
Muhtelit mübadele komis
yonunun lağvine ait itilaf-
namenin bugün imzalanması 
muhtemeldir. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usa MAHMUT 

De Valera lrlandada Cüm
huriyet ilan etmek isteyor. 
Fakat İngiltere buna hiç te 
rıza göstermek istemiyor. 
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eker fabrikasının üçüncüsü açıldı 
Başvekil Pş. Hz. nin Eskişe 
hayat isteyen milletler b va 

• 
1 

Üçüncü şeker 
Fabrikasının 
Açılışındaki hususiyet 

ESKiŞEHiR, 5 (Bqmuharriri
ınizden) - Bıqvekilimizin büyük 
ıanayi iflerimizfo yakından ala
kadar olması; bütün muhitin haa
•asiyetini, memnuniyetini tahrik 
ediyor. '3ir başvekil için, bu ala
ka, vakıa bir vazifedir. Fakat ls
ınet Pata gibi mümtaz ba9vekille
tin alakalarmda daha derin bir 
hususiyet var. O bir iti tetkike ka
rar verince; en iyi anlar, atisin in 
inkişaf yollannı en iyi bulur ve 
tnem!ekete en ziyade faydalı ola
cak cephesini en iyi görür. 

iki hafta evvel kömür havza
•ını gören muhterem Pafa, bugün 
de teker fabrikalarımızla temas e
diyor, tekerin istihsal ve iıtihla
ltindeki huauaiyetleri seçiyor, za
ınan zaman teker fiatinin yüksek
liği hakkında ortaya aürüleıi mil
taleaların mahiyetlerini, hakiki 
lnanalarını daha yakından oku
)'or. 

Eski9ehir teker 9irketinin mu
tahhaa azası Recep Zühtü Bey 
ile güzel anlattı: Daha geçen se
lle bu vakit, fabrikanın yeri, ve
rimsiz, kupkuru bir saha idi. Bu
ı:ün ayni sahada fennin bir muci
zesi, medeni bir mamure yüksel
ınit .. Yalnız fabrikada 1200 va
tandıq çalıfıyor. Jnşaat yerlerin
de, tarlalarında pancar i,lerile 
llıefgul olan on binlerce vatandaş, 
bıından hariçtir. Bu yeni faaliyet 
hayatının bir kaç vilayete tamil o
lan feyizli tesirlerini anlamak i
çin, gene Recep Zühtü Beyin nut
kunda ifade ettiği rakamları ha
brlamak ve hesaplamak kafidir. 
Muhakkak ki vatandıqlara rejimi 
en çok sevdiren, onları yeni fe
'dakarlığa sevkeden teyler, bu gi
bi maddi ve canlı eearlerdir ! 

Şeker sanayii; en güç, en in
ce, pratik ve teknik istiyen en mü
him bir sanayi tubesidir. Türki
)enin bu ince itte muvaffak olma
lı bundan böyle de kurmağa mec
b.'.ır olduğumuz sanayi itlerinde de 
ayni derecede muvaffak olacağı
mızı gösteren güzel bir itarettir. 

Bunu görmek, bilmek düşün
mek; her günden ziyade bugün 
için Türk milletine lazımdır. Çün
kü hükumetin bir kaç sene
ye tamil olmak üzere bir 
sanayi programı hazırladığı -
nm arifesinde ,bulunuyoruz. 
"Acaba bu kadar zor ifleri ba
tarabilir miyiz? .. diye tereddüt e
denler olduğunu unutmamalıyız. 

Bizde muvaffakıyet için ilk 
tart; yüreklerimizi ümit, heyecan 
Ye itimat ile kuvvetli bulundur
malrtır. Bugüne kadar Gazi'nin 
gösterdiği hiç bir yol, çıkmaza git
medi. Çünkü büyük tefimiz; mu
hitin kabiliyetini ölçtükten, mem
leket namına verimini hesapladık
tan sonra karar ve direktiflerini 
ifade ederler. 

Bu saatte bütün Eskişehir hal
kı, civar köylüleri ümit ve heye
can ve ne9'e içinde, cümhuriyetin 
eserlerini ve onu yaratanları tep
cil etmektedirler. Bu tezahüratı do
ğuran amil, yalnız nazari ve his
si değildir. Milli menfaatle mü
terafik olarak, halkın ve köylü
nün refahına yardım edecek it 
müesseselerinin çoğalışını görmek 
te bu samimi tezahüratta hakiki 
ve ıamimi bir amil oluyor. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Sahte piyango bileti 
PARIS, 5 (A.A.) - Matin gaze • 

teıinin verdiği bir habere göre kur -
naz bir dolandıncı Fransız milli piyan 
koaunun ikinci keşideainde bir milyon 
frank kazanan bileti taklit suretile bu 
ikramiyeyi ele geçirmeğe muvaffak ol 
mu~tur. Halbuki, ikramiyenin isabet 
cttiV.i hakiki biletin sahibi de birkaç 
aaat sonra gelerek kazandığı bir mil
yon frangı almııtır. 

Eskişehirde açılan şeker fabrikası, dün
yanın en modern f abrikalarındandır 
Recep Zühtü B.ey diyor ki: "200 bin çiftçi 500 bin ton 
pancar yetiştirdi. Mukabilinde yedi milyon lira aldı.,, 
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lekette kurulan teker fabrıkalannın u ~ ~ 

çüncüaü olan Eskitehir teker fabrıkaoı = 
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bugün heyeca~ı. teza!·üraııa açudı. = Smet Ş z nın nut U E 
lıtanbuldan dun akf&JD hareket "den = • • : 
tren aabahleyin buray" gelmitti. 50 - ı: 
ko.dar misafir ıehre çıkarak g.:~d•l.?r. - E 
t>ale yemeğini Porsuk otelinde yedik· "Fabrı·ka, ku··çu"!k bı·r kasabayı bes- :: 
!f'n sonra istasyona gi~ildi. Saat: tRm = : 
iıçte Ankaradan büyük millet mecıisi = d k 
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,.,_,;Kaz~. Baı'!:ekil l•m,"l Pa~alar~a : leyecek ka ar a aba ıktır 5: 
lktıtat vekili Celal, Maarıf veL ,ı l-hlr = : -met beyler ve mebuala•, müesseoe <.r = ESKiŞEHiR, 5 (A.A.) - Baı • nun için tetkilat iıter, sermaye İs • E 
modürler;ni h&mil olan tren geJdı. Me :i vekil ismet Pata Hazretlerinin Es- • ter. En hevesliler iki ıenelik müt- 5: 
raaimle karırlandı. Bun.lan •onrıı tren = h. k f b ik 1 ı.··1·t k d 1 bb " ı · d -
1 d • f b ik ·d · ıd· F b ·k - kişe ır te er a r asının açı ıt res u a arşrsın a ete us enn en = e cıgru a ı aya gı ' ı. a rı rı • : • • k 1 -
mn cnünde olan Recep .lühtü Bey fob = minde irat buyurdukları nutuk aşa vazgeçerler. Sanayıde gen a mıt = 
r. ko naınına bir nutuk AÖyledi. Bwı :i ğıdadır: milletler bu güçlükler yüzünden = 
dan oonra Batvekil ismet Paşa irtica- = Arkadaılar, timdi ziyaret edece- büyük sanayi kuramamışlardır. = 
leo {!Üzel ~ir hi~be irat e.~·•· ~smet E ğiniz eser güzel ve milli bir eserdir. Küçük bir kasabayı besleyecek = 
ı•aıanrn hitabeıınde; ıanayı faa ı1yetı· - 1 k k d ": 
mıze ~eni bir veçhe verılec.eğı gU,-Ul . 355 Bundan alb yedi aene evve ıe er a ar -
ın.,ı.tedir; Patanın "Sanayii gerı olan = fabrikaar tesisine teıebbüs edildiği Arkadatlar, bu fabrikanm üç mil.: 
milletler, ancak geri milletlerdir.,, ifa ~ zam.an sanayi Üzerine sureti mah • yon sermayesi olduğunu ve altı = 
dear heyecanla alkıtlanJı. = ausada himaye tedbirleri alınmıştı. milyona çıkacak yeni itler bulun - E 

Bundan sonra fabrika gezildi. Es - = T eskilô.t sermaye duğunu timdi işittim. Bu fabrika = 
kiıehir köylüleri namına 20 kitilik bir ::5 Arkada•lar, aanayii geri kalmıı küçük bir kasabayı kimilen besliye =_ 
köylü heyeti lamel Paıayı ziyaret ede - • 
rek kendilerine yeni biı· istihsal mad • i5 memleketler sanayi tesisine teşeb - cek kadar kalab:\lrktır. 1200 işçisi = 
deti kazandırdıklarından dolayı teıek- = büs ettikleri zaman sanayii ileri vardır. Bunların aileleri ile beş altı = 
kürler ettiler. ~ memleketler onlara gülerler. Bir bin kişiyi besliyebilir. Verim itiba- = 

Eskişehir ıeker fabr kası dünyanı" 5 memlekette sanayi tesisi heve• e- riyle n .. '•A•hr J,a,.,..ıı nltln"1ınu gÖ· = 
en modeın fabrikalarmdandır. - ~ 

Recep Zühtü Beyin nutku 
l:SKIŞEHIR, 5 (A.A.) - Bu~ün 

kütat reami yapılan Eskitehir teker 
fabrikasının açılıı merasiminde Sinop 
mebusu Recep Zühtü Bey tarafmdan 
atideki nutuk irat edilınittir: 

Muhterem patalar hazeratı, muhte 
rem beyefendiler, • 

Bugün memleketimizin üçüncü te· 
ker fabrikaarnı açıyoruz. ilk teker fab 
rikamız olan Alpullu 926 senesinin ı
kinci teşrinde, Uıak fabrikası da on• 
dan bir ay aonra açılmıştır. Hepsi de 
milli ıervet ve milli kai>iliyete istinat 
eden bu fabrikalar tee•sÜslerindeki te 
tebbüs kuvvetini cümhuriyet idaresi -
nin feyzinden almıılardır. 925 ıene -
ainde aziz batvekilimiz lamet Pata 
Hazretlerinin riyaset h•ıyurduklan hü 
kfunet, memleketimizd., teker fabrika 
ları tesisi için bir kanun hazır)amııb. 
'Memleketin umumi menfaatlerine u • 
yan her teklif ve karaır kabulde dai
ına isabet göıteren muhterem Büyük 
Millet Meclisinin tasdıkine mazhar o
lan bu kanundan sonra ıeker saı\ayii
nin teessüsüne imk&n bulunmuıtur. 
Muhterem baıvek.i.Iimizın ve hükôme
tini teıkil eden diğer muhterem vekil
J~rin müessialeri teıvik ve himaye y°'" 
!undaki hususi alô.kalarını burada 
minnetle ifade etmek mi!li bir borcu
muz olmalıdır. 

Yedi sene evvel 
Bundan yedi sene evvel Türkiye 

i•tiblak ettiği bütün tekeri hariçten 
getirtiyordu. Senede yetmiı - sekaen 
bin tonu bulan bu §eker ithalatına ınu 
k:ıtil her sene hariçe 13-14 milyon li 
ralık bir döviz ödemek mecburiyetin
de k3lıyorduk. Umumi harp senelerin 
de olduğu gibi kilosuna üç dört lira 
verıncğe katlandığımız halde muhtaç 
olduğumuz tekeri kohyhkla tedarik 
edeınediğimiz zamanların acı hi.tıraıı 
hi.la kafalarımızda taze ya91yor. Hal
buki bugün yalnız üç fabrikamız meın 
lekete lazım olan her neviden tekerin 

(Devamı 5 inci sahifede) 

= dildiği kadar kolay degildir. Bu • fD vamı 5 inci sahifede) 
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Ergani ''B,, tahvilleri de 
cumartesi günü çıkıyor 
Başabaş yatırılan tahvillere çıkacak 
ikramiyeler sahiplerine ait olacaktır 

• 

Pek 'Jflkında milli taMtrrulla şi
mendiferin içine gireceği Erga

niden bir manzara 
Güzel vatanımızı daha zenginletli 

recek o!na, dünyanm en zengin hakcr 
madenlerinden Ergani madenlerimi"Zİn 
cihan piyasa.una arzını kolaylaştınna 
ğa yardım etmek Üzere inıaarna batla 
nan Ergani hattı dahili istikrazrn B 
tertibinin bu ayın dokuzundan itibareıı 
aatrhğa çıkarılacağı maliimdur.. Bu 
tertibin satılığa çıkarılması için bu -

ı:ün tertibat alrnınııtır, 
Halkımız bundan evvelki A terti • 

>ine büyük bir raiibet gÖstermit ve bu 
tertip kilmilen aatılJJl'!tı. Bu tertibın 
de kimilen aatılacağma ıüphe edilme 
mektedir. Bu feyizli iatikrazın çıkarı' 
maıına ait her türlü iliıılar, muvakkat 
veya kat'i tahviller ve bunların ku • 
ponları ile tediyelerine taalluk eden 
evrak ve senetler, faiz ve ikramiyele: 
ve diğer muameleler, iatik:razın tama .. 
men itfasına kadar her türlü resim ve 
vergiden muaftır. Bundan baıka bu ia 
tikrazm tahvilleri, umumi ve mülhak 
bütçelerle idare edilen daire ve mü -
easeselere ve vili.yetler huıusi idare • 
!er ve belediyelerce yapılacak müza
yede.münakasa ve mukavelerde teminat 
olarak itibari ikıymetleri üzerinden 
başa bat alınacaktır. Teminatın İrat o 
larak kaydı karar altına ahndığı tak· 
dirde, karar tarihinden evvel bu tahville
re iaabet eden ikramiyeler vadesi gelen 
kupon bedelleri tahvil sahiplerine ai: 
tir. 

Hazinece satılmıt veya aablacak o 
lan milli emlak için de bu tahviller ha 
zine tarafından batab>t kabul edılir• 
ler. 

En küçük tahvilin bedeli, evvelki 
tlertipte de olduğu gibi 20 liradır. Tah
viller, itibari kıymetl.,rinden yüzde 
bet noksanile satılacaktır. Ergani ıatik 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Dünyanın en modern ıeker fabrikalarından bimi olan Eskifehir fabrikaıının hariçten bir görünÜfÜ 
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Adliye vekil vekili Zekô.i Bey •a bahleyin Haydarpaşada - Zekô.i 
Bey tevkifhanede tesis edüen büroları tetkik ettikten sonra - Va 

,li Muhittin ve müddeiumumi Kenan Beyler yangın yerinde vekil 
Beye izahat veriyorlar ... 

Mahkemelerin ve adli teş
kilatın hemen - çalıştırıla
bilmesine gayret ediliyor 
Adliye 
bugün 

Vekaleti Vekili dün geldi; 
çalışacak mahkemeler var .. 

Vekil Bey diyor ki: "Efradın hukukunun bir nebze 
bile ziyaına meydan vermemeğe, hiç bir hakkın kay
bolmamasına çalışacağız. Hükumet; mahkemelerimizin 
yeniden teşkili için bütün kuvetile müzaheret edecektir,, 

Muhittin Bey Zekô.i Beye yan
gının nasıl ve nereden çıkhğını 

gösteriyor 

Adliye yangını tahkikatına dün de 
devam edilmittir. Tahkikat ıon safha
ırna gelmiı bulunmaktadır. Yangrnm 
naarl çıktığı anlaıılmııtır. Yangın Ad
liye daireainin Eytam oandığı kısmın
daki merdiven altında kapıcı Ahme -
din yaktığı mangaldan arçrayan bir kı 
vrlcunla huıule gelmittir. Kapıcı Ahme~ 
dün zan altına alındığını yazd ğımız 
maznunlar meyanında ismi geçen Ah· 
mettir. Ahmedin dairede para muka -
bilinde arkadaıları namına nöbetçilik 
yaptığı anlatılmııtır. O gece nöbetçi 
olduğu anlatılan hademe gene dün 
zan altına ahndıklannı yazdığDnız et 
haa araamda iami geçen Mustafa Ef. 
dir. Mustafa Efendi 50 kurut mukabi
linde Ahmet Efendiye nöbetini beklet 
miştir. Esasen Ahmet Efendinin para 
mukabilinde öteden beri nöbet bek -
)ediği söylenınektedir. Saim Efendi • 
ye gelince, Saim Efendi mübaıirdir. 
Fakat bekar olduğu için Adlyie daire
ainde yatmaktadır. Bunun için yangın 
esnasında orada bulunınuf ve görülen 
ateti aöndürmek için diğerleri ile hera 
her çalıımııtrr. Mamafih tahkikatı i-

(Devamı 6 mcı sahifede) 
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Ankara Baytar ve Ziraat fakülteleri yurt ve rektörlük binaları 

Veteriner fakültesinde •. 
İki gün evvel tedrisata başladı, bu müna 

sebetle fakültede merasim yapıldı 
ANKARA, 4. (Milliyet) - Dün Ve

teriner Fakültesinin derslere baılrunaıı 
münasebe~yle başta Rektör Dr Pr. Fal
ke olduğu halde bütün pı·ofesörlerin, ıef 
Ye aaistanlann ve Veteriner Fııkültesi 

talebesinin iştiraki ile müeıscıenin bü· 
yük salonlarından b:rinde merasim ya· 
pılmııtır, Baıtan sonuna kadar çok he
yecanlı ve samimi bir hava içeri!'inde 

(Devamı 6 ıncı ııabifede) 



2 

Hergün bir yazı 

Adliye sarayı önünde yan
gından sonra bir iki dakika 

Her seyirci bir telden saz çalıyor 
Adliye sarayının korkunç is

keleti, hala için için yanıyor. Bot 
ve karanlık gözlerle bakan bu si
yah iskeletin önünde yürekleri 
yana yana dolaşanlar var. 

Dün de, bütün gün, kalabalık 
hiç eksilmedi. Havayı dolduran 
yanık odun kokusu, bu bir yığın 
siyah enkaz üstünde, bir ölünün 
odasındaki buhurdan gibi sinsi sin 
si tütüyordu. 

Bir polis memuru, kalabalığa 
işaret etti: 

- llerisi yasak efendiler 1 
Kaynaşan kütle, geriledi ve 

saflar, yav~ yavaş açıldı. 
Meydanı iki sıralı dolduran 

ayak satıcılarının sesleri geııyor: 
- Helva teker ... 
- Aktama kadar çiğne efen-

di.. Çengel sakızı ..• 
- Hani ya, eğlencelik. .. 
Ellerinde beyaz eldiven, pal

tosunun yakası kalkık bir efendi, 
yanındakinin kı•lağına eğildi: 

- Burada bir tespih Abcıaı ol-
sa çok kar ederdi?. 

Öteki sordu: 
- Neden? 
- Baksana azizim .•• Hepimiz, 

bu feci vaziyet karşısında "Ya sa• 
bur,, çekiyoruz!. 

Beyaz sakallı bir adam, tit
rek eliyle işaret ediyor: 

- Nah, itte orada. •• Ah, bir 
kurtara l..ilseler ... 

Yanı başımda bir fıaılb: 
- İcrada vcznedardL.. Kasa

nın yerini gösteriyor! Oç dört a
m~:e, ellerinde kazmalar, yıkık 
ı:!uvarla·ın molozlarını ayıklama
ğa çalışıyorlar. 

Taruılık bir avukat yanımdan 
geçiyordu. Koluna hafifçe dokun
dum: 

- Ne dersiniz bu yangına? ... 
Başını çevirdi: 
- Şimdiiılı: sadece hayıet e

diyorum! 
- Neye? 
- Bu tedbirsizlik bizde iken, 

nasıl olup ta bina ile beraber yan
madığımıza ... 

Düşük çeneli bir kadın, poliı 
memurunu klişeye sıkışbrmıf, bi
ri biri ardınca soruyor: 

H . . ? - epsı mı yanmıt .... 
- Yok .. Hepsi değil Bazı dos-

yaları kurtarmışlar. 
- İtit te inanma oğlum.. Git

ti gider!... 
- Altıncı icranmkiler de kur

tuldu mu acaba? 
Cevap alamayınca, koltuğu al-

M. Litvinof 
Neler görüşüyor 

Gazeteler müsbet kararlar 
alınmadığını yazıyorlar 
ROMA, '5, A.A. - M. Litvinof ile 

M. Moussolini ar'1undaki mülakat hak
kında gazetelerin neıretmiı olduklan 
mutalealardal<i tereddüt ve t.enevv.ii, bu 
mülakatın umumi siJl!ui vaziyeti ltal
yan Sovyet dostluk rni•akmın zihniye\l 
d.dlliınd~ L.a . .ına ait n1>lrtai nazaralar 
teatisine inhı.sar ebnİ§ olduğunu, hiç bir 
meselede müıbet bir bal suretine iktiran , 
ettirilmediğ:ru ve binaenaleyh siyaset 
1ahaa:nda yeni bir isti.kamet a1mması .. 
naı pel< az muhtemel bulunduğunu göı 
termekJ>dir. 

VarıovaJa nasıl ıörülizyor? 
VA~vVA, 5. A.A. - l\lıamuat, Lit

vinof • Mussolini mülikabm dikkatle 
tal<ip etmektedir. Bazı pzeteler M. 
Moussolininin, Sovyetleri büyük devlet 
ler grupuna sürüklemek niyetinde ol
duğunu zannediyorlar. 

IUustrovani kuryer Çodziyenni gaze
tesi, dörtler misakının l<urulduğu gün• 
den b_ri M. Mussol.ııinin yeni tara.\lar• 
lar aradığını ve fal<at M. Litvinofa yapı· 
lacak bu yolda bir t.klfin hüsnü kabul 
&Örmesine pek az ihtimal bulunduğunu 
yazmakta dır. 

Papa ile görüıülmedi 
VATıCAN, 5. A.A. - Vatican'da. 

doğru malumat alan mahli]eı-, Litvinof 
yolda§m Roma'da bulunduğu sırada 
papald< mümessillerile doğrudan doğ
ruya veya dolayisile temasa girdiği ' hal<
kmdaki haberleri tekzip etmektedd-. 

Litrinof yoldaşın Papa ile gÖrÜ§tÜ• 
ğüne da·r olan haber ise, büsbütün ma• 
nasız ve hayal mahsulü saydn"..aktadır. 
M. li:vinol beyan.:ı:tt:ı bulunacak 

ROMA, 5. A.A. - Sovye~ haricıye 
komiseri M. Litvinof bugün matbuat 
mürneosillerine boyanatta bulunaeakt r. 

Fransada mali kalkınma 
projeleri 

PARIS, 5 (A.A.) - Meb'usan 
hl(.. "' '""" ~ .... t:..ı .... , h..A. .... ~ .... ,, .. 

ma projesin; .. heyeti mecmuasını 
bir çok tadilattan sonra kabul et
mi~tir. 

bndaki kınk saplı şemsiyeye, bas
ton gibi dayanarak devam etti: 

- Dünya böyledir. Kimi ağ
lar, kimi güler. Kolay mı ya ... Mal 
canın yongası ... 

Bunca ümmeti Muhammedin 
hakkı, hukuku ne olacak a dost
lar? .... Vah vah vah .... 

Hak taala tahit, duyduğum 
zaman, içim kan ağladı. Hep yum
ruklarımı sıkıp kafama vurdum. 

Amma, ne denir? Rabbimin 
takdiri böyle .... 

Tin tin yürüyerek gitti. Arka
sından gülüştüler: 

- Ben tanırım yahu ... Gırtla
ğına kadar borçludur! 

Altıncı icradakiler de yanmıt 
mı? Diye telatlı telatlı sorutu bun
dan! .... 

Bir başka kadın, yangını, naad 
haber aldığım anlabyordu: 

- Desturun helada idim. İtfai
yenin ırıngırağını duyunca yüre
ğime mailim oldu. "Amanın, ço
cuklar, büyük bir yer yanıyor! .. ,, 
Diyerekten dıtarı fırladım. Dedi
ğim gibi de çıktı. Çocuklar, beni 
dinlemeden fırlamıtlar. Arkalann
dan ben de kottwn .. Meydan, la
teşbih mah~r ... Bin bir ayak, bir 
ayak. .. Çabr, çatır koca bina yan
dı gitti gözümüzün önünde .•• 

Bir başka muhavere: 
- Bari senet sepetten epice 

4ey kurtarabilmitler mi? 
- Nerede? .. Onda biri bile 

kurtarılamamı, ... 
- Sahi mi? 
Öyle söylüyorlar. Amma, 4ey ... 

sen niçin bu kadar sıkı sıkı soru
yorsun? 

- icraya borcum var yahu .... 
- Aldırma öyleyse.... Kurlu· 

!anlar devede kulak. .. 
- Aman sus..... Bizde talih 

yd1rtur ... O kulak biz oluveririz! ... 
iki y~lı adam: 
- Tedbirsizlik mi diyelim, gaf

let mi diyelim .... 
- Ne dersen de.. birader ... o

lan oldu. 
Sarıfm, orta boylu bir erkek, 

yanındaki esmer kadına: 
- Kasayı yanımızda açsalar 

da görsek! ... 
Kadın sordu: 
- Neyi göreceksin? 
- Merak oldu bana.. Kağıt 

paralar, yandı mı, yanmadı mı? 
Kadın acıklı acıklı söylendi: 
- Dünya, alem yandı da, 'ka

sanın içindeki para yanmaz mı? 
M. SALAHADDiN 

Okyanusta 
Sabih adalar 
Avrupa-Amerika volcu

luğu daha kısalıyor 
VASHINGTON, '5. A. A. - Atlas 

okyanoaunda aabih tayyare limanlan vÜ• 
cude getirilmesi aayesinde Amer&a i· 
le Avrııpa arumclaki hava yolctiluğunun 
pek yakında iki güne İnmeli mubtemel
dir. Bu ıabıh limanlar, Atlu okyano
sunun fİma) lasmmda muntazam ticaret 
tayyare servisleri yapılmınmı mümkün 
kılacal<tır. 

Fenni mahiyettı!ki zorlukların bepıi 
balledilmiı.lir. Mubtelif b:ıtvekiller, 
meselenin uyaai aaf.:aları haldmıda tim
diden tetkiklere giri§mİ§lttdir. 

Bu buıuıta vücude geUiri.lecek sahih 
ada!ann Atlas olcyanoıunda kendi mil· 
li bayrtldarile muntazam bava ıeferle
ri yapmak istiyen bütün memleketlerin 
yani Amerika, Fransa, lngiJtere, hpan
ya, ltalya, Almanya, lsvcç ve Norveç 
hükumetlerinin mali iıt:rakl!'l"i ile tesis 
edilmesi mubtemeldir. 

Bu adalann vücude getiribneıioe İf· 
tirak edecek milletler, o adalara müıte
reken lasarrnf edeceklerdir, 

Vashi'1gton Star gazetesine göre Ja
po~a bu sabah adalann inıaama müma

n.iat etmiyecel< oluna, bu proje pek ya 
kında bir hal ıuretine bağlanacaktır. 

Japonyamn böyle bir muhalefette bu 
lunmaoı ihtimali, büyül< okyanoıta eaa 
sen l<anıık olan vaziyeti l<arııtırmıı ol
mamak için Amerikayı son derecede ih· 
tiyatlı suretl!e harekete mecbur b.rak
maktadır. 

