarın İstanbulda ne itin var. 
- Rica ederim Beyefendi, bun-

larla artık me,gul olmıyalım· Yor
gun olduğumu biliyorsunuz. Müsa
ade ederseniz yatayım. 

Gözlerind., gene o garip parıltı
lar belirdi. Bana doğru bir iki adım 
yaklaftı. Geri çekilmek istedim, el
lerimi tuttu. Ditleri kilitlenmit gi
bi, vah,i bir seıle homurdandı: 

- Çiçek, Çiçek, seni bırakmam. 
Benim olacaksın! 

Ellerimi çekmek, kurtulmak İs· 
tedim. Bu defa olanca kuvvetile 
üzerime atıldı. Belimden yakaladı, 
İspirto kokulu nefeslerini yüzüm
de hissediyordum. 

- Benim olacaksın, diyorum. 
Bu gece ve bundan sonra her gece .• 

Hıraımdan gözlerim kararınıf"' 
tı. Olanca k uvvetimle k endim i ge-

ı • 
ÇILDIRTAN DUDAKLAR 

LILIAN HARVEY'in Amerikada çavri . e ı ilk filmi 
Kralı• otomobil'nde görülen bir genç kızın romantik komedisi, 
aşıkane güzel bir entrika, güzel bir musiki ve nefiı şarkılar. 

Bu çartamba akşamından itibaren gala olarak [11157) 

ARTİSTİK SİNEMASINDA -----------•: ________________________ ,, 
Sevenlere, sevilenlere ve aılıa, onua hearetini, zevk ve 

nını tanıyanlara ittihaf edilen en büyük film 
heyeca· 

AŞK FIRTINASI 
oynıyanlar: 

GARRY COOPER • HELEN HAYES 
l>U gfizellikte bir filme ıenede bir defa tesadüf edileb]ir 

Fransızca sllzlil Paramount filmidir 

ÇARŞAMBA ..... MELEK . .•.. SINEMASINDA 

~---------------------Kongre 
C. H. F. Hoca Pata Semt ocağın

dan: 
Ocağımızın senelik toplantıaı 18 • 

12 • 1933 Pazartesi günü saat 18 de 
Ankara caddesi No. 57 fırka nahiye 
merkezinde yapılacağından ocak ar
kadatlannm gelmeleri rica olunur. 

Kongre 
Hukuk talebesi Cemiyetinden: 
Cemiyetimizin senel:k kongresi 20 • 

12 • 933 çarıamba günü saat 14 te 
Halkevinde toplanacaktır. Aza arkada§· 
)anınızın gelmeleri lüzumu ehemmiyetle 
ilan olunur. 

Konferans 
Kaaımpafa spor birliğinden: 
17-12.$33 paza.rteııi gecesi saat 20 

de birliğimiz salonunda Roma üniver 
sitesinden M. Sadi Bey "Milli lktıaat 
ve Tasarruf" mevzulu bir konferana 
verecektir. Herkeı gelebilir. 

Suadiye imar birliği 
lstanbulun en güzel yazlık ma

hali Suadiyedir. Elektrik, su, gaz 
asfalt yol plaj gibi asri ihtiyaçla
rın en mühimlerine malik olan 
Suadiye bilhassa yazın dikkati 
celpetmeğe batlamıt İstanbul hal
kının en çok rağbet ettiği bir mın
tıka olmuttur. 
Alakanın bu tiddetli tezahürünü 

memnuniyetle mütahede eden fır
ka ocak heyeti her sene büyümek
te olan Suadiyeyi halka daha çok 
sevdirmek ziyaretcilere müfit ol
mak için inpata yardım etmek, ki
racılara en azami teshilat göster
mek, eczahane, mektep, posta gi
bi umumi ve sıhhi tesisatın yapıl
masına çalıtmak gibi faydalı me
saide bulunmak üzere (Suadiye f. 
mar Birliği) namile bir teşekkül 
vücude getirilmesine ve lizımge
len nizamnameyi ihzar için ocak 
reisi Vecdi Beyin riyasetinde 1~
tampel Pa,a, Hüseyin Behcet, Sa
lim ve Muammer beylerden mü
rekkep bir heyet seçmiştir. Bu he
yet onbeş gün zarfında mesaisini 
itmam ettikten sonra birliğin res
mi te,ekkülü için lazımgelen te
~bbüsatta bulunacaktır. Memle
ket için hayırlı olan bu teşebüsü 
memnuniyetle kayt ederiz. 

yete neden mecbur tutulmıyor? ... 
Şayet tirket bu taahhüt ve mecbu 

riyctini, yine ıartname mucibince ken 
disine bahıolunup ta icra edilmiyen 
her hangi bir hak dolayısile ifa etmi
yorsa acaba l,u günkü nakliyat tarzı· 
nın, paraıile seyahat edenlere ruhen, 
ciamen ve malen verilebileceği küçük 
ve büyük zararlan halka ne ile teka 
bül ettirmelidir? 

Karilerinizden 
HASAN 

riye çektim. Belimde halkalanan 
elleri demir kesilmişti. Gözleri ku
durmuş aç bir kedi gibi parlıyordu. 
Kurtulamıyacağımı anladım. Bir 
yere tutunup kuvvet almadıkça bu 
çenberi koparamıyacaktık. Bu de 
fa ileriye doğru atıldım, bekleme
diği bu ters hareket onu sendeletti. 
Batı karyolanın topuzuna çarptı 
ve ben yan demiri tutabildim. Biri
birini öldürmeğe karar veren iki 
sarho, gibi boğufuyorduk. Yaka
ladığım karyola demirini bütün kuv 
velimle çektim. Karyola yerinden 
oynadı ve büyük bir gürültü ile ya
nındaki gece dolabını. üstündeki a· 
bajorlu lambayı, sürahiyi yere de
virdi. 

Bu gürültü, onun kollarını gev
'etti. Silkindim, iki adım geri fır
ladım ve yüzüne tükürür gibi hay
kırdım: 

- Şerefsiz alçak, adam. Masum
ların hakkını da mahkemelerde 
böyle mi müdafaa ediyorsun. Baba 
şefkati ile görünüp canavar gibi in
san eti yemek istiyen sefil adam. 

Alıklaşmı,, fakat gözlerinde ha
la o teskin edilmemit hırsın alev
leri parladığı halde yüzüme bakı
yordu. 

Yere düten çantamı kaptım ve 
bir deli gibi kapıya kottum. Arkam
d an yetitti 

T 0 R K SINEMA~INDA 
düıı gece binlerce halkın 

takdirine mazhar olan 

42nciSOKAK 
filmini herkea g6rmelidlr. 
Şimdiye kadar miali gllrül

memİf bir harıkadır. 

Bu akıam ve yarın akıam ıaat 21,30 da 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

VIY ANA OPERET HEYETiNiN 
GALALARI 

BEYAZ BEYGiR OTELİ 
(L'Auberge du Cheval Blanc) 

en mükemmel revü • müzikal opereti. 
En ıen, en cazip ve en güzel muıiki. 
Fantastik mizanıen • ıayanı hayret zi. 

ya oyunları 100 kiti ıahnede - 700 muh• 
felif kostüm • 55 yeni dekor. 

••• 
Viyana operet trupu tarafından bu 

aktam temsil edi'ecek olan "Beyaz Bey 
gir Oteli" ismindeki eıer bir yanlıldık 
neticesi olarak (Sarı Zeybek) iımi altın 
da tercüme edilmittir. Nevyorkta, Tok• 
yoda, Pekinde, Viyanda, Romada, ve 
Berlinde büyük bir muvaffakıyetle tem· 
sil edilmiı olan "Beyaz Beygir Oteli" 
ismindeki operetin geçen ıene lıılanbul 

Şehir tiyatroounda temıil edilen ! San 
Zeybek) isimli oyunla biç bir alikası 
yoktur. 1 

lST ANBUL BELEDİYESİ 
... ,.. •. ,n TiYATROSU 

Birinci defa ola
rak yarınki ıalı 

günü ak,amı 
saat 21 de 

LUKUS HAY AT. 
Büyük opereti 
Yazan: Ekrem 
ve Cemal Retit 

Umuma 

Asrın umdeıi " M(LLIYET " tir. 

ABONE OCRETLER1: 
Tü. lıı:iye için Hariç içiıı 

L. K. L. K. 
3 aylıiı , 4 - 8 -
6 " 750 14-

1 

12 " 14 - 28 -

Gelen evrak serj •erilmez.- Müddeti 
ıeçen nüshalar 10 kuruttur.- Gazete .,.. 

1 

matbaaya ait iıler İçin müdiriyete mü· 
racaat edilir. Gazetemiz ilinlann mes'u .. 

1 

li v .. tini kabul etmf'z. , ___ 
Kapının tokmağını çevirınittim. 
Yalvarıyordu: 
- Allah afkına Çiçek, çıkma, 

ben giderim. 
Koluma yapışan elinden bir ham

lede kurtuldum: 
- Bırakınız. Haykırınm. 
Ve yeni bir harekette bulunma

sına meydan vermeden kapıdan fır 
ladım. 

Koridorda kimseler yoktu. 
Merdivenleri İnerken bir garson 

önüme çıktı. Yanından bir ok gibi 
sıyrılıp geçtim. Alt salonda bir kaç
kiti oturuyordu. Kim olduklarına 
bile bakmadan caddeye çıktım. 

Gecenin, mimoza ve karanfil ko
kan Ada gecesinin temiz havaaı ci
ğerlerimi yıkadı. İskeleye doğru 
hızlandım. 

Arkamdan gelecekler, beni tuta
caklar gibi korkuyordum. 
Aklıma ilk gelen çare fU oldu. 

iskele meydanı kalabalıktı. T esa
düf ettiğim bir polise yaklattım, 
dedim ki: 

- Rica ederim memur efendi. 
Adaya bir aileyi ziyarete gelmittim 
kalacaktım. Onlar İstanbula İnmİf
ler, son vapuru da kaçırdım, bana 
iyi, temiz bir otel tavsiye eder mi
sınız. 

Memur beni süzdü. 
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_T ~?,~~~~r ~~.~~~·~~~-~~~~ \ ~:;:::~:atleri 
liiı da!resinde kalmasına muvafakat mab.kemeye ıbrazıle, kabıli ıabattır. (Başı 1 inci sahüede) 
tbııittir. Mcr'iyeti §ekli tahririye ~ütevak- dır. 

