
İtalya ile iktısadi müzake
ratta bulunmak üzre Ankara
dan gelen heyet dün akşam 
İtalyaya gitti. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Fransaoa korkunç bir tren 
kazası oldu. Londrada Hit~er 
aleyhine nümayiş yaı:ıldı. Yu
nan hariciye nazırı Pariste .• 
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Adliye Vekiletindeki hususi komisyon ilk toplantısını yaptı 
Ekııİek fiatına niçin IAıınacak , 

zam yapıyoruz? Tedbirler 
Adliye Vekaletindeki 

hususi komisyon 
dün toplandı 

Buna ekmek vergisi değil, müstahsile 
yardım vergisi demeli .• 

En mühim iş, kanunu yapmak değil, yapılacak 
kanuna iyi bir tatbik şekli bulmakhr 

Her memlekette olduğu gibi, buğ· 
day iti bizim için de günü~. mesele~i 
oldu. Köylü, geçen aeneler ıçınde bug
daymı yok bahasına sabnağa mec· 
bur oluyordu. Esasen buğday mah~ 
lümüz ihtiyaçtan fazla oluyor. Han
ce aa~ak imkanı yok gibidir. Bey· 
nelmilel buğday fiati, o kadar diiJ
kün ki, rekabet yapmamıza hiç bir 
ıuretle imkan yoktur. Daha evvelle• 
ri, buğdayımızı Yunanistana satabiliı
yorduk. Halbuki aon senelerde Po· 
lonya, burada t&Jılacak bir ucuzluk
la buğdayını sünnektedir. Muhakkak 
ki, Polonya; kömür için olduğu gibi 
buğday için de maliyet fiati dütün
mekaizin ihracat yapıyor. Esaaen buğ
day itinde maliyet fiati; kantık, bir 
meseledir. Türkiyenin bir ziraat 
memleketi olduğunu söyleriz. Halbu· 
ki, bize yüz kile buğday veren bir 
tarla büyüklüğündeki yerden; ziraa
ti ileri, toprağı verimli memleketle,... 
de bunun dört mialini alıyorlar. Bazı 
yeNerimiz müıteına, umumiyetle va· 
ıati Anadoluda toprağın kabiliyeti 
azdır. Eğer hariçten gelecek buğday 
fizerinden kilo başına alh kurut bir 
reaim almaktan vazgeçersek, yani 
buğday himayesini kaldmrsak, buğ• 
d'l.yımızm bir kilosunu bile dahilde 
.,,hnak mümkün olmıyacak demek
t:r. 

'"O halde köylü buğday ekmesin 
nü, iatihaal yapmum mı? .• 0 Bunu ne 
t·emenni, ne de tetvik ebnek doğru 
clmaz. Köylü, çok ucuz bile satsa, 
r.ncak buğday parasile vergisini ve 
ına.iıetini güçlükle temin edebiliyor. 
'Bu bakımdan, hükiimet; çiftçinin 
ınahsulünü almak, sahşını temin et
ınek mecburiyetindedir. Hariçte aatı§ 
imkanı olmadığına göre hükumetin 
müdahalesi .ancak dahili eatıılara 
münhaaır kalıyor. itte hu vazifeyi, 
bük\ımet hesabına, Ziraat Bankası 
yapıyor. 

Ziraat Bankası, buğday mesele
ainde nazımlık vazifesini yapmakta
dır. Buğday kanununa göre, Ziraat 
Bankası; tayin edilmit olan yerlerde, 
gene hükumetin tasvip ettiği fiat ü
zerinden çiftçiden buğday satın ala
cak •• Eğer banka, bu muameleden za
rar görürse, bu zararı hük\ımet taz· 
min edecek ..• itin zahiri ıekli bu ka
dar baait olmakla beraber, tatbikatta 
çok güçlük oluyor. Buğday iıinden 
dolayı Ziraat Bankasını tenkit eden
ler haksızlık ediyorlar. Bilikis bu 
mitli müessesemizi himmet ve hiz
metlerinden dolayı takdir ebnek li
o:ımdır. 

Acaba Ziraat Bankasının ve dola
yı&ile hük\ımetin buğday meselesine 
müdahaleden vazgeçmeleri nasıl bir 
nettce verebilir? Bu neticeyi "fela
ket" aözlerile ifade ehnekte mübaJi. 
fa olmaz. Hük\ımetin tesbit ettiği fi. 
at, eaaaen yüksek değildir. Halbuki 
hükiımetin müdahaleai kesilirse, buğ• 
dayımıza, beğenmediğimiz o fiatin 
yansını bile bulamayız. Bu sebeple, 
hüldimetin hiç olmazsa bugünkü fia-

HaydarP"faıla vagonlardan 

ti olsun, tubnası zaruri bir tey olu
yor. 

Ziraat Bankasının elinde balen mü • 
hirn buğday atoklan var. Bunlıırm 
hepsini ne dahilde, ne de hariçte sat
mak mümkün olınıyor. Bu buğday• 
lar vaktile ödenmiş, timdi de donmut 
bir para sayılır. Bir kaç ay aonra ge
lecek sene mahsulü de gelip çatacak .. 
Tahmin edildiğine göre gelecek sene
nin mahsulü geçen seneden daha faz
la olacak .• Acaba hük\ımet ve Ziraat 
Bankası bu mahsulü hangi para ve 
vaaıta}arla köylünün elinden sabn a· 
lacaklar? •• 

Her halde buğdayın bugünkü fia
tini tuhnak ve köylünün elindeki 
mahsulü satın alma imkanını vennek 
için müstehliklerin küçük bir feda.
karlığa katlanması Jizım gelecek .•• 
Ziraat Vekaletinin hazırladığı bir ka
nun layihasına göre ekmeğin kilosu· 
na bir kuruş resim konması düıünülü
yor. Bu resimden temin edilecek dört 
bet milyon liralık gelir, geçen sene 
olduğu gibi, köylüden buğdayını sa• 
hn almak için Ziraat Bankasırun em
rine verilecek.. Köylü, bu sayede ge
lecek senenin mükeJlefiyetlerini öde
mek kabiliyetini bir dereceye kadar 
bulacaktır. 

Ekmeğin kilosuna bir kurut zam
medilerek müstehlike yükletilen kül
feti o kadar büyübnemek li.zımdır. 
Bu mevzuda köylü, ekmek ve hayati 
ihtiyaç edebiyatı yapmak çok kolay, 
pek hota giden bir tey olabilir. Hal
buki a11l marifet, geliti gü:ı:el tenkit 
ehnek değil, zaruretleri miktarların
ca t"kdir ehnektir. Ekmek narhı ,._ 
zerinden yirmi para ve hatta kırk pa
ra derecesinde yükseltme ve indirme
yi belediye veya mecli i :.ıınumiler bi
le yapmakOadırlar. Müstehlikin kat
lanacağı küçük fedaki.rlığm mukabi
li, dolayısile gene kendisine rücu et
miş olacak .. 

Acaba hükumetin bu tedbiri ile 
buğday mesele~ini hallebniş olacak 
mıyız? .• Buna ihtimal vermek, kenki 
kendimizi aldatmak olur. Bu gibi ted
birlerin tesiri muvakkattir. Nihayet için 
de bulunduğumuz senenin müşküli.tıru 
halleder ve gelecek •~ne de ayni tarz
da i§e devam imkanını verir. Bu da 
bir kazançtır. Esasen bugünkü şerait 
içinde, hiç bir memleket, gelecek bir 
kaç senenin müıkUii.tını, istıraplan
nı, buhranlannı tek bir tedbir ile şirn· 
diden halledemez. Her müşkül il<> 
ayrı ayn savaımayı göze alan, tatbik 
kabiliyeti olan yeni tedbirlerle her 
seneyi atlatabilen hüki'ımeter, en zj .. 
yade muvaffak olmuş sayılırlar. 

Hazırlanması mevzuubahs olan 
kanunun esas hatlarına temas ebni§ 
olduk. Böyle bir kanuna en iyi bir 
tabik tekli bulmak ayrı bir iş, mühim 
bir meaeledir. Bazan oyle gÜzel ka -
nunlar olur ki, fena tatbik edilmeai 
yüzünden fayda yerine zarar veriyor
lar. 

Siirt M "b' uıru 
MAHMUT 

buğdaylann vagona nakli 

Sekiz sene evvel okkası 
19,25 olan buğday 

bugün 3,80 kuruştur .• 
Hükumetin alacağı tedbir pek yerinde .. 

Hükı'.'ımetin, buğday ziraahni hi· 
>naye için ekmek fiyatlanna bir kuruş 
:tammebnek için alacağı tedbir ikh
ıadi mehafilde büyük bir memnuni
:Yet ve alaka ile kartılanmaktadır. 

Köylüyü himaye için bu tekilde a· 
lınacak tedbirin vaziyeti ıslaha yarı· 
)'acağı kanaati vardır. Son on sene 
ıtarfında buğday fiyatları meınleke
tinıizde JAYanı dikkat bir tekilde düt
llbiqtür. 924 aene•inde tehrimizde 

buğdayın okkaaı vasati 18,86 kurut· 
tu. Bu fiyat 1925 le 19,25, 926 da 
16,75, 97 senesinde 16,37, 928 sene
sinde 17,77, 929 senesinde 16,45, 
930 aenesinde 9,95 , 931 senesinde 
6,12, 932 seneainde 6,34 ve nihayet 
932 seneainde yani bu sene kilosu 
3,80 kuruta kadar düşmüıtür. 

Bunun aebepleri muhteliftir. Fakat 
§U bir ·~c nokta i•zerindc trı>l!\mak 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

ANKARA, 24 (Telefonla) 
lstanbul yangınında zayi olan ev
rak hakkında tevesaül edilecek mu· 
amelelere dair bazı kararlara var-
mak Üzere bugün saat ikide Adli 
ye müate§annın riyaseti altında biı 
komisyon içtima etti. Komisyon 
geç vakıta kadar müzakeratta bu. 
lunınu§lur. 

lçtimaa bu sabah tehrimiz Tem 
yiz mahkemesi reislerinden Fuat 
Hulusi, Kiznn, lstanbul birinci ti
caret mahkemesi reisi Memduh, 
lstanbul müddeiumumisi Kenan ve 
baro namına Mekki Beylerle veki· 

, Jet erkanı itlirak ehnitlerdir. 

~j tir. içtima dört bet gün aürecek.1 
Yangına karşı 
Tedbirler --Tapu idaresind·e dün 

tetkilfat yapıldı 

ıal Bey 
Tapu ve Kadastro Umum müdürü 

Cemal bey dün tehriınize gelmiştir. 
Cemal Bey dün tapu müdüriyetine 
giderek meşgul olmutlur. Tapu mÜ• 
dürü Agilı Bey ve kadastro postalan 
reisi Rüıtü Beyle görüşmüt. tapu 
ve kadastro itleri hakkında mal\ımat 
almıtlır. 

Aldığımız malUnıata göre, Cemal 
bey tapu dairesinde alete kartı ted
birler alınması ve adliye yangınında 
doayalar arasında yanan tapu kayıt
lannın açığa çıkan1ması için müra .. 
caat edenlerin itlerinin bir an evvel 
görülmesi için ve kadastro ve tapu 
iıleri hakkında da tetkikatta bulu
nacaktır. 

• Adliye yangınında yanan dosya
(Devaını 4 üncü sahifede) 

Sahte beşi bir 
Yerdeler 

IZMIT, (Milliyet) - Şehrimizin 
Paj mevkünde, bakkallık yapan Ce
vat isminde bir:si, sahte beı"biryeı·de 
sürerken yakalarunıt, geni§.)eyen tah· 
kikat neticesinde Cevadın saatçı Sa
lahattin, kuyumcu Ahmet isimlerin.. 
deki tahıslar1a bu ip yaptığı anla
tılmııtır. 

Cevat, gümüt mecidiyeleri savat
)atarak, köylerde, mahalle araların· 
da asıl beşi biryerdenin değeri fiya· 
hndan bet, on, on bet lira noksanına 
vermiı, bu ha.1 dikkati calbetmekten 
uzak kalmamı§ tır. 

Zabıta vaziyetten haberdar olun
ca alakadarlardan yedi kitiyi zanna!· 
tına alını§hr. içlerinde iki de kadın 
vardır. 

Tevfik Fikret ilıtifalinden bfr 
lıöıe 

Bir muhtarlık bürosunda heyeti ihtiyariyenin çalıpna faaliyeti 

Halk işleri nasıl görülecek 
Nüfus, ev nakli, askerlik, veraset, maaş, 
adliye, tapu, taharri işleri nasıl yapılacak 
Memleketin her tarafında altı gün sonra tatbik edile

cek olan yeni nizamname dün tebliğ edildi 
Belediye teşkilatı olan yerlerde muh k-.ır yazar :ki:ıer zat İstenir ve polis i-

tarlıklar 2295 numaralı kanun mucibin mirliğince de mahalledeki belediye in6 
ce alh gün sonra ka!kacak ve bu işler hap hakkını haiz zevat bir mahalle da • 
belediye tetk lah tarafından görülecek- vet olunup aralanndan iki zat seçmeleri 
tıir. Belediye te§kilah olan yerlerde lağ- ihtar olunarak bunlar tarafından seçi • 
vcdilen muhtar ve ihtiyar heyetleri va- leırlerin cümlesi be!ed. ye dairesine veya 
zi,flerinin hangi dairlerce ifa olunacağı- tubelerine davet edilir ve bunlar arasında 
na dair tanzim ed len nizamname dün kur'a ketide edilerek intıa.ap cnci:men • 
viliyet bild;rlmişUir. Nizamname 37 leri teşkil olunur. 
maddeden ibarettir. Nüluıı için ilmühabe-r 

lki1er kişi intihap edilecek Nüfus kanunuod:a muhtarlara veri • 
Nizamnameye göre 20 eylul 924 ta- len vazifeler, aşağıda yazılı tekilde ifa 

rihli intihabı mebusan kanunu mucib'n olunacaktır: 
ce muhtarlara verilmit olan vazifeler, ı - Tahriri nüfus icra ve ikmal olu 
her mahalle halkından belediye meclisle nan mahalle ahalisinden olup ta kendi-
rince intihap edilecek ikişer k·şi tara - ıini nüfusa kayıt ettinnemiı olanlar, ma-
hndan ycpılacakhr. balleaincle sakin ve itimada tayan iki za 

intihap encümenleri tın §Alıadeti havi varakaya istinaden 
1580 numaralı belodiye kanununun belediye tarafından verilecek ilmüha -

otuz ikinci madd •i mucibince muhtlırla ber üzerine kanunun dokuzuncu mad~e 
ra mevdu vazife, a§ağıda göıterildiği si mucib:nce sicilli nüfuaa kaydolunur· 
veçhile ifa olan c;ıkhr: lar. 

Muay en z:ımamn hutülünde beledi • 2 - Cüzdanını kaybedenlere kendi 
ye ~ '-liirlcri Urafnıdan her ma • im~ e vCrl:Cl!kleri beyannameye isti-
halhini merbut bulnndu mıntakn po naden belediye. tarafından verilecek ilmu 
Li• fımirliğine tezkere yazılarak her ma habr Ü7.""";ne kan•ınun onuncu maddesi 
halleden belediye intihap hakkmı haiz o- (Devamı 4 üncü sahifede) 

İhtikar tuzakları 
Kuruluyor! 
Şiddetli hareket ve mesul

leri takip etmek lazım 
E.aki ölçü ve tartıların yeniJe,,:le de

ğif(irilmesi için ancak bir haf müd
det kaldı. 1 Kinunusaniden itibaren 
Türkiyenin her tarafın<!> her nevi şey• 
)er metre S:ıtemi ölçü' .le ölçülrcck ve 
llartılacaktır. Fakat hu kadar az bir müd 
det kalmasına rağmen piyasada bu aa
hada anomıal bir hal vardır.' Ölçü ve 
tarh ihtikan almış yürümüştür. Maama 
fih esnaf pahalı da olsa bulunca yeni öl
çüleri alacakhr. Ll kin vazi vr t berakis-

(Devaını 4 ün~ü sahifede) 

ôlçüler baımülettiıi Kudret B. 

Korkunç bir 
Tren kazası 

-o--

F ransada iki ekspres çar
pıştı, 180 kişi öldü 

----<>-

Vagonlardan parça parça 
olmuş cesetler sarkmaktadır 

LAGNY, 24 (A.A.) - Dün ak§am 
saat 21 de Lang'da, Parislbı 2S ki
lometre kadar bir mesafede müthi§ 
bir tren kazası olmuıtur. S:razbour 
elupresi, Paris • Nancy ekspresi il 
çarpıpnı§, 180 kı§İ öbmiş, 200 kiti ya 
raf anmıştır. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

AJmanyada iftiralarla dolu 
çıkan bir kitap 

'Encümen dün kararını tes
bit etti ve tatbikata geçildi 

Falih Rıfkı Beyin dikkate şa -
yan bir ydısı 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Hi· 
kimiyeti Milliye yarın sabahki nüsha 
sında Falih Rıfkı Be 
yin ' 1Muaa Dağ" ı 
aimli bir bat yazı••· 
nı neırehnelı.tedir. 
Falih Rıfkı Bey bu 
yazısında Almanya -
da bu isimle çıkan 
kitaptan bahsebnek· 
te ve ezcümle de -
mektedir ki: 

"Musa Dağ Türk 
barbarlığını hikaye 
eden bir kitaptır 
Muharrir tez olarak 
büyük harpteki Er
meni meselesini ele Falih Rılkı B. 
almıttır. On be§ se-
neden bfri gazetelerde çıkan bütün 
ıayialar, ısnatlar, rivayetler ve iftira• 
lar hepsine ayrı ayn hayal hiasesi ka· 
hlarak "Musa Dağ" da romanla§fınl 
mııtır. Şimdi Alınanyada her türlü 
neıriyahn büyük rejim menfaati ba
kıınından ne kadar kontrol alhnda 
bulunduğu ve halli daha geçen sene 
Alman tehirlerinin meydanlannda b&J 
lıca muharrir ve aanatkirlann kitap· 
lan nasıl yakılını§ olduğunu biliyo • 
ruz. 

Enneni davası sönmüt olan bir me 
aele idi. Bu meselenin hakikatten mÜla• 
rekeden aonral-j Sosyalist Alman na
zırlannın haberleri olamazdı. Ancak 
timdi rejimin yilksek hizmetlerindo 
bulunan ve büyük harpte Osmanlı im 
peratorluğu ordusunda çalıım•§ olan 
ıahsiyetlerin (Musa Dağ) ın intişarını 
nasıl telakki ettiklerini merak etme
mek mümkün değildir. Çünkü o za
manlar dünya gazeteleri başlıca me"" 
aeleler arasında Osmanlı ordusundaki 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Serbest güreşlerde 
Galip geldik 
[Dün gece Balkan güreş 
şampiyonlarına mükafat 

verildi. Tafsilat 2 nci 
sahifemizdedir) 

•11111111111111111••11• 

Sinema, tiyatro, çalgılı kahvehaneler 
ve gazinolar saat 23 te kapanıyor 

Şehir tiyatrosu dün akşamdan itibaren saat 19,5 ta 
başladı, sinemalar saat 21 de,. Vali R.in beyanah 

S'nana ve tiyatro, çalgılı kahve ve 
gazinolar ve emsali gibi yerlerin ka
panma saatleri hakkında Dahiliye veka 
!etinden gelen Uamim dün öğleden sonra 
daimi encümende vali ve be1_Jiye riıi 
Muh:tti Byin riyasetinde tetkik edil • 
mittir. V ekfilet, bu müesseelerin aaat 
11 de kapanmalarının halkın umumi aıh 
hali noktasından muvafık olacağnıı bil 
direrek meclis encümenlerinin bu husus 
taki salihiyetlerini istimal ederek bir ka 
rar vermelerini tamİmde emrediyordu. 
Daimi encümen dünkü İçtimaında bu 
meseleyi görü:ımüş ve salahiyetini isti -
mal ederek kararını venniştir. Zabıtai 
belediye t.alimatnames.inde sinema ve 
tiyatroların kapanma saatleri 11,5 ola
rak teabit edildiği için, vekaletin emrile 
talimatname teza~ teşkil ediyordu. Bu • 
nun üzerine zabıtai belediye talimatna
mesin!n bu hususa temas eden 289 uncu 
maddesi tadil edilmiştir. Madde tadil e
dildikten sonra tU tekli almıthr: 

"Tiyatro, sinema, konser, çal
gılı kahve ve gazino ve karagöz, 
orta oynu ve meddahlık edilen yer 
ler nihayet saat (23) te ve bar gi
bi zevk yerleri 2,5 ta kapahlacak· 

(Devamı 4 üncü sahifede) Vali ııe belediye rei•i Muhittin B. 

: aponyadaki, Turan Cemiyeti tarafından Gazi Hazretlerine hediye edilen 
" ve evvelkıi gün limannnıza gelen Japon vapuru kaptanı vasıtaaile giimrüğe teslim 

edilen murassa kıLç dün lstanbul güm rük.leri b&Jmüdürlüğünce muaıneleai ya
pılarak Ankaraya gönderilmitlir. Kı hçla beraber gönderilen melc:l,p ta Ga· 
zi Hazretlerine takdim edilmek üzere Ankaraya gönderi'mi•t=-

Günırükten çıkan mahfazanın resmini dercediyoruz. 
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Midilli'nin Karade izdeki akınları 
'tercume eoen: Menmet l'ıALll ... ~. za.n: t:ahrı,ye bınnci müicizımı ' 'Doniç,, 

8 • 

Sivastopol önünde harp! 
Rus filosu yakalanmış, iyi bir ders veril

miş, Trabzonun intikamı alınmıştı .. 
Gözlerimiz Karadenizin karanlr· ı ları yükseliyor, cehennemi taraka

ğına açılmrş, her dakika dü,m<".n!a lar kulaklarımızı boğuyordu. 
kartılafmayı bekliyerek son sürat- Dütmanın en yeni üç hattıharp 
le seyrediyoruz. Nihayet gün doğ- gemisi, "Hablige Gosta Cindiı,, 
du. Yıldızsız gecenin gizlediği teY· "Yubans Goldmont,, ve "Pantalay
leri, aydınlık meydana çıkarıyor· mon,, münhasıran "YaY11Z,,u atef 
Hava sert ve sisli ufuk donuk. altına almak iıtiyor gibi idiler. 

