
Büyük faşist meclisi İtalya
nın iştirak şeklinde tadilat ya
pılmak üzre Cenevrede kal
masına karar verdi. 

Şehir bütçesinde bir milyon 
küsur lira açık var. Bu açı
wn tasarrufla kapatılmasına 
çalışılacak. 
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Sanayi Misakı 
Eskitehir teker fabrikasının a· 

çdma merasiminde hazır bulu
nanlar, ülvi bir manzaranın tahi
di oldular: Daha altı ay evvel Es
kitehir ovasının çıplak tarlaları 
üstüne bina edilmit modern bir 
fabrika. Memıeket yolundaki a
zimkilr çalıtmasile saçlarını ağar
tan ismet Pqa, i'<Lbrikanın nasıl 
yapıldığını Recep Zühtü Beyin 
ağzından dinledikten sonra bu 
fabrikanın önünde alçak bir bi
nanın üstüne yapılmıt bir kürsü 
üzerine çıkıyor. Sağına Meclis 
Reisi Kazım Paşayı, soluna lktı· 
aat vekili Celal Beyi, kartısma da 
Ankara, lstanbul ve memleketin 
her tarafından gelen millet vekil
lerini ve müessese müdürlerini a
larak Türkiyenin sanayileşme da
vasını izah ediyor. Hitabesinin bir 
yerinde "Türkiyenin milletler ai
lesi içinde layık olduğu yüksek 
mevkii tutmak için behemehal ıa· 
nayiini kurmak lazımdır" deyin
ce, hazır bulunanlar bir ağızdan 
bu sözleri heyecanla alkışlıyor
lar. ismet Pa,a bu sürekli alkı,. 
tan ıonra bir saniye duruyor, son
ra bundan anladığı manayi izah 
ediyor: 

- Memleketin her tarafından 
buraya toplanan güzide arkadaş
ların gösterdikleri heyecan, azim 
ve karar sanayiimizin kurulması 
İçin yeni bir temindir. 

Sanki memleketin sanayiine 
verilecek yeni hız ve yeni veçhe 
için bir misak aktedilmitti. Eğer 
buna sanayiletme misakı ismi ve
rilirse, bu misakın akti için altı 
ay gibi kısa bir zaman içinde ku
rulup ta çalıştırılmağa ba,layan 
bu fabrikanın önünden daha iyi 
bir yer intihap edilemezdi. 

Türkiye için sanayileşme me
selesi artık medeniletme meselesi 
halini almıştır. Filhakika yeni me
deniyet ıınai inkılap ile bqlıyor. 
Medeni memleketler sanayileşen 
meınleketlerdir. Münhasıran zira
at meınleketi olarak kalan mem
leketler de geri memleketlerdir. 

Şimdiye kadar beynelmilel 
mübadelede ziraat meınleketleri 
daima sanayi memleketlerinin ta
hakkümü altında kalmıtlardır. Mil
letler Cemiyeti tarafından yapı· 
lan bir istatistiğe göre bir sanayi 
İfçisinin bir günlük ücretini te
min etmek için bet ziraat amele
sinin çalışması lazımdır. Yani bir 
sanayi itçisi beş ziraat işçisine 
muadildir. On dokuzuncu asırda 
beynelmilel mübadele bu esas dai
resinde yapılmıttır. Bunun içindir 
ki sanayi memleketlerinde hayat 
seviyesi yükselmif, ziraat memle
ketlerinde binnisbe qağı kalmış· 
tır. Sanayi meınleketleri zengin
leşmişler, kuvvetleşmişler, nüfus
ça kalabalıklaşmışlar. Ziraat mem
leketleri iıe, bu zengin memle
ketlerin haraçgüzan olmuttur. 

Harbi umuminin uyandırdığı 
intibahtır ki sanayii geri kalan 
meınleketleri bu sahada çalışma· 
ğa aevketmiştir. Her memleket 
kendi iptidai maddelerini işliye
rek hiç olmazsa kendi ihtiyaçları· 
m kendisi tatmin etmeğe çalıt
mağa baflamıştır. Eğer beynelmi
lel mübadele bugünkü şekle gir
memi, bulunsaydı, bu, cidden 
müşkül ve belki de imkansız bir 
İf olacaktı. Fakat bir çok zaruret· 
ler altında memleketler arasın· 
daki ticaret münasebetleri inkita 
halindedir. Mübadele yapılamıyor. 
Binaenaleyh batınlarca zaman sü
recek bir tefvik ve himaye siya
setinin yapabileceği şeyi bugün 
kısa bir zaman içinde ba,armak 
mümkündür. Binaenaleyh belki 
de geçici olan bu fırsattan istifa. 
de etmek lazımdır. Unutmayalım 
ki bu fırsat, az kaldı, Londra Ci
han lktısat konferansında elden 
kaçıyordu. Londra konferansının 
istihsal ile istihlak arasında mü
vazene teminine çalışan komisyo
nu, ziraat memleketlerinin sana
yileşmelerine mani olacak tedbir
ler alınmasını tavsiye etmi,ti. Sa
nayii çok mütekamil olan bir mem
leket mu;ahhası <l-ı sanayi mem
leketlerinin ziraat men.leketleri a
leyhine bir blok yapmalarını ıleri 

, 
Bat'felcil He. Eıkiıehir fabriltaıı Önünde nutuk ıö7lüyor. K&zım Pı.Hz. lı.:üıat resmini yapıyor 
(Hususi fotog.-af muhabirimiz Etem Beyin Eskişehirde çektifi kıym:Ui inbbalar bugün 

5 inci ıahi femizdedir.) 

Eskişehirde yeni enerji ve 
yeni· faaliyet başladı 

Üçüncü şeker fabrikasında işlenecek 
50 bin ton pancar var, köylü memnun! 

Eakiıehir 6 (Mil· 
liyet) - Eakitehir 
teker ıirketi murah 
haa azaaı Recep Zü 
htü Bey Ankaraya 
gitti. Şirketin umu· 
mi müdürü mühen .. 
dia Kazım Bey bir \ 
kaç gün sonra Tur
halaya gidecek, o• 
rada inşası mukar· 
rer olan yeni fabri-
kanın inşaat hazır
lıklarmı tetkik ede 
cektir. Kazım Bey, 
ayni zamanda Tur-
hala fabrikasının da 
müdürlüğünü Üzeri 
ne almıştır. 

Eskişehir, 6 (Mil
liyet, Telefonla) -
Şeker fabrikamız 

normal faaliyetin • 
de devam ediyor. 
E•kiıehir ve havali 

Eski§t!hir ıeker fabrikasının kuru!uıunJa büyük bir gay. 
ret ve muııallakıyet gösteren ve umumun takdirini 

alan Recep Zühtü ve Kıiz.ım Beyler 

ainde iılenecek daha elli bin ton pan· 
car var. Fabrika, bu mikdar pancarı 

sürdü. Beynelmilel mübadelenin 
istikbalde nasıl bir şekle gireceği 
malum değildir. Fakat her halde 
buı:;ünkü vaziyetten sanayii geri 
kalmış memleketlerin istifade et· 
meleri lazımdır. 

Memnuniyetle ifitiyoruz ki An. 
karada bir sanayi programı hazır· 
lanıyor. Bu, çok lüzumludur. Ev-

ancak kırk günde iıleyebilir. Kıt ve 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

vela hangi sanayii kuracağız? Son
ra bu sanayi kimin tarafından ku
rulacak? Bunlar ince uzun tetkik
ten sonra tesbit edilmeli ve dev
letin herkese itimat verecek bir 
sanayi programı olmalıdır. Sana
yi ancak böyle itimat ve istikrar 
havası icinde inkişaf edebilir. 

Ahmet SUKRU 

• •• • • •• 
ı ugun ısıc 

eyetiiıde a 

Yangın tahkikah ve mes'ullerin vaziyeti tavazzuh etmiş 
neler yapıldı ve neler oldu? 

gibidir - Dün 

Müddeiumumilik bürolanndan biri muvakkat yerinde çalışıyor 
Adliye yangrnı tahkikatına dün de 

devam edilıniıtir. Tahkikat 3 cephe· 
den yapılmaktadır. 

ı - Adliye vekilinin direktifleri da 
bilinde vilayet ve emniyet müdürlüğü 
tarafından 

2 - Adli noktai nazardan müdde
iumumilik, bilha .. a nöbetçi müddeiu
m isi Muhlis Bey taI'nfından 

3 - Adliye müfettiıleri tarafın • 
dan 

Her cepheden yapılan tahkikat ay
n bir safha Üzerindedir. Yangının na .. 
ati çıktığı ve asıl müsebbip ve mesul· 
leri h~kkındaki tahkikııta müddeiu • 
mumilik tarafından devam edilmekte 
dir. 

Yangın neden çıktı? 
Yangının neden çıktığı dün kati 

·-~ 

Enkaz arasından çıkarılan kasa-
lardan ikisi 

yelle teabit edilıniıtir. Yangın mangal 
dan aıçrayan bir kıvılcımla çılmuıtır 
ve vaka' §Öyle olmuıtur: 

Adliyenin aol taraf vestiyeri Eteın 
Efendi isminde bir ayağı aakat ma!Ul 
bir adamdır. Etem Efendi gündüz el· 
lerini ısıtmak İçin gardrobunda bir 
ıaç mangal bulundurmaktadır. Adam 
cağız ak§am üzeri giderken bu man 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Türkiye - İtalya 
Romada yeni ticaret mu

ahedesi aktediliyor 
ANKARA, 6 (Telefonla) - ltal

ya ile aramızdaki Modua Vivendis'nin 
tarafımızdan teshi 
üzerine ltalyan hü 
kUıneti, hükUıneti
mizle ticaret mua
hedesi akdi arzusu 
nu izhar etmi$ ve 
müzakerenin Ro • 
mada yapılması ka 
rarla§Tlllştır. Müza 
kereye memur edi
lecek heyetimiz ay 
sonunda Roma'da 
bulunacaktır. He • 
yetimize Hariciye 
Veki.leti um1~"'i ki 

Numan Rifat Bey tibi Numan Rifat 
Beyin riyaset etme 

aini, heyet azaları meyanında lktıaat 
Vekaleti Ticaret umum müdürü Naki 
Beyin bulunması muhtemeldir, 

Adliye Vekilinin beyanatı 
"Endişeye mahal yoktıır. Eksik k~alacak 
evrak ve senedata ait mesail hukuki 
bir tarzı tesviyeye tabi olacak ardır,, 

Vekil Bey diyor ki: "İhmal ve teseyyüp 
etrafında, hakikah meydana çıkarmak için, başlanan 

tahkikata devam edilmektedir,, 
Adliye yangını ve açıkta kalan ad

live daireleri ve mahkemelerin yerle§ 
tirilmeıile meıgul olan Adliye vekale
ti vekili ve Müdafaai Milliye vekili Ze
kaı Dt:y dün <le saoahtan ak§ama ka .. 
dar bu itle meıgul olm•ııtur. Vekil B. 
dün Perapalaa otelinde bizi kabul ede 
rek timdiye kadar alınan tedbirler 
hakkında sorduğumuz auallere §&ya
nı dikkat cevaplar vermiılerdir. Zekai 
Bey diyor ki: 

- Şimdilik mahkemeleri yerleıtir
meğe çalıııyoruz. Bunların birkaç gÜ· 
ne kadar faaliyete geçebileceklerini 
zannediyorum. Muvakkat mahiyette 
olmak üzere bazı tedbirler ittihaz et
tik ve müabet bazı kararlar aldık: Ad 
!iyede bulunmakta olan ihtisas mah • 
keıneaini gümrüğe yerleştireceğiz. is
tintak ve müddeiumumilik daireleri 
de tevkifhanede müdürlük dairesinde 
kıamen faaliyete baılamıılaı:_dır. Hu • 
kuk ve ticaret mahkemelerinden birer 
adedinin veya hem hukuk, hem de 

ticaret davalarına bakan birinci hu • 
kuk mahkemesinin eakı Maarif neza
reti binasında faaliyete geçmesini te• 
min edeceğiz. Bu bina muhtelit ha • 
kem mahkemeleri tarafından itıal e
dilmekte olduğundan mahkeme teaiaa 
tı eaaaen mevcuttur. Muhtelit mahke· 
meler haftada bir gün çalııtıkları için 
dii{er günlerde mahkemeler bu daire
leri inal edebilirler. icra dairelerini 
de Suıtanahmet civarında bir yere yer 
!eştireceğiz. Sulh mahkemeleri için de 
muvakkat bir sureti tesviye anyoruz. 
Ağır ceza mahkemesi için de geni~ 
bir salon lazımdır. Bunu temine çalııı 
yoruz. 

80 odalı bir binaya ihtiyaç var 
Adliye dairelerinin teknik itibarile 

biribirile irtibatı vardır. Me11el& istin .. 
tak muddeiumumilik ,fo;irelerinin mahk• 
melerle icra dairelerinin yekdiğerile ••· 
kı alaka ve rabıtası varclır.Bunlan biribi· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bankalar satışa hazırlandı 
Ergani istikrazının iktısadi mahiyeti hal< 

' kında Halkevinde bugün konferans vaı 
F evzipaıadıın Erg aniye kadar o • 

lan 423 kilometrelik demiryolunun 
bu ay nihayetinde 34 7 İnci kilometre• 
ai tamamlanmıı olacaktır. Şu halde 
bu ay nihayetinde bakıra ancak 76 ki 
lometrelik bir kmm kalacaktır. Gele· 
cek aene inıa edilecek demiryolu 76 
kilometredir. HükUınetin bu hattı yap 
mak için iıtirakini beklediği halkın 
ve müessesatın, B. tertibinin ihtiva et· 
tiği dört milyon liralık tahvilleri de, 
A tertibi gibi, kamilen alacağı mu • 
hakkak görülmektedir. Birinci tertı;pte 
halkın bu istikraza ve milli bir mese• 
le halinde candan aanldığı ve benim
sediği görülpıÜ§tÜ. Hattın inıasında te 
sadüf edilen bütün mütkülat ve mani· 
lere rağmen program mucibince hat• 
tın bugünlerde icap eden yerlere var
ması bu iıe olan bağlantı ve itimadı 
daha ziyadele,ıirmİ§Iİr. Hukuk fakül
tesi lktısata döçenti Muhlis Etem Bey 
bugün saat ı 7,5 ta Halkevinde Erga· 
ni istikrazı hakkında bir konferana 
verecektir. Bu konferansta fırka erki· 
nı, oda ve borsalar erki.nı, matbuat 
müntesipleri, baro azaları, bankalar 
direktörleri davetli olarak hazır bu • 
lunacaklardır. Muhlis l:tem Bey kon • 
feransta Ergani istikrazının B tertibi
nin iktı11adi bakımdan bir kroniğini 
yapacaktır. Bankalar yeni tertibin •a· 
tııa çıkanlması için hazırlıklarını ik • 

' Ergani madenleri tünelindeki mütefes 
sih havayı tasfiye vaziFe&İni görmek 

üzere açılan cereyanı hava kuyusu 

mal ebni§lerdir. Cumartesi günü B 
tertibi tahvilleri banka gişelerinde A 
tertibi tahvi!leri sahipleri için aatııa 
arzedilecektir. Ancak hakkı müktesep 
!eri olan bu tertip sahipleri yeni tah • 
villerini aldıktan sonra, yeniden tah • 
vil alacaklara da tahviler satılacak • 
tır. 

Bankalar tahvil alacaklara taksitli 
şekilde azami kolaylığı gösterdiklerin 
dPn tahvillerin kısa bir müddet içinde 
halk tarafından alınacağı muhakkak 
görülmektedir. 
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Tarihi tefrika: 177 

y .... 1 Her hakkı (Milü7et) İndir. 

Sultan Azizin Hal'i 
12 

Süleyman Paşa, Şeyhislam 
memnun. -Topkapı Sarayı 
Süleyman Saliki Ef. - Kara 

Süleyman Paşa, Şeyhislam E- 1 
fendinin, sarayın dahili muhafaza 
tertibatı hakkında bilmünasebe 
vermi~ olduğu malümattan mem
nun olmuş ve kendilerinin alacak
ları tertibatça bir kat daha ihtiyat
lı ve itinalı davranacağı ve bu ma
lümattan ilham alarak muktezasın
da asla kusur etmiyeceğini söyle
miş ve ilave etmiştı: 

- Bütün Osmanlı devleti ordu
larının ve donanmasının üzerinde 
şamil ve pek müessir nüfuz ve mev
kileri olan Sarasker ve Kaptan 
Pasaların ve her biri en muktedır 
bir~r erkanıharp gibi yetiştirilmit 
olan Harbiyelilerin ve Şamdan su
reti mahsusada getirilen üç tabur 
gözü açılmamış askerlerin biiznil
lahiteala bu işi muvaffakıyetle in
taca hizmet ve her halde husulü 
maksada kifa_yet edeceklerini ve 
zatı samii meşihatpenahilerince 
ehliyet ve basireti yakınen malüm 
bulunan Darışurayı Askeri Reisi 
Redif Pata Hz.nin evinde buluna
caklarını ve işin en mühim nokta 
ve ukdelerini beraberce düşünüp 
hazırladığımızı da arzederim. 

Şeyhislam fendi, endişelerden 
sıyrılıp kurtul mut ve: 

- Hemen Rabbimiz teala haz
retleri muvaffak ve müyesser huyu 
ra! 

Diyip fetvayışerifeyi çıkarmağa 
muvafakat eylemitti. 

Şeyhislam Efendinin bir sırda
,ı da vardı: Topkapı Sarayıhüma
yunu ağalar dairesi imamı Konya 
ahalisinden ve Nakşi Halidi meşa
yihinden Süleyman Saliki Efendi. 

Mumaileyh öyle alelade bir i
mam ve cahil bir şeyh değildi. Sı
rasi!... medresede ders görmüş, ica
zet almış bir müderrisdi. Şeyhislam 
Hasan Hayrullah Efendi ile vakti
le beraber okumuşlar, ders şeriki 
olmuşlardı ; aralarında çok kuv
vetli hukuk ve arkadaşlık vardı. 
Biri Hünkar imamı, öbürü Topka
pı Sarayı ağalar dairesi imamı ol
dukları cihetle, maiyetişahanede 
bulunmuşlardı. 

Süleyman Saliki Efendi, eski 
hukuka binaen Hayrullah Efendi
yi ekseriya ziyaret eder, konağın· 
da günlerce kalır, gecelere, yatar 
kalkardı. 

Şeyhislam Efendinin Süleyman 
Paşa ile görüştüğü gün de orada 
misafirdi. Zaten gece de selamlık
ta liususi bir odada yatmıştı. Şey
hislam Efendi, Süleyman Paşa ile 
konuştuktan sonra eski arkadaşı 
ders şeriki ve öz samami, mahre
mi Süleyman Saliki Efendiyi ha
rem dairesinde odasına çağırtıp 
tam pakihüdaya ve Piri Naktihent 
Hazreti Bahaettin'in ruhu azizine 
ant içirterek meseleyi açmıflı· 

Zaten bir çok defalar araların
da Hünkarın gayrimetru halleri 

, hakkında dertleşmİf, konuşmut 
olduklarından, bu büyük ve tehli-

Efendinin verdiği izahattan 
Agavat dairesi imamı 

Halil Efendinin müsveddesi. 
keli iş hakkında da biribirlerinden 
akıl danışmak lüzum ve zarureti
ni hissetınişlerdi. 

Süleyman Saliki Efendi, men
sup olduğu Nakşi Halidi tarikati 
icabınca saltanatı suriye ve dün
yeviye aleyhtarı idi; hele Padiııah
ların kibir ve gurur ve enaniyet ve 
azametlerini hıç çekemezoı: 

- Maazallahi teala, İbadullahı· 
hakir görmek, alçacık dağları ben 
yarattım, dercesine tahakı<:üm, te
cebbür, taazzum ne demektir? Pi
ri Nakşibent Hazretleri divanların
da münderiç ibyatışerifelerinde, 
bu kibirler icin: 

Akibet im- husrevi husran büret. 
Şahii mana ki manet ta ebet 
Buyurdukları cihetle, akibetleri 

husran olan şüphesiz değil midir? 
Diyerek Şeyhislam Efendinin ka 

naatini kuvvetlendirmişti. 
Halil Efendi, kaleme aldığı fet

va müsveddesinde: Sultan Azizin; 
" Emvali miriyeyi masarifi nef

saniyesine sarfından ve ümuru di
niye ve dünyeviyeyi teşviş ve ihlıil 
ve mülkümilleti tahrip ve ızhar" ın 
dan bahsile sumullü ve idareli ve 
mavak'a mutabık surette ıskatı 
vucubunu ifta eylemişti. 

Halil Efendi hocanın bu tesvidi
ni kuvvetlendirmek üzere, Hayrul
lah Efendi bazılarının sözüne uya
ra.<, rcıvaya .. muhtelinuur ve ümu
ru siyasiyeden bibehre,, sözlerini 
katmış, nitekim f~tva, o surette çık
mıştı.Hayrullah efendi Şeyhislam
dı, imzayı kendi koyacağı için bir 
şey denemezdi. 

Süleyman Saliki Efendi, acizle
rinin hemşerisi olmak dolayısile e
vimize gelir giderdi. Vak'adan çok 
zaman sonra bir gece sohbetinde 
amcam Manastır Kadısı Hulüsi 
Mulla Efendi ve hocam istinaf 
Mahkemesi reislerinden Gerkük,ü 
Abdullah Avni Efendi hazır oldu
gu halde bu hadiseyi bütün tafsila
tile anlattıktan sonra: 

- Hüda alim, o dakikalarda di
limin ucuna geldi iae de söyliyeme
dim. Çünkü belki hatıra, olmıya
cak şeyler gelebilir, hem de vaktin 
koskoca Şeyhislamına karşı had
sizlik olurdu. Hal'inden bir kaç 
gün sonra, Sultan Azizin kendi 
el yazısile Sultan Murada yazdığı 
hususi tezkeresini görünce: 

Eyvah! Dedim. Mezkur "muh
t~li!ş~ur!' kelimesinin hedefini söy
lıyebılmı' olaydım, ne kadar iyi 
olacakmı, ! Diye hayıflandım. 

De misti. 
Filhakika Sultan Azizin o tez

~eresi "muhtelinuur,, olmadığını 
ıspat etınekte idi. Süleyman Saliki 
Efendi, "Sultan Azizin bu tezkere
sinin meydana çıkması, halkın de
dikodusunu mucip olduğunu ve 
o vaktin ileri gelen ve iş başaran 
vükelasının hunu gizlemeleri mü
?asip olurken nasılsa gaflet olunup 
ışaa kılındığını,, söyliyordu. 

(Bitmedi) 

Balkan haberleri 

Kral Zogo'ya suikast mı? 
Zagrepteki bir gazeteye göre, İtalya 

Zogonun yerine bir 
İtalyan prensi getirmek isteyormuş .. 
AT~NA, 6 (Milliyet).-. Zağ- \ gibi kesmiştir. Bir kifi ele ağır s~ 

raptaki Novosty gazetesının Paris- rette yaralanmıştır. Tayyareye ve 
ten aldığı malumata göre, Arna- tayyareciye bir şey olmamıstır. 
vutluğun eski Roma sefiri Ahmet Halk.d'k d I 1· Bey Dinokorfoda kral Zogoya 1 1 ya a ze ZB 8 
karşı bir suikast tertip etmekle . ATINA, 6 (Milliyet) - Sela-
meşgulmüş. Ayni gazete, lta!ya- nıkten .telgrafla bildirildiğine gö-
da kral Zogoya kartı infialin art- re, Y erıssos. şehrinde 15 saniye de
bğmı ve onun yerine ltalyaıi kral vam eden hır ze.lzele olm~ştur, 
ailesinden bir prensin getirilmesi Geçen senekı zelzelelrı unut-

.. 't t l'kk' d'ld··· · mayan halk sokaklara dökülmüf-
'-'m'~sa~k e fa . ıb~ ı ıgını yazıyor.. tür. Fakat bu defaki zelzele ha-
ııe anı le ecı ır tayyare kazası fif geçmiştir. 

ATINA, 6 (Milliyet) - Sela- Yunanistanda düello 
nikte feci bir hava kazası olmu~
tur. Hava nezareti memurların
dan M. Eftimi dün sabah saat 
onda tayyaresile manevralar yapı
yordu. 

Ayni zamanda tayyare karar
gahında da kur'a efradı talim ile 
rne• ~ul idiler. Tayyareci M. Ef
t: ıi ·ınlaçılamıyan bir s"!bepten 
tayyaresini yükseltememiş ve tay
yare neferlerin üzerine dü,nre'< 

1 
bunlardan ikisinin kafalarını bıçak i 

ATINA, 6 (Milliyet) - Mec
lisin dünkü içtimaında düelloya 
müsaade edilmesi için bir kanun 
layihası müzakere edilmi,tir. Bir 
kısım mebuslar bu teklifi şiddet
le reddetınişlerdir. 