Fakat posta idaresinin bu bina da- kıf ukudat yangından evvel ıkame e- Belediye sinema ve tiyatrolar hak-
lıilinde pinomatik tesisatı vardır. Bun- <lilmit davaya ait olup ta mahkemeye kındaki kararı henüz alakadar mües-
dan baıka yeniden bina dahilinde bir tevdi edildi~i .tesis dosyasile ~ahi~ '!" seaelere tebliğ etmemiıtir. Ancak Is-
Çok tesisat ve tadilat vücuda getiril- lan ve bu gıbı ukuda~ın mer'ıyet~nae tanbulun gerek içtimai hayat noktasın -
ll::ıiıtir. Posta idaresi bunun için bina- lüzumu bulunan vesaık muhtevıyatı dan, gerek veaaitinakliye itibarile ve-
1\ın adliyeye kısmen tahsisine itiraz et karain, delAili saire ile İspat olunur: kiletin bu kararının hüsnü tatbıkine 
bı.ekte tamamının adliyeye verilmesi- Binaenaleyh bu gibi ukudat bu tabrı- mUliaİt olamıyacağı anla~ılmaktadır. 
ili, bu:... mukabil de kendisine 200 - ratın mefkudiyetine rağmen muteber- lstanbulda resmi daireler ve mümasi-
30o bin lira tahaiıat verilerek o civa- dir. Usulü hukukiyeye tevfikan 5ooo Ji müesseseler haricinde hemen her-
da. yeni bir bina inıa ettirmesine mü.. kuruıu tecavüz etmesi haıebile ssenet: kes saat on dokuz buçuğa kadar, ve 
&aade olunmasını muvafık görmekte~ le ispatı 18.zmıgelen ukudatta her nevı büyük bir ekseriyet te saat yirmi hu· 
dir, Şimdiki halde Ankarada bu esas- karai~ ;'e delil.il il.e ~spa~ olunur'.. çuğa kadar çalı§maktadır. Saat yirmi 
!ar Üzerinde görütiilmektedir. Harbi- Delaıl: Se_nedatı tıcar.ıye~en tucc.a- buçukta i§inden çıkan bir adamın evi-
Ye Mektebinin adliyeye tahsis edile- rın defterlen, mal bedelı, kıra, komıs- ne gidip yemek yemesi ve ailesılc bir-
ceği rivayetini uyduran gazete latan• yon, rehin, _hizmet gibi ukudat~a bu Iikte sinemaya gelebilmesi için en az 
huı lisesinin Haydarpafaya nakledile· mu~melelerı mutazammın koı:ııımen!o bir saat lizımdır. Vesaiti nakliyedeki 
tek. Düyunuumumiyenin yeni bazı ili· ordıno, kazanç beyannem~lerı, ver~~ teahhürler de hesaba katılırsa bu za-
Veler yapılarak adliyeye tahsis edile- makbuzları, ıahadet, yemınden nu- man bir buçuk saate kadar da çıkabi-
ceğini de yazmaktadır. Fakat bu ha- kul~ür. _B_u de~ailin cüm~esi .Yeı;n~n. ile lir. Bunun içindir ki htanbulda sıne-
her de uydurmadır. Ve hiç bir mekte- teyı~ edılır •. Sıgorta p~lıçesı gıbı ıka- maların saat yirmi birde bile akıam 
hin adliyeye tahsisi mevzuubahis de· mesı senet ıbrazına mutevakkıf dea- seanslarına batlamalarına imki.n gö--
iildir vide diğer tarafın defter ve kuyudatı rülememektedir. Bu takdirde ainema-

Bi.:a meseleai ile C. H. F. lstanbul dava ikamesine kafidir. Senet veril- !ara aerbest it aahipleri değil, ancak 
Vilay t idare Heyeti Reisi Cevdet Ke- mediği iddiası senedin verildiğine da- memurlar ve memuriyet vaziyetinde 
~İtn B:y de alakadar olınuıtur. Cevdet ir imza edilmediği iddiası imza edil- çalı§anlar, bir de kendi itlerine ken-
ICeri Bey dün müddeiumumi Kenan diğine dair ıahadat ile kabili i•pattır. dileri hakim olabilen kimseler gidebi-
ve B::'ro Reisi Halil Hilmi Beylerle gö- ihtiyati tedbirler: Evvelden mevzu lecektir. 
l'iiterek yangından sonraki adli vazi- ihtiyati tedbirler ve hacizler kanunun Bilfarz devamlı surette saat yirmi-
Yet hakkında ma!Uınat almııtır. neırinden 1? .gün n_ıüddetle '.'!&hal~ de i§İnden çıkan birisinin çalııma va-

' A dl' t h • t kalır. Bu gıbı tedbırde haczın teındıt ziyetinin bu tarzda devamı müddetin-
• .tt .ıyey".· .a ~ısa. I 'k veya fekk.i taraflann daveti Üzerine 

Adi d lennın •ımdı yer e"-tı ce ne bir tiyatroya, ne de bir sinema-
! . ıye kkaıreb. 1 •d h·ı· d • 11" mahkemece ittihaz edilecek karar ile 
erı muva at ına ar a ı ın e mu .. ya gitmesine imki.n tasavvur edile 4 

•- f al' tt b 1 nabilmel·n·ru· olur. memektedı"r, Gece sinemaya gitmeğe ..,zaman a ıye e u u ' Müruru ır;aman: Yangın tarihine 
teıru· • den mobı'lyanm alın vakı't bulamıyanlann ise gündüz seans· nen ıcap e - tekaddüm eden 45 gün içinde müruru 
lrıaaı için müddeiumumiliğe yeniden , 1 • b"" .. Jarına gitınelerine imkan hiç tasavvur 
iki bin lira tahsisat verilmittir. Müd- zamanı kat için veri mıı ulun arzu- edilemez. Operatör Emin Beyin Şeh-
deiumumilik bilhassa, sandalya,. pıa.. hallert arzuhalı veren kimsenin bu reminliği zamanında da sinema ve ti• 

hususu müeyyit olarak eda eylediı;i · ı d 
la, mürekkep, kalem ve saire gibi mal- . ddol yatroların erken bitınelerı yo un a 
~ "'b kt d• yemin ile ikame edilmı~ a unur. cı'ddı" te•ebbüsler yapılmı•- sinema .ga .. eıne mu ayaa etıne e ır. Yemin hakim veya mahkeme huzu- • " 

D • "- t r ft n levazmı ı'daresı' me hiplerı' bir çok agır" nak'di cezalara rn. ı,.er a a a " run:!a ifa olunur. Yemini müteakip ar- .-
""ur! da a m·ı gayret sarfı'Je muh pılmı•lar, fakat, halkın ainemaya ge-... an za - zühaJi veren taraf üç gün içinde tavzi- • 
telif mahkeme• ve dairelere icap eden ban i stidasrnı itaya mecburdur. Yeni İs· lİ§ saatindeki emrivaki sinemaların 
""al · ·· dermektedı' r Bu·· tün on bı"r buçuktan, baz an da on ikiden ... zemeyı gon · tidanın eskisine uygun olmadığını ta-
levazım memurlan vazifelerinden hiç rihte hala oldug" unu diğer taraf ancak evvel kapatılmasına mani olamamıı-
.. yrtlm d d rmadan J'cap den tı. Devlet ve nım· resmi müesseseler a an ve u e tahriri delil Gle iapat edebilir. 
- 1 · t d 'k ve sevketınekt dı"r memurları haricinde kalan serbest ıt-... a zemeyı e arı e " Yangın tarih'nden itibaren kanunun 
ler. Levazım memurlanndan Meliha ne•rini takip eden 15 gün nihayetine sahiplerinin saat yirmi bir buçuktan 
"~- d • 1 ve mahkemele- ıa· • evvel •ı'nema ve tı"yatrolara gidebilme-"-mı aıre ere •v " kadar mürürü zaman ve sukutu hak müd ~ 
:ı:ıın olan malzemenin listesini ve ya- detleri durur. Bu hüküm Ucra itirazla- !erindeki büyük mütkülattır ki sine-
ı>ılan sevkiyatm muntazam. bir defte- nna kanunu medeni, borçlar kanunu, macıları ciddi bir endiıeye dütiinnÜf· 
l'İni yapmaktadır. ticaret kanunu, ve hususi kanunlar':ıa tür. 

Adi • d • ı'nm' hır' çok matbu ev Du""n bu"'tu"'n aı"nemacılar kendi ara-ıye aırea - münderiç hususi müddetler:O cümlesine 
rakı basılmı§ 'olduğu halde matbaalar- kabili tatbiktir. larında toplanmışlar, bu nokta üzerin-
de. bulunduğu için İstanbul adliyesinin de ı;örji§mütler ve sinemalann erken 
l'angındaki kırtaaiye ziyanı pek azdır. Yangından evvelki zamana ait olup açllma ve erken kapanma saatlerinin 
Şitndi bunlar matbaalardan celbedil- yangın tarilline kadar cereyan eden bem tatbik kabiliyetini noksan bul-
rt'tekte, adliye dairelerine ve mahke· muamelitın tekrar tesisine müteallik mu~ar, hem de sinemaların iılemeai 
trıe1ere tevzi olunmaktadır. bütün tebl:gat maırafları, harçlar, noter nokto.aından kendileri için pek zararlı 

Hafriyat ve kasaların vaziyeti ücretleri ve sair bütün masarif nıs:f ve endişeli bulmuşlardır. 
Dün de yazdığımız veçhile, yanan harca tabidir. Sinemacılar ne diyorlar? 

•dliye sarayında, henüz hafriyat ya-
l>ılamemııttr. Kasalann vaziyeti, için
deki senetlerin ve paraların yanıp yan 
lrıadığı henüz malum değildir. Hafri 
Yat yapılması için tetkikat yapan mü
hendis yanan binanın ara duvarlannın 
Yıkılmasuu, bundan sonra hafriyat ya
l>ılmasını lüzumlu görmüf, duvarlar 
hkılmadan evvel hafriyat yapılanuya
cağını büyük tehlike olduğunu bildir
lnittir: Yıktırılma iıi için vilayet emir 
Verecek ve binayı belediye yıktıracak
tır. Belediye yıkma itini bitirmeden 
'Ve hafriyata müsaade etmeden yan
ııın yerinde hafriyat yapdamıyacak· 
tır. 

Hakimlerin toplantısı 
Yangından mütevellit adli vaziy<;· 

tin ıslahı için bir taraftan baronun dı
ier taraftan adliyenin tetkikat yaptı· 
iı yazılmı§tı. Adliyece yapılan tetki
lcat hakimlerin huzuru ile icra edil
lıı.ektedir. Bu toplantıya dün de de
-.am edilmi§, barodan da içtimaa dôrt 
ltiıi iıtirak etınittir. İçtima~a. m~v:ı:u
lıhahia olan batlıca mesele ıkıncı tıca
~et Reisi Turhan Beyin projesidir. 
llu projenin anahatları §Unlardır: 

Bir mahkemenin rüyet etınekte bu
lunduğu her hangi dava dos::;nsının ye
ııiden tesisine mahsus her mahkemede 
hir tesis büroau teşekkül edecektir. Bu 
hüro sulh mevaddında o davayı ruyet 
eden aulh hak.imile baro i.ujbat mccli
&inin intihap edeceği avukattan ve asli
l'e mahkemelerinde o mahkeme re:si-
1\İn intihap edeceği aza ile baro inzibat 
lıı.eclisinin intihap edeceği avukattan 
leıekkül edecektir. 

Komisyon derhal faaliyete geçerek 
o tnabkemeye beyannamesi verilmiş dea
~nin tetk. ki için mesai günleri tayin 
"• taraflara mahkeme marifetile tebli
ııat icra eder. Tebligat nısıf harca tabi-
dir. 

Komisyon tarafından talep olunan 
lıı.afumat ve veıaiki beyan ve ibraz et
tıiyen avukat komisyonun göstereceği 
liizum üzeriie inziUt meclisince muvak
katen veya müebbeden icrayi vekaletten 
tnenedilir. Karar kat'idir. 

Bu kanun yalnız yangından evvel 
ikame edilrrj:ı dcaviye kabili tatbik
tir. 

Turhan Bey bu raporunu geçen iç
timada bütün mahkemeler reislerine 
ve hi.kimlerine tevzi ettiği g(:bi birer 
suretini de Adliye vekaletine ve Mil
let Meclisi Ad:Lye encümenine gönder
mi§lir. 