Saat dokuza doğru Sivastopolun Eaki "Rostislaf,, ve her iki "Kagol,, 
önünde büyük sahilde hareket yok. ve "Pamjati Merforja,, ki bizim i
y alnız teiırin kendine mahsus latif taret kitabımızda "Pampaje Mer
kokusu soğuk ve ıisli hava tabaka- for,, olarak tesmiye olunuyor, bu 
11m yararak bize doğru geliyor. Fa- kruvazörlerde bizi hedef olarak 
kat hava açılacağı yerde daima sis- tayin etmitlerdi. Patlıyan mermile
leniyor. Yavuzdan bir telsiz alıyo- rin hızlandıkları su sütunları hava 
ruz: da oynuyor ve vızıldayor, fakat ge-
"- Midilli, kendini muhafaza miye hiç bir feY isabet etmiyordu. 

et; bu ufak kruvazörler için fena ~esnada "YaY11Z., aon süratle 
havadır, yakında kuvvetli bir düt- dütmıuı hattını geçiyor ve onları 
man melhuzdur. Eğer timdi sisin 28 = santimetrelik = mermileri 
içinden Rus filoşu meydana çıkar ile döğüyor ve "Jefnaf,, yani "Hal
ağır mermileri ile seni sıkı bir ate, ,bigen Gustav Cinos" ... Ozerinde tim 
altına alırsa ne yapacaksın? llk 'aekler çaktığını görüyorduk! Bu,nam 
mühim if mesafe meselesidir, bila- IIu atet değildi."Jefnaf"ın ateşe alıt 
hare kaçmak düşünülür!,, tı ki,bundan sonra Ruslar derhal Si-

Bir kaç saat böylece vasat bir ıü- vastobola doğru dümen kırdılar. 
ratle, fakat bütün kazanlarda aza- Biz de yüksek aüratle cenuba doğ
mi sürat için istim tutarak ıis için- ru akmaya batladık. Ne garip ki, 
de turada burada rakaediyoruz. ıis bize dütman, Ruslara dosttu. 

Nihayet hava biraz açılıyor. Siı Fakat tabiatin bu aleyhtarlığından 
daha ziyade inceleşiyoe, biraz etra- istifade edemiyorlardı! Kah sis a
fımız açılacak gibi oluyor. Ueri ge- raamda kayboluyor, kah meydana 
ri olduğumuz yerlerde ideta çal- çıkıyor, Midilli ile alet duelloıuna 
kanıyoruz. devam ediyorlar, biraz ııkışmca 

Bir Rus filosu meydanda yok. A- hemen gene sise siniyorlardL Ve 
caba Trabzc..ndan sonra bir bqka harp böylce bitmitti.I 
T:irk limanını mı bombardıman e
diyodar? 

"Yavuz., da hala görünmedi. Biz 
randevu mahallinde tam vaktinde 
bulunduk. Yerimizi Ruslara bildir
mem~k içi-ı telsi:ı: telgrafla da bildi 
remiyor, onn:ı gecikmesinden, bir 
az da mera ·a düşüyorduk. 

Takriben yirmi be~ hektometre 
mesafeden ve sisler arasından kuv
vetli bir gemi gölgesi meydana çı
kıyordu. iki direk, iki alçak \'e ka
im baca .... Bir projektör timfek gi
bi parlıyor. Parula itareti ! 

Horra, itte "Yavuz,, 1 
Diye bağrıttık. Süratle bize ya

kınlattı ı biz de onun dalgasına, de
rin sularına talnldık. Sis kah koyu
latıyor, kah açılıyordu. Birden: 

- Atef .. kumandası yükseldi. 
Sancak bordasmın önünde ve 

bir gölge gibi sis arasından üç ba
calı bir harp ı:emi,inin kaydığı gö
rülüyordu. Bir kruvazör. "Fokül,, 
sınıfından birisi. O da bizi görmüt 
olmalı ki, derhal geriye döndü ve 
kıç tarafa dcğru kaçmağa batladı, 
Geminin kıç tarafından ıiae gömü
lü halde üstüste Ruı gemileri gö
ründü. Dört hattüharp gemisi, g_e
riıinde iki kruvazör ve daha bir 
kaç muhrip ! BeklP.:liğimiz ve hasre 
tini çektiğimiz harbe batlanmıttı. 
Ru' gemilerine altını, hektometre 
mesafeye kad&r yakla,mıştık: Ya
vuz ve Midiff adeta atet ve alev 
fıtkırıyor, bütün mermilerini düt
man gemileri üzerine yağdırıyor
lardı. 

Rus gemileri de durmadan alef 
ediyorlar, denizde yer yer au aütun-

Rus gazeteleri bize bilahare A
miral gemiıinin çok insan zayi et· 
tiğini, ve "Yavuz.,un dütman ateti 
altına alındığını aöyliyorlardı ! 

"Yavuz,, filhakika bu harpten 
isabetli endabt almadan çdanamıt
tı. Fakat, bir büyük zayi yoktu. 

Rus filosu verdiği ağır zayiattan 
sonra "Sivastopol.,u tutturdu. Biz 
de canuba doğru yolumuzu çevir•ı
dik. Biraz açılınca, Amiral gemi
sinde itaret bayrakları yükseldi: 

Hafif seyir. 1 
ölülerin tedfin merasimi yapıla

caktır· 
Sancak yarıya indirildi. Kilise 

merasimi batladı. Yavq ve aesıiz 
olarak gemiler ıakin, ıeffaf deni
zi yararak ve köpükler saçarak gi
diyorlar. 

Reıml merasimle "YaY11Z,,un ö
lüleri güverteye çıkarıldı ve kruva
zörün taretleri üzerine kondu. Mü
rettebat saffıharp nizamında dizil
mitti. Zabitan topluydu. "Hazreti 
laa, kendimi sana itimat ve emanet 
ediyorum., mızıkanın çaldığı bu 
hava Amiral gemisinden bize doğ
ru aksediyordu, vatan için ölen kah 
ramanlar yavat yavq ve merasimle 
güverteden qağı sarkıtılıyorlardı. 
Ve .. Onların mezan üzerinde üç 
pare mermi patlıyordu! 

Bahriyelilere bin metre suyun 
bir parça topraktan daha iyi 
olduğunu söylerler ve dünyada bu 
nihayetsiz, mavi denizden daha 
güzel, ve daha mükemmel bir kah
raman metfeni olamaz, derler! 

(Bitmedi) 

Dü gece yapılan serbest 
güreşlerde galip geldik 
İkinci Balkan güreş şampiyonlarına 

dün gece mükafat verildi 
.. lkir;ıci .B'!1~ ~ .§alllpiyonası da 1 

ı:urewlcrımızm himmetile ıpor taribi
mizın ıerefli ıahifelerine geçti.-

Artık bundan sonra gözlerimiz önü· ı 
müzdek ıen~ yapılacak Balkan güreşle
rine dikilmiştir. Zira Ba:kanlardaki gÜ
ret vv.l} etimiz haz•rlanmamr:u a .. 
mirdir. 

* * o 
Dün gece ikinci Ballı.an gürq şampİ· 

·onasımn mükafat dağıtma merasimi 
•ldı. 

~~ t 9,50 de gÜr•tÇiler bpkı i:k gÜn-
o~~ •., minder etrafında yer aldı-
li" " 
'~ıime istiklal ınarıı ile bqlan

dı .• 
Güret federasyonu raiıi Ahmet F et• 

geri Bey güreşlerde kazananlann isim
lerini okumağa başladı. Her iımi okunan 
güreıçi minderin ortasına geliyor va 
halkı ıelamlıyor , tiddetle alkıılanıyor• 
du. 

Bunu müthkip umumi tasnifte Türk 
takımının 17 puvanla birinci)jği aldı· 
ğı söylendi v knn antrencrü Her Pe
ti b"rincililc ır. .ikalatını aldı. 

Jüri h~y ... · reisi Burhanettin Beyin 
ıürqçilern ıb.lyaları dtı ij'ıt '.Dasından 
sonra kafile • ' ,,; nuhıklaxııı.ı siivleö.. 
ı-

llk olarak Bulgar kafile reisi aöyliye
~-'·· Fak:ıt rahahız olduğu 'çin lUıa. 
mı Bey bu nutkun türkçesini okudu. 

1;\unu .mü~...ıôp Yunan, Yugoslav 
kafil., reıılerı nutuklannı söylediler. Gü 
reş federasyonu rei.U Ahmet Bey bu 
nutuklara t8§ekkür etti. 

Spo<"culann ortada ve dört! millet bay 
rağının etrafını!.. teıkil ettikleri hal
k:ı cidde., güzeld·. Jüri heyeti reisi 
Bur:,anettin Bey bu gÜzelliği ıöyledjfi 
~ be'iğ bir nutukla tamamladı. Mera
aım onuncu yıldönümü marımın hep be
raber aöylenmeıile nihayet•endi. 

• • • 
IMeraıimden sonra ıerbeat ırüreı mü

aaı...t<alanna J,,,slandı. 

Çoban Mehmet • Balkovig 
~ehmet düdük'.e beraber hücuma 

geçti. Ve rakibini derhal altına aldL Ve 
ezmefe bafladı. 

Balk ov· ç Mehmedin tatbğı bir çok 
zor OJ'Unlardan büyük bir maharetle 
ku~luyor ve alkışlanıyordu. Fakat 6 
dak ka 48 •aniyede maflübiyel~en kur
tulamadı. 

Hüs,,yin • Tot 
~u mÜ•ab kı çok çabuk ba~'ııılz. Ve 

arnı ~bukluld~ yani bir dnk'ka yirmi 
bir sanıyede Huıeyinjn calebcsila bit• 
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HARiCi HABERLER 
On milyarlık 
İstikraz 
Fransız meclisi istikra% 
yapılmasını kabul etti 
PARIS, 24. A.A. - Ha,•as ajansındanı 

Franıız mecliı dün on milyarlık istikraz 
yapılamasını 170 reye kartı 380 ile kabul 
etmiştir. 

Soıyaliıtler bük.Um.et lehine rey ver
miılerclir. 

PARIS, 24 .A.A.- Havas ajansm
dan : Ayan dün 16,40 da ikinci kıraatle 
bütçe kalkmmast projesini 51 reye kar· 
fi 195 rey ile kabul etmİ§tir. Fakat pro
jenin bu metni bazı noklalarmda mebu 
san mecliıinin kabul ettiği metnin ayni 
değildr. • 

Ayan bilhassa ecnebi iıçilere konulan 
vergiyi reddebnİ!tir. 

Proje, meclise gönderilmi,tir. Mecl'o, 
mali kıı.lkmma projesini üçüne;; lrıraatte 
münakaıa ehn1ttir. Meclil, k isycnun 
ecnebi işçilere konulan verg:wn kaldırıl 
ma11 icin yapbğı teklif M. Cbautempı'nin 
bir müdaheleai aeticeainde kabul ebnit
tir. 

Romanyanın 
Mali vaziyeti 

Maliye nazırı tasarrt:f 
tavsiye ediyor 

BOKREŞ, 24. A. A. - Kabme Baş'lle
kil M. Duca'nın riyasetinde op'anarak 
intibababn neticesine muttali olmut '118 
lıer nezaretin parlamentoya teYdi ni iıto
diği kanun layihalannı nihayet 31 kanu· 
nuaaniye kadar harrlamasmı kararhş· 
tırmııtır. Maliye nazveti Romanyanın 
maliye vaziyetini izab etıniı ve büyük 
taaanıflar icrasını taYsiye etmiştir. 

Milletler Cemiyeti 
Fransa ve lngiltere ara

sında anlaşma oldu 
PARIS. 24 (A.A.) - Havas Ajan 

aındr..,: 
(Tempı) gazetesi Fransız • lngi

Iiz gorutmelerınin aaaıimiyetini kay
dederek diyor ki: 

"Görüpneler hususi mahiyette i • 
di. Her iki hükUıneti taahhüt albn& 
a 1an ve bu itibarla ehemmiyetini mec 
buren tehd:t eden reımi bir görüş
me değildir. Bunımlıa beraber Cenev
re müessesesinin otoriteaini muhafaza 
etmek buıuıunda Fransa ile lngilt&
re arasında anlatmanın tam olduğu 
intibaı vardrr. Mileltler tflİ:ııyeti 
bugünkü t<kliJe • mesai tarzında ya•.\ 
pılacak değitiklikler müateana '" kala 
cağına göre ıulhün tanzimi yolunda • 
ki büyük meseleler ancak een ...... 
kadrosu dahllinde halledilebilir. 

Van der Lubbe hakkında 
bir teşebbüs 

LA HA YE, 24. A.A. - Hollanda hü 
kllıneti, Bcrlindoki sefirini, Van der Lub 
bün idama ınahf ~miyeti hakkmda Al
manya nezdinde teıebLüsatta bulunma· 
fa memur etnıiıtir. 

Yunan Hariciye 
Nazırı Pariste 

PARIS, 24 (A.A.) - Yıuıaniıtan 
Hariciye nazm M. Maxiınoa, bu aa • 
balı G&&.t 9,5 ta aemp'.on aiirat treni
le Lyon iıtaıyonuna 'llUrl olınuttur• 

M. Makaimoa, kendisine iataayon• 
da karııcı gelen Yuna.Ustanın Paria 
sefiri M. Polim ile bu sabah uzun u.
zadiye göriitmÜ!lÜr• 

M. Politia, M. Makaimoıun noel 
yortul.armı il• zevce.inden olma oğ
lunun yanında geçirmeğe gelcliğini ve 
maamafih, frraattan iatifade ederek 
Fransa devlet ricalile ve bilhassa M. 
Paul Boncour ve Cbautemps ile gÖ
rüıeceğini Ye M. Löbründen mü0ikat 
riı:umda bulunacağını söylemittir. 

M. Politia'in zannettiğine göre 
M. Maksimoı Londraya deği) fakat 
Romaya gidecektir. Paris'te ikameti i 
.., nihayet ge1ecek hafta bqına kadar 
imtidat edecektir. 

mittir. 
Yusuf Arslan - Papadaki& 

Yusuf Arılan bu akıerna kadar güre
ıe iıt rak etmiyen ve taze kuvvetini mu
hafaza eden Yunanlı ile ç"tin bir mü 
cadele geçirdi. Ve beş daı.:ı.a 25 sani
yede mağlüp etti. 

Saim - Balanski 
Bu gÜ""f çok hareketli oldu. iki 

rakip te fevkalade çevik hareket edi
yorlar ve oyundan oyuna geçiyorlar. 
Saim bir aralok bir tut ta yaptı fak.at 
daha evvel hakem Ahmet B..,. d1idük 
çaldıfından sayılmadı. Maamafib Sa 
imin daha ağrr bastığı ıörülüyordu.. 
Rakibini altına alan Sa.im dört daki 
ka 12 saniyede Balkanakinin ıırtıoı 
yere getirrli 

Mehmet - Stoviçe 
Geçen akşam Mehmcde 37 aaniye

d .. yenilen Bulgar ağır sikleti Stoviçe 
Mehmetle bir gÜre' daha yapmak ar 
zusunu gösternıiıti. Federasyonumuz 
bu arzuya muvafakat ettiğinden bu 
karıılaşma yapıldı. Mehmet bu sefer 
biraz daha uğraştı. ve iki dakika on 
sekiz ıaniyode Bulgari yendi. 

S. Galip 

Londrada 
Bir nümayiş 
Londrada Hitler aleyntne 

nümayiş yapıldı 
LONDRA, 24. A.A. - Birkaç yüz ki 

!ilik bir kalabalık dün öğleden sonra Al· 
manya sefareti önünde bir nüınayİ§ yap
ınak teıebbüsünde bulunmuttur. 

Birkaç ba!ıadanberi "Carlton House 
TeıTaco" da nöbet bekliyen polisler la• 
rafından durdurulan nümayiıçilert bin 
alay tertip ederek Hyde Park'a doğru 
Hitler aleyhinde bağırarak yörüınüıler
dir. 

Tngalgar Skuare'da dün heyecan hü· 
kWn ıürmüştür. Mua'llin polis ku'llvetle. 
ri celbedilmiıtir. 

Balkanlar ve 
Küçük itilaf --Yugoslav Hariciye nazırı 

Balkanlarda yapılan 
iş erden memnun 

BELGRAD, 24. A.A.-- Avala ajanıı 
b:ldiriyor : Hariciye nazın M. Y evtiç, 
Zagrep'de Novosti gazetesine ıu beya· 
natta bulunmuştur : 

" Bu sene Balkanlarda yaptıi:mız it
lerden çok memnun olduğumu söyliye
bilirim. Parlak ümitler veren müsbet ne
ticeler elde edilmiştir. Muhtelif mesele
ler, Balkan millctlerhe eyi bir istikb:ıl 
temin etmek üzre itilaf ve teırik mesai 
zihniyetiyle hd ve fadolunacaktır. Yu· 
goslavyanm Ballı.anlarda ve cliğer yer· 
!erdeki siyasetinin yegane gayesi ıulhun 
idamesi ve milletler arasında itimed n 
teıiı:dir. Siyıui aklıselim milletlere ula 
bir teıriki mesaide bulunmalarını emre
diyor. 

Gayemiz Ba'kan millet'eri arasında • 
karıılıklı itilafı kuvvetlendirmektir. Bü 
tün Ballı.an devletlerinin huzuru nePine 
olarak bu yolda bütün kuvvetimizle çalı 
şacağız. 

Küçük tilafm Ballcanlara karşı olan va 
ziyetine gelince, küçük itilaf konf~ransı 
yokrnda Zagrep'de toplanacaktır. Kü:;ük 
tlaif manzumesi, ılav ekseri.yetini mer· 
kezi Avrupa devletlerinin hegemonyası 
altına koyan eski Tuna sisteminin ne ka
dar fena olduğunu ve hurri1etlerini lı.a
zanan milletlerinin hakiki menfaatleri i
cabı olarak vücuda getird kleri bhlğin 
nasıl ıullı ıiyueti ve merkezi Avrupa
nın iıtikran için teminat te,kil etmekte 
olduğunu gÖstermiılir. Küçük itilifın ,;. 
yaseti Avrupanın ve Balkanlarm vaziye 
tine kartı .sabit ve aailam bir yol takib 
etmektedir. Balkan itilifmı iıtihdaf e
den mesai küçük itil""1 merkezi Avru
pa ıiyuetine miivuidir. 

Balkan haberleri 

Yunanistanda 
Dahili vaziyet 

Efkan heyecana düşürecek 
şayialar devam ediyor 

ATINA, 24 (Milliyet) - Kabine 
sık aık i\oti:nalar yaparak dabıii 'llazİ· 
yeti gcirüımektedir. Bu sahalı yapılan 
toplantı dört aaat devam etmiştir. 

Müfritleı noktai nazarlannı M. Çal • 
dariae kııbul ettirmek için uğraşmak 
tadn-lar. Difer taraftan Ciimhuriyet • 
çi fırkalar reisleri de yana M. Vena • 
zeloaun c.vinde toplanarak vaziyeti tet 
kik ed<.<.eklerdir. Efkan heyecana dü 
ıürecek f&yialar deveran etmekte • 
dir. Atma ve Pirede ulı:eri kıtaat em 
re iımade bir vaziyettedir. 

Suikast meselesi 
ATINA, 24 (A.A.) - Kabine d .. 

bili vaziyeti tetkik ehniıtir. Dahili va 
.ıiyet M. V en.izeloaa 6 haziranda ya • 
pılan auiluast ,.münuebetile bazı ma• 
hafil tarafından gös~erilen heyecan • 
dan dolayı endite verici bir tekli al • 
mai;a mütemayildir. 

Harbiye nazın alman tedbirlerin 
tesirlerini göstermekte gec.ikmiyeceği 
ni bildinniftir. Matbuat, hükUınetin 

bu mesele tahkikatını bir an enci ka 
pamak için İltic..ı edeceğıni bildfri • 
yor . 

• Yunan - Fu'gar ihtilafı 
SOFY A, 23 (Milliyet) - Atina • 

da, Yunan • Bulgar ticari müzakera • 
trnm birden bire inkıtaat uğraması 
üzerine buraya dönen murahhaslar • 
den N. Stoyanov: 

- Her iki memleket arasmda mu 
allikta kalan meaeleleri müzakere 
ettik. Yalnız para meselesinden do • 
!.ayı mü,külit çıktı. Halen burada 
Yunanistarun iatediği parayı Bu!ıaria 
tan, ödeyip ödeyemiyeceği tetkik e • 
dilecektir. lıte u.ı meaele burada • 
dır.'' demittir. 

Müessif bir irtihal 
Dahiliye nkilıi Şükrü. Kaya Beyin 

kaympederi Arif Paşanın dün akıam 
Modeckki hanesinde vefat eütiğini te
euürle haber aldık. c~naze bu::ün Mo
dadaki hanesinden öğle namaz.ru müte
ali p kaldınlacak, Beşiktatta Abbaı afa 
mezarlığına defnedilecektir. 

Dahi~ye vekili Şükrü Kaya Beye, 
merhumun kederdide ailesine taziyet• 
!erimizi bayan ederiz. 