M. Venizelosun tavsiyeleri 
ATINA, 6 (Milliyet) - Mös

yö Venizelos yakında yapılacak 
intihabatta riyaseti altında bulu
nan fırkasının galebesini temin 
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HARiCi 
İtalya Cenevreden 
Çekilmeyor 

-o-

Ancak faaliyet tarzında 
değişiklikler yapılacak 

ROMA, 6 (A.A.) - Büyük Fa
fist meclisi, dün akşam M. Musso
lininin reisliği altında toplanmış
tır. 

içtima bittikten sonra neşre
dilen bir tebliğde büyük Faşist 

meclisinin mesaisine, M. Mussoli
ninin Faşistlik hareketinin ihtilal 
direktiflerini yalnız İtalya hakkın
da değil, fakat bütün dünya için 
tesbit eden ilk sözleri sarfettiği 
dakikada başlamış olduğu hatır· 
!atılmıştır. 

Büyük Faşist meclisi, İtalyanın 
Milletler Cemiyetinde - ' .ı cemi
yetin teşkilatında, faaliyet tarzın· 
da, maksat ve gayelerinde pek ya· 
kında cezri ıslahat ve tadilat ya
pılması ~artile - kalmasına karar 
vermiştir. 

Ayni zamanda meclis, İtalya
nın harp borçları namile Ameri
kya ödemesi lazım gelen taksite 
mahsuben - kat'i bir tesviye su
reti elde edilinceye kadar ltalya
nın hüsnü niyetini göstermek i
çin - bir milyon dolar vermesini 
kararlaştırmıttır. 

Meclis yarın akşam gene top
lanacaktır. 

M. Henderson 
Parist'"' 
Hariciye nazırı ile silah 

işlerini görüştü 
PARIS, 6 (A.A.) - M. Hen· 

derson dün ıaat 17 den 18 e ka
dar M. Paul Boncourla gÖrÜfmÜf· 
tür. Bu konuşma bittikten sonra 
şu tebliğ ne~redilmiştir: 

"M. Hendersonla M. Paul 
Boncour silahları azaltma konfe
ransına ili,iği olan ve elyevm mü
zakere mevkiinde bulunan mese
leler hakkında uzun uzadıya ko
nuşmuşlardır. 

M. Henderson ve M. Paul Bon
cour Cenevrede İçtima haliıtde o
lan komitelerin gördükleri İflerin 
ve yaptıkları müzakerelerin fay. 
dalı olduğu noktasında mutabık 
kalmışlardır. 

Silahları azaltma hakkında ya
pılacak umumi mukaveleye der
cedilmesi lazım gelen ve konfe
rans tefkilab tarafından müzakere 
edilmemiş bulunan tatbik temina
tı gibi çok ehemmiyetli bir mese
le hakkında bir rapor hazırlama.. 
ğa konferans bürosu tarafından 
memur edilen M. Henderson Fran 
sız hükumetinin bu husus hakkın
daki düşünütlerini öğrenmek iste
miştir. 

M. Paul Boncour, M. Hender
sonun istediği izahatı vermi,tir. 

Nihayet M. Hendersonla M. 
Paul Boncour başvekaletler vası
tasile devam eden müzakereler 
hakkında konuşmuşlardır.,, 

M·ıharebe başlıyor 
NANKIN, 6. A.A. - Fuken vilaye

tinde yakında yapJacak askeri hareket
ler do!ayisiyla ecnebilerin tabliy""i bat 
lamı;tır. 

etmek maksadile dostlarına mat
buat vasıtasile bazı tavsiyelerde 
bulunmaktadır. 

Mösyö Venizelos dostlarm• 
dan mücadelelerine devam etme
lerini ve intihap gününe hazır bu
lunmalarını istemektedir. 

Yaş'ta soğuklar 
BUKREŞ, 6 (Milliyet) - Ya, 

ve havalisinde soğuk dalgası hü
küm sürmektedir. 

Mebzul miktarda yağan kar
lardan demiryollarile diğer nakil 
vasıtaları ve muhaberat durmuş
tur. 

M. Muşanora hatıra 
SOFYA, 6 (Milliyet) - Ma.. 

car Başvekili M. Goembe9 ile 
Hariciye nazırı M. Kanya Sofya
yı ziyaretleri münasebetile, Bulgar 
Başvekili M. Muşanov'a imzalı 
bir portrelerini göndermişlerdir. 

lnsul meselesi 
ATINA, 6 (A.A.) - Gazete

lerde görülen bir !jayiaya göre, A
merikalı banker Samuel İnsullün 
Yunanistanda kalması için veri
len ikmet ruh,atiyesi, 31 birinci 
kanunda mücldeti bittikten sonra 
tecdit edilmiyecektir. 

Bununla beraber, M. Caldaris -
bu husus hakkında henüz -h1ç bir 
karar alınmadığını söyleınittir. 1 

ı-

ABERLER 
M. Litvinof 
Berline gitti 
Sulh davasına temas eden 

meseleler görüşüldü 
ROMA, 6.A.A. - Litvinof yolda§ 

Ber~ıne gitmek üzre dün ak_şam Roma
dan ayrılmıştır. 

ROMA, ti. A.A. - Litvinof yoldaş, 
Ro .•. adan har.kot-ndon evvel gazeteciler 
ta.af.odan &oruıan suallere verdiği ce• 

vap(.3. dem.r.§ur kı : 
" Sovyetler b:r!iğ-i hüklıınelll beynel

milel hayata iliş.ğı olan mcsele!er dai
ma - sulhu temın hususunda gözönü .. 
ne serdikıeri i .. nkan ve ihtimaller n 3ktai 
nazanndan- bakmakt~dır. 

~uL1 icin bZr ta .d.:, hizmet veya tc· 
minat m~iyetinde olan hcrşeyin .Sovyet .. 
Lr lirliğı taı af.ndan la&v p.e k r§ı .an· 
ması muhakkaktır. t ~ t .:: bunun i.ı:in"tir ki, 
sulh do;tl~r• ve ~-rjLr.arı ::ıo •y tler 
birl.ğ ı hü&:umetinin ŞLl "eya bu siya.si ha 
rekct ve faaliyetınden, ~ovye~lcr bırlt-
ği mümessil.€.ri,ıin tıan v~ya fl ın yere 
gidip gclmeier~nden lıu .... angi bir endi-
ş,!ye düş.nemelij1.r ve d ... şe . .ı...ezler.' ' 

tlu beyanattan ankşı.d ğına göre Lit
vinof yoldaş_n Komayı :a:.iy ... r..!tı ya u~z 
Sovyetl;.::r b.;.rııği r ... in 1-ra.ısa, Amerika 

ve ltalya ile olan münascbetlerının 
ğjl, ayni zamanda umumi sulh davasını 
da kuvweLenditen kon..ışmal. r sJ~ it-sine 
dahil yeni bır halka m.Jı ,yetindecıir. 

Bu bejanatt.ın an aşı,dıgına göre Lil\. 
vinof yoldaşın Rom.:1.yı ziJ'areli ya!nız 
Sovyetler ~irliğinin Fransa, Amerika 
ve tlalya ile o.an o~an mü asebet .erınin 
d ~ ğİJ, a_, n' zama .1da uaıum.ı sulh dava .. 
uru ela kuvvctLndiren lmauşmalar sil
sılesine dahil yeni bir h..Ika mabi.1ctin
dedir. 

Litvinof yoldaş, gazetecilerin sorduk
ları daha başka s.ual.ı~r ~ de cevap vere· 
rck A1neriAa1ya gid_c ği sırada Berlin 
de M. Von N euratn il" g:>rüıır.üş oldu· 
ğı.1nu, Moskova.1 a dönerken Viyana' ya 
uğr.yacağıru, fakat or..ıda bir m.ıod .t 
k.tlıp kal.nıyacağını brnıiz b.lmediğ.ni 
soylemişJir. 

Bundan ıonra e-azetecilerden bir i Lit· 
vinoi yoldaşa şu :ı.uaJi sormuş~ur: 

'- RoIT.a't.Ja bulunduğunuz sıiaJa ltal
yanın Moskova iJe liLrLn arasında bir 
tavassutta bulunmasını M. Moussolini 
ile birlikte derpiş et.in:z ır.i 1 

Litvinof yolda§ kısaca şu cevabı ver
miş tir : 

" O'amaz bir şey mi ? " 
Sefirimiz bir ziyafet verdi 

ROMA, 6. A.A. - Tür:ilye büyük 
e!ç:si Vasıf Bey, M. L:tvinof ş<relİne 
bir çay vermiş ve bunla hükumet erka
nı ve kibar a!emıne mensup bir çok ze
vat bulunmuştur. 

M. Bratıano'nun 
• • 

goruşmeıerı 

P ARiS, 6. A.A. - Havas ajansın· 
dan ·: M. Bratiano, dün ak!ja!D Fransız 
m~•lektaş!arLe yaptığı konuşmalarda 
Fransa ile Romanya araıında daha te· 
sirli bir me&ai iıtixakine zemin hazırla
mak için her iki memleketi alakadar e
den ma:i ve iktisadı meselelerin umumi 
heyeti üzerinde tetkiklerde bulunmuştur. 

Amerikada bol kredi 
NEVYORK, 6. A.A. - Nevyorktaki 

National city bankas.mn idare meclisi 
Banka arda borçlan ve rehinden ari o
larak mevcut bulunan paraları çoğalt• 
mak, sanayi erbab.n Bankalar tarafın· 
dan daha bol bir surelll:e kredi açılına
&ıru temin etmek ve milli kalkınmaya 
yardım etmiş olmak için bu bankanın 
imtiyazlı hisse senetlerinden 50 milyon 
dolarlık bir kıomının Dtılması hakkında
ki teklifi tasvip etmi1lerdir. ---Avrupada fena havalar 

ROMA, 6.A.A. - Kolabre'da fena ve 
bozuk hava bala şiddetli bir ıurette bü
küm sürmektedir • 

Bazı yerlerde vukubulan feyazanlar, 
bir~ok maddi zararlara sebep olmuı, mü 
nakalatı inkıtaa uğra!mı§l~r. Birkaç ev 
yıkılmıştır, iki kişi ölınüştür. --İspanyol intihabının kat'i 

neticeleri 
MADRIT, 1. A.A. - Umumi intiha· 

batın kati ve reımi neticeleri ıunlardır: 
Sağ cenah fırkalan 207, Merkez fırka· 

)arı 104' Ü radikal olmak üzre ı67. Sol 
cenah fırkaları 58 ' i sosyalist olmak üz
re 99 mebus çıkannıılardır. 

Bir vapur battı 
v~~. 6. A.A. - t.n·nyol Aid'e va

puru baünış ve mürettı.batı bir Hollen 
da vapuru tarafında kurtarılmıştır. ---Lindbergh Cenubi Am, r .-

kaya varıyor 
RIO DE JANEIRO, 6.A.A. - Lind· 

ber;ı-h ile karısı öğle üzeri verdikleri bir 
haberde 13 der~ce arzışimali ve 28 de· 
rece 20 dakika Tu'.ügarbi de bulunduk
lar m hildirmi;lerdir. 

Lindbergb İJe karısının Grenviç aya
rile sa;./ 16 dp Natal limanına gelmeleri 
bekleniyor • 

Yangın davası 
BERLIN, 6. A.A. - VolfT ajansm

chn : Reichstag yangını davasının bu· 
günkü celsesi ıon !~itlerin tÜnlenmeıf .. 
ne basredilecektir. " 

Van der Lubbe, hükmün bu yakınlar
da verilip vc,.j_hıiyer.~ğini sormuştur. 

Maznun Dimitrof da bazı sualler ıor
mak behanesııc gaz~teier ve memurlar 
hakkında bir takım Jonkitlere gir;ştiğia• 
den hakim, maznuna ihtarda bulunarak 
bu barcke:inin tekerrürü halinde kendi· 
ıini muhakeme ıalonundaıı çtkartacağuu 
oöylemiıtir 

Türk- Sovyet dostluğu 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyin 

Tas Ajansı muhabirine beyanatı 
MOSKOV A, 6.A .A. - Tür kiye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 

Bey/endi Tas Ajansı muhabirinin birleşik Amerika ile Sovyet Rusya 
arasında diplomasi münasebatm tesisi meselesi hakkında sormuf ol
duğu bir suale cevaben aşağıdaki beyanatta bulunmuştur : 

"Tü:kiye Cümhuriyeti hükumeti Sovyet Rusy:ı ile birleşik Ame
rika arasın:la diplomasi münaseba tın teessüs etmesinden son derece 
memnundur. Cihanda milletler arasında ahengi te•is ve sulh::ı ta.lwiye
ye medar olan h:ı.reketi b:z derin bir memnur.İyetle karşılarız. 

Bilhassa bu defa olduğu gibi en yakın dostumuz olan Sovyet 
Rus va ile T ü ·kiye a-·asında her zaman dos:luk cayigir olmuş bulunan 
b:rlcşik Amerika arasında itiliil mevzuu ~a ge!ince, bu h ;ı;susta fikrimi 
en eyi bir şe.~ilde ifade etmek için Reisiniz M. Kalen in Amerika mil 
leline hitaben söylemiş olduğu sözleri tekrar edeceğ'm" 

Beşeriyetin terakkisini ve cihan sulhu davasını benimseyen lıer 
kes için Sovvet - Amerikan münasebatınrn teessüsünden memnıın o
mak icap eder. 

Polislerin. tekaütlük yaşı tespit edildi 
ANKARA, 6 (Milliyet) - Zabıta memurlarının tahdidi sinnine a 

İt liiyiha Başvekiilett n meclise gelmiştir. Liiyihaya göre, zabıta me
murları aşağıdaki yaşları bitirince tekaüde sevkolunacaklardır: 

Polis memurlan ve bu derecedeki memurlar ve kiitipler için 50, 
üniformalı komiserlerle bu dereceye muadil memurlar için 53, mer
kez memurlarile muavinleri için 54, emniyet memurlarile polis ve 
emniyet müfettiş muavinleri ve bu derecedeki şube şefleri için 55, 
üçüncü sınıf polis ve emniyet müfettişleri ve bu dereceye muadil me 
murlar için 56, ikinci sınıf polis ve emniyet müfettişlerile muavinleı·i 
için 58, birinci sınıf polis ve emniyet mülettişleıile emniyeti umumi
ye ~be müdürleri ve birinci sınıf emniyet müdürleri fevkindeki em
niyet müdürleri ve muadilleri ve başmüfettişler için 60 

Bunlardan hizmetlerinin devamında fayda görünenler, malevkle
rinin göstereceği lüzum üzerine Dahiliye vekaletinin kabul edeceği 
sicille anlaşılırsa icra vekilleri kararile beş seneye kadar istihdam o
lunacaklardır. 

Bu liiyihaYQ göre, tekaüt edilecek memurların maaşları, tekaüt ka 
nununun 26 ırıı:ı maddesine göre bağlanacaktır. 

Memurlar hakkında bir tefsir 
ANKARA, 6 (Milliyet) - Ziraat vekaletinin gösterdiği lüzum ii 

zerine Başvekalet, memurin kanununun bazı maddelerini tadil eden 
1777 numaralı kanunun 3 üncü maddesinin tefsirini meclisten iste
me/.ıedir. 

Tezkerede, bu maddenin mer'i bulunduğu zamanlarda, bu me
murlar tasfiye edilmişlerse de, kanun mer'iyellen kaldırıldıktan son
/a vücudundan istifade edilmıyo:,. memurların açık maaş almağa de
vam ettikleri bildirilerek vücutla •ından istifade edilemiyeceği anla
şılan bu memurların tasfiye edilebilmeleri için 3 üncü maddedeki 
azami müddetin haddi asgari olı-.;ı olmadığı ve vekillet emrinde bıı 
lunan bu gibi memurların madı.e <le yazdı ve azami olarak tasrih e. 
dilmif olan 3 veya 5 senelerden tekaüde sevkleı·inin mümkün bulunup 
bulunmadığı hakkında tesfir talep olunmaktadır. 

Köylü sigarası hakkında sual 
'ANKARA, 6 (Telefonla) - Hakkı Tarık Beyin köylü sigarası 

hakkında Gümrük ve inhisarlar vekiiletinden şifahi sual takriri ya
rınki meclis ruznamesine konmuştur. Ali Rana Beyin yarınki toplan 
tıda cevap vermesi muhtemeldir. 

Heye~ Eskişehirden döndü 
'ANKARA, 6 (Telefonla) - Ekişehir şeker fabrikası küşat mera

siminde bulunan zevat bu sabahın beşinde hususi trenle dönmüşler
dir. 

Arazi tevzii hakkındaki kanun 
ANKARA, 8 (Milliyet) - Dahiliye vekaleti 1505 numaralı fark 

mıntakaları dahilinde muhtaç zürraa arazi tevzii hakkındaki kanu
nun 4 üncü maddesinin tefsirini meclisten istemiştir. 

I ngiliz takımı Fransızları yendi 
TOOTNHAM, 6. A.A. - Bugün oynanan lngiltere - Fransa bey 

nelmilel futbol müsabakasını lngiliz takımı 4-1 kazanmıştır. 

Kuru rejim 
Defnedildi 
Bütün Amerikada halkın 

keyfine payan yok 
SALT LAKE CITY, 6 (A.A.) 

- İçki yasağının tamamile orta
dan kaldırılması için muvafaka· 
tinin temini lazım gelen en son 
hükumet olan Ulah sükfuneti de 
bu yasağın ilgasını tasvip ettiği
ni Grinviç ayarile saat 22 de res
mi suı·ette bildirmi9tir. 

Utah hükümetinin bu karar ve 
tebliği V afingtondan öğrenilir öğ
renilmez M. Philips yasak kanu
nunun kaldırıldığı hakkındaki be
yannameyi İmza etınif ve evvel
den hazırlanan umumi eğlence
ler başlamıştır. 

M. Philips içki yasağı kaldı
rıldıktan sonra ecnebi gemilerin
de bulunacak İspirtolu içkilerin hü 
kümet tarafından mühürlenmiye
ceğini bildirmiştir. 

VAŞiNGTON, 6 (A.A.) - U
tah hükiimeti meclisi içki yasağı
nın kaldmlması lehinde rey ver
diğinden içki yasağı kanunu bü
tün Amerikada bugünden itibaren 
ilga edilmiş bulunmaktadır. 

Telsiz ne9riyatı ve gazetelerin 
çıkardıkları fevkalade nüshalar sa
yesinde bu haber memleketin her 
tarafına yıldırım hıziyle yayılmış
tır. 

Mühim merkezlerin sokak ve 
caddelerinde toplanan halk kütle-

-

Cubada yeni kargaşalık 
çıkması muhtemel 

HAV ANA, 6. A . .A - Sanayi mües
seselerini yüzde S0 nisbetinde Cubah İf· 
çi kullanmağa mecbur tul.lan yeni çalıı· 
ına ve iı kanununun tatbik mevkiine 
konacağı cuma günü büyük kargaıalık
lar çıkınasmdan korkulmaktad r. 

lspanyol amelesi, Cubalı işçilerden 
çok daha fazla olduğundan' ecnebiler a
leyhinde nümayişler yapılmasından ve 
bu esnada yağmacılıklara kalkııılma
ıından korkulmaktadır. 

Yeni kanun yÜzünden leh ve Çin'li İ§
çiler de çok zarar göreceklerdir. 

M. Kammer Elyse' de 
PARIS, 6. A. A. - Reisicümhur M. 

Lebrun eski reisicümhur M. Doumergue 
ile Fransanm Ankara sefiri M. Kamme
reri' kabul etmiştir. 

!eri hu haberi çılgınca alkışlarla 
karşılamı~lardır. Sevinç şenlikleri 
hemen başlamıştır. 

NEVYORK, 6 (AA.) - Vak
tile Nevyortalıi Brad • Way ma
hallesinde dikilmit bir direk üs
tüne çekilen ve içki yasağını tem
sil eden kabartına resim halk ta· 
rafından linç edilmi,tir. Bu hare
ket ispirtolu içki düşkünlerinin l.a. 
zırladıkları şenlikler için bir baş
langıç işareti olmuştur. 

Bu kabartma resim direkten 
indirilerek bir tabuta konmu,tur. 
Bundan sonra tabut arkasından 
gelen büyük bir halk kalabalığı
nın sevinç çığlıkları ve şarkıları 
aruında Brod - Way mahalle
sinde ve tehrin en itlek yol ve 
caddelerinde dolatbrılllllfbr. 



[ F ICLE;aı;ı 
W ve X lazım mı, 

değil mi? 
Bu ilmi bahsin timdi sırası olma .. 

dığmı iddia edenler de var. Ben onla
lan haksız bulurum. Bunu ıimdi aç -
tnayıp ne zaman açacağız? Günler 
kısa, geceler uzundur. Geceler uzun 
olduğu gibi gebedir de .. Geçende ge -
celerin kimden gebe kaldığını merak 
eden bir arkada§& cevap veremedim. 
[,,et, bu mevsimde bu alfabe bahsini 
açabiliriz .• Acaba W lazım mı, değil 
mi?. Bence bu harf lazım değildir .• 
Evvela ikiz erik gibi biribirine yapı§
tnıı bu iki V harfinin vaziyetleri İyi 
tetkik edilirse biraz müstehçendir bi
le. Zaten onun için o!ınalı ki; bu har
fi ayakyollarmın kapılanna yazarlar •. 
Bize bunun lüzuma yok .• 

Lakin, X harfi böyle değil... Aksi, 
taksi gibi kelimeleri yazmak için la -
:ıım olmasa bile taksim için behema • 
bal lazımdır. 

Fakir kimdir? .• 
İstanbul belediyeai §U ııon günler • 

de bir mühim §Cyle meıgoldür. Bele • 
diye bilmek istiyor ve soruyor: 

- Fakir kimdir? .. 
Ben de dÜ§Ündüm: 
- Fakir kimdir ? .. 

Fakirin kim olduğunu bilmek için 
tarifini yapmak lazım. l§te içinden çı
kılamıyan f"Y budl!r• Kime sorsanız 
kendisini size öyle bir anlatır ki; utan 
masanız çıkarıp eline be§ kurut ve
receğiniz gelir. 

Hikayeyi bilirsiniz yal Birisi bir a • 
damdan beş kuru§ iatemiı .. Kendisin· 
den istenen adam pitkin bir ıey imiş: 

- Yok! cevabını venni§.. Dilenci 
ısrar etmit: 

- Öyle ise bir sigara veriniz .. Öte• 
ki buna da: 

- Yok! demit·· Ve dilencinin hak
lı olarak: 

- Ne oturuvorsun? Kalk beraber 
dilenelim ... cevabına maruz kalmıı. 

Hikaye iila ama gene fakiri tarif 
edemedik de, ~ mi?. 

Fakirlik beuce, hasislerin göründük 
leri fakat olmaktan kaçtıklan bir hal 
dir. Fakirlik para ile, servetle değil
dir. Derece iledir. 100 bin lira serveti 
olan fukaralar, bet parasız zenginler 
çoktur... Lakin klasik ve yokluğunu 
belli etmiyen fakir tipi en çok gaze • 
teciler, muharrirler ve muallimler a • 
rasmda bulunur. Çünkü bunlar fikir 
amelesidir. Fikir ise pek geçer bir 
meta değildir. 

İstanbul Radyosu ! .. 
lstanbul radyosuna nazar değdi sa 

nınm .. Çünkü konser aaatleriai ve 
tekilleri Öyle bir değiıtirdiler ki sor • 
mayın! .. Neden böyle oldu?. Kim böy
le yaptı bilmem?, Yalnız bildiğim bir 
ıey vana bu kadar anket, araıtınna 
ve gayrete rağmen bu seferki prog • 
ramın iyi olmadığıdır. Çünkü: 

1 - Radyo, saat beş buçukta bat • 
lıyor. O saatte herkes itinin batında· 
dır .. 

2 - Radyoda ııramofon kısnnları 
çoğaldı .. Bu, o kadar alakayı tahrik 
etmiyor. Zal!en ııramofon konserleri o 
kadar toplu degıl, §Uradan buradan 
oluyor •. 

3 - Alaturka konserler intizamını 
kaybetti. Kah saz muaikisi, kah ses 
musikisi mübalağa ediliyor, bir mü • 
vazene teıis edilemedi. Bu konserler .. 
de kadm okuyucular fazla! Bu oka
dar cazip olmuyor. 