Çinden ayrılan vilayette 
bombardımanlar 

NANKIN, 5 (A.A.) - Bir lngiliz 
torpidosuyle bir Amerikan topçekeri 
tebaalarını himaye için Fu§Ov'a gel • 
mitlerdir. Çin bükı'.lmeti Fuken vila
yetinde tehlikeye maruz mmtakanm 
tabliyesini ecnebi kon50}oslara tavsiye 
etmiştir. Mezkur vilayet birinci tetrin 
de jeneral Tsatinkay'ın kumnndası 
altında İsyan ederek Çinden ayrılmıt· 
tı. Nankin hiil<ı'.lmeti b11 vilayette dört 
tehri bombardıman eıtinni§tir. Bu mm 
takada miayonerler hariç olmak üze • 
re pek az ecnebi tebaası vardır. 
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HARiCi HABER ER 
İrlandada 
Cümhuriyet mi? 
lngiliz kabinesi De Vale

raya cevap hazırlayor 
LONDRA, 5 (A.A.) - M. Mac Do 

nald ile M. Thomas, Sir Jobn Simon 
ve Lord Hailsbam'dan mürekkep oıan 
nazırlar encümeni dün akşam toplan• 
mış, M. de Valera'nm notasına lngilte 
re hükiimetince verilecek cevap mÜs· 
veddesini hazırlamıştır. M. de Valera 
bu notasında bilhassa serbeat İrlanda 
hükUınetinin lngiliz imperatorluğu ca 
miasmda kalmak yahı:t İngiltere ta• 
rafından herhangi bir husumet ve ta• 
arruz tehdidine maruz kalmaksızın 
cümhuriyet ilan etmek şıklarından bi 
rini intihap edip edemiyeceğini lngi· 
liz hükfunetinden sormuştu. 1nziıiz 
bükômetinin umumi \taziyeti serbest 
lrlanda hükumetile dostça münasebet 
]erde bulunmak arzusundan - .ijJhem. 
dir. Bununla beraber serbes· .: landa 
hükıimeti cümhuriyet ili.n edu~ck o • 
luraa lngiliz camiası içinde kalmak 
dolayısile temin ettiği birçok menfaat 
terden kendini mahrum etmiı olacak
tır. fnğiliz mabfelleri bir takmı teb • 
ditlere baı vunnağa mütemayil de • 
ğildir. lngilterenin cevabi notasmm bu 
gün verileceği söylenmektedir. 

Lübnan cümhur reisi 
BERUT, 5 (A.A.) - Lübnan 

reisicümhuru Debbasın istifa ede
ceğine dair bir 9ayia dol~makta
dır. Bu istifa neticesinde ihtimal 
yeni intihabat yapılacak ve yeni
d~n Lübnan kanunu esasisi ahka
mının tamamen ve mııntazam tat
biki esasına rücu edilecektir. 

12 kişi boğu!du 
LllZBON 5 (A.A.) - Continan • 

tal adlı bir Portel<iz balıkçı gemiıi dev 
rilmişti ... içinde bulun:ınlardan 12 kişi 
boğulmuştur. 

Bir tayyare düştü 
LIVURN, 5 (A.A.) - Livum tay· 

yare limanına. mensup bir deniz tay • 
yaresi yaptığı bir talim uçuıu esnasın 
da henüz belli olmıyan bir sebepten 
dolayı suya diifmüştür. Tayyare ta • 
mamile harap olmuştur. Pilot Pilozzi 
ile raart Del Pino hu kaza neticesin· 
de ölmiiflerdir. 

Peşte üniversite talebesi 
grev yapacak 

BUDAPEŞTE 5 (A.A.) - Oniver
ıitede Yahudiler aleyhinde nümayiı
lerden dolayı bir müddet tatil .~en 
der&lere tekrar baılamnış, bu ıırad-. 
bir takım şiddetli hadiseler dalia ol • 
ın.uştur. Zabıta, müdahale mecb'ariye• 
tinde kalmıtfır. Resmi memurllrdan 
aldıkları cevaptan memnun kal!'JJYan 
talebe, sekiz günliik bir grev yapma
ğa hazırlanmaktadır. 

Almanyada halka mah
sus tayyareler 

BERLIN, 5 A.A. - Votf a,'ansmdan: 
D. K. W. alman fabrikalan halka mah• 
ouı olmak üzre yapmağa başladıklan 
bir tayyarenin İn§aatıru bit!rmiılerdir. 

Bn tayyarenin fiab sadece 4000 ra
yişmarktan ibarettir. Tayyare 20 bey
gir kuvvetinde bir motörle mücehhez.. 
dir. Bu motör saatte anca!< 7 litre ben· 
ziıı aarfetmektedir. O ıuretle ki bir ıaal• 
lılı: ııçuı masrah 3,5 rayitmarlu geçme
yecektir. 

Kanatlarının çarçabuk ıökü'.üp ta
l<ılma11 mümkün olan bu tayyare saatte 
azami 125 l<ilometre aürat temin etmek
tedir. v .... ti aaatte tlıkrihen 110 kilo
metredir. 

Tayyarenin uçuı oahuı 600 kilometre 
<lir. 

F&kat tayyareye kırk litre bmzin ala 
bilecek bir kap konacak olurea bu aaha 
1200 ldlometreye kadar çıl<abilecektir. 
Tayyarenin uzunluiu 6 metre 20 santi
metredir. Geniıliği 11 metre, ağırlığı 
da 230 kilogramdır •• 

Cenup kutbuna doğru 
WELLlNGTON, 5 (A.A.) -

Cenup kutbıına gİbnek üzere bi
rincitetrinin 11 inde Bostondan 
hareket eden kefif heyetinin reisi 
amiral Byrd, Jacob Ruppert adlı 
gemisi ile dün aktam W ellingtona 
gelmittir. 

M. Marconi Çinde 
PEKİN, 5 (A.A.) - ltalyan a

limi Marconi Çin siyaset ve ilim 
mahafilinde çok samimi bir kabul 
görmektedir. Resmi kabuller ter
tip edilmektedir. Reisicümhur mu
maileyhi kabul etmit ve ferefine 
bir ziyafet vermiftir. 

El be nehrinde seyrüsefer 
durdu 

DRESD, 5 (A.A:-)- Volf Ajansm 
dan: Gayet şiddetli aureette büküm 
süren &0ğuk dalgalarından dolayı el • 
be nehrinden gemi seyrüseferleri ah. 
nacak karara kadar tatil edilmİ§tir. 

lngilterede işsizler 
LONDRA, 5 (A.A.) - ikinci teı· 

rjnin 20 ainde İfsizlerin sayı ı 2 mil r 

yon 280 bin 17 ki§i idi. Bu mikdarda 
birinci teşrinin 23 üne nazaran ·t8736 
kqilik bir azalma vardır. 

Küçük itilaf ve 
Sovyetler 
M. Titulesco M. Benes ile 
bu meseleyi de görüşecek 

PARIS, 5 (A.A.) - Tempa gazete 
si dünkü baş yazısında yalunda Çekoa 
lovakyada Kosiçe §ehrinde M. lienea 
ile M. Tituleako arasında yapılacak ko 
nuşmadan balı&ettiği aıYada diyor ki: 

' 'Bu görüşme esnasında M~ Titules • 
co'nun elyevm Balkanlarda yapılmak
ta olan derin ve esaslı siyasi faaliyet 
hakkında M. Benes'e maliimat vere • 
cegi tahmin edilebilir." 

Bu sözlerden sonra Temps küçük 
itilaf devletlerinin mevcut muahedeleı 
de değişiklik yapılmnsı maksadını 
gözeten herhangi bir te§ebbüse mua • 
rız olduk!anru her vakitkinden daha 
z;yade kuvvetle teyit edecekleri zan • 
nını ileri sürdükten sonra ıu mütale--. 
ayı ilive ediyor: 

"Bu siyaset küçük itilaf devletleri ı 
çir. b;,1· bayat ve memat meselesidir."' 

Temps bu yazısının &Onunda diyor 
ki: 

"Küçük itilaf bükıimetleri hariciye 
nazırlan araınnda yakında yapılacak 
müzakerelerde Sovyetler birliği misa • 
kının imzaaı neticesi olarak Moskova 
ile tabii ve munbzam müna .. betlere 
~ekr"r başlanması meselesi bahse mev 
zu olacakhr. itte o zaman Prağ, Bel
grat ve Bükref hükumetleri araaında 
müşterek bir siyaset takibi lehinde 
baıka imkan ve ihtimallerin daha a • 
çık bir ııekil alması muhtemeldir." 

Peşte İngiliz ataşamiliteri 
yaralandı · 

BUDAPEŞTE, 5 (A.A.) - İngiliz 
ataıemiliteri M. Mac Ferlane karıaile 
birlikte Budapeşteden Viyanaya gi • 
derken bir otomobil kazasına uğramıı 
ve tehlikeli ll\lrette yaralanmıştır. Ka 
burga kemiklerinden beti kmlan M. 
Mac Ferlane, hastahaneye kaldırdmıı 
lir. 

Silahları azaltma konf e
r ansı reisi ne diyor? 

LONDRA, 5. A.A. - Hariciye na· 
zrn Sir John Simon Avam kamarasın
da sorulan bir auale verdiği cevapta 
ıitalılan azaltma konferansı reisine mil· 
!etler cemiyeti bütçesinden ve .. ilen maa 
tın 7194S lsviçre frangı olduğu söyle
miıtir. 

Bu miktardan 63,750 frangı iaşe be
deli,-4130 frangı seyahat ve 4065 fran
gı kabul resimleri masrafı olarak veril
mektedir. 

Bundan baıka silahlan azaltma kon
feransı umumi katiplik teıkilitı için do 
4ı484 İsviçre frangı tahsis olunmuştur. 

PARIS, S (A.A) - Silahlan 
bırakma. konferansı reisi M. Hen
derson, dün akşam Cenevreden 
buraya gelmiştir. Mumaileyh M. 
Paul Boncour M. Dovgalevski, M. 
Madariaga ve M. Politiı ile kon
feransın vaziyeti hakkında görüte
cek ve perşembe günü Londraya 
gidecektir. 

Moskovada heyetimize 
bir ziyafet 

MOSKOV A, 5 (A.A.} - Turks 
troi müdürü M. Zolotaref, Türk 
mensucat mühendisleri Şevket Tur 
gut Beyle muavini Fahri Bey 'ere
fine bir ziyafet vermi§tir. 

Ziyafette ağır sanayi ve Hari
ciye komiserliği erkaniyle Tiirkiye 
sefiri Ragıp 'Bey ıbUlunmu9lardır. 

İspanyeda teyakkuz 
MADRIT, S (A.A.) - Üpanyada 

ahvali fevkalade ilan olundı.ğunda.ıa 
polis 'kuvvetleri bütün mühün nokta• 
lan daimi nezaret altında 'bulundur • 
maktadırlar. 'Bütün ıuçlar mahkeme• · 
!erce fevkalade müstaceliyet uaulüy • 
le muhakeme edilecektir. Dahiliye na 
zırı dün gece gazetecil<'ri davet ede • 
rek bütün mcmleektte asayiı yerin • 
de olduğunu aöylemiı ve umumi ini\• 
babalın kat'i neticelerini bildinniıtir: 
Sağ cenah 207, merkez ı67, sol ve müf 
rit c;enah 99. 

Parlamento cuma günü açılacak • 
tır. 

Küçük sanatlar 
iki senelik müddetten bir 

senesi bu ay bitiyor 
Küçük sanatlan Türk tebaasına 

hasreden kanunun iki sene zarfında 
hükıimetçe tedricen tatbiki mukar• 
rer bulunduğu malıimdur. Kanunun 
tatbikatına ait nizamnamenin yakm· 
da tebliği beklenmektedir. Bu ay SO• 

nunda, iki Jene mÜddetin bir aeneai 
geçmiı olacaktır. 

Diğer taraftan kanunun neşri ta• 
rihinden sonra Türkiyeye gelen bazı 
ecnebi dansöz ve çalgıcıların da bar
larda ve emsali eğlence yerlerinde 
çalııtıkları görülmÜ§lÜr. 

On gün evvel küçük sanatlarmJ 
Türk tebaasına münhuaır bulunduğu 
hakkındaki kanunun rn.er'iyeti zama• 
mnda Türkiyeye gelmiş olan bu gi· 
bi ecnebi arti•tlere, çalışmalan mem
nu olduğu :ıa.t la marifotile tebliğ o
lunmuştur. Ay başırulan beri, bunla
nn cahştırılmaaı yıuak edilmiıtir. Bu 
kabiİ kimseleri müesseselerinde çalış
hranlar tecziye edilecel..lerdir. 

Gazi Hz. nin Mülkiyelilere iltifatla 
ANKARA, 5. A.A. - Mülkiye mektebinin 57 inci yıl dönüm 

mütıasebetiyle mezkUr mektep rr.ezun!arı tarafından dün Ankara P 
lasta verilen ziyale!i müteakip Büyük Millet Meclisi R eisi Kazım P 
fa Hazretleri tarafından Reisicüm ,ıur Hazretlerine aşaf;ıdahi telgr 
fekilmiştir : -

Reisi:ümhur Ga-ı:i Mustafa Kemal Hazretlerine 
Yurda hizmet, inkılap ve ülk1ye stıdakat an:iı içmiş olan mül 

yeliler bilği yuvalarının 51 ir.ci kuruluş yıl dönümün kutlıılarken g· 
nüllerinde e.., yüksek se~-;pr ve saygılarla yaşattıkları yuca başb:ığla 
na bütün varlıklarını btığlarlar. 

T. B. M. M. Reisi A. Kazım 
Reisicümhur Hazretleri mülk iydilere karşı iltifatlarını Kdzı 

Paşa Hazretlerine cevaben gönderdi,.lcri aşağıdaki telgrafla izh 
lütfunda bulunmuşlardır : 

Büyük Millet Meclisi Reisi Kô.z.ım Paşa Hazretlerine 
Mülkiye mektebinin kuruluşunun 57 inci yıldönür.ünü kutlul 

mak idn toplanmış olan mü'kiyelilerin zatıaliniz deliileliyle bana bi 
dirdikleri duygular değerli bir heyetin yüksek yurt, vaz:le, inkılap v 
ülkü mefhumla ır.a beslediği şuur !u ve ayiınlık sevg"yi L'e saygı 
gösterdiğinden beni çok sevindirdi. Millet ve memlekete hizmetleri 
de sürekli muvallakiye:leri dileaiğimi selamın ve tesekkürleriml 
birlikte kendilerine söylemenizi rica ederim elendim. • 

GAZİM,KE.MAL: 

Bulgaristanda soğuk dalgası 
derece otuz ikiye düştü 

SOFY A, 5 ( A.A.) - Bütün Bulgaristanıla bir soğuk dalgan h 
küm sürmektedir. Orechovitza - Gornada kaydedilen en düşük 
hunet derecesi 32 dir. Mebzul ınırette yağan karlar, tren münakalii 
nı sekteye uğratmakta ve teehhür/ere sebebiyet vermektedir. Karadı 
nizJe hüküm sürmekte olan şiddetli fırtınalar yüzünden Burıca: l 
manında iki gündenberi seyrüsefer tatil edilmiştir. 

Nadir Şahı öldüren katilin 
arkadaşları da yakalandılar 

ANKARA, 5 ( A.A.) - Şehrimiz Algan sefaretine Kabilden B 
len malumata göre, Nadir Şahm katili Abdülhalikin diğer cürüm 
kadaşları da polis tarafından tevkil edilmiştir. Bunlar cürümlerini 
tiral etmişlerdir. Şimdiye kadar yapılan tahkikattan katilin ve ar 
daşlarının anarşist olduklarından başluı bir şey anlaşılamamıııtır. Z 
bıta tahkikatına devam etmektedir. 

Yeni Afgan kralı yemin etti 
'ANKARA, 5 (A.A.) - Yeni Alıan padişahı Mehmet Zahir R 

parlamentoda Alıanistan istiklalini muhafaza ve memleketin ter 
kisi için fal11acağına dair sadakat yemini ifa etmi,tir. 

Balkan haberleri 

Bir treni uçuracaklardı 
Üsküp civarında stmplon katarını 

yolunda beş bomba bulundu 
SELANlK, 5 (Milliyet) - Oa

küp civarında. Semplon katarını 
berhava etmek maksadile yeni bir 
suikast yapılmıtbr. Dokuz kişi
den mürekkep bir komiteci çete
si treni uçurmalı: için raylar a.-
rasına beş bomba koyın11Şlardır. 

Fakat tetehbüs vaktinde haber 
alınmıt ve bir facianın önü alınmıt 
tır. 

Romen ve Çekoslovak Hariciye 
nazırları görüşecekler 

miyetleri meydana getirilmesine çah 
hyor; Halen memleketimizin 20 ıeb • 
de bu cemiyetin ıubeleri mevcuttur. 
)arın umum iiza11 da 1000 den fazlad 
Sermayesiz baılanan bu iıte en ziy 
kimya mııaUimleri rol oynayacaklar 
l otikbalde de memleketin ve ballım 
dafaası muallimlere düımektedir. 

Bulgar zahire ihracı için 
istikraz yapıyorlar 

SOFYA, 4 (Milliyet) - Nazırlar 
yeti, diğer kanun Jayihalan aras 
zahire ihracı için yapılaca!< istikraz 
kavelesini de taıdik etmiıtir. Bu buı 
la Baıvekil M. Mupnov ıunu söyle 
miıtir: 

BUKREŞ, 4 (Mil1yet) - Prağdan 
gelen haberlere göre, yakında Romen 
Hariciye nazırı M. Titalescu Çekoolo • 
vak Hariciye naz.rı M. Bene;. ile Koıiue 
de görüıecel<tir. Bn •Örüımede, bu mü
lakatta Sovyetlerin tamnması meıelesi 
de konu§ulacaktır. Bulgaristanm küçük 
itilaf grupuna dahil olup olmayacağı da 
mevzuu bahsedilecektir. 

Kış~adan si '.ah kaçıranlar 

"- Zahire ihracı için elzem olan • 
tikrazı tasdik ettik. lnterbank cemiy 
den yapılacak olan bu iatikraz 64 

1 

yon leva olup müddeti 6 aydır ve " 
da 8,5 faizlidir ." 

Mülkiyenin 
57 nci senesi SOFY A, 4 (Milliyet) - 'Burgaz kıt

laamdan silah ve fitek kaçırmalı leteb
büsünden muhakeme edilen komünist • 
terden Bahçevanov 15 sene l<üreğe, Bu
z ov ile P. Petrov da 10 ıeneye, diğer üç 
kiti de be§er seneye mahkum edilmiı • 
lerdir. Diğerleri beraet etmişlerdir. 

Bulgar kralının Eelgrat seyahati 
PF.l rn A."T" ~ f1'1f:t1:-~ • \ _. ,.., 1- -

Kral ve Kraliçesinin Belgrat ziyareti 
bakkmcla görüşmek üzere Bulgar Kralı• 
nm yaveri PonOY'un buraya gelmeıi bek 
lenmektedir. Belgrat ıeyabatinin bu a• 
ym 9 veya 10 unda yapılması muhte
meldir, Bu ziyaret Bulırar Kralınm, me-
l.~ _ _... ............ _ ..... .1"'uo .Lod: .. ~mı :ı.:.yaretı oıa 

cakhr. 

Bulgaristanda zehirli gazıa ·a 
karşı hazırlık 

SOFY A, 4 (Milliyet) - Dr. Zah. 
Ganov, Bulgaristanın hava taarruzlar~· 
na !<artı müdafaası baklanda yazdıgı 
bir makalede diyor ki: 

"Mesela Türkiyede bir e-az maske • 
ıi fabrikası vücude getiriliyor, teknik 
ve fili mekteplerinde de zehirli gazlar 
baklanda dersler gösteriliyor. Yugoslav 
ya, sanayiini memleket dahilinde temer 
küz ettirmektedir. Kendi mühimmat de 
polarmda en zehirli harp gazları üzerin 
de tetkikat yaphrmaktadır. Romanya • 
da ise zabıta, çoktan beri gözyaşı dök • 
türen gazlar kullanmaktadır. Bu suret• 
le şimdiden gazlan hali< arasında tanıt· 
mağa çalı§maktadır. 

Biz zehirli eazlaı• üzerinde para sar .. 
fedilmiyecek bir sahada çalışıyoruz. O da 
mektepkrde ı:-azlardan korunma. Cemi
yetleri tesis ve saire için propaganda 
yapmaktan ib.rettir. Geçen seneden be· 
ri bizde "gaza l<arşı gençler birliği" ce-

lzmirde de mezunlar 
toplantı yaptılar 

IZM1R, 4 (A.A.) - Bu 
mektebi mülkiyenin 57 inci yıl 
nümünü tes'it için İzmir ve ci 
rındaki bütün mülkiye mezun 
rı, C. H. F. vilayet idare mer 
zindeki salona toplanmıtlardı. 

Toplantıya vilayet idare he 
ti reisi ve eski mülkiyelilerd 
Hacim Muhittin Bey riyaset e 
7e vali Kazım Pa'a ile beledi 
reisi ve sair bir çok zevat h 
bulunmuştur. 

Mevcut mülkiyeliler biribiri 
tanıtıldıktan sonra Hacim 
toplantıyı açmıf, Gazi hazreti 
ne ve Büyük Millet Meclisi re 
Kazım, Başvekil İsmet Patalar 
zerabna, Dahiliye ve Maarif v 
!etlerine ve fırka umumi kati 
ine tazimat telgrafları çekilme 
karar verilmiştir. 

Bundan sonra sabık borsa. 
miseri Kemalettin Bey taraf 
dan mülkiye mektebinin 57 
nelik hayatı hakkında bir kon 
rans verilmiştir. Müteakiben 
zunlar arasında samimi hasbi 
lerde bulunulduktan sonra ş 
gazinosuna gidilerek orada. da 
yıldönümün bir akşam :zıiyafe 
tes'idine devam edilmiıtir. 



Yangından sonra!.. 
Araba kırılınca yol gösteren çok o

lur •. derler .• Güzelim Adliye sarayı İ· 
çinde kim bilir ne gibi 'lesikalarla bir
likte yandıktan sonra tabii günlük 
adliye vazifesinin durmaması için ça
reler düşünülüyor. T emenni edelim 
ki; bu çareler hemen tatbik edilebilir 
§eyler olsun ve biç vakit kaybedilme
den ite ba,Iansm ..• (Vakıa bizim gibi 
böyle hadiselerin dı,ında kalıp afaki 
•Öz söyleyenlere bu i§i tetkik etmek, 
fikirler beyan etmek kolaydır. Fakat 
İtiraf etmeliyiz ki, bu hiç misli görül
ıneonq vaziyet karşıamtla hükılmet ve 
Adliye erkioınm vaziyetleri ırüç oldu 
iu kadar gıpta edilir ıey değildir. Al· 
lalı bir taraftan onların öte taraftan 
ınaslabat sahiplerinin yardmıcın ol• 
•uo..) 

4idiyoruz ki; Adliye binao ola • 
rak Tophanedeki eaki müıirlik binaaı 
akla geliyormuı.. Onı.;.n da tavan ve 
döıemeleri tahtadır. O da yangına 
IDanı.z bir yerdir. Ummam ki; bu ka· 
dar harap olan ve yangına eski bina 
kadar maru:ıı bulanan bir yere para 
•arfetainler 1 Dikkat ediyor muıUllU.2? • 
lstanbulda eskilerin yaptığı ancak üç 
dört bina vardı. Serasker kapıu (Jim 
diki Oniveruite) Şeyhialam kapm, Ad 
!iye, Babıali ••. Diğer nezaret binalan 
• Postahane, Defterhane, ve Ticaret 
nezareti gibi bazı ufak istianalarla • 
hep eaki pll§a kona.klan idi... Bu yu • 
kanda aöylediğim dört resmi .binadan 
Şeyhialam kapısı tamamen, Babıali de 
yanyanya yamnı§tı. Adliye de evvelki 
gece gitti. Allah Oniveraiteyİ aakla • 
aın... Bu kadar büyük :ı:e tarihi bir §e 
birde reımi binalann böyle birer bi • 
rer kül olmaları ve yerlerine bir tek 
laı konmamaaı acınacak bir ıeydir. 
Türkiyenio en büyük ve dünyanın en 
i'Üzel şehri olan lstanbul için cümhu
r--~yet idaresin.İD hususi bir al&kasmı 
ve ciddi bimayeaini iatrmek zamanıdır 
Ve bu iı doğruca şehir meclisine dü • 
§er. Eğer hükılmet yardım etmezae 
bu büyük ıehrin küçücük bütçesinden 
ayrılabilecek paralarla değil adliye 
binaaı, hükômet konağı gibileri 
hatta hapishane bile güç yapılır. Bil
lllİyorum büyiikler ne düıünüyorlar ! . 
Bana sorarsanız şimdiki vilayet kıs -
nıile birlikte Babıali araası üzerine 
mahkemelerile birlikte bir hükU.met 
dairesi yapmak ve içerısme bütün 
resmi daireleri yerleıtinnek en doğru 
•e lüzumlu bir İftir. Bunun için veri .. 
lecek para da bütçemizden yapılan 
masrafların en lüzumlusu olur. Böyle 
lüzmnlu bir feye tabii lıtanbul ıehir 
bütçesi de kaderince muavenet edebilir. 

• • • 
Bir avukat dostumu dün sokakta do 

la§ ırk en gördüm .. Sordum: 

- Ne o? Sokaklarda dolaııyorau • 
mıuz?. 

- Ne yapalım? dedi... Ne dosya 
kaldı, ne mahkeme? •• Affi umumi ce
za· itlerini ta•fiye etmİ§ti; bu yangın· 
da hukuk itlerini • ister istemez • taa 
fiye etti ••• 
Avukatın acıklı sözlerine mııkabe • 

le olsun diye cevap verdim: 
- Bakalım, lstanbulda yÜzde veya 

binde kaç kiti borcunu ikrar ebnel. ve 
baıkaıının üzerindeki hakkını yangı • 
nın silmesine müsaade etmemek doğ
ruluğunu, gösterecek?. Bu, bizde bir 
nevi mertlik miyan olacaktır. Güldü: 

- Öyleleri mahkemeye diqmez 
ki?- cevabmı verdi. 

FELEK 

Elektrik parası 
-Bu ay eskisi gibi 17 ku-

ruştan tahsil edilecek 
Elektrik tirketinin yeni üç aylık 

tarifesini teabit eden komisyonda 
ekaeriyetin beher kilovat için 16 kuru§ 
30 para azami fiyat vazettiği hald" 
ıirket 17 kurut olmasında ısrar etmİ~· 
ti. Bu buauataki rapor, Nafia vek.ii.let: 
ne gönderilmiı ve elektrik şirketi di • 
rektörü M. Hanaens d~ Ankaraya gi. 
derek şirketin noktai nazarını izah ey 
lemqtir. Vekalet, şirketin noktai na · 
zannı moaip bulmut ve tefrini.san:, 
kanunuevvel ayları için fiyatın 17 ku • 
ruş olmasını emretmiıtir. Aldığımız 
mahimata göre, ihtilaf ıundan çık 
mı§tır: Elektrik ıirketi, ahiren memur 
larmm ücretlerini bir mikdar indirmi~ 
tir. Taife komisyonundaki ekoeiye t, 
bunun tirket masrafhrında tenezzü~ü 
mucip olduğundan fiyatın 1 O para İn· 
meai lizım geleceğine karar vermiştir . 
Şirket iae, bu tenezzülün ancak kaııu 
nuaani ayında besaplarrnda görülebi · 
leceğini iddia etmiıtir. Şirketin izaha· 
tı yerinde görülmü~tür. Bu suretle ıi~· 
ket, elektrik iicretlerioi geçen ay ile 
bu ay için 17 kuruıtan tahsil edecek v,• 
kanunusanide iae 16 kunıı 30 paradan 
tahsilat yapacaktır. Tramvay tarifesi 
de haftaya toplanacak komisyon ta • 
rafından teabit edilecektir. Elektrik 
Ücretleri indirilmediğinden tramvay 
Ücretlerinden de tadilat olmayacağı 
anlaşılmaktadır. 