D i 
--------~~--.!!!!!!:~ 

Ilgaz ve civar köylerde 
40 defa zelzele oldu 

13 ev yıkıldı, mektep!er tatil edildi, 
halk korku ve heyecan içindedir •. 
ÇANKIRI, 24 (Milliyet) - Ilgaz kaymakamlığından zelzclıı 

hakkında telefonla fU malumatı aldım: 
Ayın ;yirmi birinci günü saat yirmi birde başlayrak sabaha hadat 

yirmi defa zelzele olmuştur. Zelzele devam etmektedir. Bugüne hadat 
40 zelzele olmuştur. Kale köyünde on, Kise köyünde üç ev yıkılmıştır. 
Diğer köylerde hasaratın derecesi malı2m değildir. Mektepler tatil edil 
miftir. ôlüm yokur. Halk sağlam eolere iskôn edilmiştir. 

Zelzele burada da hali! hissedilmiştir. Soğuklar devam etmekte• 
dir. Derece nakıs on beştitir. 

ÇANKIRI, 24. A. A. - llgazdan gelen yeni haberlerde bu ge<'e 
s,., · t y· ...... ; bi• b ç:ıkıa o'clukça şiddet:i yedi zelze!e daha o!nıuştur. 
Vç gündür devam eden zelzele il gazın şimal ve garp mıntakastnda 
h.sse.ı .lmektedir. Zelzeleden ilgaz köylerinde de divarlar ve baca 
tar yıkılmııtır. Haııar mühim değildir, Zelzelenin devamı hallı araJlln 
da korku ve heyecan uyandırmıştır. 

ÇANKIRI, 24. A . -\. - Çankırı civa•ında kar yarım rr.et~eyi geç 
mi1tır. iki gündür Ilga::: • Daday 11osePinden yolr.ı. geçrıcnıc/.;tedir. 

Kar )vlu kapaıı . ..ştır. 

Sual takriri ruznameye alındı 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Konyfl mebusu Relik Beyin lstanbul 

Adliye yangınını ve sinema ve tiyatroların kaparıma saatleri hakkında 
Adliye ve Dahiliye vekillerinden fifahi ıual takrirlerile Manisa mebu
su Relik Şevket Beyin lstanbul tramvayları hakkında Nafia vekilin • 
den filahi sual takriri yarınki ruznameye konmuştur. 

Mübadele komisyonu • • 
ıçın 

'ANKARA, 24 (Telefonla) - Düyunu umumiye bütçesinden 65 
bin liranm Maliye vekôleti bütçesinde muhtelit mübadele komisyonu 
masrafı laslma naklini hükı2met Meclisten talep etmiştir. 

Harp malulü tabiri 
'ANKARA, 24 (Telefonla) - Harp malıllü tabirinin e1hiya müıa

demesinde uzuvlarını kaybedenlere de tefmiiini hükılmet Meclisten 
istemiştir. 

•• 
Universite için 40 ecnebi alim 
ANKARA, 24 (Telefonla) - lstanbul Vniversitesi için beynelml 

lel ilmi ıöhreti haiz kırka yakın ecnebi ôlimi istihdamına zaruret ha· 
sıl oldıığundan hükı2met Meclise bir kanun lôyihası vererek bu ecnebi 
mütehassıslarla 3 - 5 ve on seneyi geçmemek üzere mukavele akdi i • 
~in Maarif Vekôletine salahiyet verilmesini talep etmiştir. 

Kazanç kanunu meclisten çıkıyor 
ANKARA, 24 (Telefonla) -Muhtelit encümen kazanç vergisi ktı 

nıın layihtıft ü:z:erincle tetkikatını bugün ikmal etmiftir. Encümenin 
mazbatası ve layiha üzerinde yaptığı tadilôt müstacelen tabedilerek a • 
:zaya tevzi olunacaktır. Millet Meclisinin bu layihayı ve diğer müsta • 
cel işleri müzakere ve intag etmek üzere yarından sonra her gün toplGll 
maJll ve perfembeye kış tatiline karar vermesi ilıtimali kuvvetlidir. 

Memlekette nekadar muallim var 
ANKARA, 24 (flınusi) - istatistik umum müdürlüğü Maarife 

ait bir istatistik bülteni nerretmiştir· Buna na:ı:ran; 1931 ) 1932 sene• 
sinde memlekette 523,611 ilk mektep talebesi, 30,316 orta, 6,84Q lise, 
5,293 muallim mektebi, 4,155 meslek mektebi, 4,853 yü/uek mektep ta 
lebeai olmak üzere 575,1)68 talebe vardı. 

Gene bu istatistiğe nazaran ayni senelerde bütün memlekette 611J 
ük mektep, 80 orta, 25 liae, 24 muallim, 4Q meslek, 12 yüksek ki ce • 
man 6,893 mektep ve 16,973 ilk mektep mııallimi, 963 orta mektep, 
ve 16,973 ilk mektep muallimi, 693 orta mektep, 637 lise, 320 muallim 
mekte1'i, 423 meslek, 526 yüksek mektep mııallimi ki ceman 19,842 mu 
allim mevcuttu. Hususi ve resmi bütün mekteplerin maGf ve ücreti 
17,358,530, diğer maııralları 8,715,500 ki ceman 26,074,030 lira tutma 
ta idi. Memlekette 74 resmi kütüphane mevcut olııp bunlarda 180,439 

yazma, 226,516 baııma olarak 334,946 kitap bulunmakat ve bir sene _, 
lında bunları 378,944 ki.fi okumuşlardır. 

Ergani tahvilatını satın almakta 
en geriye kalan şehir 

'ANKARA, 24. A.A. - Erga rtİ bakır tahvilôtınm satıp bütün 
memlekette hararetle devam etmekteJ.r. Vilôyetlerden gelen muvak
k-t :a lf y_Jıiin.arına göre bu luuuta en geriye kalmıp olan fehrimizin 
lzm~r olduilu anlUfılmı~tır. F akal lzmir gibi mühim bir ticaret ve İf 
merkezimizin böyle büyük bir memleket dava:ında d:ğer fehirleriml· 
ze ıa•ııbet'e geri kalmaaı hayretle karfı!anmıştır. 

Bunun her ha!de bir adet yanlış'ığından ileri 11eldiği tahmin eJl 
liyor. Alını:ıcak netice ayrıca bildr rilecektir. 

Dicle nehri 40 metre taştı 
DIYARBEKIR, 24. A.A. - Son yağan devamlı yağmurlann te

airiyel dicle nehri her iki taraftan 40 metre taşmıptır. Zarar yoktur, 

Fransada bir Amerikalı 
casus 

P ARiS, 24 .A. A. - Tahkikat haki
mi, casusluk meselesinde methaldar ame 
rikalı Svitk'ı isticvap etmiıtir, Amerika· 
lı maznu.,lardan birk~çt ile münaıebetto 
bulunduğunu ıöylemittir. 

Svith ile zevcesi önünde tahkikat haki 
mi oteldeki odalar.nda bulunen ve Üzer
lerinde "'Harbiye nezareti'' ve "mahrem" 
kayitleri olan dört paketin mühürlerini 
açmııtır. Bunlar asker mektuplarıdır ve 
teknik notlard;r. Svith, Amerika konao
loıu ile görüşmüı, ıonra zevcesi le bera· 
her hapishaneye gitmiştir. 

1 KG•Uk haltarlar 1 

Galata köprüsündeki daire 
ANKARA, 24 (Telefonla) - lıtan• 

bul Galata köprüsünde Şirketi Hayriye 
yolcularına tahsis edilen mahalde mcmtıJlo 
lann ifayİ vazife et.liğoj dairenin bina 
"ergiıi dolay11 le hazine aleyhine ikame 
odilen idari dava üzerine Devlet Şura• 
ımca ittihaz olunan kararda bina ver
gi..i kanununda müruru zaman hakkın• 
da bir hüküm mevcut olmadığından bar~ 
lar kanununun 125 inci maddesine iıti
naden bina verg· ıi için on senelik bir 
müruru zaman kabul Ye 1341 ıeneoine 
kadar olan vergilerin talep olunmaması 
lazmı geleceğj neticesine varıldığından 
bu miiruru zaman hükmünün immt n•Ü
naaebel1erine ıaallük eden hadiseleı-de til 
mulü olup olmadığını:ı tehiri hükumet• 
çe bir tezkere ile meciiıten iıtr:nmit Y8 
tezkere adliye encümn:n.ı havale edi1-
miıtir. * Tayyareci M. Cosiliı - Misafirimiz 

bulunan Fransız tayyareciıi M. Costeı =============-=-
dün tehlr dahilinde huıuıi bazı gezinti• Niyui Bey umum müdlirlük tetkik me 
ler yapmııtır. M. Costes Noel yortuları• murluğuna tayin ed imiştir. 
nı lslanbulda geçirecektir. Yarın Eıki· * Seyyar tapu memurluklan - Ha-
ıehire hareekt: .etmeıi muhtemel~.... .. zirandan itibaren köylerde ıeyyar la • 

• - Bir tayın - Afyon tapu mucuru pu memurlukları ibdu edilecekt.ir. 



[fıcLE~ 
Bir ben, bir de sen! 

Yapı nakkaşlığından Alman Hü
kUınetinin bafına geçip 65 milyon 
Almanı ve o meyanda milyonla 
münevver adamı ister istemez ar
kasına takan ve bugün dünyanın 
gözlerini üzerine çevirten Her Hit
ler'in bu cüret ve muvaffakıyetine 
doğrusu hayranım. Lallin bu hay
ranlığım, kendisini bir türlü seve
mediğimi söylememe mani olamaz. 
Bunun için bana gücenip kınlma
aır.ı da istemem. Her Hitler'in en 
ziyade sinirime dokunan tarafı Al
mıın fikir hayatı üzerinde yaptığı 
hoyrat tesirlerdir .. · Size bunun bir 
misalini göstereceğim: 

Bugünlerde Almanyada Mösyö 
Gauch isminde bir adam "Irk tet
kikatı için yeni esaslar" ismi altın
da bir eser neşretmiş ... Bu kitaptan 
alınınıf iki parçayı fransızca bir 
mevkuteden naklediyorum: 

"Hayuanlarla imanlar arasında 
bir ayrılık tuiaini haklı gösterecek 
maddi veya ruhi hııııunyeder yok
tur. Yegane mevcut olan fark bir 
tarafta şimalliler ırkı diğer tarafta 
da tekmil hayvanlar ve onlarla be
raber fİmalli olmıyan diğer iman
lar ;yahut yarı - insanlar (ki hay
vanla insan arasında mutavassıt 
bir faailedir) olarak görülen ayrı
lıktır. 

"Umumiyetle yalnız fimal ırkı 
auleri tam bir vuzuh ile çıkarabil 
mektedir. Halbuki fimalli olmıyan 
ırklarda teliilluz daha az vazıh ve 
aeııler r;ok daha karıfık ve havlama 
homurdanma gibi hayvan gürültü
lerine daha yakındır. Kuşların lal 
etmeyi diğer hayvanlardan daha 
r;abuk öğrenmeleri ağızlarının fi
mallilerin ağzına benzemesinden 
yani yüksek ve dar, dilleri de kıııa 
olmasındandır ... ,, 

Bu sıdırlan okuyunca bütün şi
mallilerin bilmem ama, müellif M. 
Gauch gibi bazılarının yalnız ağzı 
değil, beyinleri de kuşlarınkine ben 
zediğine hükmetınemeğe imkan 
yoktur. Dillerinin kısalığına gelin
ce; Her Hitler'in geldiği günden 
beri bu kısalık cidden göze çarp
maktadır. 

V aktile herifin biri tenha ve boş 
bir tarlada gidiyormuş. Bir aralık 
töyle bir gerindikten sonra bağır
mış: 

- Heyi Var mı bu dünyada ben 
den başka kabadayı be?.. . 

Orada ağacın altında birisi yatı
yormuş. Bu bağırb üzerine uyan
mış ve öksürmüş .. Bağıran herif 
öksürüğü işitince derhal: 

- Bir ben, bir de sen arkadaş! .. 
Demiş ki; hır çıkıp kabadayılığı 
tehlikeye düşmesin diye!. 

Şimdi bu kitap meaela kazara 
M. Mussolini'nin gözüne ilifse de 
bir öksürse muhakkak Almanya
dan bir ıes: 

- Bir de siz! ... diyecektir. 

Dün yazmıttım .. Cerrahi kısırlık 
Almanya için bir tehlike teşkil et
mez. Fakat fikir kısırlığı büyük bir 
zarar verir. Bu kitap orada fikir kı 
ıırlığı başladığının alametlerinden
dir. Evvelce böyle bir eseri Alman
yadaki (Etnoğrafya) uleması he
men aforoz ederler, daha doğrusu 
orada böyle ~.'r eser netretmeğe 
kimse cesaret edemezdi. Lakin tim 

di Almanyada en yüksek zenaat 
ıııaattessüf yağcılıktır. 

Soğuklar ve tuhaflık! .• 
Görüfüyorduk... Soğuktan du

daklann çatlaması hakkında !afet. 
tik .. Birisi: 

- Dudaklar çatlayınca insan gü 
lemiyor ... Gülerse kanıyor değil 
mi? dedi. 

Ve diğer biri bana sordu: 
- Gerçek! gülme diyince hatırı

ma geldi. Siz neden gülecek ya
zılar yazmıyorsunuz ... 

Ben de şu cevabı verdim: 
- Sizi güldürüp te çatlak dudak 

lannızı kanatmamak için! .. 

FELEK 

Avukatlar birliği 
İatanbul baroıu aenelik alelade 

içtimamı bugün aaat 14 te İatanbul 
hıukevinde yapacakta. 

Bu içtimada konufulacak en mü
him mesele lzmirde beş kiınunusa
nide toplanacak olan ve gayesi Tür
kiye Avukatlar Birliği tesia etmek o
lan büyük avukatlar kongresine İs
tanbul baroau namma iştirak edilip 
edilmemesidir. İ§tirake karar veril
diği takdirde murahhas intihabı ya
ı>ı.!acaktır. 

Avukatların elcserisi bu birliğin 
lesiaine taraftar bulunmaktadırlar. 

İzmir ba~ ' u bu i§ için pek büyuk 
~a;-ır' ıkJa, yapmaktadır. Kongreye 
lftırak edecek muralıhaslar ıerefir..e 
ınuhtelif ziyafet'er verilecek, İzmir 
ve civannda ziyaretler ve tenezzüh
ler tertip edilecektir. Kongre 3 ka
c:levam edecektir ve resmi mahiyeti 
haiz bulunacaktır. 

MiLLiYET PAZARTESi 25 KANUNUF.VVEL 1933 

• • 
ŞEHiR HABERLERi 

Noel nedir? 

Naki B. gitti 
-0-

ltalya ile iktısadi müza
kere başlıyor 

Ticaret Umum müdürü Naki Bey 
dün akşam ekspresle İtalya ile ara
mızda yapılacak iktısadi miizakera• 
ta ittirak etmek üzere Romaya hare
ket etmiştir. 

Naki Bey refikasını da birlikte 
götürmektedir. Naki Bey dün Ticaret 
müdürlüğü.ne gelerek bir müddet me§ 
gul olmu§tur. ltalya iıle iktısadi mÜ· 
zarekatta bulunacak heyete nazan 
dikkate alınmak üzere ticaret mü
dürlüğü, ihracat ofisi ve ticaret oda
sı tarafından birer muhbra verilmit
tir. Naki bey bu muhbralan da bir
likte götürmektedir. 

Yün fiatı yükseliyor 
Yün fiyatlarında aon günlerde 

bir yükae.J.iı görülmektedir. Bu yükse
li§ yüzde 11 i bulmuıtur. 

TUrkiyede muhahirlikler tesisi 
Yugoalavya Ticaret Ofisi Ticaret 

Odasına müracaatla iki memleket a
rasında ikbaadi münaaebatın inkita
fı için Türkiyede muhabirlik.ler ihdas 
edileceğini bildirmekte ve bu muha
birlerin oda tarafından intihabı ia
tenmektedir. 

Yumurtalarımız Almanyada 
Almanyada yumurtalarımız aon 

günlerde bazı gümriik müşkilibna uğ • 
ramaıda iui. Alın.>n gümrük idare
si Alman hükUınetinin kontenjanla 
müsaade ettiği yumurtalarunızı güm
rükten bir ıuitefehhüm neticeai ola
rak geçirmemiflerdir, 

Ofis bu vaziyet üzerine vaziyeti 
derhal Beıılin Ticaret mümesailliği,. 
mize bi!dirmit ve mümeuilimiz Ni
zamettin Ali Bey Alman hükfuneti 
nezdinde derhal tetebbüsat yaparak 
yumurt .. ıanmızm Almanyaya girme
sini temin etmiıtir. 

lnhl••rlarda 

Rakı, ispirto varidatı 
İnhisarlar müdüriyeli tarafından 

yapılan istatistiklere göre, gerek in
hisar fabrikaları ve gerekae hususi 
fabrika:ar temmuz, ağustos, eylfil ay
lan içinde ı milyon 698 bin 329 lit
re rakı yapmıılardır. 

Geçen senenin üç ayında, inhisar 
ve huıusi fabrikalann rakı imalitı 
ı milyon 728 bin 570 litre idi. 

Geçen oene bu müddet zarfında 
İspirto iıtihsalatı 430 bin 573 litre 
idi. Bu senenin temmuz, ağustos, ey
lul aylan içindeki ispirto istihaalatı 
da 611 bin 892 litredir. 

Likör sarfiyatı artıyor 
inhisarlar idareıi tarafından ya

pılan iıtatWtilotere göre, idarenin Ji. 
kör istihsali artmaktadır. 

Geçen senen.in temmuz, ağue.tos, 
eyliıl aylannda 7683 li.re likör ya
pılmııtı. Bu aenenin ayni aylarında.
ki istihsa.J miktarı 22 bin 290 litre
yi bulmuıtur. 

Tevfik Fikret ihtifali 
Bijyük tair Tevfik Fikretin doğumu

nun 63 inciyddönümü münaseb!tile, dün 
Galatasaray lisesinde aaınimi bir ihtifal 
yapılınıfbr, 

Büyük ıairin Galatasaray lisesi Mü
dürlüğünü deruhte ettiği günlere ait gü
zel hatıralar dün de bu münasebetle bir 
kere daha hatırlarumıbr. 

Bütün Galr.tasaraylılar, mektebin bü
yük ıalonunda toplanmıılardı. Muallim 
İsmail Habip Bey Tevfik Fikretin edebi 
hayatını tahlil etmiı, talebeden Ekrem 
H".~ Efcn~i, Tevfik Fikretin bazı ıür
lennı Necmı Efendi Ruıen Etref Beyin 
eserinden "Tevfik Fikret Müdür" parça
ımı okumuş, gene talebeden Mahmut Şe 
rif ve lamail Efendiler, muhtelif manz.ı
meler intat etmiılerdir, 

1 H(Jt-<.'°'A 1 
( lı Bankumdan alınan cetnlidir) 

23 Kanunuevvel 1933 
Alqam Fiatları 

fıtikrazı dahili 95.25 Tahvil.it 1933 lıtilır.ru:ı 97,50 Elektrik ~ S .. rk D. 10Uan •45 l'ramY&J' 
Orutürk 27.20 Tünel 

-~ .. " 2.6,15 Rıhbna 17,75 

" 
ili 26,60 Anadolu 1 46.25 

Gihurilkl•r 8 
" Jll 47 

Baidat 9.75 k··-.on•uıı: 
T. aa\c•iJ'• 9,75 Mümessi] 52.95 

ESHAH 
lı Banbıı Na• Telefon · ı 11711 
ma 9.90 Bornonti ).., ... o 

0 " Hamiline 9,95 Terkoa 21.50 
" ıı M~•••İ• 106 Kuponauz 

Çimento 11.!IO 
Tram .. av ..... 11:'0 lttilııat de,.. 17,70 

Anadolu Hiıae 27.!!0 Şar' Jey .. \. -
Şir. Ha7ri1• b Balya ı.ss 
Reji 390 Şark m. ecza 2.85 

ÇEK FlATLARJ 
Parla ı206 ı Prai 1s.a2 
Londra 692 • Vi7an11. 4.22 
Nü rork 73,75 Madrit 5.77 
Milano 9 Berlin l.~8 
Brükael 3.40 Bel erat :M.7475 
Ali na 82,70 Zloti 42083 
CeneYre 2.44,29 Peıte 3.575 
Amaterdam 1,17.60 Biül:reı 7959 
Sof ya 115.84.25 Moıko .. a 10.94 

NUKUT (Satıı) 
Kurut Kuruı 

20 f. Franaız 168 1 Şill•. A•. 24.50 
1 la~rlin 6SO 1 Pezeta 16 
1 Dolar ı3• ı Mark 49 

20 Liret 223 1 leloti 24.-'o f. Belçika 117 10 Ley 023 
20 Dr"bmi 24 20 Di .ıar 46.-
ro 1. laviçr• 818 1 Cerno•İ~ -.-
20 Leva 25.- 1 A1tan 9,33 
21 Kur. Cek. 118 l Meci ·?iye 0.34 

1 Floria 83 Bıı.nknot 2.28 

foll•t• 

Şile cinayeti --
Tahkikat devam ediyor 

yeni ihbarlar var 
Bir buçuk ay evvel Ş le yolunda Pen 

dikli baamacı Akif ve elbiseci Karak'lf 
E:... .... ..ı..aıı..:r reci bır ıurc.J.e öldürülmüşler· 
di. Haciz köyünden Şakir, Zavur Ağa ile 
Ali Bey ve Adapazarlı Rüıtü Efendi de 
ıuçlu olarak tevk f eci~lıni§ler<!U. Cürüm 
..,. .. ~,. '" ••ıçlulann silahlan elde edil • 
miıtir. Yalnız hadise gecesi bunlarm üç 
Sc..o.J" kaeıar k.>yo.en aynld:k an, ondan 
aonra da sazlı, sözlü bir eğlenti yapll:k • 
lan tesbit edilıniıtir. Fakat jandarma 
yeni bir ipucu daha et:te ebn ıtir. Hadi
se civarında kömür ocağı bulunan lsınail 
Ağa zabıtaya · ıunları aöylemiıtir: 

- Ben o gece ocağunda çalıııyor • 
dom. Beı altı el ıilMı paJadığım duy
dum. Yola indim. Orada bunları gör • 
düm. Benim de ellerimi ve ayaklanını 
kuşakla bağladı!ar, Öldürmek iıtediler. 
Yalvardım, k mseye söylemem dedim. Bı 
raktılar." 