4 - Bütün radyo netriyatı dokuz 
buçukt... 111uyor. ı. ani tam oturup din 
leyeceğiniz zaman •. 

Buntlan §ikayet eden bir arkada • 
ıım gülerek: 

- Galiba spiker be;r sinemaya ye
tişmek için saatleri bu hale getirdi .•• 
diyordu. Radyodaki bu erkenlesme 
programının sebebini bilmiyorum -am 
ma, ite yaramadığım ve dineyecile .. 
rin istifade etmediklerini peka!a bili
yorum. 

FELEK. 
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Takas suretile 
İthalat 

--o-
On dört madddelik yeni 
talimatname hazırlandı 

Ankaradan gelen malumata naza• 
ran 14~/0 numaralı taKas kararname 
sinin tatbikına dair olan 14 madde • 
Jik talimatname hazırlanmı§lır. Takas 
suretile yapılacak ithalat hakkında 
ki hükümleri ihtiva eden talimatna • 
menin es8.slarına nazaran halı, kilim, 
tiftik, yapağı ve palamut hülasası yal 
nız kereste traver.s ve maden kömürü 
müstesna olmak üzere bilUmum maden 
fer ve 1930 senesi veya daba evvelki 
seneler mahsulü tütünle peynir mad • 
delerinin ihracı mukabilinde iıbu ta • 
limatname hükümleri dahilinde itha
lat yapılmasına müsaade edilmiıtir. 
Bu talimatnameye göre, ithalat yap -
mak kasdile ihracat yapma~ İsteyen
ler, ancak ihracatlarını lıtanbul, iz • 
mir, Antalya, Mersin, Trabzon, Sam.
sun, F ethlye ile Çanakkale , Bandır· 
ma, Kars, Ardahan, Artvin ve Edre -
mit kapılanndan yapacaklardır. 

Talir"1atname tl'lkas hP.vetlerinin it
hal ve ihraç işlerinde hareket tarzla· 
nnı tesbit etmektedir. 

Kuru kereste meselesi 
Marangozlar cemiyetinin, mobile .. 

lik kerestelerin fmnlaı'dan kurutulma 
zı mecburiyetinin vaz'ı için lktısat Ve
kaletine yeniden müracaat edeceğini 
yazmıştık. Bu mesele hakkında Zin • 
gal şirketi umumi müdürü Tevfik Ali 
Bey bize şu beyanatta bulunınuştur: 

" - K<restelerin mobilya imalJıde 
kabili istifade olabilmesi için iki nok
tanını nazan dikkate alınması lazım
dır. Birincisi kereste fabrikadan çıkb
ğı zaman tasnif edilme~idir. Ne ka .. 
dar kuru olursa olsun her tahta mo • 
bilyaya hatta kapı ve pencere yapıl
maya müsait değildir. Avrupada fab
rikadan çıkan kereste laıınif edilir. 
Doğramacı1ıkta, alelUmum inıaatta ve 
beton kofrajı olarak kullanılacak ke 
reste ayrılır. Memleketimizde birkaç 
aene evveline kadar keresteyi böyle 
tasnif ed.en hiç bir fabrika yokllu. 

Mobilya imaline mahsus kereste 
mavi, İn§aata kerestesi kırmızı, beton 
kofrajı kerestesi yeşil renkte damgalı 
dır. lıtet ancak böy.Je tasnif edilen ke 
reste fınnda kurutulursa mobilyalık 
iyi kereste elde edilir." 

lslam memleketlerine rama
zanda ihracatımız 

Her sene Ramazan yakla§ınca, bir 
kııım maddelerin ihracatı da artar, 
Bu mevaddın tamamile memleketimi -
ze ait hususiyetleri vardır. Bu sene de 
güllaç, kuru bamya, ceviz, fıstık, ıu
ruplar ve reçellerimize hariçten bir 
çok müıteri çıkmı§br. Bu maddelerin 
müıterileri Mısır, Suriye, Irak ve Kıb
rıstır. 

Fransada munzam ithalat resmi 
Yunan hükfuneti ithal edilecek bü

tün eıyanın kıymetlerinin yüzde 1,5 
ğu nisbetinde munzam ithalat resmi 
alınmasına karar vermiıtir. Yunan hü 
kfuneti bu karardan, aramızda iktısa
di anlaşma olmaması itibarile, Türki
yeden gelecek eşyayi bu muntazam re 
simden hariç tutmuıtur. Bu itibarla 
Türk ihraç maJlan YunanistandR bu 
mazhariyeten isifade ederek diğer 
memleketler eşyasından daha ucuza 
satılacaktır. 

Yumurta ihracatı 
Geçen hafta Yunanistan, Suriye ve 

ltalyaya mühim mikdarda yumurta ih 
raç edilmiştir. Piyasada son günlerde 
hükiimetin yumurtalarımız için mü • 
him tedbirler alacağı ısrarla söylen -
mektedir. 

Felçikava hu~ubat ithalatı 
Belçika hükumeti hububat ithalatı

nı hususi müsaadeye tabi tutmuştur. 

Kahve fıatları yükselai 
Son günlerde şehrimizde kahve fi

yatları bir mikdar yükselmiştir. Tica 
ret müdürlüğü ve Ticaret odası bu 
yükseli§ üzerine derhal harekete geç • 
miş ve tetkikat yaprruıtır. Yapılan 
tetkikat bu üykselişin ıçerde bir piya• 
sa hareketinden değil, kahve fiyatla -
nnın menşeinde de yükselmiş olma -
aından ileri geldiğini göstermi§tir. Kah 
ve fiyatlarında yükseliı nisbeti toptan 
fiyatlarda kilo başına 1,5 kuruttur. 
Fakat bu, perakendecilerde 1 O • 15 
kuruşu bulmaktadn·. 

Komisyon dün de toplanamadı 
Yerli mallara ecnebi damga&ı vu

ran ve ecnebi malı gibi satan mües.se
ıelerin vaziyet ve mesuliyetlerini tet
kik için teşekkül eden komisyon dün 
Ticaret odasmda ilk içtimaım yapa • 
caktı. Fakat ekseriyet olmadığından 
dün gene toplarulmaınııtır. 

Fransa ile Modus vivendis 
Modus vivendis ile meriyetinin de

vamı kabul edilmi§ olan Fransa ahdi 
tarifesinden 378 tarife numarasında 
B ve A. ve 505 pozisyonlan kaldml • 
mııtır. Bu numaralardan 2250 numa
ralı kanun mucibince reaim alınması 
ve t<mzilit yapılinası kararlatbnlmıt
tır. Bu karar dün alô.kadarlııra bildiri! 
mittir. 

ltalyanın buğday ithalAtı 
~ t =uz4·· Wrmci lepiM H-

Yeni bütçe 
Bir milyon küsur liranın 

kapatılması lazım 
Belediye bütçesi hesaplan ıubeler

den tamanıile gelmiı ve dün daimi en 
cümene verilmi,tir. Daimi encümen 
bugunden itı~aren yeni sene ba.tçesi• 
ni tanzime baılayacaktır. Şimdiye ka
dar yapılan tetkikattan bir milyon 
dört yüz bin lira bütçe açığı bulundu
ğu anlaıılmı§tır. Masraf fasıllannda 
bu açığın kapatılması için azami ta • 
sarruf yapılacaktır. 

Sürp Agop davası 
Belediyenin Sürp Agop mezarlığı 

davası hakkındaki kararı bugün veri
leeckti, Fakat Adliye yangını dola
yisile karar gayri muayyen bir müd· 
det için teahhür etmıttir. fakat Ati -

liyenin davaya ait evrakın ve vesika
ların asılları tapuda ve belediyede 
mevcut olduğundan bu hususta kaybe 
dilmİ§ bir hak yoktur. 

Tramvaylarda ilk iki sıra 
Tramvaylarda kadınlara ön iki sı

ramn tahaia edilmemesi hakkında Şe 
hir meclisinin verdiği karar belediye 
fen heyeti tarafından tetkik olunmak
tadır. Bu karar hakkında belediye ma 
kamı yakında ıirket nezdinde teıebbü 
aatıa bulunacaktır. 

Konservatuvarda idareye 
itaatsızlık edenler 

Konservatuvarda Üç talebe idareye 
kaqı itaatsizlik ettiklerinden tardo • 
lunmuşlardır. Bu husustaki tahsisatla 
bizzat vali ve belediye reisi Muhittin 
Bey meıgul olmaktadır. Konservatu -
varda belediye bazı ıslahat~ yapacak 
tır. 

Yere sigara atılmıyacak 
Belediye §ubelere bir tamim gön • 

dererek içilen sigaralann katiyen ye
re atılmamasını, bu yüzden ahıap o
lan binalann yangın tehlikesine ma • 
ruz kalacağını bildinni§tir. 

Sultanahmette yeni hela 
Sultanahmet Parkı köıesinde be • 

lediye daha temiz bir hala yaptmna
ğa karar vermi§tİr. Yakında in§aata 
başlanacaktır. 

Bursa belediyesinde seyyahin 
şubesi 

Uludağma gelecek •eyyahlara ko -
!aylık göstermek üzere Buna belediye 
si bir seyyahin ıubesi tesis etmiştir. 
Bursa belediyesinden lat-bul beledi
yesine gelen bir tezkerede keyfiyetin 
tamimine delalet edilmesi istenmekte 
clir. 

Yeni binaların malzemec:i 
Yeni bina ve yollar kanunu, b!nanın 

irtifaı, bulunduğu caddeye göre büyuı<
lüğü hak'.unda kayıtlar koymuştur. Fa
kat b:na ar.n nasıl malzemeden yapıla
cağına dair hiç bir kayıt yoktur. 

Haber aldığımıza göre iqaaıta kul
!anılacak malzemenin cinsinin belediye
lerce tayini için belediyelere kanuni sa
laıtiyet verilmesi hakkında belediye ta
rafından hükumet nezdinde teşe~biisat
ta bulunu'.acaktır. 

.,u~t:Ku~r çoğaldı 
Y apı!an ciddi takibat: ne'.İcesinde son 

zarr.anlarda sokak ~opekleri azalmıştı. 
F a..at kı; b_şla.:lığ_mlan etrafta yiyecek, 
içecek Lulamıyan kö.,ı.ekl ... r, <.ı.ağ)ar_a.ı, 
köylerden sehre ge1neğe ba§lamış~ar
dır. Bu suretle lstanbul sokaklarında 
gene köpeı<ler çoğalmıştır. 

Köp<klerin Ç-ğdıması üzerine beledi
ye yeniden teduir1:er almağa karar ver .. 
miştir. 

dar 1 tal yaya yapılan buğday ithalatı ge
ço.ı sen ~n.n a .,, n _ d~vıe.L.~ na_a.a.1 bır 
mi.yon 35,000 kental az olmuştur. 

Ayni devre içinde mısır buı,,da.ti itha
latında da bir m•lyon 88,000 kencal rad
desmd~ bır azalma gOrüımüştür. 

Par ıs ı.ors .. s. ııua 
P ARiS, 6 (.A.A.) - Paris borsasın 

da kambiyo vaziyeti 11,45 te §Öyle i
di: Dolar 16,10, lngiliz lirası 8.3,15 
frank,' 

1 ekirdagda yeni ölçülere 
hazırlık 

TEKIRDAG, (Milliyet) - Vi
layetimizin ayar memurluğuna Is
tanbul ayar başmüfettişliğince Bor 
samız muamelat memuru Şakir 
Bey tayin edilmiştir. 

934 senesi bidayetinden itiba
ren tatbikına geçilecek ölçüler ka
nunu mucibince mıntakamızdaki 
hazırlıklar bafgÖstermektedir. 

Şehrimiz 'l.icaret odası bütün 
tüccar ve esnafın nazarı dikkatini 
celbedecek tarzda ilanlar ne9r ve 
tamim etmekte, 934 senesi gelme
den evvel esnafın kendisine lizım 
olan levazımatı tedarik etmeşi i
çin ikazlar yapdmaktadu. Beledi
yemiz ıenehaJı yaklatmadan hal
kı alakadar edici tavıiyeler yapıl
makta ve ıiparif edilen haaaaı te
razilerin Avrupadan l'elmeaine in
tizar edilmektedir. 

Maarifte 

Ecnebi lisan 
Üniversite talebesi bugün 

imtihan ediliyor 
Üniversitede açılacak ecnebi 

lisan mektebine devam etmiyecek 

olan ve bir ecnebi lisanını mükem

mel surette bildiklerini iddia eden 

talebenin İmtihanları bugün saat 

15 te İstanbul Erkek lisesinde ya

pılacaktır. 

imtihanlar üç dereceden ola

caktır. Bir lisanı mükemmel bil

dikleri tahakkuk edenler mektebe 

devam etıniyeceklerdir. Diğerleri 
birinci veya ikinci lisan sınıfları

na devam edeceklerdir. 

Hukuk fakültesi profesörleri 

dün toplanarak ders programları

nı tetkike başlamışlardrr. Dün e

sasiye zümresi dersleri mevzuu 

bahsolmuştur. 

Bugün profesörler heyeti tek

rar toplanacak ve amme zümresi 

derslerinin programlan görüşüle

cektir. 

Muallimler Birliği sene~ik 
kongresi 

lstanbul Muallimler Birliği
nin senelik kongresi bugün saat 

15 te birlik merkezinde aktedi

lecektir. 

Geçen sefer ekseriyet olmadı

ğından toplanmamışb. Bugünkü 

toplantıda nizamname mucibince 

ekseriyet nazarı dikkate alınını

yacaktır. 

Huxuk talebe cemiyeti kongresi 
Yarın Hukuk fakültesi Talebe 

cemiyeti senelik kongresini halk. 

evinde aktedecektir. Kongrede 

yeni idare heyeti seçilecek, bir 

senelik faaliyet raporu tetkik ve 

müzakere edilecektir. 

Halkevi Reisliği 
Halkevi reisi Hamit Beyin Maarif 

vekaleti yüksek tedrisat umumi mü -
dürlüğüne t,...vin edilmesi üzerine bu 
vazifeye fırka vilayet idare heyeti a
azasmdan Ali Rıza Bey tayin edilmi§
tir. Ali Rıza Bey, tayini tasdik edil • 
diğinden dün işe ba§lamı§lır. 

Üç aylıklar veriliyor 
Eytam, eramil ve mütekaidinin 

mal müdürlüklerince kinunuevvel, 
knunusani, şubat üç aylıklarının tev • 
ziatına dün sabahtan itibaren başlan
mı§tır. Eytam, Emlô.k bankası da ev
velce cüzdanlraını bankaya teslim e
cJp.-.,.k .,.....;; ... ,..~=-At ,...~ , ... 1 ;ıı~ı afpı..,,JA.T'a bu .. 
sabah tevziat yapacaktır. Evkaf mü-

.... v tm, Eramil ve müteka .. 
idinin kanunuevvel, kanunusani, fU· 

bat üç aybk.anna ait büroları tanzim 
ettiği için bu sabahtan itibaren tevzi
ata başlayacaklardır. 

--o-

Sıhhiye müdürlüğünde 
tamirat 

Vilayet Sıhhiye müdiriyetinde ba
zı tamirat ve ili.veler yapıldığını yaz .. 
mıştık. Bu tamirat nihayet bulmuştur. 
Müdiriyelf Yangın tehlikedni nazan iti
bara alarak ahıtap olan merdivenleri 
lata ve koridorlan da betona tahvil 
etmiştir. Oda kapılarına gece bekçile 
rinin odaları kontrol edebiLned ıçm 
~.amlı ufak levhalar konulmuıtur. Mü 
diriye! binasına ait Terkos tesisatı bi
tirilmi§, elektrik tesisatı da yeni bat • 
tan yapılmıştrr. --o--
Rüştü B. dün de Evkafta 

meşgul oldu 
Evkaf umum müdürü Rüıtü Bey 

dün de evkaf müdiriyetinde meıgul ol 
muş ve müzayede komisyonunun içti .. 
maında hazır bulunmuıtur. Evkaf mü 
fettitlerinden Necati• Avni, Cemal, 
beylerd~n mürekkep üç kişilik bir he
yeti teftişiyede Evkafın mutat muamelatı 
nı tefti§ etmektedir, Şehrimizde bulu
nan Evkaf umum müdıirlüğü idare en 
cümeni reisi lbrahim Sabir Bey de dün 
evkaf müdiriyetinde meıgul olmuı, ha 
demei hayratm kadrosunun tanzimi • 
ne nezaret elmİıtlr. Kadro iı!eri ya
kında nihayet bulacaktır. 

1 Ka~aııı halterler _j 
* Sıhhiye vekale.°: hıfzıssıhha u • 

mum müdürü Aaım lsmail Beyin ri -
yaseti altında S>hiye müdiriyetinde 

, toplanmakta olan frenııi talimatnanıe · 
: .;_tadil komiayonu dördüncü içtimaıru 

pazar. günü uıbah aaat 10 da yapa • 
c.lr.tır. 

Takas 
Komisyonu 

Dün ithalat vizelerile 
meşgul oldu 

Takaa komisyonu dün vali muavi· 
ni Ali Riza Beyin iryasetinde toplana
rak iL.7.t1it iılerinin vizesile meıgul ol 
muıtur. 

Vali muavini geldi 
Eski§ehir ıeker fabrikasının açılma 

merasiminde bulunan val imuavini Ati 
Rıza Bey dün §Cbrimize gelmİ§tir. 

Emniyet müdürünün ziyareti 
Emniyet müdürü Fehmi Bey dün 

akşam geç vakit vali ve belediye rei
•İ Muhittin Beyi ziyaret etmiıtir. 

Pcıllate 

Çarpan otomobil 
Beşiktaıta Y enimahallede lhlamur 

caddesinde 22 numaralı evde oturan 
marangoz Serom Efendi Beıiktaıta Si 
nanp"fll camii önünden geçmekte i . 
ken neft sendikat gaz §İrketine ait §0-

för Apustolun idaresindeki 739 numa 
ralı otomobilin sadamesiJe ağır suret .. 
te yaralanmıştır. Yaralı Beyoğlu has 
tahanesine yatırılmıştır. 

Kaçak sigara satarken 
Fatihte Hoca idris mahallesinde 

oturan Ali oğlu Hüseyin Çarşambapa 
zarında kaçak sigara satmakta iken 
memurlar tarafından görülerek yaka 
lanmı§tır. 

Tramvaydan düşen biletçi 
Laleliden geçmekte olan Topkapı 

tramvay arabasında biletçi muavini 
Haydar Efendi arka romork arabaya 
para bozdurmak için atlarken müva
zenesini kaybederek düşmÜ§, ba§mdan 
ve burnundan Yaralamnııtır. 

Tehdit 
Sirkecide Viyana oteli müsteciri Sü 

leyman Bey polise müracaat ederek 
dükkan icarı İ§inden muğber o!an Ce· 
vat namındaki 1;ahsın üzerine hür.um 
ederek kendisini ölümle tehdit el tiği

ru v~ pei.lcereaerinın ca.mlanru kırdı .. 
ğını ve garson Ahmedi de dövdüğü • 
nü söyliyerek ıikayetıe buluıımuıtur. 
Cevat yakalanmı§tır. 

bir sanaal parçalandı 
Evvelki sabah Halicin Y emİ§ iskele

sinde bir kaza olmu§tur, Haliç §irketi
nin 9 numaralı vapuru Eyipten gelip 
yemiş iskeelsine yanaııtığı sırada iskele
de bulunan kayıkçı Osman geriye çekil- 1 

mek istemiş fakat buna muvaffak ola
mamıştır. Osmarun kayığı vapurla iske
lenin arasına sıkışarak parçalanmıştır. ' 
Osman da ezilip ölmek üzere iken etraf
tan yetiımişler ve 2orlukla kurtanl
mıştır. Usman muhtelif )"erlerinden ya
ralanınıııtır. 

~' .. ~d usiuralı bir hırsız 
Mabmutpaşa c:varında kunduracılık 

yapa" Mığı. d;ç efendinin dül<ki.nına ge
çe.ı gün bir adam giderek L.stik alaca· 
ğıru söylemi' ve önü .. ıe getirJ~n Jistus.te 
n seçmeğe başlamıştır. 

Mıg.rd.ç ef.n,d1 müşteriye beğendir
m_k üzere ranfan baııka kutular İD<l.İrmek 
ıs.e.uııt ve gerite doncıüğü zaman müş· 
t~rinin ycnnd• c.lınadıgıru gonnüşhir. 

l\t.1.ıgırdıç e.ı.encli bunun üzerme derhal 
aoka.,a fırlamı~ ve dullk~ndan çıkan 

muşLrirun elnde iki çJ't ıa.t.kle kaç· 
maıcta oıduğunu görmüş ve bağ.ı.rarak 
a.rııasından kw-şma;;-a ba§~amı§tır. 

Hns.z )a..ialanae-ğ11J..ı anl ... y...nca ce
biaden bir ustllrd ÇlKa.rarak ark .. a.ından 
k.,şanicJ'ı. ı Uz_rl ... r.ı.ne saıdırmıi ve onıa .. 
rı c..ağı41lrak yine Kaçmaga ba~lamıı...ır. 

t..~rultuyu po.isler d~yarak yetişmıı
lc:r ve hırsızı eıiude usu .. ura ve ıas..,1K
lt.r.ıe cü .. mıı.1 meşhur baLnde yakala..ıuş .. 
lat" ... ır. bunun haydar ıs.nind~ bıri~i ol· 
dugu anlaşılmıttır. 

Memlekette 
Soğuklar 

Eskişehirde gece sühunet 
sıtırdan aşagı 25 ıdı 

ANı.{A.RA, 6. A.A - Meteoroloji 
ens.itüsünun verdig; malumala göre bir 
ikı g..., evvel orta Anad>lu üzenne bır
ıt:'.?·-eA temayü .. uncıe buAunan soguk ha
va dün ve bu ııece bütün Tür..iyede 
bırdenbire büyuk bir sühünet duşukıü
eünü mücip olmuttur. Guneıiıa bütıin 
gün gorümnuı oımasına ragmen dün. 
Dutun meıntexet danuınde hemen ter• 
mometreler sıiırın ustüne çıkamamııtır. 
Bilhassa Orta Anadoluda ve Ankarada 
gece sübuneti sıfırdan aşağı 15 ile 17 
dereceye kadar dütmüş~ur. Sivaatan sı• 
~dan qaKı 17, Kiitabyada U, Eakiıe
hırde tam 25 dereceye inmiştir. Halbu· 
ki Anadolunun ta• k.nda soğuk merke
zi olan Karata bıle ufırdan apğı an• 
cak 24 dereceye inmiıti. SoğUk aene
lerde ikıncil<i.nun ve ıubat ay laimda an 
cak kaydcdild>ilen vaziyetin bu ayın he
men uKinde vakı olması eı:ıemmiyetle kay 
de pyandır. • j 

Anadcılunun ıarp lı:ımnmda Manisa 
llav••iı acfe, ve K.aradeaia uhili•de Ri
ze IDIBıoıi&eaııula •ulluııet •- ıuı.t a• 
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lstanbul, bahçeler şehri 
Modadan başka 'ehrin daha 

muhtaç semtlerinde, bilhassa 

Haliç taraflarında çocuk bah

çelerine şiddetle lüzum ve 

ihtiyaç olduğu hakkındaki ya· 

zılarıımzın nazarı itibare alındığı 

nı şükran ve memnuniyetle öğre

niyoruz. Neşriyatımıza karşı Bele 

diye reisince gösterilen kıymetli 

alakadan dolayı kendisine alenen 

teşekkür ederiz. 

Şehrimizin esaslı dertlerinden 

biri de çok dağınık yapılmış bir 

halde olmasıdır.Şehrin imarı ve be 

lediye hizmelerin hakkile ifası 
için yaplacak şey, şehri mümkün 

olduğu kadar daha fazla yayıl. 

maktan menederek teksife çalıt· 
maktır. 

6 • 7 katlı apartımanlarla teh

rin teksifi, - eğer yeni bir tehir 

inşa etmek mevkiinde olsa idik -

çok doğru idi. Fakat şehrimiz, ye 

ni olmadığı cihetle 7 • 8 katlı apar 

hmanlar in,aaı, bizde böyle bir 

ihtiyacın ifadesi olmaktan fazla 

ne yapmak istediğini bilmer:ıenin 

ve göreneğin neticesidir. Şe:~rimiz 

de arsalar çok ve ucuz olduğun
dan bilakis yangın yerlerinin ima

rı noktasından bu inşaatta bu hali 

mahallerin şenlendirilmesi gayesi 

güdül$eydi, daha doğru olur ve 

memlektteki yangın yerleri bugün 

kısmen doldurulmuş bulunurdu. 

