
Eskişehir şeker fabrikası 
bugün merasimle açılacak. 
Karadenizde fırtınaların tek
rar başladığı bildiriliyor. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usa MAHMUT 

Romada M. Litvinoff ile M. 
Musolini müzakereleri devam 
ediyor. Almanyada şiddetli 
bir soğuk dalgası var. 
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Siirt Meb'uq 
MAHMUT 

Bahşiş alan gümrük me
murları işten çıkarılacak 
Ayni suretle bahşiş veren komisyoncu-

lara gümrükte iş gördürülmeyecek 
I ANKARA, 4.A.A. - B. M. M. bugün 
reiı- vekili Rafet Beyin riyasetinde top· 
lannuıtır. 1933 mali senesi muvazeneyi 
umumiyesine dahil daireler bütçelerinin 
muhtelif fasıllarından 109 bin 457 lira 
tenzil edilerek 106 bin 957 lira11ıun ay 
n.i sene bütçelinfn tertiplerine ilavesi ve 
2500 lira batvekalet bütçeainin fili ildi· · 
&at meclisinde kullanılacak muvakkat 
ınütehaaaıslar naını altında yeniden a• 
sılan 71 inci fasla fevkalade tahsisat 
olarak konulması hakkındaki kanun oku 
naralı reye konmu1 ve kabul edilmiştir. 

Hayvan sağlığı küçük şihhiye me· ' 
ınurlarına verilecek yem bedeli hakkın· 
da kanunun ikinci müzakeresi yapıl· 
nuş ve kabul edilmİ•tir. 
'1 az.il el erini suiistimal eden güm

rük memurları 
Bundan .sonra .gümrük memuı·ların

dan vazifei memuresini sui istimal e
denlere vazife veya mesleklerinde ken· 
dilerinden istifade edilemiyenlere yapı. 

(Devamı S inci. sahifede) 
Gümrükler "' inhisarlar Vekili 

Ali kana Bey 

Sabahleyin Vali Muhittin Bey yangın 
yerinde Emniyet Müdürüne 

talimat veriyor 

Dünkü nüshamızda tceHÜf ve tces• 
aürle haber venni§tik. latanbul Adli· 
ye sarayı ynadı. Bu büyük binanın aı>· 

Adliye Sarayı yanarken 

kazı dün gündüz gece de sabaha ka· 
dar yanmakta devam etmiıt.ir. itfaiye 
yangın yerinden ayrılamamıı, tahrip 
bombalarile bazı duvarlar yıkılarak 
tehlikenin önüne geçilmeğe çalııılmış· 
tır. 

Adliye •araymın yanıtı lstanbulda , ., 
Bugün 4 üncü sahifede 

Cevat Nizami Beyin 

İhracatın bir 
elden idaresi 
adlı makalesi 

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

Müddeiumumi Kenan Bey sabahleyin 
tevkifhanede yapılan toplant<dan 

çıkıyor 

T ahlaka/ede de 
ı 80 odalı bir 
1 Han yandı! -- -Bir fabrikatör ve üç adam 

nezaret altına alındı 
lıtanbulun son günlerde garip bir 

tali•İzlik midir? nedir? Dün de mühim 
bir yangın çdmtıt, koskocaman bir han· 
la bir kundura boya fabrikası yanmıftır. 
Hadiseyi anlatalım: Tahtakalec!' foto • 
cular da Paçacı sokağında 9 numaralı 
küçük Mustafapafa hanı isimli bir han 
vardır. Bu han 80 odalıdır. Bu odalarda 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

itfaiye Tahtakaledeki yangını 
ıöndürmeie çalqıyor.· 

Müddeiumumi Kenan Bey Adliye Vekaletine 8Önderilecek 
ettiriyor 

tahkikat 
raporunu muavin Sabri Beye dikte 

katlı ve gayet yüksek olarak İn§& edil· mıyordu. 
mişti. lstanbulun bütün adliye daire· Yangın çıktığı gece de binada an
lerini bir araya toplıyabilen bu binada cak bir tek gece bekçi•i vardı: Ahmet 
maaleşef, emniyet tertibatı pek nok· Ağa. Buna, bekar oldukları için gece 
aandı. Muhafaza kadrosu binanın bü· Adliye dairesinde yatan odacılar ve ha 
yüktüğüne, muamelatının ve itlerinin demeler de zammedilince koca bina• 
ehemmiyetine rağmen hemen hemen yı, yüz binlerce, hatta milyonlarca lira 
hiç denecek bir haldeydi. Binada her kıymetindeki evrak, dosya ve senetle. 
gece bir tek gece bekçisi kalıyordu ve ri muhafaza edenlerin miktarı ancak 
maalesef bunu iki yapmak kabil ola· (Devamı 6 ıncı ııahlfcde) 

Mülkiye mektebinin 51 inci senesini kutlulayan Mülkiyeliler 

rEn ·eski ve kıymetli irfan 
raüessesemizin yıldönümü 
Mülkiyenin 57 nci senesi dün hararet 

ve heyecanla tesit edildi 
Hüseyin Şükrü Beyin nutku ve Türk inkılap rejimi 

otoritesi bakımından Mülkiyenin rolü 
Memlekete senelerden beri kıymet• 

li idareciler ve mümtaz şahsiyette"" ye· 
tiıtinniş büyük bir irfan "ocağımız olan 
Mülkiye mektebinin 57 nci yıldönümü 
dün, bütün Mülkiyeliler tarafından 
büyük bir heyecanla kutlulandı. 

Yıldızdaki Mülkiye mektebinin 
salonunda öğleden sonra saat döı·tte. 
eaki ve yeni bütün Mülkiye mezunla· 
rı bir araya toplanmışlardı. Salona 
her giren eaki mezun]prı ve h·J~alarJru 

genç talebe şiddetle alkışlıycrlardı. 
Hüseyin Şükrü Beyin nutku 

Merasime, bando tarafındatı çalı .. 
nan istiklal marşile başlandı. V-. tale· 
be bundan •onra hep bir ağır.dan o· 
nuncu Cümhuriyet yılı marşı..ıı sôyle· 
diler. Mektep Müdürü Baban Zade 
Hüseyin Şükrü Bey, talebesinin şiddet• 
li alkıılan arasında küroüye çıkarak 
davetlilerine ve talebea:ne hitaben tU 

(Devamı S inci sahifede). 
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Tarihi tefrika: 172 

y .... 1 .. K. Her hakla (Milliy•I) indir. 

Sultan Azizin Hal'i 
11 

Hasan Hayrullah Efendinin hayret ve teessürü. - Parola, 
üç büyük incili tesbih! 

Süleyman Paşa, saray tarafın· ı veddeye göre ısdar buyurunw;! 
dan Mektebi Harbiye idaresine va Demit ve: 
ki olan münasebetsizçe müdahale- - Aramızda bir parola itareti 
lerden şikayetine devam ediyor • olmak üzere elinizdeki tesbihi ben 
du: denize iare buyurunuz. lntallahı 

- Rabian: Zatı alii haşmetpe- taalil., şu birkaç gün içinde, o zat 
nahilerinin ve Hüseyin Avni Pata yedile iade ederim! 
Hazretlerinin zamanlarına kadar Diye iti sağlama bağlamış, Sü • 
mektebim.izde okutturulacak ecne- leyman Paşa hakkında da kasemi 
bi lisanlarına ve bazı fünunu cedi- billah ile son derece emnü itimat 
deye bile muhalefet gösterilmişti. telkin eylemişti. 
Bereket versin, himemi seniyeleri- Süleyman Paşanın, tesbihi ce • 
le halihazırda o müşkülümüz meh- binden çıkarıp iade etmesi üzeri • 
maemken halledilmit demektir. ne Şeyhislam Efendinin yüzü gül-

Mektebi Harbiye nazın bu su • müştü. lki taraf, büyük bir üzünt
retle saraya karşı hıncını anlatmış- üden, batta tehlikeden kurtulmuş 
tı. gibi geniş geniş nefes alarak ferah 

Şeyhislam Efendi: !ayıp biribirine açdımşlar ve mese 
- F esüphanallah ! Bunlar, nasıl lenin her cihetini rahat rahat konuş 

'eyler yahu? mağa başlamışlardı. Şeyhislam 
Diye hayret ve teeasüriinü gös- Efendi, Süleyman Paşayı inceden 

terdikten sonra: inceye sıgaya çekerek hal'in icrası 
- Mektebi Harbiyeye ordumu • keyfiyetine ve ittihaz edilen askeri 

zun ruhu, hayatı mesabesinde ol • inzibati tedbirlere ve resmi, hususi 
duğundan tahsisatının artırdması tertibata dair etraflı malumat ala
.er' an farzıayn olup ecnebi lisanla- rak işin hüsnü suret ve suhuletle 
n ve fünunu cedide tedris ve te • bafarılabileceğini anlayarak mem 
derrüsü peygamberimiz efendimiz nun oluyordu. 
canibinden emir buyrulınuştur. Hayrullah Efendi, hayli zaman 
Talebe meyanından yakışıklı efen sarayi hümayunda bulunmuş, inıa
dilerin intihap ve ahzinin damatlık met etmiş, geceleri yatıp kalkmıt 
olmak üzere vil.ki bulunduğunu i • olduğundan padişah saraylarında 
şitmiş idim. Fakat mektepte sınıf- eskiden beri anane mucibince ma 
larda umum talebe müvacehesinde beyni hümayun Üe baremsaray dai 
seçme muamelesi biç te beca değil relerinin ve bas bahçeden başka 
dİr, bu, başka bir tarzı hüsünde ya bendegan ve agavat bölük ve havlı 
pılabilir. larmın akşamdan sonra nasıl mu-
Demiş ve sözün daha ziyade a • hafaza altına alındıklarını ve kat 

çılmasını arzu etmez yibi görüne • kat kapıların hangi saatlerd\' çev
rek: rilip anahtarlarının kimlere teslim 

- Hemen Cenabı Mevla rüşdü olunduğunu ve gece nöbetleri, kil.-
salah ihsan buyura ! tip ve mabeyinci, yaver, seccadeci, 

Duasile bahsi kapamak istemit- eavapçı, tütüncü, kilerci, kahveci 
ti. beylerin ve mabeyin daire müdürü 

Tam bu sırada Süleyınan P~, ve doktor, eczacı·ve saire ile kızlar 
cebinden bir tesbib çıkararak Şey- ağalığı ve müsahip harem ağalan 
hislam Efendiye takdim etmişti. ve iç haremde has oda nöbet hiz -
Hasan Hayrullah Efendi, tesbihi metinde bulunan hazinedar usta 
derhal tanımıştı. Bu, geçen Rama- ve müteaddit kalfa ve cariyelerin 
zanda Sultan Azizin Hayrullah sabahlara kadar gözlerini kırpma · 
Molla Efendiye, ihsan ettiği, biri yip beklettiklerini ve hariçte Çer
imamesinde diğerleri aüphaların • kes, Gürcü, Arnavut silahşorların 
da olmak üzere üç büyük incili tes muntazam saat değiftirerek dolaş-
bih idi. tıklarını biliyordu. 

Bu tesbibin bir hikayesi vardı: Sultan Azizin, hiddet ve şidde-
Mitat Paşa, bir hafta evvel Şeyhis ti malfim olduğundan,fayet bir nö
lam ile meclisi has ıonunda yal • betçi vazifesinde bir dakikacık ib
nızca kalarak konuştııklarmda bal' malde bulunursa kıyametleri ko • 
meselesinin temelini kurmuşlar ve pardığmı defaat ile görüp işitmişti. 
Hüseyin Avni Paşanın da iştiraki- Bu dahili vukuf ve malfimabn· 
le tebeddülü saltanat hususunda dan dolayi, gece vakti, yahut her 
muvafık kalmışlardL Aralarında hangi bir saatte saraya girilip hiliı
mukarrer ve musammem olduğu ü- karın tahbndan indirilmesini, sa -
zere alelfisul icap eden bir fetva raydan çıkarılıp gösterilmesini öy
çıkarılacaktı. Fakat Şeyhisliun Ef. le kolaycacık oluverecek bir şey ad 
biraz vehimli ve korkakça oldu • detmiyordu. 
ğundan, bu işin öyle kolayca bata Padifah, maazallah meseleyi ıe
rılamıyacağmı ve kendilerinin an- 2erse, nöbetçilet" tarafından muha. 
sızın bir musibet ve afete maruz ka lefete tesadüf olunursa, derhal pa 
lacaklarmı düşünüyordu. !asını çeker, maiyetindeki silahşor 

Mitat ve Hüseyin Avni Paşalar !arının, hademei hassasının ve ben 
müşarünileyhe teminat vermitler deganmm önüne dü~r de bir ar
ise de o, kafi görmemitti· Mibit Pa bedei uzma çıkarırsa, netice neye 
f3. da: varırdı? Kendisi, esasen yiğit, peh-

- Ben, zatı ülyalarma bir zat livan tabiatli ve iyi atıcı, hem de 
göndereceğim ki bu iti yapacak o- heybetli olduğundan, hiç tüpheaiz 
lan pek değerli ve hünerli bir as- uğra,acaktı. 
kerimizdir. Hem tertibatı askeri - itte Şeyhisliun Efendi, hunları 
ye hakkında kanaati kamile bah,e uzun uzadıya dütünüp kurarak en 
decek mar=atta bulunur; hem de dite ediyordu. 
fetvayi ~erife, kendi yedindeki müs (Arkası var) 

SOFYA, 4 (Milliyet) - Teşrinisa
ninin 22 sinde Üniversite idare heyeti• 
nhı bir kararı üzerine 48 talebe tardo
lunmuştu. Bu talebelerin ekserisini komü 
nistlcr teşkil etmektedir. Üniversitede, 
komünist talebe kendilerine "Halkçı 
Üniversite talebesi'' ünvanmı vermi§ • 
!erdir. Bunların düşmanlan da milliyet 
pcrvcrkrdir. Milliyetperver talebe de 
kendilerine ''Nasyonal Üniversite tale • 
beleı·i" ismini vermişlerdir. Halkçı tal.,. 
be (komünist fikirliler) ise t'rded;ıen 
48 ı.r!ia.!a . ının te.;rar Üniversiteye a• 
hnma~r.n i ~ in,. f~k t._lcrde beya .. 1na.ne 
dar;ılmakta ve ler çıkarmak için 
talarıkit yapma.ti . MiIJ yetperverler 
de Onivers:tede a:ı.u i:ain bozu~mamaıı 
için müdahalede bulunmaktadırlar. Bu 

sebeple dün Üniversitede gene kanlı bir 
hadise olmuştur. Senelerden beri bu ka 
dar şiddetli bir hadise olmamıştı. Saat 
dokuz raddelerinde tardediltnlerden, 
diğer fakültelerden ve talebe olmıyan • 
lardan mürekkep 30 - 40 kişilik bir grup 
Üniversiteye gelerek, teneffüsten bilisti 
fade fizik • riyaziye fakültesinin bir nu
maralı dershanesinde tahrikiimiz nutuk 
lar ıöylemitlerdir. Milliyetııerver tale • 
be bunlara dışarı ç:rkmalarmı tebliğ e • 
dince, komüniatler bunların üzerine atd 
mışlar; çantalar içinde getirilen demir 
ve_ •?palarla bir çok kafalar yarılmıştır. 
Mıllıyetperverlerden üç talebenin yara
sı ağırdır. Biriainin de karnına boksla 
vurulduğu için vaziyeti vahimdir. Kav• 
ga eına11nda bayılanlar da olmuştur. 
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HARiCi 
M. Litvinof 
Kirinalde 
M. Mussolini ile görüş

meleri devöm ediyor 
ROMA, 4 (A.A.) - Litvinof Yoldq 

bu sabah saat 11 de Kirinal sarayına git 
miş, oradan Kral tarafından kabul edil 
miştir. 

Litvinof Y oldat saraya geldiği vakit 
sa.ray erkiiru ile Kralın yaveri Amiral Mi 
riglia tarafından karşılanmı§tır. Litvinof 
Y oldaşm yanında Sovyetler birliğırun 
Roma elçisi Potremkine ile Mo:;kovada 
iti ltalyan elçisi M. Attolice ve teşrifat 
umum müdürü Cont Senni bulunmakta 
idi. Littvinof Y oldaı saraydan çıktıktan 
sonra Pontins'te kurulan eski bataklık 
arazide Littoria ıehrinc gİtmİf ve öğle 
yemeğini orada yemiştir. 

ROMA. 4 (A.A.) - Stefani Ajan· 
smdan: Başvekil M. Moussolini, Sov • 
yetler bir:iği liariciye komiseri Lltvinof 
Yoldaşı dün öğle üzeri Venet!. _ oaraym 
da kabul ebniş, kcndisile uzı:.n u::adıya 
ve samimi bir iurette konutmuıtur. M. 
MuHolini ile Litvinof Y oldaı, beynelmi 
lel siyasete ilişiği olan meseleler bak • 
kında görütmüıler, bilhassa umumi •İ· 
yasi vaziyetin düzeltilmesi imkan ve ih
timallerini nazarı itibara almışlardır. Ni 
hayet iki dovlet adamı geçenlerde Sov
yetler birliği ile arasmda aktedilen dost• 
luk misakının müsaddak suretlerinin t.,. 
atisi işinin bir an evvel yapıhnasını ka· 
rarlaştırmışlardır. 

ROMA, 4 (A.A.) - M. Mussolini 
dün akşam M. Litvinof ıerefine bir ak· 
şam ziyafeti vermiştir. Yemekte Sovyet 
sefiri ile sefaret memurları, i)'an mecli
si re.isi, nazırlar ve yüksek zevat lıanr 
bulunmuşlardır. ..,.· 

Fransız bütçesi 
Bu defaki müzakerelerde 

hararetli olacak 
PARlS, 4 (A.A.) - Bütçe müvaze

nesinin temini hakkındaki bükllınet pro 
jsinin mebusan meclisi maliye encüme .. 
ninde umumi mu:\ keresi dün öğleden 
sora başlamıştır. 

Sosyalistler, yeni mukabil projeleri 
müd..,faa etmek istiyor gibi görünmüyor 
lar. 

V ergilcrde vaktile yapılan tenzili • 
bn hükümsüz addedihnesi baklandaki 
12 inci madde yerine konacak yeni me
tinler üzerind eanla~ için sol cenah 
tııurahhaaları arasında görüımeler yapı• 
laraktır. 

İdari 11lahat hakkındaki beıinci ve 
memur maaılarından lenzilit yapılmaaı 
na dair olan yedinci maddeler aleyhinde 
koyu sos. ( listler tarafından bir çok iti 
ıazlar yürütülecektir. Bununla beraber 
ekseriyet azası eka_ \ ;etin ve yeni so.,.. 
listlerin bu betinci ve yed:nci maddeler 
de d•rpi! edilen tdbirlri kararname net 
ri s uretile tatbik Hn hükumete salahi
yet itaıı bakkmd I .i hül<ümleri kabul 
edecekleri üınidinaedir. Vergi kaçakçı • 
hklarınm önüne geçilmesi hakkındaki 
madd~lerde hissolunur d::recede deği • 
ti.klikler yapılacağı zannolunmaktaılır. 

Bir Amerikan nazın 
Romada 

ROMA, 4 (A.A.) - Şimali Amerika 
birleıik hük(metleri poıt:a nazın M. 
Farley, Nap9liye e-elmiıtir. Bugtin Ro
.maya gidecektjr. M. Farley'in bu seya• 
bati evvelce çıkan ıayia biliifına olarak. 
Sovyetler birliğinin Amerika bük{meti 
tarafından tamnmau ile aıla miiı>aıebet 
tar değildir. 

Panamerikan kongresi 
MONTEVIDEO, 4 (A.A.) - Yedin 

ci Amerikanlık konferanıı Terra' ela açıl 
mıştır. Uruguay Reisicümhuru 11 ecnebi 
hariciye nazırının \inünde söylediği nu
tukta her ıeyden evvel Chaco' da ıulbün 
teıisi lü ı .~nunu kaydetmiş ve Amerika 
ldan Amerikan teıanüdünden mülhem 
olmaya davet eyleıniıtir. 

İspanyada teyakkuz 
ve intibak hali 

MADRIT, 4 (A.A.) - l"f:J8nyanm 
her tarahnda teyakkuz Te ihtiyat hali 
ilan edilmiştir. 

Maqritte ciimburiyetçil sol cenah fır 
kalar-nm idaresi batında bu!uoanlar f>u 
fırkalan temsil eden nnzırlarm yani, ti
caret ve sanayi, münakalat, hariciye,. hah 
rjye ve mesai nazırlarının bugün istifa 
etmelerini kararlaştmmılardır, 

ABERLER 
Tibet, Çine 
U~timatom verdi 
Şu dakika muharebeler 

olması muhtemel 
SANGHAY, 4 (A.A.) -Tibet hü • 

liiln..eti elyevm Çinlilerin elinde bulu • 
nan birkaç eyaletin kendisine geri ve • 
rilınesi İçin bir Oltimatom göndermiı • 
tir. Bu vaziyet neticesinde Çinin garp 
kısmındaki Hsikang eyaletinde mubase
matm patlak vermek üzere olduğu zan. 
nedilmektedir. Oltimatomun müddeti 
dün bitmiıtir. Fakat mubasematın baş • 
!ayıp başlamadığı henüz b : lli değildir. 
Şu ciheti de kaydebnek gerektir ki Ti· 
bet ahalisinden 10,000 kti bundan ev
velki muhasemattan sonra hudut olarak 
tesbit edilen Chingsha nehrini a§ıp geç• 
mişlerdir. 

Lokarno muahedesi görü· 
şülürken Fransa ne istem:ş 

LONDRA, 4 (A.A.) - Havaı Aian· 
•mdan: Dail Telegraph gazetesi, Lokar 
no misakının akti sırasında lngiltere Ha 
riciye nazırı bulunan Austen Chamber
lain'in bir makalesini nqretınek:edir. 
Bu makale ile, Lokarnonun gayeleri ve 
misakın logiltereye tahmil ettiği veci • 
l>eler hakkında logiliz efkin umumiy.,. 
sini tenvir etmek istiyen sabık nazıT, 
Fransa ile Belçikanm tamamiyetini te
keffülden imtina olarak telhis edi!ebil.,. 
cek olan mücadeleyi baber vermektedir. 

Chamberlain diyor ki: 
"Fran..., harp sonunda, lngiliz • A • 

merikan tekeffülüne güvenmekte idi. A
merika meclisi bu tekeffülü teminden im 
tina etmiştir. ln~iltere lıiikıimeti için Av 
rupanm müsalemeti, ancak aralarmda 
deyişmez bir aulh temini gayesiyle ak
tedilıniş olan muahedelerde en ziyade 
aliikadar milletlerin sıkı bir surette bir
liği ile temin edilebilir. işte, lngiltere 
biikllıneti Lokarno misakmııı akdini bu 
maksatla teklif etmi§tir. 

Amerikadan Rusyaya 
yapılacak ihracat 

NEVYORK, 4 (A.A.) - Ticaret 
gazeteşi Ruıyaya yr;,ılacak ihracat için 
kredi açmak maksadıyle bir banka tesis 
olunacağını yazmaktadır. 

Spor 

Beynelmilel kupa 
İtalyanlar 5-2 Isviçrelileri 

mağlup ettiler 
FLORENCE, 4 (A.A) - Beynelmi· 

lel kupayı kazanmak için lsviçre ile ı. 
talya arasında diia yapılan karıı:aıına· 
da 10.ooa seyirci i>ulunmuıtur. Maç, 1-
talyanların 2 ye kar;ı 5 sayı yaparak ga 
lcbo çalmalarile neticelemııiıtir. 

Birinci hattaymda, rıug..x.n kendi • 
!erine müsait taraftan esmesinne rağ • 
men ltalyanlar hücum vaziyetine geçmif 
!erdir, Yedinci dakikada F errari ilk sa• 
yıyı yapıruftır. Bundan sonra loviçreli • 
ler taarnıza geeçrek 29 Uncu daltikada 
Boısi'nin bir baş vuruşu ile kendi leh • 
lerine ilk golü yapmıılardır. 26 mcı <la 
kikada lsviçrelileı:, bir gol daha kaydet
mi~lerdir. 44 üncü dakikada ltalyanlar 
Pi .. iolo'nun fevkaliıde kuvvetli bir vu
ruıu sayesinde bir gol y•parak rakip].,. 
rile müsavi vaziyete gelmişlerdir • 

Birinci haftayın .bittiği vakit iki ta • 
raf 2 • 2 beraber kalmıı vaziyette bu • 
lunuyorlardı. 

ikinci haftaym başlayınca Orsi yina 
taarruza geçerek hazan Ferrari'nin, ba
:z:an da Callegarifnin yardmille üçüncü 
ve dördüncü golleri yapmııtır. Beıiııci 
gol Monti tarafından ablınıfbr. 

Oyun çok canlı ve 'hararetli ohnuı, 
halk tarafından heyecanla seyredilmiJ • 
tir. 

Atletizm birincilikleri 
Atleıizm. Fedtrasyonunclan : 
TeşrinieTVel sonunda ve Cümhuriyet 

bayramında Ankarada yapılan Türkiye 
Atleıizm. B:rincilildcrinde Fenliindiya 
sistemi esas üzerinden 14413 ıayı ile ls
tanbul mmtııkası Birin:i, 5408 sayı ile 
Bal.kesir mmtakası Dördüncü, 2133 ıa· 
yı ile Buraa mıntaka11 Be bci, ve 537 
1ayı ile Konya ınmtakaaı Alt.ncı olmuı 
tur. 

Türkiye Teniı Çift erkek hirinciliğ:ni 
lstanbul mmtalrnoına .mensup Fenerb:tlı
ç klübünden Sedat • Suat ç"fti kazanmıı 
ve aynı klüpten Suat Bey Türkiye Tek 
erk"'k hirinc:ai olmu"tur. 

Bu şaamr, tokat tekme muharebesinde 
halkçı talebeler daha f!"'la hırpalanmıı· 
!ardır. Üniversitede bugibi hiidiseler her 
gün tekerrür etmektedir. Bu sebepten 
Üniversitenin kapablması ihtimali var
dır. 

1

ffieŞ sen~lik 
1
1 Sınai program 

Tetkikat Gazi Hz. nin 
riyasetlerinde yapılacak 

M. Venizelos'a yapılan 
suikast meselesi 

ATINA, 4 (Milliyet) - M. Venize- 1 

losa kartı yapılan suikastta iştiraki ol • 
duğuna dair aleyhinde kuvvetli deliller 
bulunan mebus M. Marvomilialisin me
suliyetinin ref'i hakkındaki müddeiumu 
milik talebinin mecliste reddedileceği 
söylenmektedir. Maamafih efkiirı umu
miye hükllınetin adliye işlerine müdaha
lesini hiç doğru bulmamaktadır. M. Ve 
nizelosa karşı yapılan suikast faillerinin 
affedilip edilmiyeceği hakkında sorulan 
bir suale, Başvekil M. Çaldaris Nazır -
lar meclisinde böyle bir meselenin mav 
:zuubahsol~dığı cevabını vermiştir. 