Jandarma kömürcü lamail Ağanın fa 
hadebi üzerine tahkikatı derinleıtinniye 
baılamıttır. 

izinsiz si ah taşıyanlar 
Zabıta evvelki gec~ bazı semtlerde 

fÜpheli kimseler üzerinde araş:! rma yaı> 
mııbr. Bu araıtınnada Byoğlunda Va-
11f, Zeki, lamail, Apustol ve Akif iı'm
lerinde bet kitinin üzerlerind·e kama ve 
bıçaklar bulunmuıtur, Ciba~i civannda 
Salih ve Nazmi is mlerinde iki kiıide de 
büyük kaına'ar bulunınuttur. Bunların 
hepsi müsadere edilmiştir. Sahipleni 
bakkmda müsaad"'iz ıilih taıımak cür
münden evrak tanzim olunarak adliye • 
ye teslim edilm'ıtir. 

Bir eroinci yakalandı 
Kaaunpqada oturan Ahmedin Ka • 

aımpaıada bir kahveı!ıe eroin çd<t ği gö
rülmüt ve merkum zabıtaca yakalan • 
mı§tır. 

Kaçak çıkmak taşları 
Talıtakalede Murat iaıninde bir ıo

bacının gizli gizli bazı ıeylcr sattığı za 
brta memurları tarafndan görülınüt ve 
merkum dün sabah cürmü meşhut ha -
!inde yaklanmşilır. Düldnda yapılan a
ramada 6 çakmak ile 2500 çakmak tap 
bulunmuıtur. "' IJradm bir f"bckeye da
lııil olduğu hahor alınmııtır. Murat ve 
arkadB§ları ihtisas mahkemeıine verile -
cektir. 

Bir otomobil ka-zaSt 
Artik ismindeki tofi)rün idare.inde 

Hala yanıyor! 
Adliye yangını gene için 

için devam ediyor 
Adliye yan<pnı tahkikab devam et -

mektedir. Dikkatsizlik ve va>ılfelerinde 
ihmal göıt.,,.erek yangına sebep olmak
tan •uçlu olan odabaşı Mehme!4 kapcıı 
Ahmet ve papuççu Etem efendiler dün 
ele tekrar tahliye edilmeleri için ağır ce 
za maJ: k2meıine müracaat etmiflerdir. 
Ağır ceza mahk.,,...,.; dosyayı O..>tkik et
mİf ve talebi kanuna uygun görmediği 
için reddetmİftİr. Belediye henüz ya • 
nan Adliye binaaı dıvarlannı hedmettir 
meciiği, tehlike devam ettiği için yan
gın yerinde henüz hafriyat yaplamamak 
tadır. Bu yüzılen kuaların vaziyeti he 
nüz tesbit edilemediği gibi yangın da 
feci b'r tdolde yıman odacı ve vezne 
muhafızı 'P.'1 :hme~ Ağanın da cesedi ç: ka 
nlamamrıtır. Yangının üz"1"inden tam 
yirmi gÜn geçmiıtir. Fakat buna rağmen 
hila arkaz yangını devam etmektedir. 
Kar ve yağmura rağmen bu için için ya 
ntf itfeıiyec !erin hayrei!ini mucip olmak 
tadır. Bu yaruşa ıel>ep olarak üzerine 
ankaz yıkılmıı olan kağıt yığmlarinm 
albna su ve- rutubetin nüfuz etmemesi 
görü!mek~\~ir. 

Şirketi hdyriye kadro
sunda tenkihat 

Sirkti hayriye idaresi, kış tarifesinin 
tatb'kı üzerine diğer vesa· ti nakliye şir 
ketleri gibi servisleini azalbnış ve kad
roaunt'an bazı müstahdemini tazminat 
vererek çıkarmıfbr. --

Evkafın tahsilah 
Evkaf Umum Müdür muavini Ha

cı Hakkı Bev lstanbula gelmiş ve Ev
kaf işleri hıİ.kkında tetkikat yapmıg, 
ve evkafın tahsilat İtlerile yakından 
alakadar olmuftur. 

Evkaf idaresin!n tahsil itleri oon 
zamRnJ,.rda çok müsait bir aafbaya 
girmiştir. Memurlann geç maaf al
malan da evvela dul ve yetim maaı
lannm tevziinden ileri gehnittir. 

Evkaf umum müdür'üi{ii camii.e
rin ta•ninne ait listeleri de Müzeler 
Müdürlüi?üne gönderilmit~r. Müz.,.. 
)er müdürlüğü bunlardan tarihi ve 
mimari kıymeti olanlann evvela .,,,_ 
kaf tarafmdan tllanif edilmesi için 
listeleri iade etmittir. 

bulunan 3015 numaralı kamyon, Beşik 
taşta Sinanpaıa camii önünde Yusuf is
minde bir ~cuğa ~arak sağ ayağm
dan hafif ıuretJ> yaralnmasına aebep ol 
muıtur. 

Temizlik amelui yollardaki karları kaldırıyorlar 

Hava sükunet buldu 
Denizlerdeki fırtına da dindi, 

evler yıktırılıyor 
şüpheli 

Bet gün hemen fasılasız denecek 1 !ar ve seferdeki vapurlar da limana 
tekilde yağan kar, dün sabah dinmit, gelmeğe baılamıtlardır. Boğaz hari-
ha"a da bıraz ıaınmış, güneı yüzünu cindeki İ§aret fenerinin aadaaı ve Zt· 
gö,tenniştir. yaaı fırtınadan bozulınuıtu. Hava mü-

Kandilli raaataneainden aldığnnız sait o!uraa bugün tamirat yapılacak-
malfunata göre, dün sabah saat 7 de br, Fenerden, evvelki gece Boğaza 
tazyik neaimi 769, saat ı4 te 770 mi- girip çıkan gemilere çan çalınarak 
limetre olarak kaydediolmittir. Dün iınret verilmiıtir. 
aaat 7 de hararet dııarda - 5,4, a- Denizlerde yeni kaza vukuuna 
zami - 3,8, asgari - 8,9; saat 14 dair lehülhamt maJ.funat gelmeınİ§· 
te dııarda - 3, azami gene - 3, tir. Köstence civarında karaya otu· 
asgari - 8,9 idi. ran Yunan bandıralı Ağamemnun va-

Rüzgnr dün öğleye kadar azami purunun tahlis ameliyesine; timanı-
ıriirati saniyede 8 metre olarak timal· mızdan giden Lanina tahlisiyesi la-
den esmiştir. Öğleden sonra rüzgar rafından ancak dün başlanabi.lmittir. 
~imali garbiye çevirmiş ve azami ıü- Şehrin dünkü hali 
rati ıaniyede 6 metreye düşmüşUür. Bir kaç gündür müteınadiyen ya-

Yağan karın irtifaı 14 aantııni bul- ğan karlar, dün her tarafta poyraz 
muıtur. rüzginnın tea.irile dün donmu§tu. 

Hava iyileımeğe düz tutmuıtur. Bu yüzden yaya yolcular, müıkülit-
Gittikçe daha güzelleıeceği tahmin la sokaklarda dolatabilmi§, hemen 
edilmektedir. herkesin eline baston aldığı görül-

Rasatane müdürü Fatin bey de, müıtür. Bu meyanda bir çok harum-
bu sene kışın çok tiddetli olacağı yo- Jann caddelerde eLlerindeki bastona 
!undaki tahminlerin hiç bir esasa iı- dayanarak ilerledikleri görülüyordu. 
tino.t etmediğini ıöylemiıtir. Dikkatle yürümiyen bir çok kim-

Kaatamonuda ve Çankında müte- aeler kayarak dütm\qler ve yere yı-
addit zelzeleler vuku bulduğu haber kılmıı!ardır. 
verilmitti. Rasatane de zelzele vuku- Vesaiti nakliye de ayni müıkülit-
unu lcaydetmistir la işleyebilmişlerdir. Hele aon gün-

Denizlercle fırtına hafifledi lerde esasen aeyrekleıen tramvayl.a-
Denizıerde fırtına hafiflemittir. nn bir de kar yüzünden teehhür et-

y alnız dün Zonguldak liman riya• meleri, yolcuların hayır dualar sar-
aetinden Deniz ticaret müdü1'1Üğüne fetmelerine sebep olınuıtur. 
gelen bir telgrafta, orada karın tipi Belediye, kardan ookaklan temiz-
yapmakta olduğu, ve kalın yıldız poy- !emek için tedbir almıştır. Eminö-
raz denizleri hüküm sürdüğü bildi- nü ve diğer bazı mm!akalarda başlı-
rilmi~tir. ca caddelere kum döktüriilmiiştür. 

Maamafih iki gündür Büyükde- Nezafet amelesi, es"s vazifelerini 
re önünde hava bek-liyen vapurlar- ihmal etmemekle beraber, muhtelif 
dan bir kıtr.Jı Karadenize çıkını§- nuntakalarda karları temizlen>< k için 

Mahkemelerde 

Gene sorulacak 
Duman Hatçenin evin

deki cinay~t 
Bir gece Balatta randevucu Duman 

Hatçenin evine giderek zorla İçeri gir
mek, oturup eğlenmek istiyen ve muha
lefete maruz kalınca Duman Hatçenin 
kardeşi Hasanı vurup öldüren Şucaattin 
ile sabık Ordu Talırirat k;.tibi Eyüp ve 
Omer Efendilerin muhakemelerine dün 
ağırc.--..a mahkemesinde devam edilınit
tir. 
Yangından mel yapılan muhakemede 

suçluların aabıka11 olup olmadığ nın ıo
rulmaaına karar verilmiıti. Bu sorguya 
henüz cevap gelınediği anla••ldığ..,.d n 
muhakeme sorgunun tekit edilıneıi için 
batka güne bırakılmı§br. 

Üçüncü Ceza Reis'iği 
Dokuzuncu ihtısas maı.kemeai rem 

Ref'ık Bey mezuniyet ~um.U-

leyhe üçüncü cez 

reisi Hikmet Bey 
vekalet edecektir. 
H 'k:net Beye il:.ti:a• 
hakimi aalilıiyeti ve
rilmittir. 

Mumaileyh ihbıas 
hakimtğinde bulun
duğu enıada üçüncü 
ceza mahkemesi reis
liğini eaki ağırceza 
reis vekili Nusret 
Bey ifa edecektir. 

Bu husustaki emir ........... ,.c. 1' J:S~Y 
müddeiumumilikten tebliğ edilmiıtir. 

Yeniden sorulaçık 
Esrar kaçakçılığı yapmaktan ıuçlu 

mevkuf Recebin muhakemesine de dün 
ağırceza mahkemesinde devam edilmit
tir. Celbi icap eden şahitJ,.r !?'elmediğ' ve 
aab kaaı olup olinad:ğı he.kkındaki tezke
renin de cevabı alınmadığı için bu mu
hakeme de phit celbediımek ve aab ka 
kayd1 ıorulmak iizere batka güne bıra
kılmııtır. 

Dün 20 muhakeıre yapıldı 
Üçüncü ce2& mahkemeıinde dün de 

20 kadar muhakeme yapılmıtbr. Dünlcü 
muhakemeler de al kanununa tabi mevat 
tan olduğu İçin ıuçlulannın aab:kalan so 
rulmak üzere batka güne bınıkılımştır. 
Mahkeme bundan başka aynca 60 kadar 
dava dosyaaım tetkik etmiıtir. Bu doaya
lann muhakeme gilnleri yangın dolayui
le geçmit olduğu İçin muhakemelerinin 
yeniden İcrası için gün tayin edilmiıtr. 

Adliye binası ne olacak? 
Muhtelif binalara yerleştirilmİ§ olan 

adliye dairelerinin noksanları peyderpey 
ikmal edilmektedir, Dün de kalemlere ve 
mahkemelere yeniden masa ve sandalya 
tevziatı yapılmıı, davalann taliki ve mu
hakomelere gün tnyini için jandalar tev-
zi olunmuştur. ' 

Yeni yazı makineleri de alınarak bil
hassa itleri bir iki misli artmıı olan iatin
tak dairelerine verilmiıtir. 

Mahkemelerin bugünkü dağınık vazi
yetinin beı altı ay bu tekilde devam ~t
mesine kat'i nazarla bakılmaktadır. ü
tün adliye d.U..,Jerini bir araya top!ı ya
cak bir bina bulunsa bile bu dairenin tel 
riıi, adliye daireıi olarak tanzim ve tesi
ıi gene 2 - 3 aylık bir zamana mütevak
kıf görülmektedir. Ceza mahkemeleri ka 
leınlırinde ıoba Ye mangal olmadığı, bu 
mahkemeler gayet kaim taı duvarlı ve 
rütubetli bir bina içinde bulunduğu icin 
katipler arada sırada vazifelerini bıraka
rak mahkeme aalonlanndaki oobalar ba
tında ıammaktadırlar. 

Bina meselesi, kat'i surette, Ankaradn
ki k<rniıyon tarafından teıpit ve halledi
lecektir, 

Belediyenin yanan dava evrakı 
Belediyen'n muhtelif müeueelerle 

iki bin kadar davası vardır. Son Acilive 
yangını dolayııile bu davalara ait ~a 
kın bir çoğu yanmı§br. Belediye bu da
valara ait' evrakın yenilerini çık.artmalı 
için tetkikat yaptmDaktadır. 

seferber hale getirilmiılerdir. 

Bununla beraber, kann kalkınaaı, 
havanın lodosa çevirmesine bağlıdır. 
Yıkılmak tehlike1indeki evler 
Be.tıdiye, dıııer taraftan, yık.ımak 

tehlikesine maruz evleri de tesbit et
tirmeğe devam ebnektedir. Belediye 
ıubeleri, kendi mıntakalanndaki mai
li inhidam bina.ları tetkik ettirmek
te, bunlardan ani bir inhidam tehlike
,; arzedenleri derhal zabıta marife
tile tehliye ettinnektedirJer. 

Fatih mıntakasında bir kaç eıki 
bane, Davutpaıa nuntakasında bir ı
ki çüriik çarık ahşap ev, Papasköp
rüsü, Bo.tanbaıı, Cihangir Ye Tahta 
kale mıntakalarmda bazı eski bina
lar ve hanlar teabit ettirilmi§tir. bun· 
!ardan bir kısmı ani inhidam tehlike· 
si arzetmekte olduğundan tahliye et
tirilmemiş; sahipleri ıüratle tamirat 
taahhüdünde bulunmuşlardır. 

Kırıcı soğuklar 
ANKARA, 24. A. A. - Ziraat veka

leti meteoroloji enstitüsünden aldığımız 
malumata göre Balkanlarda kopup ge
len soğuk hava dalgaaı aym 21 inden be 
ri Trakya, Marmara havzası, Ege mınta
kası ve Orta Anadolu üzerinde ıon 24 
ıaat zarfında ıiddctini daha ziyade artır 
mak suretiyle seyrini takibcbnittir. 

Bu sabah suhunet dercceoi !.tal'bulda 
ııf . rın alımda 10, lzmit ve Çanakkalcdc 
8, Denizlide 9, Bursa ve Manisada 7, iz. 
mirde 6 derecedir. 

Her yıl bu ayın sonlanna doğru 
Hristiyan ailelerde, !sanın evlat
ları arasında hummalı bir hazırlık 
hatlar. 

Defne ve çam dallarile sü5lenen 
salonlarda tavanlardan renk renk 
yeni dünyalar, balonlar sarkar. Be
yazlı, sarılı, türlü mumlarla çam 
dallarına takılıp bir köteye yerleş
tirilir. 

Ve Noel gecesi, yani yarın ak
şam Hristiyan çocuktan muhayyel 
bir Noel babanın getireceği hediye
lere kavutmak üzere erkence ya
tarlarken büyükler de tarap, balık, 
ve meyvalarla süsledikleri sofranııı 
başında zevkederler. Ayin ve iba
detlerin yavaş yavaş keyif ve eğ
lence tekline girdiği son zamanlar• 
da bilhassa kibar, zengin Hristi
yan aileleri bu dini geceyi yarım 
tertip bir sefahat alemi gibi geçirir· 
ler. Nitekim bizde de Ramazan ge
celeri sinemalar, tiyatrolar daha 
başka numaralar yapar. Mahalle 
kahveleri bile süslenir hokkabaz, 
karagöz, orta oyunu, meddah gibi 
eğlenceler tertip ederler. İbadet
lerin bu tekilde adetlere inkılap 
etmesi pek tabii olabilir. Yalnız anı 
lamadığım, ayıpladığım gülünç bul 
duğum bir nokta var. 

Sırf Hristiyanlara ait bir yıldönü 
mü olan Noel gecesi bazı Türk a
ileleri tarafından benimsenerek teı 
it ediliyor. 

Bir çok Türk aileleri galiba (No
el) ın ne olduğunu bilmedikleri ve 
frenltlerin her yaphğını taklit et
melde asri olacaklarını zennettikle
ri iı;in Noel gecesi evlerinde ağaç
lar hazırlıyor, mumlarla aüalüyor 
ve küçük çocuklarına: 

- Bakalım yann sabah Noel ba
ba sana ne getirecek! 

Diye aldıktan hediyeleri tömine. 
ye veyahut kapı dibine saklayıp a
kıllannca tıktık, asrilik, (Ah bu 
kelimeye öyle dütman oldum ki) 
maskaralık yapıyorlar. 

Noel lsanın doğduğu gecedir. 

O geceyi Hristiyanlarla beraber 
bayram etmekte mana yoktur. Biz 
Avrupadan !sanın yirmi asırlık hu· 
rafe ve adetlerini değil, bugünkü 
maddi ve medeni hayatının eserle
rini taklit ediyoruz. Hiç bir cemi
yet manevi telakkilerini, vicdani 
akidelerini görenek uğuruna feda 
etmez. İsanın doğduğu gece evinde 
tenlik yapan bir Türk ailesi yalnız 
laik Türkiyenin inkılabını, minası
m anlamamıt değil, kendi dini 
ve milli duygularını da tatmamıf, 
kavramamıştır. 

Çocuklarına Noel babadan hedi
ye getirenler o gece Hristiyanlık 
<'.ünyasından İfitilen çan seslerini ' 
ititmiyorlarsa onların yüzüne hay
kıralım ki bu gece İsanın doğduğu 
ve papasların bayram eltğı cizvıt
lerin şahlandığı bir gecedir. 

Burhan CAHIT 

Noel yortusu 
Dün hiriatiyanlann Noel yortusu

na müaadifti. Bu münasebetle Bcy
oğlunda büyük eğlenceler tertip edil
mittir. 

Gece yansı bütün Katolik lciliaeıe
rinde dini meraaim yapılmııtır. Sent 
eapiri kiliaeaindeki merasime Papanın 
latanbul vekili M. Margoti riyaset et
mııtir. 

Büyük aalonlarda ve hemen ek
tie.l aparlımanlarda reveyonlar ter~i;> 
edilmiı ve bir çok kimseler Noel a
kaç.lan altında sabahlaıruş'ardır. 

Ticaret borsası bütçesi 
Ticaret odaaı idare heyeti dün bir 

fevkalade içtima daha yaparak tica
ret borsası yeni aene varidat ve maı· 
raf bütçesini tetkik etmİ§tir. 

imar bürosu 
Belediyede bir imar bürosu teı

kil edilnıiıtir. imar bürosu tehir plıl.
JWU yapmak Üzere latanbula gelen ' 
ecnebi mütehaaaıaların raporlannı tet 
kik etmeğe baılamı§tır. 

Şehir planı yapılırken ve tatbik 
edilirken imar bürosu mütehauıı~a ... 
ra yardnn edecektir. 

Teftişlere devam ediliyor 
Emniyet müdüriyetinde mü.ikiye 

müfettişleri tarafından yapılmakta o
lan mutat teftitler devam ebnt.-1.tedir. ' 

Emniyet müdüriyeti ıubelerinde 
yapılan teftişler bugilnleı-de nihayet 
bulacaktır, Müfettiflerden b ir kram., 
polis merkezlerini teftişe baılamq 
lardrr. Bunlar meyanında Eminönil 
polis merkezin~ lamaiı Hakkı, Müm
taz Beyler teftı,e başlamışlardır. 
_ Emniret. müdüriyeti ~eznedan Şük 

ru Beyın ışten fi çel<tırilmesine de 
sebep hesabatında görülen bazı ''azİ · 
yetlerdir. 

Gaziantebin kurtuluşu 
.~'.':"i~~teb~n 12 İnci kurtuluşu 

yıldonumu munasebetile bugÜn saat 
17 de halkevinde bir merasim yapı
lacaktır. 

r-z;kat ve FıtreniZi 
AKHiSAR, (MiJliyet) - Kırıcı 

soğuk ba,'adı. Kar siddetle yağıyor. 
Mahrukat pahalılandı. L 

Tayyare Cemiyetine 
1 Veriniz J 
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Halk işleri nasıl görülecek? 
(Başı 1 inci sahifede) 

mucibince zayiinde cüzdan evrilecek~ir. 
3 - Doğum vukuatı için kanunun 

on dokuzuncu maddes:ne tevfikan çocu· 
ğun baba veya veli veya vasisi tarafın • 
dan doldurulacak vukuat ilmühaberleri, 
iki ıahit huzurunda belediyede tanzı:m et 
tirilir. 