Dünkü içtimada birinci hukuk reis: 
Suphi Bey de esaslan bu projedel<i e
saslar olmak üzere da.'ıa teferrüatlı bir 
proje vermiştir. 

Diğer taraftan baro tarafın:f:an da 
b'r proje vücuda getirilmiştir. Turhan 
Beyin projesi g'jbi birer sureti Adliye 
vekaletine ve Adliye encümenine gön· 
derilen bu proje de dünkü içt:mada 
mevzuu bahsolmuıtur. 

içtima neticesinde ikinci hukuk re
isi Zeki, dQrdüncü hukuk reisi irfan, 
ikinci ticaretten lsmall Hakkı Beyler
den mürekkep bir encümen teşkil edil
mesine ve bu encümende barodan da 
b:r azanın müfabit sıfatile bulunarak 
baronun, Turhan Beyin, Suphi Beyin 
projelerinin tetkjk cdi)n,esine ve bun
ların imtizacını3m mütehassil bir proje 
vücuda getir:lerek Adliye vekaktine tak 
dim edilrnt:sİne karar verilmiıtir. 

Bu encümen bugünden itibaren her 
gün saat ondan on bire kadar Ticaret 
odasında birinci ticaret mahkemesinde 
dairesinde to;>lanacaktır. 

Yeni bir bina için para 
nasıl bulunabilir?. 

Avukatlar arasında yeni bir adliye 
binası inşa ettirilmesi lehinde kuvvetli 
tıir cereyan vardır. 

Birinci ticaret mahkemesi sabık re! 
isi baro azasından avukat Ahmet Eaat 
Bey, keırdisile görüıen bir muharriri
mize, yeni bir adliye binasına olan şid
detli ihtiyaçtan bahisle demiştir ki: 

" - Bu İf paraya tevakkuf ediyor. 

Sinema sahipletinden biri bu husus
ta demiıtir ki: 

- Dunyanın hiç bir tarafında si
nema ve tiyatroların saat yirmi üçte 
kapanm.a:u mevzuubahis değildir. 
Bö.tle bir adet yalnız Avusturyada 
vardır. Orada da akıamları çalııma 
saatleri kanunla tahdit edilmiştir. 

lstanbulda sinemalar ancak gece
leri ve bir de cuma matineletinde iı 
yapabiliyorlar. Ve birer it sahibi ve 
i§ ada.nı olduklarından §Üphe edilme
mesi Iizımgelen sinema sahipleri e .. 
ğer saat yirmi ikiye çeyrek kala mü
ess.,selerinde film göstertıneğe ba§.lı
yorlarsa bu neticeye halkın sinemaya 
geliş saatini iyiden iyiye tetkikten son
ra vasıl olduklarını kabul etmek ye
rinde ve haklı olur. 

~:nemalar saat 23 te kapatılacak, 
demek sinen1alar geceleri kapana .. 
cak, it yapmıyacaktır ... demektir. E
ğer s;nemadan çıkıt itibarile gecenin 
yirmi üçü ile buçuğu ve dördü arasın
da fark bulanlar varsa ve sinemadan 
yarım saat erken çıkmayı ertesi gün
kü itleri için lüzumlu ve faydalı bulu
yorlarsa g ... celcyin sinemaya gitmiye· 
bilirler. Gündüzkü 18.30 matinesi 
bu gibiler için biçilmiş kaftandır. 

Sinem~lann yanm saat erken ka .. 
panmalarında bir tedbiri inzibati de 
mevzuubahis değildir. Sinemadan 
meyhan'?' çıkışı gıbi sarhoş çıkmaz ki 
bunlann yarım saat evvel, yahut ya
rım saat sonra sokaga dağılın arın· 
dan çekinilsin. Meyhaneler, barlar 
istı;nıldiği saatte kapatılabilir ve her 
noktııdan bu kapatış faydalı da olur. 
Fakat ~incma ve tiyatrolar için böyle 
bir ka•arın tatbiki üç dört noktadan 
mahzurlu olur: 

1 - Halkın çoğu sine"1aya gelemez 
2 - Sinemalar geceleri kapanmak 

vaziyetine düşer. 
3 - Her sene devlet bütçesine gi

ren varidat bir mılyon lira kadar a-
zalır. 

4 - Sinemacılar ve 
müşkül vaziyete düşer. 

sermayeleri 

Altı aylık 
Varidat yekunu 

(Başı 1 inci sahifede) 
dtaı müfredatlı ve mükaveseli olarak bil
diriyorum: 

1932 1933 

1564000 
1811000 
9482000 
6770000 

251000 
19615000 

5822000 
1082000 

157000 
416000 

2774000 
716000 
470000 
167000 
134000 

16517000 
825000 
828000 
334000 
880000 
510000 
506000 
85000 

3562000 
4535000 
7048000 

1300000 Arazi vergisi 
1619000 Bina vergiıi 
8785000 Hayvan vergisi 
6924000 Kazanç vergisi 

205000 Veraset vergisi 
17341000 Gümrük 
6214000 Muamele 
2045000 lstih ak 

130000 Av 
313000 Nakliyat 

2903000 Damga 
579000 Tapu 
442000 Mahkeme 
314000 Pasaport 

30000 Mülga vergiler 
15000000 inhisarlar 

996000 Devlet ormanlan 
485000 Saıl.lacak emlak 
349000 Fenerler 
761000 Askerlik 
569000 Cezalar 
704000 Müteferrika 
31000 Fevkal.iide varidat 

3034000 Sair varidat 
4649000 Buhran 
7386000 Müvazene 

86974000 83120000 
Bu cetvelden anlaşı'dığma göre tah

min edilmiı olan varidat yekununda 3 
milyon 854 bin liralık bir noksanlık var
dır. Ayni cetvelde kazanç vergiıinde 154 
bin, muamelede 392 bin istihlakte 963 
bin, damgada 129 bin, pasaport varida
tında 137 bin, devlet ormanlarında 171 
bin, Fenerler idaresinde 15 bin, ceza'ar 
da 59 bin, miill>ferrikada 198 bin, buh
ran vergisinde 114 bin, müvazenede 338 
bin liralık fazla varidat göze çarpmakta
dır. Hayvan, bina, gümrük, nakliyat, 
mahkemeler, satılık emlak, arazi. vera
set, tapu, mülga vergiler, inhisarlar ve 
sairede varidat tahmin edildiğinden nok
san tahsil edilmiıtir. 

Adaya yarım saatte 
Gidecek miyiz? 

(Başı 1 inci sahüede) 

vapurlann tekneleri de gayet büyük ol 
mak lazımgelecektir. Buna ise ne yii
zum ve ne de vapurlann iıliyecekleri 
saha itibarile imkan görülememekte
dir. 

Akay idaresinin Y alovada inıa et
tireceği 150 yataklı yeni otele gelin
ce, Aklly Müdürü Cemil Bey, dün ken
disile görüten muharririmize, otelin 
planı için 12 kadar mimann müraca
at ettiğini, 31 kanunuevvel de müsa
bakaya iıtira)ı: eden mimarların tek
lif edecekleri projelerin alınacağını 
ve süratle tetkik edilerek içlerinden 
en muvafığının tercih ve kabul edile
ceğini söylemiştir. Asri otel yaza ka
dar her halde inıa ettirilmiı olacaktır. 

Yalovaya kaç kişi gitti? 
Tutulan bir istatistiğe göre, kür için 

geçen yaz Y a.lovaya gidip otellerde 
uzunca müddet kalanlann adedi 3455 
kiıiyi bulınuıtur. Bu yekunda günü
birlik veya bir iki gece için Y alovaya 
gidenler dahil değildir. Bu miktarın 
370 ini ecnebi seyyahlar le§kil etmek 
tedir. Kür için Y alovaya giden 3455 
kişiden çoğunu Türkler, sonra Muse
viler, daha sonra Ermeniler teıkil et
mektedir. 

Sıhhiyede 

Frengi talimatnamesi 
hazırlanıyor -

Frengi talimatnamesini tadil komis
yonu dün Sıhhiye Müdürlüğünde Pro
fesör Dr. Hullisi Behçet Beyin riyase-. 
tinde toplanmış ve müzakeratına de· 
vam etmi~tir. 

Emrazızühreviye hastalık.lan komis 
yonu da perşembe günü Sıhhiye Mü
dürlüğünde içtima edecektir. 

Tekaut edildi 
Vilayet Sıhhiye Müdür muavinle

rinden Hasan Tahir Bey talebi üzeri
ne tekaüde sevkolunarak Tıp Talebe 
Yurdu idareciliğini deruhte etınit ve 
yerine merkez huklimet tabibi Omıan 
Bey §İmdilik, vekil.Jeten, tayin edilmiı
tir. 

KGçUk haberler _, 

• Muallimler Birliği idare Heyeti. -
Muallimler Birliği yeni idare heyeti 
bugün toplanarak eski idare heyetin, 
den muamelatı ve evrakı tesellüm e
decektir. 

Komisyonun ittihaz eylediği karar
lara ancak it sulh mahkemelerine ait 
iıe asliye mahkemesi birinci reisi, as.. 
liye mahkemelerine ait ise o davayı 
liiyet eden mahkemenin reisi nezdin
İtiraz olunabilir. 

Bu paranın bulunma11 ise kolaylıkla ka
bildir. Mesela adliye binası intaatına 
gidecek para temin edilinceye kadar 
tahs:I harçlannın yüzde biri ni•petinde 
bir para alınabilir. icranın elinde hayli 
mcktarda para vardır. Bu yüzde birler
den toplanacak paradan ödenmek sure
tile icradaki para ile §İmdiden yeni ad· 

!iye binasının inıasına baılanabilir. 

Kabul etmek lazımdır ki, saat yir
mi üçte bir sinema veya tiyatronun 
bitmesi için yirmi buçukta bRşlaması 
18.zmıdır. Yirnıi buçukta 1Sinemaya 
gelmek için de bir it sahibinin en sı
kıtık vaziyette saat on sekiz buçukta 
itinden kurtulması lazımdır. Tramvay /--------""'"""""'""'""'""'""'""'""'""'"' 

Komiayon, lüzum gördüğü takdir
de o dosyanın tahkikatını yapmıı olan 
hakim.in izahat vermesini hakiınden 
-.eya mahkeme reisinden talep edehi
l:r. Komisyon teais heyeti bir dosyayı 
\te raporu azami iki ay içinde ait ol
duğu mahkemeye tevdia mecburdur. 

Her davacı kanunun ne§rİ tarihin .. 
den itibaren 15 gün içinde yangın ta .. 
1 •hine kadar mahkemelerde derdesti 
!'iYet bulunan davalann taraflarının 
•airn ve hüviyetlerini ve davanın ma· 
lıiyetini dava tarihini ve dosya numa
l'a.larını ve mübrez deliilin nev'ini 
~Uhtevi olmak Üzere ait olduğu mah-

lıer-..ıeye bir beyanname veremeğe mec 
Urdur. 
Doğrudan doğruya layiha vermek 

heyanname külfetini bertaraf eder. 
~Jlahkeme baıkatibi 15 gün zarfında 
\terilen beyannameleri dosya numara• 
larına göre tertip ve ıu suretle yanmıı 
C>lan yevmiye defterlerini ihya eder. 