ATlNA, 4 (A.A:) - Adliye nazın, 
Venizelosa karşı yapılan suikastta met. 
baldar olan ve timdi Pariste bulunan 
mebus Mavromihilis'in teırii masuniye .. 
tinin kaldırılmasını mebusan meclisin • 
den İstemiştir. 

Esaslar hazırlandı 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Beı 

senelik sanayi programımızın bütün 
esasları bazırlanmı~tır. Proje pzrşem 
be günü icra Vekilleri heyetinde mü 
zaltere edilmeğe başlanacaktır. Bu 
maksatla devamlı içtimalar aktedile • 
cektir. Bu içtimalara Reisicümhur 
Hazretlerinin riyaset buyurmaları 

muhakkak addolunmaktadır. Prog • 
ram memlekette kurulacak olan sa -
nayİin neler olduğunu ve ne suretle 

111 yapılacağını devletin hangilerini, mil 
111 li sermaye ve ıahıi teıebbüslerin han 1 
1 

ıı:ilcrini yapabileceğini tayin edecek· 
tır .. 

lA&i 
Hariciye Vekili Fırka 
grupunda izahat verdi 
Tevfik Rüştü Bey· takdir edildi. 
Fırka grupu Y ıınanistan lehine 
heyecanlı muhabbet göstermiştir 

ANKARA, 4. A.A. - C.H. s. grupu idare heyetinden : 
C. H. Fırkaı grupu, öğleden sonra reis vekili Cemil Beyin riyaBe 

tinde toplandı. 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyin son Balkan seyahati hak

kında izahatı dinlendi. 
Muhterem Hariciye Vekilinin Yugoslavya ileakttettiği muahe

denin sulh ve ademi tecavüz gayesi noktai nazanndan ehemmiyti tak 
dir olunmuş ve Türkiye hariciyesinin beynelmilel sulhu ve nizamı 
kuvvtlendirmek üzre sar/ettiği gayretler göz önüne alınarak /ırka ve 
Hükumetin direktifi dahilinde çalı'111akta olan Tevfik Rüştü Bey ha
raretle tebrik edilmiştir. 

Yugoslavyada Tevlik Rüştü Beyin şahsına gösterilen hüsnü ka
bul ve muhabbeti Türkiyeye karşı dostluk tezahürü telakki ederek /ır
ka gurupu çok mütehassis olmuştur. 

Hariciye Vekili Yunanistan ricaliyle temaslatında görülen gö
rify ve anlayış mutabakatını anlattığı zaman lırka gurupu Yunanistan 
lehine heyecanlı muhabbet göstermiştir. 

Tevfik Rüştü Beyin Salyadan geçerken Türkiyenin sulhtan ve kom· 
şular arasında eyi geçinmekten başka bir hattı harekti olmadığını 
vüzuh ile ve hulus ile söylemesi lırkaca ayrıca memnuniyeti mucip ol
muştur. 

T evlik Rüştü Beyin izahatı bir gün evvel sureti umumi vede a
jansla vuku bulan beyanatı çerçivesindedir. 

Eskişehir şeker fabrikası açılıyor 
ANKARA, 4(Telelonla) - Eskişehir şeker labrik:ıııının açdma 

merisimine iştirak ejecek zevatı götürecek olan husus tren yarın sa
bah sek.zde buradan kalkacak ertesi sabah bir buçukta Ankaraya 
dönmüs bulunacaktır. 

Başvekil ismet Paşa Hazretlert rtyaset buyuracaklan bu aÇ1llf 
rsemine iktisat, nalia, maarif, ve zirat vekilleri de iştirak eyliyecek
lerdir. 

Kütahya 
yandı, 

lisesi binası kamilen 
eşya kurtarılamadı 

KUT AHY A, 4. A. A. - Kütahya lisesi bincuı, bugün içeTden çı 
kan bir yangın neticesinde kiimilen yanmıştır. Maalesef hiç bir efya 
kurtarılamamıştır. Bütün Kütahya halkı teessür içindedir. • 

Balıkesir trenile Eskişehir treni 
çarpıştı, 7 hafif yaralı var 
KUT AHY A, 4. A.A.- Balik esirden gelen trenle Eskişehirden 

gelen tren Sabuncupınar Ürtasyonu nda makaırcının hatan _yüzünden 
çarpışmıştır. Yedi yaralı varsaıla yaraları hali/tir. 

Yeni Alman sefiri Ankarada 
'ANKARA, 4 (Telefonla) - Yeni Alman Seliri bu sabah geldi. 

Hariciye Vekaleti namına teşri/attan Şevki Bey, sefaret •rı.Jiııı ve 
Alman kolonisi tarafından karşılandı. 

Arsenal, Viyana takımını gendi 
LONDRA, 4A.A. - Bugün mnazzam bir kalabalık hlllUnUllla 

oynanan Arsenal • Viyana maçı, birinci haltaymda iki gol atan Arsena 
lın 4-2 galebesiyle neticelenmi.ptiT. 

Arsenalın sayılarını, evvela penaltıdan olmak üzre ba&tin, son
ra halme yapmı,lar ve Sidey topu kendi halesine sokmak ııııretiyle A· 
vustaryalılara bir sayı kazandırmıştu. 

Bundan sonra meşhur lak, kala Üe bir ırayı dalaa. yapmıı, 1111 

buna Viyanalı Scall mukabele etmiştir. 
Avusturyalılar birinci devretl e talihsizdüer. Buna mukabü, Arae

nal ikinci haltaymda daha yüksek bir oyun göstermiştir. 

Her tarafta soğuklar başladı, 
Çorumda derece nakıs 18 

ANKARA, 4 .A.A. - Meml.oket da I 
bilinde ayın üçünde yagı§ yağmur ve 
karla kantık kar şeklinde olınuıtur. 
Kar Trakya mıntaka11nda Ediroede 
4 santim olarak kaydedilmiıtir. 

niz sahil mmtakaımda Rize iae 21 
ııantiın olarak ölçülmüttür. 

Ayın üçünde Anadoıunun mevzii o
larak bir kısmı ile Karadenizin bir 
kısmında kar yağııı kaydedilmi!tir. 
Ayın dördünde iıe mem-eket dahilin• 
de yalnız Ege mmtaka.oiyle orta A· 
nadolunun bir kısmı ve cenup §aTkİ 
Anadolu hariç kalmak üzre temamen 
kar gÖrmÜ§tÜr. Bu vaziyete nazaran 
ayın dördünde memleketin büyük bir 
kumı karla örtülmüıtür. Bu karın 
mmt•kalara giire yüksekliği §U suret• 
le hulasa edilebilir : 

Trakya mıntakaımda Lüleburgaz· 
da 3 Anado!uda Eıkit.>hirde 13, ıar· 
ki Anadoluda Erzunun'da 2, Karade-

Suhunet, hugiin Trakya mmtaka.
smda hemen umumiyetle aıfır ve ııh· 
nn albnda olarak geçmiftir. KocaeU. 
Ege mıntakalariyle Akdeniz lnyılarm 
da aıfırdan yukan olarak kaydedil
miştir. 

Subunet orta Anadnluda hemen u
mumiyetle sıfırın al tına dü,müttür. Eı 
küçük ıubunet Trakya mmtakaaında 
nakis 9 Ege mmtakasmda, Bursa Te 
lzmit'ıe zait 1, Orta Anadoluda en 
düıük suhunel Çonun'da nakis 18 dir 
Cenup ve cenubu §al"kİ Anadoluda 
Malatyada nakiı 2 ıarki Anadoluda 
Erzumm'da nakis 12, Karadeniz sa
hilinde İle nakiı 3 olmak Üzre Rize
dir. 

Hitler köylüsü 
Hitler, alman köylüsünü 

ne hale koyacak? 
BERLlN, 4 (A.A.) - Volf Ajansın

dan: Kırk binden fazla §"hım iıtirakiy
lc toplanan Vesphalie köylüleri kongre
sinde ziraat nazırı bir nutuk irat ederek 
köylüyü Borsacıların spekülasyonuna 
kurban eden eski rejimleri tiddetle tak· 
bih etmiş ve demiştir ki: 

"Hitlerin köylü siyaaeti §U gayeyi ta 
kip etmektedir: Köylü oınıf.nı, büyük 
besleyici rolünü ve 11bhatli bir milletin 
biyolojik kudret membaı rolünü ifaya 
müsait bir hale koymak. Köylü sınıfı hak 
kında olan ve kiiylü arazi•ine veraset 
baldoru ihdas eden kanun..<- Alman sos 
yalizminin ilk kanunu ohnuştur. Zira, 
bu kanun köylüyÜ speküliisyon yapan 
borsa~;ların elinden kurtarmakta ve o • 

• 
1 Ludendorff tevkif edilmed1 

BERLIN, 4. A.A.- Volff ajan
sından: 

Jeneral Ludendorff 'un tevkil 
ve servetinin haciz edildiğine dair 
ecnebi matbuatta çıkan yanlış ha
berin alınan mühacirleri matbua
bnda intişar etınesi üzerine bu ha
ber resmen tekzip edilmiştir. 

Müsaade almadan sefere 
çıkan vapur 

Kemal vapurunun geçenlerde müsa• 
ade almadan •efere gittiği tespit edil
miı ve Denizyollan kanunu mucibince 
tüccarlarından ceza alınması tekarrür 
etmiıtir. 

na, amele sınıfına tahammülü kabil ol -
mıyan tekiilif yük1emekıizin haklı bir 
ücret temin etmektedir. 



Adliye yangını 
Bu felaketin geni,Iiği nedir? 

maddi zararın mikdarı nedir?. Bu
nu şimdi değil ketfetmek, tahmin 
etmek bile mümkün değildir. Bel
ki yarım asır bu yangının sızıları 
hissedilecektir. 

Ben lstanbulu çok seven bir te· 
hirli sıfatile Adliy binasının yan • 
ınasından çok müteessir oldum. La 
kin içindeki dava evrakının yanına 
11ndan hissedilmesi lazımgelen te
essürün derecesini bilemediğimiz 
İçin, hatta sinir manzumemizin bu 
teessüre tahammülü olmadığını bi 
le tayin edememekteyiz. 
Şimdi kendi kendime bir takım 

sualler soruyorum ı • 
- Günde dört defa sinemaları 

kontrol eden itfaiye memurları a
caba resmi daireleri teftiş etmeli • 
ıniydi? •• itfaiye mütehassısı diye 
elen zat bu reımi daireler hakkın
da bir rapor vermedi mi? o rapor
lu nerede? ••• 

- Halka ait ve maddi kıymeti ha 
İz senet, ilam, hüccet, elhasıl mül
ke taallôk eden vesikaların saklan 
nıaıı için ~ bir mahzen Teya de
ınir dolaplar var mıydı?. Varsa yan 
dığı söylenen evrak nasıl kül oldu? 

-Tramvay arabasında sigara 
içilmesini menedebilen kuvvet, dos 
)'a memurlarını, gece bekçilerini si 
gara içmeyenlerden seçemez miy
di? •• 

- Adliye binasında • zannede • 
rim • yangına ka~ı ve binanın muh 
telif kısımları arasında yapdmıt 
demir kapılar vardı. Onlar ne ol • 
du? 

- Resmi binalarımızın selame
tini muhafaza için bir hükilın.,t tet 
kilab var mıdır?. Bu binaların mu 
hafazasından, harabisinden ve üm 
ranından kim mesuldür? 

- Yüzbinlerce davanın yanmış 
dosyaları ne ile ve nasıl telafi edi
lecek? •• 

Şimdiye kadar Türkiye tarihin 
de tesiri bu kadar fÜmullü bir yan 
gın olmadı.Mahalleler,semtler yan 
dı,Çırağan yandı, bunlardan hiç bi 
ri Adliye yangını derecesinde mü
him değildir. Biliyorum: Şimdi,her 
dairede evrakı muhafaza için bir 
takım tertibat alınacak, belki de
mir dolaplar, yahut demir kapılı 
kagir odalar yapbrılacakbr. La-
kin ne fayda l İt İtten 
geçtikten sonra. Bizim res-
mi binalara ait tertibatımızın en 
fena ve zayıf tarafı da dairelerin 
geceleri gayrimesul ve beceriksiz 
20 lira maaşlı odacılara emanet e
dilmesindedir. Rivayete nazaran 
Adliye yagmı itfaiyeye pek geç 
haber verilmit ve ilk önce odacı • 
lar söndürmeye çalıtmıtlar, tabii 
önüne geçememitler ••• Şimdi kimi 
yakalayabiliriz? 

Kaç milyon değerinde oldu
ğunu bile bilmediğimiz bir 
takım evrakı, vesikaları ve bi

aayi teslim ettiğimiz ihatası ve kud 
reti en dar ölçülerde bile ancak 
bir keairle ifade edilebilen odacı • 
dan böyle anlardan ne beklenebi
lir ? ... 

Bir musibet, bin naaihattan yeğ
dir. derler. Aksaray, Çırçır yangın 
ları bize bir itfaiye lüzumu hakkın 
da ders verdi. Adliye yangını bize 
resmi dairelerin oradaki vesikala
nn selametine ait tedbirler alınma 
aını tavsiye ediyor. Bu dersler çok 
kıymetlidir. Lakin pahalıdır, dik
kat ediyor musunuz?. 

Esasen lstanbulda böyle yarı 
kagir denilen ve yalnız dört duva
rı tuğladan, ve kat bölmeleri tah • 
tadan yapılmış olan büyük binalar 
vardır ki; bunlar - eğer ciddi ve mi 
mari tedbirler alınmazsa • hep 
yanmaya mahkfundur. Bu binalar 
yanmaya Çırağan sarayile b~ladı •• 
Rami kışlası, Gümütsuyu kıtlası, 
eski Erkanı Harbiye dairesi, ve ni 
hayet lstanbulun en güzel abidele 
rinden Adliye Sarayı yandı. Şimdi 
ayni tehlikeye maruz olan ve be • 
nim habnma gelen binaları saya
yım. Bunların başında şimdiki Oni 
versite binası ve ona mülhak Zey
nep Hanım konağı, Selimiye kış • 
lası, eski hastahaneler, timdiki vi
layet (eski Babıali) ve belediye bi 
naları .•• Bunlar d::ı bir ufak ihtiyat 
sızlık ve kaza neticesinde kül ol
maya mabkfundurlar. Çünkü içleri 
tahtadır. 

Bu yangın üzerine hatırıma gel 
di. Acaba resmi binalar sigortalı 
mıdır?. Birçok kimseler bana bu· 
nun aksini temin ettiler. Demek 
resmi hinalrı ekseri Üzerlerindeki 
(Ya Hafız) levhalarına emniyet 
ediyoruz .• Ben bunu da sakat, hem 
çok sakat elakki ederim. Sigorta 
hususu mülkler için artık beheme
hal lüzumlu bir masraftır. Neden 
beylik mallar bu lüzumdan müstağ 
ni kalsınlar •• Bütçe mülahazası ile 

• 
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Ecnebi malı diye .• 
Yerli malı satanlar mah

kemeye verilecek 
Sanayi Müdürü Refik Bey Ankara

dan geldiğinden, ham madde halinde 
hariçten getirilip burada mamül hale 
kalbedildikten ıonra ecnebi malı imi§ 
gibi aatı~ arzedilen efya hakkında· 
ki tetkikata memur komisyon, muma· 
ileyhin de i§lirakile, mesaisini süratle 
intaca çahımaktadır. Bu tekilde aatı· 
lan bütün maddelerin ne auretle imal 
edildikleri tespit n nümuneleri celbe
dilmittir. 

Komiayon bir kaç güne kadar rapo
runu ihzar edecektir. 

Halkın iğfalini mııcip olan bu ha· 
reketıen dolayı bütün ali.kadarların 
mahkemeye sevkine lüzum görülmek· 
tedir. Bundan 10nra meıru rekabeti 
ihlal eden bu halin devam etmemeai i· 
çin de tedbir alınmakladır. 

Şirketlerin sern,ayeleri 
ve karları 

Ticaret komiaerlerinden Remzi Sa· 
fa Bey tarafından neıredilen bir eıere 
ııöre, memleketimizdeki anonim ve li
mited tirketlerin aermayeleri 14 mil
yon 949 bin liradır. Anonim ıirketle
rin 932 aeneaine ait karlan 829 bin, 
limitedlerin ayni senedeki karlan 65 
bin liradır. 

lzmirden balık ihracatı 
İzmirden Yunanistana aon on gün 

içinde 5 bin okka balık ihraç edilmit • 
tir. Yunanistana domuz ihracatına da 
hazırlanılmaktadır. 

Yunani~tan seyyar sergi 
tertip eıı iyor 

Yunanistan, bir ıeyyar ıergi tertip 
etmektedir. Seyyar sergi, Mııırdan 
aonra lzmire ve limanımıza da gele
cektir. 

Almanyada Uzüm'.erimiz 
Alınanyada Türk üzümleri biraz 

pahalı olmakla beraber, halk tarafın· 
dan en makbul olanıdır. Üzümlerimi
zin ambalijine ay yıldız konulcluğu i
çin A!ınanyada yaş meyva satan dük
kanlarda, diğer üzümlerden kolayca 
tefrik edilebilmektedir. 

Yunanistana gönderi:en 
malların tonoları 

Yunanistana aevkedilen mal bedel
lerinin bir kısmı muı.abııinde aıın..n 
bonoların bir tröst tarafından yuzue 
10 dan yüzde 18 e kadar eluik fiatıe 
alınmakta olduğu hakkındaki tikiıyet· 
ler ve neıriyat Mıntaka Ticaret l\'ıü
dürlüğünce nazarıdikkate alınmıı ve 
ehemmiyetle tetkikata baılanmı§tır. 

Dokuz aylık tüıUn ihracatın.ız 
ı933 aenesinin ilk dokuz ayında 

memleketimizden muhtelif memleket
lere 13,017,472 lira kıymetinde 16 
milyon 168,273 kilo tütün ihraç edil· 
miıtir. 932 senesinin ilk 9 ayındaki 
tütün ihracatımız iae 14,022,905 lira 
kıymetinde 14,368,430 kilo idi. Bu ae· 
neki 9 aylık tütün ihracatrmız, geçen 
aeneden miktar itibarile 1,799,843 ki
lo fazla olduğu halde, kıymet itibarile 
1,005,434 lira eksiktir. 

Nevyorkta bira ve şarap sergisi 
Yunan ıarap tacirleri, Amerikada 

İçki memnuiyetinin kalkması üzerine 
önümüzdeki §Ubat ayının 19 unda 
N evyorkta açılacak bira ve §&rap 
sergisine iıtirak için hazırlanmağa 

baılamıılıırdır. 

Türk-Yunan 
Ticaret muahedesi 
Yunan murahhasları ge

lecek hafta geliyorlar 
Türk iye ile Yunanistan arasında 

aktedilecek ticaret muahedesi müzake
ratına memur edi1miı olan Yunan mu • 
rahhas heyetinde bazı deği!iklikler ol· 
duğundan dün beklenen zevat gelmemi! 
tir. 

Öğrendiğimize göre muahedenin e • 
saılarını hazırlamak üzere ıehrif!1İze ge 
lecek olan teknik komisyon azası; Hari
ciye vekaletinden M. Papanasilio, Tica 
ret odaıı reisi M. Kiristiliı ve ıel1rimi
ze bir hafta evvel ge!en M. F ufas ile 
M. Zapraidis'den müıekkpt'.r. Bu heyet 
iki aya kadar muah.denin esaı'ar nı 
murahhaalarımızla Ankarada hazırlaya
cakbr. Muahedeyi imza için b.ı.u.ara 
Yun•n lktısat nazm ve M. Arg.ropulos 
Ankaraya gclecekLrdir. 

Deifüikıik yüzünden Yunan murah· 
haslan gelecek pazar &'iinü f!hri:nize ge 
lecelder ve müzakerata baı:amak Üzere 
Ankaraya gideceklerdir. 

lahazası olmuyor mu ? •• 

Üniversit~e güzel birkaç 
unvan 

Yeni Üniversitede bazı yeni ün
vanlar türedi. Bwılardan bir ikisi 
gözüme ilişti. Mesela: Tarihi • llmi 
- Hadis Ordinaryusu lsmiiıl Hakkı 
Bf. Edebiyat enstitüsü dekanı, or
dinaryus Profesör Doktor Köprülü 
zade Fuat Bf. 

insanın bu kadar kalabalığa biz
de yer yok diyeceği geliyor... Bu 
ne kolay ünvan böyle! •• 

YllAy•tt• Evkafta 

İskan işleri Ramazan geliyor --Yeni kanunla bazı memur- Bütün camilerde şimdiden 
luklar kaldırılacaktır hazırlık başladı 

Vilayet iskan Müdürlüğü mevcut 
dosyaları kamilen tanzim ehniıtir. Bu 
dosyalardan ekaeriıi tapuya devrolun· 
maktadır. 

Yeni iskan kanunu cıktıktan aom·a 
bir çok iskan müdürlül<lerinin kaldı· 1 
nlacaiı anlaıılmaktadır. Maamafih 
İstanbul bir transit muhacir yeri oldu
ğundan burası kalacaktır. 

Şile tahkikatı 
Jandarma Kumandam Binb&Jı iz

zet Bey Şile cinayetini tahkik için Şi· 
leye gitmiıtir. 

Eskişehir fabrikası 

bugün açılıyor 
Eskiıehir ıeker fabıikaıınm bug\in 

yapıl...:ak kü§at resmine ıehrimizd ... ~ 
davet edilen zevat. dün alqam hu•u· 
ai trenle Eakiıehire hareket etmİşl<.r• 
dir. Gidenler araamda mahalli er
kan, Ticaret Müdürü ye tanmmıt bir 
çok zevat mevcuttur. 

Eroin ihbarı var mı? 
Eroin ve esrar kaça:.çılığı ile meı· 

gul bazı zenginler hakkında 9 uncu 
ihtııaa mahkemesine imzasız bir ihbar 
yapıldığı ve bunun 8 inci ihtıaa• mah · 
kemeıine tevdi edildiği yazılmııtı. Se
kizinci ibbsaı mahkemesinde böyle 
bir ihbardan ademimal\unat beyan e
dilmektedir. 

Vapur satmak isteyenler 
iki Alman Şirekti, vapur aabnak İ· 

çin Vapurculuk Şirketine teklifte bu
lunmuştur. --

Küçük esnafa yardım 
Esnaf Bankası dar kadrolu yeni 

ıeklini aldıktan aonra eski pUrüzlü he 
aaplann hepsini tasfiye etmeğe muvaf
fak olmuıtur. Bankanın borçlan he
men tamamen öderuni§tır. Muhtelif 
n . .ie .. eselerden alacaklar da tahsi! e
dilmiıtir. Esnaf Bankasının bilhassa 
küçük esnafa yardım edebilmesi için 
bazı yeni tedbirler düşünülmektedir. 
Banka, muamelatını bilhassa bu saba
ya hasredecektir. ----
Giden Macar misafirler 

teşekkür ettiler 
Cümhuriyetin ıo uncu yrldönümü 

merasiminde bulunmak üzere ıehrimi· 
ze ııelınit olan Macar Meb'usan ve a· 
yanından ve tüccardan mürekkep he
yet burada ve Ankarada ııörı:lükleri 
hüsnükabulden çok memnun olmuılar 
dı•. Peşte Ticaret Odasından Turing 
Klübcı gelen bir mektupta ııösterilen 
mısafirperverliğe tqekkür edilmekte
dir. 

Deniz ticaret müdürü 
Ankaraya gitti 

Deniz Ticaret Müdürü Müfit Nec
det Bey, lktıaat Vekaleti tarafından 
çağırılmıı ve dün aktam Ankaraya 
gibniıt:r. 

Ramazanın yaklaımaıı Üzerine Ev .. 
kaf Müdürlüğü ve Müftı.ilük camiler
de icap eden vaizleri intihap etmege 
bMlamıttır. Evkaf Müdürlüğü de ca • 
mi:ere ihtiyacı olan aüpürge, faraı, 
yağ ve aaire gibi eıyalan temine ça· 
lı§maktada. Büyük caınılere gÜzel seı 
li imam ve müezzinler tayin edilmek· 
tedir. 

Bu meyanda tetkiki mu•ahaf azaım 
dan ve Atikalip&JA camii ikinci imamı 
meıhur va.izlerden Halil lbrahim E
fendi Ankara camilerinden birine va· 
iz ve imam tayin edilmittir. 

Kadro harici kalacak camiler 
Evkaf Umum Müdürü Rüıtü Beyle 

Evkaf Umum Müdürlük Encümeni Re
isi İbrahim Sabir Beyler Evkaf daire
ainde meıgul olmaktadırlar. 

Haber aldığımıza göre Rüıtü Bey 
kadro harici kalacak ;:amilerin listesi 
•e hademei hayratın kadrolarile meı
gul olmaktadır. 

"Söz bir, Allah bir,, filmi 
gayri ahlakı mı? 

Şehrimizde bundan bir müddet ev
vel gösterilen "Söz bir Allah bir,, i
ainıli türkçe operet filminin Ankarada 
seçmesi ali.kadar makamlarm nazan
dikkatlerini celbetmİ§tir. Dahiliye ve 
Maarif Vekaletleri, lstanbulda filmle
ri kontrol eden eheyetıen bu filmin 
kontrol edilip edilmediğini aormuıtur. 

Vekaletlerden gelen tezkerelerde 
fılm.in bazı sahnelerinin mucibii.rü ha
ya ve gayriahlaki olduğu zikredilmek· 
tedir. Mevzuubahis olan filmin bazı 

kısımları Ankara Vilayeti tarafından 
kesilmiıtir. 

latanbulda filmleri kontrol eden 
heyet Erkaniharbiyei umumiye, Dahi
liye Yeki.Jeti ve Maarif Vekaleti namı
na birer müme .. ilden te§'!kkül etmek
tedir. Y aptığnnız tahkikata göre 
kontrol heyeti bu operet filmini de 
görmüş, fakat kesilecek bir tarafını 

bulamarnıfbr. Vilayet ve Maarif Mü· 
dürlüğü bu film baklanda yeniden tah 
kikat yaparak vekalet" bildirecekler
dir. Kontrol heyeti son bir buçuk aene 
içinde 961 film kontrol etmiı ve hun· 
aı'dan 16 filini reddetmi§. ı4 filmj ba· 
zı tadilatla kabul etmiıtir. 

OUmrUklerde 

iki bin paket sigara 
Ciıınrük muhafaza memurlan tara• 

fmdan dün Bandırmıı. vapurunda ya
pılan aram:oda il<i bin paket köylü cİ· 
ııarası bulunmuvtur. 