Naklihane haberleri 
Nakli hane için vedecek ilmühaber 

!er, mıntakası dahilinde bulunduğu en 
yakın polis amiri, polis O>tkilatı olnuyan 
yerlerde jandarma kumandanı tarafın • 
dan verilir. 

Askerlik ifleri ._ 
Askerlik mükellefiyeti kanunu ica • 

Lmca muhtarlara ve ihtiyar heyetlerine 
mevdu vazifeler, atağıda izah edildiği 
veçhile yapılır: 

Belediye meclislerince her mahalle • 
den, mahallenin hususiyetlerine hakkiyle 
vakıf ve itimada pyan olmak üzere in
tihap olunacak b"re.- :ı:at tarafından ifa 
edilir. Bu zevat muhtarların ve ihtiyar 
heyetlerinin vermekle mükellef bulunduk 
!arı malumatı toplıyarak ciheti askeri
ye!"'~ verecekler ve diğer huna müOeferri 
va:::ieleri ifa edecekler<lir. Aıkerlik mec 
r sle.Unde bulunacak belediye a:ı:asile 
birlikte çahtacak olan hu zevat, verecek 
!eri maliimabn doğruluğundan mesut tu 
tulur ve metrul oldukları günler için 
belec'.:yelerce kendilerine birer yevmiye 
verilir. 

Asker ailelerine yardım 
Kanunun yetmi, birinci maddeıi mu 

cibnce askerde bulunanlardan aileleri 
fakir ve mühtaç olanlara yapılacak yar. 
dun hakkındaki tasdikler belediyelerce 
yapılır. 

Veraset ve İntikalde 
Verasel' ve intikal vergisi kanununun 

otuz ik"noi maddesinde her mahalle muh 
tarı tarafından her ayın on beşine kadar 
geçen ay zarfındaki ölüm vaka'ları hak 
kında mensup oldukları varidat idare • 
sine tahriren verilecek ma!Umatı, bele • 
diyeler ifa etmeğe mecburdur. 

Maa1 ilmühaberleri 
1683 numaralı askri ve mülki tekaüt 

kanununun a1tmıı birinci maddesi mu -
cib:nce yapılacak yoklamalara a't ilmü 
haberler, maş sahibinin bulunduğu be 
lediyece veya şubelerince verilir. 

inhisar ifleri 
1703 numanolr Tütün inhiıan kanu • 

nu mucibi- -lıtarlara verilen vazife
ler, belediye!• tarafından kendi memur 
!arı mametile yaptrnhr. 

M «anen .ltereıte kesilmesi 
~ .... ..J numaralı meccanen keresU.! kat'

ına müsaade ita ıına dair kanun mucibin 
ce maha!le ihtiyar heyetince tanzimi la
zım gelen ma:ı:b> talar, belediyece tan • 
zİm ve verilecek ruhsatnameler beledi • 
yeler namına ita olunur. 

Adli ifler 
fiukuk uıuhi muhakemeleri kanunun 

da muh J\rlara ve ih~jyar heyetlerine 
mevdu vazifeler, aşağıda yazıldığı veç • 
hile Üa olunur: 

1 - Kanunun 65 inci maddesinde 
vekaletname imzasının tasd'ikı hususun
da ihtiyar heyetlerine verilen salibi • 
yet belediyelere devredilmiıtir. 

2 - Kanunun 123 üncü maddesin
de ya:ııldığı veçhile mübaıir tebliğin İC· 
rası esnasında tcb!iğ yapılacak kimseO:n 
ikametlfoluni deği,tirdiğ:ni anlar ve ıu 
kada ki yeni ikametgahı meçhul bulu • 
nursa, mübaıir bu ciheti zabıtaya §Crh 
ve tasdik etfrerek evrakı mahkemeye 
iade eder. 

3 - Kanunun 131 ncl maddesinde 
yazılı ;kametgahta tebliğ icra edilecek 
kimse bulunmadığı hallerde müi>a}ir teb 
liğ olunacak evrakı sahibine tebliğ edil
mek üzere mıntakanın en yakın polis 
am"rine, polis tcıkilıitı olmıyan mahal • 
lerde jandarma kumandanına bırakır. 

4 - Kanunun 297 nci maddesinde 
yazılı imza vaz'ına muktedir olmıyan 
veya yazı bjlmiyen ıahsın el ile yapıl • 
mı9 bir işarell veya mühür istimal ede • 
bilmesi için ihf yar heyeti ve mahallin
ce maruf iki ıahıs tarafından tas<lila ıar 
tı, belediyelerce yapılacaktır. 

5 - Kanunun 468 nci maddesinde 
yazldığı veçhile müzahereti adliyeden 
İ.;tifade edeb imek için verilecek şaha • 
detnamel~r h-1._.d;yelerce verilecektir. 

F aki. lere ilmühaber 
Ahaliden taJ<ir ve muhtaç olan

lara ihtiyar heyetlerince verilegelen 

fakir ve ihtiyaç ilinühaberleri bele
diyelerce verilir. 

Ev araştırmaları 
Zabıtanın kanunen sa!Ahiyettar 

bulunduğu aramalarda ihtiyar heye
ti yerine mahalle halkından en az 
iki kimıe hazır bulundunılur. 

Tapu işleri nasıl görülür? 
Tapu itıerinde muhtar ve ihtiyar 

heyetlerinin ifa edegeldikleri vazife· 
ler, aıağıda yazıldığı veçhile yapıla· 
caktrr: 

1 - Yalnız malikinin verecegı 
beyanname ile iktifa olunarak mua• 
meaelesi ikmal edilen ahvalin hari
cinde kalan ıayri menkule ait akit 
iılerinde maliki tarafından verilecek 
beyannameler maha.llesinde aakin hıı· 
lunan ve belediyelerce itimada pyan 
görülen iki zatın phadetine isti,. 
naden belediyelerce tasdik edilecek
tir. 

2 - Kanunu medeninin mer'iye
tinden evvel vefat edenlerden vuku 
bulan intikallerde veraaetin kimlere 
münhasır bulunduiu hakkındaki il.. 
mühaberler, yukarıdaki fıkra muci• 
hince belediyelerce verilir. 

3 - Kayıt ve senetlerine fotoi· 
raf yapııtırmak iıtiyenlerin hüviyet
lerini ve taalluk ettiği gayri menku.
lün sahibi olduklarını gösterir vara.
kal.ar, yukandaki fıkralara tevfikan 
belediyelerce verileceği gibi bir rea
mt makamın tasdikile de iktifa olu
nabilir. 

4 - Tapu memurlarmc& mahal
lerinde yapılacak keıif ve tahkikler
de bulunacak vukuf erbabırun hü
, ·iyet ve ehliyetleri kezalik yukarı
daki fıkralar dairesinde belediyele~ 
ce tasdik olunur. 

5 - Tapu itleri münaaebetile dos
yalar içinde bu1unmaaı İcap eden 
vcıikaların suretleri dahi yukanda· 
ki f ıkr~:ar dairesinde belediyelerce 
tasdik cC:ilir. 

6 - Tapu ve kadaıtro idarelerin
ce lüzym görülecek kanuni tebliğ, 
ihbar, davet ve ilanlar belediye tara
fmdaıı } apılır. 

7 - isim ve töbret gibi ahvali ıah· 
siyeye müteallik hususlar bele<liyele~ 
ce tetkik ve tasdik olunur. 

8 - Şehir veya kasabaya merbut 
olup ta belediye hududu haricinde 
kalan gayri menkullerle müstakil 
olan ve ihtiyar heyetleri bulunına
yan çiftlikler dahi bu madde hük
müne tP t...:~ir. 

Okuyacak çocuklar 
23 eyliil 1329 tarihli te<lrisah ip

tidaiye kanununun yetmiş sekizinci 
maddesi mucibince çocukılann def. 
terini tanzim vazifesi, mahalli maa· 
rif müdürlük ve memurluklarma tev
di edilmiştir. Ebeveyne yapılacak teb 
ligat vv ilanat ve takibat kezalik 
maarif memurluklarınca yapılır. 

Encümen kararını 
Tesbit etti 

(Başı l inci sahifede} 
lır.,, 

Zabtıai belediye talimatnamesi hu 
ıekilde tadil ed !dikten sonra, kararın 
derhal llıtbikı için polis vasıtasile kay
makamlıklara tebligat yapılmıt ve kay 
makamlıklar da alakadar bütün müesse 
selere dün akıama kadar kar;ın bildirınif
lerdir. Belediye re.is muvini Nuri Bey de 
bütün kaymalı:amlarla temas ederek ka 
rann ehemmiyetini izah ehniııtr. 

Sinemalar dün aktamdan itibaren ge 
ce seanılarına saat dokuzda başlamıılar 
dır. Baılama saati için bir karar yoktur. 
Y alruz kapanma saatleri saat 23 tür. 
Şehir tiyalk-osu da dün akl"ffidan itibaren 
saat 19,5 ta temsillerine başlamıttrr. 
Dün gece piyeıi kısaltarak oynanmııtır. 
Emre itaat etmiyen müesseselerden 50 
lira nakdi ceza alınacak ve on beş gün 
muvakkaten sedded .lecektir. Bazı kim· 
seler kahvehanelerin ayni kayıla tabi ol
duğunu zannederek telaıa dütmÜ§ler • 
dir. içerisinde içki ve çalgı olmayan bi
liimum kahvehanele.- bu karamı haricin 
de olup zabıtai belediye t.lalimatnaıne • 
sinin d:ğer ahkamına tabidir. 

Barlar da ıimdilik saat 2,5 ta kapa
nacaktır. Saat 2,5 tan daha geç saatle
re kadar açık bulunmak İsteyen barlar • 
dan tim<li alınan resmin 8 misli fazla 
resim ahnacakltr. Bu mesele hakkında 
tehir umumi meclisi 9ubat devresinde 

Milliyet'in edebi romanı: 79 

\lnıulıip l<omanıı 

- Oh ya .• Nasıl, bizi gözetliye
cektin değil mi? 

Şeytan gibi gözlerile ikimizi de 
süzüyordu. Onu sevmemek kabil 
değildi. Kucakladım. Batını göğsü
me bıraktı. Bu tirin ve sevimli kı
zın takaları ne olsa botuma gidi
yor. Suat Beye döndüm. 

- Narin'i affedelim, dedim. 
Ben bu gece de onun odasında ya
tayım· 

(Narin) kollarını boynuma do
lamı' ayaklarile tepiniyor: 

- Oh benim şeker kardetim.Ne 
iyisin, ne iyisin! 

Diye boynumu, yüzümü öpüyor
du. 

Suat Bey ilk defa isyan eder gİ· 
bi oldu: 

- Ama onun elinden kurtulmak 
kolay değil, her akşam bir ,eytan· 
lık çıkarır. 

Narin beni bıraktı, ağabeyinin 
boynuna atıldı: 

- Vallahi yapmam, billahi yap· 

marn ağabey, ne olur, Çiçek'e bu 
gece de müsaade et. 

Suat Bey gülmemek için çalıt
tığı halde onun bu hareketlerine 
dayanamıyordu. 

- Peki.la, dedi. Ama bir daha 
yok ha! 

ikimiz birden söyledik: 
-Yok. 
Narin beni kolumdan çekti. Ko

ridor kapısına doğru sürüklerken 
arkasına döndü sert ve biraz hid
detle bakan Suat Beye dilini çıkar
dı: 

- Bonne nuit Beyefendi. 
- Haydi feytan ! 
Ve koridor kapısı kapadı. 
Suat Beyin söylene söylene gitti

ğini duyunca koltımu çimdikledi: 
- Ağabeyim kızdı, ona bir sür

priz yapalım. 
- Nasıl? 
- Bekliyelim, yatsın. Sonra sen 

yavaşça git, yanına gir. 
Şeytan kızın bunu ne maksatla 
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Tren kazası 
(Başı ı inci sahifede) 

Facianın sebebi don ve sistir. 
Facianın şu tckilde olduğu zanne 

diliyor: 
Pariı - Meanx ekspresi, Nancy 

civarında serbeıt olmıyan bir hatta 
durmuıtur. Ayni yolu takip eden iıa• 
retleri göremiyen ve saatte 105 kilo
metre süratle giden Paris • Straıber 
ekspresi, duran trenin aon furgonu i· 
le altı yolcu vagonunu ezmiıtir. 

Bu facia o kadar korkunçtur ki, 
§İmdiye kadar olan tren kazalarından 
en mühimmi zannediliyor. 

Müthiş bir facia 
LAGNY, 24 (A.A.) - Paris • Nan 

ey ekspresinin Paria • Strasbourg eka 
presi tarafmdan ezilen altı vagonun.
dan ancak feci bir enkaz kalmııtır. 
Vagonlarm tahtaları arasında parç& 
parça olmuı cesetler aarkmaktadır. 
300 metrelik bir hat üzerine uzanan 
bu cehennemden feryatlar yüksel • 
mekte, gecenin fecaatini arttırdığı 
müthi§ acıklı sahneler olmaktadır. 

Aıetilen lilmbalarmın titriyen zi • 
yalan altında kollar ve hurdahat ol
muı kafalar çıkanlmaktadrr. Çarpıt • 
manrn ıiddetile vagondan frrlamıt 
bedbaht bir yolcu gidip bir parmak· 
lığa saplanıp kalnuttır. 

Paris itfaiyesi ıelmiıtir. Meawı: 
baş papazı, üzerinde siyah bir elbise 
ile ve gözleri yaş dolu olduğu halde 
ölenleri takdia ebnekte, ölülere mah· 
sus dualan okumaktadır. 

Külçe halinde bulunan cesetleri 
birkaç defada kaldırmak lazımdır. 

Duran ekspresin makiniıti ve ...teı 
çisi tevkif edilmiıtir. 

ölenler 
P ARiS, 24 ( A.A. ) - l..anyi fİ. • 

mendifer kazası kurbanlan araıında 
V erden mebusu ve belediye reiıi M. 
Chleiter de vardır. Ayn.i zamand& 
sabık müıteıarlardan M. Pol Morel ile 
Hom • Marin ayanı, M. Hatet te ölü 
ler meyanındadır •• 

bir karar verecektir. 
Muhittin Beyin beyanah 

Dün bu hususta vali ve belediye re
isi Muhittin Bey bir muharriinıi:ı:e tun 
lan söylemittir: 

- Belediye kanununun 15 inci mad 
desia n üçüncü fıkrası mucibince mev· 
zuu bahis müeseaelerin açdma ve kapan 
ma saatlerini tesbit ellınek mahalli hü • 
kiimetin muvafaka\fuıi almak belediyele
re aittir. Bu hususta verilen kararla· 
rın tebliği de 83 üncü maddıenün b n.cı 
fıkrası mucib" nce daimi encümene aill
tir. Daimi encümen bugün toplandL J. 
simlerini yazdığınız müesseselerin gece 
saat 11 de kapanmalarına karar veril
di. Tebligat yapıldı ve tatbilo:ne geçil· 
di. Saat 11 de kapanmayan müesseselec
polis vasıllısile kapatılacaktır. Bu husu• 
aa a'.t bütün kanuni formalite de ikmal 
edilmittir. 

Zabıtai belediye talinıatnamesinin 299 
uncu maddesi tadil olumnuşthr. Saat 
11 de kapanmağa mecbur olan miiesa&
seler tiyatro, sinema, konser çalgılı 
kahve ve gazino ve karagöz, ttıU oyunu 
oynatılan ve meddahlık edilen yerler• 
dir. Barlar saat 2,5 ta kapanacaktır. 

Bu aurelle halkın sıhhati korunmak-
tadır.,, 

Tarifeler değifecek 
Aldığımız malumata göre, yeni va· 

ziyetten sonra bütün vesaiti nak}iye tir
ketleri gece seferlerinin tarifelerini cı... 
ğişllireceklerdir. Son sof.erler saat on i
kiye çeyrek kala hareket edeceklerdir. 

Nuri Beyin izahatı 
Belediye reis muavini Nuri Bey de 

dün bir muharririmi:ı:e hu husuata demit 
tir ki: 

- Mevzuu bahıolan müesaeıelerin 
kapanma saatleri 11 olarak takarrür et
mitfr. Tebligat yapthk, tatbika geç• 
tik. Sinemacıların bu husustaı.i hiç bir 
itira:ı:lan dinlenemez. Bu sıhhati umu• 
miye meselesidir. · 

Sinemacılar saat (9) da vece seans
larına batlasalar gene 11 de billireb:lir· 
)er. 

Çünkü filmler iki saat devam ediyor. 
Saat 9 erken değildir. lstiyen gene sine
maya gidebilir. Sinemalar müıterilerini 
kaybetmiı olmuyorlar.,, 

Şehrimizılelci sinemacılardan bir he
yet dün belediyeye gelerek daimi encÜ· 
mene müracaat eı!ınitlerdir. Kararın kati 
olduğu ve bir f"Y yapılamryacağı kendi
lerine bildirilmittir. 

aöylediğini anlamak için yuzune 
baktım. Bana öyle geldi ki (Narin) 
benim ağabeyisinin yanına gitmek 
için sabırsızlandığımı zannediyor. 
Böyle bir arzum olmadığını anlat
mak için dudaklarımı büktüm: 

- Yok, artık doğru değil, Böy
le daha iyi, dedim. 

Bu sefer israra ba,Iadı. 
- Ağabeyim üzülecek ama Çi

çek •• Sonra yarın babam duyarsa 
kızar. Hem yarın, öbür gün hep be
raber değil misiniz. 

Güldüm: 
- Yarın öbür gün hep berabe

riz. Biribirimizden ayrılmıyoruz ki 
Narin! 

Boynuma tekrar sarıldı. 
- Ne iyi kızsın Çiçek. Ağabe

yim ba,ka bir kızı sevseydi onu 
çok kıskanacaktım. Fakat sen, bil
mem nasıl, kendini öyle sevdiriyor
sun ki! 

Y anyana onun karyolasına otur
muttuk. 

Bana ağabeyisinin ilk defa ben
den nasıl bahsettiğini anlattı. Ge
ce yarısı oluyordu. 

Nihayet lastik top gibi yere fır-
ladı: 

- Vakit geldi Çiçek, haydi. 
- Ne var. 
- Ağabeyime gideceğiz. 
- Ona imkan yok- Bu gece bu-

Yangına karşı 
Tedbirler 

(Başı 1 inci sahifede) 
lar meyanında tapu senetten ve diğer 
bazı evrakın yanması dolayısile 
tapu idaresine kayıtlarının çıkanl· 
ması için ıimdiye kadar 500 Ü müte· 
caviz müracaat vaki olmuıtur. 

Bu gibi müracaat aahiplerine ka
yıt suretleri vermek üzere tapu umum 
müdürlüğü tetkik memurlarından 
Hidayet, Remzi, ve Vahit Beyler la· 
yin e<lilmiılerdir. Hidayet bey dün 
1atanbula ıelmiıtir. 
Binada yangına karıı tedbirler 

Dün vali Muhittin bey tapu mÜr 
dürlüğüne giderek umum müdür Ce
mal Beyle birlikte tapunun mahzen· 
!erini gezmiıtir. Ve bu meyanda t&· J 

pu idaresinde yeni t"§kil olunan tapu 
aiciJ muhafızlığı bürosu ve evrak malı 
zeni gezilmiıtir. 

itfaiye müteha.aıııları da daireyi 
gezmit ve dairede gördükleri nok· 
aanlıklar hakkında raporlarını vere
ceklerdir. 

T a"u sicil muhalızlıiı 
Tapu daireainde bir müddettenhe

ri tevsian tamir edilmekte olan ve 
asri bir tckle ifrağ olunan tapu aicil 
muhafızlığı teıkilatı bürosu bugÜn· 
den itibaren yeni dairesinde ifayi va• 
zifeye bqlayacaktrr. 

Bu dairenin mahzeni ayni daire 
içinde fakat demirden yapılmıt göz
ler içinde dosyalar hıfzolunmakta ve 
bütün memurları bir arad& bulun. 
maktadır. Bu daireye bir bankada
ki tekil verilmiıtir. 

İhtikar tuzakları 
(Başı 1 inci sahifede) 

tir. Piyasada yeni ölçü ve tartı alellleri 
bulunamamaktadır. Buna veııilen mana 
aon günlerin sıkııık vaziyetinden ist:fa 
de ederek bir takım kimselerin azami ih 
tikar yaprnağa hazırlanmq olmalarıdır. 
Bugün satılan ölçülerde de nisbet ka • 
bul edme:ı: bir fiyat yüksekliği nazan 
d:kkati celbetmektedir. Belediyenin ve 
ihtikarı koruma kanununun tatbikma 
memur olan ticaret müdürlüğünün bu 
halin önüne geçecek tedbirleri bir an ey 
ve! alması lüzwnlu görülmektedir. Bit
tlün Türkiye yeni ölçülerini lıtanbuldan 
tedarik etmektedir. Bu mesele küçük 
görülemez. 

Yeni sene başından itibaren hu saha 
dairi vaziyet ııı olacaktır: 

1 - 1 Kaııunuıaniden itibaren Tür 
kiyenin her tarafında metre sistemi Ü • 
zerinde ölçü ve t!artı aletleri kullanıla • 
caktrr. 

2 - Bu tar:bten itı"baren ölçü saten 
!ar ve yapanlar damgasız ölçü satamaz. 
!ar. 