Mer'iyeti bir senedi resmiye müte
vakkıf olan ukuttan mütevellit deavi 
"'-cak bunların ait oldukları makam-

Bu hususla süratle karar verilerek 
tatbikata geçilmesi §ayanı arzudur. Talı 
ıil harçlarının yüzde biri nispetinde bir 
para verınek, iş sahiplerine de ağır gel
miyecek, hatta bu mühim gaye için a
lakadarlar bunu seve seve tesviye ede
ceklerdir.,, 

Tem sil şubesi kurslan 
Halkevi temıil şubesi kurslarının 

imtihanları b:tıniş ve 12 talebe birinci 
sınıftan ikfinci sınıfa terfi etmiıtir. Tem 
sil şubesi kurslarından birinci sınıfta 

balot ve rakıs dersleri ilga edilmiş.

tir. 

Her hafta bu ıubede bir konferans 
verilmedi takarrür etmiştir. Dün akşam 
Şair Nedim hakkında A 1 •Y Kö§künde 
bir konferans verilmiştir. 

bek1iyecek, tramvayla gidecek, evine nenler için mükemmeldir.,, 
varacak, yemek yiyecek, kansını ço- Ne yapılabilir?. 
luğunu çocuğunu alacak, gene tram-
vay istasyonuna gelecek, tramvaya bi- lstanbu!daki içtimai hayatın gidi-
necek, yerin uzaklığına ve y~kınlığı- §İne, vesaitinak1iyenin tam ihtiyaca te .. 
na göre Beyoğluna gelecek, sınemaya kabili etmemesine ve ıehrin büyüklü-
girecek, bütün bunlar için iki saat ye-- ğüne, dağinıklığına nazaran sinema-
tiımez bile. lann daha erken saatte başlıyamama-

1• ki ları a•ağı yukarı bir emrivaki olduğu.-Fakat, gene dÜ§Ünmek azım , x 
devlet ınemurlan haricinde saat on na göre gece seanslarını erken bitir-
altı buçukta iıinden kurtulabilen Is- mek noktasından •İnema ıahiplerinin 
tanbulda kaç serbeat meslek sahibi alacağı bazı tedbirler de yok değil-
vardır ve herkes iki saat içinde bu kadar dir • 
işi sığdırabilir mi?.. Bunlar da film haricinde hazan haı-

Şehir tiyatrosu bile saat yirmi birde viyat addedilebilecel< ıeylerden vaz-
baıladığı halde yirmi dörtten evvel geçilmekle kabil olabilir. Mesela ciga-
oynanan oyunları bitiremiyor ve her• ra içme zamanlan, varyeteler, kon-
kes Şehir tiyatroaunun yirmi birde serler, ileride yapılacak i§lerin ba-
baılamasından muıtarip bulunuyor. hisJeri, olur olmllz reklaınıar için tab-

i sis edilen vakitler pek ala kısaltılabi-Şehir tiyatrosunda yan yer erin üst 
kat localar arkaaında geç kaldıklan lir ve hatta bir çokları da kaldırılabi-
için birinci perdeyi ayakta seyreden- lir. 
kr tarafından doldurulduğu da bir Her halde Dahiliye vekale~nin bü-
hakikattir. tün bu vaziyetleri, lstanbulun ve la-

Bu tedbir ancak hayatı olınıyan tanbul halkının hususiyetini nazarıiti-
ve iş bitimi erken olan yerler, yahut bara alarak saat yirmi üç yerine hiç 
ta akşam ezanında evine dönmeyi ve olmazsa yirmi üç buçuğu bu şehir için 
yemeğini yemiı bulunmayı ıtiyat edi- tercih edeceği ümit olunabilir. 

Memleketle 

Samsun liman isteyor 
SAMSUN, (Milliyet) - Sevim

li Başvekilimizin Samsunu teşrif 
edecekleri haberi burada büyük 
bir sevinç uyandırmıştır. Samsun 
halkı kıymetli Batvekili sabırsızlık
la beklemektedir. Ticaret Odası 
dün Paşa Hz. ne yapılacak maru
zat icin ihtisas encümenlerinin de
iştirikile bir toplantı yapmıştır. 
Hükumetin sanayi itlerinde yap
makta olduğu esaslı icraat şükran 
ile yadedilmiştir. Samsunun her 
şeyden sarfınazar, munhasıran li
man iti hakkında istirhamatta bu
lunulması kararlaştırılmıştır. Li
manın lüzum ve zarureti hakkında 
söz söylenmesine lüzum görülmi
yerek milyonlara çıkacak bir liman 
yerine ucuza mal olur bir fenerin 
Samsun için kafi görülmektedir. 

Fırtına felaketzedelerine ydrdım 
SAMSUN, (Mililyet) - Beledi

ye, Hilıiliahmer Cemiyeti, Halkevi 
teşkilatı büyük fırtına felaketzede
lerine yardımlarına devam etmek
tedir. Büyük bir bina evsiz kalanla
ra tahsis edilmittir. Fırbnadan pe
ritan olanlar bütün vesait nakliye
den ücretsiz olarak istifade etmek
tedir. Hükô.metin bu tefkati halkı 
son derece minnettar bırakmıştır. 

Himayei etfalin bir yardımı 
SiY AS, (Milliyet) - llkmek

teplerde okuyan kimsesiz yavrula
rın mektep levaznnlarmı temin i
çin Himayeietfal Cemiyetimizin 
Sivas fUbesi bu yavrulara yüz lira 
vererek büyük bir yardnnda bulun
muttur. Ayni zamanda bayramın 
yaklatması hesabile de bayramlık 
elbise bulamayan yavrulara da elbi 
ıe yaptrracağını memnuniyetle du
yuyoruz. 

Ziraat Bankası buğday alıyor 
SiY AS, (Milliyet) - Bu yıl ge

ne Ziraat bankamız buğday müba
yaasına devam etmektedir. Şimdi 
ye kadar üç milyon kilo mübayaa 
yapdmıttır. Ayrıca Şarkıt kazası
na da Ziraat bankası vasıtasile a
lıma devam olunuyor. 

Sultanhisarda okuma odası 
SULTAN HiSAR, (Milliyet) -

Fırka heyeti, gençlerimizin okuma 
ihtiyaçlarını ve kahve kötelerinden 
kurtulmalarını temin için bir oku
ma odası yapmağı kararlattırmıt 
ve timdilik fırkada mevcut kitap
ları gençlerin istifadesine koymuş
tur. Fırka heyeti okuma odasına 
yeniden bir çok kitap, gazete ve 
mecmualar getirerek okuma odası
nı zenginlettirecektir. F ırkamız 
gençler için bir de musiki kursu 
açacaktır. 

Gazi Hz. nin Aydına armağanları 1 

AYDIN, (Milliyet) - Büyük 
Batbuğumuz Gazi Mustafa Kemal 
Hazretleri büyük bayramımızın 
bir hatırası olarak fırkamız vilayet 
idare heyetile halkevimize imzalari 
le süslü birer fotoğraflarını arma
ğan buyurmuşlardır. 
Fırka ve halkevi idare heyetleri 

bu büyük armağan için Sanatlar 
mektebine ona layık çerçive yaptı
rarak merasimle fırka ve halkevle
rine asmağı kararlatbrmıtlardır. 

M. Costes bekleniyor 
Maruf Fransız tayyareciıi Coıtea 

dün §"hrimizde beklenmekte idi. 
Fransız tayyarecisi, Atinadan hare

keti gec:ktliği için ancak bugün saat 
( 11) de vaad olabilecektir. 

"M. Coates,, Y eşilköyde vali Mu
hittin Beyle Tayyare Cemiyeti erkanı 
ve tayyarecileremiz tarafından l<arıtla
nacaktrr. 

Fransız tayyarecisü ıerefine Franaız 
kolonisi ve Ünyon Fransez azaıı tara
hndan ziyafetler verilecektir. 

M. Costes lstanbulda bir gün kal
dıktan sonra bava yolile Eskişehire gi
decektir. 

Tapuda 

Vekalet harita istedi 
Beıiktaı Ihlamur civanndal<i Meci

diyeköyü, namıdiger Dikilitaı mahal
lesindeki arazi üzerine bir çok zevat 
tarafından evler İn§& edilmiıtir. Fakat 
bu arazi hazinenin malı olduğu cihet
le bu suretle inıaat yapanlar, binala
nn alını ve ıatım muamelelerini ya
pamamakta ve İfgal ettikleri araziye 
de tesahüp edememektedirler. 

Alakadarlar, Maliye VekA!etine mü 
racaat ettikleri gibi orada çalııan bi
na komisyonları da veki.lete müraca• 
at ederek mezkıir arazinin tapuya 
raptını istemiılerdir. 

Maliye VekAleti iıi ehemmiyetle na
zanitibara alarak köyün ve arazinin 
ve oJ .da yapılan binalann, tapuya 
raptedilmek üzere, umumi bir harita
aırun tanzimini tapu idaresine bildir
mittir. 

Tapu ve kadastro Müdürlüğü, kö-
yün, umumi haritaıımn tanzimine 
baılamııtır. 

Tapu işlerini teftis 
Şark vilayetlerindeki tapu ve kadaa 

tro idarelerini teftiı için Karsa gitmit 
olan Tapu ve kadaıtro müfettiılerin
den Safiyettin Bey §"hrİmize avdet et
miıtir. Şehrimiz tapu idaresinde de 
bazı tetkikatta bulunacaktır. 
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Poll•I• 

Hamam hırsızı 
Belkıs hanımın elbiseleri 

nasıl çalınmış! 
Belkıs Hanım isminde bir kadın Sul 

tanahmette Akbıyıktaki kadınlar ha
mamına gitmi~, soyunma mahallinde 
soyunduktan sonra içeriye girmiştir. 
Belkıs Hanım içeriye girince sabunu
nu dııarıda unuttuğunu anlamıı ve 

tekrar soyunma mahalline dönmüıtiirı 
Fakat daha bir dakika evvel bıraktı
ğı elbiselerinin yerinde yeller esmek
te olduğunu görmüıtür. Belkıs Hanım 

bu manzara karıısmda derhal hamamr 
cılara müracaat etm.iı ve elbiselerinin 
bulunmasını istem.iıtir. Hamamcılar 

bu ıikayet üzerine derhal kapıları tut
muflar ve sıkı bir araıtı:rm.a yapmıı· 
!ardır. Fakat bu sırada hamam müı
terilerinden bir kadın telaılı admıtar
la kapıya koımuı ve: 

"- Aman .. içeride bir kadın çıldır• 
dı,, diye söylenip hamamdan ıµ:aklat
mağa baılamııtır. Ancak bamamcılal' 
dan biri JÜphe Üzerine bu kadını tut
muı ve üzerini arayınca, kendi elbise· 
!erinin altında Belkıs Hanımın elbise• 
!erini cörünce hırsızın bu kadm oldu. 
ğunu anlamııtır. Hadiye ismindeki bu 
kadının diğer hamamlardan dil elbiae 
ve çamaşır çaldığı tespit edilmiıtir, 

Esrar saklayanlar 
Gümrük muhafaza memurlan, dün 

Karamürselde Azim ve Sebat moto
runda §Üphe üzerine arama yapmıtllll' 
ve armut, i!omatea küfeleri içine sak
lanmıı sek.iz okka esrar ::!!_11....dere et• 
miılerdir. • 

Bu esrarlarla Muharrem imıindekl 
sahibi ıehrimize getirilerek ihtııaa 
mahkemesine aevkedilmiıtir. 