7 • 8 katlı partıman inşasının 

büyük bir hata olduğu geç te olsa, 

nihayet anlaşıldı ve önüne geçil
di; fakat bu arada memleketin 

yüzbinlerce, hatta milyonlarca lirz 

sı, bu göreneğe feda olup gitti. 

Memleketi imar etmek her ~ey 
den evvel para meselsidir. Bunu 

takdir diyoruz. Fakat az para ile 

ve cüz'i bir himmetle icrası kabil 

olan bazı işler de vardır ki, hiç ol 

mazsa şehri güzelleştirmesi itibarile 

tahakkuku çok arzu olunur. Mese 

la hali ve metrük arsaların bahçe 

haline ifragı bu cümledendir. Bu 

bahçelerin teksiri halinde bir ta-

raftan tehir güzelleşmit, bir taraftan 

da yer yer tesadüf edilen faydıuız 

ve pis mezbelelerden kurtulmuş o

lur. Hele bu bahçelerde çiçekten 

fazla fidan dikmeğe himmet olu

nursa hem daha ucuza mal ve hem 

de daha az bahçevan istihdamını 
mucip ve binnisbe külfetsiz ve de

vamlı bir eser elde edilmiş olur. 

Hususile bir devlet fidanlığı mev

cut olduğu ve oradan parasız fi. 
dan tedariki kabil bulunduğu na

zarı itibara alınırsa, Belediyeye 

bu hususta terettüp edecek şey, 
duvar tahdidi ve fidanlar için çu

kur kazmak gibi li.şey nisbetindekı 

mıuraflardrr. Bu işte nezaret altın· 

da "Şehrin tanzifat amelesinden pelı 

ali. istifade kabildir. O vakit mas

raf, daha asgari bir hadde inmiş o 

]ur. 

Bu gün bu eser göze çarpar bir 

mevcudiyet göstermezse de bir 

kaç sene sonra yer yer top ağaç
larla dolu ye~illikler, dünyanın en 
güzel şehri olan lstanbula dah.ı 
çok cazip ve güzel bir sima ver
miş ve yapanları hayır ile yadet. 
tirmiş olur. 

Nitekim lstanbul Vilayeti, ken· 
di bahçesinde böyle güzel bir nü· 
mune vücude getirdi. Şimdi ypıla. 
cak olan 'ey, bu nümunelerin te· 
birde teksiridir. 

Salahattin ENiS 

Gümrük mütehassısının 
verdiği rapor 

Gümrüklerde tetkikatta buluna • 
rak bir çok raporlar veren Amerikalı 
mütehassıa M. Forvelol büyük ve u • 
mumi bir rapor daha hazırlamıttır. 

Bu rapor vekilete verilmittir. Hususi 
bir heyet bu raporu tetl<ik etmektedir. 
Rapor tatbik edildiği takdirde güm • 
rük muamelatmda ufak tefek bazı do 
ği§iklikler olacaktır. Mütehassıs Tür • 
kiye gümrüklerini iyi buldoğunu sÖy• 
lemittir. 

ymda sıfrın altına düımekte İkJn dün 
Manisada sjrın aluncia üç dereçcye ve 
Rizede sıfr-n altında beş ckreceye düş
miittür. Urfada bile sühunet sı.ırdan a
§ağı iki dereceye İnmi§t.r. Trakyada sı
fırdan Zf~ğı altıya ve la:anbulda s!fır· 
dan •ı"ğ' bir -deceye inmıttir • 

Rizede karın İa'ı..ifai 2J santimetre, Gi
reaurJa 17, Samaunda iZ antimo-tredir. 
M..mleketin diler t .. raflanna yeniden 
kar dü~pir. ŞıukJ.;. laia- ka$ ııün ev• 
•el düfUIÜf olan .... ı....ar ........ 
ılir • 
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( Askeri bahisler ) 
İngilterenin Hindistan yoluna yeni 

tehlike nereden çıkıyor?. 
Mısır, Filiatin, Yurdanardı(l), J. 

rak; bunların kimiai hali. lngiliz man 
daaı altında, kimiai de bu mandadan 
yeni çıkmıı ve on bet yıl evvel O~ 
manlı impı:=atorluğundan l'ynlmıt hu 
kfunetçiklerdir. Bunlar, İngilizlerin 
meıhur Hindistan yolu Üzerinde bu· 
lurunak taliıizliklerine uğramıı olduk 
!arından bu memleketlerde aili.ha a· 
it yapıla~k her Y" ni tey mutlaka ln
giliz m illi müdafaasının müsaade ~e 
tasvibinden geçer. Bu mem!eretlerm 
kuracakları ordu, yapacak'arı tahki· 
mat, Jngiüz filosunun Süveyt kanalın 
dan ve Şapdenizinden aerbestçe iıle 
mealni tehdit etmemek lazımdır. Fa
kat ana lngiltereden Hindistan& gi
den deniz yolundan başka bir yol da· 
ha kuruldu. Bu da hava yolu. Yıl ııeç 
~çe bu hava yolunun clıemmiyeti art• 
maktadır. Deni~ yolunun ... ümeti bile 
bu hava yolu..ıun emniyetine 
bağlı olmak itibariyle bu ikinci yolun 
ehemmiyeti birinciyi bile qmağa bat· 
ladı. Daha aç•k aöyliyeümı Eğer ln
giltere hava kuvvetlerince Mıaırda, Fi 
liatinde ve Irakta büyiik bir üstünlük 
elde etınez. Yani buralarda kuvvetli 
hav filolan bulundunnu •• uçku 
iataıyonlan kurmazaa onun denizyo
lu irtibatı dahi tehükey• düter. Yani 
bu yol üzerinde veya buna yakın bu· 
!unan ve bir parçacık hava kuvvetle
rine ıahip olan her hangi bir devlet 
lngiltereye dÜ§manlık ederae, hava• 
dan yapacağı aaldınmlarla İngiliz ti• 
caret ve aavaı ııemilerinin bu yoldan 
itlemeairu meneder, uçku bombalari· 
le Süveyt kanalını yıkar, bozar ve tı• 
kar, hasılı lnııilterenin Hindiatan yo
lunu kapar. Bu ha.ide meaeli. Mıaır 
devletinin, yahut ta Iralan ve hatt.i lra
nın müstakil xe ıerbeat bir hava ıiya• 
ıeti ııüderek az veya çok bir hava or· 
duau vücude getinneıi Büyiik Britan• 
yayı taaalandırması lazımdır. Bu tak. 
dirde lngilterenin iki mühim nokta:!" 
gözden kaçırmama11 kendi hesabı· 
na haklı olur; birincisi, Mııırda, Filia
tinde ve lrakta kuvvetli lngiliz uçku 
birlikleri bulundurmak, buralarda ha 
va iataıyonlan kurmak, benzin depo
lan vücude getirmek, u~ku ıavma ba· 
taryalan yerlettirmek. ikincisi de Mı 
aırın, Filiıtinin, Yurdanardının, Ira. 
kın ve hatta lranın kuvvetli hava fi· 
]oları yaratmalarına elinden geldiği 
kadar engel olmak. 

lngiltere, bunlardan birinci tarlı 
timdiye kadar yapmıflır ve yapıyor. 
Meaela Arabiatanda vücude getirdiği 
Rutba çöl kaleainde, bilhaoaa çöl kıta 
!arından mütetekkil büyük bir garni
zon bulundurmakta, bu garnizonun 
emrinde kuvvetli tank yerlikleri mu· 
hafaza eylemekte ve uçku aavma top 
lariyle himaye edilmiı mükemmel uç
ku yer teıiıleri vücude getirııll§ bu· 
lunmaktadır. 

Bu halde, Silveyt kanalı etrafında 
ve lrakta lüzumu olan hava kuvvet· 
lerini yerlettirmit ve bunların yatak· 
1an olan uçku iıtaıyonlan ve sair yer 
tesialerini kurmuı, bunlann kuracak 
poaatlan da yanlarına yerleştirmittir. 
Şimdi ikınci tarta gelelim: Son za· 
manlara kadar Mıaır ve Irak hüku
metleri batlı başlarına bir hava gücil 
yaratmak için bir teıebbüıe kalkma· 
makla beraber ırerek Mıaırda ve ge
rekae lrakta uçkuculuğa kartı heveı 
ve rağbet uyarunağa batlamıttır. Baı 
langıçta bir apor veya seyahat vıuıta 
11 olarak bir memlekete giren uçku, 
çabucak ve kolaylıkla bir a&V&§ ve dö 
ğüı va11ta11 haline girebilir. Uçkucu· 
luğa hevesli zenııin Mıaırlı gençler tü 
remiıtir. Irakta dahi bilhaaaa eaki 
batvekil Nuri Şalan Pata gibi havacı· 
hğa meraklı zatlar vardır. Nuti 
Paşa biricik oğlunu bıle uçkuculuğa 
vakfeylemit olup kendiaide uçmağa 
meraklıdır. 

işte gerek bu hevea ve gerekae di. 
ğer bir çok ihtiyaçlar, aon yılda, ilk 

defa olarak komıu Irak devletinin bir 
askeri uçkuculuk kurmaamı mucip ol· 
du. Irak hükumeti, poliı hizmetinde 
ve bilhaaıa hudut muhafazaaı hizme• 
tinde kullanılmak ilzere ilk hava kuv 
vetini bir kaç av ve bombarduman fi .. 
tosundan mürekkep olarak meydana 
getirmiştir. Rahat durmıyan kabilele 
rin ayaklarunalannı bastırmak teşeb· 

büaünde bunlardan istifade edilecek· 
tir. Şimdiki halde tedarik edilen uç· 
kular lngiliz yapmdırlar. Pilotlar in· 
gilterede tahsil görmü§lerdir. Aynca 
Bağdat civannda modern bir sivil uç· 
ku istasyonu kunı!mut olup memleke 
tin diğer bazı y"rlerinde dahi kurul· 
muı ve kurulacaktır. Hükumet bir 
kanun çıkararak, tıpkı bizde olduğu gİ• 
bi, bir uçku piyangosu yaratımı, .iJ.k 
toplanacak para ile bir uçku limanı 
(deniz iıtaıyonu) ve bir de uçku mek 
tehi açılmaaı kararlattınlmıttır. Dik· 
kate ıayandır ki, Bağdat bathahamı 
bile, kendi dindaılarına yazdığı bir 
beyannamede, elerinden geldiği ka· 
dar Irak uçkuculuğuna yardım eyle
melerini tavsiye eylemiıtir. 

İrana &'"lelim: Bu memleket daha 
çok evvelden uçkuculuğa hevea etmiı 
tir. !randa bugün, küçük te olaa, bir 
aakeri uçku kuvveti vardır. Uçkula· 
rm büyiik kısmı lta!yan yapısıdır. 1-
ran uçku zabitlerinden Franaada, 
Soayet Ruayada da tahlil etıniıleri 
vardır. Iran devleti, b~zı ayaklanma• 
larm baatınlmaaında hava sili.hından 
istifade eylemiıtir. Fakat İran hüku
meti hava sili.hının yeniden tekemmü 
lü ve cenubi Iranda (Şat) mevkiinde 
bir lran uçku iıtasyonunun vücude 
getirilmeai için yenıden tahaiaat ver
miıtir. Şat mevkiinde bir İran hava ia 
taayonunun kurulınaımdan lnııilizle
rin hiç memnun olmıyacaklan tabii· 
dir. Çünkü mevki İngiliz • Hint yolu. 
nun hemen hemen üstündedir. Ve bu 
yola en yakın ve doiru bir tehlike o
cağıdır. 

Irak ve Irandan sonra ilk defa olarak 
Mmn dahi havacılığa doğru adım at• 
mak üzere ırörüyoruz. Mısır dahi mil 
li bir havacılık kurmak fikrindedir. 
Mıaır hükiimeti bil' kaç ay evvel İn· 
giltereye on adet aavaş uçkusu lipa
rit eylemiıtir. Bu uçk•ılar makineii 
tüfeklerle mücehhez oiacaktır. Bun
lar timdilik polis hizmetinde yani hu· 
dutlarda ve iayancılara kartı kuUanı· 
lacakmıt. Uçkulan Mmrlı pilotlar 
kuUanacak ve bunların kendilerine 
mahsus, Mrırr hükUmetince kurula
cak iıtuyonları olacaktır. 

lrakın bütçesi fakirdir. Şimdilik 
büyücek bir hava kuvv<>ti vücude ge
tiremez. lran dahi ayni haldedir. Mı · 
sıra gelince, daha fazlaBma izin ala • 
cağı şüphelidir. Fakat bundan on yıl 
evvel lrakın veya Mıamn kendisi i· 
çin, küçük te olıa, bi~ hava orduau 
yaratacağı kimin aklına gelirdi? Bu 
iıler., bir kere baılanmca arka11 ge
lir. Gariptir ki, Hindiatan yolunu em
niyette bulundurmak İçin Osmanlı im 
paratorluğunu parçalamak politi!.c.a· 
sının batına geçmit olan lngilterenin 
bu yolunu, timdi kendi eliyle yetiıtir
diği Arapçıkların ilerde tehdit eyle· 
meleri ihtimali bq gÖı+'erivor. Bunun 
çareaini düıünmek de tabii bizim 
vazifemiz değildir. 

CINOCLU 

1 Yurdanardı = Ma11rayierden 

Mevlidi şerif 
Önümüzdeki 8 Kanunuevvel 933 

cuma günü Betiktaıta Serencebey yo
kuıunda Anberağa camii ıerifinde cu 
ma namazını müteakıp Hafız lımail 
ve Hafız Saim ve Hafız Haaan Beyle
rin ittirakile mevludü ıerif kıraat edi· 
leceğinden hısım ve akraba ve arka • 
dat ve arzu edenlerin teırfileri rica o 
]unHr. 

Ergüplü Hacı Durmuı oğlu Salih, 
Radoılu Ziva Servet " Beyoğlu ikinci 
noter baıki.tibi". 

Milliyet'in edebi romanı: 63 --
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HİKAYE 
Piyango 

Numan Efendi evine dönerken, her 
attığı adımda arka cebine sıkıttırdığı 
on adet yüz liralığın ağırlığını hesap e
diyordu. 

Tali buya! Piyangoda 13850 numara• 
lı bileti almak, inaaru bu ay bu bale ge
tirirmiı. Numan Efendinin ıevinmeıine 
hak vermek lizım. Fakat. •• 

Fakat Numan Efendi pekte o kadar 
sevinçli değildi. Karmna bu gökten dü· 
ten serveti nasıl anlatacak? Saklagrn mı? 
Söylesin mi? O kadar mütereddit ki bu 
iki 5ualden ikisine de cevap veremiyordu. 

Aç.kça bilnıeliki, Numan Efendi karm 
ikbal Hanunla on bet senedir kavgasız, 
gürültüsüz yaııyorlar. Kavga ve giırültü 
olnıayııının sebebi de gayet basit: Çün
kü Numan Efendi ikbal Hanım ne emre· 
derse boynunu eğer, 'hayhay, onu da 
yapalım karıcığım,, derdi. ikbal Hanım , 
evkaf dairesinde bir ki.tiple evlenmek 
fedakarlığını ııöıterdiği için, kendiıinde 
bin türlü hak ııörürdü. Onunla evlen• 
melde koca11na ıeref verdiğine kanidi. 
Nihayet kocaaı denilen adam evkaf da· 
ireainde bir katipti.. 

Bu zavallı adama kartı ilk İıyanı da 
ıu olnıuttu. Bir ııün Numan Efendi pİ· 
yango bileti almak iıtemiı, bu hüsnüni· 
yete karıaı hemen çdufmıttıı 

- Sen ya budalasın, ya deliain. Ma
hallede aylardanberi piyango bileti alan 
on aekiz kiti biliyorum, daha hiç birine 
bir ıey çıkmadı. Bir buçuk liraya yazık 
değil mi? Senin taliin olaayclı, evkaf ka
tibi olmazdın? 

Numan Efendi bu itaba kartı hiç ıesİ· 
ni çıkarmamııtL Fakat ıizlice de bir bi· 
Jet almııtı. Bileti almakla beraber, kaza. 
nacağma pek kani değildi. Fakat hazan 
heıapta olmıyan §8yler İnaanm ~tına 
ıreliyor. lıte timdi de arka cebinde on 
adet yüz liralıkla yürüyor, evine ııidiyor· 
du. 

Numan Efendi kazancının heyecanı i· 
çinde o aktam eve geç gitmiıti. ikbal 
Hanım geç gelen bir koca nasıl kartıla· 
nırıa, Numan Efendiyi de öyle karııladı, 
Sarı, buruıuk yüzünü ve cılız vücudunu 
Numan Efendinin karıuına dikti: 

- Nerelerde sürttün herif? Diye he
oap istedi. Saat yedi buçuk. (Halbuki 
saat yediye bet vardı) saat yedi buçuk .• 
Efendimiz timdi teırif ediyor. 

Numan Efendi inanılınıyacak hadise
yi anlatmak için: 

- Dur karıcığım anlatayım, diye sö
ze batlndı. 

Fakat karısı hemen sözünü kesti: 
- Ben maval din:emem. G;y ıu pan• 

toflanı, key tu eski hırkanı •. Yemek yi-
yeccğiz. 

• • • 
Numan Efendi ne o aK§am,ne erteıi gün 

mc ..... ,ı::y~ &nJd.cauıadl. Ve hiıyatında da ılk 
yalana batladı. ilk iti on ad.et u liralı· 
ğı saklamak oldu. Evvela paraları kagı· 
da ıaıarak sobanın altına koydu, sonra 
değiştirdi, dolabın altına koydu. Sanki 
yenı i1e başlamış bir hırsız gibi içinde 
korku vardı. Dairede çalııırken bir bom
ba gibi tehlikeli hazinesini dütünerek Ür· 
permelcr geçiriyordu. Geceleri aıçraya 

. rak uyanıyor, uykusu arasında karııına 
paralan sakladığı yeri söyledi· 
ğini zannediyordu. Bir hafta devam eden_ 
bu endi teli günlere Numan Efendi niba· 
yet tahammül edemedi ve büyük bir ka· 
rar verdi: 

- Bu parayı aarfetıneli,yemeli, içmeli, 
bitirmeli, baıka çare yok. 

iyi ama, bin lirayı da kanaırun fÜP· 
heaini uyandırmadan sarfdmek kolay 
bir it değildi. Numan Efendı bu karar 
sıralarında gidip kendisine töyle üç Iİ· 
ralık enfea bir kravat aldı. Omründe 
ilk defa taşıdığı böyle bir kravatı gören 
ikbal Hanım gözünü yumdu, ağzını aç· 
tı, kocasının bu zamandaki israfına bir 
türlü tahammül edemiyordu. 

Artık ondan sonra da Numan Efen
dide bu şekilde israflara cesaret kal
madL Aradan bir kaç gün geçti. Numan 
Efendi ikinci bir karar daha verdi. Ta· 
nıdıklarırdan, ve ahbaplaından Cemil 
Beye meseleyi açmağa ve ondan fikir 
danışmağa karar verdi. Bu kararla dai· 
ireye citmeden evvel, Cemil Beyin evine 
uğradL Kapıyı Fikriye Cemil Han.m 
açtı: 

- Kocam lzmire gitti, diyordu, fakat 

ğa mecbur bir kızım. Zengin ve 
yükst.k mevkideki insanların yoha· 
rmdan ayrılıp bu zavalfı boynu 
bükük Kır Çiçeği ile ali.kadar ol· 
I'" aları an-:..k kendi zevkleri hesa· 
tma bir fedakarlık.. Şefik Beyin 
Benimle metgul olutundaki mak· 
~al ne çabuk sırıttı. 

Ben zengin ve yüksek insanların 
içyüzünü çok iyi öğrendim. On· 
lardan gelecek her hareket beni 
~lipheye dütürür. 

Fakat Suat Beyin nezaketten ile· 
ri varmıyan hareketlerinde hiç bir 
tehlike görmiyorum. Onun kimıe
aiz bir kızı teıelli için yanına kar
detini de alarak beni ziyaret etme
ıi ancak tefkat ve insanlık hiıleri
ne verilebilir. 

İnsanların iyliklerinden korku· 
yorum. Fakat Suat Bey bana te
miz bir aile dostluğundan batka 
bir fey ihsas etmedi. 

Bu gencin ismi geçince Retit B. 
hırslanıyor. Acaba benimle Suat 
Bey arasında bir münasebet mi te
vehhüm ediyor. Bunu münasip bir 
zamanda kendisine anlatacağım. 

* * ~ 
Ali Efendiye söyledim. Yazı ma-

kinemi apartıma getirdi. Acele it· 
leri odamda yazıyorum. Retit Be
yin israrına rağmen bunu yapıyo. 
rum. 

giriniz Numan Efendi, giriniz. Biraz yor· 
gun görünüyorsunuz. Size bir kahve ya
payım. ikbal Hanım, intallah afiyettedir· 
ter. Siz naaılsınız? ltleriniz ne alemde? 
Numan Efendi bu kadar ibrama kartı 
kapısı açılan dar bir salona girdi. Fikriye 
Hanım kahveyi getirdikten aonra, N ıı· 
man Efendinin karşısına oturdu. Dere
den tepeden konuımağa baıladılar. Fa· 
kat Fikriye Hanımda bugün baıka bir 
halet vardı. Numan Efendiye doğru iği
liyor, çok mütebessim ve ıen davranı

yor, bakıılarına başka bir halavet veri· 
yordu. 

Numan Efendi, kocaama söylemek İa· 
tediği ıeyi, bir ıey söylemiı olmak için , 
karısına anlattı. Karısının huysuzluğun· 
dan, kazandığı bin liradan, ikbal hanıma 
bu meıeleyi hiç açmadığından bahsetti. 
Fikriye Hanım arada bir 1 

- Vah Numan Efendi vah, diyordu, 
Billahi ıize acıyorum. 

Numan Efendi, kocası lzmire gitmiı 
bu kadar mütemayil bir kadın karııam· 
da evvela durakladı, aonra kendini topla 
dı. Bir müddet dütündü, ve nihayet Ü· 
çüncü bir karar daha verdi: 

- Neye olnıaom? 
Karm ne kadar cılız, aan yüzlü bir 

kadınsa, Fikriye Hanım inadına en
damlı, pembe yüzlü, aıhhati yerinde 
bir kadındı. 

Fikriye Hanım diyordu ki: 
- Makaat bin lirayı sarfetmPk de-· 

ğil mi? Ondan kolay ne var? Hem de 
ikbal Hanımın hiç le hai>cri olmaz. 

Ve hakikaten de öyle oldu. Kocaaı 
11k11k seyahate çıktığı içm daima yal· 
nız kalan Fikriye Hanuıı, kendisin" 
bir et ve arkadat bulmuttu. Hatta ~u

_man Efendiye, hasta olduğunu baha
ne ederk bir hafta daireye sitmeıneJİ· 
ni aöyledi. Numan Efendi de öyle 
yaptı. Artık bütün gün beraberdil.,r. 
Ne otomobil gezintileri, ne Boğaziçi 
aafalan .•• Sonra da ne mağazalar, ne 
terzihaneler .. 

Fakat Numan Efendinin sokakta ya 
karıaına, yahut tanıdıklarından bin•:
ne rastlamak ihtimali karımnda ö ili 
kopuyordu. 

Nihayet bir akıam Numan Efendi 
Fikriye Hanıma dedi ki: 

- Cicim, paralar tükendi, timdi ne 
yapacağız? 

Fikriye Hanımın cevabı gecikmedi: 
- Zaten kocam yarın geliyor. Bitme

se de artık beraber kalamazdık ki. . 
Bu ne zamanında giden ve zamında 

gelen bir kocadır. 
O aktam Numan Efendi evine döndü· 

ğü zaman, karısı tekrar çıkıttıı 
- Bu ne iı !.lr, anladımaa arap olayım, 

diyordu, evkaftan bir adam ıreldi. Guya 
sen hasta imişsin. Acaba hastalığı nasıl· 
dır diye Müdür Bey sorduruyormuı. 
Bu ne haatalıktır böyle? 

Numan Efendi gene durakladı • Her 
ıeyi anlatınak üzereydi: 

- Karıcığım, dur, biraz beni dinle: 
Diye başladı. 

Fakat ikbal Hanım ıözünii kesti: 

- Ben maval dinlemem, dedi, ıriy '" 
pantoflarını, giy ıu eaki 1ıırkanL •. ye
mek yiyeceğiz. 