Seyfi Bey mezuniyetini bitirdi 
Bir aydır mezun bulunan 1.tanbul 

Gümrükleri Baımüdünı Seyfi Bey v1.· 
zifeaine avdet elınİftiı· Batmüdür Be· 
ye vekile! eden Memduh Bey de G.:ı· 
lata Gümrüğü Müdüri(ığü vazifeıine 
dönmüıtür. 

F ırhna tekrar şiddetlendi 
Vapur seferleri intizamını kaybetti. Ka
radeniz sahillerinde yeni tahribat var 

Karadenizde yıldız poyraz fırtınası ı 
yenıuen bq .. amı§br. 
Eğe ve lJumiupınar vapurları fırtı

nadan Yona limanına, Sakarya va
puru Sinoba iltıcaya mecbur olmuılar· 
dır. 

Samsun ve Orduda tahmil ve tahli
ye yapılacak vesait kfıınilen parçalan
mıt gibidir. Civar limanlardan Sam· 
aun ve Orduya gönderilmek üzere tab 
mil ve tahliye veaaiti ihzar ve tedarik 
edilmektedir. 

Orduda batan Rus bandıralı Gelin
cik vapuru mürettebatından yedisi bo
ğulmuş, on üçü kurtanlmıttır. 

Samsunda boğulanlıırm adedinin 
teıpitine çalııılmaktadır. 

Denizin tiddetinden limanımızda da 
tahmil ve tahliye yapılamadığından 
evvelki akıam hareket edecek Sadık 
Zade vapurunun deniz ticaret müdür
lüğünün müaaadeaile 24 aaat hareketi 
tehir edilınİf ve vapur dün ak§&JD git. 
mittir. Fırtına devam ederae &eceyi 
Boğazda geçirecekti. 

Havaların muhalefetinden dolayı 
Denizyolları idaresinin yann Karade
nize hareketi mukarre.- bulunan vapu
nınun da tahriki, gene Deniz Ticaret 
Müdürlüğünün müsaadesile tehir edil
miıtir. 

Fırtınadan vapurlar seferlerine in
tizamla devam edememektedirler. 

Pazar aktamı gelmesi Jazımgelen 
Viyenna vapunı da, fırtınadan ancak 
dün gece limanımıza muvaaalab bek
leniyordu. Bu vapurda, Türk • Yunan 
ticaret müzakeratı için Ankaraya gj .. 
decek olan Yunan heyeti de bulun· 
maktadır. 

Bir vapurun direği kırıldı 
Limanımıza gelen Romanya bandı .. 

ralı Karpat İ!mİndeki vapur limana 
geleceği sırada Boğaz haricinde fırtı
naya tutulmuı, geminin direği kırılmrt 
ve bu sıra orada bulunan dümenci 

le! onwı " d 

mm ayağını kıhnıı ve muhtelif yerle
rinden yaralamııtır. 

iki vapur çarpıştı 
Karadenizden gelen lngiliz bandı· 

ralı Kalariıarofkif vapuru, Harem Ö· 
n\İnde demirli ltlayan bandıralı Mar
dire vapuruna çarpmıt, iki vapur da 
hasara uğramı§hr. 

Kınalı sahillerinde bir mavuna ve 
bir kayık batmııtır. 
Liman idaresine gelen son haberler 

Dün akşam Liman İdareaine gelen 
aon haberler ıunlardır: 
Sam.Hından. - Batan aefainle kara

ya düıerek parçalan;:n aefain miktarı 
çoktur. Yapılardaki mürettebatın ço
ğu h'>gulmnştur. 

Jneboludan. - Fırtr.ıadan meraka,; 
bahriyeye bir ıey olmamııtır. 

Trabzondan. - Caz yüklü, üç mo· 
lor.u bir yelk~ gemisi fırtınadan ka· 
'"Ya düşmüı ve ankaz haline g .. lmit
tir 

Ordudan. - Karaya dÜ§'!n Gelincik 
motoruna, fırtınanın ti•jdetinden yak
. nşt1amamaktadır, 

Kaptan Nikı;:!a ve 12 tayfası kurla· 
rılm•~tır. Bir ceset bulıınmuıtur. 

Fatsa. - Gire$unlu olduğu anlaıı· 
lan bir yelkenli, 2 motor demirli iken 
fırtınadan yelkenli babnrf, dört tayfa
•• boğulmuı, reis kurtularak vonaya 
iltica etmiıtir. 

Amasyada kar 
AMASYA, 4 (A. A.) - Evveliai ge 

c~ baılıyan kar dün de devam etmİ§· 
tır. 

Atinada fırtına 
ATINA, 4 {Milliyet) - EYVelki 

ııünkü yağmurlar burada ve Atinada 
büyük zararlan mucip olmuıtur. Pire
de muhacir mahallesindeki tahribat 
bilhassa fazladır. 500 den fazla muha 
cir evi çöküp yıkılmrttır. 2000 kişiden 
fazla İnsan açıkta kalmıştır. Atinada 
bir çok aj(acl":r ve telgraf direkleri fır. 

• 

aarltta 

Muallimler odası --
Bazı zevat Birliğin kaldı

rılmasını istediler 
Son zamanlarda Muallimler Birliği

nin faaliyet gÖ•teremcz bir hale gel· 
meıi Üzerine, bir kııım muallim1er, 
Birliğin feshedilerek bir Muallimler 
Odaaı tesisi fikrini ortaya atmıılardır. 
Bu husu.ta bazı müteıebbia muallim
ler lazungelen ali.kadar makamlara 
müracaat etmek üzere hazırlıklara 
baılamıtlardır. Muallimler Odasmm 
mahiyeti ve ııayeıi ayn olacak, Etib
ba Odası, Ticaret Odaa, nizamnamele
rindeki hüküm ve kayıtlara müıabih 
bir veçhe etrafında hareket edilecek
tir. 

Hukuk fakültesindeki devam 
meselesi 

Oniveraitenin yeni teıkilatında Hu
kuk Fakültcainde öğleden 10nra da 
denler ihtaa edilmitti. Tedrisata bat
Janalı bir ay olduğu halde öğleden 
10nraki deralere talebenin muntazam 
bir şekilde devamı temin edilememek
tedir. Öğleden evvel de talebenin de • 
vamı henüz, muntazam bir §'!kilde 
kontrola batlanmamııbr. Öğleden 
aonraki denlerin kaldırılarak bu ders
lerin aabahlan okutulmasının daha 
müsmir olacağı anlatılmaktadır. Den 
programlarının bu tekilde tadili için 
tetkikat yapılmaktadır. 

Çapadaki Kız Muallim mektebi bi
nıumm hastahane ittihazı içm Maarif 
Vekaletine müracaat edilmiftir. Şehir
de Tıp talebesinin tatbikat görmesi 
için tahıia edilen hastahaneler kafi 
gelmemektedir. Kız Muallim mektebi 
binasında hastahane tesis edildiği va· 
kit Kız Muallim mektebi için Haydar
paıadaki eaki fakülte binası en müsa
it yer olarak gösterilmektedir. 

Üniversite için yapılacak bir milyon 
dört yüz küsur bin lira iatikrazm kar
fılıyacağı ihtiyaçlar bak.kında üniver· 
ailedeki bütçe komisyonu mufaual bir 
liste ve bir rapor hazırlamağa batla
mıttır. Bilhassa ecnebi profesörler, aa 
lim bir ıekilde çalııabilmek için yeni
den bir çok alat ve edevata ihtiyaç 
bulunduğunu Fakülte Dekanlarına bi!
dirmiılerdir. 

Fazla menuliyetinden dolayı yor· 
gun düıerek mezuniyet alan Hukuk 
Fakültesi Dekanı Tahir Beyin mezu
niyet müddeti bibnİ§ ve vazifesine bat 
lamııtır. 

istatistik . mUdUrlUğUnUn 
islediği mal O mat 

lstatiaıik Umummi Müdürlüğünün 
Maarif Müdürlüğünden İstediği ihaai 
malümat hazırlanmıı ve dün akıamki 
posta ile Ankaraya gönderilmiştir.Gön 
derilen raporda mektepler üç kısım· 
da mütalea edilmiftir: Reuni mektep· 
!er, ecnebi ve ekaliiyet mektepleri, 
maarif miieueaeleri, kütüphaneler ve 
okuma odaları. Bütün bu müeueaele
rin vaziyeti hakkında mufaaaal iza
hat tespit edilmİ§tir. 

Enflasyon ve 
Deflasyon 
İkhsat ordinariusu Odada 

bir konferans verdi 
İstanbul Oniverıiteaiııe tayin olunan 

Profeıörlerden iktisat Ordinariuau Pro
fesör Dr. W. Röpke 3 birincikanun ta· 
rihinetesadüf eden pazar günü saat 16 
da Ticaret ve Sanayi Oda11 içtima salo
nunda ''Enflasyon ve Deflasyon., mev
zuu üzerinde bir konferans vermiıtir. 

Alman Profesörü Almanca, lngilizce 
ve laveç lisanında intitar eden eserle
rinde müdafaa ettiği tezine iıtinaden 
cihan buhranmı başlıca sanayi memleket· 
lerde tecelli eden Deflasyon hadisesi o
larak ı:örmektedir. Bu Deflasyon hô.dise
ıi banka muamelô.bnın "Banka hesapla

·n,. daralrnan suretinde tezahür etmekte 
ve kesafet artmaktadır. 

Konpünkturun, yani iktisadi vaziye
tin düzelmesi, eskiden olduğu gibi, ban· 
ka kredi ve ciro hacımlar.nm geniıleme
ıile mümkündür. Bu kredi Ekapanıiyonu 
çoktan ba§laması kab:Idi. lktiaaden kuv
vetli olan devletler otomatik bir kredi 
teveısüünüp önüne l'eçen imilleri orta
dan kaldıramazlar mı, bilhassa Amerika 
birleıik devletler iki sene evvel dahili bir 
kredi tevsi ıiyaseti takip etmit olsalar
dı bir çok milli ve beynelmilel afetlerin 
önüne geçerlerdi. Amerika birleıik dev· 
letleri aksi bir ıiyaset takip ederek ha
kiki bir Enflasyon yoluna giderek hem 
kendi aleyhinde ve hem de dünya aley
hine bir siyaset takip etm<kte ve bunun
la para istikrarını bozmaktadırlar. 

Profesör konferansının sonunda kredi 
Ekspansiyonunun vaziyeti iktiaadiyenin 
düzelmesine baılıca f&rt ve eııau oldu
ğuna tekrar iıaret ederek kredinin ge
niılemesini Enflasyonla kantbnlmama· 
aım söylemiıtir. 

Profesörün tezine göre ne Enflaıyon 
ne Deflaayon yapılmalıdır. Ekspansi
yona gidilmelidir. Kredi tevaüne imil 
olacak bu siyaset ikfüadıyatın kaybolan 
alestikiyetini tekrar temin edecektir. 
Beynelmilel ticaretin serbestisine bil
hassa bundan dolayı lüzum vardır. 

Profesörün bu aiyaseti takip etmeleri
ni istediği devletler bilhasaa Amerika • Almanya, Fransa ve lngilteredir. --Yumurta sandığı içinde .. 
Yemiıte Saadet vapurunda lsmui: 

Efendiye ait yumurta sandıkları içm· 
d." .12~0. paket köylü cıgarası ele ge-

j 

Ahmet Haşimin mezarı 
Türk şiirinin en büyük üstatla

rından olan ve ayni zamanda dü
rüstisi,namusu, fazilet ve feragati
le de ekme! bir in&an nümunesi 
bulunan Ahmet Haşim'in ölümü 
üstünden epeyce zaman geçti. Şim
di bu satırları yazarken, onun ta
butunu, ikametgahından ta kabri
ninin kenarına kadar takip ettiğim 
günü ve o günün ağır ve matemli 
saatlerini birer birer hatırlıyorum. 

Haşim, aziz hayatını Türk genç
liğinin harsına ve irfanına hasret• 
mit bir insandı." Irak onu o kadar 
çağırdığı halde burada mütevazı 
muallindik mesleğini, lrakta kendi 
sini bekliyen yüksek ikballere ve 
hatta servetlere tercih etti. ölün
ceye kadar buradan ayrılmadı, bu• 
rada can verdi ve burada gömül.' 
dü, Yalnız esefle haber alıyoruz 
ki bugün onun üstünde yükselen 
toprak çıkınhaı, her gün biraz da
ha inhitat ede ede dümdüz bir hal 
almaktadır. 

Hayabnı bu mendekete, bu mem 
leketin gençliğine, harsına, irfanı
na hasreden Hatim'e, Hatim'in 
tahaında insanlığın ekmeliyetine 
kartı bugün mendeket, vicdani ve 
va.tani bir vecibeyi ifa. ebnek mec· 
buriyetile karşı kartıyadır. Bu 
mecburiyet, onun kabrini ayaklar 
altında kalmaktan kurtarmaktır. 
Gün geçtikçe dümdüz olan bu çı· 
kmtı, zamanın ihmal ve nisyanı
na terkedilirse, onu gömen arka
datlan bile bir müddet sonra onun 
yerini tayinde imkansızlıkla karşı· 
laşaCaldardır. 

Haşim'in ölümü önünde fstan
bul fehrinin tertip etti;1i ihtifal, 
nasıl yüksek bir kadirş:naslık ese
ri ise, bugün onun mezarını ayak 
albndan kurtarmak ta ayni kadir
tina.alığın icabı olan bir borçtur ; 
borcumuzu ödemek suretile kadir
tinashğımızı tekmil edelim. 

Saltilıattin ENiS 

En büyük transatlantik 
fstanbula gelecek mi? 
Türkiye Turing ve Otomobil klübü· 

ne gelen habere ııöre bu sene lstanbu· 
la ııeçen seneye nispetle biraz daha 
fazla aeyyah ııelecektir. Bu meyanda 
Fransız ompanie Generale de Transat· 
lantique kumpanyası da büyiik vapur. 
lardan birile lim.-nımıza bir ..eyabat 
tertibine karar vermiı ve bu mak.ati~ 
Turinıı Klübe müracaat ederek tehre 
ait reaimler ve sair malU:mat istemiJtir, 
Bu kumpanya Normandie isminde 76 
bin ton hacminde büyük bir vapur in
fa ettirmektedir. Dünyanın en büyük 
Tranaatlantiklerinden !>iri olacak olan 
bu vapnrun inta11 yakında bitecektir. 
Kumpanyanın liman11D1za tertip ede
ceii aeyahat için hu vapunı tah&a.eı
mesi muhtemeldir. --
Konservatvarın ilk konseri 

Konaervatuvar muallimleri dün mev 
aim.in ilk konserini venniılerdir. Kon
aer çok muvaffakıyetli olmuı ve mu
aikişinaslar alkıtlanmışlardır. Konser. 
vatunr idaresi bu sene cfördü bcıi mu • 
allimler,, mütebakisi de talebe taraf•.ı 
dan olmak Üzere &ekiz on konser ver
meğe karar "Vermittir. Konserlerin j .. 

kincisi on beı gün aonra talebe tar"-· 
fmdan verilecektir. 

Konservatuvara rağbet gÜnden gü
ne artmaktadır. Konservatuvarın ek .. 
serisi kız olmak üzere iki yÜz kadar 
talebeai vardır. 

1 HOR~ 1 -----{ lı Banka•mdnn alınan cetvelidir) 

4 Kanunuevvel 1933 
Aktam Fiatları 

lıtikrazlar 
latikru::ı dahili 94.25 
1933 l•tikrou 97,50 
Şark D. yollan •.45 
Ooitürk 26,95 
Cümrülı:ler 8 
Sayd mahl 6,45 
Baidat 9.75 
T. askeriye 9.75 

Tahvilat 
Elektril< 
Tram...-ay 
Tüoel 
Rıl.tım 

Anadolu 1 
" lll 

kupona uz 
Mümeaail 

-.-
-.-
17.75 
45,SO 
45.75 

Sl,95 

ESHAM 
!, Baakuı Na• Telefon 11.75 
ma 9,65 Bomonti ld 40 

,, ,. Hamiline 9.80 Terkoa 28 
,. ,. Mı,iuaia 106 Çimcıaıto 11! o 

TramYaT 45 lttiha. de7. 17,70 
Anadolu Hiaae 27,40 Şar .. Jey_ 1.-
Şi .. Hayriye 15 Balya 1.65 
Reji 3,65 Şark m. ecı:a 2,SS 

ÇEK FIATLARI 

Paria 12.06 Prai 15.S2S 
Londra 702 Viya.na 429 
Nü7ork 73,90 ~!adrit 5.765 
M lano 8.97 Beritn 1.975 
Brü'<llel 3,39,83 Belgrat 34.7475 
Atioa 82.7935 Zloti 42"63 
Cea vre 2.4370 Pette 3.575 
Amaterdam 1,1725 Bükret 80.075 
Sof ya 65,0C25 Moakova 10.94 

NUKUT {Satıt) 

Kurut Kurut 

20 f. Franaız 166 1~2 1 Şille. A•. 2·1.50 
l laterlin 705 1 Pezela il 
l Dolar 135 1 Marlc 49 

20 Liret 223 1 Zeloti 24.-'O f. Belçika 117 10 Ley 023 
20 Drahmi 24 20 Dinar 46.-
~'O L la"içre 818 1 Cerno.,iç -.-
2t) Le•a 25.- 1 Albn 9,33 
21 Kur. Cek. 118 1 f\1ec .. idiye 0,3' 
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İktisadi bahisler 1 
lhracatın bir elden idaresi 

Iktısadi i~lerde bilhassa ticaret ha: 
yatında tereddüt, istJrrarsızlık, endı~ 
şe, bütün dünyanın senelerden berı 
geçirmekte ol<luPu hasLalığın en a-
aaslı tezahürlerıd.ir. ı a. 

Bizde hiç bir günahımız olmadı· 
ğı halde: ister istemez, ~lletle.rin 
tesanüdü zaruretine uyup, hıssemıze 
düşen zarara, zahmete katlanıyornz. 

Hükı'.imetin isabetli tedbirleri, ve İş· 
leriınizin mütevazı bir çerçive için .. 
de cereyanı, bu zararları ve zorlukla· 
rı esgari dereceye indinnektedir. 

Fakat buna rağmen şinirılerde ger
ginlik, yarını görüşte ye hazırlayış.ta 
korkaklık vardır. 

" Memlekette İş kalmıyor" düşün .. 
cesi, haksız olarak, bazı kafalarda 
yerleşmektedir. 

Evet! Beynelmilel ticaret mühim 
nispette azaılmı§tır. Fiyatlann, bil
hassa zirai mahsullerin fiyatlarının 
düşme•İ çifçinin istihlak kabiliyeti· 
ni azaltmış ve bu dahili piyasalarda· 
ki muamelenin de hacmini küçült 
müştür. Bu her yerde olduğu gi~i, 
bizde de olmuştur. Bunlar hep dog· 
rudur. 

Fakat bu hakilıattan, bu vakiadan 
mübalağalı bir netice çıkarmak hata· 
dır. 

HükUmetin ticarete, ve hususiyle ih
racata büyük bir ehemmiyet verdiği .. 
ni, takip ettiği anlaşma siyaseti ile 
mah"Sullerimize yeni pd.zarlar açtığı
nı, tiplere ayrılmasını İstemekle müş
terilerimizi devamlı, esaslı olarak bi· 
ze bağlamağa çalı~tığıru görüyoruz. 

Bunlar ümit verici, teşebbüslerim.i 
ze kuvvet verici amillerdir. 

Cevat NiZAMi 
günde kayp ettiriyoıılar. 

Bu bozucu, yıkıcı hai:>erlerden biri 
de, ihracatın bir elden idareai hak· 
kında son günlerde çıkan rivayettir. 

Bu rivayet şimdiye kadar mütead· 
dit defalar, piyasamızı endişeye sevk 
etmiştir. 

Fakat son zamanlarda, bazı ıne
vat için, fazla israr ile ortaya atılma• 
sı. en mühim bir ihracat piyaaanuzı 
şaşırttı. 

Bereket verain, aklı selimin, vuku .. 
fun timsali olan İktisat Vekilimiz bu 
nu tekzip ettiler. 

ihracat ticareti en çok vukufa, U• 

zun senelerdenberi de vaID. eden ve 
karşılıklı itimat doğuran temaslara 
ihtiyaç gösteren bir tubedir. 

Hazırlıksız, bilgisiz, tecrübesiz bir 
bakkal dükkfuıı bile idare edilenıez 
iken, bu en nazik sahayı, az çok mev
cut teşkilatından mahrunı etmek hiç 
bir zaman mevzuubabia olmaz. 
Şunu da söylemek laznndır ki, mal 

larımızın ihracını temin eden müessese
ler ,aralannda gayri Türklerde olsa,mem· 
Jeketin zararına çalışmakta menfaat 
arayamazlar. 

Onların menfaa.tı işlerinin deva .. 
nunda ve artm.asmdadır. Binaenaleyh 
kendilerini yaşatan menbam kuruma 
sıru değil, bilakis zeng•nleşmesini İs· 
terler. ilunun aksi iddi.,_ bir sat.ata• 
dan ibarettır. 

Fakat bu karlı ve ticaretin en yük· 
sek t:ekli olan ihracat .\!"Ubesine de, ya
vaş yavaf milli unsurun hakun olma 
sını istemek hakkımızdır .. Yalnız bun· 
da tedrici hareket etmek, bılgı ile 
sermaye ile mücehhez olarak bu 
müşkül cidal sahasına atılmak la· 
zımdır. 
Unutmamamız icap eder ki, dev1e · 

timiz ferdin, ferdi teş~bbüsün düş· 
meni değildir. 

En çok elastikiyyete ınuhtaç olan 
ihracat işi, hususi teşebbüsün en la· 
bü malikanesidir. 
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HİKAYE 

Fakat bazı mufritler, buluttan nem 
kapacak kadar hassas olan ticaret a .. 
!eminin psikolojisini ihmal eden ba· 
zı nazariyeciler, yavaf yava§ berrak
laşmağa yÜz tutan İ§ havasını bu· 
landıncı haberler neşrederek, bin kül 
fet ile elde edilen manevi salahı bir 

Fena tesadüf 
1 clal Hanım gecenin geç vaktinde 

ahbaplarından birinin evinden dönüyor· 
du. Dereden tepeden konuşurken vaktin 
hayli ilerlemiş olduğunu farketmemiş· 
lerdi. Acele giyinerek hemen çıktı. Faka! 
pek u:zak olmıyan kendi evine varmak 
için tenha bir sokaktan geçmek lazımge• 
Jiyordu. Herhangi fena bir tesadüften 
korkan lclal Şadan Hanım ad·mlarını 
sıklaştırmış, yürüyordu ki, ileride bir ka
pının önünde bir gölge k mJdadı. lclal 
Şadan Hanım gayriihtiyari elindeki ıem· 
ıiyenin sapını s ktı. Duramazdı, geriye 
dö:ıemezdi, mao.mafib her türlü müdaha· 
leye hazır bir halde,gölgenin kımıldadığı 
kap dan Lzakça bir yerden sokağı geç· 
mok için yürüdü. 

Tam kapının hizasına gelmi§tİ ki, al .. 
tı ya.,lannda k2;dar b;r kız çocuğu önü
ne çıkh. Temizce, fakat acaip bir kıya· 
feti vardı. Kızc .f, .z ağlıyor, hınçkırık· 
lan arasında b.ı.r Ş.::!yl2r söyUyor, lakat 
ne söyled:ği anlaşılamıyordu. 

.Bir haydutla karş !aşmaktan korkan 
İclal Hanım, önünde gözyaşları içinde 
bir kız çocuğu görünce, ı ferahladı. Ço
cuk ta ne s~vimli şeydi? Fakat nereden 
geliyor, nerden çıktı, ne söyliyor? 

Her halde kaybolmuş bir çocuk ola. 
a.:.:. Kim bilir ailesi şu dakika ne te
laş içindedir. Vakitsiz dul kalmış, biraz 
da geliri olan çecuksuz her kadın, gece
nin bu zamanında kaybolmuş bir küçük 
kızla kı:ırşılaşırsa ne yapar? 

İclal Hanım da çocuğu teskin etmeğe 
ve gecenin bu vaktinde oralarda neden 
böyle yaln·z dolaştığını öğrenmeğe ça. 
lıştı. Çocuk hınçkırıklar arasında haki· 
katen yolunu kaybettiğini anlatabildi. 
Fakat bir türlü evlerinin nerde o.!duğu
ğunu tarif edemiyordu. lclaJ Hanım o 
zaman kararını verdi, · çocuğu elinden 
tuttu ve evine götürdü. Gecenin o vaktin
de ·ı :zcağızın ailesini bulmak imkanı yok· 
tu. 

- Kız~ adın ne senin? 

-Ane .• 
Yürüdüler. Çocukçağız h·nçkırıklan· 

nı kesti, küçücük yumruğu ile gözyaşla· 
rmı sildi ve nerdeyse uykusuzluktan dü· 
şecek bir halde olduğu için, İclal Hanı· 
mın elinden tuttu ve tıpış tıpış yürüme
ğe başladı. 

Bir evin önünde durdular, kapı açıl· 
dı, içeriye girdiler. Çocuk için sıcak bir 
banyo yapıldı, üzerine bir gecelik uydu· 
ruldu, Büyük bir dıvanın üzerinde, ge
niş yorganlann altına sokuldu ve Ayşe 
hemen mışıl mıtıl uyumağa daldı. 

Fakat lclal Şadan Hanım rahat uyu• 
yamadı. Yaptığı bu bar.ek:tin mes'uliye• 
tini hesap ediyordu.Kendi kendine ertesi 
gÜn heme;.> karakola giderek meseleyi 
anlatmak lazungeldiğini takdir ediyor· 
du. Ya ailesi bulunur, çocuk teslim e
dilir, yahut polis çocuğu Darülacezeye 
mi gönderir, ne yapar, orasını bHmiyor
du, 

Zengin ve çocuksuz olmak, sonra da 
bu kadar sevimli bir yavrunun Darülace
zeye gönderildiğini görmek lclal Hanı· 
mın içine dokunuyordu. Fakat aİ1e s.inin 
de bulunmıyacağı nerden malumdu? 

Ertesi sabah çocuk uyand ı, kahv~ltı· 
sıru yaptı. Masumane evin içinde dolaşı· 
yor, masanın üzerinde bulduğu mecmu
aların resimlerine bakıyordu. lcliiJ Ha· 
nım, çocuğu öğle Üzeri de karnını doyur
duktan sonra, karakola götünneği mu· 
vafık buldu, 

Öğleden sonra karakola gitti. Ayşe 
nin eı.kali tespit edildi. İclal Hanmı dedi 
ki: 

- isterseniz, ailesi bulununcaya ka
dar çocuğu ben evde muhafaza edeyim. 
Arayanı ç k~nca ge~ir benden, alrrsınız. 