3 - Ölçü kullananlar da kilnunusa· 
ni sonuna kadar belediye damga memur· 
luklarmdan ölçüleri İçin kağıt almağa 
mecburdurlar. Bir şubattan iUbaren tef· 
tişe ba}layacak müfettitler bu kağıtları 
tetlôk edeceklerdir. 

4 - 1 Kaııunusaniden itibaren elek
tr'k, havaga:ı:ı, su satalerü i~in tirketler ' 
tarıı&ndan 1 ktısat vekaletine beyanna • 
me verilecek ve müfettiıler hu saatleri 
muayen edeceklerdir. Esnafın ve halkın 
bu noktalara dikkat eı!mesi ve bir an ev 
ve! yeni ölçü ev tartı aletlerini tedarik 
etmesi menfaatleri ükt:zasıdrr. Maarna· 
fih tehrirn:ı:deki ölçü ve ayarlar bapnü • 
fellôşliği lktısat v.kaletine müracaat e
derek geniı sa!Bhiyet isthn'ıtir. 

Ölçüler batmüfett" ılıiğinin Almanya 
dan mübayaa ettiği ölçü ve tartı ayar ci 
ha:ı:ları ve normalleri gelmiı ve. büOiin 
mmtakalra tevzi edilmiıtir. 

"Musa dağ" 
(Başı 1 inci sahifede) 

Alman kumandanlarını ittiham etmiş 
olduklarını kendileri de ıınubnamıf • 
lardrr.,, 

Falih Rıfkı Bey bundan aonra y&· 
zısında dünyada ekalliyetleri olan 
devletler araamda yalnız Türkiye' 
Cümhuriyetinin (meseleıi) olduğunu 
tebarüz ettirmekte ye ilave ebnekte
dir: 

''Onnanlı imperatorluğunun menı
liyetleri a>eya mazeretlerini herke• 
münak"f<J etmekte aerbeıttir. Fakat 
Türk barbarlığı küfrünü Alman mu· 
harririn yüzüne çarpmak uteri:z. 
Türk, Y<l§ayan deııleti ııe Utiklali 

rada sana misafirim. 
Ha,arı, hırçın kız kollarıma sa

rıldı: 
- Billahi olmaz. Ağabeyime 

sürpriz yapacağız. 
- Uyumuttur bile rahatsız et

miyelim. 
- Daha İyi ya.. Uyandırır, di

dikler, hırpalar. Nihayet kaçarım. 
Sen kalırsın. 

Bu kızın elinden kurtulmağa im
kan yok. 

Bana avuç avuç kokular sürdü. 
- istemem! Dedikçe saçlarıma , 

elbiselerime döktü. Nihayet kori· 
dora çıktık. 

- Gürültü etıne Çiçek .• Bakalım 
ağabeyim ne yapıyor. 

Ayaklarımızın ucuna basarak gi
diyoruz. 

- ister misin Narin, Suat Bey 
kap11ını kilitlemit olsun. 

- O kadar budala değildir. E
ğer öyle bir fey yapmıfSa seni ya
rın aktam da salıvermem· 

Kapının önüne gelmittik. 
Narin yavatça tokmağı çevirdi. 
Açıktı. Aralıktan baktık. Suat 

Bey kendi yatağına uzanmıf, gece 
lambası yanıyor. Elinde bir kitap 
var. 

- Ne yapsak, dedi Narin. Daha 
uyumamıf. 

- Gidelim. 

de CROISSET'in eseri 

ATMACA 
Sonderece kuvvetli ve gayet mühim bir film. Oynıyanlar: 
CHARLES BOYER. NATALİE PALEY ve Pierre RICHARD 
WİLLM Bu film Pariı'te 4 haftadanberi iki ıinemada mütcuıa 

diyen göıterilmektedir. 
Burada: ÔnümGzdeki Çarıamba akşamından itibaren 

ARTİSTİK SİNEMASINDA 
Bu aktamdan itibaren auvareler tam saat 21 de ba1layacaktır. 

akşamına kadar LİLİAN HARVEY tarafından 
ÇILDIRTAN DUDAKLAR - [11411) 

Filmlerin en heyecanlısı - en meraklısı 

Baştan nihayete kadar şayanı hayret 
sahnelerle dolu muazzam şaheser: 

KARA YI·LAN 
ÔnGmllııdekl Pertembeden itibaren İPEK Sinemasında 

Buğday fiatı 
(Başı l inci sahifede) 

kabildir: 
1 - Dünya piyasasındaki fiyat 

diifüklüğü, 
2 - ihracat yapılmaaı imkAru hu· 

lunmam.aaı, 
3 - lstihsalatın memleket ihtiya· 

cından fazla olması. 
Dünya piyaaasındaki fiyat düıük

lüğii ayni zamanda ihracat yapılm.,. 
sı imki.runr doğuran baılıc& ilmildir. 
Ruıyanın Yıınanistana 100 paradan 
buğday teklif ettiği bir zamanda hi· 
zim vasi mikyaıta buğday ihraç ebne· 
miz çok müıkül bulunmaktadır. 

Buna rağmen bu sene Hayfa, Kös
tence, Pire, Midilli, Kavala, Marsil
ya, Sakız ve lskenderiyeye epice buğ
day ihraç edilmiıtir. 933 buğday ih
racatımız aon giinlere kadar 579, 
370 liralık 15,371 tondur. 

lstihsalata gelince: 932 senesi ha.
l'İç buğday iıtibıalatı , 929 senesin
denberi 3 milyon tonu geçmiıtir. 932 
de bir istisna olarak 2 milyon tona. 
yakın buğday istihsal edilmiıti. 933 
senesi buğday istihsalatr iae reım1 is
tatiıtik.lere göre 2 milyon 900 bin ton· 
dur. 

Asrın umdesi " MiLLiYET " tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Tiiı kiye için 

L. IC, 
4-
7 50 

14-

Hariç için 
L. ıc. 
8-
ı4-
28-

Celf!!ln e-.rak aeri Yerilmez- Müddeti 
ıeçen. aÜ•halar 10 kuruıtur.- Cazete .,.. 
matbaaya ait itler için mü.diriyete mü~ 
racaat edilir. Gazetemiz il8.nlann m••'u .. 
liyetini kabul etmez. ' 

Ramazan: 7 
imsak iftar 
S. D. S. D. 
s 38 16 46 

olan muasır bir deııletin hakim mille· 
tinin adıdır. Alman reuleri bu mille
tin yüksek insani ııasıflarının, la:zilet
lerinin, erkekliğinin ve kahramanlı • 
ğının kendilerine büe ömek olmuf 
olduğunu daha bir ay eııııel dünyaya 
ilcin etmif}erdi." 

Falih Bey Türkiyede bir gazete 
k(;ıesinde çıkan en küçük bir tenki • 
de cevap verecek kadar hasaas olan 
bugünkü Alman devlet adamlannm 
clost ve asil bir millete top yekun söv
mek küstahlığmda bulunan otorite 
sahibi bir muharririn Alman kütüp • 
hanesine gİrmİ§ olan bu kitabı kayıt 
ıızlık!& kartılamalanna ihtimal ver
meyiz.'' diyerek yazısını bitirmekte -
dir. 

- Olmaz. Bir muziplik etmek 
lazım ••• Dur aklıma geldi. Lavan 
ta sıkacak pülvarijatör varya, onun 
la içeri bir koku sıkalım. Bekle be
ni ! 

Ve ökçeli terliklerini orada bı· 
rakarak çıplak ayak odasına koftu. 
Ağır bir koku doldurmuş, getirdi. 

Kapının aralığından Suat Beyin 
yatağını hizalıyarak sakmağa bat
ladı. 

Ben ba,ının üstünden bakıyo• 
rum· 

Odaya yayılan sert Muçiko koku 
su nihayet Suat Beye kadar gitti. 

Bir iki defa derin derin nefes 
aldı. Koku ziyadeletince birdenbi
re kitabı bıraktı. Etrafına baktı. 
Kapı o kadar az aralıktı ki açık ol
duğunu anlamıyordu. Yastıkları 
yorganı kokladı. 

Sonra fırladı, yere atladı. 
- Eyvah yakalandık, dedim. 
Suat Bey yere inince koku dal-

galarının içine dütmÜftÜ. 
Kapıya doğru geliyordu. Narin 

beni de kolumdan sürükliyerek bir 
gölge gibi içeri girdi. 

- Al itte gelin hanımı getirdim 
ağabey. 

Suat Bey ikimizi de ellerimizden 
yakaladı. 

- Alacağınız olsun. Ayağınızla 
geldiniz. Simdi ikinize de ayrı ayrı 

MiLYON 
AVCILARI 

Memlek~timiıde 

gGıel film. 

yapılan en 

( 11407) 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
BugÜ1l Noel münasebetile Viyana O• 

peret Heyeti tarafından saat 17 de bu• 
ıusi matine Marit:ı:a Kalman'ın meıhur 

opereti. Bu akıam saat 20,45 te aon de
fa olarak Beyaz Beygir Oteli ( L' Au• 
berge du Cheval Blanc). Yarın akııurt 

hususi gala Yarasa (Fledermaus). 
FRANSIZ TiYATROSU 

MODIRIYETI 
bu ak:ıam verilecek suvaranın tam saat 
20,45 te başlayacağı ve tam saat 11 d• 
hitam bulacağı muhterem mütterilerine 
tebıir eyler. Bugünkü matine eskisi gi• 
bi saat 17 de baılayacaktır. 

Bugünkü Program 
ISTANBULı 

17,30 Gramofoa. 
18 Franıı:ıca derı (lerlemit olanlara,1. 
18,30 SerYel Bey tarafından kon(eran•• 
18,4S M.ıı.hmure Haodan Hanım. 
19,30 Bedayii Muaik.i He7'eti Bdm.a Hant• 

mın ittiralUle. 
21 Gramofo11 
21,30 Kemal NiJa-&i Be7 Y• arkadaıları. 

ANKARA' 
12,30 • 13,30 Gramofon. Cracnofon. 18 Af•• 

turka aaz.. 18,45 Danı muıikiıi. 19,20 Alatut" 
ka ıaz. 20 Ajanı haberleri. 

Y A R Ş O V A ı411 m. 
17 Çocuk neıriyatt, 17,30 PJil: yükıek at

ti•tler , 17,45 Müıah.•be, 18 Orkeıtra hal• 
muıikiıi J 19 Muhtelif, 20 Umumi A•ruP' 
Konseri, 21 Musikili musahabe, Z2 Müıah• 
be, 22,15 Piyano konseri, 23 Spor haberleri, 
23,10 Dan• e:l&kları, 24 Müsahabe, 24,10 D•"'' 
pli.klan. 

B U D A P E Ş T E SSO m. • 
13,45 Opera orlueatraar, 15 Sa>übinia !ıeıı 

pli.klarr. 16 Stüdyo temsili çocuklara, 17 Or• 
keslra konseri, 18 Noel söhbeti, 18,30 !Jpor 
18,40 Taıanni •• orkeatralı Noel kouaer•ı 
19,40 konferans, 20,10 Şandor Bura Si•a.P rıt.ı• 
aikiai, 23 Net'eü aözler, 21,30 Emmeric.h IC .. 
man'ın eaerlerinden Caardaa (Çardaı) isiıoli o' 
peret temsili, 23,45 Haberler, MütcakibeD 
Ceorl' Cutenberl' cazbandı, Taıannili. 

B 0 K R E Ş 394 m. 
13 Pli.k, haberler, 14,15 Pli.k, 18 Sihiceaıfl0 

orkealrası Karıırk muaiki, 19 Haberler, 19,16 
Orkealranın devamı, 20 Oniverait• rad10•~• 
20,20 Pli.k: • 20,45 konrerana, 21 iki perd•hk 
Sear• Mare isimli Bred.ice.anonun opera tent'" 
sili Stüdyodan.:;_ _________ ~ 

lST ANBUL BELEDiYESİ 
TiYATROSU 

ceza vereceğim. 

Bu ak.-m 
saat 19,30 da 

.VKVSHAYAf 
Büyük operelİ 
iazan: EkreıJI 

ve Cemal Retit 

=-

Narin atıldı: 
- Ne kabahatimiz var ağabef• 

Çiçek'i aldığım gib getirdim itte• 
Daha ne isiyorsun. Hem onun ne 
kabahati var,istemiyoraan gene a• 
lır, giderim. 

Narin bunu söylerken meydan o
kur gibi de batını kaldırmıf. Suat 
Beye bakıyordu. Tekrar sordu: 

- Götüreyim mi? 

Suat Bey dayanamadı. 

- Ben onu affettim. Fakat sa· 
na muhakkak bir ceza yapmalıytıJI• 
Bak timdi ben de sana bir ıürpri:ı: 
yapayım da aklın başına gelsin. 

Ve bizi bıraktı. Bir hamlede ka· 
pının sürmesini çevirdi. Anahtarın' 
aldı: 

- Sen odana gidemiyecekıin ! 
Kartı yatak Çiçek'in. Gir içine ka~ 
pa gözlerini uyumana bak .• Biz Çı• 
çek'le buradayız. 

Narin geriye çekildi. Ellerini 
beline koydu, uzun bir : 

- Ooooooooh ! Çektikten sonra 
bir de kahkaha attı: 

Benim canıma minnet.. Sabaha 
kadar size rahat vermem. 

- Bağlarım seni karyolaya! 
Narin boynunu büktü. Yüzüıne 

baktı: 
(Bitmedi) 



Üç aylıklar verildi 
Malmüdürlüklerince verilmekte o

lan eytam, eramil ve mütekaidinin 
ki.nunuevvel, kinunuaani, §Uhat üç 
aylıklarının verilmesi dün akıam nİ· 
lıayet bulmuıtur. 

Şubelerden maaılarım alamıyan• 
lar mensup olduktan malmüdürlük· 
!eri merkez veznelerinden alacaklar· 
dır. 

Bunların yoklamasına ıubat için. 
de baılanacaktır. Yoklamalan be· 
lediye ıubeleri yapacaklardır. 

Yeşil Hilal kongresi 
Y eıilhilal cemiyetinin senelik kong· 

resi, bu ayın 28 nci perıembe gÜnü sa· 
at 16 buçukta Halkevıinde toplanacak · 
tır. Kongre, reisi Ma:ıılıar Osman Beyin 
bir nutkile açdacak, umumi kiilop Fah
rettin Kerim Bey tarafından geçen yılda 
yapılan işler hakkında izahat verecek, 
vezne raporu okunacaktır. Safiye Hüse
yin Hanım din üzerinde içki düşmanlığı, 
Dr. lbrahim Zati Bey alkol gıdamı, Ha· 
di Bey üzüm meaelesi, Fikret Esad Bey 
(dün niçin içilirdi, bugün niçin?) mev· 
zulannda birer hitabe irat edeceklerdir. 

Dr. Kudsi Bey içlııili musiki hakkın
da bir nutuk ıöyliyecek ve müteakıben 
senelik rapor münakata ve yeni idare he 
veti intihap edilecektir. 

Kongre 
Büyiikada ittihat Spor kulübünden: 
5-1-1934 cuma günü ıaat 15 te ni • 

zamnamei esaaimizin 14 ve 15 inci mad· 
deleri mucibince senelik kongremiz ak 
ted:ileceğinden azalanmızm kulüp bina· 
11nda hazır bulunmalan ilan olunur. 

• * • 
Voleybol, Baskedl>ol heyetinden: 
Voleybol birinailiklerine dahil olan 

klüpler, bazı mühim meselelerin halli 
ve değiıtirilen fikistürün yeniden tan • 
zimi içıin 25-12-1933 pazartesi günü ak 
ıaım saat 17 de mm taka merkezindeki 
heyetimize salahiyetnameli mura:Iıhasla· 
nm göndermeleri rica olunur. 

Ankara Şehir Bahçesi 

Kl~LIK SALONU 

MILJ.IYET PAZARTESi 2~ ~ANUNUEVVF.l. 1933 

, ___ A_•_k_•_r_ı_•_•_b_lli_ıı_•_r_~_ı 
Yoklama var! 

Kadıköy Aıkerlik ıubesinden: 
1 - Her sene mul\at olduğu üzere 

1 ikinoi kanun 934 tarihin.ten itibaren 
ihtiyat efradile gene bu llarihte askerlik 
çağına girecek olan 330 doğumlu efra • 
dm ilk yoklamalarına ba§lanacaktır; 

2 - 330 doğumlu efradın beraberin 
de yeni nüfus tezkeresi ve dördr kıt'a 
vsika fo~oğrafile şubeye müracaat ede • 
ceklerdir, 

3 - Bu doğummlulardan mektepte 
tahsilde bulunanlar mektep müdiriyetin 
den talebe olduklarına dair vesika ile 
§Ubye müracaat edeceklrdir. 

4 - Taırada bulunanlar vya taah • 
hütlü mektupla y~klaınıılannı yapllırmak 
isteyen ihtiyat efrat şubede mevcut ka 
yıtlarını, halen ikametgah adrsini, memu 

REŞAT NURİ 

xvu xvnı xıx 
Üç aaırlık Franııı edebiyatı 

üç kitaptır. Beheri 50, üç cilt 

bir arada ciltli 150 kuruı. 

Kanaat kütüphanesi 
(11410) _ .. 

Hali tasfiyede bulunan 
BAZAR DO LEVAN 

ANONiM ŞiRKETİ 
lLAN · riyetini ve ne iıle meşgul olduğunu sa• 

rahalcn bildirmelidir. Ticaret kanununun 361 nci madde-
5 - ihtiyat efradın doğumuna göre ıhle tirket mukavelenamesi ahkilmma 

yoklama tanihleri aşağıda gösterilmit · tevfikan, hali tasfiyede bulunan Bazar 
tir. Her doğum kendisine tahsis ed:len dü Levan anonim ıirketi hissedaranı 1934 
tarihlerde şubeye müracaat etmelidir. senesi kanunuoanisinin 27 nci cumartesi 

6 - Celp urası gelmit olan 327 do- O 
ğumlu bir buçuk senelik hizmete ~abi günü saat 10 1/ 2 ta Galatada nyon ha 
etrat ta yoklama müddelıİ devaımnca nının betinci katında 57 numaralı odada 
şubeye müracaat ederek yoklamalanm sureti adiyede inikat edecek olan Heyeti 
yaptırmalıdır. umumiye içtimama davet olunurlar. 

7 - lht'yat efrad'ı yeni nüfus tezke-
resile müracaa~ ederek kayıtlarını yap • Ruznamei müzakerat : 
tmnalı ski nüfusile müracaat edecekle- . · l k' 

1 1 • d • d'd 1 - Tasfıye memurlarıy e mura ıp ra• re muame e yapı mıyacagın an ıım ı en 
bu hususun temini porlanmn kıraatı, 

8 - ihtiyat ef~adınm kayıtları tec. 2 - 31 Kanunuevvel 1933 tarihiyle 
dit edilmek üzere birer veıııika fotoğrafı tanzim olunan bilançonun kıraati 
getirecekl~r!1ir'. • Laakal 20 hisse senedine malik olup ta 

1 • 15 ıkıncıkanun 934 e kadar 305 • • • k• d h bulunmak iste-
310 _. • ı 1 ıçtımaı mez ur e azır uogum u ar. . k 371 

15. 31 ikinci kanun 934 e kadar 311· yen hissedaran Tıcaret ımununun 
315 doğumlular. nci maddesine tevfikan yevmi İçtimadan 

1 • 14 ıubaU 934 e kadar 316 • 320 bir hafta evvel hisse senetlerini Galata· 
doğumlular. · da Onyon hanının beıinci katında 57 nu• 

14 • 28 ıubat 934 e kadar 321 • 325 do 1 od t d' tın l'd'ırler ... ı lar maraı aya ev ıe eı • 
gum u · Bankalara tevdi edilecek hiHe senedab 

• • • d 
Beyoğlu As . .Şubesinden: makpuzları mezkllr 57 numaralı o aya 
326 ve 327 doğumlu kısa hizmetliler tevdiat mahiyetinde olarak kabul oluna· 

.den ve bunlarla muameleye dahi olan caktır. 
daha evvelki doğumluların bakayasından 
mualliınm olmayanlarla tabip, baytar, 
eczacı, dit tabibi sınıflarından gayrı H· 

nıfların orta ehliyetnamelileıU 1 ikinci ka
nun 934 ipt:dasndan itıİbaren sevkolu • 
nacaklarından 27 kanunuevvel 933 tarİ· 
hiden jtJjbaren tubeye müracaatları ilan 
olunur. 

- .. • Dr. Nuri Fehmi _ .... 