SEM 

Davetler 

Alemdar ocak kongresi 
Alemdar Semt ocağı reialiğinden ı 

Ocağın senelik kongreşi 8-12-933 cu • 
ma g,ünü saat 14,30 da Divanyolun • 
daki Ocak binaımda toplanacağın • 
dal\ muhterem azanın muayyen za • 
manda hazır bulumnalan rica olunur. 

halyanca dersler 
latanbul Halkevinden: 

ltalyanca derslerine birinci ki.nu· 
nun yedinci pertembe ııünü aaat 18,30 
da batlanacaktır. 

Ali Efendi yazı makinesini getir 
diği gün cebinden bir de kart çı· 
kardı. Gene Şefik Beyin bir iğne
si .• Kartı Paristen yazıyor. Arka· 
ımda tU bir ıa~r var: 

"Pariateyim. Bir halta sonra Al· 
manyaya geçeceğim. Saadetler,. 

Bu (saadetler) kelimesinde ne 
acı bir istihza var. Şefik Bey de· 
mek iıtiyor ki yaptığım teklifi ka· 
bul eueydin sen de buralarda ge
zer, eğlenirdin. Artık kendine la· 
yık olan saadetleri ara bul!,. 

Şefik Beyin ne kalın ruhlu bir . 
adam olduğunu gittikçe anlıyorum. 
Bütün ıaadeti parasından bekliyen 
bu adamın ruhunda biraz hareket 
yok mu acaba! 

Her gittiği yerden böyle bir kart 
gönderip adeta beni nankörlükle 
itham etmek istiyor. Kadın kalple
rini tren bileti gibi para ile satın 
alınır feyler zannediyor- En tık 
elbise, en yüksek yaşama tarzı, en 
zengin ömür. Bunların iyi ~)er ol
duğuna fÜphe yok .• Fakat bunla
rın hisleri memnun edecek 9eyler 
olduğunu kim iddia eder. 

Çok zengin insanlar zorla ab-
makla91yorlar.Para onların hislerini 
törpü gibi kemiriyor ve dünya üze
rinde birer süslü manken gibi, yi. 
yen içen, patrik ölüsü gibi sırmala
ra bürünen birer ceset olup kaldık 

Bugünkü Program 
ISTANBUL' 

17,30 Gramofon. 
18,30 Orkeatra. 
19,30 Kem.a l Niyazi Bey Ye arkadaıları. 
21 Gramofon. 

21,30 Anadolu Ajantı, Boraa haberi, Saat a7arı 
ANKARA' 

12.30 .. 13,30 Gramofon. 
18. - 18,45 Alaturka saz 
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ARTiSTiK~ 
Sineması ; en güzel Fransız 

artiıti 
MARCELLE CHANT AL'i 
Guy de Maupasan'ın eseri 

AŞK KURBANI 
( Ordonnonce) 

18.45 - 19,15 Viyolonael konaeri Edip B. 
19,15 - 20 Alaturka aa.z. 
20 Ajana haberleri. 

filminde takdim ediyor, 
ilaveten: Fox Joumal ve 

CHOPIN'in NOCTURNE'ü 
Şarkılı ve musikili eser. {10775' lh _________ K_ 

V ARŞOV A ; 1411 ın. 
16,45 Mancıolıat orkestra•ı tarafınd-:n lcon• 

ser, 17,45 K.onfera na, 18 Koro kon• er.a, 18.20 
K ema n k o nse r i, 18,SO Mubte Hf m ü uhabeler, 
21 05 S enfo n ik orkes tra kon •erİ1 22.05 Müsa· 
habe , 22,20 Ko nseri n de•amı, 23,05 H a fif 
musiki, 27 Mü. aha be. 24,10 Da ns 

BUDAPEŞTEı 550 ın. 
17,0S :>and oT ~ ... r .1. ... . a .. n mu ... ı .... ı lakımı, 

18.35 L . R atjer idar e •indeki opera orkeıtra
''• 19,35 D era, 20,05 Piya.no ile mizahi mu
siki, 20,SO Harici siyasete dair konferanı, 
21,05 Karıt lk müaahabeler, 21,50 ialon ork•• l 
raaı tarafından konser, ha b erler, 23,25 Aske
ri muıiki . 

V 1 Y A N A ı 518 ın. 
18,25 Kon•er Emmy T o çça, El•İ• St•in. 

19,05 Müsahabe, 19,30 Mimam.i netriyat, 
19,50 Sahne hayabQa dair n•tri7at, 20,05 
Konaer Dr. Bernha.rd, Paumaart•n, Luise 
Brix, Viyana SeQfonik he7etİ, 21,50 Neı'eli 
musiki 1. Holzer, Neı'eli Kuartte t.ahmı, Er
kek koro he7eti, F. Lövenroıen, Albrecht 
Clau•, Funk orkeıter, 23,30 Son haberler, 
23,45 Danı mu•ikiıi. 

ROMA• 441 ın. 
~ 18,20 Taaa.nnı •e muaiki konseri, 19,05, Ro 
man tefrikaaı, 19,45 Müaahabe, 20,15 Zirai 
mÜ•ahabe, 20.25 Ra.satan• haberleri, 20,45 
Gaa:ete haberleri, 21,05 Saat ayarı ••· 21.25 
.Spor ••· 21,50 Sopran muaaonİy• ScavU::r:i • 
ahris'in iılirakile opera parçaları. 23 Danı 
muai.kiıi. 

Pıt A c. ı 488 ID. 

l 7,0S Gençlere mah•u• mu•ikili neıri1at, 
17,30 Noele dair müaahabe, 18.20 iktisadi 
neıriyat, 18,30 Pli.k 18.30 Franıı:r:ca. derı, 
18,55 Plik, 19,05 Ziraat, 19,15 Amele proara· 
mı. 19,30 Almanca neıriyat ve haberler, 
20,20 Tıbbi neıri1at, 21.JO Kartel kqnı•ri, 
22,05 Kantlk neıriyat, 23 Son hab•rler, 23,20 
Muhtelif H .. nJar ile propaaanda, 23,30 Ope
ra musiki•İ. 

MILANO • TORINO • FLORANSAı 
· 18,15 Oda mu .... Jsi pli.k lan, müıahabe, 20 
Haberler, plik, 2U,40 Plak 21,45 P .i.k İl• Ver· 
di'nin Oteli o opıera•ı. 2 t S o n haberler. 

BELGRAT 430 ın. 
19,55 Saat ayarı, yarınki pro c am, 20 Pli.k, 

nıüaahabe, 20,30 Plik, 21,05 Poa.on1a ıarkıla
ı ı, 21,35 Senfonik konser Belarat tilbarmo
nik taLumı tarafından, Müteakiben, haberler, 
plak. 

BOKREŞ 394 .... 
13 Bor•a haberleri, pl.ik, 14 Haberler, pli.il. 

18,20 r.ocuk prosramı, 18 Oiniko orkeatra
aı mütenev•İ musiki, 19 Haber ler, 19,20 Di
niko orke•trasın.ın devamı, 20 Oni•erıite rad
yosu, 20 20 Konferan•, 20,45 Pli.k ile bir o .. 
pera tem•ili. 

lST ANBUL BELED1YES1 
ŞEHiR TiYATROSU 

P.u aksam saat 21 de 
O GECE 
Yazan: La Jas 

Zilahy 
Türkçeye çeviren 

M. Feridun 
4 Perde 1 Tablo 

Umuma 
9210 

Dr. 1 H SA N SA M 1 ._ .. 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu n ihtilatlarma kartı 

pek tesirH ve taze atıdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. 

(10564) 8291 

Aorın umdesi " MiLLİYET " tir. 

ABONE 

J &J'lıİI 
6 .. 

12 

OCRETLER1: 
T ii• kir• icin 

L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç icin 
L. K. 
a-

14-
28-

Gelen evrak aerl yerilmes.- Müdd•ti 
seçen nüah&lar 10 kuruıtur.- Gazet• •• 
matbaaya ait itler için müdlriyet• mil.• 
racaat edilir. Cazet•ınİz ili.nlann meı'u• 

• --
Yüksek Mühendis 

Mektebi 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Mektepte tesis edilecek atelye için mübayaası iktiza e
den alatm münakasa şartnam esinde bazı tadilat icra edildi
ğinden bu kerre yeniden aleni münakasaya konulmuştur. 
1\-lünakasası 2 / -12-933 tarihi ne müsacLf çarşamba giinü saat 
( 14) te yapliacaktır. Taliplerin bu husustaki şartnameyi 
görmek ve münakasaya iştirak etmek üzere teminat akçeleri 
ve temsil eyledikleri firmanın Noterden musaddak vekaletna 
me!erile münakasa giinü komisyona müracaatları ilan olu-

nur. (6733) 

Ge ikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 
300 ila 350 takım nefer eğeri kapalı zarf usulile satın 

alınacak ve kapalı zarf münakasası 27 Kanunuevvel 933 çar
şamba günü saat 15 te yapdacaktır. Talipler şeraiti anla
mak üzere istedikleri vakit münakasaya iştirak için mezkılr 
günün muayyen saatinde konüsvonumuza müracaatları. 

(6662) 

Akay İş.etmesi Müdürlüğünden: 
Yalova kaplıcalarmda yaptırdacak yeni otel projesine a

it müsabaka müddeti 30 Kanunuevvel 933 cumartesi saat on 
· beşe temdit edilmiştir. Alakadarların projelerini yevm ve sa
ati mezkiireye kadar müdiriyııt bürosu şefliğine tevdi etmele . 
rı. 

!arını farketmiyorlar. 
Şefik Bey bu ahmaklardan biri, 

Bar çalıgıcısına elli lira bahtıt ve
rip etrafına : 

- Gördünüz mü, ben sanati, mu 
ıikiyi ne kadar takdir ederim! Gi· 
bi bakınan sersemlerden biri. 

Çok tükür bizim patronda böy
le tabiat yok.Zaten Retit Bey pek 
anlatılır insan değil. Haaiı mi, cö
mert mi, ciddi mi, çapkın mı belli 
olmıyor, Maamafih bazı babaca 
halleri bana çok emniyet veriyor. 

Odama kavutmak botuma gitti. 
iki penceremden liman, Saraybur· 
nu görünüyor. Önüne yazı maki
nesini koydum. Ali Efendinin ge
tirdiği müsveddeleri yazıyorum. 

Madam titiz bir haatabakıcı gibi 
benimle me,gul oluyor. Sabah kah. 
valtılarımı odama getiriyor. Öyle 
de ittiham var ki!. 

- Be kızım. Tam serpilip boy 
attığın zaman ! .. 

Hakikat boyum çok uzuyor. Has 
tahanede iken doktor Asım Bey ki
lomu ve boyumu ölçtü. Buyum bir 
altmıt sekiz. Kilom elli bet. 

- Daha toplanmak istersin. Çün 
kü bir taraftan boy alıyorsun! 
Zennederim. Bir yetmiş bet hatta 
bir seksen olursun. 

Demişti. 
Seker, çikolata, meyva. Çenen 

(6428) 9039 

biç durmıyor , 
Apartımanda sıkılmağa batla· 

dım. Bir hafta olmuttu. Artık eıki 
halime gelmittim. Bir sabah Re,it 
Beye haber vermeden gittim. Yazı• 
haneye indim. 

Biraz sonra gelip beni gördüğü 
zaman haykırdı: 

- Yaramaz, evde duramadın 
nihayet! 

- O kadar iyiyim ki! Hem ça· 
lıtmağa alrtbm. Sıhhatli iken bot 
oturmaktan sıkılıyorum. 
Betıma geldi. Ve yüzüme, gözü· 

me baktı. 
- Fakat kendine dikkat et, de-

di· Terleme, ütüme. 
Elini öpmek istedim, 
Bırakmadı. 

- Size çok mütetekkirim Beye
fendi, dedim. Hastalığımla çok 
alakadar oldunuz. Beni miçin bü
yük zahmetlere girdiniz. 

- Haydi, haydi, diye çenemi 
tutup kaldırdı. iyi oldun kurtuldun 
ya. Şimdi kendini düşün. Ve bir 
daha bu bahsi açma! 

Yürüdü, odasına girdi. 
Halbuki ben benim hesabıma 

ne kadar masraf ettiğini soracak· 
t1m, 

(Bitmedij 
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Eskişehir Şeker Fabrikasının küşat resminden 

ismet Paıa Haz.retleri Eskifehi r ıeker fabrikasının hahra ele/te
rine ihtisasla nnı kaydediyorlar 

--- - - · -~7""~ 

Eskifehir ıeker labri kasının umumi ırörünüfi 

s 
1 

kıymetli intıhalar •.• 

Şeker fabrikası binasırıın önün deki merasimden bir intiba ... Yukarıda solda: Şeker istihsalim ~ tetkik edilirken, Sağda: ismet Paıa Haz.retleri nutaklanru fraı buyuruyorlar, R•c ep Zıi.'ılu l!ey hitabenrıi söylüyor •• 
,ılaıığıcla solJ<ı: Mücliriyet dairesin ele. Fabrika içinde bir ıırup .• 

- • 
.. .. .• "' • . - - --• " · .. ~ 

~..,lllıı••••••••B•G§ılıılı•e•k•iJ•1H•a•z.•r•e•t•le•nn•·•in••E•s•k•iflıe•h•ire••"'•ını<ual•••a•h••"•"••k•arllııİf1İııılıan•m•ası•.•"•••••••••••••••••••••••ı•••M•a•m•u•lııif•"•"•er•k•r•f•a•b•rik•"•a•cl•e•r•an•un•d•a•s•a•n•cl•ık•lar-a Jl'l'l'I• ıtirilirken... - Foto Etem Beyin resimleri -

Adliye Vekilinin ::~ui!e~:da!';~~=:~~:::.:~i~ ~:;A::ğiA.t!~ ~~::;..ru; inşaıına aar- ~ç-:ıd;kre:.:~~:r ;~:::.ir;.!~:dı;: lnce dere k umu ve iace bıçkı 
b dan diğer ihtiyaçlar için istifade et • - Temyiz ma:ıkemeai için m~vcut mahfuz kaldığına daha fazla ihtimal J •• k 
oeyanatı memek iıteriz. Öyle zannediyonım ki tahsisat. gene oraya aarfedilecektir. veriliyor. ta acı muna asası 

Adliye dairelerini daha makul bir ıe- Yanan Adliye hinuı yerine diğer bir icra muhasebe defterleri kurtanl • ':ı' 
. (Başı ı inci sahifede) kilde yerleıtinnek kabil olacaktır. daire bulunamıyacak değildir. mzıhr, ki bu çok mühimdir. Eıhaaa ait Gôztepe Asma Fidanlığı Müdürlüğünden: 
tınden ayınnak kabil değildir. Nihayet -Eski Tophane müıirliği binasından da Tahkikat ne merkezde? evrak ve senedata gelınce, noterlerde 
•ıılh niahk~melerini ayırabiliriz.Fakat üst bahsediliyor... - Yangın hakkında yapılmakta O• mukayyet olan aenetler hakkında en- Göztepe Fidanlığı için azan.i l 00 metre mik'ap ince 
tarafuu bir bina dahilinde toplamak za· - Eski Tophane müıirliği binuı lan tahkikat ne merkezdedir ? diıeye mahal yoktur, davalan mahke· il 6000 kil • b kı l lıkl lı 
rııreti vardır. Bunun için Kırkı bü • belki muvakkat olarak alınır. Essah _ ihmal ve te•eyyüp etrafında ha mei temyize gibnif olanlar hakkında- dere kumu e O ınce iÇ ta 'l§I pazar a satın i!. • 
~ük, kırkı da küçük olmak üzere Iaa· bir bina bulununcaya kadar bir iki kikaı; r,-eydana çıkarmak için baııa. ki kayıtlarda, a.rni vazifeyi görecek nacaktır. Talip olanların şart nameyi görmek üzere Göztepe 

al 80 odalı bir bina lazımdır. Bunu mahkemenin burada yerleıtirilme•i nan tahkikata devam edilmektedir. demektir. Diğer eksik kalacak evrak F•d lıw l w · f ~ k ' • d 13 12 933 1-
teını"ne çalı•ıyoruz. Henu··z kat'"ı bı"r ka .. k "" d . ·ı h kuk" b" ı an gına ve pazar ıga 1§ ıra ıçın e • . çarşamua y mum undür. Ben Milli Müdafaa veki.. Zarar ve ziyan ve aene ata aıt meaaı , u ı ırer k kt l h 
rar alabilecek bir vaziyet hasıl olma· Ji aıfatile bu hu•usta Adliyeye müm· tarzı teıviyeye tabi olacaklardır. gÜnÜ saat 14 te Fındıklıda Y Ü sek Me ep er Mu asebecili· 
ltt - Hsarat, zarar ve ziyan mikdan l ( ) 

ıştır. kün olan yardımı etmek isterim. Fa • hakkında kat'i bir §ey söylemek ka . Gazetelerde bu gibi hukuki mevzu ğinde Mübayaat Komısyonun a müracaat arı. 6738 
)) ·;-- lstanbul lisesinin işga l ettiği e•ki kat bu bina Adliye için semt.izdir. Ad bil değildir. Nukut ve senedat kasalar !ara temas edildiğini görüyonım. Mese 

. <ıyunu umumiye binasının, Adliye i· liyenin lstanbul cihetinde bulunmaoı da mahfuzdur, kasFılar da elyevm an· le iyi ve İ•tifadeli bir şekilde tahlil e-
Sın alınacağı doğru mudur?. daha elverişlidir. O civarda bir de e• kaz al tındadır. Yangın yerinde hala diliyor. Fakat benim bu hususta ıim-
t - Düyu nu umumiye binası lise İçin ki •anayi mektebi binası vardır. Bu yanan parçalara tesadüf edilmekte ol dilik söyliyecek hiç bir mütaleam yok 

1 efrik edilmiştir ve orası bugün mek· bina kısmen askeri daireler tarafın • duğundan amele çalııtırmak kabil 0 • tur. 
I el> olmuştur. l\'la hkemeleri veya her· dan iıgal edilmiş, kısmen de boş hıra laınıyor. Burada bir iki gün sonra haf Meselenin en mühim noktası Adli-
t~ngi bir d a ireyi yerleştirmek için hü kılmı§br. Zaruret basıl olduğu takdir· riyala başlanacak ve kaoalar çıkarıla ye için bir bina tedariki mesele•idir. 
~l.tmetia ittilı~z edeceği tedbir arasın· de bir iki mahkemenin muvakkaten caktır. Ancak bundan sonra kasaların Teknik itibarile biribirinden aynlamı 

a bir mekte p binasına vaz' ryet e tmek burada teşkili mümkündür. ne dereceye kdar ate§e mukavemet ya n bu dair elerin bir h;.,ada toplan • 
alınabil~cek tedbi:-l ~rin en !!l onııncusu - Temyiz mahlıı;:emesinc mahsus ettjğ-i, içindeki evrakı muhafaza edip ması zarureti vardır. Salahiyet sahiple-
~lacaktır. Bu, pek elim b ir tedbir o • b ir bina insası İçin bütçede mevcut edemediği anla§ılacaktır. rinin bu hususta serdettikleri mütalca-
Ur. B r a ııca •ımızı •· • be .. z hin lira tahsisatın, lstanbulda Bir kısım kasalar d;ı. kagir mah • ları nazarı il.\bara almağa mecburum.' ' 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Kapalı zarf usulile r.ıün akasaya konulan sthh~ müesse.> 
e!erin ikinci altı aylık etine teklif edilen hatlar yü.Ksek g..>rül
düP.-ünden 12-12-933 salı günüsaat 14 tc pazarhıda ıhale edile "' . 
ceği (6737) 



6 MiLLiYET PERŞEMBE 7 KA.NUNUEVV!tl 1933 

Mah~B~~=!~h~.:.~e başla~r~k ~e~~i r~~~=~lar da cumartesi günü f~~~i!~.~~rıe~~ü~i~~~!~~~ \fipl::seş seneıik 
ıtaldaki_ate§İn tamamen sönmü§ oldu- Yangın çıka_n sol taraftan "vı·:ık ba§layacaktır. .. . • . . 1 rogram 
guna hukmederek mangalı sol taraf kurtarmak imkanı yoklu. Fakat agır h~.. .ıuddeıumumının rıya.e 

, Memlekette 

Aydında adiiye teftişleri bitti 
AYDIN, (Milliyet) - Adliye 

başmüfettişi Talat Beyin riyaseti~· 
de 6 müfetti9 ten mürekkep teftıf 
heyetinin Aydına gelerek Adliye 
dairelerini teftişe başladıklarıJ11 

bildirmiştim. Müfettit Beyler te~· 
tişlerini bitirmişler ve gördükle!1: 

intizamdan dolayı hakimleriııuıı 
adliye memurlarımızı takdir etıııİt 
!erdir. 

rn e.rdivcni altına koymu~tur. Meğer cezanın, müddeiumumiliğin, ticare-t tinde yaptıkları bu ıç>.imadan ıonra 
mangalda ateı varmı§ ve bu sönmüı ma,hkemelerinin kütüı,hanenin ve le- vilayete giderek Adliye vekil vekili 
sanılan kül altınd:ıki ateıten bir kı- ~azım dairesinin' bulur.•luğu orta kı - beyin yanında toplanarak kararlarım 
Y•lcıM aıçrayarak bulunduğu yeri yak ,.m ile icra dairelerinin , hukuk m'lh- vekil beye arzetmiılerd)r. Vekil B. mu 
maya baılamıttır. O gün için Adliye kemelerinin, ceza mah!<emelerini.ı bu vakkat faaliyetin temini için bu ka • 
nöbetçiıi hademelerden Mustafa Ef. Junduğu sol taraftaki c,vrakın tama • rarlan taavip etmiştir. 
dir. Fakat Mustafa Efendi kapıcı Ah- 1 .. en kurtarılmaaı mümkündü. Bunla· 
met Efendiye elli kuruşa nöbetinı'dev rın tamamen kurtanıamamall'l_rının 
retmi§, kendiıi vazifeai batından ay· bir aebebi de temini il'zibat gayeaile 
rılmııtır. roliı memurlarının Adliye memuriarı .. 

Yangın nıuıl büyüdü? nın içeri girip evrak kurtarmalarına 
50 kurut mukabilinde nöbetçi ka - müman~atle~i ,.neticesi olar~!< ~ö;-'.il. • 

lan kapıcı Ahmet Efendinin Adliye da mektedır. H~a~ yangı~ buyumesın 
ireıinden aynlmaması, her tarafı mun de ve b~ netıceyı vermf'smde ~e~ep a· 
tazaman gezmesi ve aaat batlarmda ramak ıca pederae bu sbeplen bır çok 
nöbet aaatlerine dolaıtıiıru kaydettir· taraflard": aran;ıak li.:umdır •.. Fnk'.'.t 
mesi icap ederken öyle yapmamıf, aa• bun~an ?~r ~etice almak ta ıupheı;z 
at baılan araaındaki faaıladan iıtifa· kabı! ~egıldır. Olan olmuştur. Bu cı • 
de ederek kahveye çıkmıtlır• Nöbet hetlerı .kaydetmekt~n :ı•a!<sat t!' Allah 
saatlerini do1aıma saati geldiği zaman vermesınt te!'rar böyle ~'!" .. facı.~ zu • 
Ahmet Efendi Ad!iyey" gelmif, kapı· hurun~a telaıa ve ac;emı~ıge duşme : 
yı açmış, bir ıaatten, belki daha fazla me~, ~~a!' eden te~~ır~~~ alarak ~e!a 
zamandan beri için için yanan ve et· keün on';'ne g~megı tc.nın et;mek ı~ın 
rafını yakan bu kıvılcrmm neırettiii nazan dıkkatı celbetmekten ıbarettır. 
dumanı görünce ıaşırmıı, gitmiı, mer· Kurtarılan eşya ve evrak 
d;ven altının k~p~ıı:-ı ~~ıf, o zaman Kurtanlan eıya ve evrakın tat nifj. 
hava cereyanı ile ıçın ıçın yanan .at_et ne dün de devam ediımiıtir. Adliye 
briden bire alevlenip parlayıvemuıtır. makanizmaar müddeiıwıumi Kenan Be 
Bu vaziyette bir an şatır":" ~hmet Ef • yin aldıiı ciddi tedbirler aay-~sinde 
d~rhal ar~ada.tla~dan •·~~at et : hemen hiç durmamıı gibi itlemiı ve 
mııı, ve mübatır Samı Efendı ıle ateıı hallan müatacel umuru tedvir edıbıiı 
aöndünnege ça.Iı~n;ııı. fakat muvaffak tir. Kenan Bey bu huıuıta cidden tak 
olamamıı, her ~ı de .dııan çıkıp yan dire deier bir meaai sarfetmektedir 
gını haber ve~ııler~ır. _Fakat bu ha ye ili.ve edelim ki yan;ı-m geceainden 
ber vermekte şupheaı:a ki geç kalnu§- beri muntazam olarak 8 aaat uyku U• 

)ardır. Çünkü bu esna~a m~rdivenler J1DDamııtır. Kurtanlan evrak &l'aam • 
tamamen atet almıt b;r vazıyete gel- da üçüncü ceza mahkeıneainin do•va· 
mittir. lan da vardır. Dosyalann taınıh bir 

Adliye niçin yandı? iki güne kadar tekmil <:>dilecek ve doı 
itfaiye yangını yangın kuleainden yalar ait olduğu dairelere tealim olu. 

haber almııtır. Çünkü hademeler ve nacaktır. 
yangını go:en ha11< ilk haD"rı A1~w - Enkaz altında kalan kasalar 
dar polis noktasına vermiılerdir .. Al ... m Dün müddeiumumi bat muavinı Sa 
dar polia noktaaı keyfiyeti Ayasofya lih Eaat Beyin riyaaetinde bir he)et 
polıs ı.oınıser.ıgıne, Ayasofya polis bütün tehlikelere rağmen yang•ı. ma 
komiserliği Eminönü polia merkezine, halline girmiıler, sathi bir hafriyat 
Eminönü polis merkezi de itfaiyeye yaptırarak ankaz altında kalan kaaa 
haber vcrmİf, ynni yangının itfaiyeye lan aramıılardır. Dünl<ü hafriya\ ne· 
haber verilmeıi için yalnız bir pullu ticeainde kaalaradn bq tanesi bulun • 
istida kalmııtır. bittabi bu kadar for- muf ve çıkanlmıt, buniarm ateşten o 
malite yapılıncaya kadar da ateı ala· kadar müteeasir olmadıktan,, kapalı 
bildiğine büyümüştür. Eminönü polis bulundukları görülmi!JWr. içindeki 
merkezi itfaiyeyi yangından haber • ıenetlerin ve paralann yanmadı!;ı tah 
dar ettiği zaman ateş te epeyce büyÜ min edilmektedir. Diğer kaaaların da 
müı, alevler pencerelerden fıtkırma • ayni vaziyette olduğu hakkında kuv· 
ya başlamış, yangını kule görmüt ve vetli bir kanaat vardır. Bu talcdirde 
itfaiyeye (Adliye yanıyor) haberini ethasa ve mahkemelere ait maddil za 
vermiştir. lttet tam bu zamanda da rar vuku bulmamıt olacaktır. Enkaz 
Eminönü merkezinin etlefonu çalmıt, altından çıkanlan kasa.-ar muhafaza 
yangını haber vermit ve (hareket edi altına aldırılmı§, başına nöbetç· ika· 
yoruz) cevabını almıttır. me edilmittir. 
Ateşin büyümesinin ikinci sebebi Y angmda kaç kişi yandı? 