Kaçak p~ra müsaderesi 
Dün limanımıza gelen Romanya 

bandıralı Prenses Marya vapunı yo·ı . 

culanndan Yorgi üzerinde yapılana· 
ramada vize haricinde 42tl0 drahmi, 
24 Turk liraaı bulunarak miisadere e
tl: ımiştir. Ayoi vapur yolcularından 
Stcıyo Üzerinde yapı!an aramada pa .. 
aaportunda verilen mÜ!aadeden fl' z • 
la 9 Türk altını ve üç çift altın çey • 
rek liralık küpe ve 21 Türk evrakı 
nakdiyesi müsadere edilmiştir. Ayni 
vapur yolcularından Panayot Diya -
mandi Üzerinde çorap içinde 170 Türk 
lirası, ::oo c1rahmi, iki adet çeyrek fi. 
ralık küpe bulunmuştur. 
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ŞEHiR HABERLERi 

t.kc••,.1 

Yerli keresteler 
Mobilya imalinden evvel 
fınnlarda kurutulacak 
Bir müddet evvel Marangozlar ce • 

miyeti, İktısat vekaletine müracaatla. 
yerli kereatelerin fmn!arda kurutul • 
mas• esbabının teminini rica etmitti• 
Vekalet, bu iıin kereott: fabrikatörleri 
nin kendilerince düıüniılmesi lazonge 
len menfaatleri icabınC.an olduğunu 
ce•,aben bildinnişti. Marangozlar ce • 
miyeti, bu itin yeniden tetkiki için ve
ki.lete tekrar müracaata karar verma§ 
tir. C!>miyet noktai nazarı §Öyle izah 
ediJ,nektedir. 

· - Kere:;lelerimiz kurutulmadığ• 
İ\İn yap. o.n. ıuobi..yeleı· kısa zamanda. 
hdraret t~· • • • alt• .;!tllıyor. Müıteriler, 
bu 'ıaıla'\ı ışıarı, .aanatki.rla.runızın fe • 
na ıt ~")'uaı.. k,.rdilerini aldattıkları· 
na hukmcJiyorı"ı Bu, yanlııtır. Bul · 
ı:ari.,. anda bile, ınobiJede kullamla<> 
kereatelcı, kurutulmakta ve Üzerleri 
damgalanmaktadır. Bi• de bunun tat • 
bikı ve in na kereste fabrikatörlerinin 
mecb01ri tutulmaunı rica ederiz. Bu 
aayeJ<?, mobilyelerimizın uzun müd . 
det .:nukavemeti temin edilmiş olaca'= 
tır. '' 

Balık ihracatında kullanılan 
fıçılar 

Ba'. ık ihracatında k <lllarulan fıçıla· 
rın ::lah.ilde, ecnebi mallarına mua.f ~ 
ve ha. ta müfevvik surette imal edildi
ğinden bu fıçılarm meı,'i ithali için a• 
lakadarlar teftişte bulunmuflardı. Keıı 
dileri:ı. e, fıçıların daha ucuza maled • .t 
eceğı tebliğ edilmi§ ve ali.kadarlar 
ecnebi malından daha ucuz ve daya 
llll<lı fıçı imal edeceklerini iddia eyi•· 
ın . ~lerdir. Bunun üzerine bu hususta. 
l•lkikata aanayi müdürlüğü memur e• 
<'ümittir. Bugünlerde aanayi müfettif· 
!erinden Danit Beyin huzurile amiller, 
,S'erli ve ecnebi fıçılarını mükayeae ve 
~erli fıçılahn ucuzluk ve mukavemeti 
"'i isbat edeceklerdir. Bu tecrübeden 
al.r.acak neticeye göre verilecek rapor 
Üzerine kat'i bir karar verilecektir. 

A'.manyaya verilecJk döviz 
mllsaadeleri 

lbtiyacatı ticariyeden maada Al • 
manyaya verilecek bilUmum döviz n:u.i 
aaadelerinin Cümburiyet Merkez ban 
kaıu Üzerine verilmesi takarrür etm\§ 
ve aybaıından beri bu yolda muamel• 
ifası Maliye vek&letind~n latanbul kac,, 
biyo müdürlüğüne etb •iğ edilmi§tir. 

Cümhuriyet Merkez Bankası, ray~ 
mark ile rejiatrmark araamdaki farkı 
yüzde 16 olarak teabit etmİf ve bu far 
ka göre muamele yapmakta bulun -
muıtur. 

Almanya.dan maada diğer ecnebi 
memleketlerde bulun'"1 talebemizm 
tahsisatı da devlet bankaoı vasıtasıl<' 

gönderilmektedir. 
Diğer memleketler ıçın verilecek 

d~viz müaaadeleri eaki•i gibi alakadN" 
lanıı istedikleri banka:ar Üzerine ve • 
rilmektedir. 

Kabzımal ücretleri 
Ticaret odası kabzonaıllık Ücretle -

ri baklanda tetkikat yapmaktadır. O
daya kabzımallık ücreLerının çok pa 
halı olduğundan öteden beri bir çok 
şikayetler yapıımaktadır. Bu itıbarla 
Oda kabzmıa1lık ücretlerinin indiril -
meainin kabil olup olmadığını tetkik 
etmektedir. Kabznnallar lstanbulda 
aauşını yaptıkları bir küfeden içinde 
ne bulunursa bulunsun. kıymeti ne o .. 
luna olsun 50 • 80 kurut almaktadır. 
!ar. Bir çuvaldan da gene ayni §erait 
içinde 70 • 80 kuru§ alınmaktadır. O. 
da müsbet bir hareket yapmak için ev 
veli kabzımal denilen esnafın teHal mı 
yoksa komisyoncu mu olduğunu arai
tırmaktad<r. Eğer kabzımallar telJ.al 
çerçevesi içine girerlerse Oda kendi
leri için bir tarife yapacaktır. lzmirde 
kabzımallar aattıklan maim kıymeti 
Üzerinden yüzde bir aıikdar komisyon 
almaktadırlar ki en adil naul olarak 
bu bulunmaktadır. 

E eyne!mi ~el konsimentolar 
' Beynelınilel tevhit ediJmiı konıi • 

mentolann Türk gemilerinde de kul
lanılması ve tatbik §ekiini tetkik et • 
mek Üzere T;caret odaamda bu hafta 
içinde bir komisyon toplanacaktır. 

Yeni ölçuıere oamga 
Yeni ölçülerın damga ve damgala

ma taJimatnamesi aıi.kadarJara tebuğ 
eoılıni~ı.ır. bu taJimatn.ameye naza .. 
ran oamgalama İfleri ı:ımtaka mutet .. 
tişlerile belediye ayar memurlarının 
yah.ıt binlerce aalabiyet verilen vazi
fe aab .. bi memuıuarın ya ken<liıeri ta• 
raf .. n...aan veya nezar~tıcıi a..~nd.t ya• 
pılacaktır. Yapılan muayeneler ayni 
zamanda tescil edilecektır. Uzunluk 
ölçUlerinin muayenesi neticeainde a • 
yar damgalan ölçünün başlangıç ve 
bitimine vurulacaktır. Akıcı maddeler 
ölçülerinde de damgalar ölçünün ke • 
narının tam altına vurulacaktır. Kuru 
taneli maddeler ölçülerinde damga 
tesmiyenin yukarısına ve kenarın tam 
altına vurulacaktır. Ocaklarda kulla
nılan nakliye vasıtalarının ilk muaye .. 
ne damgası Üst kenarılarının a1hna vu 
rulacaktır. Tartıların damgalanmasın 
da ilk muayenede ayar boşluğu olan 
tartılar iyar tıp~ı Üzerine iyar bo~
luksuz tartılarda ise tartının üst yü
züne vurulacaktır. Hassas teraz]erin 
damgalanmaısında hususi bir itina gös 
terilecektir. Talimatnamede areomet
re, gaz saati, su saati ve elektrik ıa· 

Sıhhiyede Vilayette 

Frengi mücadelesi Ziraat işleri __ .,.._ 

Sekiz sene evve;ki talimat- Bü sene çiftçiye daha bü-
name tatbik ediliyor yük yardımlar yapılacaktır 
Sıhhiye vek.ii.leti hıfzıssıhha umuru 

müdürü Aaım lamail Beyin ıebrimiz • 
de tetkikatta bulunduğunu yazınıştık. 
Sıhhiye müdürü Ali Rıza Bey bu hu
susta demiştir ki: 

- Bundan sekiz sene evvel yapılıp 
halen tatbik edilmekte olan freng! le· 
davi talimatnameainin yeniden !etki • 
ki için altı mütehaaua dokordau mü • 
re.kkep bir kamioyon teıkil edilmiıtir. 
Komisyon talimatnamenin tadil edile
cek yerlerini tetkik etmektedir. Heyet 
Profeaör Huliial Behçet, muallim Ta
lat, Dr. Ali Rıza, Dr. Cevat Kerim, Dr. 
Naci ve Dr. Saim Bey gibi maruf altı 
c:ildiye mütehauısmdan mürek· 
keptir. Komisyon ta!imatnamenin 
bazı cihetlerinde ve ameli tatbik saba 
unda bu.ı nokıanlıklar görmüıtür. 

Fennin mütema.di terakkiyatı da pa • 
zan itibara alınarak bu talimatname-
nin de tadiline lüzum görülmektedir. 
Yeni tanzim edilecek tılimatnamc ile 
bütün memleket dahilinde frengilile
rin ayni tekilde tedaviai temin edile • 
cektirw Emrazı zühreviye talimntna • 
mesi henüz gelmedi. Bekliyoruz. 

Hıfz aaıhha umum müdürü Asım 
İsmail Beyin riyaaetinde ve aıhhiye mü 
dürü Ali Riza Beyin de iıtirak etmek· 
te olduğu frengi talimatnamesini tadil 
komisyonu dün aabab aıhhiye müdirİ· 
yetinde üçüncü içtimamı yapmıştır. 

Üç aylıklar · 

latanbul vilayeti ve kazalarmda 
son aenelerde ziraata büyük ehemmi
yet verilıneğe baılanmııtır. Bilhaosa 
vilayetimiz da.bilinde bağcılık, yemiı 
çilik, zeytincilik, sebzecilik büyük bir 
inkitaf görmektedir •. Bir kıson arazi 
de hububata çok elveritli bir halde bu 
lunmaktadır. Ancılık ta revaç bulmuş 
tur. Hayvan yetİ§tirmeğe de ehemmi
yet verilmektedir. Ziraat müdiriyeti 
ve lıtanbul Ziraat odası köylerimizin 
bu çalıımalarile yakından alakadar ol 
maktadır. Bu itibarla bu aene köylere 
daha büyük yarclnnlar yapılacaktır. 

Köylülere ve bağcılara iyi fidan ve 
asma çubuklan verilecektir. Arıcılık 

fenni bir §ekilde ilerilemeıi uaulleri 
de köylülere öğretilecek, bunlar için 
ameli konferanalar veraecektir. Bun 
dan bqka hayvan neslinin de ıslahı i· 
çin baytar müdürlüğü çalıımakta ve 
damızlık hayvan yetiıtirilmektedir. 

Mülkiye müfettişleri 
Mülkiye ba, müfettiıi Hacı Hüanü 

Bey Adana mmtakasma teftişe memur 
edilmittir. 

35 damızlık boğa alınacak 
Köylülere verilınek Üzere vilayet 

namına Bulgariatandan 35 damızlık 
boğa alınmasına karar verilmiştir. Ya 
kında Ziraat vekaletinden ve vilayet 
ten birer mütebssıa baylardan mürek 
kep iki kitilik bir heyet Bulgariıtana 
giderek boğalann alınmasına nezaret 
edeceklerdir. 

Maliyede 

Malmüdürlükleri bugünden H k k M"lk' . . . u u ve u ıye mezun-
ıtıbaren tedıyeye baş.ıyor l d f k 

Eytam, eramil ve mütekaidinin ka 
nunuevvel, k.ii.nunuaani, ıubat ü,; ay -
lıı<.Jarının verilmesine mal müdürluk • 
leri tarafından bu aabab ba§lanacak· 
tır. fvıaımü<lıirlüıtlerinden maaf aıan • 
lar mensup oldukları nıal müdürlük • 
lerinın eı~i yerlerindeill veznelerin -
den maatlarmı alacaklardır. Yalnız 
Eminönü malmüdüriüğüııden - a • 
!anlar mülkiye eytam maa§ları mal mü 
dürlük binasındaki me,·kez ma.saaın • 
dan, askeri eytam rna•fl da malmü • 
dürıüğü daireainin tramvay caddesın· 
deki Emirler cıun..inden venlecektir. 

Emlii.Jı: ve Eytam Bankası da yarın
dan itibaren cüzdan paraH vermeii'e 
başlayacaktır. Bankaya evvelce cüz • 
danlannı bırakmq ve bankaca günü 
teabit edilmiş olan maaı aahipleri ma 
atlarını alabileceklerdh. Banka yev • 
miye 400 ili 500 kİ§İye maa, verebi • 
lecek •urette tertibat almııtır. Banka· 
ca giinq,feabit ediJmit olanlard.an ha§ 
ka kim~e tediyat vapılmıyacalur. 
Banka inaı't, İıiaan, maya 934 aylan • 
na ait maaıları iakonto edecektir. 

Karadeniz-Barselon hath 
Türk vapurculuk §irketine girme -

yen vapurcnlar namına ispanyaya gİ 
den Y elkencizade Lutfi ve Mütercim 
zade Hakkı Beyler ispanyadan Pariae 
ı<eçmislerdir. Lutfi ve Hakkı Beyler, 
Karadenizle Barselon arasında posta 
ve şilep nakliyatı için bir hat tesisini 
tetkik etmiılerdir. Ayni makaatla Mar 
ailya ve Hamburga da uğrayarak §eh 
rimize döneceklerdir. 

atlerinin naaıl damgalanacağı vardır. 

Lıman şırkdtindan yapı lan 
şi11.ayet redde~ııdi 

Şehrimizdeki ambar ve ticaret ev 
leri tırket ve aah.p.eri, tabmıl ve tah
liye •§!erile uğraşanlar mll§tere""n 
Liman şirketinoen şikayet eaerek 'fi· 
caret odaaına mürac:.a.ata etmışJerdir. 
Liman §İrketi aon zamanlarda dahili 
tahmil ve tahliyeyi de Üzerine almıştır 
Anbarcılar ve tahmil, ,tahliye İ§İ ya • 
panlar Liman tirketinin bu hareketi
ni kendi itlerine bir darbe ve ticari 
hukuklarına tecavüz telakki etmekte
dirler. Oda bu meaeleyi derhal ehem
miyetle tetkik etmi§ ve bu iddiayı va
rit görmemiı ve reddetmiıtir. Liman 
ıirketi de esaaen bu İşlerin nizamna -
meoinde bulunduğunu, fakat ıimdiye 
kadar istifade edilmediğini bildirmiş· 
tir. 

Amerikalılar bizden içki alıyor 
Bir Amerikalı grup Türlüyeden 

muhtelif nevilerden içki almak için Ti
caret odasına müracaat et:miıtir. Oda 
lazım gelen malfunatı ve inhisann bir 
albümünü Amerikaya göndermekte • 
dir. 

Yerli mallara ecnebi damgası 
vuranlar 

Yerli malların ecnebi malı şeklin
de satılmau işini tetkik edecek ko • 
misyon bugün Ticaret odasında ilk top 
lantısını yapacaktır. Milli Tasarruf ve 
iktısat cemiyeti de bu İfle yakından 
alakadar olmuştur. Milli iktısat ve ta
sarruf cemiyeti reisi lzmir mebusu 
Rahmi Bey Odaya yazdığı bir mektup 
ta bu işin önüne geçilmek üzere teşeb 
büse gir iti'mesinden dolayı beyanı 
memnuniyet etmi§ ve komİ3· 
yonda cemiyetin de temsil edilmesini 
istemİ§lİr. Bugünkü toplantıya Sanayi 
müdürü Refik Bey riyaset edecek ve 
Milli il<tısat ve tasarruf cemiyeti na
mma da lstanbul mümeasili Daniı B. 
içtimada bulunacaktır. 

an arasın a ar 
Yeni mali teşkilatta kadroya ah -

nan yiikaek mektep mezunlarına kıs • 
men 3 bin, kıamen de 2500 kuruş aali 
maaş verilmitti. 3 bin kurut maq ve· 
rilenler Müllciye m"ktebi mezunları • 
dır ve bunlar memur olarak tayin edil 
mitlerdir. Yeni tqk.ilatta hukuk ve ti
caret mezunlanna 2500 kuru§ maa§ 

verilmiı ve memur muavini tayin edil 
mitlerdir. Bundan dolayı hukuk me 
zunlart "l>ekilete müracaat ederek ken 
dilerinln mağdur edildiklerini bildir • 
mitlerdir. Hukuk mezunlan hariçte 
başka İ§ buldukça Maliyedeki vazife· 
lerin4en istifa ebnektedirler. 

Silinecek vergiler 
Y dulmıt veya yanmıt evlerin 

tenviriye ve tamifiye resimlerinin 
kayıtları defterlerden çıkarılmadı
ğı için bot arsalara resim tahak
kuk ettirildiği ve bilıihara tahsil 
edilemediği anlatıbmtbr· Bu gibi 
yerlerin vergi kayıtlarının silinme· 
si için tubelere tamim edilmiştir. 

Mürekkep!e yazılacak 
Tahsildarların makbuzları kur. 

tun kalemle doldurdukları için bil
ihara bu yazılar silinmektedir. 

Makbuzların badema mürek
keple doldurulması tubelere tamim 
edilmiştir. ---Ayasofyada tamiret 

Ayasofyanm bazı bozuk ve a
kıntı yapan yerlerinin tamirine 
başlannuttır. 

Ayasofya camii adliye yangı· 
nmdan müteessir olmamıfbr. 

Fırtına yavaşladı 

Malca, jnsanca zayiat 
tahminden fazla 

Gelen malılmata nazaran Karade
nizdeki fırtına kıamen sükunet bul -
muıtur. Maamafib fırtına zaman, za
man geldiğinden endite berdevam • 
dır. Alikadarlarm yaptıkları tahmine 
nazaran son fırtınalarda Karadeniz -
de oturan ve batan vapurlarla, yel • 
kenliler, takalar ve kayıklann kıyme
ti milyonlarca lirayı bulmaktadır. E • 
lan akıbetinden hiç bir haber alınma· 
yan yelkenliler ve takalar vardır. in. 
sanca zayiatın maa'esef yüzleri l[CÇ• 

mit olduğu anla§ılmı§tır. Dün limanı • 
mızdan Karadenize vapurlar hareket 
etmittir. Kavakta fırtınanın durmaamı 
bekleyen vapurlar da çılmuılardır. 

Bir Rus gemisi battı 

HOPA, 5 (A.A.) - Samsuna 
giderken fırtınaya. tutularak Ba
tuma dönmek istiyen Sovyet ban
dıralı bir nakliye yelken gemısı 
Hopa iskelesi civarında karaya o
turmuştur. Altı kişilik mürette
babndan üçü boğulmuş üçü lnır
tarılımştır. 

Dört bin teneke gaz ve dört 
bin teneke benzinden ibaret olan 
hamule~inin bir kısmı dalgalar ta
rafından sahile atılmıştır. 

Poliste 

T ahtakale yangını 
Kast olup olmadığı 

tahkik ediliyor 
Tahta.kalede kutucularda Küçük 

Mustafapaşa hanındaki boya fabrıka 
smdan yangm çıktığını ve hanın ka • 
milen yandığını, han ve eıyanm 14 bin 
liraya sigortalı olduğunu yazmıttık. 
Y angmda kasıt olup olmadığı hakkm 
da zabıtaca tahkikat devam etmekte· 
dir. Tahkikatın bugün net;c-elenme•İ 
muhtemeldir. 

Elbise hırsızları 
Zabıta memurlan sabıkalı Rama· 

zanla arkadaıı Muatafayı Y eııicami • 
de yeni elbiseler satarken yakalamıı· 
!ardır. Umumi aftan istifade ederek 
hapishaneden çıkan bu iki aahıkalı 
hemen yakalanmıf, aor&nya ı;ekilincc, 
eualan Beyoğlımda Madam Gardo • 
nun evinden, üç kardeıler apartıma • 
nında oturan Alekonun daireaile ı•a· 
nındaki İspanya apartmıanında Ma • 
dam Olganm dairesinden çaldıklaı t 
anla§ılmı§tır •. Eualar tamamen mü • 
aadere olunarak sahiplerine iade edil 
mittir. 

Kalp sektesinden 
Y edikule deri fabrikası ameleoin • 

den Rizeli Salih Efendi iaminde bir 
zat Haaköyde Abdüaaelim maballe,.in 
de Oç kardeşler sokağında oturan ak 
rabalarmdan Zehra Hanımın evinde 
misafir bulunmakta iken, üzerine fe -
nalık gelmiı ve kalp aektesinden öl -
mÜ§tÜr. 

Tutuşan baca 
Evvelk iakfam saat 19 da Beyoğ • 

!unda Meşrutiyet caddesinde 43 nu • 
maralı Oam.an Nuri Beyin otelinin 
baca•ı tutuımu§, derhal yetişen itfa • 
İye tarafından aöndürülmüıtür. 

Jilet bıç:ıgı ile 
Kaannpaıada arabacı Emin ismin -

de biri, öteden beri arası açık bulu -
nan Nihadı jilet bıçağile aağ bacağın• 
dan yaralamıştır. 

Çarpan otomobil 
Şoför Abdürrabman idaresindeki o

tombil, Şi,hanede bir çocuğa arpDllf, 
batından yara.lamıştır. 

Kundura hırsızı 
Sabıkalılardan Haydar Mahmut -

paıada kunduracı Mığrrdıç Efendi
nin düldı:imndan iki çift liatik çal • 
lnlf, kaçarken pe§İne Mığırdıç Efendi 
nin takıldığım gönnüttür. Haydar ya 
kalamnamak için hemen cebindeki 
suıtalı çakıyı çekmİ§se de yetişen po
lia memurları tarafından yakalanmış• 
tır. 

Huylu huyundan ..• 
Son ırünlerde Cihangir ve Firuza • 

la taraflarmda ıık oık hırsızlıklar olu
yor, fakat bunu yapan cüretkan tut
mak ıpümkün olmuyordu. Firuzağa po
liıı karakolu mürettebatı geçen aktam 
bütün bu civarı sıkı bir kontrol altına 
almı§lar ve nihayet bu esrarengiz hır
sızı ele geçirmişlerdir. Bu adam, af ka 
nununundan istifade ederek geçenler 
de tabliye olunan maruf aalııkalılar
dan Rama;r;andır. Bu azdı aa.bıkalı ile 
birlikte, buna yataklık eden üç kiti de 
yakalannuıtır. 

Apartımanlara dadanan hırsız 
Son günlerde Nitantaıı ve civarın· 

daki aparbman!ar& dadanan bir lur -
ıız meydana çıkanlmııtır. Bu açıkgöz 
kendisine bakkal çırağı ve aaire aüsü 
verip apartı:manlara girmekte ve kapı 
aralarında asılı bulunan palto, man· 
to ve •air eşyayı aıırınaktadır •• Zabı
tanın takibi neticeainde bıraızm Süley 
man isminde birisi olduğu anlaşılmıı· 
tır. Süleymanın bu şekilde bir çok cÜ· 
rümleri teabit edilmit ve kendioi yaka 
!anarak adliyeye verilmiştir. 

1 KGçUk hallerler 1 
* Çocuk bakımı - Tıp fakültesi 

profesörlerinden Ihsan Hilmi Bey ya• 
nn fakülte konferans &a!onunda ço • 
cuk bakımı hakkında bir konferans 
verecektir. 

* Muhlis Etem Beyin konferansı -
Ergani bakır madenleri hakkında lk
tıoat doçenti Muhlis Etem Bey yann
alqam Halkevinde bir konferans ve • 
recektir. Bu konferansla Ergani ba -
kır madeninin ehemmiyeti ve iktıaadi 
vaziyeti bak.kında bazı izahat verile • 
cektir. 

* Türk musiki aanatkarlan cemi -
yeti tarafından bu gece Saray aine -
ıilaaında bir konaer tertip edilmi§tir. 

* Harp malulleri cemiyeti heyeti 
idare ;çtimaı birliğin merkez binasın 
da yapılmııtır. lçtimadıı. cemiyetin ye
ni nizamnamesi ve bazı idari itler gö
riifülmÜ§!Ür. 

* Etibba odası heyeti idareai dün 
reis Doktor Niyazi ismet Beyin riyaae 
ti altında toplanmı§ ve mesleki bazı ka 
rarlar verdikten sonra bu ay İçinde 
yapılacak olan ikinci senelik kongre 
hazırlıkları görüşülmü!tür. 

* Evkaf umum müdürü Rüştü Bey 
dün de Evkaf müdiriyelinde meşgul ol 
muıtur. Evkaf müfettişlerinden mü • 
rekkep bir heyet dün öğleden •onra 
Rüttü Beyin yanında toplanmı§ ve 
Evkaf itleri görüşülmü~lür. 

* Sofyadan verilen bir habere göre 
Holandanın Ankar amaslahatgüzarı 
Baron Von Harixma .. ayni zamanda 
Holandanın Sofva maoiahatgüzarlıjp 
na Uayin edilec. ktir. 

Bardak 
Karilerim serlevhaya bakarken 

bezirganhğa özend iğimi zannet
mesin ler. lktısat V e k ili Celal Beye· 
fendi beş yıll ık sınai proğramı ha· 
zrrlarken memle k e tin hır köşesin
.de bir kağıt ve şişe fabrikası kur
mayı da dü~ünmüş ve bu kararını 
programa ilave etmi,. 

İktısat denince ilmi nazariyeler. 
le bin dereden su getıren UKaıamız 
çoktur. Sanatten ba.bseduince yük
sek eserlerin kıymetinden demvu
ran üdebamız lüzumundan tazladır 
Ve bütün bunları bastıran bir sınıf 
daha vardır ki inkııap, yenuik, he· 
le pek sinirime dokunan asrııik 
kelimelerini sakız gıbi ağızlaı:ında 
çürütür, kaldırımsız, feneı:sµ so
kaklarda Justrm isKarpırue Kum
ba oynarlar. 

inkılabı kılık kıyafette, asriliği 
züppelikle arayan ou sınıra baraalı 
ve çanaktan bahsetmeK t.yüp .Sul
tanda salyangoz satmakla müsavi
dir. 

Fakat çok tükür ki memleket 
davasını ana yoUardan haxetmeğe 
çahtan aklı başında it ve aevıet a
damiarımız var. 