KUçUk sarho~ 
Geçen gece on yedi yaılarında bir 

çocuk Kumkapı civarında aarb<>J ola
rak mahalleyi ve kahveleri altüst et
mittir. 

Hayri isminde olan bu çocuk cuma 
günü aktama kadar bir yerde rakı iç• 
mit ve kendini bilmiyecek bir halde 
sokağa çıkmııtır. 

Hayri, sokağa fırlayınca, büsbütün 
çileden çıkmıı ve bir yerden eline ge
çirdiği kocaman bir kamayı belinden 
çekip sokakta gelen geçene saldırma
ğa baılamı§tır. Azılı sarhoı çocuk ka
maaıru sallıya sallıya kahvelere gir
miı ve oturanlann Üzerlerine hücum 
ederek hepsini kaçırruı§tır. Gürültüye 
yeti§en devriyeler Hayriyi elinde ka
ma ile yakalamıılardır. 

Sarho§ çocuk memurların üzerleri· 
ne de atılmak istemitae de buna mey
dan verilmeden elindeki kama alınmıı 
tır. 

PERTRİKS cep fener pilleri 

PERTRİKS anot bataryaları 
Dünyada mevcut pillerin fev· 

kind•dir. Toptan ve prakeııde 
sab,. Türkiye umumi vekili 

ELEKTRON 
. Müesseu.b, 

Ahmet Rn,ın Z. Mehmet Hayri 

Galata Posh kutusu 1144 
871~ (9806) 

9024 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

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

BANDIRMA YOLU 
KEMAL vapuru 18 Birinci 

Kanun Pazartesi günü saat 20 de 
Tophane nhtımmdan kalkarak 
Bandırmaya gidecek ve gelecek 
tir. 

AYVALIK YOLU 
SEYYAR vapuru 20 Birinci 

Kanun Çarşamba günü saat 19 
da Sirkeci rıhtnnmdan kalkarak 
giditte, Gelibolu, Çanakkale, Kü 
çükkuyu, Altınoluk, Edremit, 
Bürhaniye, Ayvalığa gidecek. Dö 
nütte bunlara ilaveten Bozcaa -
daya uğrayacktır. 

MERSiN - IZMIR - SUR' AT 
YOLU 

1NöNO vapuru 22 Birinci Ka 
nun Cuma günü saat 10 da Sirke 
ci rıhtımından kalkarak doğru 
lzmir, Antalya, Mersin, Payasa 
gidecek. Dönütte bunlara ilave -
ten Alanya, Küllük, Çanakkale
ye uğrıyacktır. 

Nümunesi mevcut bilet torba
larından x 200 adedi pazarlıkla 
yaptırılacktır. İsteklileri hergün 
saat 10 dan 12 ye kadar leva -
zım müdiriyetine gelmeleri. 



MiLLiYET PAZARTESi 18 KANUNUEVVF'. 1933 

Uenizyoıları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzade 

Han Tel. 22740 

izmir sürat postası 
ANKARA vapuru 18 Birinci 
Kanun PAZARTESİ 16 da 
Galata Rıhtımından kalkacak 
doğru lzmir'e gidecek ve dö
necektir. ( 6921) 9532 

Karadeniz yolu 
EGE vapuru 19 Birinci Ka
nun SALI 20 de Galata Rıh· 
tımmdan kalkacak gidifte Zon
ğuldak, İnebolu, Sinop, Sam
sun, Fatsa, Gireaon, Vakfıke
bir, Trabzon, Rize'ye. Dönütte 
bunlara ilaveten Sürmene, Or
du'ya uğrayacaktır. (6920) 

9531 

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) 9533 

İskenderiye yolu 
1ZM1R vapuru 19 Birinci 

Kanun SALI 11 de Galata 
rıhtımından kalkacak doğru tz. 
mir, Pire, lskenderiye'ye gide
cektir. (6919) 9530 

Antalya Yolu 
ANTALYA vapuru 20 Bi -

rinci Kanun ÇARŞAMBA 10 
da Sirkeci rıhtımından kalkacak 
gidifte İzmir, Küllük, Bodrum, 
Fethiye, Antalya'ya. Dönü9te 
bunlara ilaveten Finike, Çanak
kale, Gelibolu'ya uğrayacaktır. 

{6965) 
B-an_d_ı_r_m_a_Y-.:-olu 

ADNAN vapuru 19 Birinci 
Kanun SALI 20 de idare Rıhtı
nundan kalkacaktır. (6918) 

1ıtanbul l>ördiincii icra Memurluğun 
dan: Cümhuriyet ııazeteainin 30-11-933 
tarih ve 3438 numarlı ve Mil iyet ıraze • 
teıinin 30-11-933 tarih ve 2805 numaralı 
ve Jurnal Doryan gazetesinin 30-11-933 
tarih ve 5303 numaralı nüıhalarmcla a • 
çık artırma suretile Kabataıta Ömer Av
ni mahalleıinde eıki Giimiiısuyu yeni iz 
zetpaıa ıokağında kain eıki 7; 9 yeni 28-
2, 28-3, 28-4 numarlarla mürakkam Ek
ıelıior nam.ile maruf apar'Jımanın nısıf 

hiueıile ayni maha' de bulunan yeni 28-1, 
23-5, 28-6 niimarlarla mürakkam üç kıt'a 
arsanın dörtte birer hiuelerinin 8 Kanu 
nusani 934 tarihinde birinci ve o gün İ· 
hale edilemediği takdirde 23 Kinunuıa
ni 934 tarihinde ikinci ihalesinin yapı· 
lacağı huıuıu ilan edilmiıtir. 

Aclliye aarayının yanması ve dairemi 
zin T opbanede eski askeri aanayi mek· 
tebi dahilinde mahalli mahıuıunda ic • 
rayi muameleye mübateret eylemesi ha· 
sebile mevzubabı müzayede ve ihale 
muamelelerinin maruz zikir ilandaki eı • 
kil ve ıerait ve muayyen gün ve saatte 
mahalli me:zk.;rda lıtanbul Dördüncü le 
ra memuriyetinde yapı'acağı ve ı!aliple • 
rin ve daha fazla malumat almak iste • 
yenlerin 933-816 dosya numarasile me
muriyetimize müracaat eylemeleri ve 
ıartnameleriniiı evvelce vaki ilan daire
sinde 16-12-933 tarihinde mahalli mah
ıuauna '-'ik edildiği bir yanlıılığa ma • 
hal kalmamak üzere tekrar ilan olunur. 

(11164) 

Tarihi roman : 2 

Ticaret ve Sanayi 
Müzesi Müdürlüğünden: 

Yurdumuzun mahıuUeriııl, madenlerini ve mamulabnı 

için Sultanabmette Ticarrt ve Sanayi müze~ini geziniz. 

Mübadillerin tasfiye vesikalarının 
birinci kuponları mukabilinde 

nakden tevziat 

Maliye Vekaletinden: 
Mübadillerin ellerindeki tasfiye vesikalarının ilk tertip 

kuponlarından yÜz liraya kadar olanlarının tamamı ve yÜz Ji. 
rahktan fazla olanlarının yÜz liraya kadar kısmının tamamı 
ve üst tarafının yarısı nakden ödenecek ve Ziraat Bankası şu· 
belerince her tarafta 1 Kanunusani 934 tarihinden itibaren 
tevziata başlanacaktır. Tediyat altı ay devam edecektir. Ala. 
kadarlarm bulundukları mahaldeki Ziraat Bankası ı1ubelerine 
müracaat ebneleri ilan olunur. (6912) 

Gedikpaşada Jandarma 
Sahnalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer olan 11500 adet ekmek torbası -
nın kapalı zarf münakasası 7 ikincikanun 934 pazar günü 
saat 15 te yapılacağından isteklilerin şartname ve nümuneyi 
görmek üzere her gün ve mün-ıkasaya girmek için ilk teminat 
makbuzile beraber mezkfu- gÜ nün muayyen saatinde kom's • 
yonumuza müracaatları. (6849) 

inhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım. Satım Komisvon11 iU\nlan. 

Türkiye Tütün ziraat manatıkmı ve İstihsal makadirini 
gösterir tanzim olunan haritanın maliyet fiatı olan 50 kuruş· 
la Umum Müdürlük Veznesinde satılmakta olduğu ilan olu. 
nur. (6811) 

. .. ... 
~ 
~ 

Gaziantep Vilayeti 
Defterdarlığından: 

<111 
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Yahni Demirci Han 13 Kürkçi- Tahtani 23 sa. ayyÜ§ bacı va

kıf D. ve kısmen 
buğday arsası çık 
mazı 23 ila 11 No 
lu buğday anbar-

çarşısı yan Han oda 1 ahır 
na fevkani 43 

oda 

lan ve buğday a
rasası caddesi So. 
ayyüş bacı vakıf 
dükkanı ve bo • 
yacı cami sokağı 
Ar. Fethiye med· 
resesi ve mezarlık 
önü tarik ve 1-15 
No.lu dükkanlar. 

Evvelce Mülkiyeti idarei hususiye namına ihale edilmiş iken 
taahhüdünü ifa etmediğinden kanunun 8 inci maddesi muci • 
hince ihalnesi feshedilmiş olan yukarıda evsafı yazılı Kürkçü 
hanının mülkiyeti yine eski şeraite göre bedeli 8 senede ve 8 
taksitte ödenmek şartile 31-12-933 tarihine müsadif pazar gÜ 
nü saat 14 de ihale edilmek üzere yeniden kapalı zarf usulile 
müzayedeye çıkarılmıştır. Talip olanların yüzde 7,5 pey akçe 
lerini veya banka makbuzile teklifnamelerini muhtevi kapalı 
zarfı hamil olarak Gaziantep Defterdarlığında müteşekkil sa 
lı§ komisyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. (6938) 

Güneşin Oğlu 
Tuna havzasında, ve Trakyada 
yerlettiler. Sonraları bunlardan 
bazı kabileler Makedonyaya, T sal
yaya ve en nihayet asıl Yunanistan 
denilen yarım adaya gidip yerlet· 
tiler. 

iklim değifikliğinin hangi se
beplerden ileri geldiği hakkındaki 
Tetkikat bugün bir çok alimlerin 
hali üzerinde çalıttıkları mühim 
bir mevzudur. 

iklim değitikliği ana. yurtta ka
lan Türklerin tarihleri ve içtimai 
hayatları üzerinde de başkaca mü
essir oldu: Türk ırkının bir kısmı
nı göçebe hayatla yatamağa mec
bur etti. Göçebelik, Türk tarihin
de iklim tehavvülü neticesi bir za
ruret olmuştur. Müsait coğrafi ve 
iklimi şartlar içinde yaşayan Türk
ler hiç bir zaman göçebe hayata 
meyil göstermemişlerdir. 

"',,. .. 
Kuraklıktan sonra garba 

muhaceret 
Yukarıda kısaca anlattığımız ik

lim deği,iklikleri Orta Asya yay
lasında yaşayan Türkleri garba doğ 
ru inmeğe mecbur elmisti. 

Türkün garba binl~rce yıllar 

Yazan: lakender FAHREDDiN 

mütemadi dalgalar halinde devanı 
eden muhaceretleri batlıca iki yol
dan vukubulmuttur. Bunlardan bi
ri timal yoludur ki Mral dağlarile 
Hazar denizi arasından ve Kara
deniz timalinden geçer. Bu geçite 
"Kavımlar kapısı,, adı verilmittir. 
ikincisi cenup yoludur. Bu yol Hi
malaya timal ve cenup etekleri bo
yunca garba gider. işte biz, bu yol
dan garba yayılan Türklerden bah
sedeceğiz. 