Yangının büyümesindeki sebepler - Yangında ancak b;r kiti yıındığı 
den bırıncısi budur. ikincisi de itra.iye tahakkuk etmektedir. Tıbbı Adli oda 
nın Adiiyedeki yangın tertibatını bıl· cıaı Remzi Efendinin h "iviyetini tcıhiı 
memeaidır. Adliyede mükemmel itfa· edemediği bir adamın kurtulamıyarak 
iye tertibatı v.ardı. Bu tertibatı aırasİ· yandığını görmüş olması keyfiyeti ta· 
le yazalım: hakkuk etmemiıtir. Remzi Efendi iı -

1 - Ariliye binaaı yapılırken yan· ticvabında ıadece bir feryat duydugu-
gın teh1ikeai dü~ünülmü9 ve bina üç nu, fakat neticesinin n:! olduğunu bil .. 
kısma ayrılmıf, her kı.$mı tıpkı ayn bir mediğini söylemiştir. Bittabi bir va • 
daire halinde dıvaı'larl.> çatıdan teme tandaıın daha yanmamıı olmaaı her • 
le kadar ayrılmıt, geçitler de demir keai aevindinnittir. 
kapılarla teçhiz edilmittir. Bu teçbi • Adliyenin dünkü vaziyeti 
zat Adliyenin hala yıkılmamış anka- Dün1<ü nüshamızda da yazdıgımı:ı: 
zı Üzerinde görülmektedir. veçhile yangın dolayıaile muamelatı 

2 - Adliyenin Jıer katında merdi· aektedar olan adliyemızde faaliyet ta 
ven hatlarında daima an dolu kovalar, rnamen durmut değildir. Müddeimnu· 
su dolu tulumbalar, kazma, balta ve milik bütün teşkilatı n .. ilk gündenbe 
hortumlar ha;zır bulundurulmuştur. ri hali faaliyettedir ve esbabı müraca 

3 - Her koridorda sıra ile yangın atın muamelelerini tedyir etmekt.,dir. 
aöndürme aletleri, yangın muahıklan Kadınlar tevkifhaneıirun üıt ka•ı iatin 
ve bu musluklara merbut hortumlar ıak dairelerine, orta katı da sulh hu • 
hazır bulundurulmuştur. Hatta bu 1 .. ı. ve aulh ceza mahkemelerine tah· 
mualuklardan üçüncü ceza mahkeme• ıiı edilmiıtir. Sulh m'lhkemelerinde 
ainin yanındaki mualuk Nazım Hikme· rliın bilfiil it görülmüt, kararlar veril 
tin muhakemeai eanaamda tehacüm .. Jn:tlir. Tevkifhanenin idare kısmında 
df'n kırılnuş, müddeiumumilik bu teh- mahkeme reisleri ile m Jıkeme başka· 
like aletinin hüınü muhafazası için tiplen için de ayn ayr• odalar tnhaıı 
de:rfta.l bu muıluğun camını tamir et· cuı!ct•ii için diğer mahlremel.er r-~•.tle· 
tirmiıti. itfaiye geldiği zaman Adliye- Pİ \a~afmdan da mürac.tatlar kabul e• 
nin bu yangın tertibabru bilmediği i • dıl·n~ğe batlanılmıttır. Dün Sultftnah· 
çin bunlardan istifade ~areaini hiç h.i· met lırinci ıulh hi.kimı Reşit ve ikınci 
tıra getirmemiştir. _itfaiye geldiği :r.a· ıulh hakimi Sali.hattin Beyler üçer 
man bi- · - - ,'nız sol taraf Lölmesi karar vermitlerdir. Bu hakim Beylere 
yanıyordu. itfaiye aai taraftan veya dün üçer mevkuflu eeririlmi~, hakim 
orta k • i gır .p denıir bölme beyler mevkuflularaı ,,.aziyetlerina ve 
kapılannı kapaaa ve damın Üzerine ;ı ıuçlarmı tetkik ederek mevkufi)"etleri 
kıp tertıuat 4.aaydı ate.,in bu kaaar lıü nin devamına mahal g.Ormemitl.:ıor, ve 
yÜmiyeceği muhakkaktı. Fakat itfa. ıuçlulann tiki.yetçileri ile tahitleri t"ı 
iye gelir gelmez ataqe rüzgar istika· bit edilmek ve ikametgaha rapten aer 
metinden ve &§&ğıdan au İ§lemei~ bat beat bırakılmak tartile muhakemeleri-
! mış, bir taraftan nok,..n alman itfa nin gayri mevkuf yapılmasına karar 
tertibatı, diğer taraftan itfaiyeye yan vermitlerdir. Sultanahmet Birinci aulh 
gın haber verilinceye kadar aletin hü hakimi Reıit Beyin aerlıeat bıraktığı 
yümüş olması ve rüzgarın ıiddetlcn • mevkuflar Mehmet oğ:u Hasan, Ah -
meai bütün Adliye binaaının yanma., met oğlu Mehmet, lam~.il oğlu Ahmet, 
nı mucip olmuştur. Maamafih ıu t.ihe. Sultanahmet ikinci aulh hakimi Sala. 
ti de kaydetmek li.zımdtr ki itfaiye bu hattin Beyin serbeat bı<aktığı mevkuf 
muazzam yangının he.nen bitişijtinde Jar da Ahmet oğlu HÜ.eyin, Hüseyin 
elenecek kadar yakmd~ bulunan ah • oilu Rifat ve Nadir oğlu Azizdir. 
fap mebaniye airayet etmeme&iode, Bunlardan batka avukat Cemii B. 
tevkifhaneyi, beledyienrn benzin de· de dün adliyeye üç müracaat yarmış-
posunu kurtarmakta cirldeıı muvaffak tır. Bunlardan biriai bi< davanın eaki 
o·muftur ve eene takdir ile kaydede- haline getirilmeıi talebidir. Aaliy11 ce 
lim ki bü'.ün o havaliyi muhakkak o- 2.1\ riyaaeti tarafından ali.kaaı dolayı· 
lor k yanmaktan kurtnrmıttır. :;ıe adalar aulh mahkemeaıne hwale 

Milliyet'in romanı: 84 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da sinema ;yıldızlarının romanı 

Yazan: VICKI BAUM Tercane: KAMRAN ŞERiF 
var? Cicim! Şekerimi lıtırap ~ekme· 
ne müaaade etmiyorum ••• Senınle ko· 
nutluium zaman biraz iyilik duyuyor 
muıun? 

Sükut. 
- Evet, Don .•• kal 
- Görüyor muıun, Oliver. görüyor 

muıun, tekerim. (Yok, öyle ağlamak 
olmaz 1) Her ıey yoluna girer. Biraz 
aabırlı ol •.• Seni aeviyorum. lyi!.:~ince 
gene Rodoıa gideriz ..• Matmazel. .• Ri • 
ca ederim, kesmeyiniz. Matma%el ..• o. 
liverl Oliverl Oliver bak Jerry, aö~. 
dün mü? Kendine geldi.. Benimle ko
nuştu. Ona iyi bak, Jerry ••• Evet eeli, 
yorum. Bir ayak evvel ıreleceğim.. Şu 
uiurauz film var •. Geliyorum. Kendi
ıine aöyleyiniz. .• Beni bekleain. E•et, 
matm.ızel, timdi lretebilini•iz. 

Hayır, bu muhavereden oonra Don 
kanın ne dütündüiiinü, kalbinden ne 
ler geçtiiini; karanru hangi ku...,,e
tin teıiriyle verdiiini kimse bilmiyor. 
Donka belki Hollywood'un en vefa
kar ve en mükemmel bir ruhudur. Fa 
kat ıanat, inaanlan yutan bu büyük 
aanem, eline geçirdiklerinde bir deri, 
bir de poaadan baıka bir ıey bırakım 
yor. Burada film, orada hayat! Bura
da büyUk bir iı, orada büyük bir aık. 
Fakat burada bıçkı dcıireıinin gürül. 
tüıü, düdüklerin feryadı, fabrikanm 
ıııcırtılan, tepinmeleri, İtip kakııma· 
aı, himayeıi ••• Fabrika bugUn herke
ain •&tanıdır. Orada, daha timdiden 
ölüme dofru dönmiif bir ruhun :aa11f 
aeıinden baık.a lıir ıey kalmamııbr. 

Bili, Turner, Mat btıfi bira:a. ır~e. 

Adliye dairui ittihaz edilmesi 
mevzuu bahsedilen binalardan 

Sanasaryan hanı 

.,<'ilmiıtir. ikincisi bir ıahliye ta•ehı • 
dir. Bu da gene uliye ceza reiaı lara 
t"ından müddeiumu'!lüiğin mütalcası 
alınmak için müddeıumumiliğe hava -
ı., olunmuttur. Oçüncfuii de üçüncü ce 
2a mahkemeaine 300 liralık teırunat 
a kçeai mukabilinde ya "'Tllan çeki.mı. 
yaneın eınaaında mahJ.emede kaldığı 
wa bankaya iıan ve bu çeklerin her ih 
!imale karıı bankadan hamfüne tedı
ye <odilmemeaiııin temuıidir. Bu mü -
racAnl ta icap eden makama havale 
edılmjıtir. 

Bir hadise 
Gazeteciler bu muameleleri te•l>İl e 

c c rlerken adliyede bir noktai na:ıar 
mimaka§aaı olmuttur. Halkın itlerini 
~oı dürmek için tevkifhane binası ci • 
'arında dolaıtıklanm ve mahke.nele .. 
rin nerede çalıştıklannı bilemedilı:lerı 
ni gören ve adliye makanizmaa,nın 
d~• madan itlediğini ve hakların kay
t.olmaması için aarfedLien faaliyetin 
tc ıhıtini tabii vazifeleti meyııınıncla 
adc.1• den gazeteciler m .ameleleri tel\· 
bit ,derlerken, muavin erden CeJ8ı 8. 
ile r.c alannda bir teli.ı..ki farkı has:! 
olm.,ıtur. Celal Bey bu tahliye karar
at' ı ı ın ve yapılan İ§l•.:rin gazetef,,.re 

va ı•acak itler ve mevzular olm.adıimı 
bunlar yazıJınca tahJİ)e k.araruu uu. · 
=et1.·:erde okuyan bütün mevkut'aı·ın 
lüzua,auz yere müracaatla tahlive ta· 
leı. \.de bulunacaklann·. aöylem •t .ı. 
HaJh~ki bu vaziyetten rnüteea&i • olrın 
gazı· teciler Kenan Bey ue goni~,\~ .... .;-· 
)er. muamelelerin ve bararlann nt:ti· 
-:e .. -..r.'ni al.makta mahz r olup o!madı .. 
ğı~ı aormuılardır. Kendn Bey h;ç l>ir 
Juölhzur olmadığını, ıu1 h mahkemeı~ .. 
rınnı ve diğer dairelenain bugünkü fa 
rlıyt ti eri aerbeıtçe tes'>it edebile~ck • 
Jerinı aöylemitlerdir. Eınaen bu h•~.ı· 
dıs'eı-in yazılması adLye maka.nizma
sının hiç durmadan çalı§tığmı v" h'l'· 
kın ıtini görmek için mahkemelerin a· 
ç•I< ve hali faaliyette bulund .. ğuı>u 
gi'ı. umeıi itibarile de faydalı güıül· 
.. 1jli!.Ür. 

Tebligat dairuinde 
Adliye tebligat daireıi yangıu gii • 

,,.,,,.ı.,n beri hiç durmat?an çalıtmışlır. 
Tebligat müdürü Muıt:>.fa Bey hergün 
müddeiumumiliğe geler~k bizzat me4 .. 
gul olmaktadır. Tebligat müdürlüğu • 
ne yangın günü müddeialeyhlere ve 
aahiplerine tevdi edilm.-k Üzere yÜz el 
!iden fazla emlak tevdi edilmittir. 
Tebligat müdürlüğii bıı ili.mlan teb • 
lii etmemit. nezdinde muhafaza et -
mİ§tir. lıimlann bir ıu.reti iıtinaah e • 
dilmektedir. Suretleri Uuııamen iatin • 
aah edildikten oonra ilA."Dlar ali.kadar 
!ara tebliğ edilecektir. Diğer aulh mah 
kemeleri ile taşradan yapılan tebli -
gatı hiç durmadan ifa edilmekte, celp
ler, davetnameler alakadarlara veril· 
mektedir. icra tebliğleri de günü gü · 
nüne eıhabına veriln;ıekte, ilmü haber 
leri ve aair bunlara merbut evrakı mu 
hafaza olunmaktadır. 

Diğer mahkemelerin vaziyeti 
Diğer mahkemelerin vaziyetleri de 

inkitaf etmek üezredir Dün müddei • 
"mumlnin riyaaetinde tevkifhane bi • 
"'"ında YAP< '.an içtimada ıu tekil tes · 
bıt edilmitıı 

1 - Birinci ticaret ;v:e üçüncü huku'.c 
1> ahkemeleri Beyoğlu Adliye binaaın · 
ela 

2 - Dördüncü hukuk ve ikinci ticn 
rot Halkevi binaamda 

3 - Birinci, betinci ve altıncı hukd: 
muhtelit hakem mahkemeleri binaaı.t 
da 

4 - Ağır ceza Vilayet binaaınd ~ 
mecliıi umumi salonunda, 

5 - icra daireleri evvelce kimae • 
ıiz çocukl"r vurdu ittihaz edilen Aya· 
sofya medreaeıinde timdilik muvakı.a 
ten faa...y .... '"c: ~tç ... ce.Kıerdir. Dokuzun · 
cu ihtisas mahkemesi, müddeiumum,. 
liii Ye dokuzuncu iatintak dairesi giını 
rükte çalı§acaklardır. Ve bu faaliyet 

Madam Moreskonun kapmna vurdu· 
iu zaman, onu aynanın karııaında 
buldu. Y ai aürdüiü ,ehreai, yan yarı 
ya mat ve ıert aan boya ile kaplı idi. 
Bill kadını eitmek için yüzünün maki 
yajını bozuyor zannetti. Fakat Bill'in 
omuzlan üatünden bakan Eiaen.Johr 
meselenin tamamen akai olduğunu an 
ladı. 

BiJI kadının önüne pturdJL .Batı e
iik bir halde: 

- Donka, dedi. Sana bu komed
yayı oynadıinruzdan dolayı çok. mü· 
teeaifim. Bu hareketimizi belki de 
anlamazaın. Bütün imalat aana bailı 
idin. para. .• bunca jnynm maiıeti ... 
anlıyor muaun? 

Donka yüzünü boyamakta devam 
ederek eayet ciddi bir tavırla: 

- Peki.la •• Bill .•• dedi. Biliyorum: 
İmali.ti 

Biraz kahverengi boya alarak göz 
kapaklarına ıürdü. 

- Gece gündüz çalıımak •e ene· 
la benim OJDJY•cainn aahneleri yap· 
malı: fllrtİyle... ne kadar zamaada ıri• 
debiliriın 7 

Eiaeeı.lohr ilerJecli. nef e ini tu .... iı: · 
C"-fl-.fi: 

Zekai Beyin faaliyeti 
Adliye vekil vekili Zekai Bey dün 

aabah Adliye binası ittihazı için el • 
verifli olan bütün binalan, muvakkat 
faaliyet için hatıra gelen yerleri eez. 
miı, öğleden sonra da bikimlerin vili. 
yettet yapttğı içtimaa riya.set etmiıtir. 

Geziıen binalar içinde Adliye bina 
ıı ittihazına en ziyadt; elvenııi ola • 
rak l'neaadet hanı bul.unmuıtur. Sana· 
aaryan ham da mevzuu baruıtır • .ı:.v • 
velce iaim.leri gazetemizde yazılan hi 
nalar arasında tunditik Meaadet hanı 
da mevzuu bahia olmaktadır ve Mesa 
det hanının Aclliye bınaaı olarak aa • 
tın almmaaı takarrür etmİf gibidir. 

Vekil Beyin riyaaetinde yapılan iç 
tima geç vakte kaaar devam etmıf, 
yangından 50nra alınan tedbirler eö .. 
rüşüunüt ve mahkemelerin derhal fa· 
aliyete geçebilmesi için neler yapılma 
11 icap ettiii konutulmuıtur. 

Bu içtimadan sonra da Vekil Bey 
aynca müddeiumumi ve vali beyin İf
tirak ettiii bir içtima yapmıt, bu içti
mada da yangının tahkikat aafhaaile 
metgul olunmuttur. Vekil Bey bueün 
de latanbulda kalacaktır. Maamafih 
itleri bittiği takdirde bu ak.tam Anka 
raya hareket etmeai de muhtemeldir. 

10 bin haciz muamelesi var 
Adliye binasının yanması üzerine 

birçok kimseler tapu idaresine müra· 
caat ederek icraya ve mahkemelere 
verilmit olan gayrimenkullere ait tapu 
kayıt.a.1:ı ~ - .......... ~ua)'-J..; ı;enet1erinin au 
retlerini istemeğe başlamışlardır. 

Tapuda 70 bin heciz muameleıi 
olduiu ıöylenmektedir. Dün tapuya 
takriben 200 kişi müracaat etıruştir. 
Tapu müdürlüğü gece nöbetçilerinin 
tezyidi için um.uın müdürJüğe müra .. 
caatta bulunmuttur. Bu dairenin de 
üçüncü ve dördüncü kat merdivenle .. 
ri ah§aptır. 

Sultanahmetteki 
Benzin deposu 

Nihayet deponun kaldırılması için 
başka yer aranmaya başldndı 

Son Adliye yangını tahkikatı ilerle 
dikçe, ~u.ltanahmet mey<.lanındaki ben 
zin deposunun burada teaısi ile ne ka 
dar buyuk bır hata ı§ J encııği bır deta 
daha feci surette aabıt oıau. Evve.ce 
de aöylendiğini kaydettiğımız gibı fa
cia esnaunda itfaiyenın buyük l• r kıı 
mı da bunun ateı almam.a.aı için bü ... 
tün eayretini depoyu ıslatmağa haa • 
retm.İftİr. Belediyenin benzin deposu 
ittihaz ettiği hamam ayni zamanda 
tarihi bir kıymeti haiz bulunmaktadır 
Geçen aene Durada bır benzın deposu 
teısiai mevzuu bahaolurken Şehir mec· 
lisinde bir çok haklı itirazlar ıerdedil 
mi§, böyle ıehir ortaımda ve Sultanah 
met, Ayasotya gibi iki büyük tarihi a· 
bide araaında benzin deposu ittihazı 
doğru olamıyacağı ıöylenmişti. Bele
diye fen heyetinin yaptığı bu hata bu 
aefer aC1 bir tekilde ve daha iyi anla
şılınıttır. Bu hati.nın tamiri için bele • 
diye fen heyeti derhal tetkikata gİrİ§ 
mittir. Deponun buradan aüratle nak· 
li ve tehir harici, geniı bir aahaya nak 
li için münaaip bir mz:.iıaJ aranmak .. 
tadır. Deponun burada mevcudiyeti 
her zaman için bir teh.ike arzetmek
tedir. 

Eskişehir fabrikası 
(Başı l inci sahücdc) 

buz mevsiminin gelip çatmaaı pancar
lar için bir tehlike olabilir. Bir kısım 
pancann donup çürümek ihtimali var· 
dır. Fakat ıirket, iıleyemediği pancar 
lan da köylüden almağa mecburdur. 
Bu balamdan Eskitehir çiftçiai halin· 
den ve pançar ziraatiiıden memnun .. 
dur. Batta fabrikanın müdürü olduğu 
halde intaatmda, montajında, itletme 
ıinde himmeti görülen memurlar ve 
ali.kadarlar, dün verdikleri imtihan • 
dan memnun ve yeitİ bir neşe ve ener .. 
ji ile yeni bir faaliyete baılamıflar • 
dır. Gelecek nisan ortalannda fabri • 
ka civarında mühim intaat yapılacak· 
tır. Amele ve memurin ikametgahla· 
nndan başka bu civarda irili ufaklı 
yirmi bina İD§a edilecektir. Bu inJaat 
muayyen bir pli.n dahilinde olacaktır. 
Önümüzdeki yaza kadar Eakişehirin 
fabrika civarı yeni, muntazam, mo -
dem küçük bir ıehir manzarasını ala· 
caktır. 

- iki gün, bir gece .••• 
- Ali.. .. öyle iae hemen baılıya• 

hm .•• 
Seıinin perdeainin gene bir çeyrek 

aea niabetinde dÜ§tüğünün Eiıenlohr· 
dan baıka kimae farkına varmadı. 

* * .. 
Oliver Dent'in can çekiıtiği bu bir 

hafta zarfında tevzi tirketleri müıkü· 
li.t içinde çırPınıp duı·dular. Oliver 
Dent'in filmleri o kadar çok istenili
yordu ki, ki.fi miktarda kopya yapma 
ia imkan olmıyordu. Kordogan Ame
rikanın hangi sinemasında oynandıy-
1& salon hıncahınç doldu. Dent'in ea• 
ki filmleri, en eaki ve en fenalan kü· 
çük kaaabalarda, Yanıt ainemalann• 
da eeç:iyordu. Fıraat bu fırsattı: Oli
ver Dent'in ortadan yok münaaebetiy 
le epey para kaze,nabildi. Telgraf itti 
lıadı, telefon ıirketleri, ıU..endiferler, 
gazeteler. Şairler, muhabirler, matbu 
at fqtofrafçılan, mÜYezziler, çiçekçi· 
ler, kartpoıtalcdar, Dworaky kliniği· 
nin bulunduğu ookaktaki eczahane
ler, bütün bunlar alabildiklerine çalı
fıyerlanlt. Je!TJ'ye lıer ailn bir alirü
ottan- sellyor, dede&ell aenaJ<e m•· 
.. aiııni ıı.an.ı tela.lif ..... k01'J'onilı: 

(Baıı 1 inci sahilrde) 

lstanbula dönülecektir. lstan
bulda kua bir müddet kalındık 
tan sonra Hereke labrikalan zi
yaret edilerek Ankaraya dönü
lecektir. 