Şu bardak ve çanak fabrikası iş: 
ni ne zama.ndanoerı kurc..ıarım. 
Mükemmel lıKor tabnka,arı yap
tık. takat yaptığımız IÇKl)'l Koy
mak için Avrupaaan şişe aııyoruz. 
!'ile &Uzel tarap çıkarıyoruz. r ak at 
fİtesmi Avrup .. uan ge~ı.tıyonız. 
~hirlerimızae eıeKtrık var. rakat 

'ı ürkiyenın yuz a e yetmışını tetıu! 
eaen koy ve kasaba hamı petrol 
lambası yakar. tsı.;.nun ıçın de Av· 
rupadan cam lamba ve şıfe aıırız . 
Ve on aJtı milyon ınsan evımızde 
Prag fabrikalarının tabaklarını, ). 
talyan maıııuıatı baraakları kulla
nırız. Bütün IJU kırılan, dokuJen, 
daima yemlenen ve yeniıenaıkçe 
yudum yudum, l avat ya vat para· 
mızı çekıp gotiireo harcıaıeın şey
leri yapacak blT fabrikamız yoK
tur. Lüks ihtiyacımızı teının eaen 
müesseselerimız, ipe.ili fabrtkala
rımız, likör tabrıkalarımız mfürnm 
ınel- Fakat bunlar mahc1ut bır zuıı: 
renin ihtiyacına r.evap verır. Uıi
fünmeli kı bir su bardagının en 
hücra vatan köşesindeki bır köy
den en zengin bır apartıman but e
sine kadar yeri vardır. Gözleri 
medeni ihtiyaçların 1uks tararile 
kamatanlar boyJe b;r tabrıkanm 
lüzumunu hisşedemt.zler. ÜnJar i
sin asri olmak 'ık oımak demek
tir. Bu şıklığı da sovanu yaımmm 
üzerine Jikor içmek, altı kol iskam. 
bili onutup (bnç) ovnamak zan
nederler. 

Likör, briç, dans iyi feyler
dir. Fakat buruar toK Vf' oıgun biı: 
cemiyetin tabii ihtiyaçlarıaır. Mil. 
li iktısadm, iktisadi devletçiliğın • 
fllhlandığı bu devirde »apua 
her !ey, atılacak her teroeı cen,;. 
yetin bütün tabakalarını tıııtmiıı e
decek mahsul verebiımeliair. 

lktısat Vekili Celal Beyefcnd j. 
nin teşebbüsü bu maksad• cevap 
verecektir. Milli sermayeyi -uillı 
gayeler hesabına harekete getir
mek cümhuriyetin iktisat politika
sına serlevha olmuştur. Celal Bev., 
fendiye teşekkür edelim. · 

Burhan CAH(T 

(lı Bankasından alınan cetvelidir) 

5 Kanunuevvel 1933 
Aktam ı-·;atları 

Jıtikran dahil; 9S.5o 
latikrazı dalıiJi 94.25 
1933 lıtikraso 97,50 
Şark D. yollan 2.45 

Tabvil.ii.t 
Elektrik 
Tr&mY"ay 

Ünitü.rk 1 26.90 
0.Utllrk il 25.85 
Gümrükler 8 
Ba.idat 9, 75 
T. ukeriye 9,75 

Tünel 
Rıb.c...m 
Anadolu 1 

" 111 
kupona:uz 
Müm~••İI 

ESHAM 
it Ba:n.luııı Na~ Telefon 
ma 9,65 B o m on ti 
~ n Hamiline 9.80 Terkoa 
,. u Mı.ieıaiı 106 Çim'l!nlo 
Tr.m:T•J' 44.50 ittiha t dey. 

Alıadola. Hiıae 27,40 ~ar ..:. Jey .. 
Si ... Ha7r.i1• ı5 Balya 
Reji 4.05 Şark m, ecza 

ÇEK FİATLARI 

Pari• 12.06 ! Pr.ai 
Lo•dra 697 .75 Viyana 
Nüyork 73,15 Madrit 
MiJano 8.96.75 Beri in 
Brükul 3.39.SO Be lgr&t 

Atina 82.7935 zt ti 
Cenevre 2.43.75 Peşte 

Amaterdam l,1725 Bülcreı 
Sof ya 65,0 .. 25 Moakova 

NUKUT (Satı§) 

Kurut 

20 f, Franı.ız 166 1·2 1 Şille. A .... 
1 İ ster1in 700 1 Pez.eta 
1 Dolar 137 1 M a rk 

20 Liret 223 1 Zelo ti 
?O f. Belçika 117 JO Ley 
20 Dra hmi 24 ;ul Dinar 
::·o 1. laviıçre 818 l Ç t- ,..novic 
2.0 Le.,a 25.- 1 Aftın 
21 Kur. Cek. 118 1 f\1. ""f"İ ' i··~ 

1 Florin 83 B ,.,1 ... ' 

17175 
45.70 

46 

52.30 

11.75 
lli,40 

28 
1 J_<-o 
17,70 

\ .-
1.85 
2,85 

15.88.50 
4 29 

5.765 
1.98.75 

34.7475 
42a83 
3.57.S 

S0.075 
10.91 

Kuı·uı 

U GO 
16 
49 

24.-
O:'.!J 

4E.- -
-.-

!\:?3 
o:w . · ~ 
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İçtimai bilgiler ) 
Kültür nedir? 

ikinci makalede görünen .. mad~i 
&lemden evvel insan~n. kendını .~etk~
ke ve mütalea etmesını Sokrate ın nı
çin ve ne suretle tavıİ)e et.tiği':'i _yaz
mı§tım. Sokrate'ın bu nasıhatinı ba
husus Hristiyanlar dininin zuhurun· 
dan sonra bu dinin alimleri pek hara 
retli bir ıekilde sıkı sıkı tekrar ede
rek halka unutturmamağa çalı~ıyor
lardı. Esasen müsbet alimlerin düım~ 
nı olan ve bu bilgilerin boşluğunu •· 
Ii.ndan geri durmıyan yÜksek rahip
ler ahlakı tekemmül ettirmek için en 
kıymettar metot olarak, vicdanın dai: 
ma muayenesini, süküt içinde nefaı 
mürakabeyi, ruhun kendi kendisiyle 
konuşmasını tavsiye ediyorlar~•· On· 
ların müsbet ilimler hakkındakı ada
vetleri bittabi makbul ve mesmu de
ğildir. Fakat hangi devirde olursa ol· 
sun fiziyo ilimlerinin tabiat kanunla 
rmı' keıif hususund;ı gösterdikleri mu 
vaffakiyetlerle ilanı iftihar et~k.le.ri 
eınada en yüksek mcnfaatlerımızın 
başka ;erlerde olduğunu ilan eden 
bazı aeılerin de ku)ağa çarptığı in
kir edilemez. Milidi on sekizinci as
rın nihayetini Avrupada bir çok ilmi 
ketifler sebebiyle 0 Nur'' aırı ıayar• 
lar ve o zamanın mütefekkirleri bu
nunla iftihar ederlerdi. Böyle olduğu 
halde o mütefekkirlerin en büyÜkle
rinden biri olan •'Goethe'' fÖyle fer
yat etmişti: 11Bilinen ıey, inıan onu 
ne yapsın! Bilin.m.iyen §ey, İ~te İnsa
nın asıl muhtaç olduğu ıey odur." Da 
ha açık söyliyen Wilhelm Meister 
ıöyle diyor: ulnsan insan için en mü
him ve meraklı bir mevzudur, insanı 
en ziyade alikadar eden yeg&ne mev 
zu bu olmalıydı. Bunun haricinde o
lan ıeyler ya içinde yaıadığımız kad
ro ve yahut kullandığımız Aletlerdir. 
insan bu kadroya ve o aletlere sapla
nıp kaidıkça ve bütün ehemmiyeti 
onlara verdikçe kendioinde hem kıy
meti zatiyesinin ve hem cemiyetin 
kıymetinin ihtisası zayıflar." Bu ne 
derin ve düzğün bir mülihazadır! 

Diğer bir ahlakçının düşüncesi: 
Buyük bir ahlakçın:n düıüncesine 

göre: "işlek ve nafiz bir akla malik 
bir insana, maddi Alemin ilk kanunla 
rını anlamak için elzem ilimlerden 
kuvvetli bir derecede nasibedar ol
ması gerektir; ancak bu maliimatmr, 
içinde kendi zevkleri, vazifeleri, ala
kadarları mahsur bulunan ruhi i.le
me tatbik eylemesi ıartbr. O adam, 
fizikçiler ile mühendislerin kendi tet· 
kikleri için göstermekte oldukları ga 
r'p gayretkeşliği onlara bıraksın. Ta
b:atin o büyük rasıtlan riyaziye ha
ricinde sıhhat ve katiyet o]madığını 
s ':iy :iyerek iftihar ettikleri esnada, iyi
liğ, müsteit, düğümlerle b3ğlaruna
mış bir zihin sahibi insan, diğer in
sanlarla münasebet ve muaşeret .sa
yesinde, kendi gayelerine erişmek sır 
rını öğrenir, ka:bio yoUarını istikşaf 
eder, ruhu harekete getiren manevi 
zcnberek!eri öğrenir, riyaziyecilerin 
indinde meşkük bir ilim vasıtasiyle 
hayatın en büyÜk faydalarını ruç §Üp 
hesiz elde eder." Bu mülahazalardan 
anlaşılıyor ki, bu ahlakçının insanlan 
tanımak lüzumunu tavsiyeden mak· 
aadi ve bu vasıta ile diğer inıanlar Ü· 
zerine bir nüfuz ve kudret kesbet
mek imi§. Vakıa bu bilği olmazsa ha
kiki bir kültür olmaz; tikin insanları 
acvk ve idare kudreti olmakaızın kül 
tür olaınaz demek istemiyoruz. Çün
kü böyle bir tezi müdafaa kabil değil 
dir. Çünkü her ne kadar kültür saye
sinde insan muhatabını ikna meziyeti 
ni elde eder, ve güzide münevverler 
indinde şeref ve itibar kesbeylerse de 
nüfuz ve itibarm yegine ve batlıca 
menbaı kültür olamaz; hüküm ve nü· 
fuz daha ziyade heybet ve vakara, 
arkadaki elbiseye, ıeıin gür ve ahenk 
ti olmasrna ve daha bunun gibi bazı 
harici meziyetlere, yahut verilecek 
kararda sürat ve mes'uliyeti kabul 
gibi fıtri istidatlara tabidir. Ondan 
ıonra, kültür vakıa inıana diğerlerine 
tefavvuk etmek ve on!an kendi ida
resine göre hareket ettirebilmek ik
tidarmı verir amma .. ayni zamanda 
insanda batkalannı kendi hotgi.ma
ne arzularına İtaat ettinnek arzuıu· 
nu zayıflatır, bilakis baıkalannın ıah 
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1 siyetine hürmet duyğusunu inkişat et 
tirir. Filhakika bu hürmet ülfet ve 
muaıeretin, en necip liberalizmin, ne 
zaket gibi en sevimli, ada.Jet gibi en 
yüksek faziletlerin hakiki temelidir. 
Şu İzahata göre, kültür sahibi olmak 
esasen bir tahakküm vasıtaaını ele ge 
çirmek değildir. Bununla beraber, u
mumi hayatta kültürün hakiki ehem
miyeti takdir edilmezse yine hata e
dilmiş olur. Madem ki, İn5anlar İçin· 
de ya§ryoruz, her saat onlarla mua
melede bulunmağa mecburuz, onlar· 
aiz biç bir şey yapamıyoruz, onlann 
tasvip ve muavenetlerini istihsal et· 
mek, mukavemetlerine galebe ey}e .. 
mek, bir muh1>lifi ürkütmek, bir fik
ri aşılamak, hasımlarımızın ellerin· 
den silahlarını düıürtrnek, bir dostlu 
ğu takviye etmek nasıl olur bilmeme
li miyiz? 

Hayatunız bu cin• denemeler ve 
tecrübeler içinde geçiyor. Kim iddia 
edebilir ki, bu meseleler cebir ve hen 
dese düstürleriyle hallolunabilir 7 

incelik .. 
Bu saydığımız ıeylcr incelik veya 

eski tabirle hazakat v" kiyasetle hal
lolunur. Bu incelik, meıhur F eyle fos 
Paacal'ın ayırdığı gibi riyaziyecilerin 
mantığından baıka bir §eydir. Maruf 
bir vakadır ki, bir riyaziyeci müddeti 
haya(mca bir defa olsun müntehiplik 
hakkını kulanmaınıı. Bunun sebebini 
aormuılar. Namzedin intihabını bir 
muadeleye koyaınıyorum. Bu meaele 
riyazi bir ıekilde yanı kati olarak 
halledilemiyor, demiş. Filhakika o ka 
dar meçhul unsurlan ihtiva eden inti 
hap iıi hangi riyazi düsturiyle halle
dilebilir? Ve insan ne kadar büyilk 
bir riyaziyeci oluraa olaun fena bir 
rey verebilir. Fakat hayat böyle teh
likelerle doludur. O riyaziyeci evli i
mif, fakat karısını intiiıap ederken 
bunu bir cebir muadelesiyle mi tayin 
etmiıti? Borsada tahvilat ta satın a
ılırmıı, fakat ilerde bunların fiati yük 
aelmiı veya düımüş ise bunu evvel
den yine cebirle tayin edebilmiş mi 
idi? Hasta olduğu vakit kendisini he 
kime de gösteriyormuı, fakat banıi 
ilacın daha iyi olduğunu hendese ve
ya cebir düsturiyle mi keıfediyordu? 
Şu halde, demek ki, o da bir çok gay 
ri muayyen teyler için hareket etmek · 
lazım ge.teceğini bilfiil tasdik etmiı o 
luyordu. Böyle olmasa, elimiz ayağı
mız bağlı oturmuı olurduk. Filhakika 
ne kadar çok §eyler gayri muayyen 
olarak yapılıyor! Deniz Üzerinde ae- · 
yahatler ve harpler gibi 1 Yarını gö
rebileceğimiz riyaziye lc:atiyeti ile mu 
hakkak mı? Yani yarını göreceğimiz 
o suretle kati ve muhakkak değildir. 
Mümkündür ki, görmiyelim. Ancak 
yarın için, ve muhakkak ve kati olmı 
yan bir ıey için çalııı!dığı vakit, bu 
akıl ve hikmetin muktazaaıdrr. lıte 
kati ispatın ve riyaziyenin yeri olmı
yan yerlerde bize rehberlik eden me 
lekemiz inceliktir. 

Diyebi!irainiz ki, bu da bir hesap 
ihtimalidir. Fakat bunu demeyiniz, 
zira hayatta hesaba sığmıyan ihtimal 
ler çoktur. Bu gibi ahvalde hesaptan 
ziyade aeziı, duyğu IH.zımdır. Bazan 
hesaba kitaba vakit bulamazsınız, bir 
bakııla iıi, vaziyeti takdir etmeniz i
cap eder. Muvaffakiyetiniz bu anla
yııa tabidir. Pascal'm hendese zihni
yeti ile inceli~i birbirinden ayırmıı.lı; 
lizım geldiğini tavsiye ettiğini aöyle
miıtim. Ona bu fikri telkin eden dost 
)arından Chevalier de Mere idi. Bu 
zat sonrada ~ascal'a §unu da yazmıt
tı:: "Sizde yine riyaziyecilikten kal
ma daha bir adet vardır.Her ne olursa ol 
sun her ıeyi hendese ısbatleriyle, de
lilleriyle muhe.keme ediyorsunuz. 
Halbuki o isbatlar çok vakit batıldır. 
Hattan hata çekilmiı bu istidlal ve 
muhakemeler, hiç aldatmıyan daha 
yüksek bilğilere yana§lllanıza mani 
oluyor. Size haber vereyim ki, bun. 
dan dolayı dünyada bir büyük fayda 
yı kaybediyorsunuz. Zira İnsanın zib 
ni keskin ve gözleri nafiz olursa gör
düğü adamlann çehresinden ve tav. 
rmdan iıe yarayabilecek bir çok ıey 
keıfeder. Bu cins mÜ§llhadelerden is
tifade eden adama bu müıahade
leri hangi prensipler Üzerine bina et. 

Milliyet'in edebi romanı: 62 . "' . 
KIR ( l (lC.' 

" BUR HAN CAHIT 
tlıııalip Komanıı 

Parmakları avucumda mini mi· 1 mi tuttu: 
ni bir kut gibi çırpındı: - Müteessir olmayın kardetim, 

- Rica ederim efendim, Ağa • dedi. Yalnız değilsiniz .. Sonra eli. 
beyim sizden o kadar çok bahsetti mi sıkarak ilave etti: 
ki, buraya geleceğini söylediği za- - İyi insanları Allah yalnız bı • 
man beni de alması için ısrar et • rakmaz. O kadartemiz gözleriniz 
tim. var ki! 

- Çok tetekkür ederim Hanı • Böyle candan bir arkadattan bir 
mefendi. O kadar naziksiniz ki! kardet esellisine ne zamandan be 

Suat Bey izah etti: ri ha.rettim.Ta Siva.ta Eytam mek 
- Dün yazıhaneye uğramıttım. tebinde iken bütün dertlerimi ba • 

Ali Efendi her feyi anlattı. Vakit na unutturan benim gibi yetim ar
geç olduğu için aktam gelmek is- kadtlarım olmuşlardı. O günden 
temedim. Bugün Narin de arzu et- beri gördüğüm alakaların birinde 
ti. bu sesi, bu tefkati, bu sıcak ha-

- Alakanıza, nezaketinize çok vayı bulamadım. (Narin) Hanım 
müteşekkirim efendim. dedim.Has ben akran .. Fakat çok ince ruhlu 
talıkta insan biraz nazlı oluyor ga bir kız. Müteessir olduğu zaman 
liba .. Kendisini arayan, soran o- sesi titriyor. 
!ursa botuna gidiyor. Halbuki ben Hastalığım hakkında izahat ver-
dünyada o kadar yalnızım ki! dim. Narin Hanım beni dinlerken 

Narin Hanım yanıma, her za- gözlerini gözlerimden ayırmıyor • 
man hem~ire Aliye Hanımın otur- du. Bu sevimli, tirin, kib:JJ kızı o 
duğu sandal yaya oturmuttu. Göz • kdar sevdim ki! 
)erimin ya~ardıeını !!'Örünce elleri- ::ıuat Uey sordu: 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 6 KANUNUEVVEL 1933 ""' 
Spor 

Cuma günkü 
Müsabakalar 
Üç sahada hangi takım

lar karşılaşacak? 
1 - Taksim sahasında : Süleym:ıniye

Galatasaray B. takımları saa~ 11 hakem 
Rüıtü B. Altmordu • Anadolu 1 nci ta· 
knnları saat 12,45 hakem l=et Muhid
din B. Süleymaniye • Galatasaray 1 nci 
takımları saat l 4,30 hakem Basri B. 

2 - F enerbabçe salıasmda : Beykoz
lstanbulspor B. ta•/Jarı saat 11 ha
keın Cafer B. Topkapı - Hilal 1 nci ta· 
kımları saat 12,45 hakem Mehmet Re
şat B. Beykoz • lstanbulspor 1 nci 
takımları saat 14,30 hakem Cafer B. 

3 - Beşiktaı Şeref sahasında : Al
tınordu • Anadolu B. takımları saat 10 
hakem Halit B. Eyüp • lstanbulspor 
Genç tak=lar saat 11,15 hakem Ahmet 
B. Vefa-Kumkapı • Kaaımpaf& Genç 
takımlar saat 12,30 hakem Halit B. Top 
kapı • Galatasaray Genç takımlar saa~ 
13,45 hakem Ahmet B. 

Voleybol, basketbol 
Voleybol ve b:ısketbol heyetinden 
1 - lstanbul Voleybol ve Basketbol 

birinciliklerine 22-12-1933 cuma günü 
Galatasaray lokalinde baılanacaktır. 
Mezkur birinciliklere iıtirak edecek 
klüplerin fikistür tanzimi için 14-12-1933 
perıembe günü saat 17 de Mıntaka mer
kezindeki heyetimize salahiyetnameli 
birer murahhas göndermeleri rica olu
nur. 

2 - Davete icabeti etmeyen klüpler 
fikstüre ithal edilmiyecekleri eibi son
radan da vukubulacak müracaatların na 
zan itibaro alınmayacağı süreti katiye
de tebliğ olunur. 

Türk gücU idman yurdu 
idare heyeti 

Türk Güç idman yurdunun kongresi 
Mehmet B. nin reisliği altında toplana
rak nizamnamesini tadil etmiı ve yeni 
idare heyetini seçmİ§tİr. 

Reis: muallim kaymakam Mazhar B. 
Katibi u.: Vilayeti sabık evrak müdü
rü Ulvi Bey. Kaptan: Tayyare mektebi 
muallimlerinden Nuri Bey. Mubaıip: 
Beykoz maliye memurlarından Nuret
tin Bey. Müfettiı: Mülkiye mektebi ta 
lebesinden Sadi Bey. Murahhas: lı Ban 
kası şeflerinden Suphi B. idare M.: Na
fia Fen mekJebi muallimlerinden Avni 
B. Hesap Müfettiıi: Emi11önü emlaki 
Milliye şefi Sami B. Maliye memurla- . 
rından Kadri B. 

Bugünkü Program 
ISTANBUL ı 

17,30 Gramofon.. 
18 Fran112ca der• ( llerlemit olanlara). 
18,45 Şehjr Tiyatrosu artistleri tarafından 

temıil. 
19,30 Bedayü muıiki. heyeti, 
21 Gramofon. 

21,30 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, Saat ayan 

ANKARA: 
12.30 - 13,30 Gramofon.. 
18 • 18 45 Orkeıtra: Veber Ouverture 

' Y ~be, Keman konseri Ekrem Zeki. · 
B . Guch Valse Fantaiıle. 

18,45 - 20 Danı musikisi. 
20 Ajanı haberleri. 

VARŞOVA: 1411 m. 
17 Pl&k, 17,15 Çocuk ne,riyah. 17,45 Mü

ıahabe, 18 Hafif musiki konseri, 18,55 Zirai: 
müıahabe, 19,20 Danı plikları. 20,10 Muhte
lif. 21,05 Polonya iatiklr-l ine Lt m.uailıdden 
mürek"ep konser, 22,05 M..ııahabe, 22,20 Pi· 
yano konseri, Beethoven, Cbop:n, 23,05 Vil
nodan naklen konser, 21,05 Müaahabe, dana 
musikisi. 

B U D A P E Ş T E : 550 m. 
17 Berend salon taklmı tarafından konaer, 

18,40 KoDferana, 19,15 Radyo konaeri T.Biaz
tricz.ky, 19,55 Şiirler. 20.35 Operadan n.akle~ 
Gala müaamereai. 23,35 Ak.tam hahıerlerı, Mu 
tıeakiben A. Toll Siıan takımı, 24,.20 Fenlan• 
diya iatildi.linin onuncu yıl dönümü münaae
betile Fenlandiya muaikiai ve konfıerana. 

V l Y A N A : 518 m. 
16 30 Noel münaaebetle çocuk neıriyab, 

17 s'eali filmlerden mürekkep pli.kl ... r, 17,40 
Çocuk neıriyatı, müaahabe, 18,30 Yeni A
vuaturya muailciai, 19,10 Kadın ve kızlara 
apor tavaiyeleri, 19,40 Müaahabe, 20 Net'ell 
musiki Radyo orke..traaı, Joaef Holzer, 21,05 
Müaa.habe, 21.20 Şiir ve ıuL.ı, 21,50 Komıu. 
2~ 15 Eaperantoca haberler, 22,30 Son haber 
le~, 22,45 AYuaturya'da Noel, 22,55 Bar- mu
aikiai, haberler • 

ROMA ı 441 m. 
18,20 Radyo orkeatraaı, müaahabe, 21.SO 

La. Sonnambula iaimli Bellininin operaıı, lıti
rahatlerde müsshaberler. 

PRAC.ı 488 m. 
18,40 Plak neı'eli netriya!-- pl&k, 19,10 

Zirai müıahabe, almanca neırıyat, 21,10 Sme 
tana aaolnundan Filharmonik konaer, h&ber
Jer. 

MlLANO • TORINO • FLORANSAo 
-18,15 1 aıanuili konaer, b~berler, pli.k, 

20 15 Zirai müaalıabe, pl..ik muaababe, 21,30 
Pl~k, 21,45 lami bildirilmiyen Üç perdelik bir 
piyea muaikili, 24 Son hab.-rle. , 

BELGRAT 430 "'· 
17,35 Plak:, 20,0S Plak, 20,.35 Kon.ferana, 

21,0S Tübilyana'dan nakil, Z.3,05 Haherler, 
müteakiben, radyo orlıı:eatrasL 

BÜKREŞ 394 m. 
13 Bora• baberıerı, i!l.tk, 14 Haberler, pli.k, 

14,20 Hafif musiki, 18,0S Ra.dro orkeatr~aı, 
Ambroiae., Bixet, Zeller, Dvorak'ın eaerlerın• 
den, 19,03 Haberler, 19,20 Radyo orkeıtraaı, 
Ceirer, Leopold, Süppe, Meyerbeer, 1. 
Strauat'un eaerlerinden, 20,05 Radyo Oni· 
versiteai, 20,20 Pli.k, 20J;O Konfean•, 21,05 
L. Rohoainaky'nin eaerleri.n.den konaer. 21,35 
Konferana, 21,45 Madam Aida Halta tarafın
dan taaanni, R. Strausa, Brabmı'ın eaerlerin: 
den 22.20 Anton Sar't'as takımının konserı, 
23,5

1

0 Haberler 23 05 Romen musikiai. . . . 

ve 
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Bu akşam M E L E J{ ~ınemasında 
NEŞE VE ZEVK KRALiÇESİ 

"P APRIKA., ve " VERONİKA,. filmlerinin unutulm:ız YILDIZI 

FRANSISKA GAAL 
tarafından misilıiz bir surett~ ibda edilen 

Budapeştede İskanda) 
Muazzam filmi takdim edilecektir. 

Zevk • neşe ve güzellik kaynağı olan bu 9aheseri görm 'k için 
biletlerinizi evvelden a1 dırma,,z rica o'.unur. Tel. [40868] 

l'avt-: Pıır•mou-t diiny\ hal-erll'ri ve BEKİ DAKTİLO 
10724\ 

: ~. • • ; ·, 1 .. .. ·-. • 

Yarın matinelerden itibaren İPEK Sinemasında 
Esrarengiz ve ilahi 

BRİGİTTE HELM 
E1erlerinin en gllzeli olan 

İNCİLİ KADIN 
Filminde bütün ka'pleri yeniden teshir edecektir. 

Frırn•ızca ~ö.lü U. F. A. filmlidir. -- ·101221 

SARAY sinemasında (Eski Glorya) 
Bu a!iıam saat 

Cemiyeti 
21 40 Sinema ve Musiki Sa•'atlı:arları • 
tarafından alaturka Hz heyeti 

SAFİYE H. iştirakile 
En ,.efs e•erler Tü•lrive-hı en ırl;zj ~e musiki-inashrı f10688l ............................. ~~ .............. _. 

1 iş ve işçi 1 
Milıiyet bu sütunda İf ve İ§çİ isti
yenlere tavcusut ediyor. lı ve İ§çi 
istiyen/er bir mehtapla lı büro
muza müracaat etmelidirler. 

iş aranıyor 
Büyük Bakkaliye koııeratiflerinde ça· 

lııtım. Mükemmel tezgahtarım, pek eh
ven ıeraitle çalışır •e istenildigi kadar 
da nakdi kefalet veririm. Milliyet M. 
mürn.caat. 

Üniversıte ta.ebesi 
ve 

lSTANBUL BELEDİYESİ 
ŞEHiR TiYATROSU 
Ru aksam saat 21 de 

- O GECE 
Yazan: La JaJ 

Zilahf 
Türkçeye çevireO 

M. Feridun 
4 Perde 1 Tablo 

Oniformaıı zabitana tenzilat vardır· 
9210 

Sigortalarmq:ı Galatada Ünyon Hanında Kain 
O N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. Asri lisanlar 

Devredilecek ihtira beratı 
"Et" balık meyva ve bira misillu ba•• . . 

sas malların ruyni naklinde tebrit edıl· 
Türkiyede bil&faaıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yapbrmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 

Asri dill~rl öğrenmelerini 
k:ılayla7tırmak m1ksadile 

BERLİTZ Mektebi 
mtldüriyeti; Fransızca, İog:Jizce 
ve Almancı beher kurs 12 
talebeden ibaret olmak üzere 
v) talebe )aşına ayda 3 lira
lık bir ücret mukabilinde 6 ay· 
lık kurslar açmaktadır. Bu kurs-
lara ancak hüv yet cüzdanla
rını ibraz eden talebe kayde· 
dile bilecektir. 
Kayıt müddeti 1 il! 15 K. evvel 
Re o~,hı 373 f,t kBI caddesi 

---------- (10499) ... 