Bu tarzıhale polisler de memnun ol· 
muşlardı ki, bu sırada gözyaşları için· 
de bir kadın karakoldan içeriye girdi. 
O zaman hiç beklenilıniyen bir sahne 
oldu. Çocuk kapıdan giren kadını görün· 

Milliyet'in edebi romanı: 61 

\lnwlap Komanıı 

Hemşireler beni bir paket gibi 1 
merdivenden çıkardılar. Hemen 
aağda geniş, aydınlık, bembeyaz 
bir odaya girdik. 

Havada lizol ve iyot kokusu· var. 
Ve yeni doktor hastabakıcılara 

yardım ederek beni yatırdılar· 
Vücudumda hafif bir ürperme 

oldu. 
Doktor Şevket Ömer Bey anla

madığım bir çok ilaç ve hastalık 
isimleri ile konuştu. Artık dinle· 
miyordum. 

Bir aralık Reşit Beyin sesini ta
nıdım: 

Ben gidiyorum kızım, akşama 
gelir, seni yoklarını. Burada rahat 
edeceksin, merak etme! 

Dudaklarım kımıldadı. (Teşek
kür ederim) demek istedim. Fakat 
sesimi duydu mu, duymadı mı bil· 
mem. 

Gözlerimi açamıyordum. 
Vücudum ateş içinde .. Nefes &· 

laımyor.um. 
Hastabakıcılarm sesleri hazan 

uzaklaşıyor. 
Kafamda bir uğultu var. Su İs· 

tiyorum. Dudaklarım yanıyor ve 
bu uğultular yanmalar içinde ken· 
dimi kaybediyorum. 

......... 
Buhran, hararet ne kadar devam 

etti, bilmiyorum. ilk defa gözleri
mi açtığım zaman yanmıda güzel 
bir hastabakıcı gördüm. Elindeki 
limonla dudaklarımı siliyor, göz. 
!erinde tatlı, sıcak bir şefkat kay. 
nıyor. 

Su istedim. 
Güldü: 
- Biraz daha sabredeceksiniz 

Doktor şimdi gelecek. 
Bu kadarcık hareket bile beni 

yordu. Tekrar gözlerim kapandı. 

Uzaktan bir telefon sesi geliyor. 
Arasıra vapur düdükleri, açılıp ka· 
panan kapıların gürültüleri de var. 
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Sarı kız ... 

Renklerden bahsediliyordu. 
Kimi siyahtan hoşlandığını, ki

mi beyaz sevdiğini, kimi ateşe ben· 
ziyen al rengi, bütün renklere l\'r· 
cih ettiğini, kimi yeşile bayıldı~
nı söyledi. 

içimizde, Aventure meraklısı, 
esmer bir delikanlı vardı. Ona da 
sordular: 

-Ya, sen? 
içini çekti: 

Bugünkü Program 
ISTANBUL ı 

17,30 Gramofon. 
16,30 Orkeatra. 

' 

19,30 Eftalya Sadi H. Sadi Bey ve ar· 
kadaılarr. 

21 Gramofon. 
21,30 Anadolu Ajan•ı~ Boraa. haberi, Saat ayan 

ANKARA ,· 
12.30 .. 13,30 Gramofon. 
18. ~ 18.45 Orkestra: Veber Ouverture 

Freiacbütz, Veber Fantaiaie Balmaaqı.ıe. 
St.raua Vahe Yugen Liebe. 

18,45 - 20 Alaturka aa:ı. 
20 Ajant. haberleri. 

VARŞOVA, 1411 m. 

Yarın akşam M E L E K Sinemasında 
PAPRİKA ve VERONiKA filmlerile haklı bir şöhret 

kazanan sevimlı ve fen yıldız 

FRANSISKA GAAL 
tarafından yaratılan nefis ve ıeYkli fi!m 

Budapeştede İskanda) 
Muhteşem filmi takd·m edilecektir. Bu mükemmel man'at eserini 
ğörmek iç'n biletleriıı'zi ~imdiden lemin etm"li9in"z. (10686) 

• - Ben, sarışına bayılırım. Dün
yada akla gelen ne kadar renk 
varsa bir tarafa .•. Sarı bir tarafa .. 

Kanaryayı, bütün kuşlardan 
fazla severim: Tüyleri sarı oldu
ğu i.çin. .• Sütlacı ağzıma koyma
dığım halde zerde için deli olurum· 
Sarıdır da ondan! 

16,45 Orkestra konseri, 17 ,30 Müsahabe, 
18 Krakovadan Piyano konseri Bach, Stra• 
vinaki, StriaJin, Maliazevski, 18,30 Şarkılar ve 
hafif ha"Vala.- Puccino, Smetana, Maşsenet, 
Duparc: Debu&ay, R. Strauas, K. Go.-aki, M. 
Karlovjcz, 18,50 Müsahabe, 19,05 Konferana, 
19,35 Az tanınmış. operalardan parçalar 
plik. 20 Müaahabeler, 21 Madam Angot'oun 
kızı iıimi operet, 23~0 Dans nnısikiai. Mü
aababe, dans. 

1, s1~~~!t~~!!s:.!~aj~~!i2.~?~~a)'\ Musiki San,atkiirları c~miyeti tarafından alaturkıt saz heyeti 

Hastalıktan ödüm kopar ama, 
sarılığa tutulursam hiç gam ye-
mem .••• 

Sevdiğim şarkılar: 
"Son hatıra, aşkımda kalan bir 

sarı saçtı.,, 

"Saçları, sarı sarı ... ,, 
Bir de: 
" Hangi beyin sunasısın, ey sarı 

kız!,, 
Sofrada yun;ıurta yoksa, aç kal

karım ve yumurtanın da yediğim 
yalnız sarısıdır. 

Rengi sarı olduğu için eve yal
nız inek yağı ahrun. Üzümlerden 
sarı yapıncaktan başkasına el sür
mem. 

Kışın bile sarı iskarpinle geze. 
rim. Daha sayayım mı? 

- Aman, yeter.. Derneğe mec-
bur olduk. 

Nihayet, ben dedim ki : 
- Sana bir şey soracağım •• 
-Sor! 
- Sarılar arasında hoşlanmadı· 

ğm yok mudur? 
-Var! 
-Nedir? 
Bıqını salladı: 
-Altın..·. 
- Amma yaptın ha .. Dedik, a-

yol, altın sevilmez mi hiç?. Hem 
onun bir adı da sarı kızdır! 

Bıqını salladı: 
- Benim vefasız sarı kızlarla 

işim yok! 
M. SALA.HADDiN 

ce, ağlıyarak ona doğru ko§tu: 
- Anne! anne! 
Ay§e anasını, anası Ayteyi bulmuştu. 

Ana kız sarma§ dolaş oldular. Ka<Lı:ıı;a"' 
ğız o memnuniyeti içinde minnettarlığını 
izhar için İclal Harumın ellerine yapış· 
b, öptü, Öptü. 

Çıkıp gidecekleri sırada, lclat Hanım 
çantasını açtı, fakir halli olduğu anlaşı· 
lan kadmln avucuna baş lira bıraktı. Bü· 
tün karakol gözlere yaş getiren bu sah· 
neden müteessir olmu§ ru.r. 

Ana kız bir hayli uzaklaştıktan sonra, 
kadın Ayşeye sordu: 

- Anlat bakalım, neler oldu? 
- Evin arka bahçesinde alçak iki pen; 

cere var. Dün gece pencerelE":rden biri 
açıktı. Buradan girdikten tonra bir mer· 
diven var, birinci kata çıkıyor. Bu kat· 
ta salon tam karşıya geliyor. İkbal İs· 
minde ihtiyarca bir h.zmetçi kadın var, 
En üst katta yatıyor. Evde baıka kimse 
yok. Yemek odası bahçeye bakıyor. Bu· 
fede gümüş taktmlar var. Salonda sel ta• 
rafta büyük bir konsol duruyor. Ham· 
nun btitün mücevherleri bu konsolun alt 
gözündeki kadife bir kutuda .. Anahtarı 
da Üst gözde, sağ köşede .. Yatak odası 
yemek odasının yam başında .. Bu oda· 
daki gard!robun üst gözünde ağırca ve 
kilitli bir kutu var. İçi para dolu. 

B U O A P E Ş T E ı SSO m. 
18,05 ŞandoT Bura S.gan takımı, 19,05 Bir 

çocuk bahçeııinden nakil, 19,35 Radyo konae
ri, 20,35 Müaahabe, 21,20 Sesli film parçala
rı. 21,50 Gala ak,amı. :U,50 Son haberler, 
23,05 Simi Kurina Sigan musikisi, 23,35, Bu· 
dapeıte muı.iki f> ey'eti tap.rfından orkeatra. 

V 1 Y A fi A : 518 m. 
18 Gü%e san'atara dair, 18,25 Plak konse

ri 1 - A. Girardi, 2 - Emil Kaiser, 19,05 
Tıbbi mÜşahabe, 19,15 Neıeli neıriyat, 20 Mü
sahabe, 201

120 Saat ayarı va. 20,30 Viyana o
perasından naklen Tiefland operası, 23,25 
Ambassador otelinden naklen : Akşam kon· 
aeri. 

ROMA• 441 m. 
18,20 H.adyo oı.: kesı.ras1, 19,45 Spor habe~

leri 19,45 MÜ•ahabe, 20 Haberler, 20, 15 z,. 
rai: 'müaahabe, 21.:20 Konser, 22 Mütenevvi 
konser Beetboven, 22,50 L'; gnota bir perde
lik piyes , 23,20 Dans musikisi. 

PRAô., 488 m. 
17,05 1-ılbarm onİK konser1 18 Müsahabe, 

18,40 Almanca neşriyat. ıs.ss Plak, 19,10 Zi· 
rai müsaha.he, 19,20 Amele neıriyab, muhte
lif ~beler, 20.35 Am.&.lar he7'eti tara
fından konaer, 21, Radyo orkeatrası, 22 Plik, 
22,35 P i""'"' n 'onatlıtrı, 23,15 Yeni pli.klar . 

MILANO • TORINO • FLORANSA• 
18,15 l.Ja.ns musikisi, !9 Haberleı· , plak, 20 

Haberler, pl.ik, 20,10 Müaababe, pl&k, 21 Mü
aahabe, 21,30 Müsabahe ,22 Montmartre me
nek4esi !simli Kalm-.n'ın oı--ereti. 

. BELGRAT 430 m. 
18,35 Dans mu5iıt.isi, 20 Müsab..11.he, 20,35 

Pl8.k, 21,05 Petar Petroviç aüvarcıai a) Mi.iaa.• 
bahe, b) Konser, 22,05 Radyo orkeatra•r, 
22,35 Halk tarkıları. 22,05 Müsahabe, plak, 
23,45 Dana musikisi Zanatzki Dom lokanta
ıından. 

BÜKREŞ 394 m. 
13 Borsa haber leri, pl ak, 14,05 Haberler, 

14,20 Hafif plAklar, 19~05 Motoi orkestrası, 
20 Oniver•İle radyo.-u, 20,25 Pik, 20,45 Kon• 
ferana, 21 C.rmen Koaau Musiceaco'n.un be•• 
telerinden havalar, 21 ,JS Senfonik konaer 
Radyo orkestraaı tarafından, 22,0S Konfe· 
rans, 22,lS: Senfonik konserin d~vamı (Ta ... 
chaikovsky) 22,45: Haberler. 

Halkevlnda 

Konferans ve konser 
Tıp talebe cemiyeti u.'numi katipli· 

ğinden : Cemiyetimizin konferans se 
risinin sekizincisi edebiyyat Fakülte .. 
ai Dekani Köprülü Zadt Mehm"l Fuat 
Bey tarafından Halk evi konferans sa· 
lonunda 5 KB.nunuevvel 1933 aal.; gü
nü saat onsckizde verilecektir. Mev 
zuu Türk edebiyyatındn hekim, edip 
\~e şairlerdir. 

Konferansı müteakiı1 tanbur~ Re 
fik Bey ve arkadatları tarafından bir 
konser verilec~ktir. (Anadolu halk 
§arkılan) keyfiyyet D::>ktor talebe· 
lerine ili.n olunur. 

Konferans 
Jstanbul Ha'kevi Reisliğinden .ı 
Üniversite iktisat Doçenti Muhlis E· 

tem Beyefendi tarafından Ergani bakır 
madeni demir yolu için tertip edilen da 
bili istikrazın ikinci B. tert!bi hakkında 
7-12-933 perşembe günü saat 17 de U• 

muma mahsus oimak üzere bir ?:onfe .. 
rans verilecektir. Herkes gelip J .nleye 
bilir. 

Konser 
6 Kanunevel çarşamba akıamı sa~t 

21,40 Saray sinemasıno.a musiki sa 
natk3.rlan cemiyeti tarafından sinema 
ve alaturka saz heyeti Safiye Hanıını 
iştirakile bir konser veıilecektil'. 

O yaşta küçük görünen Ane büyük G•• H k• • 
bir telakatle biribiri arkasına ne gördise . ır- oz e ımı -. 
anlattı~ Ayşenin küçük görünüşüne rağ· ı ~ 
men, en aşağı on bir yaı~nda olduğu nu Dr. Süleyman Şükrü 
anlamak için, her halde leli! Hanımdan Birinci sınıf mütehassıs 
baskasnun gözü lazımdı. 
Ayşe şu.nları ilave etti: (Babıali) Ankara caddesi No. 60 1 
- Babam, hemen bu gece gitsin. Hiç 

korku yok! SEM 8Uti.S 

Kımıldanamıyorum. Bacakla
rım uyuşmut gibi. 

ikinci defa kendime geldiğim za 
man yanımda doktor Asım Bey 
vardı. 

Bana yumutak, Y.avaş bir ıesfe: 
- Nasılsın Çiçek Hanım, dedi. 

Gene su istiyor musunuz. 
Gözlerimle istediğimi anlattım. 
Hastahakıcı dudaklarımı biraz 

limonata ile ıslattı. 
- Artık atlattınız Çiçek Hanım, 

dedi. 
Ke!!dimi yokladım. Çok ·halsiz 

olmama rağmen hararet yok. 
Doktor nabzıma haktı. T etmu· 

je koydu. Hastabakıcıya bazı ten· 
bihler yaptı. Alnımı, başımı sev· 
di. 

- Korkacak bir şey yok, dedi. 
Geçmiş obun. Size bugün çorba ve· 
recekler. 

- Ben, soğuk bir şey istiyor
dum. Hemşireye: 

- Yoğurt ta verin! Dedi. 
Doktor çıktı. ·Hemtire, sarı saç

lı, penbe, ince bir kız. 
Sandaliyesini karyolaya bitiştir

di. 
-· Geçmit olsun efendim, dedi. 

Bugün artık tamam, tehlike kalma· 
dı. Şimdi size doktorun söyledikle
rini getireceğim. 

Akşama kadar pek az konuşa· 
bildim. 

Nihayet asıl hastalığımı söyle
diler. Ben grip değil, tifoya yaka
lanmışım. 

Bana bakan hemşire Aliye Ha
nım dedi ki: 

Tamam bir bııfta kendinizi bil
meden yatınız. O kadar korktuk 
kil 

Ayna isedim. 
Aradılar, gidip geldiler. Fakat 

koca hastahanede bir ayna bula· 
madılar. Bunu evvela hakikat zan· 
nettim. Meğer hastalara ayna ver
mek fenamış. Çorba ve yoğurt bir 
kaç gün devam etti. 

Artık tamamile kendimi bul
dum. 

Bugün Reşit Bey geldi. Çok se
vindi. 

- Geçmiş olsun yavrum, dedi. 
Bizi öyle korkuttun ki ! 

Onlar benim hastalığımı sakla· 
mışlar. Hatta ilk gelen iki doktor 
hakikat grip zannetmişler. Şevket 
Ömer Bey anlamış ve beni kiliniğe 
kaldırmağa karar vermişler. 

Olup bitenleri şimdi parça par
ça, şundan bundan öğreniyorum. 
Reşit Bey on gündenberi kilinikte 
olduğumu söyledi. 

Halbuki ben onu ilk defa geli-

SAFiYE H. iştirakile 1 
En nef;s e~-.rl~r Türlciyeııi'l e'l g-iizlrle mu,il<işina•ları [106881 .,/ 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eylerİ2 
Sigortaları halk için müsait §eraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887. 90J7 

Yeni ne,rly•t 

Orhun 
Edirnede her ayın on beşinde intişar 

etnıekte olan "Orhun,, mecmuasının 
ikinci sayısı intİ§ar etmiştir. Kıymetli 
yazıları ihtiva eden bu mecmuayı kari 
!erimize tavsiye ederiz. 

Fadime 
Selimi izzet Beyin "Fadime,, isimli 

romanı kitap halinde neşredilmiştir. 
Kuvvetli ve cazip bir eser olan bu ro
manı Remzi kitaphaneı1i iyi bir cilt ha
linde tabetmiıtir. Tavsiye ederiz. 

Holivut 
Holivutun 48 inci sayısı zengin hava· 

dis ve güzel resimlerle intişar etmiş· 
tir. 

Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERiYOLOJI 
LABORATUVARI 

Umu mi kan tahlilatı, frengi noktai 
nazarından (Wasserman ve Kalın 
teamülleri) kan küreyvatı sayılması. 

Tifo ve ısıtma hastalıklan t"§hioi. 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su 
tahlilitr, Ültra mikroskopi, hususi a-

l şılar istihzan. Kanda üre teker. 
Klorür. Kollesterin miktarlanrun ta
yini. Divanyo!u No. 189 Tel: 20981 

- ---- (10562) 82_65_ 

Sinir\eriniı~ . 
muhataıa ıc;ın 

·ıe manıursuı 
tamamı 

olan 

r,romura\ 
"\(no\\,. 

7583 

yor zannettim. Her gün gelmiş. Ta 
bii farkında değilim. 

Reşit Bey bir çok yemişler, şe
kerler de getirmiş. 

- Doktor pehrizi gevşetti, artık 
korkma, dedi. 

Hemşire Aliye Hanım bir me
laike .. Bana o kadar iyi bakıyor ki. 

Bugünkaryolamm yerini değiş· 
tirdiler. Yttığım yerden denizi, 
krşı sahilleri seyrediyrum. 

Doktor Asım Bey şimdi iştiha • 
mm artacağını söylüyor. Fakat çok 
yemek vermiyorlar. Bugün Aliye 
Hanım hana ayna getirdi. 

Yüzüm harapolmuş. Saçlarım 
kavrulmuş gibi dökülüyor. Dudak
larım kurumuf. Kan çekilmit gİ • 
bi. 

Vücudiim yağlanmış, kirlenmiş 
gibi .•. Apartımanda her sabah duş 
yapmağa alışmıştım. Birgün yıkan 
masam sinirleniyorum. insan iyi 
şeye alışınca vazgeçemiyor. Aliye 
Hanım ılık sabunlu bezle yüzümü 
siliyor. Bana çocuk gibi bakıyor. 
Artık iyiyim. Reşit Bey her akşam 
uğruyor, meyve, şeker getiriyor. 
Doğrusu onun bu insaniyetini unu· 
tamam .. O olmasaydı kimbilir ne 
olacaktım. Allah bana acıyor. 
Fakat hazan öyle müşkül imtihan· 
!ardan geçiriyor ki ! 

Doktor Asım Bey daha on gün 

lST ANBUL BELED1YES1 
ŞEHiR TiYATROSU 
Bu akşam saat 21 de 

O GECE 
Yazan: La Jas 

Zilahy 
Türkçeye çeviren 

M. Feridun 
4 Perde 1 Tablo 

Muallim ve talebeye tenzilat vardır 
9210 . 

FRANSIZ TiYATROSU 
Handa-Dramalis-Prineas yunan ope

ret heyetinin son temsilleri. Bu akşam 
saat 21,30 te Heyetin en büyük artisti 
lro Handa ;ıerefine ve Darülbedai ar• 
tistlerinden Şevkiye Hanım i§tirakile bü• 
yük gala olarak ŞEHRAZAT. Ya· 
rınki ı;arıamha ak~amı son defa olarak 
1 Vassiliosa tou atelier. Pek yakınd~ 
Prassino F ox. Cumartesi akşamı ~ösyö 
Konstantinidis ve Mösyö Dukas şere
fine büyük gala müsameresi. Pazar gÜ· 

' nü heyetin veda temsilleri. 

D N ' F h ' r. urı e mı 

Göz Hekimi 
C1ğaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2-6ya kadar. Tebfon 23212 

9005 -- -. ..... ,,.. ,...,,,__,.,.,. __ ·-
r•iUiyct 

Asrın umdasi " MiLLiYET " tir. -
ABONE ÜCRETLERi: 

Türkiye jçin Hariç için 
L. K. L. K. 

3 ayhit 4- 8-
6 " 7 50 14-

12 ~ 14 - 28 --
Gelen e•rak ,ıeri Terilmez:.- Müddeti 

geçıl'!n nüahalar 10 kuruttur.- Gazete ve 
mathaeya ait i.ıler için müdiri,.-ete mi.i-
raca.at edilir. Gazetemiz il3..nların mea'11-
u.,"tini kab!ll etmf"ı:. ' 

klinikte kalmam icap ettiğini ıöy • 
ledi. Burası cennet gibi bir yer. 
Çamlar, manolyalar arasında, de 
nize hakim, kartal yuvası gibi bir 
villa .. Yalnız ne kadar olsa hasta. 
hane kokusu var. Alt katta ameli. 
yathane var. Sabahları saat ona 
doğru acı acı feryatlar kulağıma 
geliyor. Fakat bunlar çok sürmü • 
yor. Galiba ameliyat olacaklar 
klorform alıncaya kadar yaramaz 
lık ediyorlar. Sonra sükunet ba9lı
yor. 

Birgün ikindi kahvaltımı he • 
nüz bitirmiştim. Re,it Beyin getir· 
diği yeni bir romanı okumak için 
yaslandım. Aliye Hanımın altın 
başı kapıdan göründü. · 

- Misafir geliyor! 
Reşit Bey olacak.. Kitabı masa

ya bırakıyordum, İçeriye şık, gü • 
zel, sevimli bir genç kız girdi. Şa
şırdım. Arkasından Suat Bey gÖ • 
ründü. içeri girince Suat Bey: 

- Geçmiş olsun Çiçek Hanım, 
dedi. Hastalığınızdan yeni haber • 
dar oldum. Size hemşiremi tanıta· 
yım. Kardeşim Narin .. 

Genç kız ne kadar sevimli. Elimi 
uzattım. · 

- Merak etmeyin efendim has
talığım geçici değil. 

(Bitmedi) 



Akrobasi veya yüksek mektep 

Akrobasi veya yüksek mektep demlen 
<anbazlık hareketlerini Öğrenen pilotla
l'l_n ?'aksat ve gayeleri, mitinglerde se
~ll'cı kütlelerini heyecana düşürmek de
gildir. 

Pilot hu hareketleri tayyaresine olan 

k~biliyetini arttınnak için veya asket. 
bır maksatla öğrenir. Bu hareketlerin 
tilgisi ıayeıinde müıkül vaziyetlerden 

urtulmak kolaylaşır; harp zamanlarm
da düpnana en müıait tarafından saldır
tnak imkanı bulur; Düşmanın atışları bu 
lııu-eketlerle gayri müe11ir kılınır. 

Talimatnameler klasik akrobasi hare
ketlerini mahdut bir çerçive içinde sınıf
landırırlar. Biz bu hareketleri yedi kı
&hhda hülQıa cdcb.illıiL: 

Tam ıı;azla baş inişi; 

Kanac kayıft 
Sert dönüşlü uçuş 
Sırtüstü gidiş gelişli uçuş; 
Şakuli dönüşlü gidiş, geliş uçu;u; 
Burgulu iniı; 
Luping. 
Bu uçuşlar gerek tayyareleri gerekse 

rakiplerini yarar. Akrobasi yapacak tay
yareler, akrobaıiden evvel ve akrobasi· 
den sonra ııkı muayenelere t:lbi tutulur· 
lar. Gergi teli, çaprazlama, motor grupu 
demır çatılar, borda aleti hep bu muaye
nede inceden inceye gözden geçirilir. 
Rakiplerin hissettikleri yorgunluklar 
bilhassa adalelelerle dimağ üzcrin~dir. 

Akrobasi hareketlerinin ekserisinin 
menteını kusurlu sevkü idarelerden 
mütehassıl tehlikeli vaziyetlerde aran
mak doğru olur. Pilot kendi rizasile tay
yaresini bu vaziyetlere sevkederken ile.
ride nzası hilafına maruz kalabileceği 
fena bir vaziyetten kurtulabilmesinin u
sullerini öğrenir. 

Yüksek akrobasi "mucitleri,, arasında 
Amerikalı DoolitUe'i; adi turiz tayyare· 
!erile en tehlikeli hareketleri en yüksek 
muvaffakıyetlerle yapmıı olan lngiliz 
Atcherley'i; gayet nazik bir takım usul
leri ortaya atan Alman Gerhard Fiese
le•'i; keza Almau Udet'yi; sırtüstü u
zun uçuşlarla temayüz etmit Çekoslovak 
Malkowsky'yi; Fransız Dort'yi zikret
mek lazımdır. 

Bu yüksek uçuşlann elinde yalnız uçu
fa hakimiyet ve harp kabiliyetlerini ikti
sap sahalarında kalmıyan akrobasi tayya 
re inıaabnda emniyet em!!aUerine verile
cek kıymetlerin hakkile tayinine de ya
ramıştır. 

Bu hususta Doolittle'nin hizmetlerini 
misal olarak göstermek mümkündür· 

Doolittle bir gün yeni tecrübe ed;ce· 
ği bir tayyare için "her ıey kzrılıncaya 
kadar tam eazh hAc :-:s!-- .ı_ . • 
mesi,, emrini aLr. 

Emri harfiyen yeri;ıe getiren Doolittle 
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Tayyare gemileri 

Gördüğünüz resimler bir tayyare 
gemisinin bir kısmı ile Üzerinden ha
valanan bir tayyare filosunu göster
mektedir. 

Denizatın hava yollarında tayya• 
re gemilerinin büyük bir istikbale 
namzet olduklan iddia ediliyorsa da 
bunlann bugünkü halde yalnız harp 
vasıtası olarak kullanılmakta olduk
tan görülüyor. 

Tayyare gemilerinin hacmen bü
yüklükleri nazarı itihare alınıp ta 
bunların bati hareketli oldukları zan
nedilmesin. Bilakis bunların yüksek 
süratli olmaları lazım gelmektedir ki, 
kara meydanlarına D!lzaran, nisbeten 
küçük olan uçuf sahası geminin hare 
ketiyle tamamlanmış olsun. 

her ıeyin kınldığı anda, sırtındaki para
şütile hava dahiline atılır ve sağsalim 
yere ıner. 