Öğrendiğime göre, bef sene
lik program Türkiyenin büyük 
bir sanayi seferberliğine geç
mesini intaç edecek fevkalade 
mühim uasları ihtiva etmekte
dir. 

iyi haber alan mahalilden 
aldığım bütün haberlere naza· 
ran l ktısat vekaleti tarafından 
hazırlanan beş senelik progra· 
mın şümulü büyüktür ve sana
yileşme kısmı programın ancak 
mühim bir cephesini teşkil et
mektedir. Bu program iktısadi
yattmızın mucuır telakkiler ve 
icaplara göre teıkilatlandırıl
mıuı tedbirlerini ihtiva eden bir 
manzumedir denebilir. 

ProgTam kat'i ,eklini aldık
tan sonra derhal ilan edüecek 
ve beş senelik müddet zarfın
da en evvel en lüzumlu görülen 
labrikaların inşıuına başlan
mak üzere programın tahcıkku· 
kuna geçÜecektir. 

Devlet tarafından kurulacak 
ve Sümer Banka bağlı olacak 
fabrikaların adedinin 12 olarak 
tesbit edileceği tahmin ediliyor. 
Hususi teşebbüslerin ayni müd
det zarfında kurmaları kararla
~acak olan fabrikalarla bu adet 
(14) ü bulacakttr. 

Bunların başlıcaları iplik, 
mensucat, demir, kok, kağıt, ti
te. selülos ve kimyevi madde
ler fabrikaları olacaktır. 

Devlet tarafmdan kurula
cak fabrikalar için liizım olan 
para be' sene müddetle devlet 
bütçesine konacak muayyen 
tahsisatla temin olunacaktır. Bı 
paranın yekunu (25) veya 
(30) milyonu bulacaktır. Yani 
934 senesi bütçesinden itibaren 
938 bütçesine kadar "dahil., be· 
sene müddetle masraf bütçele
rinden be, veya altı milyonluk 
tahsisat ayrılacaktır. 

Sovyetlerin açtıkları kredi 
yekunu 16 milyonun da bu ye
kuna ilavesi suretile devletin 
kuracağı fabrikalar 41 veya 46 
milyon liraya yapılabilecektir. 
Bu fabrikalarm bet senelik 
müddetten evvel ikmal edilmit 
olmaları için milli bankalardan 
kredi temini de çok muhtemel
dir. Bu takdirde bet senelik 
program belki 3 veya dört se
nede tahakkuk etmit buluna
caktır. 

Sümer Bank tarafından ku
rulmakta olan Kayseri fabrika
sı 934 senesi martında işlemeğe 
baııhyacakbr. Fabrika mahalli
ne bir iltisak hatb intasına te· 
~_.J..J,.;i" nl,1..,""'u"t'''" ,__ 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galatasarayda Kanzük eczahaneıi 

karşısında Sahne ıokağmda 3 numa-
ra1ı apartnnanda 1 numarL 

Batmüfettiş Talat Bey kadastro 
hakimliğı muamelıitmı da bakınJt 
hakim Cevdet Beyi takdir etmiştir· 
Tasarruf defterlerini ve kütükterİ· 
ni gözden geçiren Talat Bey, gör· 
dü~ intizam ve mükemmelıyetteıı 
dolayı çok memnun kaldığını 'le 
kadastro tamim ettikçe adhyeye 
düşen hukuki ve cezai tasarruf pİ• 
zaıarının ortadan kalkacağını söY• 
lemistir. 

l ~lat Bey müfettit Sali.haddirı 
ve Sırrı Beylerle beraber Nazilliye 
gitmıtlir. 

)enıpazarda fırka işleri 
YENİPAZAR, "Bozduğan., (MI~ 

liyet) - Fırka vilayet idare heyetı 
reisi Etem Kadri ve azasından ıııii· 
hendis Hıfzı Beyler nahıyemiıe 
gelerek fırka ıtlerini tetkik ve gePÇ 
lik apor kulübü mensup.arile ko• 
nutmalar yaptılar. Kulübün ilerle• 
meıi içm alınacak tetbirleri karar· 
lattırdııar. Gençlerimiz fırkamızrıı 
bu alaka ve bımayesinden çok 
memnun ve mütehassıs oldular. 

Ayaınııa su işı 
AYDIN, (Milliyet) - Aydııı 

Belediyesınin su projesinin yapılıp 
postaya verildiği müteahhit tara· 
fından tel yazisile bildırilmıttır· 
Proje bir iki gün içinde gelecek ve 
ite batlanacaktır. 

~aııııK l\ıııııain mezarında 
TEKIRDAC, - Büyuk vatan tair• 

Naınık Kema!ın doğuıunun dokıan ii· 
çüncü yıldönümü münaebetiale Tekir• 
dağ kendi ainesinde yetiıen bu büyük 
vatanperverin adını saygı ile andı \"e 
bir ihtifal yapıldı. 

~amsunda oda işleri 
. SAMSUN, (Milliyet) - Samsun 

ticaret odaaı yeni aene bütçesini yap• 
mağa batlıyacaktır. Bu arada Saın• 
ıunun ticari, iktıaadi ehemmiyetile 
mütenasip bir oda binaımın yapılma• 
aı için tedbirler alacaktır. 

Ayni zamanda bir türlü halledile· 
memiı olan büro letkili.tını kökündell 
hallederek oda itlerinin daha mun· 
lazam surette tedviri imkinını hazır .. 
layacaktır. Bu meyanda liyakatine 
raimen, başka itler ile metgul olma· 
aı haaebile, odaya ait vazifeleri bi· 
hakkin ifa edemiyen batki.tip itinin 
kat'i olarak halledileceği aöylenmek· 
tedir. _______ ,_ 
VAPURCULUK 

TORK ANONİM ŞiRKETİ 
IST ANBUL ACENT ALICI 

Liman Han, Telefon: 22925 -------------
IMROZ YOLU 

UGUR vapuru 8 Birinci Ka· 
nun Cuma günü saat 15 te Ga· 
lata rıhtımından kalkarak gi· 
ditte: Gelibolu, Lapseki, Ça· 
nakkale, İmroz. Dönütte bunla
ra ilaveten Şarköye'de uğraya· 
caktır. 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Muhafaza Memurları için 991 metre Kaputluk ku 

maş aleni münakasa ile satın alınacaktır. 
2-Münakasa 28-12-9 33 tarihine rastlayan Perşem· 

be günü saat (14) tedir. 
3 - İstekliler biçiJmiş bedelin yiizde 7 ,5 ğu olan mu 

vakkat teminatlarile belli ıaa tten evvel Komisyona gelme
leri. 

4 - Tasdikli şartnaınel er her gÜn Komisyondan 
nabilir ve nümuneleri görülebilir. (6734) 

alı· 

elbiıeli bir sürü adam müracaat edi. 
yordu. Kliniğin intizar aalonuna eaze 
teciler, harp meydanında ateı hattı· 
nın geriıine yerleşmit aakerler gibi 
yerletmitlerdi. Dördüncü eün Dworı
ky hepıini kapıdıtan etmeie mecbur 
oldu. Çünkü f'llllalalan, tütünleri, 
kelbi lehçeleri, haatah:>nenin dezen• 
fekle edilmiı havaaını bulandınyor, 
çıkıp gittikleri zaman arkalannda bı 
raktıklan bot §İte yıimlannı eörmek 
hot bir tesir yapmıyordu. Sürü halin· 
de haatahaneden çıktılar ve kliniiin 
luırtıamdaki Ligett eczahaneaine, ih· 
lal edilme:a. bir nete ile yerlqtiler. Bu 
eczahane vitrinlerindeki li.atik çorap 
larla dit aularmı çoktan kaldınnıt, o
mm yerine Oliver Dent1İn kartpoıtal
larmı, fotoğraJJannı koymu§tu. Şimdi 
daha ileri eiderek, eazetecileri bann· 
dırmak, onlara aandviç aatmak, briç 
oyıuyabilmelerini temin etmek için bü 
tün ıece açık kaldı. K.liniiin önünde 
daima, birbirleriyle fuıldaf&rllk konu 
f&D n havaya bakan bir inaan kala
balrf1 bulunu:rordJL Bu pencereler· 
elen birinin arkuuıda Oliver Dent ö
lüyonlu. Onlar ha•aya ı,u.,orıar, 
,,,_ pencere, ltıı pe-re" dlyerelı lHr 

birleriyle kavga ediyorlardı. 
Bu pencerelerden bırinin arkaıın· 

da Oliver yatmaktadır. Oliver artık 
ölüyor •..• bu husuata hiç bir fÜpheye 
mahal kalmamıttır. Boylu boyunca 
sırt üstü yatmış, ihtimamla nefes alı• 
yor. Gözleri hemen daima kapalı· 
yalnız üat dudaiı ile yorganm üstün• 
de parmaklannm ucu "araııra kıpır• 
dıyor. Zira muztariptir. Fakat o ar• 
tık İltırabmı hemen de duymıyor. 

Tuttuğu yolda daha §İmdiden hay 
li i!erlemi§ bulunuyor. Her gece bin• 
lerce perde üzerinde gÜlen ve kalp· 
!erde aık uyandıran, korkunç aurette 
11hhatli ve canlı Oliver Dent'e benzi· 
yen bir yeri yok. 

Ekaeri zaman kendini bilmemekle 
beraber etrafından olup bitenleri biç 
anlamıyacak kadar da kendinden geç 
kin değil. Bazan kendine geliyor ve 
her ıeyi eıkiainden daha çok vazih bir 
tekilde görüyor. Bazan daima §afak
tan evvel, saat üç ile dört araımda • 
neredeolduğu bilinmez bir zulmet di· 
yanndan 168 numaralı haata odaına 
dönüyor ve hn ıeyi anlamafa bırtlı· 
7or. 

.. 
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ŞEKER F ABRİKALA 
Şirketinden: 

1 

ı:',.h,.;ı,,. mnda cdc:arılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a ristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~andık!a l{üp Şekerin Kil 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Oepodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından 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. ı 

Adres: lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 9)11) 

veren 
annelere o 

Kapalı saha lazım 
Kıymetli güreşçilerimizi yetiştirmek 
için onlara hiç bir vasıta vermeyoruz 
Cecen sene kiın•esiz!ik ve vesai siz• yi müsait olur. Bundan başka bugÜn 

liklc Çalıpn ' gürcşçilerimöz bütün bu memleketimizde öhnüı .. ol~ -~porlar can
rnahrumiyctlerine rağmen koca bir Bal- lanır. Yaıayanlar busbutun meraklı 
kan pmpiyonası kazanmış ve milli var· toplar. Kapalı sabada yapılacak spor 
lığımızı bü.1:.in yakın miJetlere tanıtmış- ıubelerinden bir kısmı şunlardır: 
lardı. Güreş, tenis, boks, iskri.m, balter jim· 

Bunları müteakip dünyanın en iyi gü- nastik, pantli hokey, hokey, voleybol, 
reşçilerini kendi h:dudu dahiline almıı basketbol, - B~de. hiç t~m etmemiş 
olan Macaristan güreşçilerile bir temas o an r~.J ~addızatınde dıı:~ sporlar 
)'apılmıt ve bu üstatların karşısında da kadar mu?~m olan beysbol ılh ..• 
tnuvaffalayet kazarulmıştı. En nıhayet Y apılabılır .. 
karıılattığımız Ruslar v.e lt~lyanlara da Bı~nlardan baıka, şehre ";'t veya ~il~i 
T urkÜn büyük kudr~tinı gosterertk, U• varlıga taalluk eden merasımlerde, ıçtı
ınumi tasnifte dünya ikincileri kate~ori· mai ve terbiyevi ko~f ranslarda_ ~~ t ıey 
sıne girmi~tlk. BnnJan sonra, Macarısta- de ve her ~e~ de kap.alı s~h."dan ıstı ade 
na yaptığunız bir turnede karıılaştığı- etmek kabıldır. Öyle ıse ruçın yapmıyo
tnı.z muhtelif rakiplerimiz ile kazanılan ruz? 
ve kayh•dilcn müııab>lulara göre bcra· 
bcr kabbilecck kadar yüksek bir varlık 
cö·terdik. 

Ililtün bunları yazmakt.,n malcsadnn 
güreşçilerimizin bu son sene zarfında 
ayyıldızlı formaya kazandırmıt oldukla
rı muva~fakıyetteri telhis etmek içinôi. 

Bununla da a•tl mesele, artık kangren 
olmuş ve bütün \•aatlcre, sözlere rağmen 
lıenüz ynpı!mıyan kapalı saba derdidir. 
Düşündük Balkanın dört devlet• bura· 

<h en iyi müsabıklarmı gürcştirecek, ge
Ç-n seneden sıkıcı olduğu için, sayı al
mağa çalışacak.. 

Halbuki zavallı federasyonumu><, müsa 
bakalara 15 gün kaldığı halde, hala yer 
aramakta meıguldür. Şurası olmaz, bura· 
sı bu kadar sildeti çekmez. Peki ama bu 
adı.mların günahı nedir? Hem didin, 
hem üzül Hem yorul, ü•teük le ufak 
bir mağlubiyet karıısmda bütün bunlaı-
dan bihaber olanlaruı : 

- Efendim nedir bu .• Hiç Türk cü· 
reıte yenilir mi? Diye kafa tutmaları.. 

Ona verilecek tek cevap ancak ve an
cak ıu olabilir. 

- Efendi benden galibiyet istiyorsun. 
Söyle bakalun bana sen ıimdiye kadar 
ne yaptın, sahamı mı yapllm, benim ihti
yaçlarımı mı tatmin ettin? Hayır de
ğil mi? 

O zaman bu anlamadan söylencnler,ıu 
$abiliı·.. Yaınız buııların SJ.smaları bır 

feY ifade etmez.. Geçen nüshalarımızdan 
birinde yazcl.ğım gibi, vasıtasız hiç bir 
ıpor tubesi canlanmaz, yaıaınaz. 

Evvelce vasıta sonra o vasıtadan isti· 
fade edecek adam lizımdrr. Halbuki biz
de vaziyet büsbütün aksi Yasıtadan isti· 
fade edecek adam var, fakat ortada va
sıtıa yok. 

Bu'\'Ün bütün dünyanın gıpte ettiği 
bir güreı takımına malikiz. Fakat ne ya• 
par.»~z ki, bu gur-.:ş tru,ımı, müsabaka 
yapacak bir yere sahip değil. Saniyen 
müsabaka yapnuyan, başkalan ile te
mas ctmiycn, bir ekip isterse dev gibi 
kuvvetli adamdan mürekkep olsun, mah
volınağa, seyrini ve kabiliyetini kaybet
meğe mecburdur. 

Yer yok, çalışacak •as·ta yok. Güreı
çi ne vnpar da kendi kahiliy~tinİ tamam· 
landırır. -

Ha..b.Jı.i, bu nevi ihtiyaçları kar§ıla
mak, spor tqkilatmdan evvel ıehir be
lediyelerine terettüp eder. 

İstanbul ıchri, spor itibarile, en mü
him merkezlerimizden biri olarak tanıl
d:ğr halde, hala bir tek !ehir stadyumu
na ınalik değildir. Halbuki biz beynelmi
lel tcmn .. larımızda önümüzdeki seneler 
için bazı anc-ajamanlara giriyoruz. O 
zamanda pek uzakta değildir. 

Sonra s tad, kapalı. yüzme havuzları 
gibi tcsis3tt r;ün işi değild:r Ve TI,'l'\11 
oha y>pılır stat demek, her 
yeri hususi ihtimam ile yapıJ. 
m?Ş ve daimı bir su,et~e kontrol eoı.1-n 
bir müınb.>ka yeri demelıtir. Bunu söyle· 
rnckten mak1"t, stat denildiği zaman 
insanın gözünün cvvcl.l Taksim kışlası
nın gelm~oıcs:ni temin iç:.ndir. 

lşle söyledi;.im angajmanlarımızdan 
biri 15 gün <onra yapılncaktır, Balkan 
§ampİyonasmm bu &ene vakıa nerede ya
pılacağı henüz ma'.Uın değil. Müsabık
lar, idmanlarına d~vam edet<'k, muayyen 
bir yer bilmiyorl;,r. Ne olacağı meçhul 
bu ıerait allından. muvaffakıyet, galjbi
yc~ ve varl.k beklemek manasız olur. 

Onun için Y3.pıJncak en doğru hare
ket, her ıeyden evvel kapalı bir saha yap 
nıal<!.n·. 

Kapel.ı sahadan yalnız sporcular de
iil bütün §C.ıir istifade edebilir. Her şe-

Muhteşem öZDEMIR 

Lik maçları 
Galatasaray, Sülcymaniye 
İstanbulspor, Beykoz 

Yarın lik maçlarının dördüncü haftası 
ıehrimizin Üç stadınd~ gene lik maçları· 
na devam edilecek ve bunlardan bilhassa 
Galatasaray Süleymaniye maçı ile latan· 
bulspor Beykoz karşılaıması beyecanlı 
olacı!kbr. Beşiktaf Şeref •hidında ikinci 
küme B takımları ile genç takımlar ııım· 
piyona11 maçları da yapılacaktır. Galata
saray laknrurun geçen sendil feci vezi
yeti soprculanmızca malum idi. Bu sene 
Sarı kırmızı takım lng.liı antrenörün 
meıaisilc olduk9" kenLini ll:>par\a.,.ış bir 
haldedir. Fakat bu görünüş hepimizi tal· 
min edecek gıbi de dcğıhı.r. 1,,uııku ua· 
latasaray takımını yarın ikinci lik ınaçı· 
nı yapark~n göreceğiz. Vakıa b:r<nci 
maçta Türkiye ~ampiyonuna ancak bir 
ııolle mağlup olmuı, fakat esasen takını 
sahaya çıkarken galibiyet değil, az gol 
yemek için ahdetmitleı·d~ bunun seme. 
resmi de kale önünde sıkı bir müdafaa 
ve sert bir nyunla elde etmiıler kar§ısm
c!aki takım da lik maçlarının esaı sayı 
adedile değil, puvan ve galibiyet olduğu
nu hesap ed"'rt'k d h ... c -· .... ~·1- ,... - .. 
ğa lüzum görmemi§lerdi. F enerbahçe ile 
!'.:>ulcymMnı,,c u.ru .. a ...- ... u ... u d , 1 • ..ı. 
bulunan kuvvet fark;nı gözönüne ,Jacak 
olurs ... k . v~rn Ga1ata~"'rr.yrn kar•- .. ~.., ·a 
bulunacak takıma. sarı kırmızılıların 
gol yen, 1.1\,;-' ı'ı:ı.ı dt:gı., go. a~ ~-n 
oymyacaklan muhakkaktır. Binaenaleyh 
Galatasaray takımım gol yememek için 
oynadığı oyunda muvaffak olmuı gör
dük. Yarın da goı atmak için oynıyaca
ğı oyunda ne dereceye kadar muvaffak 
olacağını göreceğjmiz içindir \ci., bu ma• 
ça ebemıniyet veriyoruz. Yoksa Galata
~ray. Süleymaniye maçının neticesi tam .. 
pıyooa üzerinde mühim bir tesir icra e
decek gibi değildir. 

SüJeymaniye lakımma gelince• mev
sim batında lstanbulsporla çok ~ıkı ve 
adeta galibane bir maç yapan bu talmn 
rnaateessüf ilk maçtaki, kuvvetini muha· 
faza edememi~ yani mühim oyuncu)armı 
kaybetmiıtir. Fenerbahçeye girdiğini 
herkesin bildiği orta haf Bülent lstan
bıılspor ve Betiktaş maçlarında eski ta
kımında oynamış ve son Vefa maçında 
oynamamıştır. Orta muhacim Ali de ay
nen takımda bulunmamış •ol müdafi Ru
hi ise son maç.ta takımda mevki alma
nuştır. Bu üç kıymetli oyuncunun yarın 
Siileymaniye takmunda oynayıp oyıumı
yacaklarını bilmiyoruz, binaenaleyh ma
çın neticesi hakkında da hiç bir fikrimiz 
yolt demektir. Kad. köyünde yapılacak 
Beykoz lstanbulspor maçına gelince: Bu 
maç diyebiliriz ki günün en güzel mü
sab~ka..ı o!acaktır. 

V elayı yenen F enerbahçeye karşı yal
nız müdafaa ıiıtemile oynayarak mu· 
vaffak olnn Bcykozun, lstanbusporla ya
pacağı maçta, Galatasarayın Süleymani
Y? ile yapacağı ınaçın ayni şaraiti haiz
. .ı;r. Fakat unutmamak lizımclır ki, Bey
kozun kar,ısındaki, rakip, Galataıaraytn 
kar,ısındaki, rakipten çok daha farklı
dır. Geçen cuma Calatasarayla yarım 
oaat ~.adar oynıyan ve bir golle galip 
~~vkıınde hulunAn sarı sıyahlıla.r son 
gunlerde fazla çalışmağa baılıımı§lar ve 
takımlarını. daha güzel !'ir tekle sokmuı _ 
!ardır. Eoki Vefalı Samı muhacim hattın
dan .,,., senelerde ki mevkii olan haf hat• 
tına alınmıı bu ıuret!:e lıtanbulspor mu• 

- - --, • , .!"· - ..... 0-C ~ 

Çorlu Askeri Satınalma 
Konusyonundan : 

Corludaki Kıtaat ihtiyacı 
ıçın • munaKasaya konu.an 
b,UOO kı.o iaı.ana 9,~U.ı k.ııo 
prasa, 6,::>UU ki10 ispanak ıçın 
talip çıkmadığınc.an iha.esi 
9-ı:l-9::S.1 cwnartesı günü saat 

. 15 e tank ediunişdr. · ı a.ip.e- j 
rin şartnameyi gormek ıçin 
her gün ve münakasaya ıştırak 
i~ın ao o gün vaktinde ""'orlu
da rırka !:ıatınalrna Korrusyo
nuna müracaatıarı. (3-tı::IJ 

(6743) 
• • • 

Beyazitte Üniversite bina
sında bulunan takrıben 60 ton 
evrak pazarlııda !:ıultanahme
de nakıettirilecektır. lh lesi 
9-12-933 Cumartesi gunu 
sat 14 te~r. Taliplerin şart
nameyı gormek iJı;ere her gün 
ve pazaruğa iştirak için de o 
gün ve Va.Ktinde Fınd_k ıda 3. 
Kolordu Satınalma Komisyo 
nuna mÜracaatıarı. (6749) 
(515) 

* • • 
Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı 

için açık münakasa ile 
J .300 k.to Vakkum yağı satın 
alınacaktır. ihalesi 30-12-933 
cumartesi günü saat 16 dadır. 
T al.plerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
jştirak için de o gün ve vaktin
de teminatlarile Fındıklıd~,3. 
K. O. SA. AL. KO. na mü-
racaatları. (520) (6744) 

Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı 
İçin açdc: münakasa ile 
4,000 kilo kuru üzüm satına-

lınac.Jd:ır. İhalesi 30-lt-933 ı 
<'Umar.~.>ı g~~u saat 15,30 aa- 1 
dır. ı alipıe, 1J1. şartnameyi gör 
mek üzere her g<.1n ve müna
kaı;aya iş irak için de o gün ve 
vakunde leminatlarile fındık
lıda 3. k. U. !SA. AL. KO. na 
müracaatları. (519) (b74!>) 

K. O. ve 1. F. Kıt'aları 
ihtiyacı için açık münakasa ıle 
28,::>00 ki.o kuru üzüm satın a 
hnacak ır. lha.esi 30-12-933 
cumartesi günü saat 15 tedir. 
'i a ip.erin şartnameyi görmek 
ÜLere her gün ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve vak
tinde teminatlarilc Fındıklıda 
3. K. U. SA. AL. KO. na mü-
racaat arı. (518) (6746) 

• • • 
K.O. ve l.F.kıt'aları ihtiyacı 

İçin kapalı zarf.a 34,000 kilo 
zeytin alınacaktır. İhaıesi 30-
12-933 cumartesi günü saat 
14,30 dadır. ·ı alipJerin şartna
meyi görmek için her gün ve 
"'llÜnakasaya iştirak için de o 
gün Vfl vaktinde teklif ve temi
nat mektuplanle fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KO. na müra-
caatları. (517) (6747) 

'il * .. 
Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı 

için açık münakasa ile 4000 
kuo zeytin alınacaktır. İhale· 
si 30-12-933 cumartesi &"ünü 
saat 14 tedir. Tatiplerın §artna 
meyi görmek üzere her gün ve 
mı.inakasaya iştirak ıçin ae o 
gün ve vaktinde teminatlarile 
F mdıkbda ;$. K. 0. SA. AL. 
K.ü. na mıiracaattarı. (l>l6) 
(G748) . . .. 