Türk tarihinin ana hatları çizilir
ken, garba yayılan Türkler fU su
retle tespit edilmişti: Cenup yolu
nu takip edenler evvela (Mezopo
tamya) ya sonra Anadoluya ve ora
dan adalara geçmiflerdir. Ön As
yaya gelmiş olanlardan Suriyeye 
sapanlar, Palestin üzerinden Mısı
ra gitmitlerdir. lberler'in de Hazar 
<:ivarından bu yol ile Afrika şima
lıne ve oradan İspanyaya geçtikle
rini iddia edenler de vardır. Şimal 
yolunu takip edenlerden b;r kısmı 
Karadeniz şimalindeki sahalarda . . 

Çanakkale ve lstanlMıl boğazla
rından geçerek Anadoluya garp 
yolile girmiş olanlar da bu Trakya 
ve Tuna mıntakalarında yerletmif 
Türk kabilelerindendi. 

• • • 
Mezopotamyaya yerleşen 

Türkler 
Türklerin, kurak Asya yaylasın· 

dan aşağı (Mezopotamya}ya ini9le 
rinde ırmak boylan bataklık halin
de idi· Cetveller ve kanallarla su
ların zararını gidermek, toprağın 
muntazam sulanmasını temin et
mek için bu muhacir kafilelerin gös 
terdikleri kabiliyet ve maharet da 
ha ilk geldikleri zamanda dahi me 
deni seviyelerinin yüksek olduğuna 
delil sayılmaktadır. Asya yaylasın
da uzun seneler devam eden iklim 
tehavvülleri, Türkte, ta biatle mü
cadele istidadı yaratmıştı. Bunla
rın bir taraftan Dicle - F rat, diğer 
taraftan Kerka ve Karun ırmakla
rı boylarında ve ağızlarında kur
dukları medeniyet, gerek nefis sa
natlerin ve gerek siyasi ve içtimai 

! ' , - \ .•. • ' • ·- •. ':. ,.J 1-"' ~:· ... "' t ". ~ . . .· .. _ •' ' , .. · ,.._ 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 CncD Vakıf Han fstanbul 

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

Türkiye fı Bankası tarafından teıkil olunmuıtur. idare meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurlan kamllen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke
tidir. Türkiyenin her tarahnda (200) il geçeıı acentalarınuı hepsi Türktür. Tilr• 
ldyenin en mühim müesseselerinin vebankalannın aigortalanoı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarmı en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları allr' at ve kolaylıkla lider. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Şartnamesindeki evsaf ve memhur nümunesi veçhile mü 

esseseye iktiza eden 600 metre yerli aba şayağın 8 Kanunusa 
ni 934 pazartesi günü saat on dörtte kapalı zarf usulile müna 
kasası icra edilecektir. Taliplerin teminat akçelerile vakti mu
ayyeninde müesseeye müracaatları. (6946) 

hayatın inkifafl noktalarından çok 
feyizli ve devamlı olmuftur. 

Bugün hali muhtelif alimlerin 
yaptıkları hafriyat ve tetkikat neti
cesinde elde ettikleri tarihi eserler 
Mezopotamyada Türklerin binlerce 
sene yaşadığını ve Sumer medeni
yeti ünvanile anılan uzun ve büyük 
medeniyet devresinde siyasi ve iç
timai faaliyetler gösterdiğini tes
pit etmektedir. 

Anadolu medeniyetinin, Mezo
potamya veya Mısır medeniyeti ka 
dar eski olmadığı iddiası hiç bir 
zaman doğru olamaz. Zira, son tet· 
kikata göre, Mezopotamya ile Ana 
doluyu işgal eden insanlar ayni ırk
tan ve ayni menşedendirlel'. Bu iti
barla geldikleri yerlerden ayni me
deniyeti getirmit olmaları tabii gö
rülmak lazımdır. 
Boğazköy hafriyatı derin tabaka 

)ara doğru indikçe elde edilen eser
ler, ve Karkamif harabesinin daha 
altında bulunan birinci Karkami9 
eserleri ve Frat kıyılarında yapılan 
diğer hafriyat bu hakikati teyide 
hizmet edebilecek delillerdir. 

Mezopotamya ya yerleşen Türk
ler, büyük Asya yaylasından muh
telif kafileler halinde Dicle - Frat 
boylarına ve ağızlarına indikleri 
zaman, en nihayet büyük ve kala
balık bir kabilenin ba,ında (Gü-

net) adlı bir kabile reisi bulunu
yordu. 

Günef, Orta Asyanın göbeğinde 
nefis sanatları, zengin madenleri, 
siyasi ve içtimai faaliyetlerile bü
yük bir medeniyet kuran ve uzağı 
görü,leri, temdine istidadı ile ta
nılan genç, azimkir bir adamdı. 

Mezopotamya'ya indiği zaman, 
ilk defa, bugün İngilizler tarafın
dan izleri bulunan (Sirtella) şeh • 
rini kurmuştu. 

Desker (Bağdadın eski ismidir) 
tehrin cenubunda bulunan (Sirtel
la) da (sert elli) yani güçlü kuv
vetli bir çoban yafıyordu. Kabile 
reisi bu şehre onun ismini vermit 
ve o çobanı bu yeni şehre muhaftz 
tayin etmişti. 

Güneş, birleşik Türk kabileleri
nin başında otuz iki yıl kaldı. Sir
tella şehrini kendi kabilesine mer
kez yaptı, etrafta ve sulak yerlerde 
bir kaç şehir daha kurduktan son
ra, altmış üç yaşında öldü. . . . . . . . . . . . . . . 

• • • • • • • • • • • • • • 

Başlangıç 
Türklerin iki - ırmak ara

sında ilk konağı 
Dünyaya ilk yayılıtlarını yapma

ğa başlıyan Türkler, gittikleri yer-

• 

9471 

DARÜTTALIM 
Muıiki mfiessisi mualliıu 

F AHRI ve Talebeleri 
veznecilerdeki salonda rımazand• 

tcrcnuümsız olacaktır. (11141) """ 

!erde kabile veya reislerinin, ve>'~. 
yeni yerlettikleri sahaların isiınJerı 
le anılmıtlardır. Bu isimlerden ~de 
ğunun zamanla telaffuz ,ekillerı 
ğişmİf, ilk balatta anlaşılınıyacŞ1' 
hale gelmittir. 

Y erlestikleri sahaların eakid~ 
veya ke~dileri tarafından verilıJJ1f 
yeni isimlerile anılmıt kabileler bıl' 
lunduğu gibi, ilk adları asır zarfı"' 
da deği4erek batka adlar takınJ111f 
olanları da vardır. 

Ayni sahada bir çok ka&iJe)er 
yerletmiş bulunduğu zamanlar, 
bunların müttereken kurdukları 
devlet meseli Eti, Selçuk, Osnıaıılı 
devletlerinde olduğu gibi, en ku\I' 
vetli olan ve idare batında bu)ıı• 
nan kabile veya aile ismile anılır' 
dı. 

(Sirtella) civarında (Bor) adli 
•irin bir köy vardı. Birletik Tür~. 
kabilelerinin büyük reisi olan (Gıl 
ne4) burada ölmüştü. 

Günef ölürken, on yedi yafınd"' 
bulunan oğlu, babasının batıucıııı· 
da duruyordu. 

Güneş'in oğlu çok yaramaz, hll' 
şarı bir çocuktu. Önüne gelen bab·. 
çeye girer, en güzel çiçekleri koP11 

rıp giderdi. Günef'in oğlunu göretl' 
l~r: ".Gene bahçemizde rüzgar e§; 
1ı !,, dıyerek telita dü~erlerdi. Hıı.l 

(Bitmedi) 
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1 İSTANBlİL VE TRAKYA 

Türk Anonim 
ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

1 

1 

1 Fabrika ımzda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci ista sy.onunda veya depolamnızda araba veya kayıkta teslim 

~uvalda Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so Korustur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapdacak siparişler bedelin yınde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
.gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon baıma beş 
lira tenzilattan istifade ederler. t 

13 üncü kolordu ilanları 
Çorlu Askeri Satınalma Ko 

misyonundan : ı 
T ekirdağmdaki kıt' at ihti: 

:Yacı için 50,000 ve Çorludaki 
kıt'at ihtiyacı için de 60,000 
kilo kuru fasulya kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. i
halesi 27-12-9-33 çarşamba gü ' 
nü saat 14 tedir. Taliplerin 
~artnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i 
~in de o gün ve vaktinden ev· J 

vel teklif ve teminat mektup-
1 ariyle Çorluda Askeri Satın· 
alma komisyonwıa müracaat 
ları. (3408) (6550) 

9103 
,y. • • 

Konya Askeri Satmalma 
Komisyonundan : 

Konyadaki Kıtaat ve mües· 
aesat hayvanab için 470,000 
kilo arpa ve efrat için 497 ,000 
kilo un kapalı zarfla münakasa 
Ya konmuştur. Arpanın ihale
si 24-12-933 pazar günü saat 
15 te, unun ihalesi 25-12-933 
pazartesi günü saat 15 tedir. 
Şartnameleri görmek isteyen
lerin İstanbul Kolordu Satın· 
alma Komisyonuna müracaat 
etmeleri, münakasaya ittirik 
edeceklerin de o gün ve saatin 
de Konyada Kolordu Satın· 
alına Komisyonuna müracaat· 
ları. (6666) (3414) 9152 

• • • '1 
Eskifehir Askeri SA. AL. 

KO. dan: 
K. O. ve Hava kıt'atı.ihtiya 

cı için kapalı zarfla 250,000 
kilo Un satın alınacaktır. İha
lesi 30-12-933 cumartesi günü 
saat 15 tedir. Taliplerin evsaf 
ve şeraiti anlamak üzere her 
gün ve münakasaya İştirak i 
çin de o gün ve vaktinde tek
lif ve teminat mektuplarile Es 
kişehir K. O. SA. AL. KO. na 
müracaatları. (3422) (6772) 

9300 
• • • 

K. O. ve 1. F. kıtaları ihti
yacı için kapalı zarfla müna
kasaya konulan 48,000 kilo 
Mercimeğe teklif edilen fiat 
pahalı görüldüğünden pazarlı 
ğa konmuştur. İhalesi 20-12-
933 çarşamba günü saat 14 te 
dir. Taliplerin pazarlığa işti
rak için o gÜn ve vaktinde 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KO. na müracaatları. (530) 
(6902) 9512 .... 

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

9518 . . .. 
Adapazarı Askeri SA. AL. 

l<.O. dan : 
Adapazarmdaki kıt'at ihti 

Yacı için kapalı zarfla 196,000 
kilo Un ve pazarlıkla 1,500 ki-

Adres : Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : 9016 

-.Eskişehir eker Fabrikası 
Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

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

Fabrika deposundan itibaren bütün nıesarif ve sigorta ve mes'uliyet münhasiren müşteriye aittir. Nakliye 
fabrikamızca 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 
ödenmelc üzere siparişler derhal gönderilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyaridir. 

En az beş vagon veya daha fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır. 

ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 
. .ı . . . .... .J ., i ... \~ •• '· .. , ·~ . '• c • • l • . , 

lo şeker ile 400 kilo gaz satın 
alınacaktır. ihaleleri 28-12· 
933 perşembe günü saat 1 O da 
yapdacaktır. Taliplerin şartna 
meyi görmek üzere her gün ve 
münakasa ve pazarlığa iştirak 
için de o gün ve vaktinde A 
dapazarmda Maliye Dairesin
de Askeri SA. AL. KO. na mü 
racatları. (3421) (6773) 

9301 
,,. * • 

Kolordu ve birinci fırka i -
çin pazarlığa konulan 113,000 
kilo kuru fasulyaya talip çık • 
madığmdan ihalesi 20-12-933 
çarşamba gÜnÜ saat 15 e hıra• 
kılmıştır. Taliplerin şartname 
yi görmek üzere her gün ve pa 
zarlığa iştirak için de o gün ve 
vaktinde Fındıklıda 3. Kolor -
du Satınalma komisyonuna 
müracataları. (537) (6928) 

••• 
Safranbolu Askeri SA. AL. 

KO. dan: 
Kapalı zarfla münakasaya 

konulan 170,000 kilo una tek
lif edilen fiyat pahalı görüldü
ğünden pazarlığa konmuştur. 
ihalesi 20-12-933 çarşamba 
günü saat 14 tedir. Taliplerin 
pazarlığa iştirak için o gün ve 
vaktinde Safranbolu Askeri 
SA. AL. KO. na müracaatları. 

(3434) (6954) 
* .. * 

Tayyare fabrikası için 17 
kalem kalorifer malzemesi pa 
zarlıkla alınacaktır. İhalesi 20-
12-933 çarşamba günü saat 16 
dadır. Taliplerin şeraiti anla· 
mak üzere her gün ve pazarlı -
ğa İştirak için de o gün ve vak 
tinde Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KO. na müracataları. 

(543) (6955) 

*** Haydarpaşa ve Gümüşsuyu 
hastaneleri ihtiyacı için müte -
ahhidi nam ve hesabına pazar· 
Irkla 298 ton Kriple maden kö 
mürü satın alınacaktır. ihalesi 
20-12-933 çarşamba günü sa· 
at 15,30 dadır. Taliplerin şart 
nameyi görmek için her gün ve 
pazarlığa iştirak için de o gün 
ve vaktinde F mdıklıda kolor -
du Satınalma komisyonuna mü 
racaatları. (6953) 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 
No. 
865 
866 

Semti 

Beyoğlu 

" 

Mahallesi 

Hüaeyinai Kapan .. KilçDk Divarcı 

Cinsi 

KAg'.r kUla 
Arsa elyevııı natamam bir 
kat kagir bina 

Hiueıl 

Tamama 
1/3 

EmlAk 
No.ıı 

13 
12 

Hisseye göre mu• 
hammıuı kıymeti 

3000 T.L, 
300 " 

8!i7 ,. Ferik6y birinci kı11m Rus Arsa arpm 510 Tamamı 11 eakl 1530 ,, 
868 Ga'ata Kemenkeı Haf)'U' bam Klgir mağara ve ban 28/35 91 9000 ,. 
869 ,, ,, ,. KAgir mağaza ve odalar 28/35 93 lSOJO ,, 
870 Kedıköy Oımanağa SllğtltUl çııme Kizir d6kkln Oıtll oda 321120 28 800 " 
8?,1 " Tuğlacı Bağdat ve ıirkecl çıkmazı Araa Ye bostan 2359/9600 (159-159/l) 810 ., 
491 Fener Apti Subqı Fe11er Kalafat yeri 1/3 280-282 5000 ., 
784 Heybeliada Dağ Hendek Ahşap hane 112 7 60) " 
789 Kandilll Kandilli Yenimahalle Aua Tamamı 55 eski 61 ·• 
792 Arnavutköy Arnavutköy Büyükayazına Ahıap hane 2/6 131 100 ., 

Ylizde yedi buçuk pey akçeleri!• ihale bedelleri nakden •eya gayrlmfıb11dil bonosile 6denmek llzere yukarıda ••IÜı yazılı gayrimenkuller
den 868,869 sıra No.lıları t•rlnamesine tevfikan kapalı zarfla 784, 789, 792 aır.a Nolılar aatıı müddeti uzatılmak •e diğerleri yeniden 
açık arttırmaya konulmak suretile satıts çıkanlınııtır. Kat'ı ihaleleri 28/12/933 per,embe günü saat 15 tedir. Mllzayedeye iıtirak edecekle
rin yevmi mezknrda ıaat on dört buçuğa kadar kapalı zarflannı ye pay alı:çelerini yabr•aları lazımdır. Senei haliye verjfİaile dellaliye ve 
balediye rilsumü mlilteriye· aittir. Şartname Bankamız kapWDa aıılınııtır. (6914] 

Laleli Apartımanları Müdürlüğünden: 
Laleli Apartımanlarında 900 adet pencere kafesi toptan 

ve perakende suretile pazarlık1a satılacaktır. Üç, dört ve beş 
odalı boş evler de kiraya verilecektir. İsteyenlerin her ün a -
partunanlar idaresine müracaat eylemeleri. (6893) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Umum müdürlük ve mülhakatı için 97 kalem evrakı mal· 
bua tabettirilecektir. Şartnameyi görmek İstiyenler Ankara• 
da Hudut ve sahiller sıhhat Umum müdürlüğü ayniyat mu· 
hasibi mesullüğüne ve lstanbulda Galatada İstanbul Liman 
sahil sıhhiye merkezi baştabipliğine müracaatları Iazımdır. i
hale 30 kanunuevvel 933 cumartesi günü saat on dörtte İs·· 
tanbul Limam Sahil Sıhhiye merkezi Baştabipliğindeki mü
bayaat komisyonunda yapılacaktır. (6765) 9314 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer (34500) takım kısa kol ve 
bacak çamaşırın kapalı zarf münakasası 23-12-933 cumartesi 
günü saat 15 te yapdacağından isteklilerin şartname ve nu
muneyi görmek üzere her gün ve münakasaya girmek için 
teminatı evveliye makbuzile birlikte mezkUr giinün muay
yen saatinde komisyonumuza müracaatları. (6577) 

9155 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Adet 

Dört Otomobil parçalarc ve aksamı soba parçaları. 
38 Otomobil lastikleri, Halı ipliği kırpıntıları, Hurda tel Cam 

kırıntıları, hurda karyola başlıkl .. ,A. 

Diyarbekir Vilayeti 
Daimi Encümeninden: 

Diyarbekir tebhirhanesi için (Geneste hercher fabrika 
sı mamuiatmın A-21 No. lu modelinden veyahut bu fabrika 
mamulat ve modeline muadil olduğu resmi bir hey'et rapori
le tevsik edilecek diğer bir marka iki adet etüv makinaaı, 
sathı teshinleri 10 M2 iki kazan ve baca duman boruları, İ· 
ki manometre (enregİstreurs) ikişer hava tahliye tertibatı 
(purges d'air ve dispoatif) iki etüvün formül ile işletilmesi 
için munzam tertibat, iki bölme için saç lavha, iki sıcak su 
hazinesi (hazinelerin müstenidleri) 20 adet musluk, bina da
hilinin ısıdılması için radiyatör nev'inden tertibat ve diğer te 
ferruatı ile bunların bina dahiline vaz'ı ve işler bir halde tesli
mi 13 ikinci Kanun 934 tarihine müsadif cumartesi gÜnÜ 
saat 12 ye kadar kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

Bedeli muhammeni olan 20000 liranın yarısı makina· 
larm yerlerine konularak almaca kkabul raporu üzerine tedi 
ye edilecek ve geriye kalan mıkdart 934 senesi bütçesinden 

verilecektir. 
Makinalarm Diyarbekire sevk ve yerlerine konulmaııı 

Üç ayda ikmal edilecektir. Daha ziyade malumat almak is
teyenlerin tahriren veya şifahen Diyarbekir Vilayeti Daimi 
Encümenine müracaat eylemeleri ilan olunur. (6652) 

9159 

, ___ E_V_K_A_F_M_O_o_t ... Rt_Y_E;.;T.;.1...;1;.;;L-.;A;;;.;N~L-A;.;R;..I _ __.l 
lstiranca vakıf Ormanl armm Dolap dere mevkiinde 

kat olunmak üzere iki yüz çeki gürgen odunu arttırmaya 
çrkardmıştır. ihalesi 3-1-934 Çarşamba gi;nü saat on beşt 
tedir. Talip olanların İstanbul Evkaf müdüriyetinde Varida 

t kalemine müracaatları. (6826) 9402 

Nafıa Vekaletinden: 
Darülaceze Müdürlüğünden: 2 Kabili istimal çini soba. 

Balada nev'i ve mikdarı ya-zılı sekiz kalem hurda otomobil 
alat edevatile hurda tel ve kullamlacak şekilde sobaların ale • 
ni müzayede ile ihalesi 26 kan muevvel 933 salı günü saat on 
dörtte icra edilecektir. TalipleTin teminat akçelerile müessese
ye mii:racaatları (6948) 

Münakasası 13-12-933 tarihinde icra kılman 100000 
kayın normal ve 1560 adet kayın makas traversi için tek 
lif edilen fiatlar haddi layiki nde görülmediğinden bu tra· 
versler ayni şerait altında 21-12-933 tarihinde ve saat 
15 te pazarlıkla ıatın almaca ğı ili.n olunur. (6891) 

Müessese için iktiza eden 1500 kilo beyaz peynirin şartna 
ltleıi veçhile münakasası 8 kanunusani 934 pazartesi günü sa 
at on beşte icra edilecektir. Taliplerin teminat akçelerile mü· 
racaatlan. (6947) 

, QSOJ 
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HİLMİ KİT APHANESİ 
NEŞRİYATI: 

Ramazana mahsus büyük tenzilat 

Türkçe Kur' anı 
Tercüme ve Tefsiri 

• 
erım 

Din ilimlerimizden Müderriı lzmirli lsmail Hakkı Bey Kur'ani 

Kerimin türkçeye ve en sade ve an'ayııli olarak tercüme edilmiıidir. 

Tercüme olunan her ayetin albnda aynca tefsir ve izablarlarla muhtelif 

manalan gösterilmiıtir. Bu pek kıymetli mübarek eıer her tarafta pek 

büyilk bir rağbet ve takdire nail olmuıtur. Kitabı mübinin ıonunda Kur'a· 

nm mükemmel bir tarihi ve aynca Türkçede ilk defa yapdan tahlili ve 

pdr kıyme!Ci bir fihristi havidir. 

Müzeyyen ve yaldızlı bir cilt içinde 900 ıabifalık kitap ya'mz 150 

kuruıt'ur. Taıradan iıteyenlere Ramazan için poıta masrafı almmaz. 

EL N 
' 

Kuranı Kerimin aslı; ve metnin yeni harflerle yazdmıı ve pek ne-

fiı basılınıı nüıhasıdır. Kur'anı Kerimi gayd doğru ve hatasız okut

mak üzere mabsuı iıaretler konmuı ve bu sayede pek az bir emekle 

Kur'anı Kerim kolayca okunmaktadır. Bu yeni yazile ba11lmıı Kurandan 

iki ıene içinde binlerce müıluman hatim indirmeye muvaffak olnıuılardır. 