Kıymetli pilotun bu cüreti tayyarenin 
krılmadan tahammül edch"leceği ıüra
tin tayinini mü~kün kılmış ve bu azami 
cüret saatte 8!JO kilometre olarak takdir 
,..,1a ..... : •• :-
Yukarıdaki resimler, sıra ile, (1) nu

maralı pi!ot Fiese1er'i kanat1arile yeri 

w 

Dünyanın en büyük tayyare gemi
lerini meydana getirmİ§ olan Ameri
kadır. Amerikanın 180 bin beygir 
kudretindeki "Sarratago" gemisi 33 
bin ton hacmmda ve 270 metre tulün 
dedir. Bu geminin sürati 33 mili geç
mektedir. HangarlannJaki tayyarele 
ri yukan çıkarmak için müteaddit a
sansör ve vinçleri bulunan ''Sarrata
go" içine yüzlerce tayyare alabile
cek vüs'attedir. 

•ısarratago" dan sonra yine Ame· 
rikanın "Lexington" u gelir. 25 bin 
ton hacmında olan bu geminin kızak
lardan denize indirilmesi için 35 ton 
yağ kullanıldığını söylemek tayyare 
gemileri hakkında yazdıklarımızı can 
landırmıı olur. 

yalarken; (2) numaralı Doret'yi bir han
gar ile bir otomobil arasından sert bir me 
yille geçerken göstermektedir. 

intikal süratlerinin &aniye vahidinin 
küsuratı kadar bir zamanda yapabileceği 
bir hesapsızlıkla hayatlarını kaybetmeğe 
-.ı.ı,,,,.. -ı-- ı. .. ı. •..• ı •• 1.,,, ___ ,_.r1"IR 
• et oerecesıne varan cureuennı uc .. 
bir hayretle k..-ıılamamak mümkün mü-
d .. ? ur. 

En eski ve kıymetli irfan •• • olan Mülkiyenin yıldönümü 
(Başı 1 inci sahifeC:.) 

ııutku söyledi: 
'4Mülkiyenin yıldönümü münasebe· 

!İle tekerrür eden bu a'.'e toplantıları
ll.ın sıcak ha\ avını teneffüs etralclctcn 
du~·duğum haz ve zevki tarifte ne ka
dar müşkülat çekeceğimi - hepimiz 
•Yni tesir altında olduğumuz için -
İiınit ederim ki en iyi anlıyacak çok 
lnuhterem heyetinizdir. Filhakika gün· 
ler ve yıllar yekdiğeri ardı sıra gelir 
lre geçer fakat bu koval>1yı§ta ayni dü
zenlik yoktur. Bu bakımdan arkada 
bıraktığımız yıl Mülkiye hayatındıı 
tespit olunmağa değe,- vakıalarla 
l'Üklüdür. Hep biliyortunuz ki Cüın
lıuriyet HükUnıeti en b jyük meonedi
ıı~ en büyük kuvvetinı bilgide, irfan
da, seciyede arıyor. Dünyada hıçbir 
lllilletin eıine malik olmak bahtiyar
lığına nail olamadığı en büyük dahi 
Ve mürıit Türk milletin<" bilgi seqİyesi 
olarak diğer milletlerle beraberi iği 
değil fakat üstünlüğü tavsiye e'1iyor 
lre Büyük Şefin her iradesi gibi bu 
kararı da behemehal t.athik olunacak
tır. Hatta burada müstakbel sıgasırn 
kullanmak bile hatadır. Tatbik olun
lllağa batlamıttır bile ... Her gün biı 
çığ gibi çoğalan okuma ve yazma hı
lenler kafilesi timdi daha yüksek he· 
deflere, daha cazip gayelere gözlerini 
dikmiştir. Yüksek tahsil de bu hava· 
tun kuvvetli cereyanına kapılmıttır. 

"Milletinin maddi ve manevi kurla· 
hem artık cehli denize döktüğü düt
lllan orduları gibi boğazından yakala
lllıt muhakkak yerlere serecektir. Bu 
b\itolojik, ve daatani muaa.raada ceh
lin zayıfladığı, son nefesini vermekle 
olduğu bariz bir surette görünüyor ve 
llluhakkak ki Türk gtmçliği dünya. 
medeniyetini kuran atalarının izinde 
l'Ürüyerek gene cihana Türk kültürü
nün harikaların1, mucizelerini göate
l"ecektir. Gençliği ve ilmi alakadar e
den bütün ml!selelerde çok hassas o· 
lan, bir çok yarı bilginin hiç bir za
tnan tam bir bilgi yerini tutamıyacağınt 
her vesile ve fırsatta tekrar eden muh
terem ismet Pata bütün memleket ü
nıitlerinın, cümhuriyet nazarlannın 
gençliğe çevrildiğini ve onun üzerinde 
temerküz ettiğini teyit ediyor. 

"Yazık o müesseselere ki Büyük 
Şef!er:n, halin ve iıtilsbalin ağır mes'· 
\lliyetini omzulannda civanmerdane 
taııyan yol gôstericile~in hu ikazla
rından uyanarak içlerinden gelme bir 
hamle ile yeni icaplara, yeni zaruret .. 
lere ·kendilerini uydur:ımazlar. Başka 
bir vesile ile de tekrar ettiğim gibi 
Mü'kiye tesis tarihi noktasından çok 
eski, 5 7 senelik bir müessese gibi gö
rünmekle beraber hakikat halde bü
tün canlılığını, varlığını cümhuriyetin 
feyzine borçludur. O kadar ki rakam
lann sarahatine nazaran söylüyorum, 
cilmhuriyet Mülkiyeyi unutulmus, ka .. 
l>dan kapanmış, ıfığı sönmü~ metnık 
bir virane halinde bu1du Ye sekiz, on 
llleaua ehndi Nl'llM>kten ba,tıyarak 

muesses :!mız 
bugün sinesinde yüz altmış hanım ve 
efendiyi cemeden ve muttariden her 
yıl otuz, kırk efendiyi u;:numi hizmet
lerin emrine amade bulunduran canlı 
ve hayat nusgu kuvvetli bir mevcudi
yet haline ıoktu. 

"Mümaail müesaeselcri çok haklı 
olarak altüst eden ıademelerden tama
miyetini muhafaza ederek çıktı. Mev
zuuna, gayesine, ülküsüne sadık ka· 
lan teşekküller için ne kadar dikkat 
ve ibretle takip olunacak bir manza
ra!.. Mi1lkiye ailesi cümhuriyete, dev
lete, yüksek Türk milletine ve ıefleri
ne neler borçlu olduğunu tamamile 
müdriktir. Çok iyi biliyoruz ki taan
nütle, ısrarla, ihtiraı ile çalışmadıkça 
hiçbir neticeye varaı:nayız ve biliyoruz 
ki bugünkü devlet eskiden ınalUnı, ki· 
taplarda tarif edilmiı asayiti muhafa
zaya memur jandarma değildir. Bu 
hayatın bütün yeniliklerine uyan me
deni terakkileri adım adım takip e
den ve binaenaleyh bu.an sırf aaayi~i 
muhafaza eden fakat hazan da sana
yii, ticareti, ziraati hinıaye eden ve 
doğnıdan doğnıya bu nevi işleri biz
zat yapan ve bu yolda millete rehber 
olan tarihi bir teşekküldür. Faaliyet 
sahası bu kadar genitliyen devlet yek
nasak tedbirlerle iktifa eden tahacciır 
etmİf bir taazi değildir. Çok nazik, 
hassas, ıeyyal, İntibak kudreti §ayanı 
hayret derecede vasi bir varlıktır. Va
zifeleri, yükleri çok genişliyen ve ağır
laıan devlet hu itler için ayn ayrı zıh
niyette, ayn ayrı kabihyette mütcha• 
sısların hizmetinden istifadeye ama
dedir. işte Mülkiye devletin bu iste
ğine cevap veren ocakhr. Dahiliyeye, 
hariciyeye, maliyeye, divanımuhaae
bata, gÜmrük ve inhişarlara, banka
lara, ıirketlere her ae!le verdiğimiz 
yeni elemanlar Mülkiye hayatiyetinin 
birer canlı ınisalidir. Bütün memleke
ti saran ve ören ve her noktada ve her 
sahada cümhuriyetin k-ndretinden, 
milletin nef'inden batka bir gaye ile 
müteheyyiç ve müteharrik olmayan 
bu kütle büyük reislerin himayekar ve 
tetvikkar nazarlan altında bir kalp 
gibi çarptıkça Mülkiye için en uzun 
ömürler, en parlak istikballer mev'ut 
ve mukarrerdir. Geçen yıl gene böy
le b:r dönüm gününde lUtfen Mülki
yelilerin arasına giren değer bilir Baı
vekilimiz bu ciheti ne kadar vuzuhla, 
ne kadar kuvvet verici salahiyetle teb
fİr ve temin etıniıti ... Maaınafih biz 
baıka bir ıey de biliyoruz, milletimizi 
terakkinin çetin yollarnda ilerletenler 
onun elinden tutarak hazan çok ıarp 
tepe1ere kadar çıkararak geniş ufuk
lar gö•terenler hepimizde bilgi kadar, 
ilim kadar seciye de arıyorlar. Seciye 
ve ahlaka istinat etmiyen bir bilgi fay
dalı olmak §Öyle durıun zarar bile ve
rebilir. Disiplinsiz, ittıratsız, müraka
bc~iz çalı4malar münferit kahraman· 
!ıklar ve himmetlerle bugünün girift 
davalarınm içinden çıkmak hf"men mu 
haldir. Mülkiye ailesi işte bilhassa bu 

intizamı ile, bu disipliui ile, bu ülkü 
bırlıgıle kendisi üzerine itimat nazar
larını ce:bediyor. Mülkiyeli gençlerle 
en yakın v~ t.ıliı bir temasın bana talı· 
sin ettiği sal8hiyetle tekrar ve teınin 
ediyorum Li bu aile en dürüst ve ea 
disiplinli, en mazbut bir kütledir. Bu 
sözlerin bana talunil ettiği mes'Wıyel 
ve vecib2leri bilerek kuvvetle hay;uıı
yorum ki cümhuriyet ricali ve cümhu
riyet hükUnıeti Mülkiyeye emın ve 
mu.ma.in nazarlarla bakabilirler. Bw 
gençliğin omuzları her türlü mcs'ulı · 
yelleri seve seve yüklenecek kada< 
kuvvetlidir. 

''Seciyesi düzgün, dia plini mücerrep 
çalı§ması muntazam v .:! muttarit olan 
Mülkiye!ilere bilgi ordusunun gen's
baıbuğu Hikmet Beyefendi Oniver.,. 
teyi açarken söylediği sözleri tekrar 
edeceğim: Her çahıan Türk gencı ü
zerinde Gazi'nin tefka:i ve sevgisi ge 
rilidir.,, 

Mektep Müdürü Hü•eyin Şükrü Be
yin nutkundan •onra, memleketin dort 
bucağına dağılan Mülkiye aileııne 
mensup zevattan gelen tebrik telı:rat
ları okundu. Talebe, bunların hepsini 
ayrı ayrı alkışladı. 

Ayni Zade Hasan Tahsin B. in 
nutku 

Bundan sonra Ayni Zade Tahsin rl., 
kürsüye çıktı ve davetlilere toplantı;a 
iştiraklerinden dolayı teıekkür ede
rek ezcümle dedi ki: 

"Mülkiyenin en büyük şiari tesanüt
tür. Mü.kiyeliler arasında yaı farkı, 
mevk!i içtimai farkı yoktur. Saçlarına 
ak dütmüş eski bir Mülkiyeli caketİ· 
nin yakasında Mülkiye remzini gor
düğü genç bir arkada!ına kendi oglu 
gibi muamele eder. Sadrazam ve niı
zır olmuş, vekil ve meb·us olmuı Dır 
Mülkiyeli Nah: ye Müdiırü bir gerç 
Mü.k:ycliyi kendi yak.n arkadatı gıbi 
karşı!ar. Bu teıanütten doğan kuvvt. ':, 
Mülkiyeliyi yaıatan, onu her gün genç 
ve zinde tutan bir kudrettir. 

0 Sevg.ili talebelerim, 
"Siz bu tesanüde itimat ederek ne

rede bir Mülkiyeli görürseniz ona .kal
binizi açınız, derdinizi dökünüz. O 11• 
zi müşküllerinizden kurtarır, size kıy
metli irşatlarda, yardmılarda bulu
nur. Hiç bir kimsede göremiyeceğ:uiz 
hiır.ayeyi, şefkati, muhabbeti, onda 
bulacaksın~z. Bun"ıl kat'İyfn İman 
ediniz. Cünkü Mülkiyeliler biribir~c.-i
ne çözü1.:0ez sevgi bağJarile bağlan.T"•Ş 
lardır. lıte me•eli. ıaflarınız arasında 
s"'vimli ve mütebes~im simasını gördu 
ğüm mezunlaTımtz~ f'!yhi, en kıdem
füi Namyas Bey. Mektebin 1295 sene
sindeki ilk mezunu. Kendisile geçen 
he.ftı m•ktebimizin yıldönümünü na
sıl kutlulıyacağımızı ne kadar nete ile 
heyPcanla konuttuk! 

·~rvgili talebelerim, 
"Hayatta muvaffakıyetin en büyıik: 

ı'rrı \'ıız"feve b:.1.ğh ol.,,a.k, nizam v~ 
irt\·•n.m1l riayet ,.tınektir. Cümhu,.ivet 
HU.küm"?tinin bu kadar itina ve a!5.lC., 

1-::-ıı~, nliği mektebinizin ıöhretine li. .. 
yık ;-ir talebe olmak için derslerinı.ıe 
pl'd. çok dikkat ve gayret, nizanı ,.,. 
İn'•~•~ma riayet ed~niz. ilerde memuı· 
.1.c!:...P,unuz zaman vazileıinaıhk, h:.ı
kUm.!t otoritesine riayet sı~de adeta 
ır.ııyaki bir hale gelmeı. •;r. Bizim ıiz
•Jcn · 5~ediğimi:ı.. ıey va.t:=fc· ve id~a.l uğ
runr~k hayatı istihkar ec..E.n imanlı b'r 
1 ltt K ~ençliğidir. 

··Efendiler, 1914 sene,,LJe memle· 
l~· ti"l tÜrükiendiği Umum; b.arpte va
'-'-' n ıntidafa:ı.sı için kanlar•nı döken, 
m~t31eke devrinin gafil ve :LcLlim hül.U 
ın . rleri tarafından öldürı~ı r n MülkiyP
h!4.'• var. Gerek bu azi:?: ıehitlerin, 
gf". ek feyizli cümhuriyet gi.:nlerinin 
l:.dlt"~tini kalp!erinin en dC'rinlerinılc 
a:ııL~ 1 ,1 :\.rak gözleri açık lerkihayat e· 
J~o diğer arkadaılarımrz _ n'l ..... öl.:!':ZC'Z 

ruhlarını hürmetle, şük-a . ..,ıa ancak 
\çin bi rdakika sükUt etm••n? ıı tc-L.lif 
cdivonım. 

Mülkiyeliler temiz nuıyelerine 57 
&t".'lt:c' .... n beri hiç bir le.,~ ve fi\ıt··hat 
bulaştırmadan pakidirahıan memlekd 
hizmetlerine haınhayat etmiıler, da
ima iyiliği, terakkiyi, ilmi kendilerine 
rehber ittihaz eyleınitlerdir. Genç 
Mülkiyelilerin de aiabeylerinin bu te
miz izlerinde yürüyeceklerine, Mülkı
ye bayrağını her zaman yükseklerde 
tutarak kendilerinden sonra gelenle
re kemali gurur ile bu temiz bayrağı 
emanet edeceklerine imanımız vardır. 
Genç Mülkiyelilere ne mutlu ki hatl" · 
rında memleketin en büyük dahi va 
rehberi gidilecek yolu kendilerine va
zıh bir ıurette göstermıştir. Ulu Gazi
nin gösterdiği bu nurlu yolda gidildik
çe genç Mülkiyeli için ancak muvaf· 
fakıyet vardır. 

"Mezun efendiler; 
'Geçen sene tesiı ettiğim isabetli bir 

anan~yi bu sene de tekrar ederek sizi 
bir ant içmeğe davet ediyorum: Cüm
huriyet gayesini memlekette en sağ
lam bir iman, sarsılmaz bir kanaat, lİ 
zerinde münakate edilmez bir his ha
line getireceğinize, her yerde her za· 
man namus ve faziletten zerre kadaı 
ayn1mıyacağınıza bize yemin ediniz. 

"Bu teminatınızın verdiği sürur ile 
ı:ze daima muvaffakıyetler dilerken 
memlekete. bilgiye taallük eden iılerde 
pek ha11as olan hükümete ve memlekete 
temin edebiliriz ki Mülkiye gençliği 
Büyük Rehberin kendisine gösterdiği 
yolda ve onun izinde gidecek, ıarııl
maz bir azme ve yüksek bir seciyeye 
sahiT>tir.,, 

Muslihittin Adil Beyin nutku 
Ayni Zade Tahsin Beyi müteakıp, 

Mülkiye mektebinin eski mezunların· 
dan Muslihittin Adil Bey Mülkiye 
mektebinin küçük bir tarihini yapmış 
ve karanlık istibdat günlerinin mahıu · 
Iü olan Mülkiyenin bu karanlık içinde 
bir yı'dız gibi parladığını söyliyerek 
genç Mülkiy~lilere muvaffakıyetler 
t•mf'n'li etmi~tir. Muslihittin Adil Be
yin tiddetle alkışlanan nutkunu müte-

Sınai faaliyet 
Yeni bir 'Röno" motonı. - 3.500 

devirde 650 beygir veren yeni bir "Rö 
no" motorunun (50 saat süren) evsaf 
ve (25 saat süren) kabre! tecrühele· 
ri yapılmıttır• 

Bu motor 4000 metrede normal 
hava tazyikmı hazırlıyan bir Kompre 
sörle mücehhez olup redüktöriüdür. 

Yeni bir "Farın.an'' motoru. - 7 
silindirli, hava ile soğuyan 7 Ea moto 
runun evsaf tecrübeleri nihayet bul
muıtur. 

1,200 metrede yerdeki hava tazyi 
kını meydana getiren bir Kompresör
le mücehhez bulunan bu motor 150 
beygir takatindedir. Kompresör anül 
merkez inıaatlıdır. 

"Klemm L 25" tadil edildi. -
"Klemm'' müessUelerinin (Deutscher 
Luftapor Verland) tarafından mek
tep tedrisatı için kullanılan "L 25" 
hafif monoplanı yeni tadilat ile mü.
kemmelleştirilmiştir. 

Tayyarenin yeni tiplerinde sıklet 
80 kilogram azaltılmış ve tam teçhi
zat ile umumi siklet 400 kilogram ola 
rak teıbit edilmiıtir. 

Sikletin azaltılması ile sürat ve ÇI• 

kıt kabiliyetleri arttırılmıştır. 
Keza tayyarenin akrobatik evsafı

nı bildiren emsal de büyütülmüştür. 
Pervane tecrübeleri. - "Chauvi .. 

ere'' müesseselerinde, yerde kabili a
yar, üç kollu bir pervarıenin mukave 
met tecrübeleri yapılmıştır. 

700 beygirlik bir motora takılan 
bu pervane 420 beygirlik ikinci bir 
motora takılmıt ve keza bu motor ü
zerinde de 2 saat tecrübe edilmiıtir. 

"Levasseur'' müesseselerinde, ta
mamen yeni bir tekil arzeden, iki kol 
lu madeni bir pervanenin tecrübeleri 
yapılmııtır. 

700 beygirlik bir motor üzerinde 
tecrübe edilen hu pervane burkulmuş 
bir tahtayı andırmaktadır. 

Sürat Rekortmeni 
Pietro Skapinelli 

Geçenlerde bir deruz tayyaresi ile 
619 kilometrelik bir •ürnt teminine 

muvaffak olan ye
ni rekortmen Ska
pinelli, henüz pek 
genç olan askeri 
bir ltalyan pilotu
dur. 

Kendyisile te
maı imkinını bu
labi.en bir gazete-
~' .Slu\PiıWI\.._~ 

ta bulunmuştur: 
- Temin etmiı olduğunuz yÜkıek 
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Hava faaliyetleri 
Byrd heyeti. - Amiral Byrd heye 

ti seferiyeainin gemilerinden biri -
Valparezo arzında bulunan - Yuan 
F ernandez adası açıklarında görül
müıtür. 

Byrd heyeti ıeferiycsi Boıton lima 
nıru geçen ay terketmişti. Bu aeferin 
gayesi 1929 senesindeki sefer heyeti• 
nin eksik bıraktığı etütleri ikmal et
mektir. Bu maksatla heyet üç uçuı ci
hazı getirmektedir- iki motorlu bir 
"Curtiss Condor", ( B 40) tipinde bir 
(Boeing) bir {Kelle!!) otojiri. 

Çin ordus lada Amı.;.rikan tayyare
cileri. - Kolonel Janelt'in kumanda 
.sı albnda on Amerikan tayyarecisi 
Çin ordusunda muallimlik etmek üze 
re angaje edilmiılerdir. Bunlar Şan· 
gay civarındaki Hangchaw mektebi
ne tayin edilmiılerdir. Bu mektep her 
sekiz ayda bir elli talebeye bröve ve• 
recektir. Her talebe brövesini alma• 
dan evvel laakal 180 saatlik bir uçu
ıu doldurmaları lazım gelir. 

Diğer cihetten, Şangay civarında 
bir milyon dolara, bir hava istasyonu 
yapılacağı bildirilmektedir. 

sürat hakkında ne düıünüyorsunuz? 
- Bu sürati bu gün daha bir mik· 

tar yükseltmek mümkündür. 
- Bu yüksek sürat esnasında ne 

gibi ihtisaslar duydunuz? 

- Tayyaremin adi tayyerelerden 
büyük farkları vardır. Aralannda bir 
mukayese yapmak, bir yarış otomobi 
lini bir binek otobüsüne nisbet etme
ğe benzer. Yerden havalanabilmek 
için tayyareye 300 kilometrelik bir 
sürat vermek lizım geldiğini söyle .. 
mek bu ihtisasları ifadeye kafi gelir. 

Maamafih bu iı bir spor iıidir. Ve 
biraz gayret ister. 

- Uçuf esnasında tayyarenizin is
tikran na11ldı? 

- Çok zayif. Uçuıun bütün deva• 
mmca kumandaların üzerine düımek 
ve fevkali.de hasa.as ve asabi olan 
tayyaremiıı en küçük reaksiyonlarını 
bile yakından takip etmek mecburi· 
yetinde idim. 

- Paraıütünüz var mıydı? 
- Kafi derecede hamulesi olan 

tayyareme J:>ir de paratüt alamaz. 
dun. Esasen böyle bir tey, o kadar 
yüksek ıüratte i§İme yaramazdı. 

Onbir sene evvel İntisap ettiği 
meslekte yükselerek dört sene evvel 
Garde gölündeki yüksek sür.U...ır')lc.•,..
larında olan bu genç ltalyan zabiti 
üç çocuklu bir aile babasıdır. 

Bahşiş ala.n gümrük memurları 
(Başı 1 inci sahifede) 

lacak muameleye dair kanuna ilave edi 
lecek maddeler hakkındaki kanunun 
müzakeresine geçilmiıtir. 

Bu münasebetle söz alan hatiplerden 
Snrı Bey (Kocaeli) gümrüklerde bah
şiş denilen şeyin ne suretle ve ne gibi 
sebepler altında alınıp verildiğinden 
bahsetmiş ve bu rakim ve çirkin • d t il 

kaldırılınası yolunda alınan tedbirin oçk 
yerinde o!duğunu söyliyerek vazifesi i
tibariyle devlet varidatının artmasında 
mües3ir b~r vaziyette bulunan bu gibi 
memurlarla vazifeleri aJe13de büro itın
den ibaret olan memurlar maaşları ara
sında bir farek gözetilınesi ve bu gibi
lerin ikdari Iizım geldiği mütalaasın· 
da bulunmuıtur. 

Gümrük ve iııbisarlar vekili Ali Rana 
Bey, kaba! ettiği bir kanunla gümrük 
muayene memurlarımn maaıın! yapmıı 
olduğu zamla bu memurlar hakkında B. 
M. meclisinin gösterdiği alikadar ıük· 
ranla bahıetmİ§ ve yakında meclisin tas· 
dikine arzetmek Üzre bulunduğu te_1ki
li\t kanun liyibasına da ayni alikayi gös
tereceğinden ümit var bulunduğunu 
•Öyliyerck demiştir ki: 

" Şunu ilave edeyim ki bu, ancak me 
murin kanununun esaı kaidelerini ve 
bütçemizin iktidarına bağlı olan bir 
şeydir. Yalnız memurların aldıkları 
maaş meselesinin bu iıte müessir oldu
ğunu zannetmek yerinde değildir. Bun
da daha evvel müe11ir olacak memurla
rın tok gözlüğü ve ıeciyesidir. Biz me
murlarımızda her ıeyden evvel bunu a
nyoruz. '' 

Adnan (Aydın) bu kanunun diğer 
devlet ruemurlarına da teşmil edilmesi 
hususunu ileri sürmüt ve kanunun b~ 
şekilde kabulü takdirinde gümrüklerde 
alınan bahı111n memnu ve fakat diğer 
memurlar tarafından alınmasının mu
bah olduğu teklinde yanlıt bir telakki
ye maruz kalacağını ıöylemiştir. 

Gümrük ve inhiıarlar vekili Ali Bey 
tekrar kürıüye gelerek, mevzuu bahis 
kanunun, evvelce inhisar memurlarm
dan vazife veya ıoealeklerinden istifade 
edilemiyecelder hakkmdaki kanunun nok 
aan bazı cihetlerini tamamlamayı gözet
tiğini söylemiıtir. 

Adliye encümeni namına söz alan 
Raif B. (Trabzon) Aydın mebusu Ad
nan Bey tarafından ileri ıürülen müta
leanın varit olınadığmı, hahıit r lan di • 
ğer devlet memurlarının tecziyeleri hak
kında memurin ve ceza kanunlarında 
umumi hükümler bulunduğunu ıöyle
miştir. 

Bu izahatı mürekip kanunun madde-

akıp mektebin 50 sene evvelki mezun· 
)arından Ohannes Ferit Bey, Mülkiye 
lilere küçük bir hitabede bulunmuı
tur. 

Nutuklara talebe namına bir genç 
tarafından mukabelede bulunulmuş ve 
merasim, geç vakte kadar samimi biı 
hava içinde devam etmif, davetlilere 
hazırlanan büfeden iza.z ve ikro.m e
d:lmittir. 

lerinin müzalceresine geçilmiı ve birinci 
müzakere ikmal edilınitlir. 