(~~!lNŞekerden ... , 

HELVASI 
Yahız 

Hacı Bekir 

meleri usulü" hakkındaki ihtira için iı~ 
tihsal edilmiı olan 3 Kanunevvel 1923 
tarih ve 1559 numaralı ihtira beratmıJI 
ihtiva ettiği hukukun bu kere baıkaaııı• 
devir veya icara verilmesi teklif edil· 
m~kte olduğundan bu hususta fazla nı• 
lumat edinmek isteyen zevatın latan• 
bul'da Bahçekapu'da Taı Hanında 

43-48 numaralarda kain vekili H. W. 
Stock efendiye müracaat etmeleri ilan 
olunur. (10586) 

9175 

ABONE ÜCRETLERi: 
Tü. ki1e için Hariç için 

L. K. L K. 
3 aylıiı 4 - 8 -
6 o 7 50 14 -

12;;_~~"~~~~~14;._~~~-28~~ 
Gelen evrek seri ... erilmez.- Müddeti 

Ceçl!n nüıhalar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait itler için müdi.riyete mü• 

tiğini aorarıamz1 bilmediğini söyler, 
bundan maada bu müşahadeler an· 
cak o adam için delildir. Bir de zan· 
nediyorsunuz ki, salim bir zihne ma· . 
tik olmak ve yanlıı bir istidlal yapma 
mı§ olmak için hendesi şekillerini, 
kendilerinden uzılkJaıme.kaızın, ta· 
kip etmek lazımdır. Fakat size ye· 
min ederim ki, bu hemen hemen hiç· 
tir. Dar kafalı ve yanın iilimlerin o 
kadar itibar ettikleri kaidelerle istid
lal sanatı da daha iyi bir ıey değil
dir. Mere'nin rİyaziyedeki talillerin 
kıymeti hakkındaki muhakemesi pek 
ceaurane ve mütebekkimanedir. An· 
cak zihni yalnız riyaziye ile terbiye 
etmek kafi olamıyacağını ve ondan 
baıka bir vaaıta ile de zihni terbiye 
etmek icap ettiğini Pascala ihtar et
mesi doğru idi. insanda incelik dedi
ğimiz melekeyi inkitaf ettirmek ne 
kadar laznndır. Dikkat IlaZBl'larımızı 
hiç durmakıızın insan üzerine çevir• 
meliyiz. Zira mevcudat içinde on çok 

unsurlan olan karıtık bir mahluk in
sandır. Hayatta muvaffak olmak is
tiyorsak insanı tetkik etmeliyiz. Duy 
ğulan nedir, nasıl düfünüyor, nasıl 
hareket ediyor, edebiyattan, tarihten, 
büyük ahlakçaların, büyük draın mü
elliflerinin, romancıların, mesleğe 
mensup psikoloğların ve akıl hasta
lıkları hekimlerinin müıahadelerin
den istifade ve iıtiane ederek insanı 
mütalea eylemeliyiz. Baıkalariyle naaıl 
muamele ediyor, bizimJe münasebet
te bulunduğu vakit nasıl davranıyor,l·<t 
kik etmeliyiz. Bir iıi müzakere ettiği 
miz vakit, bulunduğumuz memuriye
te mahsus nüfuz ve salahiyeti istimal 
ederken, bir el veya yüz iıaretinin, 
konuıurken gösterllen bir tereddü
dün, veya söylenecek bir şeyi kasten 
unutmanın manaıını ke~fetnieğe, bir 
bakııı veya bir ıimayı okumağa çalıt 
malıylZ. F eraaet ve nüfuz unnarunızı 
bilemek için daha iyi ne yapabilirz 7 

d L ' racaat edilir. G.a.zeternia ili.nların mes'u• 
TiC'ar~th_,n,.IPrir ~ ıou.unur. 1i•f"tini kabul etmeı:. ' 

- Herhalde burada biraz daha 
kalcaksınız ! 

- Doktor bir hafta istirahat et 
memi söyledi. 

- O halde sizi tekrar gelir zi • 
yaret ederiz. Bugün mefgul etmi • 
yelim. Yorulmayınız. 

Narin Hanım ellerimi sıkı sıkı 
tuttu: 

- Görüttüğümüze çok memnun 
oldu;;:ı Çiçek Hanım, dedi. Büyük 
geçmit olsun. Sizi gene gelip göre 
ceğim. Çok sevdim sizi. 

Suat Bey de hürmetle elimi sıktı, 
çıktılar. 

Sevinçten kalbim çarpıyordu. 
Ne İyi insanlar vardı yarabbi.. 

İki üç kere, bir if vesilesile tanıdı· 
ğım Suat Beyin bu nezaketi göste· 
receğine hiç ihtimal vermezdim. 
Hele kardetini alıp gelmesinde ne 
ince bir dütünce var. Bu ziyaret be 
ni çıldırttı. Her gün bir çok otomo
billerin kiliniğe ziyaretçi tatıdıkla
rını, öteki hastalara sık sık misa
firler, hısımlar, akrabalar, ahbap
lar gendiğini görüyor, içleniyor
dum. Bana Reşit Beyden başka 
kimse gelmiyordu. Bugün bütün 
kederlerimden sıyrıldım· içimde 
kalbime sığmayan bir sevinç var. 

Hele o genç kız ne sevimli, ne 
kibar. Haline dikkat ettim. Göze 
batan bir tarafı yok. Çok görmüt 

Mehmet Ali AYNI 
(10622)-1~;;.;.~-----------~ 

hahrı için onun yazılarımı yazdın. 
öyle iken nezaketi, terbiyesi seni 
böyle bir zamanında gelip arattı. 
Kız kardetini de tanıtması daha 
büyük bir kibarlık doğrusu. 

bir kız değilim, fakat lstanbula 
geldim geleli güzeli, iyiyi, kibarı 
öyle ayırt ediyorum ki çirkin, mü
nasebetsiz bir teY derhal gözüme 
batıyor. (Narin) hanımın üzerin
den kibarlık akıyor, samimi, gös
terişsiz bir kibar. yaşına göre de 
giyinmiş. 1 

Bu ak~am Retit Bey görünmedi. 
Geç vakit Ali Efendi, Reşit Be

ye rica ettiğim keten mendilleri 

Ali Efendi iki kardeş hakkında 
daha bir çok şeyler söyledi. Dok
tor gelince kalktı. 
Asım Bey neşeli bir doktor, has

talarını tatlı dili ile tedavi usulünü 

getirdi. 
Retit Bey yazıhanede çalışıyor

muf. 

1 de biliyor. Geçirdiğim buhranları, 
sayıklamaları, tehlikeleri birer bi
rer anlattı. Merak ettim, acaba nö
bet geldiği zaman neler söylemit· 

- Cok isi var. Büyük bir muka-
velen.;'.me hazırlıyor, dedi. 1 

- Makineyi kim yazıyor. 1 

tim. 
O kadar isranma rağmen dok

tor isi takaya boğdu, söylemedi. 
- Hiç kimse. Yazıları kartiki 

yazıhanenin matmazeli yazıyor. 
Fakat Retit Bey kızıyor. Acele ol
mıyanları saklıyoruz. 

Ona Suat Beyin hemşiresile gel
diklerini söyledim. 

- Aferin, dedi. Ben sana o aile 
çok hatır bilir, nazik ailedir deme
dimmidi. Demek o mini mini kızı 
gördün ha! Tevekkeli değil, bana 
hastahanenin yerini sormuştu. 

- Gördüm ya .. Ne cici şey •• Bi-
ribirimize ısınıverdik. j 

- Babalarını görsen .. Ne tem
kinli, ne vekarlı adamdır. Sen 9u 1ı nezakete bak.. Seninle yazıhanede j 
tanıştı. Sen nihayet Re9it Beyin 

O 'çıktıktan sonra Aliye Hanı
ma sordum: 

'

- - Bir şeyler söylediniz ama an
latılamadı. Dedi, yalnız, su ve çağ
lıyan kelimelerini anlayabildik. 

Çağlayanlar· Bizim kasabanın 
çağlayanları ..• Onları her gece gö
rüyorum ve çınarlığa kadar inip 
kayalara çar!}an suların sesi her 
zaman kulaklarımda, en ıstıraplı 
ve en sevinçli zamanlarımda ken
di kendime kaldıkça hep onları 
hatırlıyorum. Suların sesi kırık öm
rümün musikisi gibi beni bırakmı
yor. Balo dönüşü şampanya mah
murluğu ile gözlerimi kapadığım 
zaman kulaklarımda hep suların 

çağıltısı vardı. Ve burada ıularıır 
sesi bir ninni gibi beni uyutuyor. 

Mes'ut zamaıılarımın yegane ha· 
tırası .. Bana öyle geliyor ki bu ses· 
!eri hakikatte duyduğum zaman ge 
ne mes'ut olacağım. 

* * * 
Kılinikten adeta toplanın19 ola· 

rak çıkıyorum. Hastalık devrinden 
sonra on bet gün devam eden iıti· 
rahat zamanında çok iyi bakıldım. 
Bir kaç gün beni odada, balkonda 
gezdirdiler. Kuvvetli olmama rağ
men ayaklarım yürüyütü f~ırmıt 
gibiydi. 
Aliye Hanım beni bir iki gün de 

bahçede gezdirdi. Ve nihayet Retit 
Beyin gönderdiği otomobil beni 
apartımana getirdi. 

Madam beni kılinikte hemen i
ki günde bir ziyaret ediyordu. Son 
günde beraber döndük. Bu iyi kalp 
li kadın benimle öz evladı gibi uğ
raştı· Apartımana gittiğim zaman 
odamı çiçekler, yemişler içinde 
buldum. Dünyaya yeni g:elmiş gibi 
idim. 

Otomobil beni yormuştu. Gider 
gitmez yatağa uzandım. 
Akşam üzeri Retit Bey uğradı .. 

Çok neşelidi. 
Hararetle ellerimi sıktı, saçları

mı sevdi: 
(Bitmedi) 



Yeni dalgalarda 
. . , 

vazıyetımız 
Dünya radyoları birliği fen heyeti re

isi Mr. Braillard Parise son se:ıahati 
esnasında "Soir ... gazeteSinin bir muhabi· 
rine 15 kanunusani 1934 tarihinden iti· 
haren her merkezde icra olunacak dalga 
tebeddülatı hakkında şayanrdikkat bir 
beyanatta bulunmuş demiştir ki: 

Lücerne ve Amsterdamda beynelmilel 
dalga taksimatı tespit edilmiştir. Bu kon· 
feranalarda bütün Avrupa merkezlerine 
Yeniden birer dalga tayin edilerek rad
yolar· yeni dalgalarile 14 kanunusani ge
ce yansı saat 24 ten itibaren çalışılmak 
mecburiyetindedirler. Her merkez tayin 
edilen dalga ile çalışıp çalışmadığını 
Brükseldeki beynelmilel kontrol istasyo
nundan maada ayrıca 10 yerde ,ı kontrol 
rr.ıntakaları vardır. Dalgaların değişeceği 
gece merkezlerin nereleri olduğu kontrol 
mahallerince anlaşılab]mesi için her 
merkezden muayyen şarkılar neşredile· 
cektir. Meseli Pari.ı merkezi için ''C'eıt 
Paris,, Londra için "Tipperary Marıch,, 
gibi tarlalar tespit olunacak ve merkez• 
lere bildirilecektir. 1000 metreden aşağı 
tulde çalışan merkezler kendilerine veri· 
len dalgalar ile çalışmayı, Lüccrne mua
hedesinde imzaları bulunmasa bile kabul 
ettikleri anlatılmıştır. Bin metre ile ikin 
bin arasındaki dalgalara gelince elan ba· 
zı ihtilaflar mevcuttur. Çünkü bu tulu 
nıevç dahilinde dalga alan merkezlerin 
hükıimetleri &endilerine verilen dalgalara 
İtiraz ebnitlerdir. Biz buna da bir çare 
bulduk. Kendilerine gösterilen dalgaları 
kabul etmiyen milletler bizzat tayin ede
cekleri beynelmilel bir- heyet tarafından 
Yeni bir takıime lüzum kalınıyacağı zan
nmdaynn. Şüphe etmem ki Lücernede 
tespit edilen dalgaların yüzde 95 ti ka· 
bul edilmiyecek olsun. Her halde bu dü· 
rü.t taksimata iştirak etmiyen yüzde 5 
nispetindeki merkezlerin de bir müddet 
sonra bu plana dahil olacaklarını kuvvet• 
le ümit ederim. 

Mr. Braillarrd'm dürüst yapıldığım 
İddia ettiği taksimatta diğer merkezleri 
bir tarafa bırakıp biz kendi vaziyetimi
zi tahlil edelim. 

Lüksenburg bu sene başında dalgası 
bize pek yakın kuvvetli merkezini imal 
etmezden evvel kış mevsimlerinde lstan
bul merkezi bütün şimal memleketlerin
den işitilebilmekte idi. Lüksenburgun 
favkalade yüksek bir kuvvetle çalışma· 
sı lstanbul merkezini şimali ve merkezi 
Avrupadan işitmek şöyle dursun. Anka
ra, Samsun, Balıkesir, lzmir gibi pek 
uzak olmıyan ve aksi istikamette olan 
Yerlerden bile uğultu ve ıslığı bir halde 
işitilmesine sebebiyet vermektedir. 

Resmi makamlarca gerek Lüksenburg 

(Başı l inci sahifede) 
dörtte üçünden fazlasını temin etınek 
te<lir. 

Tesirler 
Sclıer sanayiinin memleketimiz ik

hsıı.di ıhayatında yaptığı tesirleri bir
kaç rakamla arzetmeme müsaadenizi 
rica ederim: 

1 - Bu sene 200 bine yakın çiftçi 
h• ılk 500 bin ton mikdarında pancar 
J'el;~f,;rmif, bu zirttata mahsulü mu .. 
kabüinde 6 buçuk • yedi milyon lira 
olmı§tır. 

2 - Bugün mevcut şeker fabrika· 
!arımız 50 bin tondan fazla yerli ma • 
d en kömürü kullanmak suretiyle kö
nıür havzası faaliyetimize yarım mil
yon liralık fazla bir satış imkanını 
vermittir. 

3 - Şeker fabrikalarımız mühtaç 
oldukları yarım milyon kadar §eker 
sandığım dahilden tedarik suretiyle 
kereste sanayiimize yeni bir faaliyet 
sahası açmışlardır. 

4 - Şeker fabrikalarımız 700 bin 
tollJl bulan nakliyatlariyle muhtelif de 
miryolu ıebekelerine milli vapurlarımı 
za, muhtelif nakil vaaıtalanna bir bu 
çuk milyon liradan fazla yeni bir iı 
yaratmışlardır. 

5 - Fabrikaların faaliyeti sayesin
d.- memur ve İ§çİ olarak vatandaılar 
bir milyon yevmiyeden fazla it bul • 
rr.11~lardır. 

6 - Şeker sanayiine bugün yatın!
"'·~ olan milli sermaye 12 milyon li • 
: ayı geçmiıtir. Şeker sanayiinin iktı
!\adi hayatımızda temin ettiği hare .. 
ket ve faydalar yalnız bundan ibaret 
değildir. Bu aanayiin 2iraati fennileı 
tirmesi, hayvancılığı ilerletmeai, aynı 
da memleketin muhtaç olduğu bütün 
İspirtosunu istihsal edebilmesi gibi her 
biri ayrı ayn üzerinde durulmaya de· 
yer ehemmiyetli tesirleri bu saydıkları
mızdan hariçtir. 

Geçen sene bu vakit 
Muhterem beyfendiler, 

Geçen sene bu vak:t burada dikili bir 
taı bile yoktu. ilk kazma ancak ıubat 
ayında atılm·ıtı. Türlü türlü hava tesir• 
leri ve mücbir sebepler hesabedilirse ça
lııma zamanımız alll• ayı geçmez. Bir ta 
raftan İnşaat vaziyeti mnlcinelerin in~a 
ve tesisini temin etmek diğer taraftan 
zirai vaziyeti hazırlamak zarureti kar .. 
§ısında ne geniı bir teıkilat ve faaliyet 
programı dahilinde yürümek icap etti
ğini elbette la!<dir b~yurursunuz. 

ve gerek beynelmilel radyo cemiyetine 
müteaddit protesto telgraf ve tezkereleri 
gönderilmesine rağmen Lüksenburgun 
bu yolsuz hareketine mani olunamamıı~ 
tır. Yakında yeni dalgalar ile çalışaca· 
ğım:zdan Lüksenburgun bizimle bir ala
kası kalmıyacaktır. Fakat 15 kanunusa
nide kullanacağımız yeni dalga Lüksen
burg il<> şimdiki vaziyetimizden daha fe
nadır. Bize verilen 261 metrelik dalga 
ile aynen Londra ile İsmini şimdi hatrr· 
byamadığım bir ilcinci kuvvetli merkeze 
daha verilmiştir ki bunların anten kud· 
retleri 60 kilovattan fazla bir enerjide· 
dir. 

Ankara merkezinin dalgası da Mad
ritte çalışacak ve hali imalde bulunan 
100 kilovatlık pek kuvvetli bir istilsyon· 
la birdir. Bu şerait dairesinde ne lstan· 
bul Sofya gibi yakın bir yerden ne de 
Ankara Eşkişehirden ve lzmirden itidi· 
lemeyip büyük tacizata maruz kalınacak
tır. 

lstanbul ve Ankara merkezlerinin kısa 
ca dalgalarda çalışılınası bizim lehimiz
dedir. Çünkü kudreti az olan merkezler 
küçükçe dalgalarda daha uzaklardan 
İyi dinlenmektedir. Yalnız aramızda di· 
ğer merkezler ile biribirindcn asgari ayır 
ma kabiliyeti bulunmak laznndır. Yoksa 
Mr. Braillard'ın haklı olarak dalga tak
simatından bahıolurunası en büyük hak
sızlık olur. Bu dalgalarda her iki merkez· 
!erimizin de çalışamryacağını gayet tabii 
görürüz. Bütün büyük ve küçük Avrupa 
milletlerinin on, on beşer radyo istaıyon
ları olduğundan bu devletlerin bazı rad· 
yo merkezlerine verilen müıterek dalga 
!arın diğer uzak merkezlerle bir tıllde 
çalışmaları nihayet bir kaç merkezlerin 
uzaklardan dinleru1memesine sebep olur. 
Halbuki bizim Ankara merkezimiz tim
diki halde Avrupaya esasen uzak bulu
nup ve erken saatte neıriyabnı bitirdi· 
ğinden, memleketimizi uzaklara dinleten 1 

bir lstanbııl merkezimiz vardır. Bu tek 
merkezimizle ayni dalgada iki kuvvetli 
Avrupa merkezi çalıştırılmaıile istasyo
numuzu tamamile körlebnit oluyorlar. 
Bizce bu dalga kabul edilemez ve Tel
siz Telefon Şirketinin bu dalgayı kabul 
etmesine imkan vermiyoruz. 

Macar kısa dalgalı istasyonu 
Macaristanın Szekesfehervarer kısa 

daigalı merkezi gündüzleri 21,92 metr• 
ile, geceleri de 43,86 metrelik dalga ile 
ve 20 kilovatlık bir kudretle program 
neşreder. Bu merkez Noel yortusundJ. 
Cenubi Amerikaya mahsus bir prograc 
hazrrlamrş tır. ' 

muhUaç olduğumuz teknik personelleri· 
ni bize vermek kendi personelJerimizi 
bu fabrikamızda stajyer olarak yetİ§li'.r
mek ve mevcut kuvvetli teşk. latından 
bir kısmım ayırıp müessesemize vermek 
suretiyle gerek Alpullu ve gerek Uşak 
fabrikalarının mad d; ve manevi her tür
lü yard m!arını burada hususi bir 
minnet ve şükran ile ifade etmeyi de e
saslı bir vazife savarız. 

Uç milli ~üessesemiz 
Muhterem beyfondiler, 

Eskitehir şeker fabrikası üç milli 
müessesemize, Ziraat bankası, Sümer .. 
bank ve iş Bankasına, a'.ttir. Bu milli ' 
bankalarımız tarafından konulan serma
yenin mikliarı üç milyon liradJr Bura
da bugün gördüğünüz tesisat ve in~aa· 
tın kıymeti dört ıni!yon lirayı geçiyor. 
Onümüzdeki seneler içinde fabrikayi te 
kemmül ettirmek i~in mevcuda ilive e .. 
dilecek tesisat ve i~şaat ile bu kıymet 
altı milyon liraya kadar çıkacaktır. Bu 
l'akamlan i§in hacmi hakkında canlı bir 
fikir vermek için arzediyorum. 

Şeker sanayii 
Muhterem beyfend ler, 

Batta Büyük Gazimiz olduğu halde · 
aziz BaşvekiÜmiz ismet Paşa Hazretle
riyle hük:Umetlerinin memlek.eti sanayi
le§tirmek hususundaki büyük azlııı ve 
kararlarım hepimiz b:liyoruz. Şeker sa
nayimiz bu azim ve kararın yedi sene 
gibi nisbeten kısa bir devrede tehakkuk 
eden feyizli bir neticesi övünmeye de. 
yer misali oldu. Memlekette hiç tanmnu 
yan pançar ziraatini geni§ sahalarda 
yaıayan köylüler'.mize öğretmek,tarla ha 
zırlığından ve tohum tedarikinden baş
lamak suretiyle ipJ:dai maddesini biz
zat yetiıtirmek gibi idari güçlülerden 
b~tka ~·~sen büyük çapta ve kar §tk bir 
kımya ışı .~lmak mahiyetine rağmen şe
~er sanayıınde elde edilen bugünkü ne
tıce ~e'?~eketimizin bundan sonra giri
~ec~gı dıger sanayi teşeJ>büslerinde de 
aynı derecede muvaffak olacağına kud 
retli bir emniyet vermektedir. 

Daha bir çok fabrikalar 
Aziz Başveki:imiz, 

Bugüne kadar siyasi, idari ve i~timai 
•abalarda bir çok kurtarıcı eserler ya. 
rattınız. Şimdiden hepimiz ina;ııyoruz 
ki kurduğunuz bu sağlam temeller üs
tünde yeni hamlelerle bu fabrika gibi ' 
daha bir çok.arını pek yakın bir gelecek 
te bize göstereceksiniz. Asıl o vakittir 
ki, iktisadi istiklalimizin dokunulmaz 
bütünlüğünü k'.tzanacak ve duyacağız 
ıimdiden o t;Üzel günlere mu~lika ka ... 
vuıacağımızdan emin olarak istikbale 
minnet, emniyet ve iftiharla bakıyoruz. 

Muhterem Reis Pa~a Hazretleri, muh
terem mebuslarun z, 
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Umumi Avrupa Konseri 

8-12--933 cuma günü umumi konsere 

Viyana merkezinde 8-12-933 cuma 
akşamı bir konser neşredilecek Avustur
ya sana tinden, ibaret olan bu konser bir 
çok merkezler tarafından nakledilecektir. 
Konser Fransız Schubert, Hugo Wolf, 
Josef Marks ile Fransız Schmidt'in eser
lerinden terekküp edecek ve esas itibari· 
le sada sanatini gösterecektir. Scbubert' 
ten D - Dur senfonisi terennüm edilecek
tir. Bu eser sanatkarlp.rın gençliğinde 

bestelenmiş olup ilk defa memleketi o
lan Avusturyada çalınmayıp lngilterede 
o zamanın musiki üstadı Sir Georg Grove 
un idaresinde dinletilmişti. Bu eserde 
Mozart ve Haydn' e andıran kıs mılar his· 
sedilir. 

Konsere Hugo Wolf ile Josef Marks'in 
şarkı!arile devam edilecek. Bunlar opera 
muganniyesi Lotte Lehmann tarafından 
söylenecektir. Hugo Wolf bestelerini 
Wagnerin opera eserlerine benzetmekte 
ise de ayrıca kendine has bir hususiyeti 
vardır. 

l 

i§tirak eden Viyana fil.imıonik takımı 1 
Konserin ikinci kısmı Fransız Schmidt 

in Eı • dur ıenfonisine baıredilmittir 
Bu meyanda J. Marks'in sada şiiri tabu 

Cuma günü akıamı umumi kons~ri i .. 
dare edecek olan Profesör Osvald 
Kabasta ile konsere iıtirak edecek Vi· 

yanalı muganniye Madam Lotte 
ehmann 

edilen tarkılan da söylenecektir. Konse
ri Profesör Oswald Kalbasta idare ede
cekti.ı. 

1 
i 

lstanbul radyosunu taca eden Lü ksenburg merkezinin umumi görünüşü 

ismet Pş. Hz. nin 
Nutku 

(Başı 1 inci sahifede) 
rüyoruz. Makine ve fen itibarile de 
işletınek, yaşatmak, muhafaza et
mek İçin çok himmet ister. Bu fab
rika altı ayda kuruldu. Böyle bü • 
yük bir müesseseyi temelden başlı. 
yarak kurmak ile teşkilat kuvveti • 
miz itibarile iyi bir imtihan vermİJ 
olduk. Bu tesisatı vücude getiren, 
bu tesisatın başında çalışan iş ve i· 
dare adaınlarmı, müdürü umumi 
Recep Zühtü Bey arkadaşnnızı tak 
dir ve tebrik ederim. 

Arkadaşlar, şeker memleketleri 
her yerde içerde pa!ıalı §eker yiyor 
lar. Diğer memleketlere ucuz şeker 
gönderiyorlar. Bu hareket yalnız sa 
nayi hayatında deği1 o memleketle· 
rin zirai hayatında '>üyük fayda ve 
inkiıaf temin ederler. 

Yeni bir ziraat memleketi kurul 
muı oluyor. Köylere te§'nil ediliyor. 
Diğer fabrikalan kurarken çektiği 
miz sıkıntıyı tasavvur edemezsiniz 
Fakat sebat ile o fabrikalann her 
biri mahsulünü tamamen verecek 

h.ale gelmiılerdir. Ve bu yeni mües 
seseyi teşvik etmişlerdir. 

Umitbahş bir misal 
Arkadaşlar, şekel' fabrikası bü • 

yük sanayidendir. Onu muvaffak•· 
yelle başarmak ümitbahı bir 
misaldir. Sanayi ilk kurulduğu za • 
man hazineye vereceği müşkülit yü 
zünden vatanda§lan sureti mahsu
sada dikkat ve sebatlarını icap et· 
tirir. Yoksa davadan vazgeçmek la 
zımdır •. 

Yüksek hayat yaşamak istiyen 
milletler bu davadan vazgeçemez· 
l~r ve gefemiyeceklcrdir. (alkışlar) 
Milletelr ailesi içinde lôyik olduğu 
ı üksek mevkii tutmak için sanayii 
bPhemahal kurması lazımdır. 

Memleektin her tarafından bura 
ya top.lanan güzid" arkada§ların 

gösterdikleri heyecan azim ve ka
rar sanayiimizin kurulması için ye .. 
ni bir teminattır. Sizleri tebrik ede 
rim. 