Bu nüıha Aıya, Afrika, Avrupa ve Amerikada takdir'ere mazhar 

olmuı, yüzlerce gazete ıitayiıle medh ve senada bulunmuıtur. Hediyesi 150 

kuruıtur. Ramazan için 100 taıra için 125 kuruıtur. Müsluman aileler 

için pek güzel bir Ramazan ve Bayram hediyeıidir. Her tarafta Hilmi K.i

taphaneoinin bashğı Kurani Kerim diye aranı'makı!adır. 

Zirdeki dini eserler
den Ramazan için yüz
de 50 tenzilat yapılır: 

1. Ramazanarmağanı (Yeni harflerle basılmıı) Türkçe ve arap-

çadır. Tekmil namaz sureleri ve duaları muhtevidir. Çok beğenilmiı

tir. 20 kuruıtur. 

2. Hadisi şerif En sahih hadisler esas tutularak yazılmııtır. 1132 

hadisin gayet açık ve sade olarak yeni harflerle türkçe yazılıııdır. 

Hediyesi 50 kuruıtur. 1 

3 N "J b v Kurani Kerimin Türkçe tercüme ve tıefsiridir. . uru e an 

ilmi bir heyet tarafından yazılmıı. lki cilt olarak ba11lmııtır. 

Kuranı Kerimin metin ve tercümeıini havidir, iki cilt mücellet 450 

kuruttur. yüzde elli tenzile 11alidir. 

4. Maanii Kur'an (Eski harfledir) Türkçe etrcüme ve tefsirdir.Çok 

beğeni mit ve çok satdmııtır. Her ayete mahsus tahlili bir fihrist, 

ve Kur'ane dair mükemmel bir tarih ilave edilmiıtir. Ayn ayrı iki 

cilt. Karton ciltsi 300 kuruıtur. Yüzde 50 tenzilitl Fazılı muhte

rem lzmirli lımail Hakkı Beyin tefıiridir. 

5. Kıır'anJ Kerim tercümesi eoki harflerle yalnız tercümedir, 

pek ıyı basılını§tır, sade ve güzel yuılmııtır. Hediyesi 170 kuruı

tur. Yüzde 50 tenzile talidir. 

6. Miitefenninler dindar olur mu ? Bir Amerikalı profeıörün 

eseridir? 

Eıki harflerledir fiah 10 kuruı, tenzile tabidir. 

Eczayi şerife metin 
ve t~rcümeleri 

1. :Amme cüzü (Tilıkçe H. 15 

H. 15 

H. 15 

H. 15 

H. 15 

k:uruı Türkçe) 
2. Y uini ıerif tercüme ve tefıiri. .. .. 
3. Tebareke .. .. .. .. 
4. Kadsemea .. .. " 5. Vezzariyat 

" .. " 
6. Amme cüzü metni H. 20 

11 

7. Tebareke " 11 H. 20 ,, 

8. Mevlidi ıerif doğru tam ve temiz basılmıt 15 kurut 

9. Halk için din kitabı (Yeni ilmihal) H. 25 

10. Mizraklı köy ilmihali H. 35 

11. Surutuasalat Namaz bilgisi H. 20 

.. .. 
(Arapça) 

( " ) 
(Türkçe) 

" .. .. 
Bu on bir kitap yeni harl~erle pek temiz ba11lmıılardır. Bunlardan 

Ramazan için yüzde 50 tenzil yapılmaktadır. Yalnız tafra için yüzde 20 
niıpeilinde posta masrah alınır. 

Istanbul Ankara cad
desi Hilmi Kitaphanesi 

MiLLiYET PAZARTESi 18 KA.NUNUEVVFl 1933 

istanbul Mr. Kumandanlığı 
Satmalma kom. ilanları 

Maltepe askeri lisesi tale • 
heleri ihtiyacı için 650 takım 
harici elbise 24-12-933 tarih 
Pazar gÜnÜ saat 14 te kapalı 
zarfla satın alınacakbr. Şart -
namesini göreceklerin her gÜn 
ve münakasasına gireceklerin 
belli saatinden evvel teklif mek 
tuplannı İstanbul Merkez ku
mandanlığı sabnalına komis -
yonuna vermeleri. 

( 583) ( 6466) 9086 

• • • 
Merkez kumandanlığına 

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

9087 
• * • 

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

9088 
* * * 

Deniz Yollama Müdürlü -
ğü emrindeki 12 No. lu mav -
na 21-12-933 perşembe günü 
saat 14 te aleni müzayede ile 
satılacaktır. Mavnayı görecek 
lerin köprüde Gümrük motör
lerinin yanında görmeleri ve 
müzayedesine girecek1erin bel 
li saatinde Merkez Kumandan 
lığı satm alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. 

(614) (6554) 9089 

* • 
Milli Müdafaa Vekaleti sıh 

hiye daire ihtiyacı için dört ka 
lem malzeme 19-12-933 salı 
günü saat 14 te aleni münaka 
sa ile satın alınacaktır. Şartna 
mesini göreceklerin be1li saa
tinde Merkez Kumandanlığı 
Satınalma komisyonunda ha -
zır bulunmaları. (612) 

(6556) 9091 
• • * 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 8000 kilo yufka 19-12-
933 salı gÜnÜ saat 15 te aleni 
münakasa ile satın alınacak -
tır. Şartnamesini görecek'.~rin 
her gÜn ve münakasasına işti 
rak edeceklerin belli saatinde 
Merkez kumandanlığı satına! 
ma komisyonunda hazır bu -
lunmaları. (609) (6559) 

9094 
• • • 

Kuleli Askeri lisesi talebe
leri ihtiyacı için 1200 takını 
harici elbise 30-12-933 cumar 
tesi gÜnÜ saat 14 te kapalı zarf 
la satın alınacaktır. Şartname 
sini göreceklerin her gün ve 
münakasasma gireceklerin bel 
li saatinden evvel teklif mek -
tuplarinı İstanbul Merkez Ku 
mandanlığı Satınalma komis -
yonuna vermeleri. 
(633) (6617) 9183 

• * * 
Maltepe lisesi için alına-

cak 3000 metre nevresimlik 
bezin aleni münakasasmdaki 
fiat pahalı görüldüğünden 
19-12-933 salı günü saat 15 
şe talik edilıniştir. Taliplerin 
belli saatinde teminatları ile 
Merkez Kumandanlığı Satın
alma Komisyonuna gelmeleri. 
(668) (6855) 9424 

• * • 
Merkeze bağlı kıt'at ve mües

sesat ihtiyacı olap.. ~O 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
hnalma Komisyonuna gelmele 
ri. (616) .(6933) 

9521 • * • 
Harbiye mektebi ihtiyacı i

çin 2000 kilo kuru üzüm 
18-12-933 pazartesi gÜnÜ saat 

• 

Son günl 
SUMER BANK 

Yerli Mallar Pazarında 
yapılan 

Tenzilibn bugün 
SON GÜNÜDÜR 

Tasarruf 

lstanbul: Bahçekapı caddesi 
Beyoğlu: istiklal caddesi 

haftası, 
• 

Ankara: Çocuk Sarayı caddeel 
Samsun: Bankalar caddesi 

iş kumbarası haftası 
Kumbaranızı 

içinde kaç kuruş bulun ursa bulunsun, 
mutlaka bu hafta içinde, iŞ BANKASINA 
gidip boşaltınız.. Milll serveti yükseltmiş 
olacaksınız 1... 

Kumbaranız yoksa ... 
Bu hafta içinde mubakkak bir kumbara 
alarak para biriktirmeye ba,layınız .• 

Gelecek sene tasarruf haftası zama
nında sizin de kUçUk bir sermayeniz 
blrlkml' olur. 

9416 

FIRSATT İST F ADE ED NIZ . 
Feshane Kumaşile imal .olunan 

UCUZ ELBiSE 
Satışına devam edilmektedir • 

TAKIM ELBİSE 5 BUÇUK LiRA BİR 

Y"erl 
•• ..-, : ._ ;J • ! . ı · ı ·, 

......-·-----
14 te pazarlıkla alınacaktır. 
Taliplerin Tophanede Merkez 
Kumandanlığı Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. (675) 
(6934) 9522 

• • • 
Harbiye mektebi ihtiyacı 

için alınacak olan 5000 kilo 
yeşil mercimeğin beher kilosu 
13 kuruş 49 santim ve kırmızı 
mercimegın beher kilosu 
da 19 kuruş 88 santimde talibi 
üstündedir. Daha aşağı talip 
olanların 23-12-933 cumarte -
si günü saat 15,30 da Merkez 
kumandanlığı satınalma ko -
misyonunda hazır bulunmala
rı. (683) (6960) 

••• 
Harbiye mektebi ihtiyacı 

için alınacak olan 35000 kilo 
kuru fasulyanm beher kilosu 
8 kuruş 50 santimde talibi üs
tündedir. Daha aşağı talip olan 
Iarın 23-12-933 cumartesi gü
nü saat 14,30 da Merkez Ku
mandanlığı Satmalma komis -
yonunda hazır bulunmaları. 

(682) (6961) .... 
Harbiye mektebi ihtiyacı 

için alınacak olan 12000 kilo 

bulgura verilen fiyat pahalı 
görüldüğünden 24-12-933 pa 
zar günü saat 16,30 da pazar
lıkla satın alınacaktır. Talip -
lerin belli saatinde Merkez ku
mandanlığı satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(681) (6962) 

"" "" "" Merkez kumandanlığına 
merbut kıtaat ve müesesat ih
tiyacı için alınacak olan 31000 
kilo bulgura verilen fiat gali 
görüldüğünden 24-12-933 pa 
zar günü saat 16 da pazarlıkla 
satın alınacaktır. isteklilerin 
belli saatinde Merkez kuman • 
danlığı satmalma komisyonun 
da hazır bulunmaları. 

(679) (6963) 
"" "" '{-

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıtaat ve müesesat ih
tiyacı için alınacak olan 30 bin 
kilo beyaz peynirin kapalı zar
fına talip zuhur etmediğinden 
20-12-933 çarşamba günü sa
at 15,30 da pazarlıkla satına
lınacaktır. Şartnamesini gör -
mek isteyenlerin lıer gün ve pa 
zarlığma gireceklerin belli sa-

atinde Merkez kumandanlığı 
Satınalma komisyonunda ha • 
zır bulunmaları. (680) (6959) 

• • • 
Harbiye ve merbutu mek • 

tepler ihtiyacı için taahhüdünü 
yapamıyan müteahhit namı he 
sabma 1500 kilo arpa 21-12· 
933 perşembe gÜnÜ saat 16 da 
pazarlıkla alınacaktır. Taliple 
rin teminatlarile Merkez ku • 
mandanlığı Satmalma komis • 
yonuna gelmeleri. 

,(677) (6957) 

• • • 
Harbiye ve merbutu mek • 

tepler ihtiyacı için taahhüdünü 
yapamıyan müteahhit hesabı
na 15,000kilo yulaf 21-12-933 
perşembe günü saat 15,30 da 
pazarlıkla alınacaktır. Taliple 
rin Merkez kumandanlığı sa • 
tmalma komisyonuna gelme • 
leri. (678) (6958) 

Müderris Dr. Rasit Tahsin4'! 
umartesi, pazartesi, ça:şanba, saat 2-5 ı 
Kadıköy Bavramyeri sokak No. 23 

------ (10997) -9461 
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Umumi Neşriyat ve Yazı lfleri 
Müdürü ETEM iZZET 