İstanbul, 18 Kanunuevvel 1933 
imza: Tasfiye memurları 

(11400) 

~--;üncü kolordu ilanlar=.1 

Uenizyoıları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köpril.batı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

Ayvalık yolu 
MERSİN vapuru 25 Birinci 
Kanun PAZARTESİ 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak gi 
dit ve dönütte Gelibolu, Ça
nakkale, Küçükkuyu, Altınoluk, 
Edremit, Burhaniye, Ayvalığa 
uğrayacaktır. (7050) 9711 

Karadeniz yolu 
ANKARA vapuru 26 birinci 
Kanun SALI 20 de Galata nh
tıımndan kalkacak. Gidişte Zon 
guldak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gire son, Vakfıkebir, T rab 
zon, Rize'ye. Dönüşte bunlara İ· 
li.veten Sürmene, Ordu'ya uğ
rayacaktır. (7049) 970~ 

Mersin yolu 
ÇANAKKALE vapuru 27 
birinci Kanun ÇARŞAMBA 
onda Sirkeci rıhhmından kalka 
rak. Giditte İzmir, Küllük, Bod. 
rum, Fethiye,Antalya'ya.Dönütte 
bunlar ilaveten Finike, Çanak
kale, Gelibolu'ya uğrayacakhr-

(7063) 
~-----------idaremize ait olup halen, Ter 
sanede fabrika ve Havuzlar Mü
düriyeti mavna çekek yerinde 
bulunan Berk motörü heyeti ha· 
zırasile ve pazarlıkla satıla
caktır. Taliplerin 5 Kanunusa
ni 934 tarihine kadar idaremiz 
Levazım Şefliğine müracaatla
rı. (7024) 

ABDOLFEYYAZ TEVFiK 

GÖK 

lstanbul Mr. Kumandanlığı 
S'\tm"lma kom. ilanları 

Merkez Kumandanlığına 
merbut krt'at ve müessesat ih· 
tiyacı için 30,000 kilo Zeytin 
yağı 31-12-933 pazar günü 
saat 14 te kapalı zarfla satın 
alınacaktır. Şartnamesini gÖ· 
receklerin her gÜn ve münaka
sasma gireceklerin belli saatin ı 
de Merkez Kumandanlığı Sa
tmalma Komisyonunda hazır 

1 
bulunmaları. (634) (6634) 

9237 
••• 

Salı pazaramda eşya ve teç
hizat anbarmdaki (300) ton 
eşya Askeri San'atlar Mekte
bine pazarlıkla nakli 25-12-
933 pazartesi günü saat 15 te 
pazarlıkla yapdacaktır. Talip 
lerin belli saatinde Merkez Ku 
mandanlığı Satmalma Komis 
yonuna gelmeleri. (701) 

(7043) 9704 
• • • 

Harbiye ve merbutu mek
tepler ihtiyacı için 500 kilo çe· 
kirdesiz zerdali reçeli ile 500 
kilo Ayva reçeli 26-12-933 sa
lı günü saat 15,30 da pazarlık 
la satın alınacaktır. Evsafmı 
göreceklerin her gün ve pazar
lığına gireceklerin belli saatin
de Merkez Kumandanlığı Sa
tın alma komisyonunda hazır 
bulunmaları. (697) (7034) 

9693 
* • ' 

Harp Akademisi ihtiyacı i
çin üç kalem fotoğraf malzeme 
si 30/ 12/ 933 cumartesi günü 
saat 15 te pazarlıkla lmacak
tır. Taliperin belli saatinde 
Merk~z Kumandanlığı Satınal 
ma Komisyonuna gelmeleri. 

(702) 7041 
* • * 

5 

...................... 
VAPUKCULU~ 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
lST ANBUL ACENT ALICI 

liman Han, Telefon: 22925 
~~~~~~~~-~ 

BARTIN YOLU 
BARTİN vapuru 25 Birinci 

Kanun Pazartesi saat 19 de Sir
keci rıhtımından kalkarak gidiş· 
te Ereğli, Zonguldak, Bartin, 
Amasra, Kuruceşile, Ciddeye. 
Dönüste Amasra, Bartin, Zon· 
gulda.İı:, Eregliye uğrayacaktır. 

BANDIRMA YOLU 
KEMAL vapuru 25 Birinci 

Kanun Pazartesi saat 19 d.ı Top 
hane rıhhmmdan kalkarak Ban· 
clırmay gidecek ve döne::ektir. 

Hali tasfiyede bulunan 

BAZAR DO LEVAN 

Anonim Şirketi tasfiye 
memurlugundan: 

9 Ağustos 1933 tarihinde fevkalô.de 
surette içtima eden bissedaran heyeti u• 
mumiyesince feshine karar verilen Ba• 
zar dü Levan Anonim Şirketinden ala· 
cağı olanlann, yetlerindeki evrakı mÜs• 
bite ile birlikte, nihayet bir sene zufıq 
da, eyyamı tatiliyeden baıka her gün 
mesai saatleri dahilinde, Galata'da On· 
yon Hamnda beşinci katta 57 numaralı 
odada mezkür tirketin tufiye memurlu· 
ğuna müracaat eylemeleri Ticaret kanu
nunun maddesi mahsusaıına tevfikan İ• 

lan olunur. 
5 Kanunevvel 1933 

Tasfiye memurları 
N. Şor Celal 

(10785) 9339 

Dr. A. KUTİEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 33 

(10527) 9021 

Anknranın en temiz v~ konforlu ye· 
ga.ne salonudur. Mükemmel ince saz. 
mutena içki ve mezeler, temiz servis. 
Ailelere mahsus balkon. ( 11270) 

• 

Göz Hekimi 
Cığaloğ!u Süreyya Bey aoart. 
saat 2-6y 'kadar. Tel•fon 23212 

911115 

K. O. Kıt'aları ihtiyacı için 
açık münakasa ile 280,000 ki
lo odun satın alınacaktır. İha
lesi 15-1-934 pazartesi günü 
sat 14 tedir. Taliplerin şartna· 
meyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için de 
o gün ve vaktinde teminatla
riyle birlikte Fındıklıda K. O. 
Satınalma komisyonuna mü
racaatları. (542) (6974) 

Fi. 75 kuruJ 

SOGUK 
VE SANAYiDE TATBiKAT! 

Fi. 75 kuruş 
Kanaat Kütüphanesi • 

(11420) .. 

Harp Akademisi için 12 ka-
1 lem fotoğraf malzemesi 30/ 12 
' / 933 cumartesi günü saat 

15.30 da pazarlıkla alınacak
tır. Taliplerin belli saatinde 

1 teminatları ile Merkez Kuman 
danlığı Satmalma Komisyonu
na gelmeleri. (703) (704l) 

Çay kaşığı ile 200 adet yemek 
tevzi kepçesi 21-1-934 Pazar 
günü saat 15 te aleni münaka 
sa ile satın alınacaktır. Şart
namesini göreceklerin her gün 
ve münakasasma gireceklerin 
belli gününün saatinde Mer
kez Kumandanlığı Satmalma 
Komisyonunda hazır bulun-

inşaat mühendisi ~ranıyo:r 
Sumer Bank Umumi Müdürlüğünder): 

Sümer Bank hizmetinde kullanılmak üzre iki mütehasıs inşaat ır..:i 
hendisine ihtiyaç vardır. 

Taliplerin tahsil derecelerine ve şimdiye kadarki tecrübelerine 
müteallik vesaiki en kısa bir zaman zarfında Ankara' da Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğüne göndermeleri. (11390) 

ı ____ ı_sT_A __ N_B_u_L __ B_E_L_E_D_İY __ Es_ı __ ı_L_A_N_L_A_R_ı __ ..... ı 
Istanbel Belediyesinden: 
Belediye zabıtası talimatnamesi 299 ncu 

maddesi Daimi. encümen tarafından aşağıda 
yazılı iekilde tadil edilmiştir. 

"Tiyatro, Sinema, Konser, Çalgılı kahve, 
Gazino ve Karagöz, Orta oyunu oynatan ve 
meddahlık" edilen yerler nihayet saat 23 de 
ve bar gibi zevk yerleri 2 buçukta kapana
caktır.,, Alakadarlarca malum olmak üzere 
ilan olunur. ( 7064) 

İstanbul Belediyesinden 
Yeni Ölçüler kanunu ve Nizamnamesine göre bu senenin 

31 Kanunuevvelinden sonra kanunun menettiği ölçülerin 
kullanılması yasaktır. Bütün esnaf ve alakadarların şimdi-

den metre,kilo,gram ve litre esası üzerine ölçüler tedarik etme
si lazımdır. 1Kanunusani934 tarihinden itibaren kullanıl 
dığı görülen yasak ölçüler müsadere edilecek ve kullananlar 
kanuna tevfikan cezalandırdacaktır. Halknmzın bu yüzden 
zarar görmemesi için bir an evvel yeni ölçü tedarik etmeleri 
lazımdır. Fazla izahat almak isteyenler yeni postahane arka
sında Beyker hanında İstanbul mıntakası ölçüler ve ayar baş 
müfettişliğine müracaat edebilirler. (7065) 

İnhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım. Satım Komis onu ilanları. 

Maltepede Cevizlik mev kiine teslim edilmek üzere 300 
araba koyun veya keçi giibresi satm alınacaktır. Taliplerin 
şartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere 
yüzde 7,5 teminat akçelerile beraber 27-12-933 Çarşamba 
günü saat 14 te Galatada, ~lım, satım komisyonuna müra-
caatları. (6945) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan:. 

212 kalem tıbbi ecza ve malzeme 14 Kanunusani 934 Pa 
zar günü saat on beşte kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
Talipler şeraiti anlamak için istedikleri vakit kapalı zarf 
münakasasma iştirak için gösterilen gün ve saatte ilk temi
nat makbuzu ve teklifnamelerile Komisyonumuza müracaat· 
ları. (7023) ~ 

9614 
• • • 

K. O. ve 1. F. kıt'atı ihtiya
cı için pazarlığa konulan 
48,000 kilo mercimeğe veri
len f.iat pahalı görüldüğünden 
ihalesi 2d-12-933 perşembe gÜ 
nü saat 14 te bırakılmıştır. Ta
liplerin pazarlığa İştirak için 
o gün ve vaktinde ı-·maık..ıaa 
Kolordu Satmalma Komısyo
nuna müracaatları. (54'1) 

(7052) 

SA fiLIK; KAGİR HANE 
Kadıköy iskelesine yakın 7 odalık ve 

havadar &ıa.gir hane banyo, su, bavagazı 
elektrik tesisatı. Galatada Tünel civa· 
rında : HRISOVELONI BANKASl'na 
müracaat. (11136) 9603 - -GEBZE NOTERLi~! CANiBi 

ALiSiNE 
Kilo 

Tuzladan : Mehmet oğlu Arif 78 
., Acem oğlu Selman 34 
,, Musa oğlu Tahir 10 
,. Mustafa oğlu Ramazan 212 
,, MuUa mümin oğlu Ha- 50 

•an 
,. Ferhat oğlu Salih 72 

K. O. ve 1. F. ihtiyacı için Tütünleri iki seneyi mütecaviz inhi-
pazarlığa konulan 113,000 ki-

1 
ıarlar idaresi Gebze müdürlüğü ambar· 

lo kuru fasukyaya talip çıkma ı larmda kalıpta 1701 numaralı kanunun 
aığından ihalesi 28- 12-933 134, 35 inci maddelerine tevfikan hakla· 

nnda muamelei kanuniyenin tatbiki mu· 
Perşembe günü saat l4,3U a karrer oı .... yukarıda esaınisi muharrer 
bırakılmıştır. 1 aliplerin pazar- tütün zürranun ikametgihlaTmın meçhul 
lığa iştıraK için o gÜn ve vaK- olduğu heyetG ihtıiyariyeler ilmaberlerinden 
tınde Fındıklıda Kol Ordu Sa- anlaıılmıı olduğundan salifülaz kanıınun 
tma•ma Koınısyonuna müra- 34 cü maddesinin ikinci fıkrası mucibince 

mumaileyhim taraflarından ilan tarihin-
caabarı. ( 548) (703::>) den itibaren 15 onbet gün zarfında Tuzla 

• • • inhisarlar memurluğuna müracaatla tÜ· 
Adapazarı Askeri Satma!· tünleri ıatmalan ve işbu müddetin muru 

ma Komisyonundan : rundan ıonra idare tarafından reıen ve u-
Adapazarındaki kıt'at ih- sulü dairesinde •ablacağı husus tebliğ , 

tiyacı için pazarlıkla 35 ton makamına kaim olmak üzere memuriye-
tiniz vasıasile gazete ile 15 gün müddet

kıriple maden komürü alına- le ilam ve ilanın yapıldığına dair yine 
caktır ihalesi 28-12-933 per- memuriyetinizce bir vesikanın itasını ta· 
şembe giinü saat 10 dadır. Ta- lep eclerim efendmi. 29 tetrinisani 933. 

bpterin evsafı anlamak üzere (11405) Gebze inhisarlar müdürü. 

maları. (706) (7031) 

.. * * 
"' ,. • Hastaneler ihtiyacı için 1000 

Hastaneler ihtiyacı için ~800 adet maa tabak porselen çay 
adet yüz havlusu ile üç parça- kadehi 21-1-934 pazar gunu 
dan İbaret 200 adet-hamam ta- saat 16 da aleni münakasa iie sa 
kıım ve 400 adet hamam peş- tm alınacaktır. Şartnamesini 
temalı 100 adet berber havlusu göreceklerin her ün ve müna· 
ve lOO adet zabitan için keten kasasına gireceklerin belli saa
peçete 21 / 1/ 9.)4 pazar gunü 1tinde Merkez Kumandanlığı Sa 
saat 14.30 da alenı münakasa tmalma Komisyonunda hazır 
ile satın almacakbr. !}artname bulunmaları. .(707) 
sini göreceklerin her gün ve mü (7032) 
naKasasına gireceklerın belli 
saatinde Merkez Kumandanlı
ğı !:)atmalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (704) 

(7029) 
* * * 

Hastaneler ihtiyacı için 100 
adet sırlı oturak 100 adet ör
dek ve 1000 adet sırlı kapaklı 
ve yarnn kiloluk süt kabı ve 50 
adet sürme oturak 21 / 1/ 934 
pazar günü saat 15.30 da aleni 
münakasa ile satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve münakasasma girecek
lerin belli gün ve saatinde Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonunda ha
zır bulunmaları. (705) 7030 

• • • 
Hastaneler ihtiyacı için 2000 

adet madeni çatal ve 5000 a
det madeni kaşık 1000 adet 

* *. 
Maltepe Askeri Lisesinin 

650 takını harici elbisesinin 
kapalı zarfında talip çıtanadı· 
ğından 27-12-933 çarşamba 
günü sat 14 te pazarlıkla alı· 

nacaktır. Taliplerin belli saa· 
tinde teminatlarile Tophanede 
Merkez Kumandanlığı Satm
alma Komisyonuna gelmele 
ri. (709) (7028) 

* * * 
Yollama Müdürlüğünde 12 

No. lı mavunanm aleni müna• 
kasa ile satışma talip çıkmadı
ğmclan 27-12-933 çarşamba 
günü saat 14,30 da pazarlıkla 
satdacaktır. Almağa talip o
lanların teminatlarile Tophane 
de Merkez Kumandanlığı Sa· 
tmalma Komisyonuna gelme-
leri. (708) (7027) 

lsı:anbulda K. O. Satmaıma 
komisyonuna ve pazarlığa iş
tirak için de o gün ve vaktinde 
Adapazarı Malıye dairesinde 
Askeri Satmalma Komisyonu
na müracaatları. (3442) 1 

ANADOLU 
(7053) 

"' "' "' 
Eskişehir Askeri SA. AL. 

KO. dan: 
Müteahhidi nam ve hesabı- ı 

na 7ö5,150 kilo meşe odunu : 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 16-1-934 sa
lı günü saat 15 tedir. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya İştirak 
için de o gün ve vakinde tek- ! 
lif ve teminat mektuplarile Es- 1 
kişehirde K. O. SA. AL. KO. 
na müracaatlarL {3439) 
(7056~ 

Sigorta Şirketi 
4 Cncll Vakıf Haıa fıtanbul 

Türk 
ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 

Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 
1'ürkiye ft Bankaıı tarafından teşkil olunmuştur, İdare meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegane Türk 5igorta Şirke· 
tidir. Türkiyenin her tarafında (200) il geçe11 acentalarınuı hep•l Türktür. Tür
kiyenin en mühim müeıseıelerinin vebankalannın sigortalarıaı icra etmektedir, 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarını en iyi şeraitle yapar. Haaar vukuunda zararları silr'at ve kolaylıklı öd~r. 

Telgrafı [MTIYAZ .. Telefon: fst. 20531 



F .kri ı evfik 
Otomobil ve rlakinist 

Mektebi 
T.a1<sim Cümhur"yet 
abi :leıi karşısında 

Şoförlere; yeni ders devresi 10 
kAnunusanide başlıyacaktır. ~lüddeı 

üç ay, ücret yalnız nazari 20. di 
reksivon ıalimlerile 40 veya 50 

ıradır Talımler: TürkiveJe ılk dda ta afımızJan 'ü"uda geıırilen çift direksiyonlu 
bir oıo•nobıl üzerind; yaptırılır. BJ tertibat kolaylığı, emniyeti ve muvaffakıyeıi 
emın et•n<ktedir. Kayı t muıme!esi başlamıştır. 

Amatörlere, kavıt muamelesi her zaman açıktır. Tafsillı için şoför ve ımatiir
nl t"I ht"" ild "'""""'ırnnTI171 ri, iı::t .. ";ni?, 1 .. 1 İf'l-ı· .ı >c;O~ 

/mperial Kemikal lndustris 
( L E V A N T ) L T D. 

1. c. 1 
ISTANBUL ŞUBESİ 

Bahçekapı Taş ~an No. 67 - 68 - 69 Tel. 20417 
Küçük ve büyük sanayi için bilumum kimyevi 

ınüstahsalat, kimyevi gübreler, anilin alizarin 
ve madeni boyalan, demirden maada bilumum 
madeniyet vesaire ... 

T.L. 

2,75 

KURU VAZI 
Yen i icat Edilen 

MUNGO 
UCSUZ Mürek<pli cıoıma kal<mleri sayesinde 

artık sünger kağıdını kullannıağa ihtiyaç kalmaz 

AŞINMAZ - KIRILMAZ- İSTiFADELi 
A~adoluda Acentalar aranıyDr [l l 333] 

BülUn Şa:ok W;.in umum1 depozitırl 

NAiM DE TOLEDO 
lııanbul, Suıtıl" Hamaın. Hatopulo Hın 35 • 37 

,. eıefon : 20620 • 42309 

Tarsus Mal 
Müdürlüğünden: 

Kıymeti 

··ura K. 
10400 00 

Cinai Dfüıüm Sahibi Mahallesi 

Bahçe 137 Mümtaz Musalla 

Tapunun tarih ve No 

Haziran 
322 

27/29 
Bey zev
cesi l)iiri-

ye H. 
tiududu: Şarken L.c.al ettin Bey bahçesi ve tarik gar

be'l Kamil Paşa bahçesi şima len Safiye H. bahçesi cenuben 
tarik. 

Yukarda evsafı ve sairesi muharrer emvali gayri 
menkule sahibinin hazineye olan 382 lira 59 kuruş vergi 
borcundan dolayı 9-12-933 tarihinden itibaren müzayede
ye konulmuştur. 30 Kanun uevvel 933 tarihine müsadif 
Cumartesi günü saat 15 te ihaleyi evveliyesi ve on gün 
sonrada ihaleyi katiyesi İcra kılınacağından talip olanla

·nD yüzde 7,5 pey akçesini mü stahseben Tarsus idare Heye-
tine müracatlan. ilin olunur. (6858) 9502 

~ütlücede Kar.-ğaçta Zümre Zade Şakir Beyin Türk sanayi harbiye ve 
madeniye fabrika sının mamulatından 

YENİ ÖLÇÜLER 
Yeni seneden itibaren tatbik edile cek olan yeni ölçülerden 1/2, 1, 2, 

6, 20, 60, kilolarla bir gramdan 500 ıırama kadar tahta kutular denınun
da san pirinç ölçüler ve tahta metre !er imal edilerek ölçüler müfettifliği 
tarafmdan damaaJanDUJ olarak piya aaya çıkanlmııtır. Toptan ve peraken. 
de aatıı mahallerinde aatılmağa batla mııtır. Fiatlerimiz heryerden ucuz
dur. 

~ATI<; MA CA.ZAl.ARJ 
GALATA TONEL CADDESi N0.16 GALATA MAHMUDiYE CAD. 

NO. J! ANKAKA BANKALAR CAn. ZÜMRE ZADE A. ŞAKlR BEY 
MağazaaL 

I . 

MILLIVF.T PAZARTESi 

Barut inhisar 
• 
idaresinden: 

Dumansız baruta mahsus en ala kırmızı renkte kovan, 
İris tapası ve muhi.e.İf numara ela saçma ile dolduru'muş av 
fi ek.erimiz satışa çıkarı..mı§tır. Her cihetten yabancı memle
ketler mamulatı ayarında o.an bu fişekler.mizin evsafı aşa
ğıda göslerilır..iştir : 

Tam şarjlı dwnansız barutla dolu av f:şeği: 
l:l Kalıbre dumansız baruta mahsuA Lülu ·'k.r111IZJ" av 

kovanı 
lvtüllerit dumansız barutu 2,10 gram 
Katranlı mukavva kapalr 
3 m/m lik Elastİ~<İ tapa 

14 ,, ,, İRİS tapası 
Av sacması numarası ve kutru 7 Numara "2 50 m / m". · 
Av saÇması mıktarı 32 gram 
Filek ıçindeki saçmanın tanesi vasati 320 adet 
12 Kali.>re" namlu tu Ü 70 ır./m" am şok tüfek ile: , 

75 s/m kutrunda bir hedefe 35 metre mesafeden: 
İsabet adedi • . • • • • • 218 
İsabet nisbeti • • . • • • • • % 68 
15 metrede saçmal~ haiz olduğu .. sür'at 
vasati . • . . • • • • • 293,8 metre 
Namlu dahilinde tazyık s/ m2 . • • 196 Kg. 
Hadefte . , . • . .• • • nufuz azami 
Baladaki mal\4nat fişeklerimizin evsafını gösterir. Di-

ğer Kalibrede veya başka numaralı saçma ile doldurulmuş 
fişeklerimiz de bu fişeklerimiz gibi iyi evsaftadır. Yalnız ta
biatile yukarda gösterilen isabet nisbeti ve grupman şekli bi 
raz değişebilir. 

Bu evsafın tetkikinden a nlaşıJacağı üzere bu fişeklerin 
imalinde fiatlarınm yükseldiği nazarı dikkate alınmıyarak 
hususi şekilde ve mantarlı İris tapalan ku11anılması dolayı
siyle naınludaki tazyik tüfeği ve avcıyı yonnıyacak derecede 
azaltılmış olmakla beraber saçmaların grupmaru ve nüfuzu 
azami ~ereceyi bulmu v.e 35 metred~n atılan aaçmala"M yüz 
de altmış sekizi 75 sant:metre kutrundaki - dairevi hedefe ve 
yüzde seksen iki sathı mazrup istihsal olunacak surette isabet 
etmiştir. 

Do'u fişeklerimizin nefasetini temin için hiç bir fedak1.r
lıktan ç("kinmeyen idaremiz muhterem halkımızın fişekleri
mize rağbetinin günden güne çoğaldığını görmek' e müftehir
dir. Şimdiye kadar yalnız ecnebi mamulatı dolu fişek kullanan 
en benam avcılarumzm artık munhasıran fabrikamız mamu-
1.8.tı fişe·!<leri kullanması ve Dahi İye Vekili Beyefendinin Riya 
seti tahtında Ankarada İcra edilen avcılık müsabakasında 
birinciliği ihraz eden zatın bu müs:tbakada idaremiz fişekleri
ni ku'lanıruş bulunması, mamulatmı isl8.h yolunda idaremizce 
sarferıilen mesainin manevi bir mükafatını teşkil etmektedir. 

Dolu fişeklerin1izi kullan an avcılarımız hem paraca hem 
zamanca kazanırlar Zira ecza alıp fişekleri kendileri tara
fından doldurmakla paraca hir istifade temin etmemekle be 
raber el ile doldurulan fişekle rin hep bir ayarda olması gayri 
kabil olmakla avda muvaffaki yet nisbeti tabiatile azalır. Bu 
meyanda bazı avcılarımızın eü ya daha iyi neticeler almak veya 

fiseği daha ucuza mal etmek ic in muhtelif cins barutlardan ha 
lita yapma1an, barut ve saçın~ nisbetlerini gözetmemeleri, 
İyi.tapa ve karton yerine kağıt paçavra veya otomobil lastik 
parçalan kuHanmaları dwnanlı baruta mahsus kovanları biraz 
kara barut i!avesile dumanu.z barutla doldurmalan gibi fen 
ni ve tehlikeyi mucip hatalar hakkında naz:ı.n dikkatlerini 
celp eder ve bu gibi hatalardan içtinap etmelerini tavsiye e-

=-
übadille:·in tasfiye ,-esı katarının 
birinci kuponları mukabilin e 

nakden tevziat 

aliye Veltaletinde : 
Mübadillerin ellerindeki tasfiye vesikalarının ilk tertip 

kuponlarından yüz liraya kadar olanlarının tamamı ve yüz li· 
ralıktan fazla olanlarının yüz l İraya kadar kısmının tamaınt 
ve üst tarafının yarısı nakden ödenecek ve Ziraat Bankası şu· 
belerince her tarafta 1 Kanunusani 934 tarihinden itibaren 
tevziata başlanacaktır. Tediya' altı ay devam edecektir. Ala· 
kadarlarm bulundukları maha ~deki Ziraat Bankası şubelerine 
müracaat etmeleri i!an olunur (6912) 9566 

KABOTAJ VAPURLARININ TAHLiYESİ 
Iıtanbul Liman Şirketinden: 

Türk Limanlarından eıya ;etiren vapurlar yükünün bo1aJma11 iıi, aoP 
tarifeye göre, ıirketimiz ın<>a'uliyeti albnda yapılmakta olduğundan bu it· 
lerin tatbikatı ıekline ait hazırlanmıı ve alakadarlara tebliğ edilmiı olan ta· 
Jimata göre: 

1 - Vapurlarda bulunan ıirket memurlan her maY!la için bir puvatt• 
taj listesi tutacaktır. Ve bunu vapur ıüvariıine ve mal sahibine imzaJatacak 
tır. 

2 - Etyasını ayn vasıtaya koydurup supalan almak isteyenler, 
vapurun botalmaya ba,lamasından evvel bir mektupla 'irkete müra• 
caat etmelidirler. 

3 - Gümrüklere hitaben liste tanzimi , vapur kumpanyaları ye• 
rine tirket tarafından yapılacaktır. Liman Şirketinin listesi olmayınca 
gümrükçe muamele yapılmaz. 

4 - Bu itler Galata' da Yağ Kapanında Haydar Hanındaki Ka· 
botaj şubesi (Tel. 40094) metğuld ur. Tüccara kolaylık olmak için E· 
,...:~;;"ünde Liman Hanında Asma katta Sirkeci sevk merkezi (Tel· 
24360) ve Galata yolcu salonu karfısında Ameme müfetti,liği dairesin 
de Tophane Sevk Merkezi (Tel. 40122) açılmıfır. Bu merkezlerde de 
mavna ve romorkör paralan verilebilir. Mavna ve romorkör paraları 
verilmiyen mallar eşbasına teslim olunmaz. 

5 - Her türlü tafsilat için Şirketin Kabotaj tubesine müracaat o-
lunması muhterem alakadarlara ilan olunur. Umumi Müdürlük 

(11421) 

İstanbul Mf li Emlak Müdürlüğünden: 
Seyrisefain idaresinden müdevver Gayret Romörkörii· 

nün açık arttırması bir hafta uzatılmıştır. isteklilerin 30· 
12-933 cumartesi günü saat 14 te muhammen bedeli ol.an 
3SOJ liranın yüzde 7 ,5 nisbetinde pey akçeleriyle müracaat 
ları. (M.) (7060) 

Satılık Otomobil 
Külekaoı Maliye Tahsil Şubesi Memurluğundat1 

18-12-933 tarihinde satılması mukarrer olan "Buik" 
marka bir otomobil ile otomobil aksamı satış haddi layılonl 
bulma:lığmdan 10-1-934 saat (14) te açık arbrma usulile sa 
tılacaktır. Taliplerin Şubeye müracaatı. (7033) 

deriz. Şurası iyice bilinmeİidir ki uzun ve fenni tecrübeler ne 
ticesinde yapılmış bir fişekteki herhangi bir malzemede cin· 
sen veya mikdaren ufak bir tebeddül veya fişeği ihzar tarzm• 
daki ufak bir tegayyür beklenilen neticenin alınmamasını mu 
cip olabilir. 

Dumanlı ve dumansız ha rutlarla ve her numarada saç· 
ma, şevrotin ve kurşunla ve domuz kurşunile doldurulmuş 
fişeklerimizi her yerde arayınız. 
Siyah kovan içine saçma, şevr otin ve kuruşunla ve 
kara barutla dolduru!muş fiş eklerin fiatı. . • 5.- Kuru~ 
Kara barutlu aynı kovanlar İç inde domuz kurşu-
nile doldurulmuş fişeklerin fiatı. • • • • 6.- ,,, 
Kara barutla ala kurşuni kovanlar içine dol-
durulmuş fişeklerin fiatı . • • • • • 6.- ,, 
Kara barutla en ala kovanlar içine doldurulmuş 
fişeklerin fiatı • • • • • • • • 7 ,5 ,, 
Dumansız barutla dolu turuncu renkte fişek
lerin fiah . . . . • • • • • 
Dumansız barutla dolu ala mor renkte fişek· 
lerin fia tı • . • •. • • • . . • . 
Dumansız barutla dolu en ala kırmızı renkte 

8.- 1i 

9.- " 
fişeklerin fiatı. . • . • • • 9,5,, 

Fişeklerimiz onarlık kutular içinde satılır. 
Her kutu içinde görülecek kusurun idaremize veya fab 

rikaya bildirilmesi için birer varaka konmaktadır. 
Beş yüz fişekten aşağı olmamak üzere hususi evsafta fi· 

şek siparişi kabul olunur. (7024) 
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Tarihi roman : 9 

Güneşin Oğlu 
Demitlerdi. 
Meni bu ıözü unutmıyordu. ı 
Bora bir daha buralardan geçer-

se, rei:ı'.n kızı onu yolundan çevire
cek ve yıllardanberi kendisini sev
diğini ve beklediğini aöyliyecekti. 

••• 
Güneşin oğlu (Hitay) ı 

bulunca .• 
Bora, o gün akfama kadar, yay

lada ve otlaklarda çoban kızını a
radı .. Dereboylarmı dolaftı .. Dağ 
eteklerinde türküler söyliyerek gez. 
di, bağırdı. Rastladığı koyun sürü
leri arasında bir kadın çoban göre
medi. 

Güne,in oğlu bu çobanlardan bi
rine sordu: 

- Hitay isminde bir koyun gü
dücüsüne rastladınız mı? 

Çcbanlardan biri cevap verdi: 
- O, anası öldükten sonra otla

ğı decişt;rdi. Buralara gelmiyor. 
Koyun ~ürülerini nereye götürdü· 
ğünü biz de bilmiyoruz. 

Yazan: l•kender FAHREDDiN 

Bora geç vakte kadar dol-.tık
tan sonra, ortalığı alaca karanlık 
bastığı zaman Hitay'm köyüne gel
mİftİ. Çoban kızı nereye giderse 
gitsin, akf&lll olunca elbette köyü. 
ne dönecekti. 

Güne~in oğlu tahmininde yanıl· 
mamıştı .• Biraz sonra koyun sürüle
rini önüne katınıt bir çoban kızının 
uzaktan geldiğini gördü. 

Bora kalın gövdeli bir ağacın 
arkasına saklanmıfb. 

Hitay sürüsünden ayrıldıktan 
sonra kulübesine doğru yürümeğe 
basladı-. 

Güne,in oğlu uzaktan onu takip 
ediyordu. 

Hitay kulübesi önünde durunca 
Bora atını sürdü ve kofarak çoban 
k1zmın yanına gitti. 

Hitay, petinden kotan atlıyı bir 
görüşte tanımıttı. 

- 17te sürül erimi kı,kırtan deli
kanlr. _ 

Diye söylenerek kulübesine gir
mek İsledi. Fakat Güne,in oğlu he-

men atından inmit, çoban kızının 
yaru'la sokularak: .&! 

- Senin aam ditay değil mi? 
Diye sormUftu. 
Hitay batile cevap verdi .• Gü

lümsedi .• 
Günet'in oğlunu bu kadar yakın

dan görmemİfti. 
Bora hop gitmiyecek bir yiğit 

değildi. Kabarık göğsü, genit o
muzlan ve çıkık elmacık kemikleri
le tatlı ela gözleri, bir bakışta Hi· 
tay'ı yumutahnıfh· Bora'nın karı11 
olacaktı .. Kinini biran içinde uyut
mağa çalıtarak: 

- Benden ne İstiyorsun, yiğit? 
Diye sordu. Bora: 
- Seni istiyorum.. Seni arama

ğa, seni alıp götürmeğe geldim. 
Dedi. 
Hitay yumutamıştı .. Fakat, evle

neceği delikanlı ile bir defa döğüf
meden hırsını yenemiyecekti. 

- Ben anamın yuvasını kurtlara 
bırakıp bir yere gidemem. 

Diye cevap verdi. Fakat, bu söz 
delikanlının o kadar hoşuna gitti· 
ki .. Çoban kızma biraz daha sokul
mak ve açılmak fırsatını buldu. 

- Bu yuvayı komfu çobanlar
dan birine bırakırız .. Her yıl ana
nın öldüğü gün buraya gelir, birlik
te gözya41 dökeriz .. Etrafına çiçek
ler eker, zakkum ağaçlarile süsle-

riz Anam, sana analık edecek te
miz yürekli bir kadındır. O, seni o 
kadar çok seviyor ki .. ! 

Hitay önüne baktı: 
- Peki •• geleceğim. Fakat, teh· 

rin er meydanında seninle bir de
fa olsun döğüşmek istiyorum! Sen
den hıncımı almadan, seni seve
mem .. Senin karın olamam. Senin· 
le geleceğim .. Fakat, belimden o
kumu ve hançerimi almıyacakaın ! 
Ben dağların kızıyım.. Dağlardan 
ayrılmam-•• Eğer beni yüksek dı
varlı evlerinizde bir kedi gibi sak· 
lıyacak olursanız, ben o dıvarlar
dan aşmasını da bilirim. Beni bir 
tutsak (1) gibi, ağır yüklerin altın
da ezdirmiyeceksin, değil mi? 

Bora, çoban kızının sözlerinden 
çok ho,landı. 

- Evimde nasıl istersen öyle 
yaşıyacakıın, Hitay ! Haydi yürü .• 
Gidelim. 

Bu sırada, komtu çobanlardan 
ihtiyar bir adam geçiyordu. Hitay'ı 
görünce: 

- Bu akşam geç kalmı,sm .. A
nan ölürken seni bize emanet etti. 
Bu yiğitle gündüz gözile görüşmek 
daha hayırlıdır. Haydi, gir yuvana! 

Diye söylenmitti. 
Hitay ihtiyar çobanın sözünü 

kıramadı .. Bora ile vedalaşarak 
kulübeden İçeriye &;irdi. 

Günet'in oğlu uzaktan bağırı
yordu: 

- Yarın gün doğarken gelece
ğim .. Beni burada bekle, e mi? 

Du ayrılık, Bora'nm içindeki kı
vılcımı tutuşturmuştu· 

Delikanlı, yolda karanlıkları ya
rarak yürürken, o gece ilk defa da
marlarında bir gerginlik duyuyor· 
du. 

••• 
Hitay'ın kom,uları, genç kızın 

tehre gideceğini anlamıtlardı. (Bo
Ra)nın arkasından baktılar .• Ve 
kendi aralarında konuftular: 

- Bu delikanlı, köyümüzün bi
ricik uğurlu kızını kaçıracak. 

- Nereden anladın? 
- (Yarın gün doğmadan geli-

rim) dedi .. 
- Felaket baf gösteriyor demek. 

Hepimizin ocağı sönecek. 
- Hitay köyümüzden giderse, 

yurdumuz baykuş yuvasına döner .• 
- Ne yapalım? 
- Hitay'ı bu delikanlıdan soğut· 

maktan batka çare yok. 
- Öyle ise bu iti timdi bitire

lim .. Sabahleyin kaçaru, ağzımız 
açık kalır. 

iki ihtiyar çoban, yuvalarından 
kalktılar .• Çoban kızının kulübesi
ne gittiler-. 

- Hitav .• Hitay .•• 

Diye bağırdılar. 
Çoban kızı yatağına yeni uzaıı• 

mıltı. 
htiyarlann sesini duyunca der· 

hal dııtarı çıkh. 
Ayrı ayn çobanların yüzüne bale 

tı. 

Ne var .. Hırsız mı var? 
ihtiyarlar biribrlerine ba.kqaralc 

ikisi birden söze başladılar: 
- Bu gece sabaha karşı burad~11 

ıu kenarına doğru kaçmalısın, Jiı· 
tay! 

Çoban kızı hayretle sordu: 
- Niçin ... ? Yerliler köyümiiziİ 

mü basacaklar? 
- Hayır .• Böyle bir tehlike yol>· 
Bir müddet sustular. 
Çoban kızı merak içinde, ınüttl' 

madiyen soruyordu: 
- Mutlaka köyümüzü d~mn:ı

lar basacak .. Siz benden saklıycr· 
ıunuz! 

Dedi ki: 
- Yavrum, sen bize baban•" 

biricik armağamsm ! Seni köyii· 
müzde ve aramızda korumak heP1

'. 

mizin borcudur. Bu delikanlı seıı• 
tehre götürecek.. Bunu biliyorııı· 
Fakat, sen orada sefil ve perişaf 
olacaksın, yavrum! O delikanlııı•' 

(Bitmedi) 

(1) Esir .• 
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İSTANBUL VE TRAKYA 

Türk Anonim 
ŞEKER FABRIKALA 1 
Şirke·tinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve keııne şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarmuz eskiıi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarmıızda araba veya kayıkta teslim 

~nval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~aii~ıt!a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuru~tnr. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon bqma beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak ıipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
ııenedi mukabilin<:le ödenmek üı:ere derhal gönderilir. Oepodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tal'afmdan müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedeliılln tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariı ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. ı 

Adres: lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi: İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 9116 

1 

,,__Eskişehir eker Fabrikası 
Fabrikamızın ş~kerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

PERTRİKS cep fe'ler pilleri 
PERTRİKS anot l:ataryaları 
Dünyada mevcut p'.llerin fev
kind.ıdir. T optao ve prakeııde 

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

ııab,. Türkiye umumi vekili 
ELEKTRON 

Müeıneutı, 
Ahmet Rüştü Z. M ~hm't Hayri 
Galata Posh ku'usu 114t 

871'.i. (98:>6)-

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

9024 
~~~~~~~~~ ı 