Şimdi hep beraber fahr 
,.,. h•t l?'Üzel eseri gez~lim. 

ile, zevk 

1 Ergani 
(B) tahvilleri 

(Başı l inci sahifede) 

razı tahvilleri, diğer tahvillerle hiç bi 
rinde bulunmayan imtiyazlara malik 
ve her noktai nazardan çok ki.".'lıdır ~ 
Halkımızın, tasarruf edilmiş milli para 
larımızın, milli iktısaclımızın inkiıaii 
ve milli refah ve saadetimizin artına .. 
sı yolunda kullanarak hem memlel.cle 
hem de kendi menfaatlerine hizmet e· 
deceklerine tüphe yoktur. Daha ıimdi
den 423 kilometre imtidadında olan 
Ergani hattının 913 kilometresi in~n 
edilmiı bulunmaktadır .• Pek yakında 
hattın ikmalini idrak e-decek ve milli 
tasarrufla vücuda getirilmekte olan 
bu milli eser kar§uunda göğüslerimiz 
iftiharla kabaracaktır. 

Ticaret odasında yarm Ergani da
hili istikrazı hakkında Oda namına 
bir konferans verilecektir. 

zu eda etmekle nihayetlendirmek isti
yorum. Bundan üç sene evvel ulu Gazi 
Alpullu fabrikasının defterine yazdığı ıa 
tırlarda : 

" Memleketimizin her müsait mmta
kasında teker fabrikalarının çoğalması 
ve bu suretle memleketin ıeker ihtiya
cının \lemini mühim hedeflerimiz sıra
sında tanınmalıdır. " 

Yolunda bir direktif vermiılerdi. Mil
li müesseselerimiz İ§te bu direktiften 
mülhem olarak fU eseri kurdular. Bu
gün de E.kişehir fabrikamızın defteri
ne yalnız alakadarları taltif ve takdir 
etmesi itibarile değil hepimize yeni bir 
direktif olmak bakımından pek mühim 
ve değerli olan §U sözleri yazmıılardır: 

Bütün bu mesai ve faaliyetimizde 
başta devlet merkezimizdeki hükumet 
erkanı dahil o'.duğu ha'de ,il :,yetçe. as
keri ınak•mhrca, Cümhuriyet halk fır· 
kasınca, belediy ece ve b ' h-ısıa Es~tİ• 
şehir halk:nca müessesemize gösterilen 
kolaylık ve yüksek alakayı yü'.:sek hu· 
zurunuzda IT'İnnet]e arzetm .. yi hu arada 
k_ardeş bir mües12se olan Uşak teker fab
tık~sının ziıaa t i1leri:nizi ü .:erini? alm ... k 
ve muvaffakiyetle yürüUııek, d ~ğer sa
halarda elinden gelen yardnnı yapmak 
•uretiylc gösterdiği hususi a?akayi ve 
diğer milli fabrikamız olan AlpuUunun 

Müessesemizin davetine Jiillfen icabet 
buyurdunuz. Bizi ihya ettiniz. Bu lü
tufüarlığıruzdan dolayi en samimi şük
ran his~erirnizi bihassa arzederim. Bu .. 
gün burada m5.es,ese"'t1°zi şereflen:ir:n 
aziz misa '"irlerimize, sizlere müessese .. 
miz ve arkadaşlar.mız namına se]fun ve 
sayrlarnnızı sunmama mü. adeni.zi di:e-

İil'll .. ımıı ................ .... 

"Eskifehir §eker fab.ıkası milli ülkü 
ye derin alakanın yükselmif değerli 
vesikasıdır. Memleketin ıeker ihıiya
cını tatmin yolunda muvaffakıyetli 
son adımlarından biridir. Ve şeker ih· 
tiyacının temini hedefine varılmak ü
zere olduğunun ümit yolu müjdecisi .. 
dir. Bü yüksek milli eseri yanm yıl 
gibi pek az bir :zamanda btı§armak te 
şebbüs ve himmetinde bulunan milli 
müeueselerimizi takdir ve tebrik e,· .. 
lerim .• Eserin filen vücut bulmasında 
biz.zat çal.!şmıı olan kıymetli arkadaş
ları ciddiyet ve yorulmaz faaliyetleri· 
ne hasaaten teşekkür ederim. Eskiıe • 
hir şeker fabrikası gibi modern bir sa 
nayi ocağı rıücude gettrmif olmakla 
teşebbiis ve himmet sahipleri memle • 
ketimizin bütün ihtiyaçlarını kar§Ila • 
yacak sanayi müesseself:rini kolaylık
la ve az zamanda yaratmak mümkün 
olabileceğini de gözlerimiz önünde fi 
len ve maddeten isbat etmiş bulunu • 
yor!ar. Türkiye cümhuriy"'!ti böyle sa 
navi müe&seseleriyle z.2nii_nleştirenler 
güzelleştirenlere minnet. 

Gazi M. KEMAL 
r.i.m. 

Gazi Hazretlerinin direktifi 
Maruzatnnı büyük şe'imiz Büyük 

Gaziye olan minnet ve şükran borcumu 

Aziz Basbu~umuzun bu yeni ihtar 
ve iradeleri biç şüphe yok ki bundan 
sonraki çalışmalarımız için yeni bir e .. 
nerji ve heyecan kaynağı olacaktır. 

~ 
Radyo Şirketine açık mektup 
Bandırma karilerimizden aldığımız 

36 imzalı bir mektupta lstanbul radyo
su krı neıriyatınm mühim bir kısmının 
alafranga ile plak ne1riyatına hasrodil
diğinden teessüf ile bahsolunmakta ve 
programda yer a~mayan eski artistle
rimizden Münür Nurettin Bey, Safiye 
H. ve Eftalya Hanımların tekr ar rad
yoya getirilm.elerile alaturka ne~riya ... 
tın fazlalaşması temenni ediim.;ıktedir. 
KarilerJniz ellerindeki mükemmel 
radyolarla arzu ettikleri ande Avru .. 
panın her yerinden en mükemmel bey
nelmilel musikiyi dinliyebilecekleri be 
yan etmektedirler. 

Bu vesile ile muhter~m karilerimize 
fikrimizi arz etmek isteriz: 

En tamnmış artistlerimizden Münür 
Nurettin Bey ile Eftalya Hannn her 
hafta radyoda konserlerine devam e· 
diyorlar. Diğer hah.ettiğiniz bazı ar
tistler aenelerce radyoda İ§itHmiş ve 
§imdi değitiklik olmak üzere yerleri· 
ne başkaları getirilm.i~lir. Rardyoda 
muayyen üç, beş artist daiıni olarak 
angaje etmek doğru olmaz. Arzu e
dilen artistler münavebe ile her halde 
gene radyoya davet edilirler. insan 
nasıl ki en sevdiği yemeği her gün ye· 
mekle bıkaraa en gij:.:jde artistleri de 
senelerce dinlemekle, bıkmasa bile es
ki tesiri kalmaz. Bunun için her haf· 
ta ayni programı takip eden telsiz te • 
lefon şirketi ara aıra artistlerini değiı· 
tirmekte pek isabet ediyor. 

Alaturka musikinin azlığı meselesi· 
ne gelince biz bu fikir.:le değiliz. Çün
kü radyo her hangi bir musiki müease· 
sesile mukayese edilemez. R <> ~yomu
zun beynelmilel radyo §e-- .:ne uyma· 
oı her noktadan doğru olur. Bütün 
medeni memleketlerde olduğu gibi, 
bizim de alaturka musikimizi anladı
ğmıız gibi beynelmilel ve milliyet çer
çevesi haricinde bulunan yüksek mu
sikiden zevkalmamız, hiç olmazsa ye
ni neslimizin bu büyük zevkten mah
rum kalmam.ası 18.zımdır. Bununla 
beraber tabii alışılmış olan alaturka 
musikiden vazgeçilemfl>:?. Her memle .. 
ketin bir milli musikisile kalbinden 
doğan halk şarkılan mevcut olduipı: 
na şüphe yoktur. Fakat her mus.ıkı 
düşkünü bunlar kadar beynelmılel 
mahiyette olan yüksek musikiden de 
hoşlanır ve ayni arzu ile bunu dinle
meJ!i ister. 

Halkın milli ır,~ısikileri radyolar
da daima beynelmilel ınusikinin dört, 

M••rltla 

Köprülüzade Fuat Beyin 
konfaransı 

Ordinaryüs profesör Köprülü 
zade Fuat Bey dün akşam saat 
17,5 ta halkevinde "Türk edebiya
tında hekim edip ve şairler., mev
zulu bir konferans vermittir. 

Konferansta bir çok muallim 
ve talebe hazır bulunmuştur. Tıp 
Talebe Cemiyetinin tertip ettiği 
konferans serisi dün akşamki kon
feransla hitam bulmuştur. 

Yeni idare heyeti önümüzdeki 
kış için yeni bir seri konferan
sı hazırlayacaktır. 

Halil Halit Bey 
Maarif vekaletinde vulru bulan 

son tebeddülat dolayısile milli ta
lim ve terbiye dairesinde bazı aza
lıklar inhilal etmiştir. 

Galatasaray lisesi riyaziye mu
allimlerinden Halil Halit Beyin 
talim ve terbiye dairesinde mün
hal azalıktan birine getirileceği 
söylenmektedir. 

Tıp fakültesine alınacak 
asistanlar 

Tıp fakültesine yeni alınacak 
asistanların müsabaka imtihanları 
dün fakültede yapılmıştır. 

Müsabaka imtihanlarına (30) 
kadar talip girmiştir. Henüz im
tihan evrakı neticelenmediği için 
kaç kişinin muvaffak olduğu belli 
değildir. Evrakı imtihaniye bir 
haftaya kadar tetkik olunacak, 
netice belli olacaktır. 

Mühendis mektebinin tetkik 
seyahati 

Nazari olarak okutulan ders· 

!erin bilfiil tatbikatını görmek Ü· 
zere yüksek mühendis mektebi son 
aınıf talebeleri profeaörlerile bir
likte Anadoluda bir tetkik seya
hati yapmağa karar vermitlerdir. 

inşaat talehesi sehirc'lik ve mi
mari profesörü M. Debes'in neza
reti altında Ankaraya hareket e
decekler, hava müsait olduğu tak
dirde oradan Kayseri. Konya ve 
lzmire giderek orada eski şehir ha
rabelerini ı:ıördül<ten sonra lstan
bula geleceklerdir. 

Su şubesi talebesi, Ankaradaki 
Cubuk bendini görecekler, avdette 
E:skişehir şimendifer deposunda 
cer tecrübesi yapacaklardır. 

Seyahate perşembe günü hqla
nacaktır. 

5 

1 Mutıle ı ll raııyo haD•rlerl 1 
Avusturyada siyasi 

neşriyat 
Avusturya ra<Jyolarmda siyasi mahi

yette verilecek olan konferanslar evvda 
Avusturya Ticaret Nazm M. Stockin· 
gere verilip mumaileyh tarafından tetkik 
edilecek ve icabında bunlar üzerinde ta• 
hihat veya ilaveler yapılacaktır. Müna
sip görülmediği takdirde neşri menedile
cektir. Evvelce bilakaydüşart siyasi hib 
belerde bulunulabilmekte iken bunun 
menedilmesi ve tarassut altına ahnması 
sebeplerinden biri geçenlerde lngiltere
de Yukuagelen bir siyasi gaftır. 

Budapeşte radyasunun 
küşat resmi 

Budapeıte artık daima 120 kilovat an 
ten kudretile çalı§acaktır. Merkez aon biı 
kaç hafta mütemadiyen tecrübe neıriya• 
tına devam etmiıtir. 

2 • 12 • 933 aktamı saat 22 yİ 10 geçe 
mezkur merkezin merasimle küf'lt resmi 
icra edilmşitir .• Reımiküşat münasebeti. 
le Macar Ba§vekilile diğer iki Macar 
Nazırı radyoda birer çeyreklik birer bit.. 
bede bulunmuşlardır. 

lngilterde tutulan hırsızlar 
lngilterede radyo aletlerile mücehhe:a 

polis otomobillerinden biri vazife halin· 
de dolaşmakta iken bir otomobilin talın• 
dığı ve bilmem hangi iatikamete dcğ.·u 
hareket! ettiğini haber almış. HOMcn t"l> il 
edilen ı-emte ilerleyip çalınan olomohilin 
yolunu kesmeğe muvaffak olmuftur. 

be§le biri nispetinde programa dahil 
edilm.iıtir. Halbuki lstanbulun timdi· 
ki programı bunlardan çok daha faz• 
la alaturka musikiye hasredilmi§tir. 
Bir haftanın programı §Öyledir. On 
bir saat alaturka, ÜÇ saat orkestra, 
on bir aaat gramofon plağı, bir aaat 
ders ve kırk bet dakika temsil. Plak· 
!arın yarıya yakını da alaturka oldu· 
ğuna göre programın da büyük bir kı• 
mını alaturka teıkil etmiı oluyor. 

Haftalık programm mecmuu 26 sa• 
at olduğuna göre daha fazla tenevvü 
olabilird;, Fakat alaturkanın azlığın
dan şikayet etmek bizce doğru değil
dir. Çünkü küçük aletleri olan bir 
çok kimseler mükemmel Avrupa rad
yolanndan istifade edemediklerinden 
bu gibi aboneleri tabnin etmek te icap 
eder. 

Mardinde Davut Besim Beye: 
Mektubunuza posta ile cevap talı:

dim edilecektir. 

Memlekette 

Aydın ölçü müfeftişliği 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

Belediyesi ölçüler müfettişliğine 
Zeki Hayrettin Bey tayin olun
muştur. 

Zeki Hayrettin Bey tiı:aret
hanelerde ve yol işlerinde çalış. 
mış değerli gençlerimizdendir. 

Amerikada tahsil 
ELAZIZ, (Milliyet) - iki ay 

evvel Gaziantep'ten vilayetimize 
gelen ve burada bulunduğu kısa 
müddet zarfında ortamektebe pek 
büyük hizmetleri dokunan ve ken· 
dini muhitine sevdiren ortamek· 
tep müdürü Naşit Bey tahsıl için 
Amerikaya gitmiştir. Mumaileyh 
altı ay evvel Maarif Vekaletmın 
açmış olduğu imtihana gırmış 
ve gelen emir üzerine hemen hare· 
ket etmiştir. 

Ortamektep talebesi böyle kıy· 
metli bir müdürden ayrıldıklar• i 

çin çok müteessirdirler. 

köylerde temsil 
AYVACIK, (Milliyet) - Cüm· 

huriyetin onuncu yılı şerefine ka· 
zamızın bir çok köylerınde temsıl· 
!er verilmiştir. Kasabaya iki saat 
mesafede bulunan Benram koyü 
gençleri tarafından yarım Osm.m 
piyesi temsil edilmiştir. Cümhu
riyet meydanı bayraklar ve yeşıl
liklerle süslenmiştı. Köy gençleri 
evvelce hazırladıkları milli temsili 
çok iyi muvaftakıyetle başarmış
lar ve civar köylerden gelen hal
kın meınnuniyetıni kazanmışıar
dır. Mektep talebeleri milli şarkı 
!arla coşkun tezahüratta buıun
muşlardır. Türk kôylüsünün can· 
dan sarıldığı feyizli Lümhurıyeti 
yolunda sarsılmaz bir azimle çalış· 
tıklarım bu suretle bir kat daha ıs
pat etmitlerdir. 

Tabancalı sarhoş 
TOKAT, (Milliyet) - Vilayet 

merkezine iki saat mesafede lbıbse 
köyünde icra kılman sünnet dügü
nune davetli lsınai! oğlu 38 yaşla
rında Tokadın sarı gunlük mahal
lesinden dülger Hacı lbrahiın ile 
gene Tokatlı 30 yaşlarında !;iükrü 
oğlu Arif eğlence gecesi içmeğe 
başlamışlar, Arif tabanca atmak 
üzere iken Hacı lbrahim mani ol
mak istemiştir. Bu sırada Aritin 
elinde birdenbire ateş alan taban
casından çıkan kurşun Hacı lbra
himin göbeğine isabetle adamca
ğızı öldürmüştür 
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Mahkemelerin ve ·adli teşkilatın hemen çalıştırılabilmesine gayret ediliyor 
(B~şr l ~nci .. sah~ede) • • mııtır. B_a~?'uavi~ Salih Esa.t Bey dün Ceza mahkemeleri muştur. Dün akşam vilayet ve beledi nu.,.ıa. bize mukarreratı hülisa edto- J kanunuevvel cumartesi günü saat 14 

dare eden nobetçı muddeıumumısı Ah aabah butun tehlıkelere ragmen ya • Asliye ceza mahkemeleri ile Ağır yeden müddeiumumiliğe 32 tane san- rek dedi ki: te Ha:lkevinde toplanacaktır." 
met Muhlis Bey bu h~susta .. maliimat nan bin":nm. dahi!ine giı;mi~tir. J:Ca•a· ce:za mahkemeainin derhal işe başlama dalye verilmitlir. Bugün de bir kıoım _ Hedefimiz ve gayemiz, memle • Halil Hilmi Beye Bundan sonra, 
vermemekte, sadece §Oyle soylemek • lann va:nyeti tetkik edılmıı, bılhas· sı şimdilik kabil olamamaktadır. Bun sandalye ve 15 kadar masa verilecek- ket ve halkın menafii namına avukat son vaziyet dolayısile yeni bir kanu• 
tedir: • . aa içinde 40 bin lira bıılunan icra ka· !arın işe batlamaları için evveleırjrde tir. !ara düşen vezaifin ifasını temin et • ıtdarı lazım olup olmadığını sorduk; 

- Hadisede kasıt olmadrgı, ateşın .. _ doayalannm tesisi icap etmektedir. Müfettişlerin tahkikatı mektir. Bu maksatla bugÜn müdavelei H•lil Hilmi Bey bize şu cevabı verdı: 
merdiven altından çıktığı ve ağlebi ih ·• Bunun için de dünden itibaren polis 1 efkarda bulunduk. Yarın da toplanaca - Derdesti rüyet davalar için yeoı 

ld 1 Adliye müfettiıleri henüz Ad iye ve b' tıd• timal bir manga an aıçrayan ateı e ka.rakollannda çalı§acak ve fezlekele· g"ız, Adliyedeki i•lere bir cereyan ve- ır kanan çıkarmak Ja"ımdır. tarzı 
d · ı '--_ T hkik kilinden ve adliye teftiş heyeti reisli • • k , 1 • husule gel jğı an aşıuıuştır. a . a • ri istinsah edecek memurlar te•bit e· d J • 1 d . . . rebı'lmek için avukatla.nn doayalannı at i bir hüküm vermek doğru o ın.~ 

d T k 'f d 1 ğin en yangın ve stanuu a liyesırun h ~ 
la devam edilmekte ir. • ev ı e ı den dilmiılerdir. Maamafih mahkeme re- vaziyeti hakkında bir emir almış de- hazıl'lamaları lazım gelmektedir. Dos yan bir isticaldir. Şimd;den buna u 
kimse yoktur. Birkaç kışı zan altmfı a isleri her gün muntazaman müddeiu • ğillerdir. Maamafih vazifeleri dolayı• yaların kopyeleri avukatlarda mevcut me~rnk doğru değildir. Bir defa y•:; 
bulundurulmaktadır. Yangın etra n • mumilik dairesinde bulunacaklar ve is . . af d k tur. Bu aebeple dun" bı'ı'tün" avukatlara gnı .. ıın kurtulan dosya'ar ~ikdarı , 

sıle yangın vaziyeti eb m a yaptı • b d .,,..~ 
da 20 - 25 kişinin ifadesi alınmıştır. tintak hikimlerinin kararlarını tasdik ları müstacel ve sathi malfunat diın yerlerindeki dosyaları muhafaza et • sonra u osyalarda mevcut vesaıbU 
Bunlann ekserisini hademelerle müba edeceklerdir. Diğer Hukuk mahkeme b . d d • f . h . melen' hakkmda teblı'gatta bulun _ kıymet ve ehemmiyeti anlaşılmalı, 

d 1 ir ~apor halin e A !iye le tıı eyetı · k • k 
ıirler teşkil etınekle beraber içerisin e erinin faaliyete geçme•i için bina le- . 1. . b'ld . I d 0 .. d duk. Bugu"n de avukatların dosyala • giın ü kanunlann kuvveti, muall• ,. 

k d d ik . reıs ?ğ1ne ı irmıt er ir. un e ge • da l h il' • gı 
Adliye memurlan da bulunma ta ır. a:r i ıcabetın<ktedir. Bina tedarik ne müddeiumumilikte toplanarak va• rının iki cetveli hazırlama lan hak • ya ann a ı içın kafi gelmiyece 

1 Kapıcı Ahmet Efendi ıle nöbetçi ha· edilmedikçe bu hukuk mahkemeleri . . .. .. .. 1 Adli . d" kında teblı'gatta bulunmag"a karar anıaşdırsa, o :zaman yeni bir kanun ç, 
f zıyeti goruşmuş er ve yenm un• k • b'J' B · bıf deme Mustafa nezaret altmd,. bulun· aaJiyete geçemiyeceklerdir. Mevzuu verdik. Bu cetvellerin birinde mahke- arı a ı ır. u nokta hükfunete aıl 

durulmaktadırlar. Nöbetçi sulh mah • bahis olan binalar meyanında Sanasar kü vaziyetini gene mufassal bir tel • i~tir.'' 
• grıı.fb Ankaraya bildirmişlerdir. · melerde derdesti rüyet davaları, müd h 

kemesi mevcut olmadığı için tevkifı yan hanmm da iami geçmektedir. Fa- Adl' •1 d" .. .. l ? dei ve müddeialeyhle.-in, müdahil ve Da iliye 
icap eden diğer mevcut!ular gibi bun- kat henüz kat'i olarak takarrür etmiı ıyecı er ne uşunuyor ar• • mUsteşarı da geldi 

d b .. k d t it d b• ktur- Ali.k d l"'h. tt t üçüncü ~ahısların ve avukatlarm isım 
lar a ugune a ar nezare a m a ır şey yo • a ar ve sa a ,ye ar zeva m leri davanı mahiyeti ve geçirdiği safa 
bulunacaklar, bugün Sultanahmet Adliye vekil vekilinin tetkikleri mütalealıÇ'ına nazaran lstanbul Adli· 
sulh bakimi bu:o.ııruna çıkanlacaklar• Adliye vekil Vekili Zeki..i Bey dün yesinin y<'niden tesisi, mahkemelerin hatm hülisaıı ve son vaziyeti, mahke 

f k 1. b' kild · · h • me isim ve numaraları zikredilecek -dır. Hakim icap ederse tevki ararı Ankaradan tehrimize gelmiı, doğı:uca sa un ır şe e cereyanı ıçın usu11 
verecek, aksi takdirde ıerbeat bıraka Perapalaa oteline gitmiş ve orada ken bir ~anun tanzimine şiddetle ihtiyaç tir. Diğer cetvelde icra itlerinin görül 
caktır, disine tahsis edilen dairede müddei • vardır. Bu husus kanun,ın tanzimınden düğü icra daireleri ve numaraları, ala 

l ki kipnin yandığı anlaşılıyor umumi Kenan ve vali Muhittin Bey- evvel ıoııl mahkemele.- tesis edilince ca.klmın ve borçlunun isimleri ve ala-

Adliye yang!.m hakkında tahlcik•! 
ta hıılulJ!Dak Üzere Dahiliye vekil.Jet~ 
müste§Arı Vehbi Bey dün oabahk1 

trenle Ankaradan şeh.·imize gelınİŞ • 
tİı'. Vehbi Bey dün vilayete geJere~ 
tahkikatla metgul olınağa ba§lamı§~f· 

Adliye yangını ve diğer daireler Dünkü nüııl:ıamızda vezne odacısı lerden yangın hakkmda ayn ayn taf ye kadar aulh hukuk ve aulh ceza mah cak mikdan ve işin son oafhası göste 
Mehmet Efendinin feci bir tekilde yan ııilat ve izahat abnıJ, alman tedbirle- kemelerin.n aali.lıiyetlerinin tevoit, rilecektir. Bundan maada, Adliye bina Adliye yangını dolavı..ile diğer dO' 
dığını ya:zmıthk. Dün öğrendiğimize ri, ittihaz olunan, _l<,ararları dinlemit. u aulh m:üılıemelerinin S bin liraya ka· sının yanmasından dof;an va:<iyet hak irelerde, yangına kartı kanıma tedbir 
göre bu yangında telef olan can bir Vekil B. mücldeiumumiyi dinliyor mumi tekilde vaziyeti mütalea etmit· dar alııcak davalarına, ceza mahke • kında görüşülmek üzere heyeti !ll"u • leri r.hunmiyetli suretle tetkik edil•• 
değil ikidir. Fakat bn ikinci biçarenin tir. ~e~ .8. öğleden ~nra. vil.iyete nıelerinin de asliye mahkemelerinın miyenin fevkalade bir içtimaa daveti rek noksanlar varsa tamamlanması~3 
hüviyeti timdilik meçhuldür ve aade- sa11 ile külliyetli mikdarda mücevhe· ıı_elmıı, ~i.lay~tte m~aıleyhin nyaae: salahiyeti C:a!ıilinde bulunan bir kı • t .. karrür etmiıtir. Heyeti umumiye 9 baılanmııtır. 
cebir tek müfabededen ibaret kal· rat, altın para ve aöviz bulunan ema tinde muddeıumumı Kenan ve Valı srm davalan riiyet etmeaine salihıy.ıt ---~'!!f~~----~·-••a••--
maktadır .. Bu ölümü Tıbbı Adli bade· net kasasının bancen yangınııan h•ç Muhittin Beylerin iıtirakile bir içtima verilmesi ·~in bir kanım yapılma•"" Veterı"ner Mübadele komisyonunun 
m..Ierinden Remzi Efendi anlatmakta müteessir olınamıt gibi durdu- yapılmıştır. Bu içtimada da Adliye • zaruri görm.,J..tedirler. 
ve haber vermektedir. Remzi Efendi- ili gorulınüıtur. hatta bunlann ü:zeri nin nereye yerleıtirileceği göriifülmüş icra vaziyeti · F k J d Jağvı İtİ1afnamesİ 
nin anlattığına göre yangın çıkan ka- ne sureti mabsu•ada yaptınlmıt olan müddeiumumiliğin tebliğinde bahoedi İcra mua• .. elatında mühletler var a Ü teSİll e.. Muhtelit Mübadele Komisyo· 
tın Sultanahmet çeşmesi tarafındaki tonozlardan su bile işlem.emiıcir. Di • len ~ahke~ere ve müddeiumum~iği' dır. l:."'scriyct!e dava edilenin aleyh.i- nunun lağvına ait itilafnameniıı 
odaların demir parmaklıklı pencerele ğer kaaalar tamamen ankaz altında tevkifb.anenm, hukuk. mahkemes~n~ ne olan bu müddetlerin yürümenıesl (Başı l inci sahifeıie) b .. Ank d H . . k'I' 

b . f • • 'lmi R • Ef kald • · · · ti · t b't d'I muhteht mahkeme bınasmm tahsısı g-en bu mu"hım' toplantıya hep bı'r a- ugun ara a arıcıye ve 1 1 
rinden ır eryat ıııti ıı, emzı en ıgı ıçın vazıye erı e• ı e ı eme- . . . , • çarelerini temin etmek unt<:İl.nTllt ara • -, T f k R • 
d . d hal f dm -'d'""' f k · t' B' kı kı nm d • dokuzuncu ihtisas mahkem-•nın de ı · m..dan so"ylenen lstikl" mar•ıınızla ha•- ev i Ü"tü Beyle, Yunan sefiri ı er erya g.,. ı,., tara a O§• mıı ır. ır sım evra n ya a ıgı, .. .. . . . -~ . mak icap etmektedir. cra daıreai bu- &- aı • , ' 
mu§, pencereden içeri bakıp feryat e· bilhassa a!tkatta kalanlann ankaz al- gumruk ıbtısao mahkeme~• daıresın • günle beraber 3 gündUı· muallaldır. lanmııtır. Müteakiben Rektör; Falke sü Mösyö Sakellaropulos arasında 
den ııdama: : tmda kalarak yanmaktan kurtulduğu an de mu~akka~en. ç"':ı!maya _haş~ala- Belki daha bir hafta· zarfında yürüye rekli alkışla:rla sık sık kesilen mühim bir imzalanması muhtemeldir. Mub· 