Kanunun maddelerine göre : 
" 1920 numaralı kanunda sayılı güm

rük amir ve memurlarından ve muha
faza müdürleri ve muhafaza ve mınta
ka memurlanndan vazifesi olarak yap
tığı ve yapacağı iılerden dolayi veya her 
hangi ıebep ve b.:! 1 ne ile it ta'ıiplerin
den gümrük komisyonculanndan veya 
bunların adanılarmdan bahtiş olarak ve
ya batka adlarla para veya hediye isti
yen veya alan veya herhangi bir men • 
faal kabul edenler vazifelerini yolunda 
ve zamanında yapmış olsalar bile adı 
geçen kanunun birinci maddesinin bi
rinci fıkrası dairesinde se15hiyetli in· 
zibat komisyonları tara~ından memur
luktan çıkanlır. Ve haklarında o kanun 
dairesinde muamele yap~lır. ' ' 

Yukarda yazdı memurlarR, gerek bu 
memurlann istemeleri üze--i.,_,e ve g.rrek 
kendiliklerinden bahtit namiyle veya 
başka adlarla para veya hediye veren 
vey{l bir menfaat vait ve teahhüt eden 
gümrük komisyonculan veya bun1arın 
adamlan inzibat komisyonlarının kara· 

· rı üzerinde ırümrük ve inhisarlar vekil
linğince komisyonculuktan ve komis .. 
yoncular yanında çalıımaktan kati ola
rak çıkanlırlar ve tüccar memuru 11fa
tile dahi gerek bizzat ve gerek bilvaıtıa 
gümrüklerde it takip edemezler.'' 

istimlak işleri 
Rüznamede bulunan ve lıtanbul'da 

ve vilayetlerde belediye dai~eleri namı· 
na istimlak olunacak mahallerin istim· 
lale oureti hakkındaki k•nunun b'\ZI 
mnddelerinin değiıtirilmeıine d'\İr olan 
kanun adliye encümeninin talebi üzeri
ne mezkUr encümene verilmiıtir. 

Tababet ve fllabatı anatları 
Tababet ve ıuabatı ıahatlerinin icra· 

arna dair olan kanuna lstanbul üniver
ıite•i bp fokülteıi üçüncü dahili has
talıklar ve serit'İyı..' da ve b'.rinci hari
ci lıastaLk1ar ve serir;yatında. göz has
talıkları ve seririyatında kulak, boğaz, 
hastalıkları ve ıeririyatında, kadın vo 
doğum hastalrklan ve seririyatında ve 
radyoloji laboratuvarlannda ders vermek 
ve mensup olduklanna tanelerde hasta 
tedavi etmek ve poliklinik yapmak ve 
dışanda serbest doktorluk etmek, husu 
si hastanelerde çalışmamak ve hizmet 

müddetleri beş senevi geçmeme, şartiy 
le allJ ecnebi müderh tabip getirilece~i 
ne dair bir madde ilavesi hakkındaki 
krınun müzakere ve kabul edilm;ştir. 
Kanunun müzakeresi esnasınd:ı ~orulan 
bir cfutlr cevaben ıihhiye vekaleti ve.. 
kili Muhlis Bey cevap nrerek bu mü
dcn-islerin kanund3 gösterilen yerl•rde 
ç.'l.ıncaklormı ve serbest tababet yapa
m'yyacrııkl:\r·n1, ancak her hann-i bir hat 
tavi tedavi etmekte olan bir doktorun 
gösterdiği lüzum üzerine konsultasyon• 
d~ bulun3h;lecekleri~i ve bundftn müte
vellit t.:crctlcrini a!abilccek!e·i ıi söyle
mi~t!r. 

Meclis perıembe ııünü toplanacaktır. 
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Adliye Vekaleti vekili alınacak tedbir ve yangıIJ tahkikah için bu sabcıh geli}ror~ 
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Yanvın gece •aat 20 15 raddelerin- Y angmda itfaiyeden de yaralanan- Mesela dun şehirde muddeıumumı- icra ışlerı nasıl tedvır edılece . . . PM k kş d l .. b · t f ·ı • u . . l k "nd~ 

0 
• • d .. l d F b Ef · ''d h 1 · · · tt' 'k' h"d' 1 . . d h b d ft şımdıki er ez uman an ıgı ınası, ası a ı resmı ıapor yazı ara go 

de eski Eytam dairesinin bulun ugu ar olmuştur. Bunlar an etta en- run mu a a esmı ıcap e ıren ı ı a ı cra ışlenn e esas mu ase e e e- . . . h I b 
1 

k k 1. . .1 kt' y 1 t bJ' tt nr• 
· · · - · Ef d' ı G d b' k k · · d' 1 d 1 bırısı de alen stan u er e ısesı· n ece ır. apı an e ıga an •O alt kat koridordakı merdıven albndan dı ayagından, başçavuş Haşım en ı se o muş, alata a ır çocu yanara n addedılmekte ır. cra osya arının . . l .... D" . b' dl' d . . d t hl'kesin• 

· · Ef d' il · "lm" T ht k led b' k .. d · . k 1 t B .. nın ışaa ettiğı uyunuumumıye u.a- a ıye aıre•ın e yangın e ı ~ıkmı•tır Burası eaki evrakların ko- gözlerinden, şoför Samı en ı e erın· o uş, a a a e ır yangın çı mı§- yuz e yebnışı urtan mı§ ır. ugun· d oM . f'h .. t 1 • t'f d k t t'b t al 1 d .. rnaliİ"' 
7 • • • • • 1 · d' " zl · J b · · b' t ft dl' · · h • h 1 ı b aı ır aama ı mus ace en ısı a e arşı er ı a ınıp a ınma ıgı nuJduğu bir yerdir. Gece bekçm ıle den, telefoncu amaıl Efehn ı gho erın· tır. d ş!e .unun rkıçın ıdr - ara tan fal •· den ıtıbar':? .. apıa an':ye tonalu an u ediı,;.ek Üzere mahkeme salonları da değildir. 
kapıcı ve dig" er arkada•lan bu yangı- den yaralanmışlar ve asta aneye ye aıresı yana en, ıger ara an dosyalar butun memurıarın ç ışması · ld • . . M Lt 1. 1 h k Ald .. al" t .. gındı 

' • d · b' dl' d · · k k . · k · mevcut o ugu ıçın un e ı a cm ıgnnız m uma a gore yan 
nı görmüşlerdir. F.'."kat itfaiy.':'ye .~aber kaldrrılmıılardır. a Y';nı • ır a ıye aıreaı unn_a. za• le taon_ıf edıle~.e tır. • mahkemelerinin bulunduğu e•ki Ma· itfaiye bütün gayretile çalışmıştır.Ş.iı11 
vermeg"e lüzum gormeden aondunne- Neler yandı? ruretı hasıl olmuştur. Bunun ıçın de Zayı olan yuzde 30 doaya da kurta 'f N . b' d h t 1 k d' k d 1 t hk'k tt Adl•Y' 

d .. k'fh dl' b' 'tt'b . h b d f 1 · · t t arı ezaretı ınası a a ırı\ ge me • ıye a ar yapı an a ı a a 
g"e ça)ı"'mı•lar muvaffak olamamıılar Binada her •ey yanm.ı•tır. Yanmı· un tev ı ane a ıye ınası ı ı az e· nlan ıcra mu ase e e ter erının e - . k t I f jJl1' 

• • ' - • • . d' • · . . . " d'I bil k b' tedır sarayının ur arı masına ennen . 
yangın büyümüş ve onları~ ~lmag~ yanlar baronun evrakı, dosyaları, bır ılmıştı~. . .. kıkı ıle t~krar t~~ıs e ı e ece ' ma· H~trra elen bu binalar derhal Ad kan mevcut değildir. Bunun sebeb• 
çalıştıkları ~ö~dünn_e_ tedb~rlerı akaı kısım eşyası, ihtıa:-s .mahıuomesinın :revkıfhanenın yapılııı.buna da. m~· en~Jey~ ıcrad:' ış~ ~!anların muamele; li e Vekilgvekili Ze'4ai Beye aızedilmiı rüzgarın fazlalığı ve b:na dahilind•. 
netice vermıştır. Kagıt yıgmlan ale.. dosyaları, icra daırelerının butun dos· ~a~t buluil;'llakt~dır. Adlıye ~aıreoı lerı adliy<; daı.re.sının muattal kalacagı z!kai Bey de bu hususta Başvekiı İ•- çok miktarda kağıt bulunmasıdır. iti• 
alev yanmağa başlayınca bu adamlar yaıarının yüzde yetmİ§İ, ~ğırceza dos- ~tti~a. zedılen bınanın a.slı tevkı~hane günlerdt; ıtlerını ya~amamı§ olmaktan met Pa~a ile görüşeceğini bildiraıiştir. iyenin bütün gayretini ~arfettiğine el1 
korkmuşlar, hemen dışan çı~ yangı- yalarının yüzde sek.eni, ıcra mubase· ıl~ ı~tibatı yoktur. Bu hına tevkıfhane- başka bır '.ekt~ye ugramam.•§ olac.:ık· Dün ak' am geç vakte kadar heni..z bu büyük delil Adliye sarayının karşıs~~ 
nı öteye beriye haber vermege baıla- besi defterlerinin tamam. Bunlar kur- run ıdare kısıru ve kadınlara mahsus tır. icra daıreaı kasaları 3 hın hararet h t 'b· lmemi•tir daki kö~de bulunan alı•ap evler•~ 

f · d t r k 'hti ed d iredir d · k · k 1 k salar ol usu• a ır cevap ge · • • •- • mıılardır. Fakat e~ra. tanım a ~e ... ın- tarılmıttır. Baro dairesini kurtarana- ovufu 1 va en .. 8 
..• • •• er_..ece_sı!1e .mu. ~vım . umu a • • • e1· yangından kurtarılmJf olmasıdır. 

eeye itfaiye yetitıncıye kadar kagıt- vukat Yusuf Kenan Beyle yangıru du- lcıare kısmında mudurlük odası mud dugu ıçın ıçensındekı para ve senet- Adlıye V ekilı g ıyor • • • 
la. ~arlamış, alevler binanın bu kıs- yar duymaz birer çuval alıp gelen ba· d~iumum.oıık daıreai, onun kartısında: !erin y":nmadığı kat'.~yetle ifade edil· Ma~afih ~u yan~ı:.ıı iıi iç~n Ad.liye 9 U~~ •.~!_Ua• mah~eJ?'esı 
mını dahilen sarmıftır. ro katipleri Suat ve Nihat Beyler ve kı oda halumler odası, arka tarafta~ı mektedır,. Esasen dıger kasalar muh· Vekaletınce hır tahkik heyeti teıkıl e· gumruge nakledıldı 

Yangm çıkan mahallin marangoz- baro odacısı Ali Efendi olmuştur. Do· il_<i ?da .muddei~umıl~ bü.r?su, bı- ~eviya~n~n da at~şten müt"':ııa.ir oldu· d!leceğ! ~e aö!~enmektedir. Adliye Ve- ~dileyedik müeasi.f yangn~d~ 9 "'. 
haneye yakın bulunması, kınk pence- kuzuncu ihtısas mahkemesinm dosya- rıncı ve ~ne~. tel.ki~ ~aırelel'l; ıl~ mat• guna ıhtımal veri_lmemektedı~. kil vekili Zekaı Bey bu ya?gın me•el~- cu ıhtısas mahkemeaı za~ıt .. katı.bı M~, 
relerden kuvvetli rüzgar iılemeai ate• !arını katiplerden Muzaffer Bey kur- bua.t tetkik buroau ıttihaz edılınııtır. Evrak mahzerunde yanan ıcra dos- sile alakadar olmuı, ve bızzat tahki· zaffer Bey tarafından buyuk bır fed 
· ıüratle sirayetini kolaylaştırmıf, tarmıştır. Yedinci icra daireainin do•- Gene ayni dairede mahkemeler .baı· yalarına gelince; bunlar bir kaç sene· kat yapmak üzere dün ak§~ Aukara karlıkla kurtarılabilen evrak dosy~~· 

?tlaiye ve imdat için gelenler ~etişı.iı.:· yalarının tamamını ~~tıpJ-;nıen Necıp katip.eri ıçjn ~.ır ~a ve m.e~c:uııu ııle· denberi .~P edilmiyen ve muamele· dan lstanbula hareket etmiştır. rı, dün a~kizi?.'ci !.htıs~s mahkem~•·~ 
)eri· zaman atef üzerinde tabdıt edicı Bey kurtarmııtrr üçuncu ıcranm doıı- re bakacak muddeıumumı ıçın ayrı den çekilmış olan dosyalardır. Esasen lstanbulda tereuuh pden haberlere bulundugu ııumruk bınasına nakıl . 
hiç bir tedbir ittihazına muvaffak ola· yalannın tamam:..ı mübıqir Osman E- bir o.~• tahais e~il~ittfr. .. icra dairesi~ t~s.~iyeai ve ~u evrakın göre Adliye Vekiıletiniı• elinde to:ıııY_iz orada a~~a.m~ kadar taınif edi~iıtıt• 
mamıtlardır. fendi kurtarmı~trr. Ağırceza mahke· Mustacel ve c~ı curmumeıhutlar- yakılması duıunüluyordu. Bm~enale~h mahkemesi yapılmak üzere verılınıt Sekizıncı ıhtısaı mahk<;mesınder 

Yangının naul büyüdüğ_Ünii, k~a meıi dosyalarıru kurtaran da mÜba§İr la meşgul olmak uzere ~e. ~ad'?l~r icra daire.sinci~ y~gmda? mu!evell~t yarım milyon Iir~lık ~ir !~haiaat var- ~ün dava rüyet edflmem!_ştır:. 9 u!'':. 
binanın naaıl bir ankaz yıgmı halme Kadri Efendi olmuştur. Ağırcezadan kısmında Sultanahınet bı~cı. v~. ıJ.:m· zarar adlıyenın dıger daırelenndekı dır. Bu tahsisat ıle ıımdılık Ankara- ıhtısas mahekemesı de gumruk hın 
geldiğini dünkü nüshamızda bütün bir kısım dosya da katip haıit Bey ta· ei sulh.cez.a m~emel~ ~e ~k~ ıstın• zarara niapetle çok azdır. .. da temyiz mahkemesi yapılmasından aıan nakledilmiıtir. 
tafailatile yazlDJ§tık. rafından kurtanlmıttır Altıncı istin• tak dı> reaı faabye~e. geçirilmiJtir. icrada halkın ":aranın ~evlet ?.de· ıarfmazar edilerek lıtenbulda ve. y~- Ajansın tebliği 

y d k t ., tak dairesi katibi Ihsan Bey &üyük Dün aalHJıki ı~t-.malar yecektir. Maamafıh devletın bu ode· nan Adliye binasının yerinde yem hır ISTANBUL 4 (A.A.) -Adliye s1· 
angın a ası var mı. bir fedakarlıkla levazım daireainin ka D-... ......... ,.,.,. yeıı. Adliye dairesin- meden mü!~velli! ~a.ran ~a 3.; 5 sene Adliye sarayı kurulacaktır. • • rayı yangını hakkındaki adli tahkikat 

Yangının aebepleri hakkın.da. dün pmnı kmnış, 18 sandı!.; yazı makine- de, diğer Galatad~ ~~yon hanında ol- içinde kabilı t~lafı~_r. Çunku her se· Diğer taraftan Dü~;nuumumıy~ b!· cümhuriyet müddeiumumiliği tarafın • 
ıehirde deveran eden muhtelıf nvayet ai ayrıca da on üç tane gene yazı ma- mak üzere iki adlı ıçtinıa yapılmıttır. ne icrada tahaıl edılıp te asha~ı tara• nasının adliyeye tahaı•ı lstanbul lisesı· d idare edilmektedir. Tahkikat be • 
Jer ara11nda binanın kasten yakılmıı kinesi kurtarmağa muvaffak oimuştur. Adliye dairesinde yapılan içtima Ke- fından alınmıyan ve b uauretl<; ıc~": ka· nin de münasip bir binaya nakli tek~r- n~ neticelenmediği için yangı:run sebt• 
olması ihtimalleri de ileri aüriilmüı- Bunlar haricinde bhtün ':~~ . ve nan Beyin riyasetinde ma~ı:meler saamda. kalan sen-;ler~en ben bırıken rür ettiği ıöylenmekt<;~ir. ~aa~afıh bi hakkında kat'i bir ıey aöylemek m~Jll 
tür. Filvaki yapılan tahkikat ta ~er dosyalar yaruruıtır. Yalnız bınncı tıca· reislerinin toplantısıdır. Bu ıçtımad.a para mıktan 50 hın hrayı .. geçmekte- bu hususlarda tekrarrur etmıt hır şey kün değildir. Haber aldığımıza göre ı•• 
ihtimal gibi bu ihtimal de nazandık- ret mahkemesinde 7 milyon liralık po- adli faaliyetlerin yeniden naaıl tesıs dir. Bittabi hu h~I gene boyle de':'am yoktur. ra muhasebesinin esas defterleri heDleJl 
kate alınmış olmakla beraber dün ak- liçe ve senet yanmıştır. Elliye yakın edileceği konuşulmuştur. Bu ıabah edecek ve devletın şahulara taz?'ın e- Kanun lazım mı? kamilen kurtarılmış gibidir. Bu 18yed• 
ıaın geç vakte kadar yapılan tahkikat kasa alet içinde kalmııtır. Bunlardan bu içtima tekrar edielcek, yeniden ha· deceği para yekli!'~ bu .•uı:etle hır kaç Hukukçuların söylediklerine göre iera dosyalarmın yeniden tanzimi miiıJI• 
böyle bir ihtimal olmadığını göster- yangından evvelki gün icra kasasında zı kararlar alınacaktır. sene zarfında telafı edılmıt olacaktır. lstanbul Adliyesinin yeniden tesisi i- kün olacağı ümit edilmektedir. Mahke • 
mittir. 70 bin lira bulunuyordu. Fakat bu pa- Ünyon hanında yapılan içtima Ba· Hukuk isleri çin yeni kanun tanzimini icap ettiren menin kasalarında mahfuz kıymettar•• 

Tahkikatla nöbetçi müddeiumumisi ran~ bi~. kısmı y":ngm .. g'!;nü ~ar_f<;- ro Re!•i ~alil Hilmi Beyin riyasetinde Hukuk işlerinde h~r davada .. muhak vaziyetler de vardır. Bu meyanda yan- nedat ve evrakın enk~ ~ra~ınd'! kal•~ 
Ahmet Muhlis Bey ve bizzat lstanbul dilmiş, dun de tedıye gunu oldugu ıçın baro ı~zıbat azalan~n t?pla~t1Sıdır. kak tarafeyn yani davacı ve muddeaa• mıt senetlerin, ibra' • n vesair hu gibi kasalardan kurtanlacagı uınıt edilmek~. 
Müddeiumumisi Kenan ve başmuavin 40 b.n lira kaaada bırakılınıt§rr.. Bu ıçtımada da ad.Iıye ıılerı. ha~k!n- le h bulunmaktadır. Her ikisinde de hususatın ıehadet b .. nyeai ile halli için dir. Adliyenin henüz nereye yerleıecd' 
Salih Esat Beyler meıgul olmu§lardrr. Diğer mahkeme kasalarındaki pa· da mühim kararlar ıttih~~ edıl~ııtı~. k:ndi lehindeki evrak mevcut olduğu hakimlere salahiyet vermek icap et· malfun değildir. Bu hususta vekalete 13 

Yangında bir kasıt eseri kat'iyyen ralar mühim ~ik~a~~.~a~iğ oldukça Bu. kararlara göre barg ıçın yem. bı~ için hukuk dosyalannm bun!~"!" y~- mektedir. Bir kanun tanzim edilme- pılan müracaatl.~ra cevap beklenmekte• 
varit görülmemekle beraber ihmal ve bankaya tevdı edıldıgı ıçın kasalarcıa daıre bulununcıya kadar baro ışl!'~ dınıile yeniden ve kolayca teaı11 kabil dikçe hukuk ve ticaret mahkemelerile dir. Enkaz benuz yanm~ta~ır. Salla~ 
dikkatsizlik müspet görülmektedir. mühim yekiinler bulunmuyor, yalnız Galatada Ünyon Hanında Baro Reıaı- 1 kbr Hukuk dosy..Ianrun tesisin- ı·cra daı'resinde sekteye uğrayan mua· dıvaılann yıkılmak tehlikesı bulundu 

k - d d · d b h f · · d d · d'I kt' 0 aca · k " k d • Yangın çı tıgı esna a aıre e u- aenetler ve kıymetli evrak mu a aza nın yazıhanea::n e. te vır e ı ece ır. de temyiz mahkemesi kayıtlarından, meli.bn tanzimine imk&n görülmemek ğun~an. h!narun .etrafı. as en or o 
lunan bekçi ile kapıcı ve arkadaşı zan ediliyordu. Yanan dava ve ıcra c!osyalannın ye- ter kayıtlanndan ve mülhakat mah· tedir. çevrilmiştir. Ve kimsenın ıokulmasıJlll 
altına alınımlşardır. Tahkikata lstan· icra dair,.sinde içinde 40 bi~ ~ra ~u niden teşkiline ve ha~~ın ızharrna, hal :~meleri ile vukubulan muhaberattan yangının dünkü vaziyeti müsaade edilmemektedir. • . 

0 bul Emniyet Müdürlüğü ikinci tube· lunan kaoalann yanma3ma ve ıçındc.;;, kın hukukunun tabnınıne medar ol- d . t'f de edı'lebilecekti'r. • k d Kurtanlan evrak umumı hapıshall a ıs ı a Yangının dünkü vaziyetı yu an a ainde devam edilmekt .. dir. paraların atP•ten müteessit olmasına mak üzere elde bulunan dava ve icra T" t · l · h' ank • binasında muhafaza altına alınmıştır· 
Ah ~ d h b ıcrc ış erı da kaydettiğimiz veç ile azın yan I b im · il1 Zan altına alınanların İ•İmleri • kat'iyyen ihtimal ve•ilmemektedir. dosyalan muhafaza e ilecek, as a ı· d k' d 1 d 'b • Bunlann tasnifine ba~ ana i ek ıç . 

met Salın ve Mustafadır. Maamafih Çünkü bunlar duva"tlar içine gömülü na iade olunmıyacakbr. Ticaret ~·~~ereeıtrt•n e 1 av~t ar- mBi:~nt:h~k:İi~ae:ıy:::: Q~~u•ğ:ri;~~ri- adliyenin işgal edeceği binamn tesbill 
dai:e paydos olduktan sonra kalıp sÜ· ve yangın ihtimaline ka.-şı evvelce ted- Perşembe gÜnÜ yapılacak olan he- da da gene oy e tkseara .eynl mevcuf ur beklenmektedir. Bütün adliye erkanı b~ 

b .. .. h d . . . . 1 . . . • · ve bu davalarda e rıyet e tara eyn çeri girilememekte ve içerideki alev- b h k d I I d 
püren temizlik yapan utun a eme- bir ittihaz.le emruyet aıtına a ınmı§ yetıumumrye ıçtinıaı gaynmuayyen f d .1 d'l kt lerı· ao"ndu''rmek kabı'! olamamaktadır. gece sa a a a aı ça ıımı! ar ır. 

• M"d" J""" D'" k 1 d ki . hir d'I • t" avukaHar tara ın an tem•• e 1 me e • B . . rı 
ler, odacılar dün Emniyet u ur ugun bulunma:i.tadırlar. ıger asa ar a bır zamana le e 1 mış ır. . T' d vaları dos aları her i- lıtanbul itfaiyesinin ikinci takımı yan Zekaı • ve Dahılıye mUsteşa 
de isticvap edilmişlerdir. Tahkikata evrakın ve paralann da tamamen yan Baronun evrakını ve eşyasını kur· dır. ıcaret a.. . . h Y 

1 
k d B' . 

kemali ehemmiyetle devam edilmek· masına ihtiml verilmemektedir. Bun· tarma kiçin e'lll feda edercesine çalı- ki tarafın yekdıgerınm dasını;:, ~n a- gın yerinde çalışma t~ ;r: · ına~ ANKARA 4 (Telefonla) - Mill~ 
te ve etrafında malfunat verilmemek- !ar kavrulsalar bile üzerlerinde numa- tan avukat Yusuf Kenan Beye teşek- vukatlarının. dos~ala~1.1 an. 0 ayca Üst kısım duvarlanna ıt aıyenın ye!'ı Müdafaa Veİ.ili ve Adliye Vekalet! 
tedir. Yalnız müddeiumumi Kenan raları okundukça fersude evrak gibi kür edilecek, katiplere takdirname ve doE,"aları :~sıs ~dıle!:~:ı:::İerindeki ::~~~1~0~:'::ı~u:;;;!~~e;ı;..~~:. vekili Zekai Beyle Dahiliye VekaJell~ 
Bey kasıt olup olmadığı ihtimali etra- Cümhuriyet Merkez Bankaomdan de· ayrıca mükafat verilecek, odacı Ali . sasen ı~are. b' ti mal" l' varlan yıkamamı•tır. Bu tahrip bom- Müsteıan Vehbi Bey bu akşamki tr• 
fında demi•tir ki: g"i•tirilebileceg"i irin tahıalara ve asha- Efendi ele taltif olunacaktır. evrakın v': ışle~kın ırd~r ıure. 1

' ı· • ile lstanbula hareket ettiler .. 
' • • • bah tısa ı reamı ve gay- balarile gev§eyen duva~lar halatlar ve -Yangının kasten çıkanlmı§ olma- bı mesalihe ait maddi zarann pek o Mevkufların vaziyeit c:-n, • b~ı'"7~ dı . 