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

1 Askeri fabrikalar ilin.ları 1 ADRES: . Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 

:·' ·:·~ • ... ·~·· •• , ~-~ .~.. J .' 

• 

Bakırköy Barut fabrikala
rının ihtiyacı için 12:15 ton 
Adananın parlak c!.ns pamu
ğundan pazarlıkla mübayaa e• j 

dilecektir. Vermek isteyenle
rin şartnamesini görmek ve 
pazarlığa girmek üzere bu ıe- ' 
ne ticaret o:lasmdan aldıkları 
vesikalarla beraber 28-12-933 
perşembe günü saat 14 le mez 

lpekiş, piyasaya toptan 
kur fabrikada satmalma komis 
yonuna müracaatları. (7004) 

9638 

kumaş vermiye başladı! 

Mevcudu bitiyor 
İğneada ve Midye 

1 - Arzu ve talep üzerine· her 
kumaşın her rengi işlenir 
süratle teslim olunur. 

çeşit 
ve 

mangal kömürü 

Okkası 5 kuruş 
Fmdıklı. Cami meydanı No.104 

Mahrukat tüccarı 

2 - Memleketin her noktasından 
bulacak müracaatlara derhal 
verilir ve nümune gönderilir: 

vuku 
cevap 

'loptan sauşıar ıçın muracaat mahalti: 
lstanbul Sultanhamaın, lpekiş 

Tı!'ı;rT"af a-'r..,qi : ltnnbnl f ,.1c · ı, - TA'efn., 20 -<ı'\ 

İğneadalı Ali Haydar -..._ 
---·(11044 9480·--- ~ 

J. __ _..E_v_K_A_ .. _. _M_u_o_ıR_ı_Y_E_T_t_tL_A_N_L_A_R_ı ___ , 

lstiranca vakıf Ormanl arının Dolap dere mevkiinde 
kat olunmak üzere iki yüz çeki gürgen odunu arttırmaya 
çıkarılmıştır. İhalesi 3-1-934 Çarşamba gf;nü saat on beşt 
tedir. Talip olan!arm İstanbul Evkaf müdüriyetinde Varida 

t kalemine müracaatlan. (6826) 9402 

Yüksek Plühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Mektepte tesis edilecek atelye için mübayaası iktiza e· 
den alatm münakasa şartnam esinde bazı tadilat icra edildi
ğinden bu kerre yeniden aleni münakasaya konulmuştur. 
Münakasası 2 7-12-933 tarihi ne müsad.f çarşamba günü saat 
( 14) te yapılacaktır. Taliplerin bu husustaki şartnameyi 
görmek ve münakasaya iştirak etmek üzere teminat akçeleri 
ve temsil eyledikleri firmanın Noterden musaddak vekilletna 
me~rile münakasa günü kom isyona müracaatları ilan olu-

nur. (6733) 9282 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

- -· ( 4500) adet yerli ma mulatı hayvan tonar fırçası 
kapalı zarf usulile satın alma cak ve kapalı zarf münakasası 

4 • 2. Kanun 934 perşembe günü saat on birde yapılacaktır. 
Talipler nfunune ve şartname yi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak için mezkUr günün muayyen saatinde ilk 
teminat makbuzile Komisyonumuza müracaatları. ( 6889) 

9479 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Komisyonumuza merbu t laz muallim mektebinin ka· 

lörifer kazanı tamiratı 1O-1- 934 tarihne müsadif çarşamba 
günü saat 16 da ihale edilmek üzere kaoalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve şartnamesi
ni görmek üzere İstanbul Erkek Lisesindeki komisyon 
kalemine ve münakasaya iştt rak edeceklerin de ihale günü 
teminatı muvakkat makbuz larile birlikte komisyonumu
za müracaatları. (6917) 9529 

TAYYARE YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Çocuklar 
Tayyare 

için en iyi Yılbaşı hediyesi bir 
Yılbaşı biletidir. Çocuk bununla 
binlerce lira kazanabilir. 

Büyük ikramiye yarım 
Milyon Liradır. 

-
Haydarpaş Eamrazı Istiliive 

Hastanesi Baş Tabip:iğinden: 
Hastanede yapılacak o lan hava kürü mahalli ve tara· 

çaamm inşası 2 Kanunusani 934 tarihine müsadif Salı gü
nü saat on dörtte Galata'da Kara Mustafa paşa sokağında İs· 
tanbul limanı sahil sıhhiye merkezindeki komisyonda açık 
münakasaya konulacağından isteyenlerin şartnamesini 
görmek üzere hastane İdaresine veya mezkôr merkez Leva· 
zım memurluğuna müracaatları. (6792) 9356 

Umumi NeJriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

Bı ıker'cle BAKER'de Baker'cle 
Mevsimin son Ölçü üzerine kostüm Erkek ve çocuk 
yeniliklerinin ve paltoların elbiselerinin 

mükemmelini bulabilirsiniz 
her zarif kadın . ve erke.., in idealidir. 

9663 

er 
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l:LEKTRİK 
SOBASI 

AEG / 
M A· S A J A L ET İ 

LfFUNKEN 

Fri\fidaire 

AVİZELER 

:J;N UCUZ 
• 

'FIATA 
EN GÜZEL 

MASA l.AMBALARJ .. -·vEUTULEA 
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