- Sen kimsin? diye sormuştur. Fa- latdmıştır, Mamafih ankaz soğuma- r~ ~asvıp edilnuf, dıger a~lıye daır~I~ cek, bitecek ve dava edilen aJeyhine nutuk sC.ylemiştir. Bu nutkunda mües- telit Mübadele Komisyonu Tür1' 
kat 0 adam buna cevap vermemiş, dığı için henü:z hafriyata bqlanama • n~n de "!".v~kkaten faalıy":te g-;çır~- neticelenecek müddetler, mühleti•:.· &esenin çalışma yolla:n ve şekilleri hak- heyeti reisi Şevki Bey dün akşanıı 
odanın İçerisinden bir taraftan bir ta- mııtır. Esaaen hafriyat itfaiyeden cel· l<;hılme~en ~çın 5~~er d':'~~§ edılmış vardır. Bu mühletlerin tatil günlerine kında pek kıyme\!li beyanatta buluna• itilafnamenin metnini alarak An· 
rafa katmakta ve bir inilti halinde, bedilecek bir mütehıı.ssıs huzurunda ya tır. Adlirerun butun ~e".~" ile b~ra -; tabi tutulması, yani icra daıresinin rak memleket için çok 18.zım olan genç 

_ Ah Of diye feryat etınekte pılacak ve bir tek evrakın bile ziyaa her faahyete geçmea• ıçın derpl§ edı gayri faal kaldığı günlerin sayrlma • elemanların her türlü mükemmel ve f karava e:itmiştir. 
devam eb;uıti~·:·Remzi Efen,di bu ada uğramamasına çalışılacaktır. len binal";r içe?sind':'. hil~assa Düyu ması icap etmektedir. Bunun için bil' modern vesaitle yetişmeleri yolunda Bü- . •••••••••••·---- ı 
mm büyük telİlikenin l.<arşısmda şuu· Kurtarılan dosya Ve mevkuflar nu um?m~ye bmall ~ermde tevak : kanun çıkarılınası zaruri görülmekte- yük Ga:zinin ve onun yılma>: arkadaşı Devredilecek ihtira beratı 
runu kaybettiğine zahip olmuş, biçare Gerek icra dairesinden ve ba:>:ı ~f edılmiJ, . fakat.m.u•het ve menfı dir. ismet Paşanın bu büyük işin başarılma· " Elektrik taharriyat ve keşfiyatı ar-
yi kurtarmak için demir parmaklıkla- mahkemelerden kurtanlan dosyalar, hır karar verilpıemı§tir. Bundan son • Sonra gerek hukuk ve gerek ticaret smda gösterdikleri dahiyane işa:reti ve ziyede bulunmak usulu''" b-'-'-dakı' ı'h· 
ra sanlmış, fakat bunlann aciz kuv • gerek levazon kısmından kurtarılan eş ra ".ı:_ki.l ~ey gene "~ zevatı~ birlik mahkemelerinde 50 lir..dan yukan o· Zira:at Vekili Muhlis Bf. nin himmetle· W<Kın 
veti ile parça.lanamıyacağıru anlaya - ya hapishaneye nakledilmişti. Dün a- te vılayetı~. deft.erdarhgı gezmıt. bu • ı .. u alacaklann şahitle rahatı caiz de • rini ıükranla yadetmişt_ir. Genç okuyu- tira için berat talebizımnında 13 Kinu· 
rak hemen imdat aramaya koşmuıtur. l.ô.lı:adar memurlar hapiııhaneye gide • r~arda munferıt te "!1sa malılı;e~ele - t• dir. Hukuk usulü mdıakemelerin • cula:ra ilim ve meslek yollarında mu- nevvel 1928 tarihinde lstanbul Vilayet 
Hyırhah adam ko§Arken rastgeldiği rek bu evrakı tasnife ba§lamışlardır. '":ı mu~akk~~e: :;;;•ye~e geçınlıp :e de her ne kadar yangın gibi ahvalde vaffakiyetler temenni ederek sözlerine celilesine takdim edilmiş olup 32366 ev• 
bir itfaiye neferine Mamafih tasnif itinin daha salim bir ~- ~mıy~ e l 0 ukll'Uf ve .. u ~"nlann ıahitle iabatına ceva:z var•a nihayet venniıtir. Bundan sonra Vete- rak numarasile mukayyet müracaatın 

_ Aman, bir adam yanacak, gel ıekilde yapılması için bugün bir prog , ına arın!" eme er teı me musa da ve bu hususu yeni l>ir kanun çıka· riner Fakültesi dekanı Dr. Pr. Gepbardl! ihtiva ettiği hukuk bu kere ahara devir 
kurta:r diye yalvannış fakat bu nefer: ram dahilinde çall§ılacaktır. llimat da ıt ol?'adıgı anlaşılmıştı~. nlmaama lüzum göat,.rmemekte hr., JIÖz almıı ve memleketimiz için hayvan-

- Biz karıımayız, grup amirini bul iresi hapishane ve tevkifhane defter- Vekil Bey yanan ,4.dlıye binannın tapu, temellük senedi, vakfiye ve sa- cılığın nekadar mühim ve iktisadi bfr it veya icara verileceği teklif edilmekte 
diye yiirüyüvermiıtir. Çaresiz kalan- )erinden kendi kayıtlarım ve dosyala- önünde ire gibi kuyudu tasanufiye ibraziJe olduğunu izah eden veciz bir hitabede olduğundan bu bapta fazla malumat C' 

Rem:ıi Efendi grup amirini aramaya nru yeniden. tesise başlamııtır .. Yan. Defterdarlık ve vilayet binalan ge hal ve faslı icap eden, bu gibi kayıtla bulunmuştur. Müteakiben Müderris Hil- dinmek İsteyen zevatın latanbul'da Bah· 
başlamıf, bulınu§, ayni ricayi ona da gın eanasmda hapiahaneye nakledilen zildikten sonnıı yanan Adliye binaoına n da bu yangında yanını§ olan davala mi B. bir nutuk söylemiş ve dinleyici- çekapu'da Taş Hanında 43-48 numara• 
tekrar etmiş, grup &miri büyük bir a- mevkuflardan erkekler tekrar tevkif- gidilmiı, burası geziJmiı, itfaiyenin ha nr halli içiiı hakimin bilgisinin kabu !erde büyük bir alika ve heyecan uyan larda kiin vekili H. W. Stock efendiye 
laka ile: hanedeki eski kadınlar kısmı hapisha la devam eden faaliyeti görülmüı ve li '- şahit iatimamm ıekline ve aaire· dıran bu nutuk coıkun tezahürata vesi· müracaa~ etmeleri ilin olunur. 00712) 

- Hay bay .. kurtaralım.. Nerede?, nesinde brrakılmıılardır. Tevkifhane- sonra binanın bir cephesi· ta.itip edile• ye dair bir kanun çıkarılması icabatı le olmuştıır. Bu.odan sonra Veteriner 
filin diye iki tarafına bakınırken ya- de ve hapishanede vaziyette hiç bir de rek muvakkaten müdde~umilik ve hukukiyeden addedilmektedir. Maa - Fakültesi talebe cemiyeti reisi Baha B. 
nma gelen bir itfaiye neferin.in söyle- ğişiklik yoktur. sulh mahkemeleri dairesi ittihaz edilen mafih bu hususta yapılmıı hiç bir te - tahıil ve meslek hayatının mühim bir 
diği bir ıeyleri dinlemiıı, aonn o nefer icra işe başlayabilir mi? tevkifhanenin idare kısmına gidilmiı· şebbüs yoktur. Vekil Bey bu gibi hu- dönüm nokılasım teıkil eden bu gecenin 
le beraber yürüyüp gitmi§lir, Remzi icra dosyalarınm hııpishanede taa- tir. Vekil Beyi burada müdıl.eiumumi ausatla da meıgul olacaktır. ehemmiyetinden bahsebniı ve mesleğin 
Efendi buradan da. bir fayda haoıl ol- nifıne baılanmıı olması ba:zıları ta:ra- lik heyetli muavensi ile odada hazır Mahkemeler derhal ziraat, iktisat insan hekimEği ve hıfzı,.. 
madığını görünce ters yüzüne geri dön fından icra dairelerinin hapishanede bulunan mahkeme reialeri, sulh ve is ıuhası ile olan münasebetlerini açık bir 
IDÜf, gene pencerenin pannakbk.ları- iıe baıladığı şeklinde anlaıılmıthr. Bu tint~k hıikimleri, icra reisi ve!<ili, mü- kurulacak ifade ile teırih etmiıtir. Müteakioen söz 
na aanlmıı, içerideki adama da: doğru değildir. icra dairelerinin işe fettişler karplamıılardır. alan son 1>nıf askeri talebesinden Rem-

- Birader, aen de yardım et le §U batlamaaı en az bir haftalık bir zama Vekil Beyin beyanalı zi B. ııte~in hitabesinde Orduda veteri-
parmakbğı kıralım demi§, fakat içe • na mütevakkıftır. Sonra hapishanede Adliye Vekil Vekilinin nerlerin mevki ve ehemmiyetini izah 
rideki adamın hiç oralı olmadığını gör icra dairesine tahais· edilecek ayn bir Müddeiumumi Kenan Bey vekil be etmiıtir. Remzi Beyden sonra birinci sö-
müıtür. Remzi Efendi çaresizlik içeri- daire mevcut değildir. icraya tahsis ye bu zevatı ayn ayn takdim etmiş, gazetelere beyanatı mesır talebesinden Süreyya H. meslek-
•;nde kıvranırken eline ge~en bir o • edilmiş •eklinde gösterilen daireler Vekil Bey her l:iiriııinin ayrı ayn elle ta hanımla:nn rol ve vazifelerinin ehem-

,. • ' · k rak b "' tt b 1 Adliye vekil vekili ve Müdafaai • dun paraçsmdan illilade etmeği dü- kurtanlan dosyalann tasnifi için tah. rını sı a fU eJapa a u umnU§ • nuyetinden bahseden kısa ve beliğ bir 
t · Milliye vekili Zekai Bey dün Perapa -

ıünmÜ§, bu odunu parmakbklann ara sis edi!miı olan dairelerdir. Hapisha- ur: T lao otelinde bir müddet istirahat etml§. hitabede bulunmuştur. En son ola:rak a• 
ama sokup bir insan çıkacak genişlik· nenin velev idare kıımmda da olsa ic - eessünimü:z ve :ziyaımı:z fiiphe ve vali Muhittin ve müddeiumumi Ke natomi ve histologi profesörü Dr. Pr. 
te bir yer açmaya çahımış, fakat o - ra dairesi gibi yu"zlerce eahabı mesali- •İz çok büyüktür. Fakat metanetimizi Rihter mesleğin ınitoloı'i ile olan müna· 
d ,_,___ R · Ef di d" muhafaza edeceğiz. Efr<r' hukuku- nan Beylerle adliye yangını etrafında be . d 

un ••nuru§ ve emzı en yere Uf hin girip çıkacağı bir daire tesisi ha· b' b b'I . I go"ru"ştükten ve o"g"le yemeg"ı'ru' yedik. se tin en ve muasır tar;&çesinden hah· .. .. B d .. ka d .. nun ır ne "" ı e %ıyaı. an ver ed ·ım; h muıtür. u esna a ust ttan amut- pishanenin muhafaza, emniyet ve in- • h' b h ten sonra vı'la·yete gı'•-'•tir' • Vekil Bey s en ı ve akikaten enteresan bir 
hi b• 1 d" • b memege, ıç ir akku · Jlmama "'"• k nf 

f ır surette ateş er uşmege aşla zibat usullerine de mu.,ayir görülmek l H k 1 • •t 16,30 da Perapalas otelı"ne av • o erans vermiştir. Merasim üç saat 
b k k çal sına ça ı§acağus. Ü ı'.imeı mahkeme• - .. · 

nuş, aı asını urtarmaya ışırken tedir. Bunun için hapishanede icra da I . . . 'd k det etmı'•tı"r. Zeka"ı' Bev dun- gazetecı·- surmiıı ve talebe okutuculara ve oku-
k d • · • d • d- .. R erımr,.·n yenı en teı ili için bütün • , 1 d k en ıoırun e yanacagını uşunen em iresinin i•e ba•ladıg"ı hakkmdaki ha· k .1 !ere •u beyanatta bulumnn•tur·. tucu a:r a re ~Ör tarafından talebeye ' • uvvetı e mÜ%aheret edecektir. • -. •-"d zi Efendi olduğu yerden uzaklaımak berlere inanmamak lazımdır. """ im edilmiş ve onuucu yıl ma:rıı hep 

b • • d ,__,__ b d Vekil Beyin bu ibninan bahşeden - AdJiye binaoının yanmasından b' • d .. 1 mec unyetin e ı<alllll.§, tam u sıra a Du''nku" ve bugu"nkü' adlı· v~·ı'yet ır agız an soy enerek merasime niba-
b · - beyanatı hakimler ve reisler tarafın • dolayı lstanbul matbuııtmın izhar et- 'imi 

da üst kat müthiş ir gürültü ile de • Dun· de yazoıg"ımı:z -eçhı'le aaııye• d kk" 1 . .. yet verı şiir. 
klık . · d hb " an teşe urle karşılanmıştır. Veki tigı tee .. ürü çok yerinde bulurum. Fil-

mir parma ıçın e ma us kalan nin dünkü va:ziyeti ıa idi. Müddeiu • Bev bu cl?irevi de gezıni•. şimdilik bu hakika zayiatımız çok büyüktür. Bu 
adamın üzerine çökmüştür. işte hüvi- mumilik, muavinler heyeti, müddeiu • rzd'l ç-Lııl-rasını muvafık bulmuş, teessürlerde matbuatın ve tercümanı 
yeti meçhul bedbaht ıodamm, bu cid· mumilik bürosu, birinci ve ikinci tet • sonra tevkifhanenin ve adliye binası - olduğu efkarı umumiyenin adli cihazı 
den pek feci akıbeti ancak dün öğre- kik daireleri, birinci ve ikinci istntak nm arkasından geçilerek Snltanah • mıza kartı beslediği teveccühün ve at 
nilebilmiştir. L.ı.:-ı:..: Sultanahmet sulh hukuk ve · · d d dl' f ... UiUUID...,.., met ceşmesı onün en e yanan A ı • ettigı yüksek kıymetin de ifadesini 
Yangın yerinin dünkü vaziyeti ceza mahkemeleri tevkifhane binası- ye bina.ı tetkik edil~ ve buradan gördüm. Buna karşı Adliye namına mü 
Yangın yerindeki ankazın yanışı run idare kısmında ite ba!!-lamışlardır. doğru Pr.,.apalaM gidilmhtlr. Müdde- teşekkir olınaklığım tabiidir. 

dün de devam etmiıtir. Hatti dün aa- Asliye birinci hukuk mahkemesi de iumumi K~nan Bey saat dört buçukta lstanbula mahkemelerimizi yeni • 
hah saat yedide yangın yeri birden bi müstacel davalan rüyet etmek üzere tekrar Vekil Bevi PerapR'asta ziya • den kurmak ve derhal ne yapmak 
re parlayıvermiş, fakat daima ou işle- bugünden itibaren Çemb>rlitaıta es- ret etm'ş. veni ittihaz edilen bazı ted mümkün ise onun çarelerini aramak 
mekle meşgul bulunan itfaiye grupu ki Maarif nezareti binası olan muhte • birler ·h,.kk•nda maliiınat ve izahat için geldim. Bulacağnnaz makul ve za 
tarafından derhal bu alev söndürül • lit hakem mahkemeleri binasında va- verınistir. VPkil Bev buıı-iln de l•tan - ruri etdbirler" hükiimetin bütün kud 
müştür. Dıvarlar bala soğumamı§tır. zifeye başlayacaktır. Bu ciheti müd- bulda kalacak, mahkemel..,rin bir an ret ve kuvvetile müzahir olacağında 
Ankaz yığınlannın söndürülmesi İçin deiumumilik te bir tebliğ ile halka i· evv,.J faRIİyete geçmesi ic:n almacak fÜphe yoktur." 
çalışılmaktadır. Havagazı idaresi yan lin etmektedir. t .. .:ıı..:r•Prle me•e;ul olacaktır. B 
gmda cephe dıvramın yıkıldığı yeri Müddeiumumiliğin tebliği Vilı!ivetin ve bele,fiyenin yartlımr aro, vaziyeti görüşmek 
kazdmnış ve yangın •abası dahilinde lstanbul c. Müddeiumu"1iliğmd~-n: Mahl<e,.. .. ıe,.;., bira" •wvel fa...Ji - Uzere toplandı 
kalan havagazı enstüli.syonunu kes • lstanhul Adliyeaindeıı müddeiumu- yete geçmelen içiu ırol,ilve de '; •i-
mişlerdir. milik, birinci ve ikinci İ•tintak daire· yaç vardır. Adlivenin bütün-• mobilesl 

Kasalaran vaziyeti !eriyle Sultanahmet sulh ceza ve sulh yandrih icin oturulacak sandalvesi ve 
Yanıı:m yerindeki kasalarm vazi • Hukuk mahkemelerinin dünden itiba- üzerin4 v•zı vazaCAk "'""ası Mle yok 

yeti, anka.z altında kalan evrakın rm lstanbul tevkifhane•;.,;,, ksımı ida tnr. ~Ai\-lrl•in..,ınnii K•n"n Bev vali 
yamna:ımı olanlarının iyice muhafaza n>.nnt vazifeye bqlam« olduğu ali- Muh;ttin BPv-l•n bi.- mikdar "~"d,.lye 
edilebilmesi için bazı tedbirler alın - kaclarana tebliğ olunur et~ · m. ve ma•a verilmesi icin ricada bulun 

Nıilliyet'in romanı: 83 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da sinema 

Yazan: VICKI BAUM 
Eisenlohr iomindeki dev de dokuz 

aene evvel karısını bo§ ... mıııtır .. Avru
padaki küçük kızını goremLyor. ba
zan çok yorulduğu zaman, içinde işli 
yen mütih§ motoru durduruyor, ace· 
mi bir çocuk yazısı ile yazılmış ezber 
bildiği m.ktup!arı önüne açık oturu• 
yor, ve kendini koı ·kunç bir •urette 
yalnız hiosediyor. 

Sersemliği yüzünden Oliver Dent
in hasta olduğunu Donkaya anlatan 
küçük figüran Francis'in ne olduğu
nu bilmiyoruz. Y almz bildiğimiz bir 
§ey var: Bu sersemlik bir kaç yüz bin 
dolara mal olabilir ve F eniks Sinema 
Şirketini pekala iflasa süriikliyebilir. 

Bütün Stüdyo: "Moreako biliyor!" 
diye haykırıyor ve bu haber hemen 
Oliver'in hastalandığına dair olan ilk 

yıldızlaranın romanı 

Terczme: KAMRAN ŞERlF 
haber kadar te&ir yapıyor. Francia~i 
derhal kapı dışan ettiler. Rol tevzii 
§uhesi müdürü Granit, bir sürü küfür 
lerle yüreğine biraz N aerperek onu 
bizzat kapıdışan etti. Oatelik kızm is 
mini de karalisteye yazdılar. Vakıa 
yapılan ceza, sebebiyet verdiği fela
kete nisbetle hiçtir. Fakat yapılan ce 
za ona kafi gelir. Francis bir aral1k 
Florence'in evine telefon etmiştir. iş
te onun hakkında bütün malfunatı
mız bundan ibaret. 

O gün öğleden sonra, yatağına u
zanup Dworskynin kliniği ile telefon 
muvasalesi beklerken Donkanm ne 
yaptığını, ne duyduğunu, ne düşün

düğünü bilmiyoruz. Hastahanenin 
telefonunu bulmak uzr.n sürdü, zira 
maJUm olduğu Üzere, , F eniks Sine-

ma tirketi evvelce Donkamn kiiJkü
nün telefon haattıru ke•miı. bu auret
le. güya yıldızın dünya ile temasına 
mini olınağa çalışnuıtı. 

Telefonu açmak uzun sürdü. Don
ka uzannuı yatıyord11; ağlamıyor, 
yalnız dÜfünüyordu. Oliveri düıün· 
mesi pek mühtemeldi - bilmiyoruz, 
ya!ruz tahmin ediyoru:z o 
büyük aşkı, en düşkün zamanında 
kendisine gelen o aşk mucizesini dü
§Ünüyordu ; Pa:risi ayni zamanda düş· 
maru Rita Marayı düşünüyordu. Son
ra bir felaket ıilsilesinden ibaret olan 
kendi bayatını düıündü. Her yükse
lıişten aonra bir düşüş; her saadetten 
sonra bir facia. Tali ona her lutfunu 
pek pahalı ödetmi~ti. Dliverin yaııya
cağmı ümit etmekle bel'aber yer yü
zünde işlerin bu kad,... yolunda git
miyeceğini biliyordu. Hayatında çok 
çekmiş•i; l!'elecek felakete göğüs ger
meğe şimdiden hazırlanmıştı. Hodbi
nane ve hesapçı bir zihniyetle kendi .. 
ni düşünüyordu. Son sükutundan son• 
ra işsiz geçirdiği iki seneyi düşündü. 
Korku, çalışma, borçlar, hasılı sükut 
terhin mües.,eıesinde satılan mücev
her ise, borçlann faizi, ~~eciler, ipo-

Baro inzibat meclisi dün Adliye Sa 
rayının yanmasından ınütevellit fev -
kalide vaziyeti mü:zakere için, baro 
reisi Halil Hilmi Beyin Ga!atada Oni
on hanmdaki yazıhanesinde, toplan • 
mıştır. Halil Hilmi Bey içtimaın .., • 

tekler. Bir aralık artık her ıey bitmiş 
!J~tün ümit kapıları ka.panmıı gibi 
ıdi. Sonra gene birdenbire yükseli§. 
Sonra filın: T aliin Gecesi O yalnız 
bu filmi dütünüyordu. Bu film onun 
için son bir tecrübe ve son bir fırsattı. · 

Bu dÜ§ünce içinde kendini o kadar 
k:"ybetti ki, Oliveri adeta unutur gi. 
hı oldu. Ona kartı içinde hınca ben
zer bir his vardı. O .sırada, tam o sı .. 
rada hastalarunak şuretile yapmış ol· 

· duğu muziplikten dolayı ona karşı 
adeta hmcı vardı. O runada Holly
vooddan ayrılmak onun için her ıeyi 
kaybebnek demekti, 

- Jerry sersemin biridir, diye dÜ· 
§Ündü. 

Hiddetini J erryye tevcih etmek bi
raz sinirlerini yahştırdı. 

- Derhal gelsin .. Ne sersemlik! 
Nev-York telefonu çaldı. Nev-Yor

kun telefoncusu Hollyvoodun telefon 
cusu Dworskynin kliniğinin telefon
cusu. F eniks Sinema Şirketinin tele· 
foncusu. Bu kadar ses, uğultu, mesa• 
fe, koca bir kıtanın vü.~ati. 

- Dinliyorum. Ben Moresko. Evet 
Donka Moresko. Mister Oliver Dent 
ile konuşmak istiyorıun. Kabil değil 

Esnaf cemiyetlerinin yeni 
sene bütçeleri 

Esnaf cemiyetleri yeni senelik 
bütçe projelerini hazırlamışlardır. 
Önümüzdeki cumartesi günü ce
miyetlerin katibi umumi ve reisleri 
aylık toplantılarım yapacak ve 
bütçeleri üzerinde görütecekler
dir. 

Bu sene cemiyetlerine kayde
dilen .ayakkabıcılarla marangoz. 
l:ı-ra ticaret odası meclisince bever 
lıra para cezan tarhedilmişti. 
Bunlara ait evrakın icrada yan
dığı anlatılırsa alakadar cemiyet
ler, ikinci birer zabıt varakası tu
tarak alakadarlara yeniden ceza 
tarhı için bunları Oda meclisine 
tevdi edeceklerdir. 

mi? O halde doktorile konutmak is
terim. Bekliyorum. 

intizar, Helecan. İntizar. 
Doktorun asistanı. Sonra ser tabip. 

Nihayet bizzat Dworsky. 
Donka yavaş yavaş aaha kazanı· 

yor. Doktorun yakından gelen sert ve 
berrak •esi : 

- Evet, dedi, hasta sizi dün çok 
istedi. Gelmenizi tavsiye ederim. Na
ııJ? Kendioile konuşmak ıru istersiniz'> 
imkan yok. Hayır, hayır, Katiyen me~ 
n';'de.rim. Siz gal!ba vazi~eti pek iyi 
bilmiyorsunuz. Sız kend,.ine lakırdı 
söylersiniz amma o işitmez. 

Donka telefonun içine haykırdı: 
--Öldü mü? 
- Hayır, _fakat kendini bilmiyor .. 

Evet, çok zaıf .. Hayır, değişmedi. O. 
m!t mi? Elbette. Hayat oldukça Ü· 
mıt vardır. Kalbi harikülade blı hal
de mukavemet ediyor. Evet. RiL<l e
d·~r:m. Tavsiye ederim, .;!erhal koşu
n~z. Aurevoir. 168 numarayı verd.
nyorum. 

Azap, azap, azap. 
Hemşire. Uzun muhavereler. Son

ra Jerry. Hamdolsun Je,.ry. Nih?. yet 
tanıdık bir insan 

latanbul dördüncü icra dairesinden : 

Tamamma 8000 sekiz bin lira kıymet 

takdir edilen Lala hayrettin mahallesi· 

nin ıouk çeşme sokağında eski 24 yeni 

36 numaralı müfrez maa bahçe ahşap 

hanenin tamamı açık a:rtırmaya konul· 

muş olup 16-12-933 tarihinde §lll'lname· 

ıi divanhaneye talik edilerek 6-1-34 ta· 

rihine müsadif cumartesi günü saat•"14 

ten 16 ya kAdar satılacaktU", artırmaya 

ittirak için yüzde yedi buçuk teminat 

akçesi alınır müterakim vergi ; belediye 

reıimleri vakıf icaresi müşteriye aittir 

artırma bedeli muhammen kıymetinin 

yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde 

en son arilrana ihalesi yap;lır aksi tak 

dirde en son artıranın taabüdü baki 

kalmak üzere artırmak onbeş gün daha 

temdit ettirilerek 21-1-34 tarihine mü· 

sadif pazar gÜnÜ ayni saatte muharn

men kıymetinin keza yüzde yetmiş be· 
§İni tutma:zsa satış geri bırakılır 2004 

numa:ralı icra kanunun 126 cı maddesi 

ne tevfikan ipo'.~k sahibi alacakhla:rla d 
ğer alakadarların ve irtifak hakkı sa· 

&iplerinin dahi gayri menkul üzerindeki 

haklanm ve hususile faiz ve masarife 

dair olan iddialarını evrakı müsbiteleril< 

20 gün içinde icra dairesine bildirmele

ri lazundır aksi halde baklan tapu sicil 

lerile sabit olmadıkça satış bedellnin'.n 

paylaştırıLna•mdan hariç kalarak ala· 

kada:rlann itbu maddei kanuniye ahka· 

mına göre hareket etmeleri ve daha faz} 

malilinat almak isteyenlerin 933-3JO 1 

dosya numarasile memuriyetimize mü· 
racaat etmeleri ilan olunur. (10597) 

- Nasılsın, Jerry? Nesıl? Soğuk 
mu aldınız? Sesiniz bir~z tuhaf gelı• 
ynr-. Peki Jerry.Kendisile b;raz ko· 
nu§sam olmaz ını ?. Evet, !!ayıf oldu· 
ğunu biliyorum ... Jerry. Anlıyor mu· 
sun?. Kul<ılı.lığı kulağma tut. Biı· tec· 
rübe et. Oldu mu? Alo Oliver! lşi.i
yor mu:un Oliver! Olivv f Oliver! O· 
ti·: ... r ! 