1 
', bulundug'un-

'h · ı· ka ,. ·ı d - 'ld' B I d ğ h t'~ k" d b'' rıreamı u.- aıre erc.:e ıaire ile yıkılmaktadır. 
11 ı tınıa ı t ıyyen van egı ır. u kadar faz a olma ı ı, a ~ ye unu: Tevkifhane, yangın esnaam a U• d . d 1 run yeniden tesisi Binanın etrafı kordon altındadır. 
akıam geç vakte kadar yaptığımız nun 3 - 5 bin lirayı .geçmiy'7eği kat'ı- yük tehlikeye m~'!.!!!!!e~l~ın,,!!!.';Y.; an rtı~1 •• _';'!~:ı.~::.- Binanın ı:l.ört tarafındaki aokaklardan 
>a.lı~Gk--.t""'l:..ul!t..u mevdaı::ıa c.ıkanwsbr. ··-t!n \NyuK- al~r'liımtlrhtimrresının Bu nakil ~"asmda jandarmalar mev- Sı.cihıticaret te tamam~.n yanmı~ur. ıwnsenın geçmesıne muaaaoe eaum.e· 
kat'iyetle tespit edilmit değildir. Bu· hütÜn müştemilat ve muhteviyatile kuflara soku'"" dört ki•ivi de yanlış- Fakat sicilliticaret her gun m~ntaza- mektedir. 
nu Emniyet Müdürlüğünde yapılan yanmış olmasıdır. Bütün avukatların !ıkla m"vkufken firar etmi' aanm1$lar man resm aicilliticaret ı:azetesıle neş· Binadaki tehlike bugün izale edile-
tahkikat meydana çrkarac,,•---~. Dört eüppeleri bulunan baro k:ıyafethanesi ve biHün fervatlanna rağmen tevkif- redildiği ve bu gazetenm matb'.'asın• bildiği takdirde derhal hafriyata baı-
beı maznun vardır. Suçlular .ıakkında bütün hakim ve müddeiumumilerin htıney• sürüklemialerdir. Bu d(;.-t za- da koleksiyonu mevcut bul~.ınd~gu !çın !anacak ve hafriyat polisle müddeiu· 
dikkabizlik yüzünden Y~"lgma sebe- cüppel~ri,. t~hsi kütüphaneleri, ema: vallr dün !!'eç v"kte kadar tevkifhıtne- aici!l.iticaret te kolayca tesıs edılehıle- mumi muavinlerinden ve icap ederse 
biyet verdikleri için takiJ,at yapılacak net ~aır~ının 1932_ ve. 1933 sene~er~- de kalmı<lar, nihavet vapılıın yoklama cektır. bankalar mümeasillerinden bir heyet 
tır. ne aıt muoadere edılmıı eşyalan ıhtı· neti~e•inde mPvlruf o•rı.adıkl,.n anla· Ceza işleri huzuru ile ve muntazam bir tekilde ya 

Yangında can telefi va ':d~n ~ısını, ağırceza dafresinin eı· 1,ı,.r .. k serbost bırakılmıslardır. En mühim iş ceza doıyalanmn te- pılacaktır. 
Yangmda maalesef, feci ve hatta ö- yayıcurmıye deposu, beledıye cezalan Mevkuf11>r 'hapish,.nede avrı bir da- ıisidir. Ceza işlerıni ikı ıubeye ayır- Bulunan kasalar yerlerinden oyna. 

lümle neticelenen kazalar olmuşnır. dairesinin, ticaret ve hukuk mahke- ireve konulmn•lar. kaclın mevkuflar mak lazımdır: tılınadan açılacak, bu suretle kavrulan 
yangın çıktığı zaman yup gelenler melerinin dosvalan, adliye ve müdde- da . hap:ıhanPni., idare kısmm" ,.ım- 1 - Amme davalan. evrak ve paralarını numaralarının zap 
ve derhal daireden doo,.a... evrak ve.... ium.umi1ik kütüphaneleri, sici1Jiticaret mı"l"'r..:l1T'. H::.n!oııfıan~vııııı n~~le,J:ten 2 - Şahsi davalar. bna çalıtılackbr. 
ire kurtarmağa çalııanlar pek çok ol- d ... iresinin bütün kavrtlan, iflis daire• mevk,.f1,.nn m••<tan 376 k;•idir. Bun- Bu davaları da geno ikiye ayırmak Belediyenin benzin deposu 
m\qtur. Bunlardan birinci istintak ha· !erinin, İcra mahkemelerinin bütün ]ar b;u,.b; l..n;•h.ıt.n...ı., i7rı:ı.am vap- icap ebnektedir. Yngımn tevesaüüne •ebep olarak 
kimi Ramazan Bey dairesine koımuft evrakı tamamen yanmrştır. mı•lar. hat'a b•zı uf•l.: t,.f.,k ha.lise- 1 - Mevkuflu işler belediyenin benzin deposu gösteril-
dosyalarını kurtarmak istemiş, fakat Binaenaleyh adliyede her memurun ]ere d .. m"vdan vf'l?rPk kav"'a cık>U"- - Suçluları serbest olan işler. mektedir. Ayasofya hamamında hele 
muvaffak olamıyarak dumandan bo· ve hakimin vasati 30 • 40 liralık bir za mı•IArdrr. "'' mevlrufla...,, ,:ı;;0 ak•am Mevkuflu itler müataceliyetle rüye• diyenin 30 bin kilo benzini vardır. Bn 
ğulma derecesine gelmİ§tİr. Ramazan rarı vardıra Yanan binanın muhtevi- tekr111r tevJr;th.Aneye nAkilleriru'' ha•- ti icap eden işlerdir. Bunun için bugün benzin deposunun iıtialindeıı. çok kor• 
Bey bu vaziyette adliyeden çıkıp yan- yatı ve möblesi ile birlikte kıymeti 2 ı~""" .. ,...· 1>.,....;;n erkPk mPv1<nflı>.nn den itibaren bütün ceza mahkemeleri kulmuf, benzinlerin hararetten müte• 
gm yerinden uzaklaırrken binanın milyon lira tahmin edilmektedir. Müd· tam~mı tevkifhaneye nakledilmiş bulu ve müddeiumumilik katıpleri polis ka· e .. ir olmaması için itfaiye kuvvetleri· 
Sultanahmet cephesindeki duvar yı· deiumuınilik tarafından yaptırılan bir r•~- ı<•a~..ı..-. rakollarına dağılacaklar, fezlekelerin nin kısmıkülliai bu hamamın Üzerine 
kılmış ve büyük bir parça Ramazan keşifte bu binada tamir icrası ve yeni Adliye işleri W'"'"'""' nasıl tedvir birer suretlerini çıkaracaklardır. Bu ıu itlemişler ve yangınla alaka· 
Beyin arkaaına iaabet etmiş, yüzüko· yangın tertibatı alınmaaı için 250 bin ,1;1 k fezleke aurctleri dosyalara esas olacak dar olamamamışlardır. Diğer taraftan 
yun yere yuvarlamış ve Ramazan Be- lira sarfı icap ettiği anlaşılmıştır. Adl" . 1 .ebell':'"b" lı S fh bunlar hakkında seri kararlar ver.t• bir kısım itfaiye kuvvetleri de yangı -

· ·· ·· ·· ·· ı S • t • t •ve '" en 1 af aa aya ay k ·ı 'd ·ı· hkik nm civara airayet etmemeaini temine yın yuzu gozu yara anmııtrı. ıgora ve azmına rılmaktı>.dır: me sureti e yenı en ı >< ta at açı· 
Vezne daireai odacıu Mehmet Efen- Adliye binası sigortalı değildir. Yal 1 _ J~ra tacak ve aon tahkikatın açıln>ası kara• çalı§mıılar ve bunda cidden muvaffak 

di pek feci bir •-kilde ölmü•tür. Va- nız binanın bir kö•esinde bir oda ile- rile bunlar mahkemele ·e sevk&dilecck olmuşlardır. Fakat ad!iye dairesinin 
r- :ı- :r 2 - r._.,.a k · f · k · zifesini pek İyi bilen bu odacı daha sa iki salon iıgal eden baro dairesi Milli 3 _ J.l',.knk ve mahkemeler davala•ı rüyete devam yanmasile pe az ıt aıye uvvetdı meş1• at yedide vezneye girm.İf, ve her ak· sigorta kumpanyasına 5 bin liraya ıi· 4 _ Ti=ret edeceklerdir. gul olmu§, adliyedeki atetin &Ön ürü -

pm yaptığı gibi vezne kapısını içeri- gortalr olduğu için baro yangından en ı; _ Nlüdd.,hımıım;lik muam.,J~ty. Suçluları ııerbeat olan şahsi ve iım- mesine imkan görülem.,miıtir. 
den kilitlemif, yatağını da iki kasanın az müteessir olan daire olmll§tur. Ynk,.nda flq vazd•~ımız vechile me davalarında da yenıden müracaal· Alakadarlar belediyenin böyle bir 
kapaklan önüne gelecek vaziyette ye- Yalnız •ahsan avukatların bu yııa· · • hır yapılmak suretile da.va açılması i· benzin deposu tesis ebneoini tehir ni-

:r miloi;le~umt,m;lik faalivPtİ derhat teaıs h l'f .. k d' 1 
re aermi~ yatmrıtıra Yangın her tara- gından zararlan tahmin edilemiyecek ,.ifami" VP, ca]·~ıtm,.P,a b~slanıltTH"trr. -p edecektir. zamlarına mu a ı gorme te ır er. 
fı sardıktan aonra felaketten haber - kadar büyüktür. Bilfarz bir avukatın !lam>\t daôN'•i ""ni"l."n,.ıfe v"~ife,ine Mahkemeler nerede tesis edilecek? ltlaiynin raporu nazarı dikkate 
dar olan Mehmet Efendi batında ge - on senedenberi takip edip neticelen- devam etm,.kted:r. Tpnfiz e•Ulmek Ü· Mahkemelerin nerelerde tesis edile- alınmış mıydı? 
eelik fesi olduğu halde vezne odasmm dirmek Üzere bulunduğu bir davaya zere ol•m ceza i'amları .,,,m ... men van- ceği henüz ma!Um değiidir. Sultanah· Bundan dört ay evvel belediye §eh-
penceresinde görülmii.§, istimdat eder- §imdi yeniden baılamaıı icap ebnek- rn•oııtır. Run'1n irin veni illtm1J11:r elde e- met birinci ve ikinci su!h ceza ın..ıl-.l<e- rin bütün umumi mües!ese1erini tefti§ 
ken bulunduğu yer müthiş bir gürültü tedir. d'Hncive !<adar l.nnl,.rrn te.,t:.,.;ne im- meleri için kadınlar te.-kifhanesi ll\h· ederek muhtemel yangınlara karıı ter 
ile çökmüş ve Mehmet Efendi iki ka- Yangından sonra hônl olan vaziyet kil" vo1't-•r. Mi;dclPİt1HıumiJ;k evr"k ıis edilmiştir. lstanbulcla 7 İstintak da tibat olup olmadığını muayene etmiş 
earun ortasında pencereden dııanya Yangınm husule getirdiği vaziyetin ve kuvw~'1atı da tRJ11amen y,.nmış.tır. iresi, 6 hukuk, 3 ceza. j{..:i ticaret daire- ve gördüğü nokaanlan müeuese sahip .. 
yuvarlanmı§ ve bahçedeki kömür yı- en kısa ifadesi "yangın lstanhul mua- Bnnnn jr:., de m;;.t.ı .. iumumilikt .. dün ıi, 6 sulh hukuk, 2 sulh ceza mahkeıue !erine birer tezkere ile hildirmiıti.Bu 
iın1an Üzerine dü~mü~tür. Cesedi hi- meli.tı adliyesini felce uğratmı§lır,, de- yeniden bir PAA.S df"ft,...ri Acllmt4'. htr de ai, icra daireleri, aynca icra mahke- meyanda bütün resmi daireler, mek .. 
li orada durmaktadıra Ankaz haline mekten ibarettir. Filvaki dava rüyeti esas ,....l'll•ası 1"•"'" ed~ll"l'l!.stir. Miicid .... ;u.. mıeleri iflU daireleri ve saire vardı. tepler, hususi müessese, sinemalar var 
gelen binadan İçeri girmek kabil ola- için mahkeme, muamele tedviri ıçın mu,..;ı:~:n mül.;;rlen ,f., vanmı•tır.Rnn Rütün l•tanbul adlivesi yekiın itibaıile dır. Bu meyanda adileye de tebligat 
madığr için bittabi hiç bir ıey yapıla· büro yoktur. Fakat şehrin muamelatı lar Devlet matbaasında yapıldığı için 90 daireyi ihtiva ediyoı·du. Bu doksan yapılmıt~ır. Vali ve Belediye Reiıi 

Milliyet'in romanı: 82 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da sinema 

Yazan: VICKI BAUM 
Takus birdenbire kendini bir zel

zele ortaunda bulmu§ gibi oldu. Göz 
!erini zayif bir surette kırptı. Apdal • 
caaına: 

- Ne gibi? .•. dedi. Bilmem .•• Sa· 
na kim aöyiedi? 

Küçük terasede Applequiat aofra 
kuruyordu. 

- Demek benden sakladılar? Ni
çin? Ben üzülmiyeyim dıye mi? Be" 
öyle kadın değilim ki •.• 

Sesini çıkarmamas1 korkunç biı 
§eydi. Takus onun bu g;bi ahvalde ne 
kıyametler kopardığıru görmüştü. Fa 
kat bu sefer, hiç. 

- O ne demek, Do;ıka... Bura<h 
insanm üzülmcme&ini düşUnürler mı 
hiç? .... Film meselesi ..• Malum ya. .• 

o~n~ca bir müddet cevap vermedia 

y1ldızlannın romanı 

Terczme: KAMRAN ŞERiF 
Sonra başını salladı. E.divenini giye
rek makul bir tavırla: 

- Elbette film meselesi... dedi. 
Mektup var mı? Y okaa mektuplanmı 
da yok ettiniz mi? 

- Hayır. 

Takuı koridora gidip ceketinin ce 
binden Üç telgraf çıkanp Donka'ya 
getirdi. Her üç telgraf ta Jerry'den 
geliyordu. ikisi de ayni meelde idi: 
Biri Moresko'nun evine çekilmi§ti. 

Tebeddül yok. Mister Dent Moru 
ko'yu istiyor. Jerry. 

Üçüncü telgraf: 
Tebeddül yok. Mutlrıka Morcsko-

yu ;_~tiyor. D 0 rha' geT.~;n . /erry • . 
Takus sıkıntılı bir vı:ziyetıe : 

- Bu sabah geldi, diye mırıldan· 
dı. 

Donka, telgrafı elinde tutarak, o
rada, olduğu yerde, ayakta duruyor
du. Gözleri müphemdi. Düşüncelerini 
bir türlü tope,rlıyamıyordu. Dimağın• 
da her şey yüzüyordu ve hiç bir §eyin 
kıyısı yoktu. 

- Derhal gel ..• mümkünse .•• der• 
hal... haydi, Oliver, saçmalama .•. 
mümkünse •.. bu da söz mü? •• 

- Madam, yemek hazır. 
- Mersi, Applequi&t .•• sen galiba 

yüzüne düzğün ıürüyoıaun ••• ainema .. 
da çok aofracı görüyoraun da ondan •• 

Donka'nın üzüntülü tebesaümünü 
görmeğe artık tahammül edemiyen 
Takus: 

Ekspres için bilet alayım mı 7 Bu 
aktam gitmek İstiyorsun, değil mi? 

- Bu akşam mı? ... Nasnl? .•. Bilet 
!eri al •.• acaba J·rry "derhal" tabirin
den ne kastediyor? Film de çeviriyo
rum. Oliver'le konu,mam J&zrm. Te
lefon numarasını biliyor musun? Ri· 
ca ederim, derhal telefonu aç... ko
nu§mi1m ·lizım ... hemen şimdi.u 

Don~<a tera.seye çıkıp Takua'u o
danın içinde bıraktı. T akus Donkayı 
dışarda tentenin altında ayakta dur-

duğunu, küçük değirmi kaşığı ile buz 
lu et suyunu karııtırdığını, sonra hiç 
bir ıey düşünmeden içtiğini gördü. 

- Acaba ne zannediyor? Oliver
le konu§mak? ... 

Donkanın Olivcrle konuşmak iste 
mesi vaziyetin ne kadar cahili oldu
ğuna delaJet ediyordu. Takuo bunu 
düşündükçe adeta mefluç bir hale ge 
liyordu. Tam hu sırada Eisenlohr gel
di; o da duş yapmış gibiydi; ellerini 
memnuniyetle uğuşturuyordu. içeri 
girerken: 

- Aile pansiyonu açıldı mı? de
di. 

Takua hiç bir şey söylemeden, ya. 
n müstehzi bir tavırla ona baktı; son 
ra doğru ona gitti: 

- Biliyor, diye mınldandı. 
Oç defa başını salladı ve ağır ba

tını aarkıttıa Eisen!ohr cevap verme
ğe vakit bulamadı. Vaziyeti henüz 
J<nvrarken Donka teraseden içeri gir· 
di. Küçük el çantası, eldivenleri, ta
mamen dalgın haliyle gitmcğe hazır
lanmı~ gibiydi. Asıl garibi, hic dur
m:"'dan ön.le'""inclen geçerken iki er
kek ona hiç bir şey yapıı.madı!ar. 

Sanki ona karşı merasınıı ihtiramiye 
yapıyor vaziyette idiler. Donka hiç 
kimsenin yüzüne bakmadan: 

- Karnım aç değil, dedi. Biraz 
ıöyle yatağana uzanayım... telefon• 
da Oliveri bulunca, odamdaki telefo• 
na veriniz. 

Yukarı çıkarken ayaklarının altın 
da merdiven gıcırdadı. Takus ürk
müş bir halde, Romence olarak: 

- Donka! Diye haykırdı. Oliver• 
le konu§ulmıyor, benim küçük güver
cinim. Anlamıyor musun? Çok has
ta.. çok hasta ..• anladın ım? 

- Telefonu ver, ben konu§urum. 
Yukan çıkmıştı. Arkasından kapı 

kapandı. Eiaenlorh: 
- Elveda, dedi. Elveda "Taliin 

gecesi" ao .. a artık bundan sonra bizim i
çin rical etmekten başİ<a yapılacak 
hir şey kalmadı •.• 

Bir aralık, büronun Üzerinden al
dığı bronzdan bir budha heykelini, 
:sinirlerini yatı~trrmak ir:in odanın oT
tasına fırlatıp atacak gibi o'du. Fakat 
sonra heykeli kemali i•.ina ile sehpa&I 
Üzerine koydu. 

- Elveda, Moresko ! dedi. Elveda 

T ahtakalede de 
Bir han yandı 

(Başı 1 inci sahifede) 
ekseriyetle ta§ralı bekarlar oturdukla : 
rmdan bekar odalan namı verilıuektedı• 
Hanın alt kımunda Hayık Efendinin bO 
ya fabrikası vaıdır. Han 108 hiuelidit: 
Bu hisselerden 30 hiHeıi Hayik Efeııd• 
nindir. I:/ıin aaat on altı raddelerind• 
boya fabrikaamda çıraklar kundurala' 
için yağlı boya yapmak için benzin ile 
gazi kanttınrlarken ocak ate§ almış •• 
parlama ini olduğundan hemen ıirayel 
etmiştir. Yapılan tahkikata göre de yan 
gm itfaiyeye de 20 dakika geç ha btt 
verilmiştir. itfaiye geldiği vakit han' 
ate§ler içinde bulmuıtur. Yapılan sön.'. 
dürme ameliyesine rağmen ateşin ö110 
alınamamış ve bu han tamamen yanclı .. 
ğr halde ateş saat on sekize doğru sön• 
dürü!ebilmiştir. Han ve fabrika IUımileıı 
yanmıştır. Etrafa sirayete meydan ve· 
rilmemiştir. Boya fabrikası 9 bin liraya, 
han da bet bin liraya sigortalıdır. Zabı• 
taca yangın §Üpheli görülmüt ve boya 
fabrikası sahibi Hayik Efendile üç çı• 
rak nearet altına alınmıtbr• Y angınd~ 
ka11t olup olmadığı tahkikat neticesi an 
!aşılacaktır. 

Bu hanın yan ve arka cihetlerinde 
Y enihan ve Davut hanı vardır. Bu civar 
hep tahtadan olduğundan yangın dola• 
yısile Tahtakale ve o civar büyük l>it 
tehlike geçirmiştir. 

Ocak kongreleri 
C. H. F. Şişli Nahiyesi meşrutiyet o• 

cağı idare heyetinden : 
Oeağrmızın kongresi 6-12-933 çar• 

ıamba :ftşamı aaat 21 de Fırkanın Şişli 
nahiyesi Meşrutiyet mahallesi Cabi cad• 
desindeki binası dahilinde kain ocağ!• 
mızda yapılacağından ocağımıza kayıt
lı muhterem ii.za arkadaşlarımızın tcş• 
rifleri ehemmiyetle rica olunur. 

film, elveda servet •.• ben gidip Bill ı• 
Je görüşeceğim .• , 

• • • 
Çolak bekçi her sabah bermuıat 

nigbin düsturünü hayk,nrdı: 
- Ne güzel gün! 
Nigbinliğin bu dere~esine ne pa• 

haaına varabi1diğini kfmae kendisine 
aormıyor. Bir de Bill Turner'e bakı• 
nız: Hiç bir kuvvetın yolundan çıka•' 
tamadığını F eniks Sinema Şirketini.<• 
reisi zikudret Bill Turner .• Onun za· 
yıf noktası var. iflas ışirketın ilz"!ı·in
de salJanıp duruyor. Herkesin avJula 
rı çiğniyerek böyle hummalı bır tarz· 
da çalışması da her hıı•.de keyfinden 
değil.... lıan şubesi memuru kısacıh 
boylu Joe Ray'ın haline bakınız ... O 
da terliyor, istirap çekiyor. Onun da 
içini yiyen elemli bir sırn var. On altı 
yaşında iken Moravya'nin Lunden· 
bur')' kısa Aktar Abele•'in dükkanın· 
dan kasasını a,ırmıştr. llunu anca?< O"' 

r:t1ra mi'yoner o~arnk dönerse unuta .. 
ı,;~,.r~l<ti. llalbu'<i İ•te hayatında bir 
gö!ğe daha peyda olmuştu ... 

(Bitmedi) 



M1LL1YET SALI S KANUNUEVVF.!.. 1933 

il;. • :; ..... ' : ~ Jı:.. , , : • • - .. - .... • ' - •• ' > ~· ... ~<:{,' :: 2~ .,. '· - ~ t' •. • ' .~:..· 

İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrika ınızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,ıs ~an~ık!a Küp Şekerin Kilosu 39,so luru~tnr. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Ue~dan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket taı·afından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tanıamıru gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon basına beş 
lil'a tenzilattan istifade ederler. ı 

Adres : lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Valaf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 9)16 

Yunan operetinin fevka
lade bir temsili 

ı r:r üncü kolordu ilanları 1 , - • • "' • 
1 mi~;;~:!<l:r=ısatmaımaK0-0 lstanhul Barosu Reıslıgınden: VAPURCULU.M 

Bu akşam Franuıı: tiyatrosunda Yn-
11.an Operetinin kıymetli prim& donna
aı Matmazel lrohanda ıerefine "Şeh
•azat,, opereti temsil edilecektir. Ve
tilen habere göre Şehir Tiyatrosu ar
tistlerinden Şevki Hanım da operette 
tol alacaktır. 

Matmazel lrohanda Y ıınan Operet 
artistleri içinde ıimdiye kadar verdiği 
nıuvaffalayetli temsillerile tanmmı§ 

tiizide oanatkarlardandır. 

Ordu mebusu Recai Beye 
ameliyat yapıldı 

On gündenberi Şiıli Etfal ~tane' 
ılnde tahb tedavide bulunan Ordu 
l>leb'uau Recai B. efen.leye pazar ııü-
1\Ü saha kesesinden mu•affakiyetle a
llıeliyat yapılmııtır. 

Hastalıktan c. !l~ındıı Meclis Rei•İ 
l<azım Pı. Hz. ve bir ç"'k meb'ua ar
lı:adaflan telefon ve mektupla hatır 
lannı sormak lüftünde bulunınu§lıır 
drr. Acil tifalar dileriz. ........ _ .. ,_ .................... _____ _ 
kal'I tlkl)'etlel'I 

Memurlar soğukta 
nasıl çalışır? 

Beyoğlu Poşta ve telwaf merkezi• 
ıı.in bir memuru yazıyor : 

Beyoğlu Posta ve Teıgraf mer!.ezi 
bir müteahhide verilmiş yapılmakta 

idi, ldare para vermediği içir.ı ikmal e 
dilemiyor. Biz dünyanın en hakir ev 
latJan Köçeoğlu konağrom e_, alt ka• 
lnıdaki bodrumda titr~ye titreye va 
~ife görmekteyiz. 

İdaremizi bilmem ıumna, bir sahibi 
ıricdan merhamet eder, y•.-rniye iki 
Şer okka kömür lütfeder. 

i--ru;a , .. aııı t z 

ZA Yl - Beyoğlu Malmüdürlüğünden 

almakta old1Cğum 435 n:ımerolu ına:ış 

CÜ7danınu kaybettim. Yenisi çıkarılaca• 

ğrndan zayün hükmü yoktur, 
(10665). 

Avni. 

Çorludaki lat'al ihtiyacı i
çin 4,000 V'C' T ekirdağındaki 
.at'at için 2,500 kilo koyun eti 
açık n.u..aıı:dsa ite alınacaktır. 
İhalesi 7-12-933 perşembe gÜ· 
nü saat 15 tedir. Taliplerin şart 
naıneyİ görmek üzere her gün 
ve nıünakasaya İştirak için o 
gün ve vaktınden evvel Çorlu 
da Fırka Satınalma Komisyo
nuna müracaatları. (3383) 
(6198) 9052 

• * • 
lzmit Fırka SA. AL. KO. 

dan: 
lzmit ve Tuzladaki Jat'at 

ihtiyacı için 212, 100 ICJ.o ar
pa kapalı zarf'a mün·kas'.iya 
konmuştur. 1ha1eai 16-12-933 
cumartesi günü saat 10 dadır. 
Ta~İplerin ş:ırtn:mıeyi görmek 
üzere her gÜn ve münakasaya 
iştirak iç;n d .. o g:in ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile lzmitte Fırka SA. 
AL. KO. na mFrac1atları. 
(3392) (6389) 9070 .. . . 

Çorlu Askr.ri Satmalma Ko
misyonundan : 

Çorludaki lot'at iht~yacı i
dn 120,000kiloeloneklik Un 
kapalı zarfla mü ... akasaya kon
muştur. lhales.'. 20·12 933 çar 
şamba gi:nü saat 14 tedir.Talip 
lerin şartnaıneyİ örnıek üzere 
her ün ve münaka·;aya iştirak 
iı;in de o gü:ı ve vaktinden ev
vel teklif ve teminat mektup
lariyle Çorluda Asker! aatmal
ma komisyonuna müracaatla· 
rı. (3394) (6391) 9071 

Ayvacık Asliye Hukuk mahkemesin
den: 

Ayvacığın Ahmetce kariyesind!D lb
rah.im efendi oğlu Tahir mahdumu hal;) 
ve km alime vekilleri Nail efendinin 
mezkür Ahmetca lı::ıriyesi hududJDda eı 
mecik mevkiinde kain ıarkan topcu 
molla veresesi ıimalen yol ve molla Hü 
aeyin garhen yol ve Şükrü efendi cenu· 
ben Şükrü efendi ve Topcu molla vere
sesi ile mahdut 8 dönüm kısmen tarla 

ve kısmen bahçe dedeleri müteveffayı 
mezbur lbrabim ve bunun vefatiyle oğlu 
Tahir ve tabirin vefatiyle kırk elli sene
den beri mali!. aıfatiyle ve hüsnüniyet
le tasarruf eylemekte olduklarından mez 
kiır kısmen bahçe ve kısmen tarlanın 
tescili bakkmda ikame eyleaık1eri da· 
vanın İcra kılınan tahkikat-nda keyfi

yetin ilAnma karar verilmiı olduğundan 
tarlaya İstihkak i!dbıımda bulunanla· 
rm tarihi ilandan itibaren b'.r ay zarfın
da Ayvacik adiye hukuk mahkemesine 
müracaatlan ilan olunur. ( 10661) 

Hali tasfiyede lstanbul Türk Anonim 

SU ŞİRKETİNDEN: 
Hali Tasfiyede o'an lstanbul Türk Anonim Su Şirketi eshamı hamillerine. 