Bursa Askeri SA. AL. KO 
dan: 

Bursa Askeri Lise talebesi 
için kapalı zarfla 600 harici el
bise ve şapka alınacaktrr. İha
lesi 11-12-933 pazartesi günü 
saat 15 te yapılaca .. dır. Talip 
lerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve rr.ünakasaya iştirak 
için de tayin edilen gün ve saat 
te 900 liralık ternina~ı muvak

Ku lanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir 10559 

913:? 

Silivri Mal 
Müdürlüğünden: 

Muhammen 
Kıymeti 

Lira K. 

1000 00 

1500 00 

Cinsi 

Un fabrikası 
binası : 

Un fabrik.uı 
makina ak-
samı. 

Mevkii Hudu\ 

lakelede Sağı harap değirmen 
Sol Ziya Bey anbarı 
Yol, Cephesi Deniz 
•e Yol. 

Fabrika içinde 

28-11-933 tarihinde ihale olunmak üzre müzayedeye konulan 
yukarıda yazılı Yunanlı emvaline talip zuhur etmediğinden 9-12-933 
tarihine müsadif cumartesi günü kat'i ihalesi yapılmak üzere müza
yedenin teraiti sabıka dairesinde on gün daha temdidine karar veril
mit olduğundan talip olanların Silivri Mal müdürlüğünde mütetekkil 
aatu; komisyonuna müracaatlan ilan olunur. (6758) 

avin hattı cidden kuvvetli bir sekil al
mıştır. Sami, Hasan, Halit'len .,;üteşek
kil bu hat, d"vebil'r'~ 1<i bir rol, takr.n
\anmızın çıkaramadıkları bir hatbr. Ar
kasındaki müda:iler ise takımının kuv• 
"'eunı h .. r an . ç.ıı t.Ö.S4\..r ....... ..J.!\:.~ n>ıy~et
tedir. Muhacim haUbnda Saliı.haddin, 
Fahri, Rept gibi ~utçü ve golcu muba
cimlere mukabil, Beykoz takımında ayni 
mevkide yalnız Rıdvana tesadüf edebili
riz. Şurası mubaklnıktır lıi, lstanbul
spor Beykoz talmnları birer birer ve ta
kım halinde mukayese ed.Jecek olursa, 
genç lstanbulsporun, hasminden daha 
kuvvetli ve daha mütecanis bir takım 
olduğu görülür. Eğer futbolda riyazi 
kat'iyet o~u, olsa idi, biz yar.n Fencr
bahçe sahasında yapJacak maçın lıllın
bulspor tarafından kazanılacağını kay
dederdik, fakat ne yapa"ım ki, evdeki pa -
zar çarııya uymaz ve ümit ehnedik neti
celel"ic karşıJa~ır,ır. 

kate ve teklif mektuplari!e Burı-------------..... -----------• 
sada Askeri SA. AL. KO. na 
müracaatları. (33b6) (6278) 

9057 
••• Ayni kulüplerin sabahtan B talmnlan 1 

da müsabak;< yapacaklar ve ikinci küme slahiye Askeri SA. KO. 
maçtan da ayni sahalarda y2'ptlacalıtır. dan : 

Bu akşamki boks maçları lslahiyedeki kıttat ihtiyacı 
Yunan boTiıörleri Lu ak,am ea. İçin 175,000 kilo elonek kap:ılı 

latasaray kulübü ulonunda ol· zarfla münakasaya konmuş
dW<ça mühim bo"s müsat>a..a.arı Y•~•· tur. İhalesi 12-12-933 çar"'am-
caklardır. Yunanistan ıampiyonları djye "' 
tl.uuttırılan bu gençlerle bizim en iyi ha gÜnÜ saat 14 tedir. Hariç 
boks~rlcrimiz karıtlaşacaklard:r.. ten talip olacakların ihale za 

Pnovolos ve Ksidao ismindeki bu genç d l f }if k 
!erle Ca!.ataıaray kulübünün kıymetli ı manın an evve te < • me ti.lp-
bokıörü Melih ve bir kaç ay evvel Atina- larmı bulundukları yerlerde
ya gidere~ •. ?rada '?üsabakaıar yapan ki SA. AL. KO. Iarına verme
y orgoı do~§ecektır. Üçüncü maçı En- l • E af . . .. k 
ver isminde yeni bir heveskarlar, Seıa- • en. VS Ve şera ti gorme 
n:kli boksö< Aı>"e'idis ra~ındaki b,..k•ör- ısteyenler de İstanbul, Anka
le yapacakbr. Çok zamandanberi sönük ra, Mersin, Adana, ls'ahiye 
geçen boks h~ycc.ı.n.ıw ve t.ajlatını b.L<i SA AL K O I .. 
canlandırır diye ümit ettiğimiz bu maç- • • • arma murac:ıat· 
ları tertip edenlere cidden teıekkür eder lan. (3399) (6435) 
ve muvaffaloyetler temenni eyleriz. 9074 

Güreşçilere 
ıB Ki.nunuevvel cuma günü saat tam 

14,5 ta Beyoğlu Halk fırkası salonun 
da umum güreıçilerin ainemalan çe -
kileceğinden bütün güreşçilerin apor 
lcvazımlarını alarak irim vaktinde aa
londa bulunmalan liin olunur. 

••• 
Çatalca Mst. Mv. kıt'aları 

ihtiyacı için açık münakasa i
le 12,000 kilo mercimek alına
-:akbr. ihalesi 13-12-933 Ç'"r 
famba günü saat 14 tedir. Ta-

!iplerin nümune ve şartname 1 
yi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel temi
natlarile Fmdı.ıdıda 3. K. O. 
SA. AL. KO. na müracaatları. 
(500) (64...~) 9075 . . .. 

K. O. ve 1. F. Kıt'aları ih
tiyacı iç:O 48,000 kilo mer::i
mek kapalı zarf a m:.inakasaya 
konmuştur. ihalesi 13-12-S33 
ç.arşamba gilnü saat 14,30 da 
dır. Taliplerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gÜn ve münakasaya iş~irak 
için de o gün ve vaktinden ev· 
vel teklif ve teminat mektup
larile Fındıklıda 3. K. O. SA • 
AL. KO. na müracaatları. 

(501) (6437) 9076 

üzere her gün ve pazarlığa iş
tirak için de o gün ve vak.uıae 
Fındıklıda 3. Kolordu Satınal
ma Komisyonuna müracaat-
ları. (6750) (514) 

• * • 
Bursa Askeri SA. AL. KO. 

daiı : 
Bursa Merkez kıt'at ve mü

essesatile Mudanya Bandır
madalri kıt'at ihtiyacı için ka
palı zarfla 20,60J kilo sabun 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 16-11 .933 cumartesi günü 
saat 13 tedir. Taliplerin şart
nameyi görmek için her gün ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
v~ teminat mektuplariyle Bur• 
sada Fırka SA. AL. KO. na 

Çatalca Mü:tahkem Mevki müracaatları. (3404) (6473) 

ihtiyacı için pazarlıkla 2,000 ------------9-07_ 
kilo kuru üzüm satm ahnacak· 
trr. ihalesi 9-12-933 cumar
tesi günü saat 14,30 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 

Dr. A. K TtEL 
KarKköy, Topçular c:addesi No. 33 

(10527) 1Nl21 



sıc LLİ KAV N NIN 
9 ncu cildi çıktı. (1932 den 1933 senesine kadar) 

Bu cilt, kanunlarımızın tarihi ve numara sıraaile umumi bir fihriıtle 
mücehhezdir. Fiyatı mükellef c:Jtli 6 lira, tafra için 61/2 lira. Takımı 
9 cilt mücellet 54 lira. Taşra için % 5 poıta ücreti zammolunur. 

Satı, yeri: İstanbul, Ankara caddesi 

CiHAN KİT APHANESİ 
Cihan kitaphauesinin yeni tabettiği kanunlar ve şerhler: 

Umumi ve huıusi kanun 't'e N"zamlardaki Ceza hükllmleri mllcellet 
Müstantik Yuıuf Cemal Bey 300 kurut 

Temyiı Mahkemeli TeYhidl İçtihat kararları müue Jet 
Avukat Fuat Sedat Bey 100 .. 

Nazari ve Amelt icra ve lflb kanunu Şerhi mt:cellet 
Kilis Hukuk Hakimi İbrahim Etem Bey 27S ,. 

Polisin c..,za tatbikab "Polis mektebinde okunan dersler,, 
Muallim Avukat Cemalettin Fa:ııl B~y mücellet 70 ., 

Türk Ceıı:a kanunu "Polis mektebinde oknnan dersler,, 
Mualim Avukat Tevfik Tarık Bey, mücellet 70 ., 

Türkiye Büyük Mi !et Meclisi Dahili Nizamnamesi 50 ,, 
Ölçüler nizamnameıi: (kanu"tu 10 kuru;) 40 ., 
FuhuJ •e frengi hastalığı ile mücadele nizamnameıi 15 ., 
Jand .. rma efradı kanunu 5 n 

Bu fiyatlara tafra içia % lS nispetinde taahhlltlll 
posta ücreti zammo'unur. 

U"'um kanunların ve ıerhlcrn satış m~rkezi CiHAN 
~~~~~~~~k~i~ta~p~h~anesidir. (10766) 

Eyi •e tam bir sih!ıat için 
muntazam bir ha.zim Jazimdir. 
Tatl.i mı\lcyytn Te ıaami !Atif 

olan Eno'& "Fruit Salt"' :m:e 
buna temh, mideyi takviye , 

o:·~ .. :;·~Ü·~:;:; \~ ~ 
~." ~..: :;ı::;...6"..ı~~'"'~.. ~,.. ~ ~ 1111.0JIJIX ltCZANEI.Ellllf; UTı.ı.ııı. 

Tayyare piyangosu 
16. ıncı Tertip 2. inci keşide 

10496 

11 Kanunuevvel 1933 dedir 

Büyük ikramiye 
25,000 Liradır 

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

bir mükafat vardır. 
9018 

liiımrük lWuhaf aza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

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

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

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

minatlarile birlikte teklif mektupları muayyen ıaatten evvel 
komisyona versinler. 

4 - Şartname ve nümune her gün komisvonda görüle 
bilir. (6632) 9141 

Erzurum Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdüriyetinden: 

Erzurum Vilayeti için 933 senesi Muhasebei hususiye 
tahsisatından 3800 liralık Neosalversan ve 20ÔO liralık me 
zurol kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Münaka 
sa 10-12-933 tarihinden itibaren 20 gündür. Neosalvarsan
lar Ellilik kutulard~ ve seri halinde Mezurollar ise Otuz veya 
On beş veyahutta 100 santimetre mik'ablık Orijinal kapan
mış şişelerde bulunacak ve Mayıs 934 ununa kadar Erzu
rumda 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 -
Yüksek Mektepler Mubayaat 

Komisyonu Reisliğinden: 
Mülkiye Mektebi talebesi için lüzumu olan 

350 - 400 metro yerli elbiselik kumaş aleni mü
nakasaya konulmuştur. Taliplerin nümunesini görmek ve 
şeraiti anlamak üzere Yıldızd3 Mülkiye Mektebi rnü.:lürlüğü. 
ne ve ihale günü olan 18-12-933 pazarlE:si sı:at 15 te Fındık 
lıda Güzel Sanatlar Akademisinde Yüksek Mektepler Muhase
beciliğinde müteşekkil komisyona müracaatları ve münakasa
nın saat 17 de nihayet bub.cağı ve teminat akçe1erinin bir 
gün evvel yatırılarak makbuz almaları lüzumu ilan olunur. 

(6536) 9040 

MıLL 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Onca Vakıf Han fatanbul 

Ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk L~asıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( ~b 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye t, Bankası tarafından ıe,kll olunmuıtur, İdare mecllsl ve müdürler 
heyeti ve memurlan kimilen Türkllllrden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirklll· 
tidlr, Türkiyenln her tarfthnda (200) il geçen acentalarınuı hel)sl Türktür. Tilr• 
kiyenln en mühim müeaaeaelerinln vebankalannın sigortalaırııu icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiı; ortalarını en iyi şeraitle l apar. Haaar vukuunda zararları s;Jr' al ve kolaylıklı ödar. 

Telgrafı 1MTiYAZ - Telefon: ist. 20531 

:z: 
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_____ ,,,.._;;,-~;;;;;-z;,;;.w-
- · ~ffQ//,'r////uillüif~/E#YA'ffe· 

~~· LA~TİKÇIHµ.·· SEVİN HÜS~ü .. j· ,, 
· . · . VE Ş!!!· . 

~ . . . . . , .... ' 

. . . 
Her cins Lastik, Potin ve Va~murlukfar. Gayet şık zarif 

ve metin Şapkalar. Her yerden ucuz fiatlarla satılmaktadır, 
Yeni Postahane Karş•sında Hamidiye Türbesi sokaltında 

---·=--- 9146 

----İT-=-İM_A_D_l_M __ İLLİ 
TÜRK SİGORTA ŞiRKETi 

ADAPAZARI TuRK TİCARET BANKASİLE 
Birleıer k t :şkdatını teVIİ etmittir. Mallarınızı bu Türk tırke

tine sigorta ettiriniz. Galata Bank l.ır caddesi 
iTİMADI MiLLİ HAN 

Ac .. nt•lraı: A<lap•zaro T ·;r T c r~ t RarıL-a~ı merkezi ve şubeleri 
9588 9023 

•• ıvUH ı ı t:. l ı 1L NLAtıl 1 

ı stanbul Mr. Kumandanlığı 
Satmalma kom. ilanlal'ı 

Harbiye Mektebi ihtiyacı i
çin müteanhıt namı hesabına 
~uOO kııo kuru fasulyarun 
10-12-~33 pazar günu saat 
l!>,30 da pazarlıkla alınacak
tır. T alıplerın belli gÜn ve saa 
tinde ı ophanede lV~erkez K. 
~atınalma ı<.omısyonunda ha
zır buıuruııaıarı. (ti4o) 

(6754) 

*** 
Harbiye Mektebi ve merbu

tu mekLepJer ihtıyacı ıçın 

.:.1;87::>UO KUO odun 11-12-933 
pazartesı günü saat 15 te pa
zar hi<la a..ınacaktır. T ailple
rin belli saaunde teminat.arı 

1 ile Tophanede Merkez Satın 
a.nıa Komisyonuııa gelme.eri. 
(647) (6751) 

• • • 
Mühürlü nümunesi veçhile 

nal imalatında kwlanılrnak ü
zere tahsisdtı dahilinde demir 

lJt:nIZ) uııar• 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzad• 

Han Tel. 22740 , .. _. 
1 Karadeniz yolu 

KARADENiZ vapuru 7 Bi· 
rinci Kanun PERŞEMBE 
18 de Galata rıhtımından kal· 
kacak. Giditte Zonguldak, 1 
nebolu, Samsun, Ordu, Gire· 
son, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Dönütte bunlara ilaveten Pa· 
zar, Pulathane'ye uğrayacak 
Zonguldağ'a uğramıyacaktır. 

9247 (6728) 

Bartın yolu 
B U R S A vapuru 7 Bi· 
rinci Kanun PERŞEMBE 
18 de Sirkeci rıhtımından kal· 
kacak. Giditte Akçafehir, E· 
reğli, Zonguldak, Bartın, Amas· 
ra, Kurucatile, Cide'ye. Dönüş· 
te Amasra, Kurucatile'ye uğra· 
mıyaacktır. (6729) 9248 

Mersin yolu 
lNEBOLU vapuru 8 Birinci 
Kanun CUMA onda Sirkeci 
rıhtımından kalkarak. Gidişte 
lzmir, Antalya, Mersin, Pa· 
yas'a. Dönüşte bunlara ilaveten 
Alanya, Küllük, Çanakkale'ye 
uğrayacaktır. (6756) 

1 -

)enizyolları lşletmes 
5 Doktor ve 8 Küçük 
ııhhat Memuru arayoı 

Gemilerimiz için ayda 80 lira 
ücretle 5 Doktor ve 50 lira üc
retle 8 küçük Sıhhat Memuru 
alınacaktır. Doktorların gemi 
tabibi vesikasını haiz olmaları 
ve sıhhat memurlarının küçük 
sıhhat mektebinden mezun ve 
3 sene meslekleri dahilinde hiz
met etmiş bulunmaları tarttır. 
Talip olanların idaremize mü
racatları ilan olunur. (6755) 

Kıymeti 
Muna.ıııuıenesİ 
Lıra !'... 
ıı~o ·,o Tamamı ı 15 arşın mıktarında bulunan Sultan

ahım:c~e b.ı.ıu.ı cLrek manaUes.nae 1' azUpdşa 
meydaııı ı;oKa ğında 2 No. lı arsanın 
l o 1-t - 1020 ı:us ı;.ısı. 

11-1:!-~::S;s pazanesı günu saat 1 
6

.. H k• • 
15 te pazarlıkla alınacaktır. - oz e ımı 

Talipl~rın belli saatinde temİ· ı· Dr. Süleyman Şükrü 

140 00 lhahmu.pdşada Çuhacıharu alt katta 27-28 No. 
lı bodrumu oıa n odanın ~ / 4:> hıssesı. 

Yukarda yazılı eınJakın mah.ıfil hisseleri satılmak üze 
re dört hafta mu.;decle uana korunu,ıtur. Kanunuevveiln ~ti 
cı .t'azanesı gun.ı Sdac 1<> \edl r. ı alıpıerin pey akçeıeriıe be
raber lstanbuJ .t.vkat lVıucıurı yetinde 1\'ıahıuıiit kalemıne mü 
racaatları. ( 6445) 

Şehri 
Lıra 

5J Bahçe kapıda dördüne ü vakıf hanın - zemin katında 
8-1 No. ınagaza. 

.l:Saıaua ruuharrer Mağa za 935 senesi Mayıs nihayetine 
kadar kıralık olup hizasında gösteriıen bedelle talibi uhtesin 
dedır. Bir hafta müddetle tem elit edildiğinden fazlasile talıp o 
lan1ar 11-12-933 pazartesı gunü saat on beşe kadar evkaf mü 
düriyetinde vakıf akarlar kalemine müracaatları. (6731) 

1 - 120 7-1 2-933 Perşembe 
121 - i a 9-1 2.933 Cumartesi 

Evkaftan maaş alan mü tekaidin ve eytam ve eramilin 
Kanunuevvel 933 Şubat 934 üç aylıkları yukarda yazılı ta
rıhlerde hizalarındaki numara sıralarına ıröre tedıye edileceği 
i an olunur. (6732) 

nanarıle lV1erkez ı<.umandanlı- B" . . ıI .. ha 
.., ... ırıncı sın mute ssıs 

gı Satınalına Konusyonuna (Babıali) Ankara caddesi No. 60 
gelıneleri. (649) (6752) ...,. 

~ ., * 9224 
Harbiye ve merbutu mek

tepler ihtıyacı için alınacak 
ba,:larm yapılan münakasasın 
da talip zuhur etme.:ıiğinden 
450 kılo A 652 kilo B 206 ki
lo C marka bağlarla 582 kilo 
gaz yağının pazarlığı 10-12-
~.>3 pazar günü saat 15 te İcra 
edileceğinden taliplerin belli 
gün ve saatinde teminatfarile 
birlikte komisyonda hazır bu
lunmaları. (650) (6753) 

41 • .. 

Harbiye ve merbutu mektep 
ler ihtiyacı için 12,000 kilo 
bulgur 9 Kanunuevvel 933 cu
martesi gÜnÜ saat 15,30 da a
leni münakasa ile satın alına
caktır. Şartnameyi görmek iste 
yenlerin her gün ve münakasa
sına gireceklerin belli saatinde 
Merkez Sabn alına Komisyo
nunda hazır bulunmaları. 

Devredilecek ih~ira beratı 
u Gevşemesi gayri b..\...ıbil cıvata ıo• 

munları " hakkındaki ihtira için istih· 
sal edilmiş olan 5 Şubat 1928 tarih ve 
1399 numaralı ihtira beratının iht~va et 
fiği hukuk bu kerre baıkasına devir ve• 
yahut icara verileceği teklif edilmekte 
olduğundan bu hususta fazla malumat 
edinmek isteyen zevatın lstanbul'da 
Bahçekapu'da Ta§ Hanında 43-48 numa 
ralarda kain vekili H. W. STOCK efen 
diye müracaat etmeleri ilin olunur. 
(10763) 

Merkez K. Satmalına Komis· 
yonunda hazır bulunmaları. 
(6463) ,(586). 9075 

* * * 

inhisarlar U. ldüdürlüg" Ü ı · <558

> • <:
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9062 

Harbiye ve merbutu mektep 
.__..;A~l;;ım;;;;;,,:•..;S;.a;,;..tı;;m;;;..-K_o_m_i_s.._o_n_u __ il_a_n_l_a_r_ı_. __ ,. ler ihtiyacı için alınacak olan 

Harbiye ve merbuti mektep· 
ler ihtiyacı ıçın 35,000 
kilo kuru fasulyanın münaka
ı;ası 16-12-933 cumartesi gü
nü saat 14,30 da yapılacaktır. 
Taliplerin her gÜn şartname 
ve. evsafını görmek üzere belli 
gÜn ve saatinde Komisyonda 
hazır bulunmaları. (6462) 

(585) 9077 

Listesi mucibince (34) kalem Eczayi bbbiye satın alı
naca.ktır. Taliplerin Listeyi gördükten sonra pazarlığa İşti
rak etmek üzere yüzde 7,5 teminatlarile beraber 11-12-
933 pazartesi günü saat 15 te Galatada Alım, satım komisyo 
nuna müracaatları. (6683) 

1 IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
Levha ve tente siper resimleri taksit zamanı Kanunu

evvel 933 ayı sonu olarak Daimi Encümence tesbit edilmiş
tir. Bu müddet zarfında borcunu vermiyen mükelleflerden res 
min Belediye kanununun 112 inci maddesi mucibince cezalı 
olarak tahsil olunacağı ilan olunur. (6741) 

Müjde! AÇILDI Müjde! 
·çakmakçılardaki Ball Zade Ku.tUyU fabrikası muhterem müşterilerine 1 

kolaylık olmak ve fabrika fiatına satılmak üzere bu kere BeyoOlu lstlkUll 
caddesinde Seni Antuvıın Kilisesi kar,ısındıı [ 252 ) numaralı 

mağayayı satış şubesi olarak açmıştır. (10510) • 9170 -

Istanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Ergani Bakır Madeni D emiryolu Dahili lstikrazlarının 

ikincisi olan B. tertibi hakkında Hukuk Fakültesi Doçentlerin 
den Muhlik Etem Bey tarafın dan bugün saat 17 de Halk 
Evinde verilecek konferansta Üniversite talebesinin de ha
zır bulunmaları. (6757) 

12,000 kilo nohut 9-12 933 
cumartesi gÜnü saat 13,30 da . 
aleni münakasa ile satın alına
caktır. Şartnamesini görecek
lerin her gÜn ve münakasasına 
gireceklerin belli saatinde ve 
Merkez Kumandanlığı Satın
alına komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (554) .(6314) 

9063 
• • • 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat i
çin 31,000 kilo bulgurun aleni 
münakasası 9-12-933 cumar 
tesi günü saat 14 te yapılacak 
tır. Taliplerin belli gün ve 
saatte Merkez Satınalına ko
mısyonuna müracaatları. 

(563) (6341)) 9064 ... "' 
Harbiye Mektebi ve merbu

ti mektepler ihtiyacı için 5000 
kilo mercimeğin münakasası 
16-12-933 cumartesi gunu 
saat 14 te icra edilecektir. Ta
liplerin şartname ve evsafını 
görmek üzere ve belli saatinde 

"' * "' 
Kuleli Lisesi talebeleri ih

tiyacı için 957 takım pijama 
23-12-933 cumartesi gunu 
saat 15 te açık münakasa ile 
satın alınacaktır. Şartname ve 
nümunesini göreceklerin her 
gün ve pazarlığın gireceklerin 
belli saatinde Merkez K. Satın 
alına Komisyonunda hazır bu
lunmaları. (6614) (632) 

9106 
• • • 

Harbiye ve merbutu mek-
. tepler ihtiyacı için 8000 kilo 

zeytin yağı aleni münakasa i
le satın alınacaktır. Münaka
sası 23-12-933 tarihinde cu
martesi gÜnÜ saat 14 te yapı 
lacaktır. Taliplerin evsaf ve şe 
raiti öğrenmek üzere her gün 
belli gün ve saatinde de Ko
misyonda hazır bulunmaları. 
(6615) (628) 9107 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Miidürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