Hi~. Telefonun uğultusu. 
- lıitiyor muaun cicim? Oliver ~ 

Şekerim! 

Sonra bir seo. Baıka bir yıldızdan 
gelir gibi bir ses. Oliver'in sesi değil. 
Peri§an, kırık bir çocuk sesi. 

- Don .... ka .... 
- Oliver. Benim. l~~t·yor musan?. 

Geliyorum. Hemen şimdı geljyorum. 
Seni iyi edeceğim. Sen has~" olmaına~ 
.ı.ıydm ..• İ§itiyor musun? Anlıyor mu· 
::.ur.? 

- Don ... ka ... Don .. ~ • ... 
- Oliver, iyi ofacak~tn Ben istiyo• 

rt •Jr. ... Donka İstiyoru •• Sen de İ!.te ... 

Geliyorum. Seni Öperinı. Uyu, Oliver, 
şimdi uyu ... lstırabın var mı? Neyin 

(Bitmedi) 

1 
1 
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VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

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

7 

~uval~a ristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~an~ık!a 'üp Şekerin Kilos~ 39,so Kurustnr. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapdacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Uepodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket taı·afından müşteri hes:ıbma si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. 

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

ıstanbul Mr. Kumandanlığı 1 
Satmalma kom. ilanları 

Maltepe Askeri Lisesi Ta
lebeleri ihtiyacı için 360 takım 
dahili elbise 24-12-933 pazar 
l ünü saat 15 te aleni münaka· 
L.l ile satın alınacaktır. Şartna 
tnesini göreceklerin her gün ve 
tnünakasasına gireceklerin bel 
li saatinde Merkez Kuman· 
danlığı Satınalma Komisyo
tıunda hazır bulunmaları. 

(623) (6590) 9102 
• • • 

Merkez Kumandanlığına 
tnerbut kıtaat ve müesseaat ih 
liyacı için 6000 kilo beyaz pey 
nir 7-12-933 perşembe günü 
•aat 15 te pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. Şartnamesini göre • 
ceklerin her gün ve pazarlığı
na gireceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satın· 
alma komisyonunda hazır bu • 
lunınaları. (637) (6700) 

9190 
• • • 

Merkez Kumandanlığına 
tnerbut Kıtaat ve Müessesat 
İhtıyacı için ZOOO çeki odun 
6-1 ı-93:S çarşamba günü saat 
l:>,30 da pazarukla satın alına 
caktu-. ·ı aıiplerin belli gün ve 
saatınde Merkez Kumandanlı 
ğı Satınalma Komisyonuna 
nıüracaatlan. (640) (670ıs) 

9215 
• • • 

Halıcıoğlu ihtiyat zabit 
tnektebi ihtiyacı için sekiz ade~ 
d{llapla yetmiş adet masa 
t -1 Z-933 perşembe giinü saat 
15,30 da pazarlıkla satın alı
nacaktır. Kesmi.e şartnamesİ· 
nı göreceklerin her gün ve pa
ı.arlığına gireceklerin belli saa 
tinde Merkez satma'ma komis 
}'onunda hazır bulunmalan. 

(641) (6709) 9216 
• 

Istanbul Barost1 Reisliğinden: 
Adliye binasının yanmasından mütehaddis vaziyet hak

kında görüşü'.mek üzre İstanbul Barosu heyeti umumiyesi 9 
Kanunevvel 933 tarihine müsadif cumartesi giinü öğ1eden 
sonra saat 14 te Cağaloğlunda Halk evi salonunda fevkala
de bir İçtima akdedeceğinden rüfekanm yevm ve aaatı mez· 
kurda Halkevi sa'o:ı.unda behemehal hazır bulunmaları ehem 
miyetle rica olunur. (10720) 
- . - -.. ·----
Gedik paşada Jandarma 

SatınaTma Komisyonundanı 
Yüksek fiat veıi'diğinden yeniden pazarlığa çıkardan 

73S637 adet at nal mıhınm pazarlığı 7-12-933 perşe.nbe gÜ· 
nü saat 11 den 12 ye kıdar İcomisyonumuzda yapılacaktır. 
Talipler ~eraiti anlamak üzere istedik!eri vakit pazarlığa İşti
rak için de mezkiir günün muayyen saatinde (llSS) liradan i· 
b::ı.ret ilk teminat makbuzu ile kom'.syonumuza müracaat • 
ları. (6718) 

Kaptan ve Çarkçılara ilan 
Istanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

Derdesti tanzim bulunan meslek imtihan bl'matneme· 
si intişar e:dnceye kadar güverte ve makine zabitanından İm· 
fhana tal:p olmuş bulunanların aonbirdefayamahsusolmak 
üzere mevcut talimatname ve program cLiresinde imtihanla
rının (1Kan:::Jusani934) tar.hinden itibaren b:r haf,a zar
fında yÜksek d~:z ticareti mektebinde müteşekkil imtihan ko 
misyonu tarafından icrası iktisat Vekaletince emredilıniş ol
masına binaen a_ikadarandan sıhhat T'"'uavenesi olmıyarua
rın mezkiir tarihten bir hafta evvel Müdürlüğümüze ve imti
han olmalCüzere de (1 Kanunusani 934 pazartesi günü saat 
9 da mezkiir mektepte müteşekkil komisvona müracaat eyle
meleri. (6690) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonu~dan: 

-~--- Do1mabahçe kırtasiye deposundan 22 ton kırtas'ye 
yaldızhandaki Jandarma matbaasına naklo unacak ve nakil 
pazarlığı 7-1.l-933 perşembe günü saat 14 ten 15 e kadar ya· 
pdacaktır. Talipler maliyeye teslim e:lilmiş ilk teminat m:ık
buzile mezkılr günün muayyen saatinde Komisyonumuza mü 
racaatları. (67J5) 

1 lSTANRUT. ~F.LFD1YES1 iLANLARI 1 
Mevcut nümunesi veçhi le San'atlar Mektebi talebesi i

çin 240' çift iskarpin pazarlkla yaptırı~acak ır. Talip olanlar 
§eraiti anlamak ve nü:ıiıuneyİ görmek üzere Levaznn Müdür
lüğüne, pazarlığa girmek için de 63 liralık teminat makbuz 
veya mektubu ile 11-12-93.S pazartesi günü saat onbeşe ka
d:ır Da:mi Encümene müracaat etmelidir'er. (6727) 

Merkez Kumandanlığına 
ınerı.>uc kıt'at ve müeısesat ih
tiyacı için 30,000 kılo Zeytin 
Yağı 31-12-933 pazar günü 
saat 14 te k:ıpau zarfla satın 
alınacaktır. !,;ıartnamesini gÖ• 
re.eklerin her gün ve ır.ünaka
sasın.t girecek.eritt b~lli saa.in ========================= 
d.! Merk~z Kumanda.'llığı ~a- lif mektuplarını be'li s:ıatin- 1 
tınaıma Komısyonunda hazır den evvel lVıerkeı: Satmalma 
bu.unmaları. to3<!) (6634) l\..omisyonuna vermeleri. 

(64~) (6722) 
* * ... 

Harbiye Mektebi K]erinde 
teraküm eden böl> boş tuıeke
Ye verilen f a. az görüldügun• 
den 10-12-933 p.ızar günü 
sa_.t 14 te paz:ır.ıkla satı aı:ak 
lır. T enekeierı görecek.erin 
h .r gcin Harbiye n:ektebi Le
V'azımma ve pazarlığına gire· 
ceı<l~rin belli saati._de Merkez 
Kumaıidan'.ıih tat.na m:ı Ko
n.i.yonun~a h:ızır bulunma a-
rı, (643) (6711) 

• • • 
Kule!. Asken li;esi talebe-

• • • 
Harp akademisi ih:iyacı i

çin 200 k.lo ayV'a ve 20U k.Io 
Çtkirdeksız Zerdaiı reç~lı 
11-12-19~3 pazartesi günü 
ıaac 14 te pazarlık.a satın alı
nacaktır. Pazar.ıga ı,,İrecek.e 
rin belli saatinde l\'lerkez Sa
tmaLna komisyonunct'd hazır 
bulunmaları. t64-ı) (672;,) 

o M 

Gedikli Küçük Zabit Mek
teplerı ih:iyacı için 1890 adet 
e ve yüz hav.u~u ile 75 adet 
bakır hamam tası 23-12-933 
perşembe gü.ı:i aaat 14 te al~
ni münakasa ile satın alına
c .. ktır. Şartnamesini g::irecek 
lerin belli saatinde Merkez 
Kuma danhgı 'Satmalma Ko
misy;ınunda hazır bu'unmala-

ılJll-- Kış ll'evsimi -•_•, 

Yaklaşmak ta oldugundan muhterem 
rrıü~tcıi'.erinıi1e gene 8 tıksitte ve 
kt:.falctsi7. o ar>k Avrup•nın en son 
model üzerine KUı k mantoları 
saımakıavıı Mohmu r "'' Kürkçü han 

BEYKO ıırf\l~\ 

İstanbul Barosu Reisliğ:nclen: 
İstanbul Barosuna kayıtlı avukatların mahkemelerde ve icralar

da derdesti rüyet dava ve icra işleri için iki cetvel ihzar etmelerine 
ve bu cetvellerden birincisine derdesti rüyet davaları, müddei ve müd· 
deialeyhlerin müdahil V'e üçüncü fllhısları nve avukatlannm isimleri 
ni davanın mahiyetini ve geçirdiği safahatm hülasasmı ve son vazi
yeti, mahkeme isim ve numaralarını gösterir birer cetvel ile icra işlo
rinin görüldüğü icra dairelerini ve numaralannı alacaklının borçlu 
nun iıimlerini ve alacak mıkdarını ve itin son safhasını ihtiva eden 
diğer bir cetvel ihzar etmelerine inzibat meclisince karar verilmittir. 

ltbu dava ve icra cetvellerinin hem en ihzar edilmesi lüzumu bi!Unıum 

rüfekaya tebliğ olunur· (10721) 
~~~~~---------------~ •• 

Marmara Ussüb~ h i kumandanlığı 
Satınalma K<ımlsyonundan: 
20.000 Kilo Zeytin Aleni miinakasa 18 Kanunuevvel 933 

saat 10 da 
10,000 Kilo Zeytin yağı Aleni münakasa 18 Kanunu

evvel 933 saat 14 te. 
Deniz Efradına lüzumu olan yukarda adları yazılı arza· 

kın münakaaaları sıralarında yazılı tarih ve saatlerde İzmit 
te kumandanlık aatmalma komisyonunda yapılacaktır. Şart· 
nameler komisyondan ve lstanbıılcla bulunan Deniz Levazım 
Sntınabn'\ komisyonundan alınabilir. isteklilerin yijzde 7,5 
nisbetilideki teminatı muvakkatc ile komisyona müracaatlan 
ilan olunur. (6511) · 9085 

Erzurum Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdüriyetinden: 

Erzurum Vilayeti için 933 senesi Muhasebei hususiye 
tahsisatından 3800 liralık Neoaalversan ve 20ÔO liralık me 
zurol kapalı zarf usulile müna lı:asaya konuJmuştur. Münaka 
sa 10-12-933 tarihinden itibaren 20 giindür. Neosalvarsan· 
lar Ellilik kutularda ve seri halinde Mezurollar ise Otuz veya 
On beş veyahutta 100 santimetre mik'ablık Orijinal kapan
mış ş!şelerde bulunacak ve Mayıs 934 ununa kadar Erzu
rıımda teslim alınıp her parti mal alındıkça parası muhasebei 
hususiyeden tesviye olunacaktır. Fazla tafsilat almak iste
yenlerin Erzurum Sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlüğüne 
müracaatları ve bilumum masraflar İse müteahhide ait bu-
lunduğu ilan olunur. (6658) 9162 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Jandarma kıt'atı için 55ao adet bel kayışı 3000 adet 
omuz kayışı 4000 adet kütük 5500 adet sünğülük kapalı 
azrf usuli'e satın alınacak ve kapalı zarf m··nakasası J6 Ka-

nunuevvel 933 cumartesi günü saat 15 te yapdacaktır. Ta.ipler 
nuinakasaya İ§tirak etmek üzere mezkılr günün muayyen saa 
tinde ve şerait ve evsafı öğrenmek için de istedikleri vakit ko
misyonumuza müracaatları. 

İlk teminat mıktan bin iki vüz seksen dört lira yetmiş beş 
kuruştur. (6403) 9037 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünden: 
1 - Zabita memurlarının elbise ve kaputları için İ· 

mal ettirilecek üç muhtelif cins kumaşa ait münakasa 26-11-
933 tarihin~en itibaren 20 gün müddetle temdit edilmiştir. 

2 - ihale 16 Birinci Kanun Cumartesi günü saat 15 
te Umum Müdürlük mubayaa Komisypnunda icra edilecek 
tir. 

3-Şartnaınede bazı tüzumlu tadilat icra,... edildiğin
den istekliler her gün müracaatla yeni tadilatı öğrenebilirler. 

4 - Taliplerin muayyen olan gün ve saatte Emniyet işle 
•·i Umum Müdürlüğü Mubayaat Komisyonuna müracaat et-
meleri. (6649) 9157 

Karacabey Harası Müdürlüğünden 
Pendik Bakter.~:>loji 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 baktrıyoloji mü-

1 dürlüğüı:e ve taliplerin pazarlık günü olan 7 Ka-

le . i ihtiyacı içi 'l 1209 çift da
h .ive 1209 cift har~ci fotin 
30-12-933 C~rrarte. i gu ·u 
saat 15 te ka, d zı::rfJa satın 
a'macakbr. Ş r names ni gÖ· 
ıeceklerin her g · ·n ve münalca 
•asına iştirak edecek'.erin t k- rı. (646) (6721) ----• Tel. 2168.5 ........ 

nunuevvel 933 Perşembe gunu saat (15) te 
1-Iarada bulunmaları ilan olunur. (6650) 9158 ' 

VAPURCULUM 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

1ST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Te!elon: 22925 

IMROZ YOLU 
UCUR vapuru 8 Birinci Ka

nun Cuma günü saat 15 te Ga
lata rıhbmmdan kalkarak gi
ditte: Gelibolu, Lapseki, Ça- , 
nakkale, İmroz. Dönütte bunla-
ra ilaveten Şarköye' de uğraya
caktır. ..................... 

THE ENGLISH PLEYERS 
1 ngiliz Komedi heyeti 

Bugiin saat 18 de matine olarak Fnuı 
sız Tiyatrosunda THE AREEN BAY 
TREE. Yarınki PerıemJ>e &ünü TEN 
MINUTE ALIBI. 

~3 üncü kolordu ilanlan 1 
Ezine Askeri Satmama 

Komisyonundan : 
Ezine ve Bayramıç~aki 

kıt'at ihtiyacı İçin 440 ton Un 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. ihalesi 9-12-933 cu
martesi günü saat 16 dadır.Ta~ 
liplerin şartnameyi görmek i 
çin mahalli Satın alma komis 
yonlarma ve münakasaya işti 
rak için de tayin edilen gÜn ve 
saatte teklif ve teminat rr.ek
tuplariyle Ezinede Askeri Sa· 
tmahna Komisyonuna müra
caatları. (3384) (62 2) 

9056 
• • • 

Çorlu Askeri Satnıalma Ko
misyonundan : 

Tekirdağmdaki kıt'at ihti· 
yacı İçin 180,000 kilo Eknek
lik Un kapalı zarfla münak:ı.sa· 
ya konmuştur. lbırlesi 21-12-
933 Perşembe günü saat 14 ~e 
dJ. Tal pleri n.artnEmeyi gör 
mek üzere her gün ve rr.ünaka. 
saya iştirak için de o gÜ 1 ve 
vaktinden eYve1 teklif ve temi
nat mektuplariyle Çorlı:d:ı As
keri Satıralma Korrusyonuna 
müracaatları. (3393) (6390) 

9072 
• • • 

Çorlu Askeri Satmalma Kc 
misyonundan : 

Tekirdağmdaki kıt'at ihti· 
yacı için 50,000 ve Çorludaki 
kıt'at ihtiyacı için de 60,000 
kilo kuru fasulya kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. l 
halesi 27-12-933 çarşamba gi! 
nü saat 14 tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gun ve münakasaya iştirak i 
çin de o gün ve vaktinden ev 
vel teklif ve teminat mektup
lariyle Çorluda Askeri Satm
alma komisyonuna müracaat 
ları. (3408) (6550) 

9103 ..... 
Çorlu Askeri Satınahna Ko· 

misyonundan : 
Tekirdağındaki kıt'at ihti• 

yacı için münakasaya konulan 
60,000 kilo arpaya talip çık
ır.adığmdan ihalesi 9-12-933 
cumartesi günü saat 15 şe bı
rakı'mıştır. Taliplerin şartna
meyi g:irmek Üzere her gün ve 
mün:ıkasaya iştirak için de o 
gÜn ve V'aktinde Corluda Fır
ka satınalma komisyonuna mü 
ra .. aa. a.ı. (;,._.;,::o) (6720) 



MiLLiYET ÇARŞAMBA 6 KANUNUEVVEL 1933 

u~ııLzy otları 
İŞLETMESi 

Ercüment Ekrem, Orhan Segfi, Yusuf Ziga Beylerin gazı/arı 
Acenteleri : Karaköy Köprübatı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
Han Tel. 22740 ..,.,,_ .... 

ADLİYE YANGINI Ayvalık yolu 
MERSİN vapuru 6 birinci ka· 
nun ÇARŞAMBA l 7 de Sir· 
keci rıhbmından kalkacak.Gidiş 
te Gelibolu,Çanakkale,Küçükku 

• 
Fakir kime derler?. irfan iskantçılığı: Karadenizde fırtına: 

----------------·------------------------------·----------------~ 
10701 

yiı, Altınoluk, Edremit, Burha · 
niye, Ayvalığa. Dönü,te bunla · 
ra ilaveten Bozcaadaya uğraya· 
caktır. (6691) 9194 İkramiyeli 0 

/ 0 5 faizli 
Ergani istikrazımn 
''B,, tertibine ait ilin 

Maliye Vekaletinden: 
14-1-1933 tarih ve 2094 numarah kanun mucibince ha 

sılı Fevzipaşa Diyanbekir demir lwlunun şefkatli İstasyo
nundan sonra olan kısmının İnşasına tahsis edilmek üzere 
yapılacak 12.000.000 - lirahk istikrazmın 4.000.000 -
liralık ikinci kısmını teşkil eden B. tertibinin kayıt muame
lesine 9 Kanunuevvel 1933 de başlamlacak ve 11-1-934 akşa
nu bitecektir. 

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

2 - B. tertibinin tahvilleri birden 200.000 ne kadar o· 
lan numaraları taşıyacaktır. 

3- Bu itibarla tam tahvil (60) lira itibari kıymetinde 
olduğundan her tertibe ait yirmi lirahk tahvil tam tahvilin 
üçte birini temsil eder ve ikramiyelere de o nisbette iştirak 
hakkım verir. 

4 - Bu istikrazın A. tertibi hamillerinin sahibi bulun 
dukları tahvillerinin B. tertibine iştiraklarım temin edebil
mek üzere 9 Kanunuevvel 1933 de nl3 Kanunuevvel 1933 
tarihine kadar ki ilk beş gÜnlük müddet bu kabil iştirak ,talep 
lerine tahsis olunmuştur. 

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

14 Kanunuevvel 1933 tarihinden itibaren satışlar 
umuma serbestçe yapılacaktır. 

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

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

7- Faizden başka senede iki defa 16 - Nisan - ve 
16 T c.şı ireevvel tarihlerinde eyapılacak keşidelerde kazanan 
numaralara aşağıda yazıh ikramiyeler tevzi olunur. 

Türk Lirası Y ekfuı 
Adet Beheri Türk Lirası 

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

289 120 34.680 

300 94.134 

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

Altı ayda bir yapılacak keşideler neticesinde tevzi e· 
dilecek işbu ikramiye mıktarbrmın ne suretle hesap ve tes
bit edilmiş olduğu ayrıca Broşiir halinde yapılan neşriyatla i
zah edilmiştir. Bu Broşürlerin kayıt muamelesini yapan ban
kalardan talep edilmesi. 

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

9 - Bu istikraz tahvilleri resmi devair ve müesseseler 
ce hususi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, münaka 
sa ve mükavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerin
den başabaş kabul edilir. Bundan başka hazinece satılmış ve 
satılacak olan Milli Emlak bedellerinin .n.:lenmesinde de ba
ıa baş ahrur. 

· Kayıt muamelah: 
10 - Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez 

Bankası ile Ziraat, İş, Osmanlı ve Emlak Bankalarının 
merkez ve şubeleri tarafından her tarafta icra edilecektir. Bu 
bankalardan. başka lstanbul'da Amerikan Ekspres, Doyçe 
bank Doyçe Oryant bank, Banko di Ro 
ma, Felemenk Bahri sefit, Selanik bankası 
Banka Komerçiyale İtalyana, S. S. C. 1. ticareti H;-
riciye bankası, Banko Franko Aziyatik bankalarile İzmir 
Samsun ve Mersindeki diğer bankalar tarafından da icra e
dilecektir. 

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

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

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ET.EM iZZET-
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. ,r 

Sovyet emtiasının nümune sergisi 
S. S. C. İ. Türkiye Ticaret Mümessilliğinden: 

Antalya yolu 

S. S. C. 1. Türkiye Ticaret mümesıilliği ve Umum Sovyet ltt:bac'ı Ticıret Odası 25-9-933 tarihinde 
s. s. c. 1. lıtanbul bqkonııoloshaneai binasında so,·yet emtiasının nümune sergiaini küşat etmiştir. 

ANAF ARTA vapuru 6 birin· 
ci kanun ÇARŞAMBA 10 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak 
Gidişte lzmir, Küllük, Bodrunı 
Fethiye, Antalya'ya. Dönüfte 
bunlara ilaveten Finike, Çanak· 
kale, Gelibolu'ya uğrayacaktır· 

Sergivi z.ivaret 29 Teşrinievvel 933 den itib•re' her .,.;;., cumadan maa,la n•t 12 den 2 ye 

kadar serbeattir. 10356 9028 ~ 

Hilil Takvimi 
Mevcut divar takvimlerinin en mllkemmelidir. D.ni mübarek -
günler, arabl aylar guresi, namaz Yakitleri doğru olarak göste· 

r:lmiştir. Bllyük kıt' ada fiı tı 3 >, küçük kıt'ada 20 kuruıtur. J 
Naşiri: Kanaat Kütüphanesi • (10668) 

9230 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

8905 kilo sığır eti: Pazarlıkla münakasası: 7 Kanunuev • 
vel 1933 perşembe günü saat 14 te 

1816 kilo kuzu eti: Pazarhkla münakasası: 7 Kanunuev 
vel 1933 perşembe gÜnÜ saat 14 te 

Heybeli Deniz Harp mektebi talebe ve efradımn altı ay· 
hk ihtiyacı için 29 Teşrinisani 1933 tarihinde yapılan müna
kasasmda teklif edilen fiatları komisyonumuzca gali görüle • 
ı;-ek pazarhkla münakasaya konulmasına karar verilen yukarı
aa mikdarı yazılı etlerin pazar lıkJa münakasa31 hizasındaki 
gün ve saatte yapılaca~mdan şartnamesini görmek İsteyenle 
rin her gün ve daha ehven fiat!a itasına talip olacakların da 
münakasa gÜn ve saatinde muvakkat temina.t makbuzlarile 
hirlikte Kasımpaşada Oeniz Levazım Satmalma komisyonu-
na müracaatları. (6684) 9185 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Kadıköy Lisesi tarafından keşfi mucibince Haydarpaşa· 

daki eski Tıp Fakültesi binasında yaptırılacak tadilat 20-12-
933 çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek Üzere kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin ke~if ve şart 
nameyi görmek üzere İstanbul Lisesindeki .Komisoyn kaleıni
ne ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale gÜnÜ teminatı 
muvakkate makbuzlatile beraber Komisyonumuza müracaat-
ları. (6480~ 9035 

9010 

(6692) 9195 

Karadeniz yolu 
KARADENiZ vapuru 7 Bi· 
rinci Kanun PERŞEMRE 
18 de Galata rıhtımından kal· 
kacak. Gidişte Zonguldak, ı 
nebolu, Samsun, Ordu, Gire· 
son, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Dönüşte bunlara ilaveten Pa· 
zar, Pulathane'ye uğrayacak 
Zonguldağ' a uğraımyacakbr. 

(6728) 

Bartın yolu 
B U R S A vapuru 7 Bi· 
rinci Kanun PERŞEMBE 
18 de Sirkeci rıhbmından kal· 
kacak. Gidişte Akçaşehir, E· 
reğli, Zonguldak, Bartın, Amas· 
ra, Kurucaşile, Cide'ye. Dönüş· 
te Amasra, Kurucaşile'ye uğra· 
mıyaacktır. (6729) --

Münir Nurettin'in 
Oç Yeni Plakı 

FE 73 Bir kıt gecesi 
Şişlide kaldım 

Neraden ıevdim 

FE 74 Şafak Saçlaı: Yandım Emmem 

FE 75 Heybeli ıarkııı 
Ömrüm Seni Sevmek!< 

Sahibinin Sesi 
PLAKLARINDA 

._ _____ (10709) 

Muharrir VA -NÜ 
11 Kinunuevvelden itibaren bllttın ya:ıılarını, 

teıkilltını genifleten 

HABER 
Gazetesine yazacaktır. 

''Yüzü Yamalı Adam,, 
ismindeki tefrikasını takip edin. 

Haberin bir nllıhası 3 kuruıtur ve abone çeraiti tllyledir: 

... 1, 3, 6, 12 aylık 
Türkiye: 75 • 200 - 375 ~ 700 kuruı. 
Ecnebi: 130, 375, 700, 1200 (10656) ı '- ________ ,, 

Adana Belediyesi~d~:n~ 
Mezbaha ile şehir arasında Et ve Buz nakliyatı ıçm uç 

kamyon mubayaası kapah zarf usulile münakasaya konul
muştur. ihalesi 2 Kanunusani 934 S~~ı günü s~at oı;ıda y~
pılacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak ıçın Belediyemıze mu-
racaatları ilan olunur. (6657) 9161 

DEVLET DEMlRYOLLARI lDARESl iLANLARI 

Yük ve yolcu vagonlarının yedek aksamının kapalı zarf 
la münakasası 3. 1 -934 çarşamba gÜnÜ saat 15 te Ankara· 
da ldare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Hay
darpaşa veznelerinde 9!1ar liraya sat~an şartnamelerde yazılı
dır. (6638~ 9142 