1 Kanunevvel 1933 tarihinden itibaren ve tediye edilmif ıemıaycnia iadesine 
ına!1suben 530 franklık btlıcr •ehlm senedi için birinci tevzi olarak 100 frank ve
tilzceği ilan olunur. 

Hissedarlar sehimlerini Galata'da Osmanlı Bankası veznesine ihraz ve ban
ka dahi beher Tü. k Lirası on iki frank altı santim hesabile sehimlerine isabet e
den mebaliği tediye ey:iyecektir. 

Hissedarlarn hu suretle yapılacak tediyat ibraz edilecek sehimlere bir dam• 
ga vazetmek surctile r;östcrilec;..ktir. Bu sehirnlere numara!arını mübeyyin bir 
bordro raı;todilcccl<:i:, ll .rdc icra edilecek tevziat için hissedarlar damgalanmış o
lan senetlerini muhafaza edxelderd:r. 

MemaLki ccn$bİyed;: ikamet eden hissedarların tediye için hangi müessese
l'e müracaat cdcccl<lcri b;lahara ayrıca ilan edilecektir. 
( 10666) Tasfiye heyeti 

~----------------------------------~ ~~~-
Tah ·siye Umum Müdürlüf(ünden~ 

1 

S"sli Ha rn!arda Sefainin selameti seyrüseferlerini temin 
:Çin Kara&enizde Keremre burnunda tesisi mukarrer sis düdü
ğü, kapalı zarf u~· 'ile ve iki ay müddetle nıünakasaya konul
nuştur. , O Ka. ; , 93 ı tari'tine müsadif cumar'esi günü 
>aat 1 lesi i, " kı'c::aca ·rından taliplerin sartnaıneleri 
<:rcrm k ·_z L-..'rtada l'ı' tı.n caddesinde idarJ merkeziye. 
Ye m'.iracaatJarı. (6354' 9031 

(10664) 

Dün gece zuhur eden yangın neticesinde Ad'.iye Sarayının ve Baro dairesinin maalesef tamamen yanmasmdaiı d<>
layı inzibat Meclisi Baro Reisinin yaz-hanesinde fevk alade içtima ederek ittihaz ettiği kararları gazetelerle ilin auretile 
rüfekanıo nazarı ittıJiina arzı münasip gördü . 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
tSTANBUL ACENT ALICI 

Liman Han, Telelon: 22925 

1 - Baroya ait muamelat muvakkaten Galata Onyon Hanının beıinci kabndaki Baro Reisinin yazıhanesinde tedvir 
edilecektir. 

BANDIRMA YOLU 
KEMAL vapuru 5 Birinci 

Kanun salı günü saat 18 de Top 
hane rrhbmmdan kalkarak Ban
dırmaya gidecektir. 

2 - Y anaıı dava ve icra da•yalannın yeniden teıkiline ve hakkm izbanna ve balkın hukukunun teminine medar 
olmak üzre rüfekanm yetlerinde bulunan dava ve icra dosyalannı muhafaza etmelerine karar verilmiıtir. 

3 - 7 Kanunevvel 933 tarihinde toplanacak heyeti umumiye içtimaı gayri muayyen bir zamana talik edilmiıtir. 
Tayin olunacak gün ayrıca bildirilecektir. 

4 - inzibat Meclisi içtimalanna devam ederek ittihaz edeceği kararlardan icap edenleri riifekaya tebliğ edecektir. 1 1 MUDANYA YOLU 
BART1N vapuru her pertem

be günü saat 9,30 ta Galata rıh· 
tmımdan kalkarak Mudanyaya 
gide-::ektir. 

1 tST. !ViR. KlJMANDANLICI SA.AL. KO. İLANLARif 1 
lvJanepe Askeri lisesi taıe· ı ~embe günü saat 14 te aleni 

belerı ıht1yacı olan ~219 çıft münakasa ile satın alınacaktır. 
pamuk çoraba verilen hat pa· Şartnamesini göreceklerin her 
halı gorillduği.ınden 1~-l~- gün ve münakasasına girecek-
9s3 Sau gunu saat 15 te pa· lerin belli saatte Merkez Satın 
zarlıkıa satın alınacaktır. ;ıart alma Ke>misyonunda hazır bu-
namesini görecekıerın her glin lunmaları. (539) (6263) 
ve pazarugına g.receKier.n 9054 
beili saabnne ıVlerkez h..uman· • * • 

Merkez Kumandanlığına danlıgı satmalına komısyonun 

da baz.ır buıumnaıarı. l o::So) 
(beflU) 

• • • 
Levaznn Deniz Yollama 

Mudı.ınugunun ı::ıarmı Komör 
körünun tamıci 21·1~-93~ çar 
şaınoa günü saat lb le aleni 
munaKasa ite yapılacaktır. 
~artnamesini görecekierın her 
gun ve taıipierm belıi saatte 
temınatıarue · ı ophanede l•ıer· 
ke:ı: Satınauna h..omısyonuna 
geın,e.eri. c._ti42) lti7lo) 

• * • 

merbut kıtaat ve müessesat ih
tiyacı için 2000 kilo Ayva 2000 

kilo zerdali 2000 kilo erik: reçeli 
7-12-933 perşenıbe günü saat 
15 te alen! münakasa ite satın 
alınacaktır. Şartnamesini gö
receklerin her gün ve münaka 
sasına gireceklerin belli saatte 
Merkez Satınalma Komisyo 
nunda hazır bulunmalan. I 
(542) (6266) 9055 

• • • 
Merkez Kumandınlığma 

merbut kıt3.at ve mü .ssesat ih
tiyacı için 30,0DO kJo beyaz 

Harbiye ve merbutu mek· peynir 16-12-933 cumartesi 
tepler ın.tıya~~ içı~ onbın kilo günü saat 16 da k - palı zarfla 
saoun ~ 1·l1<·l:1,)3 . ça~şamoa sat_n almacaktır. Şartnamesi
B unu saat 14 le aıem munaka· ni göreceklerin her gün ve müna 
sa ile satın alınacal(tır. ~arena kasasına girişccek!e i~ belli 
mes.n.1 gorecekıer~ her gun sa1.tt~n evvel teklif mektupla
V;o ~una~asasına gıreceklerm rmı Merkez Kumandanlığı Sa
bellı sa.: 1 .ınde lVıerkez Kuman- lmalına Komisyon··na verm~-
danlığı :Satmalına Komısyo- Jeri· (543) (6267) 9067 
nunoa hazır buıunmaıarı. • • • 
(tıJ:j) \bi07) Merkez Kumandanlığına 

• • " merbut kıt'at ve müeasesat ih-
Merkez Kumandanlığına tiyacı için 4530 çeki odunun 

ınerout Kıtaat ve l~ıüessesat 9-12-933 çarşamba günü saat 
ihnyacı içın ~UOU çeki odun 16 da pazarlıkla satın alınacak 
6-l O'.·l:ıJ.:s çarşamba günü saat tır . Talip~erin belli gün ve aaa 
lti,30 da pazarukia aaun alına tinde Merkez Kumandanlığı 
cakur. ·ı aıiplerın belli gün ve Satmalma komisyonunda ha
saatınde Ivıerkez 1'..umandanlı z:r bulunmaları. (594) (6455) 
ğı .Satmalma Komisyonuna 9083 
nıüracaatıarı. (640) (6t0ö) • • • 

Merkez Kumandanlığına 
merbut lat'at ve müeasesat ih
tiyacı için 8690 çeki odunun 
9-12-933 çarşamba günü saat 
16,30 da pazarlıkla satın alına
caktır. Taliplerin belli gün ve 
saatinde Merkez Kumandanlı. 
ğı Satmalma komisyonunda ha 

• • • 
Halıcıoğlu ihtiyat zabit 

tnekteoi ihtıyacı için sekiz adet 
d(•lapJa yeüIUş adet masa 
7·1 ~-ı:ı33 perşembe günü saat 
15,~0 da pazarlıkta satın ali· 
nacaktır. J(esmi.e şartnamesi
ni göreceklerin her gün ve pa
zarflğma gireceklerin beJi saa 
tinde lVJ.erkez satına.nıa komis 
yonunda hazır bulunmaları. 
(641) (6709) 

"' * 'fo 

1 stanbul Deniz Yollama mü. 

.:ır bulunmaları. (595) 
(6456) . . .. 9084 

Dr. A. KUTİEL 
Kar11köy, Topçular caddeai No. 33 

(10527) 9021 ·-
·- ~ ·~ , .~. • ', .... • , •• ~ 1 • • • 

Tayyare piyangosu 
16. ıncı Tertip 2. inci keşide 

11 Kanunuevvel 1933 dedir 

Büyük ikramiye 
25,000 Liradır 

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

bir mükafat vardır. 
9018 • 

inhisarlar U. Müdürlüğü 
1 Alım, Satım Komisyonu ilanları. 

Pazarlıkla ve nümuneleri veçhıle (20000) adet Galon 
§İşe ile (5000) ni yarım ve (3000) ni bir litrelik lıkör şi
şeleri satın alınacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneleri 
gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde 7,5 te
minatları ile beraber 9-1~-933 cumartesi giinü saat 14 te 
Galatada Alon, Satun Komisyonuna müracaatları. (6543) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
Çocuk hastalıkları ve balamı seririyatı Profesörü Dr. 

lhaan Hilmi Bey tarafından 7 Birinci Kanun 1933 tarihine 
müsadif önümüzdeki perşemhe günü saat 17 de Üniversite 
Merkez binasındaki Büyük dershanede "çocuk balmnmm e
hemmiyeti " hakkında açış dersi verileceği ilin olunur. 

(6701) 

saat 15 te aleni münakasa ile görüldüğünden münakaaası 
yaptın~acaktır. Şartnames ni 5-12-933 salı günü saat 15,30 
göreceklerin her gün ve müna· talik edilmiştir. Şartnamesini 
kasasına gİreck1erin bel:i saa- 1 göreceklerin her gün ve müna
tinde Merkez Kumandanlığı kasasına gireceklerin belli saa
aatmalma Komisyonunda ha- tinde Merkez kumandanlığı 
zır bulunmaları. (615) satmalma Komisyonunda ha· 
(6567) 9097 zır bulunmalan. (624) 

•• * (6585) 9104 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müessesat ih
tiyacı için 40,000 kilo makar
na ile 15,000 kilo Şehriye 
6-12-933 çarşamba günü saat 
16,30 da pazarlıkla satın alı 
nacaktır. Şartnamesini göre· 
ceklerin her gün ve pazarlığı
na gireceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı satınal
ma komisyonunda hazır bu
lunmaları. (625) (6586) 

9099 
••• 

• * .. 
Harbiye Mektebi T alebele 

ri ihtiyacı için on bir bin kilo 
makarna ile iki bin kilo Şehri
yenin münakasasında verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 
6-12-933 çarşamba günü saat 
16 da pazarlı.da satın alına
caktır. Şartnamesini görecek 
lerin her gün ve pazarlığına 
gireceklerin belli saatinde Mer 
kez Kumandanlığı Satına! 
ma Komisyonunda hazır bu
lunmaları. (627) (6588) 

diirlüğü emrindeki ıki No. lu 
şat 7-12-933 perşembe günü 
saat 15,30 da aleni münakasa i 
le tami& ettirilecektir, Şartna 
ıncsini göreceklerin her gün ve 
münakasasına iştirak edecekle. 
rin belli saatinde Merkez Ku
r.ıandanlığı Satınalma komisyo 
nunda hazır bulunmaları. 

Y eşilköy hava makinist 
mektebi talebelerinin ihtiyacı 
için 2500 kilo patates 750 ki
lo kuru soğan, 1000 kilo pıra
sa 2noo kilo lahana, 250 kilo 
kereviz 5-12-933 sah gÜnÜ sa 
at 14 te pazarlıkla satın alma 
caktır. Şartnamesini görecek· 
lerin her gün ve pazarlığına Harbiye Mektebi Talebele-
gİreceklerin belli saatinde Mer ri ihtiyacı için 250 adet Omuz 
kez Kumandanlığı satınalma havlusu 5-12-933 salı günü 
komisyonunda hazır bulunma saat 16 da pazarlıkla satın alı-

9101 
• •• 

(538) (6262) 9053 
* * * 

Ankara Levazım Eşya ve 
Teçhizat anbarındaki Yanğın 
tulumbası için beheri yirmi beş 
metre olmak üzere 3 
parça yedi s;ıntim 
kutrunda bez hortum ile 
d(;rt adet rekor 7-12-933 per 

ları. (610) (6558) 9093 nacaktır. Taliplerin belli saa-
• * • tinde Merkez Kumandanlığı 

Harbiye Mektebi Talebele· Satmalma Komisyonunda ba
rinin yeni elbise talimatname· zır bulunmaları. (622) 
sine göre harici elbise kaputla- <5589> ,,. ,,. • 9105 

rmın a!)ulet şffr romen snuf ve Merkez Kumandanlığına mer
melde~ numarasiyfe şapkaları- but lat'at ve mües!esat ihtiyacı 
na haki kurdela ve ay yıldızla- İçin 150 ton yulafın aleni mü- j 
rı 21-12-933 perşembe günü nakasasında veı·ilen fiat pahalı 

Merkez Kumandanlığına 
merbut lataat ve müessesat ih 
tiyacı için 6000 kilo beyaz pey 
nir 7 -12-933 perşembe günü 
saat 15 te pazarlıkla satın alı
nacaktır. Şartnamesini göre. 
ceklerin her gün ve pazarlığı
na gireceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Salın· 
alma komisyonunda hazır bu • 
lunmaları. (637) (6700) 

0190 

• 



Hakikf, saf, bit teıtrn ASPiRiN, EB marka> 
smı ta~ır. AQnl•rı çabuk ve emniyetle gider• 
mek için başvuracal)ınız deva, dünyada 
me~hur •. 'll"!lff "müstahzarı olmalıdır. ' 

lsrarla tASPİR~, 
2 ve 7:0 kompri meıık amba ı ajıarda Dulunu 

..-~..: 
Ambalajlarda ve kompri 
meferin üzerinde EB .,,., -.r. "'"" 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik
kat ediniz 1 

MUHTIRALI 

TAKVİMİ RAGIP 
l2 Senedenberi 1934 S • için daha ziyade tekem
çıkmakta olan enesı mili etmit bir halde çık-
mıAbr. Tak'im malümab Eabih ve kat'idir. Herkesin resmi ve 
ticari muamelerde muhtaç 0Luğ11 llizumlu malumat istifadeli ve 
mubtra kismı mu,tazam ve geniştir. Deniz ve lıara yollan, posta pul 
ve nakliye tarifeleri 6lçliler ve ölçü kanunu ve daha bir çok 
istatistik, coğrafya ve heyete ait faydalı bilgiler takvimi Ragı!>ın 
müntlerecatını tetkil eder. Ayrıca son vilAyet tetkilitına göre 
renkli Türkiye Cümhuriyeti haritasını ihtiva eder. Cıtlisı 35, 

eczası 25 kuruştur. 

Kanaat Ajandası 
En 11k ve en kullanıtlı cep muhtırasıdır. Fiyab 35 kuruştur 

Naşiri: KANAAT KÜTÜPHANESİ • (lv655) • 

--------~ 9173 

Arapsun Cümhuriyet 
Müddeiumumiliğindenı 

1 - Kapalı zarf usulile münakasaya vazolunup bedeli 
keşfi 792780 kuruştan ibaret bulunan Arapsunda tadilen ha
p.shane ittihaz olunacak kilisenin satışı 28-12-933 perşembe 
günü saat 14 te Arapsunda komisyonu mahsus tarafından ic 
ra kılınacaktır. 

2 - Talip olanların teklif edecekleri mebaliğin yüzde 
yedi buçuk nisbetindeki teminatı muvakkatelerile teklif mek
tuplarını ve taahhütlerini biha kkin ifa suretile şimdiye kadar 
asgari yedibin lira kıymetindebir bina ikmal ettiklerine dair 
resmi veya hususi vesaikle birrlikte yevmü mezkUrda saat on 
dörde kadar komisyonu mahsusuna makbuz mukabilinde tea 
lim etmeleri lazımdır. 

3 -Ta!ip o!anlar bu baptaki şartname, mukavelename, 
keşifname ve planları Arapsun Cümhuriyet Müddeiumumili
ğinde görebilecekleri ilan olunur. (6546) 

9041 

Nafia Vekaletinden: 
(150,000) kayın yol ve (1716) adet kayın makas tra• 

versi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Bu traverslerden (100,000) yol ve (1170) adet ma

kas traversinin münakasası 16-12-933 tarihine müsadif cu 
martesi günü saat 15 te. (50,000) yol ve (546) makas tra· 
versinin münakasası da 18-12-933 tarihine müsadif pazarte
si günü saat 15 te Nafia Vekaleti Müsteşarlık makamınca ic
ra edilecek#r. 

Taliplerin cari seneye m 'hsus Ticaret Odası vesikası ve 
teminatı muvakkatelerile birlikte aynı gün ve saatlerde ko
misyona müracaat etmeleri lazımdır. 

Talipler (100,000) yol ve (1170) makas traversine ait 
şartnameleri beşer, (50,000) yol ve (546) makas traversine 
ait şartnameleri de üçer lira mukabilinde Ankara' da Nafia 
Vekaleti Levazım dairesinden ve lstanbul'da Haydarpaşada 
Liman işleri Müdürlüğünden tedarik edebilirler. (6533) 

9045 

Erzurum Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdüriyetinden: 

Erzurum Vilayeti için 933 senesi Muhasebei hususiye 
tahsisatından 3800 liralık Neosalversan ve 2000 liralık me 
zurol kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Münaka 
sa 10-12-933 tarihinden itibaren 20 gündür. Neosalvarsan
lar Ellilik kutularda ve seri halinde Mezurollar İse Otuz veya 
On beş veyahutta 100 santimetre mik'ablık Orijinal kapan
mış §işeleı·de bulunacak ve Mayıs 934 ununa kadar Erzu
rumda teslim alınıp her parti mal alındıkça parası muhaseoei 
hususiyeden tesviye olunacaktır. Fazla tafsilat alınak iste
yenlerin Erzurum Sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlüğüne 
müracaatları ve bilumum masraflar ise müteahhide ait bu-
hınduğu ilan olunur. (6658) 9162 

Umumi Ne,riyat ve Yazı lfleri Müdürü ETEM iZZET. , 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

MILLfYE'f SALI <; J<.A.l\1U1'1UEVVEL 1933 
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Kunduralannızı 

Ut!nızyoııcırı 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 Paltoluklarınızı 
RATTANIYELERINiZI Ayvalık yolu 

MERSiN vapuru 6 birinci ka· 
nun ÇARŞAMBA ı 7 de Sir· 
keci rıhbmından kalkacak.Gidiş 
te Geliholu,Çanakkale,Küçükku 
yu, Altınoluk, Edre"1it, Burha · 
niye, Ayvalığa. Dönü,te bunla · 
ra ilaveten Bozcaadaya uğraya
caktır. (6691) 9194 

Sağlam h.uııcıuca.ar 

Her ne 
İsterseniz 
Bulursunuz 

Güzel kumaşlar 

Yerli Mallar Pazar 
lstanbul: Bahç~k•pı ı A.nkara: Çocuksar. ayı cadd~sl 
ı:tPy'l lu' J.t (il ct-1.f'!ls c;'lmsu.,: l-l~ıı 1<1lv c•d 1 e~i 

Hilil Takvimi 
Mevcut divar takvimlerinin en mllkemmelidir. Dini müb1rek 
günler, arabl aylar gııresi, namaz •akitleri doğru olarak göste

r imiştir. Bilyiik kıt'a~a fiab 30, küçük kıt'ada 20 kuru~tur. 

Naşiri: Kanaat Kütüphanesi• (10668) 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI lDARESl iLANLARI 1 
Memur ve müstahdemle rimiz için bir sene zarfında 

yaptınlacak resmi elbisenin kapalı zarfla münakasası 27-l:l-
933 çarşamba günü saat 15 te Ankara' da idare Merkezin
de yapılacaktır. Kumaş nümuneleri Haydarpaşada Tesellüm 
ve Sevk Müdürlüğünde Anka ra'da Malzeme Dairesinde gö
rülebilir. Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde be
şer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (6712) 

Kubilay abidesi Ta-ş kısmının inia .. 
atına ait Münakasa ilanı: 

İzmir C. H. F. Vilayet idare hey' etinden: 
1-Bedeli keşfi "12348,, lira "71" kuruştan ibaret 

olan Menemende yaptınlacak olan Kubilay abidesinin taş 
kısmının İnşaatı ihale tarihinden itibaren "90" İş günü zar· 
fında ikmal edilmek üzere kapalı zarf usulile 4 / Kanunuev
vel/ 933 pazartesinden itibaren "15" gün müddetle müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iktidarı fenni ve itibari malilerini is-
bat edenler kabul olunur. J 

3 - Münakasaya iştirak etmek istiyenler bedeli keşfin 
yüzde yedi buçuğunu bulundukları yerin C. H. Fırkası vez
nesine teslim ettiklerine dair makbuz senedini veya milli 
bankalardan birinin teminat mektubunu ibraz etmeleri Ji. 
zımdır. 

4 - Ticaret odasına kayıtlı olduklarına ve itiban ma
lilerine ait vesika göstermeleri icabeder. 

Bu dört şartı tamamen haiz olnuyanlarm münakasa· 
ya iştirakleri kabul olunamıyacağmdan teklif zarflan açıl
rnıyarak kendilerine iade olunacaktır. Talipleı: ihzar edecek· 
leri kapalı zarfı 18 Birincikanun 933 pazartesi günü saat 16 
ya kadar lzmir'de C. H. Fırkası Vilayet idare hey'etine 
tevdi etmiş bulunacaklardır. 

ihaleyi lzmir C. H. Fırkası Vilayet İdare hey'eti yapa 
caktır. 

Evrakı keşfiye ve projeyi görmek ve daha ziyade ma
lfunat almak isteyenler her gün Ankarada C. H. Fırkası 
Merkezindeki Kubilay abide komisyonuna veya lzmirde C. 
H. Fırkası Vilayet idare hey' etine ve Menemende C. H. l-\rka 
sı kaza idare hey' etile Abide inşaat komisyonuna müracaat 
edebilirler. (6639) 9118 

SUMER BANK 
Fabrikalarından 

A l1nız 

Halis yl -<tltaniyeler ~ 
10690 .. 

1 

' 

Antalya yolu 
ANAF ARTA vapuru 6 birin
ci kanun ÇARŞAMBA 10 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak 
Gidişte İzmir, Küllük, Bodrum, 
Fethiye, Antalya'ya. Dönü~te 
hunlara ilaveten Finike, Çanak
kaJe, Geliholu'ya uğrayacaktır. 
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1 L A N 
19-11-933 tarihinde Madam Kohar 0-

hanyan'dan almış olduğum 275 liray. ta• 

mamen tediye ettiın. Senedini kaybet· 

tiğimde zuhurunda hükmü olmıyac .. ğı• 

m ilin ederim. V ahram 
(10660) 

9132 
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2-12-933 tarihinde paz :u lıkla ihalesi yapılacağı ilan 
edilen Guraba hastanesi çamaşırlık ve bulaşıkhanesi için lü
zumu olan alat ve edevatın ihale gününün 9-12-933 tarihine 
müsadif cumartesiye talik edildiği. (6704) 

Karacabey Harası Müdürlüğünden 
Pendik Bakter~~9loji Enstitüsünde : Bulunan ve ha· 

raya nakledilecek Elektrik Motorunun nakil işi on gün müd
detle pazarlığa çıkarılmıştır. Şartnamesini görmek isteyen• 
lerin Bursa Baytar Müdürlüğü ile Pendik baktriyoloji mü
dürlüğüne ve taliplerin pazarlık günü olan 7 Ka
nunuevvel 933 Perşembe gunu saat (15) te 
Harada bulunmaları ilan olunur. (6650) 91M 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Seınti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlik Hisseye göre mu-
No. No.sı hammen kıymeti 

848 Fener Gnl camü Fener KAgir hane 1/4 176 1000 T. L. 
849 Samatya Hacı kadın Sarraf Agop ' Kiğir hane, 241256 21 423 ., 
850 Kadıköy Raıimpaıa Yeldeğirmenl Ahşap hane 1/2 2 1500 ,, 
851 Tarabya Tarabya Soğuk au mevkii Tarla dönllm 8 3/4 39 eaki 300 ,, 
210 Çengelköy Çengelköy Bakırcıbıışı Ye mezarlık Hane ve bahçe Tamamı 27-29 3000 ,, 
852 Tophane Beyoilu Çukur cuma Ağa hamamı ve tabancı Kagir apartıman ve dükkAn 3/24 2/31 5000 ,, 
853 Boğaziçi Yenimahalle Pazarbaşı Ahşap Sahilhane ve dükkan 115 56-58 600 ,, 
854 Kadık\)y Osmanağa Aziziye Kagir hane 1/3 13 734 " 
855 Bevoğ~u Yenişehir Derehoyu Kagir dlikkAn ve bahçe 112 83 750 ., 
785 Bnytikada Cami Şııhbal ve çınar Ahşap hane iki dükkan 3/4 1,60,6'2 6000 ., 
Ylizde yedi 1huçuk pey akçelerile ihale bede~/eri eıa1'8$i . veya ırayrlmllb11dil bonosile ö~enuİek üzere yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller

den 785 sır~ No.lııı PfZarlıkla diğerleri açık ' artbrıpa sureti1e satıl• çıkanlmı~tır. ' Kat'i ihaleleri 18/12/933 paıart~si g~nü saa~ _ıs tedir. 
Müzayedeye l iıtirak edeceklerin yevmi mezkürda saat on d6rt buçuğa kadar pey akçelerini yatıraaları lazımdır.- Seneı halıye verııısılıı hele· 
diye resim!eri müşteriye aittir. Şartname Bankamız kapwııa asılmııtır. (6648] 


